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  ست ا سيزده مرض آن هاي پشت و دست و پا و امراض ظهر  و اطراف يعني بيماري

وجع النساء و   و عرقسالظهر و وجع خاصره و دوالي و داءالفيل و وجع مفاصل و نقر االفرسه و وجع امني حدبه و رياح

  الركبه و وجع ساقين و وجع عقب و وجع كف پا و رك و وجع

  هاالفرسحدبه و رياح

المقدم و ة پيش باشد حدببه سوي داخل پشت يعني به جانباگر  آن ست از زوال فقرات پشت وا  حدبه عبارت

 به سويعني  خارج يبه جانبهاي سينه باشد قفس گويند و اگر  تقصع گويند و آنجا كه تقصع با شركت استخوان

را التوا نامند  آن  راست يا چپ باشدبه جانب و اگر همين استالمؤخر خوانند و حدبه حقيقي  ةپس پشت باشد حدب

 شيخ يا با وي بود مثل به قول رياح غليظ حادث شود و اسباب حدبه به سببقسمي از حدبه است كه االفرسه  و رياح

 رباطات الزج مشيخ مائي فالجي مزبق مرخي رباطات يا رطوبت غليظو يا بدني از رطوبت  آن ضربه و سقطه و مانند

يا از ريح غليظ محتبس زير  قدام و خلف و به سويالتوائي باشد نه   از رطوبت فالجي افتد حدبة آنچهفقار و اكثر 

اسهال و ه برفي بود و بيشتر ورمي و مفتح فقرات باشد و يا از ورم عضالت فقار و خراج و تمدد غشا در طفقار ممد 

ي يا يبسي افتد  از تشنج مادآنچه از ورم صلب بود و آنچهرم و انفجار او صحت يابد و كذلك ال بر نضج ومرضه د

 بود و يا چنين نباشد و حدبه و به تدريجاشتراك ميان چند فقرات و ه  و اين همه يا ب استالقتل الوقوع سريع قليل

ن را تنگ كند و سوءتنفس حادث شود و چون در صبي حادث گردد  داخل باشد بر ريه مكابه سوي آنچه خصوصًا

اعضاي نفس مؤف باقي مانند و بدان سبب نفس تنگ گردد و لهذا  سينه را از حسن انبساط و اتساع او منع كند و

سه فرا  ك گردد و صبيان را حدبه و رياح رسد هالبه هم يا سرفه قبل از بلوغ  و گفته كسي را كه حدبه از ربوبقراط

 ه و غيرانطاكيو ها باريك شود  بيشتر حادث شود چون طعام قبل از وقت او بخورانند و صاحب حدبه را ساق

ي غالب باشد و گاهي از غير او  سردةً آنها اصالَ و بر مادةوازن بوداز ت آن  و حدبه و امثال كه اوجاع پشتنويسند مي

متصاعد شود و  آن به سويره بالخ  كه دائم است حمام كه دماغ بدن را مثل قبةآن است اين بود و تقرير اصل

جمع گردد و قوت از تصرف  آن  قلت تنقيه و طول زمان كثرت پذيرد و دربه سببمتكاثف گردد پس سرد شود و 



3 

 

تنگ شود و سيالن كند پس اگر چيزي از مناخر مندفع گردد  آن هنگام مكان بر در اين طبيعي در وي عاجز آيد و

به  بدن نافذ گردد پس اگر خاص به سويبند شود مثل شفيقه و لقوه افتد و يا  آن ا در يك جانبو زكام شود و ي

 اگر فقرات را زائل كند التوا  تعقد و تهيج و وجع مفاصل افتد و بودبه مفاصل جانب بود مثل فالج افتد و اگر عام يك

 نصف اسفل نازل شود وجع به سويگر تد و اهاي مجوف بود پس رياح افرسه اف استخوانه و حدبه افتد و يا مختص ب

 متحير گردد پس نقرس افتد و النسا افتد و يا در ابهام خاصةً رقرك و خاصره افتد و يا يك پاي را عام باشد پس عو

 طريق تشخيصي افتد روق ذات تالفيف حادث كند پس دواليا ساق را مع ورم قرحه كند پس داءالفيل افتد و يا ع

ببش همان باشد و سقط دريافت كنند اگر يافته شود و  ضربه و سعل تقدم اسباب بادي مثل وقواسباب مذكوره او

 آن ره و ناريتي قارونگي و عظم نبض وزروشديد و تب حاد و ت ورم محسوس گردد و وجع ناخن شبه لمساگر 

 گردد و بعد درد آخر كمبش ورم حار بود و اگر ورم و ديگر اعراض او نباشد و گاهي درد زياده شود و در بسباشد 

نجا بمالند پس اگر روغن بدير جذب شود بش رياح باشد و اگر اين آثار يافته نشود روغن در آسبپشت حادث شود و 

بش رطوبت باشد و بس سفيدي رنگ و سردي ملمس نيز بود مات رطوبت مثل و وجود ديگر عالو تقدم تدابير مرطب

بش بست بدن و مقاسات حميات حاده و استفراغات يافته شود و ئل يبوس نشف كند و دالبه سرعتاگر روغن 

 دويةاه ب آن نمايند بعد آن به موضعيبوست باشد و عالج اگر از ضربه و سقطه باشد فصد كنند درد فقره از دست 

 به جهت داخل يا به سويزوال فقره سليخه با سركه ضماد كنند و اگر  و الطيب و مر قابضه مانند قسط و سنبل

اندكي ه ت و مقل بفاري بيرون كشند و طالي زمة نجرا بمص محاجم خالي يا بوضع مح آن ست يا چپ باشدرا

 آن  برآن را قابضه ضماد نمايند تا ة خود ادويبه موضعو بعد قرار گرفتن فقره  دارد عاقرقرحا جهت جذب فقره سود

ايند تنقيه نم آن  صفرا از مسهلبه منضج نضج  ورم باشد فيصد باسليق كنند و بعد ازبه سببشكل قائم دارد و اگر 

ه و تخم اشه اضافه كنند و اضمدة ملينه مثل لعاب جلي مكي يك توله سورنجان پنجو در مسهل دوم يا سوم سناي م

  كرده بمالند وگرم نيمگاو ضماد كنند و روغن گل كتان و گل بنفشه و تخم خطمي و پيه مرغ و پيه بط و مغز ساق 

ماشه   ششهر يكجات ثلثه لهلي آن كه در آن  بلغم از مسهلبه منضجياح غليظ باشد بعد از نضج  ربه سبباگر 

حي سورنجان بطريق حب ايارج  آن بوزيدان سه ماشه نيز اضافه كرده باشند تنقيه كنند بعد ازاشه  مسورنجان پنج



4 

 

 به سبباگر   محاجم ناري نهند وصعانجير بمالند و بر موضع متق  قسط و روغن بيدبه روغنو فقرات را خورانند 

اضمده و غيره  ات وقيه و تعديل مزاج و كمادات و مروخنج از تنرطوبت فالجي يا تشنجي افتد عالج فالج و تفت

السوس بيخ كرفس  االفرسه ماءاالصول زير پوست پنج باديان و كاسني هر يك هفت ماشه اصل  در رياحايضاًنمايند و 

مويز منقي دو اشه انجير زرد چهار عدد  چهار مهر يكنسيون ا اشه اذخر ميك پنجسداب تخم كرفس باديان هر 

بعد  يك وقت نخوداب مرغ تنها و ديگر وقت نان يا شورباي مرغ و وله و گلقند عسلي چهار توله بدهند و غذا ت

 بخورانند يا حب رمدرم تا سه دقون مقل برابر حب ساخته دو يغار  بدن از كندر سكبينج صبرحصول نضج بهر تنقية

 براي ضمادي كهو يي كه در قول شيخ بيايد بمالند ها روغنالياس بيايد بدهند و بعد تنقيه  سورنجان كه در قول ابن

 كار به آب باديان و سداب و روغن بابونه ةاضافه مساوي گرفته ب آن ان قول مسطور گردد و اجزايحدبة ريحي در هم

سه توله  يرانج مغز تخم بيديك توله و اكليل و بابونه هر واحد ام و مرزنگوشحم سداب و قيصوم و و برند و از اذخر

فرسه و حدبه در ابتدا عالج پذيرد انجير بمالند و بدانند كه رياح ا روغن بيدبه عدهام نطول سازند در حمجوش كرده 

 خوردن سرطان نهري در  كهنويسد مي سويدي اقوال حذاقست  رم يا تشنج يبسي باشد العالج از هآنچهو مزمن و 

 و  استز و زيت براي رياخ افرسه مجرب منقرن بريان كرده و كذا خوردن كرنب مسلوق مطيب بسير و جو

 رطب و يابس عالج فالج و  كه عالج حدبةفرمايد مي شيخ ر استذكوسنبل رومي نافع مرض م الطيب و كذا سنبل

 و قانون ادوية آن و كيفيت ضمادات و نطوالت و مانند آن اغ و تركست در وجوب استفر تشنج رطب و تشنج يابس

 كه روابط ممكن استصار بر قوابض كنند تققابض و مسخن و محلل باشد و چون ا كه اين استحدبه كه يابس نبود 

اسفل مثل پايها انتقال ه ب آن قوي گردد وليكن چون ماده تحليل نشود جائزست كه بعضو ديگر منتقل گردد و اكثر

 سابق شده باشد در استعمال قوابض باك نيست و چون تنقيه آن درد و ورم و مانندفالج حادث شود يا  آن كند و در

و برگ غار و  آن  و برگجوزالسرو ر دچنان چهو گاهي قبض و تسخين و تحليل در يك چيز مجتمع بود 

رخ و  بارده مثل گل سقابضة ادوية شود مي و گاهي تركيب داده مجتمع استراسن اشنه و  الزريره و ابهل و بصق

ي نافعه ها روغناما   و وج ودفلير و برگ ستالغار و جندبيد  محلله مثل حبه ادوية حارة مسخنةاقاقيا و گلنار را ب

 و مثل روغن سداب و در اضمده ادوية محللة وبراي حدبة رطب روغن اشياي حارة قابضه است مثل روغن سر
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 روغن سداب و روغن ها روغنو جندبيدستر و سداب اضافه كنند و از  التحليل مثل برگ خرزهره و وج قوي

يت تدستر عاقرقرحا شخم حنظل فرفيون حلين صورت فلفل جندبيحا و فرفيون متخذ بدجندبيدستر و روغن عاقرقر

 داخته در آفتاب گذارند و هر روز دو بار حركت دهند و بعد هفته انيك رطلفته در روغن سداب قيه كوجمله يك او

سه مرتبه اين تدبير كنند پس  آن  آرند و كمتربه عمل همچنين به مراتصاف نموده تبديل ادويه مذكوره كنند و 

 و زنجوش و جوزالسروي هر دو بگيرند ابهل و شيح و آس و مر ريح براي رطوبي وروغن قوياستعمال نمايند 

 نصف آب به قدر خوب بجوشانند و صاف كرده ب آّكوفته و درمسليخه ني و الملك و قردمانا و اذخر و اكليلعاقرقرحا 

بيدستر و فرفيون و ابهل سوده آميخته جند آن  درد وروغن آميخته باز بجوشانند و چند بار چنين تكرار نماين

 براي حدبة ريحي ضماداستعمال نمايند كه اين مقوي عضو و مفشش رياح و محلل رطوبات غريبه غليظه است 

حدبه ورمي عالج و اما رم روغن ناردين قدر حاجت وقيه فرفيون دالزريره ابهل مكد ا  قصب سائله قسطبگيرند ميعة

 براي حدبة رطبه اين ضماد ذكر ضماداترام صلبه كنند با تحليل خاص به اوالنضج و انفجار  رةرام عسعالج او

نند و اين ضماد نافع جيدست بگيرند وج و راسن و كوفته هر دو در آب برگ سرد بجوشانند و بر موضع ضماد كو

بيزند و مقل حل كنند تا مثل مرهم گردد و  ج و كوفته در شراب مهراسن و ابهل و و بگيرند راريحي استرطب و 

ائده نكند داغ استعمال نمايند تا استرخا زائل ف آن  و ضمادات و مانند به مشروباتاستعمال نمايند و چون معالجات 

عالج فالج  آن  علت مادة غليظ باشد عالجبه سبب كه اگر نويسند مي سفيو و عيلماسشود و موضع سخت گردد 

و لعوق ادوية مسهل كه در عالج فالج مذكور شد بايد كرد و لعوقات جاليه مثل لعوق كرنب ه است اول تنقيه ب

 و  مقل سود دارد ما ادوية اضمدة گرم و محلل چون جاوشير وآن را عالج ربو اسقيل و سكنجبين عنصلي همه و

ست   او ادويه كه هم گرم و هم محلل و هم مقويست و ادوية مقويه قابضه   االملك ج و حلبه و اكليلناشق و سكبي

 كه در قول شيخ گذشت ليكن در روغن مذكور روغن سداب ربع وزن آب مطبوخ ادويه  استمع نسخة روغن همان

 برند تا منفعفت تحليل و تقويت كار به آن انند و م محللة مقويه چون جوزالسرو كه ادويةآن استتر  است و اولي

كه مسخن ملطف  ماءاالصول و البزوره نجير بنج و روغن بيداي رياح غليظ باشد حب سكببه سبب آنچهيافته شود و 
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اد بنده درم زر رم مرج د پنهر يكن اسارون مصطكي دارچيني  نارديست وج  مخصوصآن راباشد بدهند و اين دو 

ثلث ه درم ب ك بسرشتند شربتي يبه عسلده ييدرم تخم كرفس تخم حرمل هر يك چهار درم ساسه رونج هر يك د

در  آن ربه و سقطه بود عالج از ضآنچهمسطور شد و  كه در قول شيخ Ĥن است همترطل آب شير گرم و ضمادا

ت هر صبح جالب از  قوبه قدررم حار بود بعد فصد و اخراج خون گويد كه اگر و الياس ابنجايگاهش مذكور گردد و 

ين  تلئبه عدهلشعير ب سه درم با شكر سفيد و ترنجبين هر يك ده درم بنوشند و غذا ماءاالثعل عناب ده عدد عنب

السبوس كوفته هر واحد   نيلوفر تخم كاسني اصله اين مطبوخ ملين نمايند سناي مكي هفت درم بنفشةطبيعت ب

 آيد صاف نموده يك رطل در سه رطل آب بجوشانند تا بدرم يك  تربد محكوك كوفتهپنج درمالثعلب  سه درم عنب

فلوس خيارشنبر و ترنجبين هر واحد پانزده درم ماليده صاف كرده سحرگاه بنوشند و چون درد تسكين يابد و ورم 

تازه سوده ست درم باريك سائيده برگ مرزنجوش يب  مثل اين ضماد نهند كنجد مقشرتلئينال  قوياضمدزائل گردد 

 وارد مقل ده درم پيه تلئينموضع نهند و اين ضماد ديگر از اول بيشتر  آن  ماليده بر آميخته بر پارچةج درمپن

وم مذكوره گداخته خوب حل رم مقل را در آب گرم حل كرده و شخسي د ماكيان و بط و مرغابي و مغز ساق گاو

وز هر واحد ده درم مالند قسط تلخ مرماحقسط بان حاره مثل اين روغن د و استعمال نمايند و بر فقار ادهكنن

يك روز تر كرده بر آتش ماليم بجوشانند تا ب شبانه كوفته در آب گرم چهار رطل يك مسليخه شش درم همه را ني

ند بر فقار بمالند ند تا آب فاني شود و روغن بما آميخته بر آتش نرم گدازيك رطل آيد صاف نموده روغن كنجد رطل

 سه درم و گلقند السوس مقشر كوفته هر واحد انيسون و اصل باح جالب از باديان و باشد هر صريح غليظ و اگر از

السوس بيخ  بح اين شربت اصول دهند اصلص بادام سازند و يا هر ة نخود با شيرعسلي ده درم بدهند و غذا مزورة

 تخم شبت هر واحد پنج درم ست درم باديان تخم كرفس انيسونييخ غافث هر واحد بب باديان بيخ كرفس بيخ كبر

قوام ه آميزند و ب آن ل بماند صاف نموده عسل سرخ پنجاه متقال دررا در چهار رطل آب بجوشانند تا دو رطهمه 

 گرفته در آب گرم حل كرده بنوشند و بر فقار روغن بيدانجير يا اين از اين گرفته و ده درم از اينآورند و ده درم 

  آيد و صاف كرده بريك رطل زنجبيل چهار درم خارخسك كوفته ده درم در سه رطل آب بجوشانند تا بروغن بمالند

 تلئينشود و روغن بماند و به آتش مالئم بجوشانند تا آب فاني ه  روغن كنجد انداخته بار ديگر بيك رطلآن 
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اين حب سورنجان در امراض پشت و مفاصل براي حب سورنجان كنند اين حب سورنجان يا به  به مطبوخطبيعت 

يم درم هر واحد نالنيل غاريقون انيسون   حبيك مثقالسورنجان يك مثقال تربد مجوف مصمغ  معمول استايارج 

آب كرفس سرشته ه ائيده بحرير بپزند و بريك  سي هر واحد يكدانگ همه را با مثل مصطكدرم يكصبر سقوطري 

روز غذا صبر كنند تا اسهال نيك كند و در آخر  آن بر ست و صبح خورده تا آخر روز حب سازند و اين يك شربت

ه رياح مثل اين يشچيزي از مرض باقي ماند نطوالت مغ اگر والقرطم و گوشت ماكيان دارند  خودآب و شيرة حبن

رگ بيدانجير برگ ريحان برگ خطمي هر نطول استعمال نمايند بابونه اكليل شبت نمام مرزنجوش برگ كرنب ب

واحد يك كف همه را در آب خوب بجوشانند و نطول كنند و بر موضع محاجم ناري نهند و اگر سبب او ضربه يا 

مر و قسط و كبر و  طالش نمايند و اطلية حار جاذب خون مثل اين به موضعمسح دست و فقار ه سقطه باشد ب

 به سببتشنج رباطات  آن ر حل كرده استعمال كنند و اگر سببمخسركة ه  سليخه مساوي كوفته بيخته بسنبل و

 القتل و   الوقوع سريع  اين قليلباشدحرارت شديد موذي يا برودت شود مشخي 

 راحت گلقند عسلي تنها  از حب منتن يا حب سكبينج كنند و در ايام......رياح غليظ و رطوبات به استفراغ ...............

 به طبيخ بان و زنبق بر موضع بمالند و ي و انيسون استعمال كنند و آب گرم بنوشند و به روغنيا مع مصطك

 و نمام و قيصوم و اذخر و سداب بشويند و غذا گوشت بريان سازند و بالجمله عالج اين هر دو نوع مثل مرزنجوش

 نيم رو صبر هر واحد مثقال هرومي و قسط  سنبل نافع استعالج تشنج امتالئي كنند و اين ضماد حدبة رطوبي 

 شش درم وجوزالسررخ هر واحد ده درم احد پنج درم گل ارمني گل سو  دوالزريره و اقاقيا هر ن و قصبدرم الد

 گويد كه حدبه  ابومنصورآب مورد بر پشت ضماد كنند و اگر به نشود بر موضع داغ صليبي نهند ه ادوية سائيده ب

سازند  آن ة مقويه مثل ضماد مرتب از گل سرخ و برگ مورد مغاث روغن گل و ماننداگر از ضربه يا سقطه افتد اضمد

الزم گيرند و  رو يا حب سورنجان بخورند و روغن بيدانجير بماءاالصول يا ماءالبزجو اگر رطوبت لزج باشد حب شيطر

 و  استخ عوض وج گل سردر اينجا گذشت ليكن  كه در قول يوسفĤن استهم آن تعاهد اين دوا نمايند و نسخة

 پودينه و مرزنجوش و شيحآب ه ميعه و جندبيدستر و فرفيون حل كرده باشند بمالند و ب آن روغن زنبق كه در
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آب و آب و روغن جوز خواهد آمد ضماد سازند و غذا نخودالنسا  اضمدة گرم كه در باب عرقه مطبوخ نطول كنند و ب

 و شود مي حدبه از خراج كه در فقار پشت برآيد حادث ايضاًيند و و توابل كنند و از اغذية بارده غليظه حذر نما

به  و شرب ماءالو روغن گل آن  مقويه مثل گل سرخ و آس و مانندبه ادويةو ضماد   استعالجش اوال فصد باسليق

مذكور  چنان چهاو اقتصار كنند  شنبر و اگر اين مرض طفل را افتد بر پرهيز و مالش روغن و ضماد خياربه مغز قول

ان و اطليه نمايند و حقنها و ه و اد معالجه به تنقيهآن راا عالجي نيست و غير  گويد كه حدبة خلقي رانطاكيشد 

آن را بشكند و بعضي  كه غلبه كند و استخوان آن استفتيلها در اوجاع پشت بهتر از مشروباتست و از رياح بعضي 

 براي هر آنچه مفشش و محلل از مشروبات و غيره است و  كه از عضوي بعضو ديگر منتقل شود و عالجش همهاست

 از آنجمله مثل  استه اين مرض مختص بكه آندهيم مگر  طول نمي آن اعادةه ماده از دواست معلوم شده پس ب

 بخورد و تكرار نمايد از درم يككند و از اين ريوند و زنجبيل و تربد اگر اين مساوي سوده جمع   و استغاريقون

 بخورند و عصارة كرفس يا عد و انيسون چون و و همچنين دارفلفل و س است و از مجرباتبي خالص يابدحدبة رطو

  استالعالم و بيخ توت و از مجربات طال روغن عاقرقرحا و بيدانجير و سداب و خردل و جوز و بادام طبيخ حي

 به آرد جوست از فصد و شرب شربت درد و باشد و اما در مادة حار البدبارد  ماده كه  استدا اين وقتيمجموعا و مفر

 بنفشه و بادام و از مجربات انجير و قرطم و صنوبر به روغنشنيز ر سركه سرشته طال كنند و كذا آب گمع پشك بزو

 شربا و  استزقوم روغن نفط و آن  استط لزجه پشت و سرين مجرببراي اخراج اخال آنچهمطبوخ اولي است و از 

ف دماغ و ته كه اسباب حدبه جماع در حالت ضع در تذكره نوشايضاًالج درد پهلو و خاصره  عاين استطالء و مثل 

ه و بعد استفراغ و عالمتش درد اعصاب و ارتخا و فرط يبس مع  هريسبه مثلت و حركت سخت بعد تغذيه امتالس

 و شبت و تربه بز قي  كه چيزي بهتر ااين است و عالجش  استمولدة خلط غليظ و بخار غليظامتال و كثرت اغذية 

يارجات اه  و وضع محاجم بر جهت منجذبه و اگرچه ناري باشد و استفراغ بباسليقفصد  آن عسل و بورق نيست بعد

 معاجين همچنين مع مالزمت ت استفراغ ود معاوبه عدهيطوس و ترياق اربعه و معجون هرمس دروكبار و تناول مث
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ادهان حاره مثل روغن ه لعابات متبوع بف و زنجبيل و ميعه ممزوج بشق و حربهر محلل مقطع مثل ااضمده و نطول 

جو مساوي كوفته  قالاز تراكيب ماست ترمس حلبه با مجربقسط و بابونه و غار و ناردين و نرگس و اين ضماد 

و انجير خشك و ربع انجير هر واحد از تخم كرفس و اشق و ميعه و زعفران  آن بيخته نصف اين حنظل كوفته و ربع

 برند و اين معجون در هر سه روز دو مثقال استعمال كنند و سه روز بگذارند كه كار به سرشته به عسلبيخ كبر 

ن هر ام در نفع بسائر امراض عصب خطا نكرده غاريقون تربد مغاث سورنجا كه تركيب اين داده  از روزي استمجرب

چهار  اشق قسط دارچيني هر واحد  پنج درم سكبينجابلي بسفايج فستقي خولنجان هر واحد واحد هفت درم هليلة ك

سازند و عسل معجون  آن الغار قرنفل فلفل هر واحد سه درم در سه چند حب نادرم صبر مصطكي عاقرقرحا جنطيا

 پس نان گرم پس جاورس گرم پس نمك گرم پس يك بار  استبه بستن رصاص آن و از عالجات جيدبردارند 

 انطاكي گذشته مجرب صحيحي غاريقون و غيره در قول ا از دوآنچه گويد كه سرهنديين طور به همرصاص و 

زقوم استعمال   وطج نشود پس روغن نفرداند و از پشت و سرين و غيره خار و چون خلط لزج طبيب را مانده گاست

 به از اينان  و بسيار كسر استرطوبي را بعد تنقيه مغني از ادوية ديگنمايد و اين حب هندي رياح افرسه و حدبة 

ه ده درم زنجبيل يازده ار بدهدرم يكفل دارفلفل باديان نمك طعام شيطرج هر واحد  فلاند تخم كرفس فلفلمويه شده

 به قدرا حبه آن  در آوردهبه قوامياه سي درم  مجوف هر يك پنج درم كوفته بيخته قند ستربد مقشر درليلة زدرم ه

حيح يافته شده و خطا نكرده ياد دارند و مداومت ام و ص  تجربه كردهبه مراتبخورند و اين  آن بادام سازند و يكي از

   رسيدهبه تجربه ابومنصور گذشت نيز  در قول كهييدوا

  وجع ظهر يعني درد پشت

 پس اگر از لمس دست درد كند باشد مي كه وجع پشت در عضل و اوتار داخل و خارج مطيف صلب فرمايد مي شيخ

 برودت مزاج ساذج واقع در پشت  يا بلغم خام به سبب در داخل بود و هر چونكه باشد يا سبب در خارج باشد واال

تار پشت و يا دخول ريح در اعضاي از بدن در عضالت و رباطات و او آن يا انصبابمتولد در عضالت و فقرات پشت 
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به كرده نشستن و يا  كثرت تعب و برداشتن بار گران و حركت سخت و پشت خم به سببمذكوره حادث شود و يا 

 مشاركت بعض اعضا به سبب كثرت جماع و گاهي از اسباب حدبه افتد چون هنوز مستحكم نشده باشد و يا سبب

 امتالي شديد رگ بزرگ موضع بر طول پشت از به سببو يا  آن رم ضعف گرده هزال و وبه سبب چنان چهبود 

 قريب ايام حيض يا در چنان چهمشاركت رحم باشد ه ه و گاهي ب ورم و جراحت در قصبة ريبه سببو يا خون 

 اين اسباب اگر درد بي ثقل طريق تشخيصاختناق رحم و هنگام درد زه و گاهي درد پشت از عالمات بحران بود 

 تسكين يابد و هنگام سكون و در  حادث شود و مزمن گردد و از مشي و رياضت و مالش و چيزهاي گرمبه تدريج

 باشد و اگر درد مع ثقل و تقدم ج نمايد و در پشت سردي محسوس گردد سببش برودت مزاب و در سرما اشتدادش

زوني درد و ثقل روزبروز ديگر عالمات مذكوره برودت مزاج يافته شود و سردي فتناول چيزهاي سرد مؤلد بلغم و ا

 بعد غضب و تعب و جماع تيره بود وشد و اگر درد تقليل الزم بر يك وش تولد بلغم باببسملمس موضع وجع بود و 

كه تحريك ماده كند حادث شود و سببش انصباب بلغم باشد و اگر درد تمددي و منقل باشد و ثقل  آن متعب و جز

بش دخول ريح در پشت باشد و احت و از اغذية منفخه ضرر يابد سبكمتر بود و از چيزهاي گرم و تكميد و تدهين ر

اشياي ميروده بود و سببش ه رنگيني قاروره و تشنگي و سكون ببان و ب و لذع مع خفت بدن و عدم ضراگر التها

 آن آخر فقرات قطن بوده و حرارت آن حرارت ساده باشد و اگر در مع ضربان در تمام پشت از ابتداي فقرات پشت

باشد و هنگام حركت درد شدت كند و شدت تشنگي و سائر عالمتها غلبة خون موجود بود  آن موضع و سرخي رنگ

و كثرت جماع و يا عالمات اسباب  آن سببش امتالي رگ باشد و اگر تقدم تعب و برداشتن چيزي گران و مانند

رم و جراحت قصبة ريه و يا قرب حيض و يا اختناق رحم و طلق و يا ثار  ضعف و هزل و ورم گرده و يا وحدبه و يا آ

 سردي مزاج يا بلغم خام يا ريح باشد به سببر  اگعالج اسباب باشد از اينعالمات بحران معلوم شود سببش يكي 

ويه هر يك بنجست بيخ كاسني سورنجان مكوه بادرعالج رياح افرسه كنند و يا منضج از مطبوخ پوست بيخ باديان پو

وله با گلقند عسلي سه توله ير زرد چهار عدد و مويز منقي دو تاشه اذخر چهار ماشه انج مهفت باشد بسفائج پنج
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 نضج تنقيه بحب سورنجان و حب منتن كنند و جهت تعديل مزاج معجون چوب چيني با عرق چوب بدهند و بعد

ي گرم جندبيدستر ها روغنچيني و هند و روغن شتا و سداب و بابونه بمالند و معاجين حاره و ماءالعسل دهند و در 

ان و روغن بيدانجير آميخته ضماد الغار بلعاب تخم كت اشق حلبه بابونه حبآميخته بمالند و اضمدة حاره مثل مقل 

و سازند و غذا نخودآب وگوشت طيور با مصالح گرم دهند و تقليل غذا سازند و جائيكه ماده نباشد صرف تعديل 

  برند وكار بهالبواسير گذشت   در ريحي هرچه در ريحايضاًكند و  در حار كفايت بارد و سرد ي گرم درها روغنمالش 

  صفرا تنقيه از مسهل صفرا نمايند وبه منضجسليق كنند و بعد از نضج زرگ باشد فصد با امتالي رگ ببه سبباگر 

 به سببي گرم بمالند و ترك سبب كنند و اگر از اسباب حدبه يا ها روغن تعب و كثرت جماع باشد به سبباگر 

ج هر واحد مذكور ه و يا بمشاركت رحم باشد عال ورم و جراحت قصبة ريبه سببو يا  آن ضعف گرده هزال و درم

 كذا پوست زرد رقيق ه نافع درد پشت خوردن بوصير سه درم وكبروية مفرده و مشد بدان توجه نمايند ذكر بعض اد

 كذا مداومت خوردن مغز سفيد نباشد در شيشه كرده در روز يكشنبه سه هفته در آفتاب آويخته و آن نارنج كه در

 احد و مرجع ظهر بار و مجرب سويديز و كذا جمله قوابض هر وانجير و كذا خوردن پوست سنگدان سپرجوز و 

 نخود بماءالعسل و به قدر راسن و كذا موميائي سه درم و كذا آن  و پوست بيخ و شرب نانخواه و كذا ماهيزهرجاست

 كذا  و كذا انيسون وبه عسلفلفل  نخود و كذا تربد و كذا داربه قدر و كذا بندق هندي به عسل كرفس تازه كذا آب

يت و ت حلار و كذا طبيخ برگ سبز او و كذا فاواينا و كذا فراسيون و كذاالغ  و كذا حببه عسلالصبغ  فوهجدوار و كذا 

 و كذا مرزنجوش به عسل فلي و شرب و ضماد سنا و كذا مغرحب مححرجمدند كذا جاوشير و كذا زعفران و كذا زراو

طم و كذا سعد و كذا بوس و كذا روغن م ترب و كذا كمافيطوس و كذا روغن تخو كذا پيه گورخر و كذا سيسالي

 پخته و كذا روغن آجر و خوردن نارجيل و كذا بقله به عسلروغن فندق و كذا تخم حرمل و كذا تخم يا گل شبت 

رنب  و كذا گوشت گورخر و كذا كبه عسلو آب تر كرده ه بمويز سرخ و يا يكشبانه روز ب اربحلبه و كذا مغز صنوبر ك

 و مالش روغن نارجيل عنع بستاني بنلحم گوزن و كذا مالزمت اينته و كذا لحم سقنقور و كذا مارماهي و كذا پخ

كهنه و كذا روغن خردل و كذا روغن حب اترج و كذا روغن جوز كهنه و كذا روغن تخم انجره و كذا روغن قرطم و 
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هره و كذا زرذ و كذا پيه شترمرغ و ضماد برگ خ كذا روغن قنف وقوقاورخر بر روغن قسط و كذا روغن جندگذا پيه گ

ك  نسرين و كذا پش سرشته و كذابه سركهالزريره  و كذا قصب و زيت آميخته به مومو كذا مرزنجوش سوده  آن گل

 كذا آرد ترمس پخته و كذا  پخته و سرشته و كذا بيخ قثاءالحمار سوده و ميفختجبه سركهساوي بز و آرد و جو م

كذا سرگين كبوتر و حرف و  سوده بدان آميخته و بر پارچه ماليده و كذا لحم ابن عرس و فه حربس گداختزفت يا

اي گوشت گوزن هر بنطول شوره سكبينج و كذا روغن خسك و پوشيدن مرغري و كذا پوست و شق و نقشرب و ح

 ديگرافع بود  خشك يا شكر و كذا اسفاناخ درد پشت حار را نست و خوردن گشنيزواحد نافع درد پشت بارد

هودانه نيم درم با عسل و يا با اشق و قرفيون هر واحد نيم درم بياميزند و از يك مثقال تا دو مثقال بخورند اخراج ما

 ديگر مفيد است درم درد پشت بلغمي را يك و نيمند بلغم و تسكين درد پشت نمايند و كذا غاريقون دو درم ريو

 در آتش بسوزند پس  حكمت گرفتهبه گلآوند كرده   اگر شاخ آهو در و استخوردن لوبان براي وجع ظهر مجرب

 چرب به روغن اول پشت را ديگر دارد و دغمي را سولبا روغن گاو بخورند درد پشت ريحي و ب آن سوده قدري از

ذا آب سائيده طال نمايند و در آفتاب نشينند درد پشت و تهيگاه دفع گردد و كه الون بكنند بعد سپندان يعني ه

 درم يك غاريقون  است درد پشت بلغمي را مجرب كهييدوان آب سوده طال كردن و در آفتاب نشسته جدوار ب

 بادام چرب كرده به روغنق هر واحد نيم درم فرفيون شحم حنظل حجازي مقرص رهودانه سكبينج اشق مقل ازما

نجان زيرة سياه م حنظل مغاث سورشح ر است كه دافع درد پشت و كمروغن هر يك ربع درم با هم آميخته بخورند

 رطل يك و نيم وار دو مثقال نيمكوب كرده در سه رطل آب وفرفيون ايرسا جندبيدستر هر كدام سه مثقال جد

رك و  بر پشت و وگرم نيمود و صاف نموده كه آب فاني ش رقد آن  بجوشانندبيدانجيرروغن زيت و اگر نباشد روغن 

 ضماد گرم نيم و صابون حل كرده نيله تهوتهه در آب برگ حنا مفيد استه بسيار  كه بعد تنقيضمادعانه بمالند 

رك و تهيگاه و گردن و شانه و همه درد پاي راي درد پشت ريحي و وجع مفاصل و و كه بب چهار برگ حكنند

 و برگ نازك  سرخبيدانجير كل گويند و برگ نازپهندي كونه  بآن راريحي را بسيار نافع برگ تنباكو سبز نازك كه 
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 نخود سازند شربتي يك عدد صبح و به قدرها مك طعام هر يك چهار توله سائيده حبتاتوره و برگ نازك عشر و ن

بدي و  و معجون مسيحي و معجون تردفليوغن يكي شام و روغن زيره دهشت برگه بمالند و جوارش اسقف و ر

 كه در عالج درد پشت  است واجبفرمايد مي شيخ راقوال اكاب  استفالسفه و حب اذراقي هر واحد نافع درد پشت

 معالجات اوجاع مفاصل و معالجات حدبه و رياح افرسه رجوع كنند چه طريق عالج همه واحدست اما به سوي

بايد كه  از بلغم خام باشد آنچه در ابواب گذشته بايد كرد و ......دات و مروخات  و ضمابه مشروباتبارد  معالجه

باشد بغذاي جيد و  آن انند از تعب و مكه آنطل و حب منتن نمايند و معالجه ايارج شحم حن به مثلاستفراغ 

 كه از جماع ضعيف  است از جماع باشد عالجش عالج كسيآنچه بايد كرده گرم نيمي ها روغن معتدله و مروخات

فصد تالي رگ بزرگ  امبه سبب گرده باشد عالجش عالج ضعف گرده است و عالج كائن به سبب آنچهشده باشد و 

كنند و  آن خات از روغن گل و مانندوالحال تسكين او نمايد خصوصاً چون اتباع بمر مابض ركبه نيز هست كه اين في

 ضعف گرده بود به سبب برودت يا به سبب حدبه باشد عالجش عالج حدبه است و اكثر درد پشت به سبب آنچه

در تسخين پشت در باب  ايضاً در عالج گرده و مستوفيو كالم  در جهت باشد از اينبايد كه اكثر عالج  پس مي

 استعمال روغن فرفيون تنهاست و از مشروبات مجربه برايبارد   ليكن معالجات خاص بوجع پشتحدبه ذكر كرديم

آب كرفس و اينكه نقوع نخود سياه و وج بسيار بچهار درم روغن گاو و ه  ببيدانجيرترياق اربعه است يا روغن آن 

 و حبوب سودمند استان او خيلي استعمال كنند و خوردن هليون و اده عسل بنوشند اين تا چهارده روز درم يك

و زهره درد كهنه را به كند  و اما ضمادات پس تضميد بخر استد حب منتنمزاج را از اصحاب اين دربارد  مسهله

 غار و حب او و به روغن و مركب دمفر و جندبيدستر و فرفيون نجشير و مقل و اشق و سكبي جاوبه مثلتضميد 

ن فرفيون و روغن قسط و  و از مروخات روغنافع استروغن سداب و تخم او و روغن بيدانجير و روغن ميعه بسيار 

 كه اوالً پشت را گرم كند و بپارچه درشت آن استجيب است و اولي  و روغن سوسن را خاصيت ع استروغن سداب

 عالجش پزانيدن ماده  درد پشت مادة خام بودبه سببه اگر  گويند كايالقي  ونيجرجابمالند پس تمريخ نمايند 



14 

 

 فيقرا نج و ايارجب سكبيحب منتن و حباشد بماءاالصول و روغن بيدانجير و استفراغ بقي و دواي مسهل چون 

 و روغن وفته شب با نخود تر كنند و صبح جوشي دهند و صاف كرده عسلج را نيم كمركب با شحم حنظل و اگر و

باشند معالجه بماءاالصول مع   مياز اينگاو آميزند صواب بود اگر سببش ريح غليظ باشد و اكثر درد پشت و خاصره 

 و الرشاد و تخم كرفس ت و تهيگاه را سود دارد بگيرند حلبه و حبج درد پشن كنند و اين حب سكبيبيدانجيرروغن 

به رم بخورند و اگر ه بيخته با هم سرشته حب سازند و صبح دو د برابر همه كوفتنانخواه و زنجبيل برابر سكبينج

 و اگر سببش رنج و نافع استيطوس سخت ديا و مثروده باشد تبديل مزاج كنند و سنجرين سا سوءمزاج سردسبب

گر سببش  برند و اكار به و بابونه و روغن شبت خورند و گرمابه لطيفماندگي باشد آسايش جويند و طعام سبك و 

 گويد كه درد پشت محمودسليق و مابض زنند و روغن گل بمالند و طعام سبكتر كنند الي رگ پشت بود رگ باامت

اگر از برودت مزاج يا كثرت بلغم خام باشد عالمتش سفيدي رنگ و قاروره و بطوي نبض و تقدم تناول اغذية غليظ 

بعد بيداري از خواب غرق و ايذا از تناول عادت و رطوبت زبان و قلت تشنگي و شدت درد  و يا لزجه و سن و بلد

السوس هر واحد دو درم و گلقند  ن و اصلوس پس هر صبح جالب از باديان و انيفواكه رطب و آب سرد و امتالست

ن از اخالط بلغمي غليظ لزج ة بادام و بعد ظهور نضج در قاروره تنقية بدبه شيرعسلي ده درم دهند و غذا نخوداب 

ت كه در مقياه  في بيك بار سورنجان كنند و در هر هفته به مطبوخ يا يا يا بحب قوقاب صبرحبحب سورنجان يا ب

ي گرم مثل روغن زنبق و خيري و نمام بمالند و از ها روغنباب داءالفيل دوالي بيايد استعمال نمايند و بر پشت 

 دانگ صبر جندبيدستر و نيميك كنند و بر شيطرج سكبينج هر واحد جماع و طعام شب و فواكه و آب سرد حذر 

 يكا حب سازند و اين  كوفته بيخته به آب گندنيك مثقالان  درم سورنجيك و نيم مقل ازرق درم يكهر واحد 

مام نمايند و هر صبح جالب از كنند و راحت و خواب و ح آن  و اگر از تعب و كثرت جماع باشد ترك استشربت

 زنبق و به روغنمزورة ماش و شيرة بادام سازند و پشت را وشند و غذا  شكر سفيده ده درم بنالثعلب سه درم و عنب

 ده عدد و شكر سفيد ده درم و خيري زرد و بنفشه ممزوج بمالند و اگز ار امتالي رگ باشد هر صبح جالب از عناب
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فيد ده درم قيه با شكر سين سه اوه درم بنوشند و غذا مزورة مذكور و اسفاناخ خورند و يا آب انارسالثعلب  عنب

زير بادكش  وبارد   در آب سرد داخل شوند و در مكانسليق كنند و يك لحظهفائده نشود و فصد بابنوشند و اگر 

 و  است گويد كه درد پشت و خاصره نيز از اجناس اوجاع مفاصلخجندي. نشيند و در جاي نمناك خواب كنند

برودت مزاج و بلغم خام منصبب در مفاصل باشد و ي غليظ بلغمي بود و پس اگر سببش داكثر اين علت از خلط ر

السوس يا شبت كنند و هر صبح شربت اصول بنوشند و چون نضج ظاهر شود تنقيه  ه آب اصل قي ب استاين اكثري

رطب پرهيز نمايند و بارد  به قول گرم بمالند و از يها روغنب منتن و حقنة قوي كنند و بحب سورنجان و ح

آب شيح و قيصوم و ه ليل بدر قول شيخ گذشت و تح آن  منتنه و و تضميد بصموغتنافع اسمعجون فالسفه 

دوية نافع اوجاع  سداب مفيد و بدانند كه استعمال ابه روغنمرزنجوش و اكليل و پودينه و بعد خروج از آبزن مالش 

 و كثرت جماع بول اوجاع پشت از برودت و رطوبت را صحت بخشد و اگر سببش كثرت تعب درمفاصل از رطوبت م

هندي بنوشانند و اگر سببش امتالي  و شربت آلو و تمربه شكرالثعلب  بس باشد هر صبح آب عنبيا سوءمزج حار يا

خرفه دهند و غذا  ةبه شيرثعلب يا لا ه آب عنب بتمرهنديرگ باشد هر صبح شربت عناب يا شربت انار يا شربت 

ناخيه و قرعيه خورانند و اگر سببش حميات بلغمي باشد اسفاة بادام و خشخاش و به شيروخ بحموضات مزورات مطب

آب ه  گويد كه در بلغمي بعد نضج تنقيه كنند و سكنجبين بزوري بقرشيكنند بارد  عالجش بعالج اوجاع مفاصل

هليون و وج در  سياه و  بزوري و يا نخودبه سكنجبينيا آب كرفس  و سكنجبين عضلي و شرب اصول و السوس اصل

 و كبك و غر كرده يا جوشاينده صاف نموده سكنجبين عنصلي داخل كرده بدهند و غذا چوزه مرآب گرم ت

 مناسب بود بخورانند و پشت را بدان چههليون سازند و شحم قاوندي بمالند و  سياه و كبوتربچه بشبت يا نخود

 هنگام احتساب چنان چهد  از امتالي رگ بزرگ باشآنچهبخرقة خشن ماليده ببعض شحوم و ادهان حاره بمالند و 

 به سببالفور زائل كند و جماع اگر   فيرا فصد آن حيض يا خون نفاس يا مني از طول مدت بجماع عارض شود

 گويد سعيد آرند فقط به عمل جماع باشد هرچه در تدبير افراط جماع ذكر كرديم  از فرطآنچهاحتباس مني بود و 
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  مخرج خلطبدان چه مطبوخ عود و اسهال طبيعت د و نوشيدن آبع برودت بخوردن گلقنكه عالج درد پشت تاب

امتال  حذر از  و غذا نخوداب و آن  برگرم نيم و ريختن آب به زيتباشد مثل حب سورنجان كنند و مالش پشت بارد 

 و نوشيدن آب به سكنجبينسليق در ابتدا و شرب شيره تخم خرفه  بابه فصد عالج در پشت تابع حرارت نمايند و

 و گالب كنند و غذا مزورة سماق يا غوره سازند و در موضع به صندلد موضع نارين و استعمال شربت آلو و تبريا

 حب به مثلشد تنقية بلغم  برودت و بلغم بابه سبب آنچه گويد كه خضرسرد بخوابند و بر پشت آب سرد بريزند 

 بادام به روغناح خورانند و ماءاالصول عجون نجي يا حقنة مخرج بلغم مفشي رياح كنند و معجون وج و مايارج يا ق

سان  اقتصار نمايند و روغن بلبه عسلتلخ يا روغن خروع استعمال كنند و اگر ماده بسيار باشد بر مثل شورباي نخود 

نيكو  ان يا پيه نهنگ چرب كنند و اين دوقه درشت ماليده بعض شحوم حاره مثل پيه بلسورخبمالند و پشت را ب

ره هر واحد سه درم جندبيدستر و كندر و تخم انج آن  درين و روغن غار و قسط و روغن ناردد روغن بگيرناست

فرفيون يك مثقال حل كرده بر پشت بمالند و اگر در يك رطل زيت برگ غار بپزند و شب بر پشت بمالند و صبح 

 ضماد  گرم مثل خاگينه پختهيها روغنحمام نمايند درد پشت كهنه را مفيد بوده يا سلق و برگ خرزهره ببعض 

 تربب حل كرده بمالند و قي يك جزو و ميعه هر واحد جندبيدسترو بگيرند و فرفيون و كنند و يا روغن زنبق ده جز

 كه در درد نويسد مي ميرعوض  استالزم گيرند و گاهي از ورم پشت يا وجع ديگر عارض شود و عالجش ازالة سبب

ي و اسهال ترياق اربعه يا طبيخ بزور و اصول و آب نخود سياه و  فام بعدپشت حادث از سروي مزاج و بلغم خ

بندند و چون  بگرم نيمچه ماليده بر موضع درد آب بپزند و بر پاره اطريفالت و مرباي وج دهند و حلبه را بكوبند و ب

الفعل است شحم  باين حب در تسكين اوجاع ظهير عجيخواهند كه جدا كنند بحمام روند و خرقه را جدا سازند و 

 از تعب و كثرت آنچهي دو درم و تحنظل صبر سكبينج هر كدام دو جز و جندبيدستر مقل هر كدام نيم جزو شرب

  وغن بابونه با هم آميخته بمالندمجامعت باشد ترك سبب كنند و روغن بنفشه و ر

  جع خاصره يعني درد تهيگاهو
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عالج عالجش بعالج درد پشت كنند و خوردن حلواي تخم  آن اسباب اين مثل اسباب درد پشت باشد و كذا اعالمات

 دو به قدرنمايند و خوردن مقل  آن  و اگر از ريح البواسير باشد عالج استتمرهندي مزيل درد كمر و مغلظ مني

حليتت و  آن  درآش هندي كهه  و بستن نان ب استمجرب آن  و كذا حبوب مقل و معجونسرخ وقت خواب

 رسيده افيون يك توله به تجربهداخل كرده باشند نافع و اين ضماد براي درد كمر و زانو زنجبيل و تخم شبت 

 قسط تلخ صبر زرد از هر واحد توله در آب ادرك حل كرده طال كنند و در آفتاب يا نزد آتش عضو را خشك شنگرف

 مغز تخم ارند  سونهه استافعراي درد كمر اين حلوا ن اهل هند ببه قول آرند و به عملكنند و دو سه روز همچنين 

نيم آثار اول مغز ارندي سوده در روغن بريان نمايند  گاو  دوازده دام شيرهر يك شش دام روغن زرد شكر هر يك

 تخم از نمك ايضاً مزاج خورند و به حسبپس شير آميخته بجوشانند چون غليظ شوند شكر انداخته حلوا سازند و 

ي از يكطرف پخته بربندند  ناناز اينبگيرند و  نگيزد نيم توله آرد گندم نيم پاو ري ميده چوب هر واحد توله االهو

 كه اكثر اين درد ريحي و بلغمي بود و عالج اين بعالج درد پشت قريبست و از عالج خاص فرمايد مي شيخمفيد بود 

ه در وجع ظهر در قول  ك استرشاد و باقي اجزا همان حب سكبينجال  كه بگيرند حلبه و حباين استن درد ايه ب

به بود و  آن ض شود عالجش عالج مشاركت او باشد عارآنچه  ورم در عضو يا دربه سببجرجاني مذكور شد و اگر 

ر ظاه آن  عالج و عالمتبر سبيل مشاركت اعضاي بول و امعا ووءمزاج حار ساده يا مع ماده كمتر افتد مگر  سسبب

ول شيافات مسخنه مرتب از مقل و اشق و انيسون و زنجبيل و تخم  گويد كه در بلغمي و ريحي حمكرماني است

گويد   ميخضر بنابر قرب موضع علت ر استالتاثي سريع آن هرج و امثالس و شحم حنظل و سورنجان و ماهيزكرف

نج و  كه بنادق تخم كرفس و سكبينويسند مي ابومنصور آرند به عملهاي مفشش رياح و مخرج بلغم  كه حقنه

 برند كار به اين فتيله به عده درم كند كه آن استعمال كنند تا به عسلالرشاد سه درم  خته بخورند و يا حبفانيذ سا

 گويد كه مؤلف اقتباسفتيلها سازند  آن الرشاد بورق سكبينج پودينه و از  بگيرند حبنافع استالنسا را نيز  كه عرق

 سبعه مالند و دو سه روز حمام مستواتر كنند و نمايند و روغن لبوب آن  كثرت جماع باشد تركبه سبباگر 
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ذا قليه نرگسي و خاگينه با اللحم ساده ممزوج با چهارم حصه شراب دهند و غ علويخان با ماءالمسك جواهر و از دواء

  ر استاالث ند و خوردن زردي بيضه مرغ با مصطكي عظيمار خوراننان خشك

  دوالي

و گاه از خوردن  آن به سوي كثرت نزول خوردن سوداوي به سبب  از فراخ شدن رگهاي ساق و قدم استعبارت

 آن اين مرض در اكثر خوني بود كه درچونكه باشد مادة  سوداوي و گاهي از خون بلغمي غليظ افتد و هرف غيرصر

ني را كه روان و حماالن و كسا الم نماندي و اكثر پيكان و پيادهپاي از تقرح و اورام خبيثه س آن  درعفونت نباشد واال

دد و خاصه چون ايشان استكثار كوب طويل عارض گر راز و  خدام اهراء و سالطينچنان چهبر پايهاي بسيار ايستند 

 به سبب بسيار افتد و بيشتر عقب امراض حاده واقع شود لهاايند و در بلدان حار رطب مثل بنگ مولد سودا نمةياغذ

 اوجاع مفاصل ابتداء عارض شود و چنان چهو گاهي ابتداً افتد ن  آدر مستعدين مذكورين آن به سويانتقال ماده 

 قطع كنند و از آن راصاحبان طحال را از كسان مذكورين بسيار عارض گردد و دوالي گاهي عالج نپذيرد و گاهي 

ند امراض سوداوي و راه غذا عضو و الغر شود پس در سوداوي از ايشان چون قطع و منع كن آن به سبب آن قطع

خون عروض ماليخوليا نبود و گاه در دوالي جهت  آن عارض گردد و چون خون صاف باشد از قطع آن اليخوليا ازم

 كه مردي را مرض قريب نويسد مي در شرح قانون گيالنيحرارت مزاجي يا عارضي ماده متعفن شود و بقروح انجامد 

رض در پاي او عارض گرديد و ماليخوليا باز من  آال او ماليخوليا عارض شد بعد ازاين علت در پاي بود و عقب زو

 آن ين هر دو مرض در يك سال برره ادوزائل شده تكرار اين هر دو حال براي قريب ده بار مشاهده كرديم و 

 بالجملهخالص يافت  آن وث دوالي در ساقهاي او ازبه حدگرديد و اكثر ديده شد كسي را كه ماليخوليا بود  مي

پديد آيد و  آن اق و قدم ظاهر شود و گره گره دركه رگهاي سنبله گرداگرد س  استتشخيص اين مرض همين

و  آن از عالمات مخصوصه هر واحد از آن  سريع و دشوار گردد و تمييز نوع مادة ثقيل در رفتار بسيار وحركت پا

 بود و اين اسلماني دليل خون صرف  رنگ سرخ قچنان چهرنگ عضو و تدبير سابق و از وقت حاضر پوشيده نيست 



19 

 

رت يا سبزي بر خون سوداوي داللت كند و اين در تشقق و تقرح سرعت نمايد و رنگ  و رنگ تيره مائل بغباست

فصد عروق  آن فصد باسليق كنند بعد از  عالجمائل بسفيدي و شفافيت و نرمي عضو بر خون بلغمي گواهي دهد 

 و ماءالجبن كنند و به مسهل  بيرون آيد و تنقيه سودا تمامهبهممتلي نمايند و از دست بمالند و بيفشارند تا خون 

  اقناع  و ابن جزله علماي قطران و كذا زهرة بز نربه قول سودا احتراز كنند و ترك رياضت نمايند و از اغذية مولد

ويد كه  مصنف اقتباس گاقوال حكماالفيل واحد شناسند لت روا ندارند و معالجة اين دواءمفيد بود و در عالج مه

الجبن و مطبوخ افتيمون فواكهي   تنقيه بماءبه عده يك روزة بعد فصد باسليق يا صافن تا دو هفته قي فرمايند بفاصل

الجورد مغسول و و جحر ارمني و   فيقراجيارجورد و معجون بخاع كنند و يا به اعلويخان و سفوف الجورد و حب ال

ن مستحكم و ي محللة قابضه مقوي عضو بمالند و چوها روغنس بدي و حب غاريقون علويخان پمطبوخ افسنتين تر

 به عده ترسند بعد بريدن رگ داغ دهند آن ند بطرفيكه در قول شيخ بيايد و اگر از عودشكافكهنه گردد عروق را ب

 تا باز ضماد كنند آن اهبةالتيس درامك و انت و اقاقيا و عصارة لحيوازو و جوزاالسر و مدادوية قابضة بارده مثل مور

اين ا تدبير دوالي  كه امنويسد مي الرئيس شيخ ساق و قدم را قوت دهد و ضعيف و الغر شدن ندهد عود نكند و

يد كرد و ترك هر مغلظ و  كه استفراغ خون از عروق دست و تنقية سودا و اخالط غليظ و اصالح تدبير بااست

باشد  آن  متوجه شوند و همه خون سوداوي كه اندر اين عروقبه فصد آن به و قيام طويل كنند بعد ازحركات متع

اندك ه  فيقرا بجيارا به مثل در هر اندك مدت تعاهد تنقية بدن به عدهفصد صافن نمايند  آن بيرون آرند و در آخر

 الزم گيرند و حركت اصال ترك كنند ومت نمايند و شرب افتيمون در ماءالجبن االمكان ادا حجر الجورد كنند و حتي

 اطلية قابضه خصوصاً زير ذلك مع فوق و از عقب تا زانو سازند و به سوياز اسفل  آن مال رباط بر پاي به بستناستع

 كه حركت نكنند و مشي ننمايند مگر بعد بستن پايها و بر موضع خصوص بعد آن استرباط استعمال نمايند و اولي 

طرفه پاشيده باشد طال  آن  برانگور و روغن زيت كهستر چوب تها و پايها و نفس عروق دوالي خاك دسبه فصدتنقيه 

 و  است قبيلاز اين و تخم جرجير لبه و تخم تربه آب و پشك بز و آرد حكنند و طالي ترمس مطبوخ و نطول ب
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اف دهند نه در عرض كش آن افند و دوالي را ظاهر كنند و در طولي قطع تدبيري سود ندهد جلد را بشكاگر سوا

بشق  آن  تنقيةبه عدهرا سائل شدن دهند  آن باشد بيرون آرند و تا ممكن باشد آن كه اندردوراب و همه خون 

اال ضرر دهد و نمايند و آن هنگام بايد كه استيصال آن  در وكنند ميكردن در طول نمايند و گاهي سل و قطل اصال 

به  از تنقيه نوشتيم اوالً آنچهاه ز است كه سل رگهاي سرخ سوداي سياه كنند و اما با سيئ و جا استافضل سل بداغ

اسهال اخالط سوداوي و غليظ ننمايند و بعد  آن  آرند و گاهي قرحه به نشود تا مبالغه در تنقيه نكنند و بعدعمل

قطع و سل و داغ واجبست كه مؤلدات خلط سوداوي ترك نمايند و مداومت تنقيه بدن كنند تا فضول سوداوي پيدا 

 معتادالحركه از پاي به آنچهغيرمسدود باشد و يا حركت كند  آن به سويوجه ماده تند اگر نشود و دوالي معاودت نك

 اعضاي حاليه است فلهذا به سوي در بط و شق خطر و ماده مندفع از عضو خسيس كه آنسوي اعضاي اشرف بود با 

 گويند كه عالج جرجاني و ايالقي نيارند مگر بعد تنقيه مادة باقي به عمل كه بط و سل و غيره آن استصواب 

بيرون كنند و  آن هده رگها بگشايند و خون فاسد از كه اول تنقية بدن و ترك مشي كنند بع استدوالي نيز همين

باشد بكنند و بعضي را رگها  آن دراج ماده كه انافند و اخرشق كنند پس رگهاي سطبر در طول بشكبعضي را جلد 

رند و اين را بتازي سل گويند و بايد كه جميع عروق قطع كنند واال زود  توانند كشيد بيرون كشند و ببكه آنچند

مل  جراحت مندكه آنتر از سل بود و تا تنقية بدن نكنند دستكاري نشايد كرد بهر  دت كند و داغ كردن صوابمعاو

و حسب  قوت به قدر گويد كه فصد باسليق و اخراج خون الياس ابنرطوبات سيالن كند  آن نشود و پيوسته از

 سه درم و شكر سفيد ده درم بنوشانند و غذا مزورة الثعلب عنبواجب كنند و هر صبح جالب از عناب ده عدد و 

 آن  افتيمون يا بحببه مطبوخة بادام سازند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقية خلط سوداوي به شيرماش و نخود 

ة حكم ت بمالند تا باريك شوند و عصابمند و بمالئ آن عروق كنكنند و چون تنقية بدن گردد بعد چند روز فصد

بربندند و صاحب اين مرض از اغذية غليظة مولد سودا مثل كرنب و بادنجان و عدس و گوشت نمكسود و لحوم نر 

د باسليق و ترك  گويد كه بعد فصجنديخاحراز كند و در رفتار و ماندگي پايها تقليل نمايد  آن گاو و بز نر و مانند
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گران و تعلق پايها در ركوب  و ترك مشي و برداشتن  كار آن ولد سودا مثل لحوم بقر و اسپ و شتر و امثالاغذية م

 آن  بر دهند و بعد تنقية سودا فصد مابض ركبه يا حجامت بر ساق نمايند والثعلب عنبآب ه هر صباح شربت عناب ب

 شق كرده و دوالي را ظاهر ساخته  كه جلد رادكنن ميعصابة عريض حكم غيرمولم بندند و گاهي معالجه بدستكاري 

 گويند كه از هر چيز مولد مادة غليظ پرهيز خضر و سديد و قرشيآرند  بيرون مي طول ميشكافند و خون از آن رد

جر ارمني ح بالغم بعد نضج نمايند و ايارج فيقر و قي بالغ و استفراغ سوداه ببه تدريجكنند و فصد از هر دو دست 

ه اين تدبير زائل نشد احتياج به  تازه و اگر ببه شيراءالجبن يا و كذالك طبيخ افتيمون يا حب او بم  استالنفع بليغ

  و داغ آنها افتد بعد ازبه تمامهسائل كردن خون و يا قطع آنها   از زيرجلد و شق آنها در طول واظهار عروق متسعه

ع كند و گاهي از اين خوف د تا تولد ماده را بار ديگر منكننبضه مثل گل سرخ و گلنار و مورد استعمال قاادوية آن 

شي و خفقان گردد و چون اين علت مستحكم شود و ض سوداوي مثل قطرب و داءالكلب و غحدوث ماليخوليا و امرا

آب سماق و مزورات دهند و براحت امر كنند و در حمام داخل ه قابض سبز مثل چوزة مرغ ب ايرد و غذعالج نپذ

 در آنچهقي و اسهال كنند و  و به فصد در نزهته گويد كه تنقية مادة آن طاكيان ريزند گرم نيمر عضو آب ايند و بنم

اوي و بلغمي دنقرس و داءالفيل مذكور گرديد بدان طال نمايند مع لزوم راحت و در تذكره نوشته كه در قسم سو

پاي بالد واال از ف مخالف كنند اگر مرض در يك باسليق از طربه فصد دموي  قسم جعالج داءالفيل بعينه كنند و عال

 كنند اگر تولد مرض متعاقب باشد واال ابتدا متأخر خالف خالف پاي علت به فصدد و ابتدا نيهر دو جانب گشا

 افند وك احتمال قوت خارج كنند و چون بدن پاك گردد جلد بشبه حسب به تدريجبدست راست نمايند و خون 

يه نمايند و به الكليد و اگر بعد تضميد قوابض خون عود ماده باشد قطع عروق ن بيرون آعروق قطع كنند تا خون آ

 غالب مركب نمايند و از صفراي به حسب مذكور شد بدان چهعالج قسم مركب از جميع اخالط مذكور يا بعض آنها 

 و پس اگر چنين شود يم از زردي عروق متلويه مشاهده چنان چه باشد ميمركب رف اين مرض نيفتد ليكن از آن ص

صد باسليق و اسهال سودا كنند و اين متواتر نمايند و  گويد كه ابتدا فابن نوحرا نيز مرعي دارند  آن باشد در عالج
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 آرند بعد از به عملين تدبير مدتي پرهيز كنند احتراز سازند و چون اع چيزها كه صاحبان ماليخوليا از آن از جمي

 شاده باشند و هر كدام كه بزرگتر در آن باشد بگشايند و همچنين يكي بعد ديگري گواز عروق دوالي يكي يا دآن 

 گيالنيبتعاهد فصد و اسهال سودا و پرهيز از مؤلدات سودا امر كنند الند تا همه خون برآيد و بعد از آن را بمآن 

الحراره كه كه گاو در آب شديدش از هر چيز هر روز صبح ناشتا مس كه بياين است كه اولي در عالج دوالي دنويس مي

قريب بجوش باشد تا اجزاي لبنية مسكه را ببرد بگدازند و بنوشند و مقدار مسكه اندك اندك هر روز افزوده از يك 

ر ماه تا شش ماه يازده يا ده از آن مع ترك مداومت نمايند از چها آن  بركنند ويه و زياده از آن قوا دقيقه تا دو

  ر استنفع بسيا در اين  و اصالح دهد ودر تنقيه شروع كنند كه اين مواد بدن او را نضجن اغذية رويه بعد از آ

  داءالفيل

به  ريختن خلط سوداوي بود و گاهي به سببساق و قدم مانند پاي فيل بزرگ شود و اكثر  آن مرضيست كه در

 پاي بدان اغتذا نمايد و اول  خلط بلغمي غليظ افتد و گاهي از خون جيد عارض شود چون بسيار نازل شود وسبب

رت و شدت  كثرت حرابه جهت عضو استپاي سرخ شود پس تيره و سياه گردد و سبب اين شدت امتال و ضعف 

  اعانت كند و گاهي متقرح شود و ازبر اينوالي  شدت حرارت هايج از حركت و احوال معين بر دبه سببجذب او 

 كه حس عضو را باطل كند به نشود و خفيف از آن  ازيست و مستحكماز دوال تر خوف آكله بود و اين مرض رديآن 

 گويد كه حقيقت او انصباب يكي از دو خلط بار و يعني سودا يا بلغم بر پاي انطاكيمحتاج بعالج قوي دوالي بود آن 

غليظ مثل از قريب زانو تا نهايت پاي غليظ شود و مادة او كثار از هر چيز مولد سوداوي  آن باشد پس در مجاري

يزي كه قبل  مشي و برداشتن بار گران و نوشيدن آب قبل هضم و خوردن چذلك مع و  استو ماهي بزرگ لحم بقر

التهاب و احتراق مع تيرگي  آن  زياده كند و عالمت سوداويآن رانهضم شود و جماع بر امتال از انخالع صورت غذا م

 عضو ذلك معساق متساوي گردد و  شايد و اگر كف پاي بابگاقت ماده زياده شود قرحه كند و  پس اگر حرعضو است

و واجب بود بنابر سست شود در عالجش اميد صحت نيست و اگر فعل آكله از سعي و تقريح و سيالن كند قطع عض
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و عدم تقريح و قلت  آن كنند و عالمت بلغمي سردي عضو و سستي ملمس آن اال عالج خفيفحفظ باقي بدن و

 تشخيص اسباب مذكوره مثل دوالي كنند و صالبت ورم و حرارت ملمس عضو و كمودت لهبالجم آن استوجع 

 مانند عالجو خشونت و شقاق خفيف يا تقرح بر ماده سوداوي و عدم اين آثار بر مادة بلغمي داللت كند  آن رنگ

فصد مابض و حجامت ساق  جادر اين برفق نمايند و بعد از تنقيه دوالي عالج كنند و تنقيه بكرات و مرات و بتقاريق و

 آن التيس و مانندةامك و عصاره لحيمحللة مقويه قابضه مثل اقاقيا درو چسبانيدن زلو بسيار مفيد بود و ادوية 

 بلغم و به مسهل خلط بلغمي باشد بعد از نضج به سبباستعمال كنند و ساق را تا زانو بعصابه مستحكم بندند و اگر 

 و فواكه به قول و ه غليظو از اغذيةد ن هر هفته يكمرتبه قي نمايند و تقليل غذا كنحب سورنجان تنقيه كنند و در

و   صغير آميخته بخورانند و صبر و مرل زنجبيل نيم باشه سائيده در اطريفيك ماشهبارده احتراز نمايند و كندر 

 زنهار استعمال نكنند و شرب و  ادوية گرم قوي االسهالمرض در اين  سرشته طال كنند وبه سركهست انار اقاقيا و پو

 جبلي و تخم نمام ح و قطران و شيبه عسلتنگ و مغز تخم بيدانجير نه نهري و سناي مكي و حرمل و بار پوديضماد

وگرد و خوردن لحم خارپشت بستاني خشك البطم مخلوط بگ  و گل شاهسفرم و زهرة غزال و علكو ضماد زهرة بز نر

به نشاسته با كتيرا اصالح كرده و كذا سكبينج و  آن م حنظل يا برگكذا شحو  آن رطبات كثير و جگر خشكو م

اند  وب مسهله ستوده سبعه ادوية را با حببه مطبوخ معروف  و اين دوا استب ماءالجين هرواحد نافع داءالفيلشر

وشانند و  مقره بجبه دستورودوس حشيش غافت اسقولوقندريون خن افتيمون اسطوافسنتيد ليله سياه هليله زره

 پانزده درم زنجبيل فلفل سياه لجات ثلثههلي كه اين استين نافعه براي اين مرض صاف كرده بنوشند و از معاج

بخورند و نزد اطباي هند  آن  ازه تام سه درم قدر حاجت سرشته بعد تنقيبه عسلخته كندر هر يك دو درم كوفته بي

ه ي خورده بتيهچري مسه كايضاً سائيده مفيد و به سركهتخم سويه  لوبان و  و وه و بول و قي مكرر ضماد ايلبعد فصد

 چوب به رنگآاليش ادوية منقيه و شهد نوشيده بمبالغه قي كردن و بابونه سياه اجمود تخم سويه چوب چيني با 

 فيل مرض كه داءالفرمايد مي شيخ اقوال حذاق  است ضماد كردن نيز نافعگرم نيمآميخته  ني برابر سائيده شهد
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 اگر موردي بتقرح گردد و خون آكله بود سواي هدند  و بايد كه بحالش بگذارند اگر ايذاشود مي كمتر به  استخبيث

 كه استفراغات و خصوصاً بقي سخت نفع  استتدارك كنند ممكن آن از بيخ عالج نبود و چون در ابتداي آن قطع

قوابض بر پاي ضماد نمايند و اما چون  آن اشد بعد ازب آن كند و گاهي اخراج بلغم و سودا و فصد كنند اگر احتياج

اميد صحت بود مبالغه در  آن  جمله عالج اين مرض كه دركه آنبعالج كمتر است و بد آن مستحكم گردد اميد رفع

ه در پاي تولد ع و گاهي سلكند مي نفع آن را و استعمال محلالت قويه و گويند كه ليسيدن قطران  استعالج دوالي

 داءالفيل اگر سرخ باشد عالج نويسد مي جرجانيآهن كنند ه بزرگ شود و مشابه داءالفيل گردد و عالجش بكند و 

 كه به ادويهداء آسان بود و هرگاه كه رنگ متغير شود و درشت گردد و عالج كمتر پذيرد و عالجش قي متواتر بود 

رفتن زدن صواب باشد و آرام گرفتن و نا باسليق  حاجت آيد رگبه فصدبلغم غليظ و سودا را از جاي او بركند و اگر 

بندند و گام آهسته نمودند ا را از قدم و زانو تا بن ران بو پاي بر بالش نهاده داشتن و اگر ضرورت حركت باشد عضله

تيموني ساخته  افبه سكنجبينو در هر هفته شربتي ايارج فيقرا با حجر ارمني آميخته بخورند و پيوسته ماءالجبين 

 افتيمون و اندكي نمك لطفي خورند و هرگاه كه برخاستن و رفتن خواهند اول ادوية قابض بر ساق و قدم طال به

 انفاق به زيتت كرده و خاكستر كرنب به مسهال قي بسيار كرده باشند و تنقية كه آنكنند و بعصا ببندند و بعد از 

 جرجير كوفته بيخته بدان سرشته طال كنند و ترمس ا و پشك بز و آرد حلبه و تخم ترب و تخمفبياميزند و ثمر طر

 گويد كه سببش اگر خون محمود سودمند استنشستن و بدان نطول كردن سخت  آن پخته طال كردن و در طبيخ

 افتيمون يا به مطبوخ  سن و وقت خون برآرند و تنقية بدن از سودابه حسبسوداوي باشد فصد باسليق كنند و 

  استعلت نافع در اين  اين حب بخورند كه هفته قي دو سه مرتبه استعمال نمايند و يانمايند و در هر آن بحب

ي هر واحد يك دانگ  درم مقل كتيرا مصطكيك و نيمبد  دانگ تريك و نيميون دقيق شحم حنظل هر واحد قنطور

كنند و پاي را ه فصد مابض  و بعد تنقي استو حبها سازند و اين يك شربتآب باديان سرشته ه كوفته بيخته ب

به بربندند و در بستن از پشت پاي آغاز كنند و تا بباالي زانو برسانند و چون تنقية تام بدن نمودند و خاكستر بعصا
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 شبت و آب برگ كرنب سرشته به روغنآب شاخهاي انگور يا چوب انجير يا ه كرنب و بورة نان و آرد شيلم كه ب

 اول بگذارند و به دستوربندند و نمايند و ب آن  بر اعادة طالبه عدهشايند نگ دو روز باشند طال كرده بربندند و تا يك

ي و تعليق پايها در ركوب و اغذية غليظة مولد سودا اجتناب كنند و اگر ن اين مرض از طول قيام و كثرت مشصاحبا

ه درم بنوشند و  و باديان هر واحد سه درم با گلقند عسلي دالسوس اصلخلط غليظ بلغمي باشد هر صبح مطبوخ 

يا بحب  آن ب صبر يا بنقوع ظهور نضج در قاروره تنقية بدن بحه تخم قرطم خورند و بعدبه شيرغذا نخودآب 

 و تخم خربزه بيخ السوس اصلمقي نمايند  به اين مان قي در هر هفته سه مرتبهكنند و اد آن سورنجان يا بمعجون

زد هر واحد پنج درم در آب خوب بجوشانند و ق كنكرخم سرمتخم شبت تخم ترب و برگ و بيخ او باديان ت و او

 كنجد آلوده در حلق اندازند به روغن عسل سرخ ده درم آميخته بنوشند و پر مرغي درم يكنمك  آن  درصاف كرده

 غذا خورند و از اغذية يك بارل صغير يك مثقال استعمال كنند و در هر روز فيعد فراغ از قي گرسنه مانند و اطرو ب

 نفع كند فلفل سياه و ف و آب سرد اجتناب نمايند و اين سفوبه قولغليظة مولد بلغم حذر كنند و از فواكه تر و 

يا هر واحد چهار درم همه را باريك سائيده هر صبح يك مثقال نا تخم كروزنجبيل و كندر هر واحد سه درم قردما

 قابض بر پاي طال كنند و ترك مشي به شرابگ سرد يا آب بره بخورند و بصبر و كندر و مر و اقاقيا و تخم رطبه ب

 به مطبوخ باسليق از دست مقابل پاي عليل و تنقية بدن به فصد گويد كه عالج داءالفيل سعيديه نمايند به الكل

افتيمون كنند و ماءالجبن بنوشانند و از اغذية روية مولد سودا پرهيزند و بگوشت چوزة مرغ و حمالن صغار زردة 

 چون مستحكم شود به نگردد چه سرطاني است و بهر كه آن علت مريض را بترسانند بهر از اينغذا سازند و بيضه 

طال كنند و از اسفل تا فوق  آن  بر سرشتهبه سركهالتيس و شب يماني ةو اقاقيا و صبر و عصارة لحي تقويت عضو مر

حال  آن  بربند و عالج كماينبغي نمايند به شود يا گويد كه اگر در ابتدا ياابن قمريبعصابه قوي بربندند بعد طال 

حب سورنجان كبير مسمي  آن  بعد از استجش لزوم قي و حذر از مشي و قيامبايستد و زياده نشود و عال

االنهضام خورند و اگر  تواليه نمايند و اغذية لطيف سريع مبه مرات اعاده قي و اسهال به عدهالزمني نفع كند  مقيم
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ه  و خاكستر كرنب و تخم كرفس و نطرون و پشك بز و آرد و حلبه بشورهقريب باشد از تخم كرنب و عهد قي كردن 

 گفته كه هركه جالينوسبخشد و  آن يا تخفيف از. آب انار طال نمايند و يك دو روز بدارند كه تحليل بسيار كند

 آنها كه آنا داءالفيل پديد آيد بهر طحال او روي ممتلي از خون سوداوي باشد بعد رفتن پياده پا بسيار دوالي ي

مان قي در هر هفته و روز متواتر و  از خون غليظ بلغمي بود ادآنچه گويد كه خضرتحمل اسهال بداوي حاد ندارند 

 و نيم درم زنجبيل هر روز استعمال نمايند و بصبر و مر رفراغ بلغم كنند و دو درم اطريفل صغير با نيم درم كنداست

 كه داءالفيل از خون يا نويسند مي در نزهته اكيانطبر پاي كنند  آن اب قابض و آب برگ سرد و جوزو اقاقيا و شر

مان قي و  غاريقون و صبر و ادبه مثل و تنقيه بلغم افتد و عالجش فصد باسليق پس مابض پس حجامت ساق بود

 ء اكال و طال استخصوصيت در اين ل و براي حنظماميثا و  و اقاقيا و سروترك هر مالح و غليظ و حامض و طال بمر

 كه پياده رفتن در حال حذر شدن پاي داءالفيل پيدا كند و اگر عاج  استو كذا قطران و حرمل را و در خواص

گويد كه در   و در تذكره مي استالنفع بليغ آن  دربه سركهرا ببرد و طال بخاكستر پشك بز و چوب انگور  آن بخورند

 همچنين به عده بخورند يك هفتهاءالجبن دا بم سفوف سوبه عدهيق از جانب مقابل كنند سوداوي اوالً فصد باسل

مون بسفايح گل بنفشه  افتي استباب و در دوالي از مجربات من در اين  اين حب كهبه عدهمطبوخ افتيمون نوشند 

رجان هر واحد ربع جزو شحم حنظل مغز بادام تلخ سقمونيا هر واحد نيم جزو الجورد مرواريد م يك جزوهر واحد 

 به عده بزوري در هر هفته دو بار استعمال نمايند به سكنجبيندر آب شاهتره سرشته حبها سازند شربت دو مثقال 

فصد مابض كنند و استعمال ضمادات و نطوالت محلله مثل بابونه و اكليل و سبوس و حلبه نمايند و بعد تنقية ماده 

 كار به قطران و شيلم و زجاج  كرنب و چقندر و مازو و جوزالسرو وو دد ماه مثل مورة قابضه مانع از عو ادويبه تمامه

 آرند و عالج داءالفيل حادث از بلغم اوالً بمالزمت قي از آب به عملبرند اين همه با بستن پاي و قلت قيام و حركت 

يس چند روز نمايند و نغااركا يا وغاذيامالزمت ا آن  كنند بعد ازبه مراتترب و شبت و عسل و سركه و ماهي شور 

اغذيه  ري بدل فصد كنند و اين همه به اقتصا حجامت در پادر اينجال و مويزج افزايند و د خردر اينجادر ضمادات 
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ة در قسم اول بر چيزي كه مولد خون جيد بود مثل چوزة مرغ و شكر و پسته و مويز و در قسم ثاني بر لحم و بن

گويد كه مولف اقتباس  نيكو استباب  در اين مان اطريفالت بر زرده بيضه و بادام و ادو قسم هر درودز بربريان م

ده و نطوالت مبعد فصد باسليق از جانب موافق و قي و اسهال بميقات و مسهالت بلغم و سودا بكرات و مرات و اض

و بااليش برگ بهت و يا بچسبانند و يا شرط بسيار زنند  ومابض بايد كه بهتر تنقيه نفس عضو زلمحلله و فصد 

 برند كار بهبيااليد و در هر هفته چهار با شرط يا زلو  آن  گل چرب كرده بربندند تا رطوبت بسيار ازبه روغن بيدانجير

 بر رگها و له عالج كنند و اگر به نشود داغهاي بسيار و مكررممراهم مند و برگهاي مذكور بندند تا چهل روز پس به

را در روغن  آن آكله منجر گردد و پاي را از بندگان قدم ببرند وه نجا شده باشند بنهند و اگر ب آمحلهايي كه ابتدا از

   گرم كرده بنهند تا خون بند گرددتلخ

  اوجاع مفاصل

هاي اعضا حادث گردد پس اگر اين درد مختص بعضوي خاص  از درديكه در پيوند استاصل عبارت وجع مفكه آنبد

رك يا كعب فاصل گويند و اگر مخصوص در مفصل والم االطالق وجع  عليآن رات و پا بود هاي دس نباشد و در پيوند

جدا الركبه خوانند و اين جدا النسا و نقرس و وجع الورك و عرق سم خاص مثل وجعاه  بآن رااصبع يا زانو باشد  و

 آن  كبد و طحال و غيرين و اذنين و فقار وتي گاهي اين مرض در مفاصل لحصاحب كامل به قولدد و رمسطور گ

  سبب كلي فاعل اين اوجاع سوءمزاج حار ملتهب يابالجملهلوم نگردد ث شود حتي كه سبب مولد اين علت معحاد

ساذج باشد يا مادي و ماده  آن  كه در تمام بدن يا در عضوي از اعضاي رئيسه افتد و است يا يابس مقبضمجمدبارد 

همچون ريح غليظ و مفرد باشد يا مركب و اكثر از مادة مركب از بلغم و ذي قوام بود مثل خلط يا غير ذي قوام 

 و از خون صرف و خون صفراوي و خون بلغمي و خون سوداوي باشد ميصفرا و يا از سودا و صفرا و يا از بلغم خام 

ادة اين چيزي  گاهي مشيخ به قولنادر افتد و   و از سوداباشد مينيز حادث شود و از صفراي صرف و ريح بسيار كم 

به شايد و طبيعت فصل بگتواند كه اين مرض از ماده افتد كه از ورم قريب از م گويد مي  خجنديس ريم باشد از جن
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 چنان چهورم بود  يا با در جمله اقسام ساذج و چنان چهورم باشد   كه وجع مفاصل بي استدفع كند و عام آن سوي

مزاج ساده بغايت كمتر بود و بيشتر از ماده افتد كه در گوشت در اكثر انواع مادي و حدوث اين مرض از سوء

 كه اين آن استآيد از   نميباطات نيز نافذ شود اما در اعصاب و اوتار دراده برم آن گرداگرد مفاصل درآيد و باشد كه

 كه وجع  گويدابن الياس كه پخته نشود و ريم نگردد مثل اورام ديگر و  استتشنج بود و خاصه اين ورم مرض بي

بنابر انصباب كم افتد و لهذا اين  آن را براي ترقيق ماده و استعدادفمفاصل و نقرس از خلط واحد بدون اختالط ص

 شفاءاالسقام صاحب قلت صفرا در ابدان ايشان حادث نشود و به سببمرض صبيان و خواجه سرايان و زنان را 

و الم و لذع حادث شود و مريض از هر چيزي كه آنجا را  كه گاهي ماده اوجاع مفاصل فاسد گردد و حكه نويسد مي

 كه ماده در حدت و حرارت آنچنان گردد كه در  استمس كند حتي كه از جامه پوشيدني ايذا يابد و ممكن

ي ضعف دالشوكه گويند و بدانند كه سبب كلي اوجاع مفاصل ما  ريحآن را بشكند و اطبا آن راند و استخوانها نفوذ ك

بارد   و خصوصاً است سوءمزاج مستحكمو موجب ضعف مفاصل يا آن و اجتماع يا انصباب ماده درمفاصل است 

و  آن به سويزير اعضاي ديگر حركت مواد بالطبع  ركوب دائم مضعف مفاصل پايها يا ضربة موضع مفصل يا وضع او

 دعت و سكون و ترك چنان چه استر لهذا در پايها و سرين اكثر افتد و باعث اجتماع و انصباب ماده در مفاصل بسيا

رياضت معتاد و استحمام و ضعف هضم و تداخل طعام و تناول اغذية غليظ مثل لحم بقر و مولد جنس مواد محدث 

اضت و جماع كثير و فراط و ريها و شرب شراب به ا ب و تواتر تخمهاكل اطعمه تا موافق بغير ترتي اين وجع و

ر و در حمام و ادمان حوامض و استحمام بر شكم سيري و كثرت زكام و نزله و نها  نوشيدن آب برخصوص بر امتال و

ترك استفراغات معتاده مثل قي و اسهال و فصد و حبس خون حيض و بواسير و معالجه قولنج بنحويكه روده قوي 

دينه و اطراف مندفع گردد يا حركات به  قبول نكند پس بآن رااطراف دفع كند و ه گردد و فضالت معتاد را ب

ور حرارت در ض مذكور نمايد و اكثر غضب شديد مثند و احداث مر افكبه مفاصلاخالط را در جوش آرد و نفسانيه 

 بالجمله آرام و سكون و رياضت بعد امتال و كثرت جماع بر امتال شود ميبدن و نديب مواد ساكنه باعث اين مرض 
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 كه هرگاه اخالط خام در بدن جمع شود پس بقي يا ندنويس مي جرجاني و شيخ و  استترين اسباب اين مرض قوي

 مفاصل مندفع به سوياگر اوجاع مفاصل ه اسهال يا ادرار بول بالطبع يا بعالج مستفرغ نگردد ضرور مودي گردد ب

 در كنج ران و بغل مواد جمع چنان كهميات عفني اگر در رگها باقي ماند و عفن گردد و يا بورم و خراج شود و يا بح

را در اسهال يا بول دفع كند و بول غليظ دائم  آن  و خراج گردد و اگر در گوشت نرم درآيد و اما اگر طبيعتشود

ايمن گردد و اين علت بدان دفع شود و اگر چنان نباشد يكي از علل  آن  كه از غائله استغيررقيق بايد ممكن

متعب يا ضربه يا سقط يا غضب و هم و سهر مذكوره پديد آيد و اگر اين مواد خام را اعانت كند حركت مفاصل 

مضعف قوت مواد خام منجذب گردد و نافذ شود اوجاع مفاصل حادث شود و اكثر اين اخالط فضله هضم ثاني و ثالث 

 و اين علت پيران را و اصحاب امراض مزمنه را و ناقهين را كه تدبير و عالج ايشان بصواب نشده باشد بسيار باشد مي

قوت ايشان از هضم جيد ضعيف شود خصوصاً اگر معالجه آنها بمسكنات سواي استفراغ دافي و دفع بالغ افتد زيرا كه 

تر از سائر اعضا و حركت او اكثر و مزاج   خاليكه آن به سبب به مفاصلاوجاع پذيرد  كرده شود و همچنين كثرت مي

د كه مواد ميان پيوندها متحجر شود  مثل گچ  و بسيار باش استاو اضعف و ابرد وضع او در اطراف بعيد از مدبر اول

به و بيشتر لحم در مفاصل صاحبان اين علت برويد و خصوصاً ميان انگشتان پس انگشتها  آن گردد و خصوصاً خام از

 كند و گاهي ساكن گردد و مثل اين صاحبان مزاج گرم را بيشتر افتد و اداشتد  پيچد و كج شود و گاهي دردهم

انگشتان و در پيوند گاه گوشت  فزوني برويد و از ماده و موي بود و كسي را كه اوجاع مفاصل عارض  ميان آنچهاكثر 

 بيني بر مزاج والدين كه آنشود بيشتر او را اوالً نقرس عارض گردد و اجاع مفاصل از جمله امراض متوارثه است بهر 

 مقوية و رادعه سبب هالكت شود به ادوية آن زو دفع مواد ا آن بود و بسيار باشد كه معالجه وجع مفاصل و تقويت

به اعضاي رئيسه برسد پس اگر بار ديگر ه ب  آمدن معتاد بود بازگردد وبه مفاصلزيرا كه فضولي كه بفاضل ماندن و 

اوجاع مفاصل و نقرس حادث شود فصل  آن  درفصول كهولي ا در خطر اندازد و آن رانكنند صاحب  جذب مفاصل

و هرگاه كه  آن ن و فصل خريف نيز بواسطه روات اخالط در آحركت خون و اخالط ديگر اندر به سبب  استربيع
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صاحب اوجاع مفاصل و نقرس را داءالفيل و دوالي پديد آيد از مرض اول خالص يابد و گاهي اوجاع مفاصل در 

ل ه اندر مفص دراز گردد و ماده فاعل علتبر اينچون روزگار   گويد كهب خالصهحصاحميات هيجان كند و 

خلط باشد مستحيل گردد   كه مناسب آنيبه شكلبتحجر گرايد و  آن تحليل شود و غليظ آن محتبس ماند لطيف

 نويسد مي رونيگاذمثل انگشت گردد و پس ماده بلغمي بصورت گچ گردد و مادة صورت لحمي پذيرد و سوداوي 

 بود در استعمال محلالت قبل نضج ماده و  خطاي طبيببه سببكه مادة مفاصل بيشتر متحجر گردد و اين يا 

باقي ماند و متحير گردد و يا افراط در استعمال محذرات براي  آن پس لطيف تحليل پذيرد و كثيف آن اعتدال قوام

گويد كه وجع مفاصل را   ميف شفاءاالسقاممصنو لزج باشد و بارد  ل ماده غليظ در اصكه آنتسكين وجع كند و يا 

ماند و  تا مدت عمر او مي آن يابد بلكه بقيه نمي آن  ازيه خالصبه الكل آن  يا مبتاليكه آن از براي العمر نامند مرض

 گفته كه اين انطاكي اطراف و به سوي اندفاع مواد روي از اعضاي رئيسه و شريفه به سببيا عمر صاحب او دراز بود 

 طريق  استملوك معروف به مرض  اكثر جهت نزداز اين كثرت مواد بسيار افتد و به سببمرض بمترفهين 

 يا مادي و اين چنان باشد  است ساذج اسباب اوجاع مفاصل اوالً اين امر دريافت كند كه سببش سوءمزاجتشخيص

انتفاخ و ورم و تغير لون و از مريض  ه  يا ب استكه نظر كنند كه موضع درد بال انتفاخ و تورم و بدون تغير رنگ

 يا گراني پس اگر جاي درد شود مينجا معلوم ض شده يا دفعه و با درد سبكي در آ عاربه تدريجبپرسند كه درد 

 بايد  استمرض اندك اندك عارض شده و در بالثقلتغير رنگ محسوس شود و مريض گويد كه  بالانتفاخ و ورم و بي

 اگر ملمس گرم لمس دريافت كنندمم بل پس اقسام او از كيفيت موضع ا است كه سببش سوءمزاج ساذجآن استد

معلوم شود و سرعت نبض و رنگيني قاروره و سن و مزاج و فصل و تدبير متقدم و غيره آثار حرارت دريافت گردد 

 ملمس سرد بود ديگر عالمات برودت مزاج مدرك گردد سببش برودت و اگربدانند كه سببش حرارت ساده است 

 با وجود عدم گراني و اگرسببش يبوست باشد م شود ساده درافتد و اگر يبوست موضع و ديگر آثار خشكي معلو

 طعامهاي مولد رياح بسيار خورده باشد  واهصاحب مرض ميو. انتقال درد از جاي بجاي ديگر و تمدد شديد بود
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قل گويد و بيمار عروض مرض دفعه و درد باث موضع درد منتفخ و متورم و با تغير رنگ باشد و اگرسببش ريح باشد 

ه اين طور كه ملمس و رنگ بايد كه نوع خلط دريافت كنند ب پس مي  است كه سببش ماده خلطيتآن اسبايد د

مالحظه كنند و شدت و خفت وجع بپرسند و بمزاج و سن مريض و فصل نظر كنند پس  آن رم و انتفاخموضع و و

ورم زياده بود و انتفاخ و ئرتر نبود اگر ملمس گرم نمايد وسخت سوزان نباشد و رنگ جايگاه سرخ باشد اگر ماده غا

موي و فصل ربيع و عمر شباب و بدن لحيم شحيم بود و ديد و گراني گويد و مزاج بيمار ددرد با ضربان و تمدد ش

اگر طمس سخت گرم و  موي باشد ود  ماده گواهي دهد سببش آن  برتقدم تناول اغذيه و اشربه مولد خون

و خلنده و تر  د و گراني و ضربان و تمدد كمتر و درد شديدتر و سوزانتر و با زردي رنگ و يا سرخي اندك بو سوزان

تسكين بسيار يابد و با عطش و سرعت نبض و بارد  رم و انتفاخ بدان بزرگي نباشد و از ادويةتر بظاهر گويد و و مائل

اده صفراوي ببش متدابير سابق مولد صفرا بود سباشد و مزاج مريض صفراوي و فصل گرم و  تب ناريت بول و اكثر با

رم اندك و بدن باشد يا برصاصيت مائل بود و ويا خون صفراوي باشد و اگر ملمس گرم نبود و رنگ آماس همرنگ 

نرم منبسط باشد و كثرت ثقل و قلت التهاب و لزوم وجع متوسط مائل در عرض و عمق و فقدان عالمات خون و 

باشد لحيم نبود بلكه شحيم بود و بياض و غلظ قاروره و بطوء و صفرا بود و بچيزهاي گرم نفع يابد و بدن اگر فربه 

طب و ربارد  افزا مثل اغذية ج و سن و هوا و تقدم تدابير بلغماختالف نبض و ديگر دالئل مزاج بلغمي يافته شود و مزا

 و اگر گواهي دهد سببش مادة بلغمي باشد آن  برراحت و قلت رياضت و ترك استحمام وغيره مولد فضول بلغميه

 كبودي يا سياهي زند و تمدد موضع ملمس سرد و خشن و با عدم ترمل باشد و رنگ ورم غيرمشرف بود يا بسبزي يا

تر مفيد شود و صالبت نبض  ك و خفيف و آماس كوچك و باصالبت و قلت انتفاع بعالج بود و چيزهاي گرم انددو در

المات مزاج سوداوي و فصل و تدبيرهاي گذشته مولد سودا و خلل طحال و كثرت اشتها و سائر ع آن و بطوء و تفاوت

  انتفاع  عالمات دو خلط يا بيشتر مدرك گردد و قلتو اگرگواهي دهد سبب مرض مادة سوداوي باشد  آن بر

ب باشد و اين اكثر صرف و گاهي از چيزي گرم و گاهي از سرد نفع يابد سببش ماده مركبارد  بمعالجات حار صرف و
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اد صفراوي كه تدبير مرطب مبرد مولد بلغم خام از اغذيه استعمال كرده باشند و از حركات بر امتال بدان حبه ا

يشان انتفاع يابند بمروخات اي بسيار و ابه دستهعارض شود و اوجاع اين كسان تسكين يابد بمعجزه ماليم 

ل بزردي بر ماده مركب از بلغم  و سفيدي رنگ مفاصل و ورم مائ استجراره مع سكون چه حركت مانع نضالح معتدل

مائل بسياهي بر مادة مركب از صفرا و سودا نيز داللت كند و اگر حرارت ملمس شديد و درد با  آن و صفرا و زردي

 خارش و سوزش باشد و از چيزهاي گرم يا پوشيدن جامه بر موضع درد تكليف بسيار يابد و از هواي سرد و ادويه

   ماده مدي يعني همچون ريم باشدبا قبض راحت يابد سببشبارد 

  عالج كلي اوجاع مفاصل

بارد  در مسهل و ضماد اوجاع مفاصل حار و آن  دارد داخل كردنبه مفاصل سورنجان كه خصوصيت بيسار كه آنبد

 و ضماد بعد از تنقيه مناسب بود و اگر ماده قليل باشد پيش از تنقيه هم مضائقه ندارد و استخوان آدمي  استانسب

صاحب حبها سازند و قدري بدهند كه جهت تسكين درد مفاصل مجرب نوشته و  به گالب ه باريك سودهسوخت

 گويد كه خوردن استخوان سوخته انسان سه روز هر روز يك مثقال با مثل او شكر سفيد آميخته جهت وجع تحفه

اند كه از مجرباتي كه تخلف  ه بايد قومي ذكر كردفرمايد مي شيخت آزموده است و يا صرع بغالنسا و مفاصل و عرق

يافتند  انتفاع مي آن  و ازكرد ميي از يهوديان استعمال ص آدمي سوخته است شخ  البته خوردن استخوانكنند مي

آن بوقت ضرورت و درد صعب بايد داد و منفعت وي  ا گويد كه اين دوجرجانيبراي نقرس و اوجاع مفاصل البته و 

سيالن و نزول در مفاصل باز دارد و بدين سبب استفراغها بدهند تا خلط را باز آمدن  كه ماده را غليظ كند و از است

  منآنچه كند ميايد ليكن استخوان آدمي را شرط ن استباب مي در اين  استخوان سوخته رامحمد زكرياندهند و 

 از سيالن بازدارد و ار و شكر طبرزد هر يك سه درم بعد استفراغها بدهند اخالط Ĥن استم سورنجا آزمودهدر اين 

 آن  ازام هر روز يك مثقال با سورنجان و  گويد كه من در اوجاع مفاصل استخوان سوختة بز را تجربه كردهنديخج

 گفته كه ماده اين علت از اخالط اربعه اكثر خالي از ريح نباشد پس در معالجه اين رازيبسيار كسان به شدند و 



33 

 

  است اسارون در عالج اين علت داخلواجب دانند لهذا بيشتر سورنجان ومرض رعايت ريح كردن مناسب هر خلط 

قي و اسهال مندفع ب و چون ماده سازد ميكثيرالنفع است بلكه اكثر از اسهال مستغني  آن وقتي در جميع انواع

دت  دهند چون استخوان محرق انسان و يا از هر حيوان كه باشد و اگر كسي عاهنگردد پس بايد كه مدرات قوي

جات و مسهالت قت معالجه اين علت در استعمال منضبنوشيدن شراب و يا بنك و يا بخوردن افيون داشته باشد و

رات مطلقاً در وجع مفاصل و همچنين در مسهالت منع آمده ليكن  اگرچه استعمال مبخنبايد كرد و آن منع از

 يا سوم حصه ممزوج نموده بدهند مانند عرق بايد كه شراب را در عرقيات مفرحة مقوية اعضاي رئيسه چهارم و مي

بويه و صندل و ابريشم و عرق عنبر و تنبول مركب و ابريشم مركب و عرق نجكيوره و گاوزبان ساده و عنبري و بادر

 و يا زراوند طويل و يا زعفران و يا دارچيني و يا جندبيدستر آرند و افيوني رابه عملزردك مركب مناسب مزاج 

ارم حصة افيون ضم كنند و بنگي را بنگ در عرقيات مذكوره بسايند و بوزن سه ماشه زرنب و يا اظفارالطيب چه

 يا باديان رومي و يا هندي و يا خطايي و يا برگ ة كبار وان و يا قاقلبخم گاوزتكپور كچري و يا اطفاءالطيب و يا 

و اعصاب نمايد و و قبل از نضج و تقليل تنبول  پخته سه چهار عدد اندازند تا منع از تبخيركننده تقويت مفاصل 

آن انتظار نضج  الحركه بود بالتوقف و بي  بزند و جائيكه ماده بسيار و قويكار بهماده مقويات عضو و ملينات و محلالت 

اعصاب ضرر دارد مثل حموضات و لبنيات و ه  بآنچه استفراغ سازند و استعمال مدرات پيش از تنقيه نبايد كرد و را

يد كه معالجه جميع اقسام وجع مفاصل و گابوسهل نبرند كار بهضرورت شديد   و مخدرات بدون مصلحات بيمبردات

تبديل مزاج  آن خلط خون بود يا بلغم يا صفرا يا سودا بعد از آن استفراغ خلطي كه مادة مرض باشد بايد كرد وه ب

 از فضول متولد شود و منصب گردد آنچهمايند تا  تقويت عضو نذلك معكنند تا در بدن فضالت بار ديگر پيدا نشود و 

كند پس اگر مادة اين مرض خون باشد فصد كنند مادام كه مرض در تكون باشد از جانب مخالف و هرگاه قبول ن

كعب  رگ الورك وجعالنساء و  مرض متكون و متمكن گردد از طرف موافق و در نقرس قصد باسليق و در عرق

   فصدذلك معز هر دو جانب و اگر بعض احشا مثل كبد و طحال و غير آنها عليل باشد شايند و در وجع مفاصل ابگ
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آن عضو باشد واگر خلط موذي خون نباشد بلكه يكي از اخالط باقي باشد ه مخصوص ب آن رگي بايد كرد كه منفعت

 آنچهتحريك قي كند و  اندك آنچه از فوق و اسفل نمايند و اوالً يغلط مود آن  موافقبه ادويةبايد كه استفراغ 

ند و  استفراغ بقوت كند استعمال نمايآنچه اخالط نبضج ابتدا كنند پس كه آناسهال طبيعت بنرمي نمايد بدهند تا 

 استفراغ ا دوكه آنبخروج استعمال كنند بهر  آن االستفراغ قبل از نضج خلط و استعداد  ادوية قويكه آنحذر كنند از 

 حذر از استعمال ايضاً  بگذارد و خلط او بيفزايد و قلع او متعسر يا غيرممكن شود واجزاي لطيف رقيق كند و غليظ

 آن گرداند و بعد از الحراره خلط را مشوي و متحجر مي القوه در تسخين يا تبريد  كنند زيرا كه دواي مفرط ادوية قوي

 و واجب نمايد ميكسب خدر و جمود  و عضو كند ميالبروده اجماد و تبريد خلط   و مفراطگردد ميمستفرغ و منحل ن

 خلط آنها محصور در قعر اعضا و ميان مفاصل و عظام كه آنامراض نمايند از براي  در اين است كه رعايت اين قوانين

الحراكه نباشد  ر عمق بود و هرگاه رقيق لطيف سهل و خاصه در مواضع مفصل ورك كه خلط محتبس دباشد مي

 آن  ازعضوي كهاستفراغ گردد و مجاري ه دي جهد كنند كه خلط رقيق و مهيا بمستفرغ نشود پس در هر مرض ما

 موادي كهيا تصليب يا تسديد نمايد استعمال نكنند و اما  آن  تبليدچيزي كهشاده گردد و البته مستفرغ شود گ

 ييدواون باشد  كيفيات مواد مرض اختيار نمايند پس اگر ماده مرض خبه حسبتركيب و دوا كنند بايد كه  آن براي

 آرند و اگر به عمل تبريد بيشتر از ترطيب كند استعمال نمايند و اگر صفرا بود بچه ترطيب اكثر از تبريد كند كه

ترطيب نمايد استعمال كنند و اين چه تسخين و  آن برند و اگر سودا بودكار به مسخن و مجفف باشد آنچهبلغم باشد 

 آرند و به عملبير مثل مطعم و مشرب و خواب و بيداري و حركت و سكون فعل در دوا نكنند فقط بلكه در همه تد

  و آيا استخلط كدام آن  وگردد مياوجاع مفاصل نظر كند كه از كجا خلط منصب  كه اوالً در نقرس و  استواجب

 هآنچ به قطعن گشته پس اگر هنوز در انصباب باشد معالجه كم و يا منصب شده و مت استهنوز در انصبابآن 

 جاري آنچه قبول نكند و قطع آن راريزد بايد كرد تا  مي آن به سوي عضوي كه و منع او بتقويت شود ميجاري 

اشائيكه در استفراغ ه ب آن  منصب و متولد شده استفراغآنچهخلط بود و  آن مولد دبيرتتناع از اغذيه و ماه  بشود مي

 كه چون تدارك اوجاع مفاصل در ابتداي فرمايد مي شيخخلط بود بايد كرد خصوصاً از مواضع موافقه  آن موافق
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ظهور كرده شود عالجش سهل بود و اگر تمكن و اعتبار يابد خصوصاً متولد از اخالط مختلفه عالج او مشكل باشد و 

 پس باشد مياكثر التهاب ساده بالورم  آن  زيرا كه است تدبيرش آسان استه سببش مزاج ساذجچون معلوم شود ك

 و  است تنقية صفرا و خونشود مي آن به سوياحتياج  آن  درچيزي كه و اعظم كند ميزاج كفايت تبديل م

ن  اليه در آ و بزرگترين مايحتاجباشد مي و پس تبديل مزاج كفايت شود ميهمچنين گاهي جمود و سردي سبب الم 

 چنان چه و  استحتاج بترطيبجه سبب وجع گردد و اين ما خون را گرم كند و گاهي يبوست منتتنقيه بلغم بود ت

  خالف جهت و بتقليلبه سوي آن  بجذبكند ميمعلوم شده و اما چون سببش ماده باشد بايد كه ماده را كه انصاب 

جمله  در اين را قبول نكند و ماده موجود را تحليل كنند تا معدوم گردد و آن منع كنند و تقويت عضو نمايند تاآن 

 كه در ادويه تبديل تبديل نمايند چه گاهي دو عضوي را نفع آن استبدانند كه صواب بقوانين كليه رجوع كنند و 

ضرر كند و تحريك درد نمايد و واجب است كه شراب اصال ترك  آن كند و گاهي در وقتي فائده نمايد و بعد از

 به تدريجباشند  آن ادنكنند و اگر معت آن تا چهار فصل بگذرد استعمال آن  صحت تام يابند و بعدكه آننمايند تا 

  نفع كند وبايد كه ايشان ترك لحم كنند حتي كه در مفاصلĤن را ايشبه مدراتبايد كرد و شراب عسل  آن ترك

الفضول خورند و اگر اوالً   قليلگاري نباشد گوشت طيور كوهي و خرگوش و غزال و هر لحمر است آن و اگر ازبارد 

 آن تها منتقل گردد فصد از دست گيرند تا خون و خلط از طرف مسيل دسبه سوي به عدهدرد در پشت حادث شود 

 شيخ در باب تحرز از اوجاع مفاصل ايضاًمسطور گردد بارد  خارج گردد و باقي فوائد در عالج مفاصل حار و

  و استاين اوجاع باشد استعمال فصد و اسهال هنگام ربيع و عند قريب نوبت او را واجب  كسي كه معتادنويسد مي

 بود ط كه اگر سبب عروض اين مرض كثرت اخال استتدبير معتدل در لطافت استعمال كند و بالجمله واجب

 كم كنند و اگر سببش آن را و تقليل غذا و استعمال رياضت جيد به استفراغلكه ه كثرت پذيرد ب آن نگذارند كه

يري كه او را متولد نمايد بايد كرد زيرا كه  مجتمع گردد و مضارت تدبآنچهاستفراغ ه ب آن فساد اخالط باشد مقابلة

 گردد مي متولد آنچهداند و همچنين سودا از   ميآن را و مقابله آن را و بموهنت مبردات و طبيب شود ميبلغم متولد 
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 كه تقويت عضو بقوابض نمايند تا فضول را قبول آن استداند و چون تنقيه كرده شود صواب  مي آن و مقابلة تولد

مثل اقاقيا و گلنار  آن  تقدم تنقيه نباشد وبه سبب اعضاي رئيسه به سويخصوصاً وقتيكه خون انصراف ماده نكند و 

 بيش شديد باشد و كه آن مگر به زيتنمك سوده ه  مالش مواضع بايضاًست و ماميثاالراعي و حضض و  و آب عصي

 و شتا بخورد و رياضت معتدل و ركوب  در ربيعبه مراتج دو درم راگر ورم بلغمي باشد صاحب او زراوند مدح

گي بالتدريج ندهند و يك بار عادت او نبود آنچه نقرس و اوجاع را برانگيزد و افراط نكند و آنچهاستعمال نمايد و در 

 نقرس و اوجاع را برانگيزد افراط نكند و آنچهي معتدل و ركوب استعمال نمايد و در ها روغنافتد مالش  آن اگر اتفاق

ي مقويه استعمال كند و بايد كه ها روغنافتد مالش  آن گي بالتدريج ندهند و اگر اتفاقيك باردت او نبود  عاآنچه

 بتولد خربزهاما  مثل چقندر و گرز و خيار نمايد و به قولاجتناب از لحوم غليظه و ماهي شور و نمك سوده و از 

مله شراب لف باشد و از شراب بسيار و غليظ بلكه جنفع كند و حال او در ابدان مخت ادراره بد و وخلط رائي مضر ب

 از افراط ذلك مع كه از امتال و ترك رياضت و  استالهضم اغتذا نمايد و واجب احتراز كند و بچيزي جيدالهضم سريع

 تذويب اخالط و تسييل آن در تعب و رياضت خصوصاً بر امتال و از اجماع اجتناب كند و از استحمامات كم كند كه

و  آن  در ابتداي حمامات و بعد فراغ ازآنچه نافع بود در وقت مرض و آن را مفاصل كند و اما آب چشمها  سويبهآن 

ضعف عصب نباشد و گاهي اين  آن  اگر مانع استنفع كند ريختن آب سرد بر مفاصل آن در وسط دخول ايشان در

 گويد مجوسي  استرترين اشياء براي ايشانمض آن ضرر حمامات دفع كند و بايد كه بر طعام البته خواب نكنند كه

ر و استعمال جماع و  اشربه و تواتر تخمها و سكوبان امتالي اغذيه و از لشود ميكه اوجاع مفاصل در اكثر امر حادث 

 آن از اسبابي كه از آن اتم السيما بعد امتال از طعام و شراب مع سكون و راحت و ترك از رياضت و استحمام و مانند

به ر بدن كثرت پذيرد و لهذا جالينوس منع كرده است از معالجة كسي كه از صاحبان اين مرض حريص فضول د

 كه آن استار وا و فواكه و جماع باشد و هرگاه امر چنين باشد براي كسي كه معتاد اين مرض باشد سزشراب

ضام باشد و از سكر احتراز نمايد و از غليظ عسراالنه آن  ازآنچهطعمه و اشربه غليظه السيما  اراجتناب كند از استكثا
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 آورد و از جميع به عملتباعده مضطر باشد و در حالت خفت معده مدر اوقات  آن استعماله جماع منع كنند و اگر ب

استكثار ننمايد و  آن كند مويز و انجير خشك بخورد و از آن طب اجتناب كند و اگر اراده استعمالرفواكه السيما 

 به روغنو استحمام بعد اندك رياضت بدلك و مالش بدن  آن و رياضت قبل از غذا و بعد هضمحلوا ترك نمايد 

مقدار حاجت استعمال نمايد و بعد استحمام بساعتي غذا تناول كند و از تناول غذا هنگامي كه بقيه غذاي سابق در 

ادرار بول نمايد بعد ه بدن بقي و ب تنقيه دمعده باشد حذر نمايد و اين تدبير مقلل اجتماع فضول در بدنست و تعاه

االنهضام   سهلبه لحومحار يا مادة حار عارض شود غذا  نظر كنند اگر وجع مفاصل از سوءمزاج ذلك مع آن از

آب انار و ه  عدس و بنوماش و كدو و بادرنگ و خبار و بوار و معمول ب وو تيهو آن الفضول مثل لحم ماكيان و به قليل

 خيارشنبردهند و انار بخورانند و تعاهد فصد قبل از وقت ظهور علت و شرب مطبوخ فواكه و آن  غوره و زيت و مانند

 به لحوميا ماده بلغمي عارض شود تغذيه بارد   نمايند و اگر از سوءمزاجعبه شكرعوق اجاص و بنفشه و آب لبالب و ل

 به شكرا و پسته رالخضبحب بطم و حبةل و حيوان كوهي و دشتي از طيور و مواشي معمول بتوابل گرم سازند و تنق

يقون و حب سورنجان  و حب شيطرج و حب منتن مخو و مويز شيرين فرمايند و تنقيه بدن بحبوب مثل حب اصط

بس يا ماده سوداوي عارض شود و ع اصال نشود و اگر از سوءمزاج ياكنند و صاحب او را بايد كه قريب جما آن و مانند

اين تدبير بايد كه تدبير ه ه مرطبه و معتدله دهند بنخ افتيمون كنند و اغذيه مسطبوخبه مبايد كه استفراغ بدن 

 آنچهكنند كه از استعمال اين  آن النسا باشد قبل از نوبت حدوث  معتاد اوجاع مفاصل و نقرس و عرقكسي كه

ا در حدوث نمايد بايد كه الوجع باشد و اما هرگاه اين مرض ابتد ود نكند و اگر عود كند خفيف قليل عشود ميعارض 

   مذكور گردد استعمال نماينددر اينجا در هر قسم از اقسام او تدبيري كه آن در

  ع مفاصل ساذجاجعالج او

يا يابس چه رطب ساذج موجب بارد   بي ماده باشد و سوءمزاج ساذج محدث وجع مفاصل حار باشد ياكه آنيعني 

 اگر حار باشد جهت تبديل ايضاً در اقسام مادي مذكور گردد و آنچه  تعديل كافي بود بادر اينجا پس شود ميالم ن
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 خون انصباب ماده تقدما به شرط در اين اند و گاهي  سكنجبين رمائي نافع گفته ومبردات دهند و شربت ليمو

ده استفراغ اندك خون و صفرا افتد پس فصد كنند و قدري خون برآرند و مسهل صفرا دهند تا ماه للحفظ احتياج ب

 الم جاذب كه آن از ريزش ماده محفوظ ماند بهر  استكه مستعد انصباب بود مستفرغ شود و موضع الم كه مفاصل

به استعمال او حاره و تدابير مسخند و اگر خواهند اندكي بلغم ه باشد در تسخين كوشند ببارد  و اگرموادست 

و  احتمال خروج صفرا با بلغم به سببولي است  ترك استفراغ ادر اينجاغ سازند مستفر آن رج يا حقنه مخمسهل

 يابس باشد و اين كمتر افتد بايد كه بترطيب پردازند و روغن بادام و كدو و گل و قيروطي پيه مرغ و بط و مغز اگر

  به چون شيرگاو خوردن سودمند استساق گاو ماليدن و اغذية مرط

  مويعالج اوجاع مفاصل د

تبريد دهند و  آن د و اگر در هر دو جانب درد باشند از هر دو جانب نمايند بعداول فصد باسليق از جانب درد كنن

 و خارخسك و مغز تخم كدو و هندوانه و يا خربزهشيرجات مدره چون شيره كاهو و كاسني و خيارين و تخم 

 دهنده   خيساينده سورنجان سوده پاشيدهالثعلب عنبشاهتره عناب گل بنفشه گل نيلوفر تخم كاسني بيخ كاسني 

جات و سورنجان باشد تنقيه لهلي آن ج از مسهل صفرا كه در و بعد از نضمفيد استيلي خ در اين و تخم خطمي

 و احتياط كنند كه شرب مسهل روز بحران اتفاق نيفتد و آنجا كه كنند ميكنند و بعضي سناي مكي نيز داخل 

آب انارين و روغن بادام و آب تمرهندي و ه بآب كشك جو  آن حرارت و التهاب شديد بود و بيش از فصد مابعد

 و تا كه مرض در ابتدا و تزايد باشد جهت ردع ماده طالي سودمند استبارد  آلوبخارا و سكنجبين ساده و بزوري

 با سركه و آب گشنيز سبز آميخته رادعة قابضهاز ادوية  آن  اقاقيا و مانندماميثانرود يا صندلين گل سرخ فوفل 

از ادوية مخدره اضافه كنند و در انتها  آن اگر درد شديد باشد باشد افيون و زعفران و بيخ لفاح و مانندضماد كنند و 

بيفزايند و ضماد و سورنجان سه الملك بابونه  اكليل آن اندكي ادوية محلله مانند خطمي و نهفته داخل نمايند بعد از
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 انتها اشه و سفيدة بيضه سرشته نيز مفيد است و در گل شش مبه روغنه اشه كوفته  پخت چار مالثعلب عنبشه ما

  .نيم توله عسل نيم توله پخته ضماد كردن بسيار نافع و كتوله سركه ي حلبه يك

و حجر  داصل حار ضماد حجر يهودي محكوك بر مسن يعني حجر نر براي مر نافع اوجاع مفية مفردهواد كرذ 

خوالن  كذا  وبه آرد جوعالم و كذا آب درخت بيخ مخلوط لا و كذاحيصاره كاهو و كذا اندريون ماده براي زن و كذا ع

 آبه ب آن الزجاج و يا خشك تهشكاسني حل كرده و كذا آب حشو در آب ماميثاآب كاسني و كذا عصاره ه هندي ب

  و آرد جو و كذاوبندي و كذا برگ بنفشه سبز و آب ا و بوش درالثعلب عنبو اندك سركه سرشته و كذا آب بارد 

اصل حار ف تسكين اوجاع مر دست و نهادن عضو در آب سرد وطس دي مكي و آب كاسني و گرفتن حجر مغنحضض

 و از اطباي ديگر منقول است كه شرب و ضماد روغن سفرجل و كذا صبر و كذا عسل  استهر واحد مجرب سويدي

آب بقله شوكران تازه و كذا ب و كذا لحصفصاف و عصاره طكه و كذا آب برگ طونا و سربزرق و ضماد خيارشنبر

ق و كذا آب برگ عوسج به سويروج بيلب و كذا بيخ ح و كذا آب برگ جو و كذا ط استگل سورنجان آن شنبليد كه

ذا آب كاسني و روغن گل و آرد جو و كو  دربندي و كذا قنطوريون دقيق و آرد جو و كذا آب جراده كدو كذا بوش

  به سركه رگ پنبه سبز و كذا آب برگ خرفه و كذا بيخ قصب فارسي سوده و كذا آب بالعالم حيكذا مغاث و آب 

روغن حكيم علي  به قول كوفته بعد طبخ و گرفتن حجر ارمني در دست هر واحد نافع و سرشته و كذا بيخ قنب

 گشنيزآب ه  و كذا ضماد سورنجان ب است اسرب حل كرده بر مفاصل طال كردن نافع وجع  دستة هگل در صاليه ب

  سبز سوده 

 ماشه شش هر يكذه كبار شيره كاسني شيره خارخسك  براي وجع مفاصل حار از مطب استائذكر بعض تراكيب

سوت سه ماشه صندل سرخ دو ماشه ر يك دو توله داخل كردن بنوشند در هبارد  گالب عرق كيوره شربت بزوري

 يك تولهطريفل صغير  ماشه سوده به ا سورنجان يكايضاً گل سرشته ضماد نمايند به روغنماشه  نجان يكروس

 عرق شاهتره ده ماشه شش بنوشند و گاهي شيره خارخسك يك تولهسرشته بخورند و شيره كاسني نه ماشه نبات 
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گلقند دو توله سرشته بخورند بااليش عرق ه ماشه سوده ب  سورنجان يكايضاً كنند ميتوله عوض كاسني 

باشد خاكشي  تب  كه باايضاًدو توله بنوشند بارد   شربت بزوري عرق خارخسك هر يك پنج تولهالثعلب عنب

 شربت بنفشه دو توله داخل ماشه شش ده توله يك جوش داده شيره تخم خيارين الثعلب عنبعرق ه  بماشه شش

  كرده بدهند 

 ايضاً له تويك و نيمده نبات ين جوشاماشه شش  سياه تخم كاسني هر يك گل بنفشه هليلةه ماش سورنجان چارايضاً

 شيره تخم خربزهشيره تخم  آن  سرشته تناول نمايند بعديك توله صغير به اطريفل يك ماشهسورنجان سوده 

ماشه داخل كرده بنوشند و گاهي   توله خاكشي پنجيك و نيم توله نبات الثعلب عنب عرق ماشه ششكاسني هر يك 

 تخم كاسني هر يك الثعلب عنبين كوفته نه ماشه  تخم خيارايضاً شود ميدر قبض سناي مكي چارماشه هم افزوده 

وله خاكشي پنج  جوشانيده و صاف نموده گلقند دو ت چهار ماشههر يك گل سرخ سورنجان تخم تخمي ماشه شش

   .ه يا كهچري شورباي قليه با نان يا خشكماشه غذا

 مصري بوزيدان پوست هليله زرد  سورنجان است آيد و مجربكار بهبعد فصد و تنقيه كه بارد   سفوف سورنجانايضاً

 تخم خشخاش مساوي كوفته بيخته شكر مقشر گشنيزادرنگ مغز تخم خيار بم مغز تخم هنداونه مغز بادام مغز تخ

 مغز تخم خيارين مغز تخم ايضاًده توله بخورند  شترميخته هر روز شش ماشه با عرق خار هم آهم چندسفيد 

 يك تولهه هر يك دو توله سورنجان بوزيدان هر واحد ف كاسني تخم خر مغز تخم هندوانه تخم خشخاش تخمخربزه

 ضماد مخدر نافع شدت درد مفاصل حار و نقرس افيون دو درم ايضاًكوفته بيخته با شيرجات استعمال نمايند 

 تخم كاسني تخم خطمي الثعلب عنب ايضاً سبز ضماد نمايند الثعلب عنبآب ه ست درم بيب خطمي دو درم آرد جو

 دو درم آرد جو چهار درم تخم كاهو پوست خشخاش گل سرخ فوفل سورنجان تلخ هر يك بنفشه گشنيزضض ح

 كه در وقت ايضاًآب سائيده ضماد كنند ه گل ارمني اقاقيا زردچوب صندل سرخ هر واحد يك درم افيون نيم درم ب

ده روغن گل آميخته ضماد كنند و افيون زعفران مساوي در شيرگاو سائي  استهيجان درد تسكين الم كند و مجرب
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نمايند نيز  آن  و اگر مغز نان ميده عوض زعفران كنند و بعد گرم شدن ضماد تبديلكنند ميبعضي موم هم داخل 

 كه در ابتدا معمول صندل سرخ گل خطمي حضض مكي حضض هندي هر ايضاً  استدر تسكين وجع بي عديل

يند و در انتها براي تحليل ورم مغز فلوس دو توله بيفزانيد و گاهي  تازه ضماد نماالثعلب عنبآب ه  بماشه ششيك 

 شش ماشه آرد جو گل خطمي هر يك سه ماشه افيون سورنجان زعفران هر يك ماشه الثعلب عنببعد فصد باسليق 

رد  اگر از ساعد تا انگشتان دايضاًهند زنجبيل عوض زعفران كنند خوا و اگر شود ميآب مكوه سبز ضماد كرده ه ب

 آرد جو گل ارمني صندل سرخ الملك اكليلضربان باشد شيرة تخم خيارين شيرة خارخسك شربت بزوري بنوشند و 

 شاهتره بخورانند و قاگر درد شانه باشد بعد فصد باسليق اطريفل با عر در آب مكوه سبز سائيده ضماد نمايند و

  بعد فصد سورنجان دوايضاً كنند ميازه ضماد  تالثعلب عنبآب ه گاهي بعد مسهل براي درد سورنجان بيخ ني ب

 و عرق شاهتره هر يك نيم الثعلب عنب به عرقماشه كاسني كوفته شاهتره هر يك شش ماشه  گل سرخ چار ماشه 

خ سورنجان جوشانيده  بعد تنقيه عناب شاهتره كاسني كوفته گل سرايضاً جوشانيده شربت بزوري دو توله وپا

ه آب سرد اطراف را  سويدي گويد كه اگر قبل دخول حمام در بيت اول باق حذاقوالوربا نان و ش اشربت بزوري غذ

سرشته و يا برگ مورد تازه يا خشك و صندل  به گالب  و اگر فوفل و صندل سفيد مساوي استالنفع بشويند مجرب

 صغير و صندل سرخ و مالعال حيآب كاهو سرشته و يا آب ه سرخ و زرد و سوده و يا صندل سرخ و سفيد و اقاقيا ب

 يا ود ر و فوفل و زروالثعلب عنب صندل سفيد و سرخ و يا آب  دور با هم سرشته و يا آب خرفه و زروفوفل و گلنار

ةالتيس و دو فوفل و يا عصاره لحي ر دو يا آب برگ بنج سفيد و زرورآب بارتنگ تازه و طراثيث و عذبه فوفل و زرو

سرشته و يا آب  به گالب يگل خشخاش و گلنار و اقاقيا و مصطكسرشته و يا ب  به گالاقاقيا و عذبه گل دو رزرو

آب ه  و گلنار بمصطكيبه و اقاقيا و بزرالبنج سفيد و ذبرگ عليق و آب لف گرم عوض گل خشخاش و گالب و يا ع

د نمايند  موضع درد ضما ضمادات وقت احساس وجع چهار انگشت باالتر ازاز اينكاسني و گالب سرشته هر كدام 

 به فصدگويد كه اگر خلط خون گرم كثيرالكميت باشد   ميمسيحي  استدر منع حدوث وجع مفاصل مجرب من
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 زرد و كابلي و افسنتين و شاهتره و مويز منقي و آلو بخارا و  هليلةبه مطبوخاج نمايند و باقي را اخر آن مقدار فاضل

 يا آب لبالب مع  وخيارشنبر و آب كاكنج و آب كاسني بعلبالث عنبباشد آب  تب  تعديل كنند و اگر آنجاتمرهندي

رفس و آب آبها آب ك در اين ساكن شود و در مفاصل مادة خام باقي ماند تب بنفشة خشك و شكر بنوشانند و اگر

روز كرده صاف نموده باشند و اگر بعض اعضا   ايارج فيقرا يك شبانهيك مثقال در اين كه آنباديان افزانيد بعد از 

 از ماده متولد به سببكه  آن  عضو آلم باشد صرف عنايت كنند تعديل و اصالح سوءمزاجبه سويمولد ماده منصب 

شان او تقويت عضو  طليه و اضمدة كه ازه ااعاده نمايند بتقويت نفس عضو آلم ب آن  بعد ازكند مي و انصباب شود مي

 و پوست انار و سماق و جوست چون العالم حيمثال ن  آو تحليل باشد تا تجفيف ماده حاصل شده در عضو نمايد و

 سوده و آرد جو بدان آميزند بر عضو آلم العالم حيپوست انار را در طال يا سركه بجوشانند تا مهرا شود پس سماق و 

ب از اقاقيا و حضض و صندل  در زمستان و سرد در تابستان ضماد كنند و گاهي تقويت عضو بطالي مرتگرم نيم

 و چون ارادة تبريد قوي باشد صندل و شود مي كرده الثعلب عنبآب ه  و فوفل و گل ارمني بماميثا يافسرخ و ش

 كه اگر ماده مومي باشد يا با غلبة دم بايد دنويس مي بوعلي سيناآب گشنيز كافور طال كنند ه عدس مقشر سوده ب

 آن شد پس از هر دو طرف رگ زنند بعد از بدن بابه مفاصل شوند از طرف مضاد و اگر مرض عام به فصدكه مشغول 

 اسهال به آن تر است بعد از اسهال نافع آن ل بدن باشد چه قي برايفاستعمال قي كنند و خصوصاً اگر درد در اسا

  رفق اسلم و تدريج اوفقكه آنوجود متوجه شوند و ابتدا بدواي قوي نايند اگر عدم نضج و غلظ ماده مانع نباشند با 

اند كه ابتدا برفق بعد رفق كنند و ختم   زعم كردهضي اطبابع و   كنندبه تدريجت منقي به مسهالاتباع  به عده است

تعجيل استفراغ نمايند چون  كه اگر ماده رقيق صفراوي باشد آن است در اين بر قوي هنگام نضج نمايند و صواب

 جهت استفراغ به سويفاع  مهيا به اندآن راكند و  آن  ترقيق و نضجچيزي كهبينند و اگر غليظ باشد بتقديم نضج ب

 نضج ظاهر شود و كه آنطالق مالئم كنند و لزوم ماءالشعير نمايند تا تخفيف به ا آن گرداند باقي نيست و فيمابين

 الثعلب عنب يكدو مجلس اجابت كند از مشروب مثل آب كاسني و ي كهبه چيز ليكن  استتر بنفض امتال محتاج
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بر تحريك نكنند كه ه استفراغ غيرمدانحطاط نمايد به  و چون ابتدا بر استت  حقنه و اين صواب و يا ازخيارشنبرب

 مرض كند و رعايت بحرانات در روز چهارم و هفتم و يازدهم نمايند و به سوي آن گاهي تحريك اخالط از مواضع

 بر رنضج كنند و اقتصا پس اگر ممكن بود مدافعت استفراغ تا  استت بحران فاضل براي ايشان چهاردهموق

به  مضراند حار زند و اما اطلية حاره و مخدرات همه كنند و اول آب سرد بريگرم نيمآب سرد يا گرم يا ه تنظيالت ب

 و رقيق را غليظ كند مي اطلية مبرده غليظ را خام ايضاًو  آن  جذبه ماده و مخدر بباعث حبس و خام كردنسبب

به و سكنجبين  نمايد مي زيرا كه ترطيب مفاصل ر استايشان را مض آن سوايا و مكند مي و اطالت مرض نمايد مي

 و كند ميالبزور مثل باديان و كرفس گاهي احتراق فضول   و بزوري قوي است ترشي خود غيركثيرالموافقتسبب

 رفق كنند ونمايند و فصد ب آن  سورنجان و بوزيدان و حبوببه مثل و چون نضج تام شود استفراغ نمايد مي او تحجر

 واي مسهل ضعيفد  در اول امركه آننمايند و حذر كنند از  آن ب و مانندلح طبه مثل  طالايضاًهنگام در اين 

به تحريك ماده ساكن كند و معتدبه اسهال نكند بلكه گاه ترقيق مواد جامد ديگر نمايد و سيالن او  آن نوشانند كه

كند  تا خير غذا نمايد و بعد سه ساعت تناول كه آنناول دوا كند  براي كسي كه ارادة ت است عضو كند و واجبسوي

 موافق بدان چه آن  و بعد شش ساعت در حمام داخل شود و غسل كند بعد از و اندك آببه شرابده مثقال نان 

ضم كبد و  او از فضله هكه آن  او را استعمال كند چه ادرار ماده اوجاع مفاصل را پاك كند بهربه عدهبود اغتذا نمايد 

اسهال ه او امزجة رطب ببارد   اكثر از اهل اوجاع مفاصل حار وكه آن و خصوصاً در نقرس حار با وجود  استعروق

يابند و از ابدان نحيف   صحت ميكنند مي به مدراتيابند و چون معالجة ايشان  كثير از مشروب و حقنه انتفاع نمي

رسد پس رعايت اين   ميبه هماحتراق خون  آن  ازĤن راشند و ايشبا االسهاالت و ادرارات بسيار نمي  محتملبعضي

دو  آن االنصباب كثيرالحركت باشد نبايد كرد زيرا كه  ماده قويحالي كه ماده از عضو در  ردعجميع امور نمايند و اما

دد و چون مثل اين  و از حركت او را باز دارد پس درد عظيم پيدا گرد ماده را بفشاركه آن يكي كنند ميامر روي پيدا 

 اعضاي رئيسه بازگرداند و در خطر اندازد و اما اگر به سوي اكثر ماده را كه آنواقع شود و استعمال ملينات كنند دوم 

اند و  حبس ماده آن  درالنسا باشد كه روع  در عرقكه آنالحركت بود بردع او باك نيست اال  ماده بسيار نباشد يا قليل
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 آن استفراغ شوند و اما در آخره د كه اندك و ضعيف باشد و يا ترك كنند و مشغول ب پس واجب بوكند ميعمق 

محاجم از   ه ظاهر باشد و اگرچه ببه سوي محلل و ملطف و مخرج ماده از غور بدان چه كه مشغول شوند  استواجب

 مندمل شدن ندهند و از منفطات باشد كه بدان سيالن مواد كنند و تا زماني  هرات و بحجم هشرط و مص و بداغ و ب

بمحلل و منفط دواي ملين  شير يتوع و شير انجير و بايد كه به عده و ر استد منفطات سير و پياز عنصل و بال

به تجفيف غليظ و آميختن شحوم  در  است تنفيظ نيز مثل تحليلكه آندد بهر اال مؤدي بتحجر مفاصل گرآميزند و

سردي اجتناب نمايند و نزديك او محلالت قويه در اول امر قبل از تنقيه نبايد  و از كند مي محلله و منفطه نفع ادوية

 بايد كه رعايت اين در اكثر ايضاًخواهد كرد  آن و تكثيف باقي و حبس آن برد كه جذب مواد بسيار تحليل لطيف

  هاشند از مسكن وجع بنب آن  نمايد و متحملوداوي باشد و هرگاه اوجاع اشتدادامر كنند خصوصاً اگر ماده لزج يا س

 مخدر استعمال نكنند به تخدير تحليل ماده كند يا به لطفگاري نباشد و مطليه تسكين و ر استمشروب و مطليه 

ت و اقدام بيشتر نمايند و بسيار  بجرأكه تسكين حدت درد نمايد و استعمال او در حار رت و مقدريمگر عندالضرو

 اين استتغليظ ماده متوجه كند پس محتبس گردد و از نطول مسكن نافع  كه آنباشد كه تخدير نفع كند از جهت 

 كه بگيرند افيون اين استكه وجود كاهو در سركه بپزند تا مهرا گردد و بدان نطول كنند و از مسكنات وجع مخدره 

خم شوكران  تايضاًچهار مثقال زعفران يك مثقال در شيرگاو بسايند مغز نان سميد بدان آميخته ضماد نمايند و 

 افيون و ج ونب بزرالايضاًي مخلوط سازند و به قيروطلو سرشته  حبه شراب درم يك زعفران درم يكافيون شش درم 

شش  صبر ده درم افيون ده درم عصارة بيخ ايضاًبپوشند و  آن  گاو طال كنند و برگبه شير اسبغول و اقاقيا و مغاث

ست مثقال زعفران چهار مثال لفاح را در سركه ي بيخ لفاح بمشش دريس ةالت شوكران چهار درم عصارة لحيدرم

روج سوده در روغن گاو آميخته بر موضع درد مالش نمايند بي ايضاً آميخته طال كنند و به ادويهبپزند تا مهرا شود و 

آب ه نا را ب بزرقطوايضاً اگر قروح نباشد و ر استسازند و از مخدرات ريختن آب بسيا از ميعه و افيون طال ايضاًو 
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 زده سرد كرده طال كنند و يا يبروج دو دانگ بطال و عسل به هم گل به روغنتر كنند چون منتفخ گردد  گرم

    .بخورند

صل آلم مائل بحمرت ببيند بايد فموي باشد و محدوث وجع مفاصل و نقرس از مادة دگويد كه اگر  صاحب كامل

 فصد بشورباي بچه مال قوت و سن و فصل خون بيرون آرند و روز احتبه حسب باسليق نمايند و به فصدكه مبادرت 

كنج مجموع چهار الثعلب و آب كا  كاسني و آب عنبآب آن ج و يا آب انار ميخوش غذا سازند و بعد ازمرغ بطور زيربا

ب انارين  و آبه شكرر باشد ماءالشعي تب وشانند و اگرنب پنج درم ماليده خيارشنبراوقيه جوش داده كف گرفته فلوس 

 و آب گشنيزآب كاسني و آب ه  يا صندلين بنرده پردازند و بر موضع درد طالي  امراض حادبه تدبيربنوشانند و 

ه و سركه ب به گالب بز و پوست خيار نهند و يا خرقه مبلولجرادة كدو و پوست تر آن  برالثعلب طال كنند و عنب

 نان و آرد جو اندك روغن گل به مغز العالم حييا آب كاهو و آب كنند و  آن اندك كافور سرد كرده بگذارند و تبديل

 ضماد كردن مسكن به سركهسرشته و يا اندك آرد جو بعالب بزرقطونا سرشته برنهند و مفصل عليل را از اسبغول 

 ه و آب كاسني و آب كاهو و روغن گل و موم سفيد بالعالم حي و قيروطي مبرد معمول از آب خرفه و آب  استوجع

 برند و اگر در آغاز مرض آب سرد كار به عضو به سوياندكي سركه و غيره اشياي مقوي مفصل و مانع انصباب ماده 

الثعلب و آب كاسني و آب كاهو  ساكن كند و همچنين اگر آب عنب اربر عضو ريزند السيما در مرض نقرس درد 

 نمايد بايد كه بر عضو اضمدة مخدره نهند اشتدادباب و چون درد  در اين  استتيسرد كرده بريزند كه اين را خاصي

 زعفران نيم درم درم يكهر واحد سه درم پوست بيخ لفاح دو درم افيون  و بگيرند مغاث پنج درم اسبغول آرد جو

 سرشته ضماد كنند و اگر ساكن نشود اين ضماد استعمال العالم حيآب برگ كاهو و آب ه همه را باريك سائيده ب

به  زعفران و مرمكي هر واحد چهار درم باريك سائيده درم يكافيون  آن  صفتكند مين اوجاع بسيار كنند كه تسكي

 خوب هانداخت آن  برموم سفيد گداخته باشند آن  گاو سرشته مغز نان آميخته و روغن گل كه دربه شير بز يا شير

   . بااليش برگ كاهو نهندوصاليه كرده بر مفصل ضماد نمايند 
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راي نقرس و وجع مفاصل حار بگيرند خطمي و بزرقطونا و آرد جو و زردة بيضه و دردي شراب و  بصفت ضماد

 پنج  و برگ سوسن و برگ نيلوفر و بنوماش هر واحد آرد جو ده درم گل سرخديگرروغن گل و بدان ضماد سازند 

مقشر سه درم هفت صدم عدس م بنفشه ريحاني و طحلب و خطمي هر واحد بيست در آن درم خشخاش مع تخم

ر واحد دو درم زعفران و كافور هر واحد نيم مثقال همه را با باريك سائيده بزردة پنج بيضة و روغن هك حنا و كف

 گشنيز مقشر در آب به عدسگل و روغن بنفشه يا روغن نيلوفر آميخته بر عضو دردناك ضماد كنند و اگر موضع را 

اث و خطمي و اسبغول و آرد جو و سورنجان غ بگيرند مديگرد اندك كافور سوده ضماد نمايند نفع كنه رطب ب

 كنجد و زردة بيضة و اندكي سركه سرشته بر مفصل ورم به روغنسفيد و صندل سفيد مساوي و كوفته بيخته 

 تبريد و تغليظ ماده كند و آن ضماد كنند اگر از حرارت باشد و بايد كه در استعمال اطلية مبرده اسراف نكنند كه

صالبت پيدا كند السيما اطلية مخدرة  آن مشكل گردد اگر در آنجا ورم باشد در آن هنگام تحلل و استفراغن در اي

 كه هرگاه به بينند كه آن استعضو را خدر و نقصان در حس او عارض نمايند و لهذا سزاوار  آن مسكنة وجع كه

اي محلله بغير اسخان مثل آرد جو و خطمي درد ساكن شد با ادوية مقوية اشي آن حرارت اندك تسكين يافت و بعد

آب سفرجل سرشته ضماد ه  يا بگشنيزآب ه  آرد جو ب ايضاً افزايند و الملك اكليلو بنفشه اضافه نمايند و بدان اندك 

و بنفشة بگيرند آرد جو باقال   آنصفتتر از اين افتد اين ضماد استعمال كنند  كنند و اگر احتياج به تحليل قوي

آب كرنب و آب ه  هر واحد نيم جزو باريك سوده بالملك اكليل صندل سفيد يك جزومي هر واحد خشك و خط

ائل گردد و مادة غليظ باقي ماند بايد كه اين ضماد كنند  و هرگاه حرارت ساكن شود و درد زبه سرشند گشنيز

 همه را باريك درم يك  و آرد جو و خطمي و بنفشه خشك هر واحد دو درم زعفرانالملك اكليلبابونه   آنصفت

 به حسب و مرزنجوش و برنجاسف الملك اكليلبابونه و  آن  كه درگرم نيمآب كرنب بياميزند و بر عضو آب ه سائيده ب

 كه اگر عالمات خون نويسند مي جرجاني و ايالقي تحليل جوشانيده باشند نطول كنند به سويمشاهده حاجت 

اگر در ر مفاصل دست راست بود فصد هفت اندام از دست چپ گيرند و  كنند اگر وجع دبه فصدظاهر باشد ابتدا 
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د نه در قطر تا خالف در محاذات باشد و اگر پيوند پاي راست بود فصد نيدست چپ باشد از دست راست گشا

د و اگر در هر دو پاي يا هر دو دست بود نيو اگر در پاي چپ باشد از دست چپ گشاباسليق از دست راست كنند 

 در حالت واحد خون بمقدار قوت بيرون آرند و چون از فصد دو سه روز بياسايند امر يك بار هر دو دست زنند رگ از

 برند و كار بهبقي نمايند پس اگر قي كفايت كند بعد قي كردن دواي مسهل دهند و اول نطوالت و اضمدة مسكنه 

د و مسهل بعد ايام بحران دهند و در مسهل دادن وره ممكن بود دفع بايد كرفع مسهل تا ظهور اثر نضج در قاراگر د

 ضماد حار و مخدر در ابتداي مرض  و مقلق نباشد واال فالدآنوقت مدافع كنند كه حركت ماده سخت قوي نبود و در

به  ه تر و ضعيف كند و اول نگاه كنند كه ماد وهر روز زيان دارد و استعمال آب گرم بسيار عصب و مفاصل را نرم

 پس اگر متحرك باشد و حركت او قوي  استمفاصل ريخته شد و از حركت ساكن شد يا هنوز در انصباب در تمامه

 د نبرند از بهر دو سبب كه در قول بوعلي گذشت و اگر اين خطا كرده شود و دركار بهبود استعمال ادوية رادعة قويه 

  از مادهآنچهگذارند تا  آن  برهند ادوية مليد زو اعضاي رئيسه پديد آيبه سوياده ميل م زياده گردد يا اعراض واله بر

پخته  آن حالت سود دارد خاصه كه بابونه و بنفشه در در اين گرم نيم فرود آيد و ريختن آب گرم و  استرود آمدنيف

باشد كه هرگاه ماده بسيار بود و هنوز در حركت باشد و حركت او  آن تر باشند و مفرحات ياقوتي بخورانند و صواب

يند پس هرگاه آثار نضج ظاهر  مشغول شوند واگر عالمات صفرا ظاهر شود اول قي فرمابه استفراغي بود زود قو

اشياي يارد ه موي بزهاي سردتر بايد كرد و در عالج د مسهل قوي تنفيذ كنند و در عالج صفراوي ميل بچيگردد

مرض  در اين دا وليكنوي سكنجبين سوموي و صفرابايد كه در صفراوي و در امراض د آن كنند و تري كمتر از

 قوت ترشي تلطيف كه آن دوم  است ترشي سركه مضعف عصبكه آنامر يكي هر دو بائز نباشد از سكنجبين ترش ج

ساند و در اوجاع مفاصل و رو تحريك مادة ساكن نمايد و بماده مرض بياميزد و در رگها جاري گرداند و بجايگاه درد 

 تام مبلغمطبوخ  آن  زرد و غيره كه در قول مسيحي گذشت بايد كرد دربه مطبوخ هليلةنقرس و موي اول استفراغ 

ن قول مذكور شد بدهند و اگر بود آبهائي كه در هما تب  استفراغ تمام كند و اگر با اين اوجاعچنان كهبنوشانند 

ده صاف نموده ده درم لعاب ماليروز تر كرده ه شبان صد درم هم جالب يك  درم هليله زرد درده كمتر باشد حرارت
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 سورنجان و به مطبوخاگر مزاج سالم بود يعني از اعتدال خارج نشود استفراغ  ي بياميزند و بدهند واسبغول با و

 مادة اين مرض فضله كه آنبول سخت سودمند بود از بهر  درمبوزيدان و حب سورنجان بايد كرد و بعد مسهل ادوية 

گويد ابن الياس  كه در قول بوعلي مسطور شد Ĥن است پاك كند باقي همآن رال  ادرار بو استهضم ثاني و ثالث

آب برد سرد ه رقه كتان بموضع درد خيالقي گذشت و بر اكه در قول  دستوريه موي باشد اوال فصد كنند بدكه اگر 

بوش ترگل گل سرخ ير گل ارمني ر از فوفل سفيد آبماميثا يافش  برند صندل سفيدكار بهكرده نهند و يا اين طال 

 حاضر نباشد طحلب در سركه تر كرده ضماد نمايد از اين گالب سوده و طال كننده هرگاه چيزي كه ومه را در سره

الحال تسكين بخشد و  ريزند كه في آن  بر سردد كردن نفع كند و يا آب سختو برگ قصب تر در سركه سوده ضما

 سفيد ده درم بنوشانند و غذا به شكراسني هر واحد ده درم  تخم كالثعلب عنبهر صبح جالب از عناب ده عدد 

و التهاب باشد غذا ماءالشعير تخم كاسني و جالب و با آب انارين  تب يه بادام دهند و اگر با وبه شيرمزوره بنوماش 

  سفيد و سرخ و گالب و آببه صندل نردد ده درم بدهند و بر موضع درد سه اوقيه با شكر سفي آن معصور شحم

 و پوست خربزه و پوست العالم حي تر و آب گشنيز و آب كاهو طال كنند و بر مفصل آب العالم حيخرفه و آب 

 خوب با هم زنند و بر موضع ضماد نمايند و بعد ظهور به سركهخشخاش و پوست خيار ضماد كنند و يا اسبغول را 

شك يا تر نيلوفر تخم  بنفشه خالثعلب عنبرم اين مطبوخ نمايند سناي مكي پنج ده  طبيعت بتلئيننضج در قاروره 

ازي و خطمي هر واحد سه درم سورنجان سفيد دو درم هليله زرد و سياه هر واحد هفت درم گل كاسني تخم خب

 پانزده درم ترنجبين ده درم خيارشنبر آن  رطل آيد و دربه يكسرخ پنج درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا 

 بنوماش و شيرة بادام غذا سازند و اگر درد سخت به مزورهند و تا آخر روز صبر كنند بعد ماليده صاف كرده بنوش

اضمدة مخدره مثل اين ضماد كنند بيخ لفاح تخم ه نباشد تضميد عضو ب آن  مريض متحملكه آنباشد چند

يده با آب برگ  زعفران نيم درم اسبغول سه درم همه را باريك سائدرم يكخشخاش سياه هر واحد دو درم افيون 

 مسطور و برادعات طال نمايند به طريق گويد كه اوالً فصد كنند جنديخ ضماد سازند العالم حيكاهو يا آب برگ 
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حاضر باشد  آن  مبلول در گالب سرد كرده و يا اقاقيا و غيره ادويه كه در قول ابن الياس گذشت هرچه ازةمثل خرق

ست و سركه يا آب ما  هبروب ونا مضركه ضماد نمايند و يا بزرقطو اندك سيا مجموع مساوي گالب و آب كاسني 

 صاحب اين آنچه و هر صباح شربت و خيار يا عناب يا شربت انار و سكنجبين رماق بنوشانند و از العالم حيخرفه يا 

ب ه آة خشخاش و بماش كه ببه شير و غذا مزورات مطبوخ  است و آب كاسنيالثعلب عنب آب كند ميعلت را نفع 

 طبيعت تلئينباشد ماءالشعير بدهند و  تب هندي ترش تر كرده باشند يا زيرباج دهند و اگرانار ميخوش و تمر

ه و ترنجبين كنند و چون آثار نضج در قاروره پديد آيد اسهال ب ا سنتان وسسپ بنفشه و عناب و به مثلبحقنه لين 

 پوست هليلة كابلي هليلة سياه هر يك ده درم سناي ران نمايند پوست هليلة زرداين مطبوخ بعد مراعات ايام بح

 گلقند بغدادي پانزده درم فلوس درم يك  سورنجان سفيد مثقال تخم كاسني دو درم ريوند چينيپنج درميكي 

 كه آن استاند سزاوار   مقرر مرتب ساخته سحرگاه بنوشند و گفتهبه دستوره درم ترنجبين پانزده درم  دخيارشنبر

اين ه ب آن  خصوصيتبه سببنيز سورنجان داخل كنند  آن و در مسهالتبارد   اوجاع مفاصل حار ودر اضمده همه

 به سويوجع را و تقويت مفاصل و تنقية آنها از مواد و تنگ كردن مجاري و مسالك آنها تا مواد  آن مرض و تسكين

 فشه و خطمي و آرد جو ضماد سازند بعد ازتحليل باشد مثل بن آن اضمدة كه دره آنها بار ديگر نريزد و هنگام انتها ب

ج و مغز نان بيضة و پيه ماكيان و پيه بط و ميفختالتحليل باشد مثل بابونه و اكليل و شبت و زردة   قويبدان چهآن 

اين ه تر در تحليل باشد ب قوي آن  ضماد كنند و اگر حاجت بچيزي افتد كه از استكثيرالتحليل آن و زعفران كه

 در تحليل درم اسراف كه آني لطيف مخلوط نمايند و حذر كنند از ها روغنو اشق در  ميعه و مراضمده مقل و 

 سعيداستقصا گردد ه ازند تا اثر او ب اختيار نمايند و گاهي بتحليل پردتلئيننمايند تا ماده متحير نگردد بلكه گاه 

آشاميدن ماءالشعير ه تبريد مزاج ب آن  از حادث از دم باشد فصد باسليق كنند و بعدساگر وجع مفاصل و نقرگويد 

نمايند اگر جسم الغر باشد روغن بادام بدان مضاف سازند و اگر الغر نبود جالب بيفزايند و آب انار نوشانند و تعديل 

 و لعاب به شكر كنند و آب كاسني به سكنجبينآلو بخارا و جالب و تمرهندي بشربت نيلوفر و آب عناب ه طبع ب
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 به صندلباج يا آب انار سازند و از اغذية حاره حذر كنند و تبريد موضع الب بنوشانند و غذا بمزورة زيربجول و غباس

 و آب كاهو و جرادة كدو و آب خيار و اندك سركه و كافور نمايند و در ابتداي الثعلب عنب و آب العالم حيو آب 

ايستد مبردات كم كنند و بر موضع آب رياحين مرض بر عقبه آب سرد بريزند و از حمام منع كنند و هرگاه مرض ب

ع كند بايد كرد و اگر  ردي كهبه چيزر در سيالن باشد عالجش  كه ماده اگآن استريزند و جمله قول در تدبير اين 

   .اشياي محلل نماينده ب آن منقطع گردد عالج

نمايند تا ماده  تأخير  در فصداست كه دو سه روز آن  گويد كه در دموي فصد از جانب مخالف گيرند و افضلخضر

 آب عناب و انار و بفتائل و  وتمرهندي شربت بنفشه مكرر و آلو بخارا و به مثل طبيعت تلئيناندك نضج يابد و 

 يا به شكرموي بيايد استعمال نمايند و از اغذيه در ايام ابتدا ماءالشعير د تب اي لينه كنند و اشربة كه دره حقنه

 اسفاناخ يا بقلة سيماني يا خرفه يا ملوخيا  و هند و هرگاه اشتها برانگيزدبه شكر بادام يا سويق به روغنشربت نيلوفر 

 به زيت از غوره و سماق و ريباس و انار ترش سازند و قرائص و دهال و سركه آنچهعدسيه و و يا مزورة رشتا با كدو 

قبض باشد مثل صندلين و گل سرخ و گالب و  آن در كه  رادعهبه ادويةحوم يالكليه اجتناب كنند و لبخورانند و از 

اندك سركه ه ب آن  و اقاقيا و خوالن و مانندماميثاكه در اقوال سابق مذكور شد و طالي نرد و فوفل و بارد  آبهاي

آب كاهو ضماد ه ج و غيره بخدره مثل افيون و بيروح و بزرالبن درد مضطر شوند اضمدة مبه شدتضماد سازند و اگر 

اندك  آن اضمدة كه دره  كه ب است آرند و اما وقت انتها واجببه عمل آن و اين هنگام ابتداي مرض و تزايدكنند 

الملك و  تر از آن باشد مثل اكليل تحليل قوي در بدان چه به عدهتحليل باشد مثل بنفشه و خطمي ضماد كنند 

 بر طال اوال آن بعد از ماده كنند به حسب  گويد كه در مفاصل حار اول فصد پس تنقيهانطاكيبابونه ضماد كنند 

 بابونه و به مثلط طا مثل آرد جو باقال و بعد انحبه محلالت به عده و العبه نمايند العالم حي و گشنيزع مثل آب ادد

به واجب بود  آن به تسكينع خواب باشد بدايت  ضربان ماندر اينجانمايند و اگر  آن  بنابر قوت تحليلالملك اكليل

علت از  در اين ائيو كه د استطالي استخوان سوخته و عدس و لفاح و افيون و زعفران و بنج و از واجبات مثل
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مادة نازل را بار ديگر اجماع واقع  آن مجاري را و منع آن يقاو بدان و تضسورنجان غالي نگذارند كه بر اختصاص 

سرخ و مورد و كدو  و گل به آرد جوگل و خطمي  در روغن به سركه بزرقطونا  است در حار بالطبع نافعآنچهشده و 

ل  اساف اندامدگويد كه اول فصد باسليق ابطي كنند خاصه آنجا كه در  ميميرعوض مطلقاً  استو كاهو و خشخاش

 آرند و به عمل گذشت  در قول صاحب كاملتدبيري كه و  استعالي بود فصد قيفال مناسبابدن باشد و اگر در 

 به مغز از استعمال ادويه مخدره چاره نباشد و ضماد تدابير تسكين نپذيرد آن  هيچ يك از كند وچون وجع اشتداد

 و چون درد تسكين يابد مخدرات را  استاستخوان ساق گاو و گل سرخ و افيون و زعفران نيز مخدر و مسكن وجع

مرغ و روغن گل ضماد  و گل خطمي و اسبغول و آرد جو و سورنجان مساوي با زردة تخم به مرزنجوشبردارند و 

 پوست هليلة زرده ده درم گل بنفشه تخم كاسني تخم  استسازند و اين مسهل در اوجاع مفاصل حار مستعمل

وقيه همه را در چهارصد درم آب يست درم آلوبخارا دو ا بتمرهنديكي افسنتين هر كدام پنج درم شوث سناي مك

و اين ضماد  سودمند استل با سمقونيا د مكرر و شربت سفرجبع آيد صاف نموده بنوشند و شربت وربجوشانند تا بر

به ئم پس در پارچه بفشارند تا لعاب آب ه آتش مالل سه اوقيه در يك رطل آب بجوشانند بفائده تمام دارد اسبغو

 در حاشيه شريف خان بيرون آيد آنگاه سه اوقيه موم سفيد و شش اوقيه روغن زيت آميخته ضماد نمايند الكل

اند كه اگر درد عام در مفاصل باشد فصد هفت اندام كنند و اگر مختص   كه بعض اطبا گفتهنويسند ميباب شرح اس

 و شوند مي فصد به تكرارعالي بدن بود رگ سر رو زنند و گاهي ه اشايند و چون مختص بسافل باشد باسليق گاه ب

 نا ماجدمواله وشته كه اين مرض ب نحكيم عابد سرهندي چنان چهالحال صحت بخشد  بسيار باشد كه فصد في

 هر اس شده بود پس فصد از زندگي ي و بر شكلي قرار نبودهار و انگشتها كج گرديد به يكعارض شد و دست و پاي او 

 از مرض اثري باقي نماند و بعض يك روز نوشانيدم و در حساب بيربت نيلوفر  گرفتيم چون شيك باردو باسليق 

ين تدبير بر قياس عمل من كردند و بيمار را هالك ساختند چه هر قياس به همي اطباي احمق عالج بعضي مرض

وب د و هرگاه در بول نضج ظاهر گردد حب مناسب نضج ماده كننبه مطبوخ بالجمله بعد فصد باشد ميصحيح ن
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ن  هليله آبله هليله زنجبيل شيطرج هر يك چهاردرم سورنجا استد و اين حب مجربموصوف براي اين علت دهن

 يك و نيماز  آن  سازند شربت ازه آب كرنب سرشته حبهاست درم فانيد چار درم كمك و درم مقل پانزده درم بيب

 مغز فلوس محلول در مطبوخ يا به مثلحبوب مخصوصة مفاصل بعد مسهل عام ه درم تا سه درم و بايد كه مسهل ب

فوفل اقاقيا حضض مكي مرداسنگ ل ارمني صندل سرخ گ  آنصفتنقوع دهند و بعد تنقيه طالي نرد ضماد كنند 

 كه  است سازند و واجبنرد به شكل تازه بندقها الثعلب عنب يا گشنيزآب مساوي سائيده در آب خالص يا آب سفيد

دو باك ندارد و چون خون  ره آن ه كردن در از ترطيب كنند و در صفراوي مبالغدر موي اهتمام به تبريد بيشتر

 شود اول به مسهلموي احتياج لحموضت دهند و گويند كه چون در دا  قليلسكنجبينبه صفراوي باشد ادويه 

سنا هفت درم  آن ج زياده ظاهر گردد درشت بدهند و چون سه روز بگذرد و نضمطبوخي كه در قول مسيحي گذ

  استي تفاوتمعالجة اين زمان نوعمعالجه و  در اين شنبر ده درم افزايند و روز چهارم بنوشانند  و چونمغز خيار

دموي و  مرحوم در آن چنان چه تا در ذكر اين هر دو عالج ناظر را بصيرت حاصل شود نيمك يستور اوستاد ذكر مد

حسب مراعات مزاج و خلط غالب بعد فصد و تسكين اين مطبوخ يا نقوع در آب سرد  آن و از مادة غير آن مركب از

 مقشر گل نيلوفر گل بنفشه گل سرخ السوس اصلسپستان  الثعلب عنب آن فرمودند نسخه يا گرم استعمال مي

 آن  و درشود مي افزوده جيسفاه نگام زيادتي سودا افتيمون و بگاوزبان گل گاوزبان تخم خطمي خبازي شاهتره و ه

افزايند و اوزان ادوية هر يك دو درم يا سه  شان ميورسيال كنند و گاهي كاسني و پگلقند يا ترنجبين چهار توله ح

 هفت توله و روغن بادام دو درم افزايند و گاهي خيارشنبرم كنند و بعد دو دو سه روز يك هليله يا هر دو مغز در

 و اين كنند مي درم يا مثقال زياده به قدرشيرخشت و خميرة بنفشه هر يك چهار توله و گاهي تربد سفيد نيز 

به  كنند ميجات استعمال  و منضدهند ميحت ل دو يا سه مرتبه استعمال نمايند و گاهي ميان دو مسهل راهسم

 و در ايام شود ميجات ميان آنها استعمال كرده ي مسهالت يك روز در ميان بدون منض و گاهنمايند مي  تنفيهعده

 سورنجان معمولي چند روز متواتر فآيد و بعد از مسهالت سفو  ميبه عملمبردات و لعابات و اشربه راحت از 
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 نوشته كه فصد ف اقتباسنمصبرند   ميكار بهات بكاهي معجون سورنجان و غيره از مرگ و كنند مياستعمال 

يكه در قول ايالقي و ميرعوض مسطور شد و اگر از فصد مانعي باشد بايد كه فروتر از جاي به دستورباسليق نمايند 

الفور درد را دور  ند كه فيه نهاده بزور بمكجمحن موضع پاكي زده م آبردرد درد حجامت با شرط نمايند و در غلبه 

 با  اوقيهيك و نيممروق كاسني و مكوه هر يك ند و آب  انداروي باقي ماند برانجا همان زمان زل و اگر اندككند مي

مغاث بغدادي و هندي تخم   آنصفتشانند و اين طالي نرد علوي خان ضماد كنند نونيم اوقيه شربت عناب 

 گشنيزگل ارمني هر يك چهار درم كوفته بيخته در آب برگ مكوه سبز و خطمي و مورد و آرد جو و سورنجان و 

بز و خيار و بادرنگ هر واحد  و پوست ترالعالم حي سبز و گشنيزآب ه  نرد ساخته وقت حاجت ببه شكلآميخته 

 درم و گالب دو درم استعمال نمايند و همچنين طالي نرد حكيم ابن رضوان جميع يك و نيم و صندلين درم يك

صندل سرخ گل قيموليا هر يك پنج درم صندل   آنصفتاورام حاره را در ابتدا و خصوص وجع مفاصل را نافع 

 يك دو درم مرداسنگ سفيداب ري ده درم فوفل اقاقيا حضض هندي ه هر يك سه درم گل ارمنماميثاسفيد عصارة 

 گشنيزآب ه ا سازند وقت حاجت بردهه آب كاسني سرشته ن كوفته بيخته بدرم يك توتياي كرماني هر واحد ارزيز

 تربز و خيار بادرنگ هر يك دو درم برگ كاهو برگ كاسني برگ گالب و شه كدو و برند و يا تراكار بهسبز و كاهو 

برگ خرفه هر يك سه درم در سركه و گالب سرشته ضماد نمايند و در اشتداد درد مخدرات در ضماد افزايند و اين 

 گشنيزكي هر يك دو درم در آب مر گالب سوده لعاب اسبغول با حضض  صندل سفيد دضماد نيز همين اثر دارد

 هر يك دو نيم درم سركه سه ماميثا فسبز و مكوه و كاسني و كاهو و بستان افروز و خرفه و پوست خشخاش و شيا

ه  سه روز از فصد ببه فاصلهدرم و آب انار كوهي و برگ پنبه باغي همين اثر دارد و غذا بنوماش و آش جو دهند و 

دوامي سابق نوشانند و يا  آن سكنجبين ساده در آب گرم يا در آب برگ ترب و خيار حل كرده قي كنانند و بعد از

 تدبير ثابت مانند و روز هشتم در مروقات بر اين يك هفتهآب معصور انارين و اوقيه يا ترنجبين يك اوقيه و تا 

مسهل چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه  ن شش توله شربت آلو هفت توله ترنجبيخيارشنبرمذكوره مغز 
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 طبع نمايند و روز نهم شيره خيارين و مغز كدوي شيرين و مغز تخم پزد به هر يك هفت ماشه لعاب تلئيننموده 

پنج ماشه  توله اسبغول يك و نيمشربت عناب هر واحد  ......... سير برآورده شربت انارالب پاوبهدانه سه ماشه در گ

كف زده بنوشانند و همين نمط تا پانزده روز بگذرانند و روز شانزدهم اين مطبوخ منقول از حاوي كبير بدهند و 

مسهل   عناب نيم اوقيه و گلقند درم و شربت آلودر اينجا كه در قول ابن الياس گذشت ليكن Ĥن استنسخه اين هم

چهار بارد  وز هفدهم تبريد سابق دهند مع اضافه شربت بزوريعلويخان ده درم روغن بادام ماشه اضافه نموده و ر

 ماشه گل يك و نيم خشك دو ماشه سورنجان شيرين گشنيزهمين سان و مسهل ديگر داده جهت تعديل ه و تول

و توله آميخته بليسانند و گالب سفيد توله بنوشانند و پوشيده نماند كه پيش بارد   در شربت بزورييك ماشهسرخ 

  الحراره باشد خصوصاً كه مادة قوي  استاستعمال اطلية بارده سخت ممنوعاز فصد 

  عالج اوجاع مفاصل صفراوي

  بارده كه دربه ادويةقسم تبريد و تسكين زياده بايد كرد و  در اين كه آنموي نمايند مگر مانند عالج اوجاع مفاصل د

 احتياج در اينجا سبز سرشته ضماد كنند و شنيزگقبض نباشد مانند جرادة كدو و كاهو و كافور با سركه و آب آن 

بيخته در وزن كوفته   اسبغول كوكنار هم استت و اين ضماد براي اورام حارة مفاصل از مجرباباشد ميادوية محلله ن

 حاجت آميخته ضماد نمايند و اگر تسكين حرارت زياده مطلوب باشد به قدرآب بپزند تا مهرا شود و روغن گل 

 العالم حيكوفته داخل نمايند و ضماد اسبغول با سركه آميخته نيز مفيد بود و آب كدو و آب خيار و آب اسبغول را نا

 تسكين درد به قدر برند و هنگام غلبة درد و خون غشي ادوية مخدره كار بهضماداً و نطوالً  آن و آب كاهو و مانند

 و از شود ميمفاصل از صفراوي صرف كمتر حادث ضماد كردن و ادوية مسكنة اوجاع خوردن الزم دانند و چون وجع 

 به مطبوخيا  آن به مسهل تنقية صفرا  و بعد ظهور نضج است الزمبه فصدبتدا  نيز ادر اينجاافتد  دم صفراوي اكثر مي

چون بارد  جات اقتصار ورزند و ماده را تحريك ندهند و بعد اسهال مدراته كنند و اگر طبع نرم باشد بر منضهليل

يا با سكنجبين بدهند و آنجا كه مادة مرض صفرا صرف باشد قي بارد  با شربت بزوري آن  و خيارين و مانندكاسني



55 

 

 حاجت بنا شد و از ادوية مسكن وجع عدس مقشر و استخوان سوخته و سورنجان و به فصدكردن نفع تمام دارد و 

 حال مريض به حسبها يا مركب  تن است خشكگشنيزخشخاش سفيد و بلوط در سركه تر كرده و تخم كاهو و 

بايد كرد و ريختن آب سرد بسيار بر مفاصل و ضماد  آن دهين استعمال سورنجان مراعات مفاصل بتبخورانند و عند

 و همچنين سورنجان سفيد و نبات مساوي سه كند مياسبغول در آب گرم لت كرده روغن گل آميخته تسكين درد 

 عدس مقشر دو درم يكت و كذا استخوان سوخته سورنجان هر واحد آب سرد خوردن مسكن درد شديدسه درم ب

ند و اگر گشنيز خشك سه درم با اقند يا شربت بزوري تناول نمودن درد بنشبه گل درم يكدرم باريك سوده هر روز 

 شكر بدهند هم وزنند و شكم قبض نمايد واگر تخم خشخاش سفيد دو درم با اششكر بخورند درد بن آن هم چند

 سفيد هر يك م درد شديد توان داد تخم كاهو بزرالبنج ساكن كند و قبض دفع نمايد و اين دواي مخدر هنگادرد

 حاجت به قدربدهند و اگر كوكنار  آن  مثل چلغوزه حبها ساخته يكي ازيك ماشهپنج ماشه شيطرج افيون هر يك 

 شديد كه هيچ النسا  وجع مفاصل و عرقيف كند دراليده صاف نموده در شب بنوشند آنقدر كه كدر آب تر كرده م

ه و مركبه در عالج اوجاع مفاصل دموي مسطور شد حسب  تسكين درد نمايد و باقي ادوية مفردهدند دوا سود

 كه معالجه بچيزهاي  است كه در عالج مفاصل حار واجبفرمايد مي شيخ كابرااقوال نجا اخذ نمايند حاجت از آ

اعتدال نمايند ه  و اغذيه و فواكه و لطوخات و نطوالت و قيروطيات كنند و رياضت ب و لحمانبه قولمبرد و مرطب از 

 گرم نيم بر اطراف آب سرد در خانة اول حمام ريخته باشند و آبزن كه آنه آب شيرين سازند بعد از و استحمام ب

چيزي نمايند ه ل و ادرار بپاي آب سرد بريزند و بايد كه اسها  در آب سرد دفعه درآيند و بربه عدهاستعمال كنند 

 ادرار و تسكين وجع آن  است و درباشد مثل شربت ورد و سفرجلي مسهل و اين دوا جيدگرمي بسيار ن آن كه در

و افيون ثلث جزو همه را اث و سورنجان سفيد هر واحد يك جزز تخم خيار و مغغ و مخربزه بگيرند مغز تخم است

 اطلية مبرد قابض مثل صندل كه آن بداطليه بخورند كه حاضرالنفع است سوده آميخته چهار درم با شكر چهار درم

 مرخي باشد مثل آنچهبود  آن  تمديدبه سببمبردات  ملين بود و ايذا و گاهي الم پيدا كند بلكه احتياج بمفتر
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ات آب نهند و از مجرب  ميبه سركهج و روغن گل و قيروطي استعمال نمايند و گاهي بر موضع خرقة مبلول ميفخت

 بلوط را باريك سائيده خوب بجوشانند ايضاًبرگ ني تازه است كه چون بدان طال كنند در ساعت درد ساكن گردد و 

تكثيف و تمديد درد نكند مثل آب كاسني و آب بو ساعتي طويل بدان نطول سازند و اگر محتمل مبردات باشد و 

وم و  آرند و همچنين تضميد بشحبه عمل آن دو و مانندالعالم و آب بقلة يماني و خيار و ك  و آب حيالثعلب عنب

 و ماميثا صندل و ايضاًين هر دو كند و لعاب اسبغول در تبريد قوي است و ئتبريد و تل آن  كهخربزهو ب آن امثال

ع بقاياي اوجاع مفاصل و نقرس حار نافخر  در آآنچهو هرگاه درد ساكن شود بايد كه بردارند و دور كنند و  آن مانند

 مقدار حرارت طال كنند و به حسبآب كرنب يا آب كاسني ه  كه بگيرند صبر و زعفران و مرمساوي و باين استبود 

بارد   و اما استداخته و استحمامات حار مضر ايشان خيلون و روغن بابونه گايضاً بابونه و به روغن قيروطي ايضاً

 هر بوزيدانه درم و سورنجان و  د زردهليلهت بگيرند ع و تقويت و تسكين وجع نمايد مسهالگاهي نفع كند و رد

 سورنجان ايضاًو درم و د شربت هر روز به سرشند مقوم به شكريك سه درم تخم كرفس و انيسون هر يك دو درم 

 سمقونياي محرق مطبوخ در مثل ايضاًو شربتي سه درم   ............درم شكر .... كبابه  گقمونيا كدرم و يكدانسده درم 

 دو سا نموده  سرمهست درم و از كبابهيبطبرزد ركده درم و از ش آن  از............................................آب به ترش يا سيب 

هر روز و سه حب هر وقت و اگر در  آن درم و همه را در جالب آميخته حبها سازند و در سايه خشك كنند شربت از

 بگيرند عصارة گل  استاين تركيب ايشان را نافعه رد برا استعمال كنند و شربت و فيقايارجنجا تركيب ماده باشد آ

 ايضاً آيد شربتي از دو فلنجار تا سه فلنجارات به قوامسرخ و رطل عسل چهار رطل سقونياي مشوي اوقيه و بپزند تا 

له و شاهتره و آلو و نباشد مطبوخ از هلي تب  در آب كاسني و باديان بخيسانند و اگر يا خيارشنبرتمرهندي

به يه س بارده غليظه مثل عداغذية بوزيدان و سورنجان ايضاً مشاهدة حال بسازند و به حسب و افسنتين تمرهندي

اغذية مجففه مثل كرسنه ه  مثل حماضيه و بطون محمضه و سكباج لحم بقره بدم و سائر اغذية مبرده مغلطة سركه

فتالو ايشان را ةً و آلو و سيب و انار و شدخاصوامره يار كنند و از فواكه بفاع يابند و واجب نيست كه گرسنگي بستان
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 مجوسيدارم  ه ميوئيت بسيار پيدا كند مكر در خون ماآنچهاند وليكن من مثل شفتالو و مشمش و  رخصت داده

ز طعام و شراب كه  اگويد كه اگر وجع مفاصل از زمره صفرا باشد بايد كه استفراغ مريض اوالً بقي نمايند عقب امتال

ه آب گرم و الشعير و ترب در سكنجبين تر كرده و سكنجبين ب و سرمق و ماءخربزهرا باشد مثل از شان او تنقيه صف

ي چندان مبالغه نمايند كه در معده چيزي از ه در حلق و در قآلود  كنجدبه روغنانگشت  خال پرمرغ ونمك و اد

رف بغير آميزش چيزي از غذا خارج شوند و اين روز اول و سوم استعمال اخالط ص آن طعام ماكول باقي نماند و بعد

 و بنفشه و سنا و تمرهنديهليلة زرد و گل سرخ و عناب و سپستان و مويزه و  آن مطبوخي كه در آن كنند و بعد از

به احد اندكي سمقونياي مشوي و سورنجان و صبر هر وه  افتد بتخم كشوث و كاسني و فلوس خيارشنبرشاهتره و 

ه اضمده كه در ب آب برف بدهند وه  ساده ببه سكنجبينرد مكرر استعمال كنند و يا شربت و آن  حاجت و مانندقدر

طف و نوماش و اسفاناخ و قه اغذية مثل مزورات معمولي بكدو و بكور شد طال نمايند و تغذية عليل بمذموي نوع د

ر صفراوي و امراض حاده مسطو تب در تبريد و تطفيه بنوعي كه درباشد بايد كه  تب نجابقلة يماني سازند و اگر در آ

 بكوشند و مثل ماءالشعير آب انار و ماءالخيار و آب هندوانه و مغز تخم خيارين و لعاب اسبغول و شيرة تخم است

ا مغز الثعلب ب آب شاهتره و آب كاسني و آب كاكنج و آب عنب آن  حرارت تسكين يابد بعد ازكه آنخرفه بدهند تا 

ست روز بگذرده يآبهاي مذكور آب باديان بيفزايند و چون به فلوس بايد داد و چون مرض از چهارده روز تجاوز كند ب

 تمام شود و يك ماه فيقرا اضافه نمايند و چون  ايارجدرم يك مذكور و مغز فلوس به قولحرارت زائل شود در آب 

و هليلة زرد هر واحد صبر   آنصفتهند  اين حب دايضاً و هنوز چيزي از مرض باقي باشد مطبوخي كه مذكور شد

 واحد دانگ زعفران  يك دانگ سورنجان و تربد هر يك و نيمم حنظل چهاردانگ سقمونيا  درم شحيك و نيم

شربتي دو نيم درم و اگر معده ضعيف باشد جوارش سفرجلي ساده مسهل بدهند كوفته بيخته حبها سازند  درم يك

يك اوقيه  آن دور كنند و در آن  عدد و كاويده تخمجم پنتخفرجل بلخي يا اصفهان معتدل در بگيرند س  آنصفت

 پيچيده در تنور  آرد بپوشند و بخالل مشبك سازند و بااليش خميرآن راسقمونياي انطاكي پر كرده قطع جدا كرده 
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 به عسلن سنگين باريك ساخته وي دور كرده در هاونمايند تا خوب پخته شود و خمير از معتدل الحراره بريان 

سقمونيا از  آن داريكه در يك شربتقمرداشته وقت حاجت دو يا سه لقمه به  و در ظرفي ببه سرشندكف گرفته 

اتمام رسد ه  چهل روز بكه آن قوت مريض بدهند و همين تدبير استعمال نمايند تا به قدرنگي تا دو دانگ باشد اد

 كه اگر وجع مفاصل و نقرس صفراوي باشد تنقية بدن نويسد مي ن الياسابكنند اض حار از چهل روز تجاوز نچه امر

 تلئين آن  و برگ سفرجل و سكنجبين و آب گرم نمايند بعد ازخربزهاز صفرا بقي از اشياي مقي صفرا مثل تخم 

تره تخم ست عدد بنفشه شاهياين مطبوخ كنند سناي يكي پنج درم عناب سپستان آلوبخارا هر واحد به طبيعت ب

 شش درم تمرهندي ده درم تخم كشوث سه درم همه را در سه رطل آب دكاسني هر واحد پنج درم هليلة زر

به  و ترنجبين هر واحد پانزده درم ماليده بنوشند يا بحب بنفشه يا خيارشنبر رطل آيد مغز به يكبجوشانند تا 

م كاسني و بنفشه هر واحد سه درم عناب ده عدد  فواكه يا مطبوخ هليله تنقيه كنند و هر صبح جالب از تخمطبوخ

 آن مشحه  واحد ده درم و يا آب انارين ب و شكر و ترنجبين هرتمرهنديبا شكر سفيد ده درم بدهند و يا بگيرند 

رة بنوماش و شيرة بادام و اسفاناخ ودهند غذا مز آن افشرده هر واحد سه اوقيه شكر سفيد ده درم ترنجبين مثل

ي شراب روغن گل مساوي  زردة بيضه درداضمدة بارده مثل اين ضماد كنند اسبغول آرد جوه د بسازند و تضمي

Ĥن  اجزا همنافع اين مرض بنفشه طحلب خطمي هر واحد هفت درم باقيضماد ديگر خوب آميخته ضماد نمايند 

 و  استسوسن عوض برگ السوس اصل در اينجاموي در قول صاحب كامل گذشت ليكن  كه در عالج مفاصل داست

 كه در استعمال اضمدة مبرده اسراف نكنند و اما آن استه هفت عدد و روغن كدو نيز داخل و سزاوار وزن زردة بيض

 وجع و قوت مريض در تبريد و استعمال مخدرات باك نيست زيرا كه ضرر وجع بيشتر از ضرر مبرد لشتدادعندا

  و جرادة كدو و آب خيار و به سركهقطوناي مضروب برزه اضمدة مخدره مثل  و چون درد مبرج باشد بر استمخد

استخوان كهنه سوخته ه  بخورانند و تضميد موضع ببرشعثااي رومي يا  درم فلونيبه قدرضماد كنند يا  العالم حيآب 

 ساكن شود و به الكلنمايند هرگاه درد  آن و تخم كاهو و بيخ آن و سورنجان و عدس و تخم خشخاش و برگ
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 صندل سفيد الملك اكليل گردد اين ضماد استعمال كنند آرد جو آرد باقال خطمي بنفشه خشك اشت حرارت زائل

هر واحد ده درم همه را كوفته بيخته ضماد كنند و اگر بعد زوال درد و حرارت غلظي باقي ماند بشبت و اكليل و 

د مكرر چهل درم با سكنجبين ساده رابتداي اين علت نوشيدن شربت وبابونه و خطمي ضماد نمايند و بعض اطبا در 

 معالجه شاكر باشد بلكه شكايت زيادتي از ايناند وليكن احدي را نديدم كه  هآن استست درم و برف دو من نافع ديب

 حرارت مزاج چاره نباشد آب هندوانه و شيرة خرفه و خيارين به سبب پس اگر از تبريد قوي در ابتدا كنند ميمرض 

 گويد خجندي شود ميدهند و غذا ماءالشعير وليكن اين مرض از صفراي صرف كمتر حادث ب به گالب و سكنجبين

نمايند و هر صبح شربت نيلوفر يا بنفشه يا شربت  آن كه اگر از صفراي صرف نباشد فصد كنند و تنقية صفرا بمقيات

 ترش كرده با آب غوره ة خشخاش از تمرهنديبه شيرحصرم يا سكنجبين بنوشند و غذا مثل ماءالشعير يا بنوماش 

 ترنجبين و بنفشه و عناب و سپستان و جو به مثلهاي لينه  طبيعت بحقنتلئينباسفاناخ يا كدو يا خيار و بعد نضج 

سناي مكي و هليلة زرد و عناب و سپستان و  آن ات يا نقوعات كه دربه مطبوخ تنقيه به عدهكوفته نمايند 

آب انارين مشحوم و شيرخشت ه خشت و ترنجبين باشد و يا ب شيرشاهتره و كاسني و آلو مشمش وتمرهندي و 

كنند و ادوية مسكن وجع مثل عدس و استخوان سوخته و سورنجان مساوي سوده سفوف سازند و سه درم بخورانند 

 مع زعفران طال بزرالبنجاندك تخم شوكران و افيون و يا ه  مغز نان زرد بيضه ب استو اين طالي مخدر مسكن الم

 گويد كه عالج مفاصل و نقرص حادث از مره صفرا اهللاةابن هب كه در قول ابن الياس گذشت Ĥن استد باقي همكنن

رد مع سكنجبين و برف كنند و تبريد مزاج بشرب ماءالشعير و آب انار  يا شربت وبه مطبوخ در ابتداي وجع اسهاله ب

د حذر كنند و فصد و ترطيب بدن بايد كرد و طالي و شيرة تخم خيار و شيرة خرفه و لعاب اسبغول نمايند و از فص

 كنند و العالم حيا و فوفل و سفيداب و كافور و گل ارمني و گالب و آب ميث و شياف ماصندلآب بارتنگ و ه عضو ب

 آلوده نهند و غذا مزروة ماش و اسفاناخ به سركهروح اضافه نمايند و با طحلب بي افيون يا به ادويةاگر درد قوي باشد 

امراض حاده پردازند و چون از دو ه  مالئم بديباشد از غذا منع كنند و بتبر تب گريا كدو و هندو و كاهو بخورانند و ا
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 كه نويسند مي خضر و قرشي باشد مي آن هفته بگذرد مبردات كم كنند زيرا كه عالج در آخر مرض مخالف اوائل

به  كنند پس اسهال به فصدنيز ابتدا  آن بست كه در عالج لذا واجباشد ميمفاصل صفراوي چون اكثر از دم صفراوي 

 اقتصار گشنيزآب  و الثعلب عنبا بر مثل آب  ابتدسورنجان و بوزيدان نمايند و از اطليه دره  فواكه مقوي بمطبوخ

 انجامد و چون مرض از چهارده روز به هالكت آن كنند و در استعمال رادعات بارده افراط نكنند كه گاهي كثرت

 خطمي و سبوس گندم و بابونه و روغن بنفشه سازند و اغذيه به طبيخجاوز كنند وحدت ساكن گردد تنطيل اعضا ت

صفراوي بيايد بايد داد و صبح و شب شربت آلو و بنفشه بلعاب بهدانه  تب موي گذشت و هرچه در در دآنچه اشربه و

 خربزه استعمال كنند و از مدرات تخم به سكنجبين خربزه و از مقيات دو درم بيخ نيكو استيا لعاب اسبغول دادن 

 پرسياوشان و فواكه الصبغ جوشانيده باشند شيره برآورده سكنجبين با شربت نيلوفر داخل آبي كهو خيارين در 

  معتبر از اسهالĤن را قرشي ايشبه قولكه   شرح اسباب نوشته كه تقديم تنقيه بقي نمايندمحشيكرده بدهند 

به  خوب نيست در اينجاشرط نضج هم نيست و اطلية رادعه  آن  ماده بغير تحريك سخت كند و در زيرا كه قلعاست

د تا ماده را قبول نكند مخصوص بر ادع كنن قرشي گفته كه تقويت عضو بروآنچه قبض و حبس مانع از تحلل و سبب

ا زعفران ميث مايافش د ذكر كرده حضض صبر صندل سفيجالينوس كه اگر ماده قليل باشد و اين ضماد آن است

الثعلب و آب كاسني سبز سائيده استعمال كنند و ديگر   كرنب سوخته چهار درم در آب عنبدرم يكهر واحد 

لثعلب سبز سائيد طال سازند و كذا ا  كاهو در آب عنبديگرشيرگاو سوده طال كنند زيز و مسكن وجع سفيداب ار

 سرد در تابستان از اينب گشنيز ترسوده نافع و هر واحد طحلب در آب كاسني و كذا عدس مقشر در گالب و آ

نمايند و  آن كنند و در زمستان گرم گرم و هرگاه سرد شود بتديل آن استعمال نمايند و هرگاه گرم شود تجديد

اون بسايند و زردة بيضه و اندكي سركه و آرد جو كرده در ه برگ كرنب طبخ  استديگر كه در آخر مرض مستعمل

 يا به شكر ول اضافه كرده بر مفاصل نهند و از لحوم اجتناب كنند اال بضرورت ضعف و در ابتدا بر آش جو روغن گ

موي فصد كنند و حجامت با  كه اول مثل دنويسد مي مولف اقتباس و قريب شراب نگردند وست جو اقتصار ورزندپ
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ضماد سبزي كه در تاالبها  صفرائي فرمايند و اتئيمقه فاصلة دو سه روز به  چسبانند و بلواز آن شرط نمايند و باالي

 و كافور و همچنين برگ گالب و كاسني و كاهو با لعاب اسبغول و سركه و كافور باشند و كذا سواد بر سر آب مي

دو نيم اوقيه با شربت آلو يك اوقيه و يا ماءالقرع و يا  آن  يا آب انارين معصور بشحم ونمايند و نقوع آلو دهند

طف با برنج و ربت نيلوفر دهند و يا اسفاناخ و ق و يا آب هندوانه و شربت انارين چهار توله غذا آش جو با شماءالخيار

نج توله گلقند چهار توله تمرهندي شش توله در آبهاي شش توله ترنجبين پخيارشنبر تلئينروز هشتم جهت 

ي و مغز تخم تربز و تخم خيارين هر يك مذكور ماليده روغن بادام داخل كرده بدهند و روز نهم شيرة تخم كاسن

هفت ماشه لعاب بهدانه و ريشه خطمي هر يك سه ماشه در گالب و عرق بيدمشك و شاهتره هر يك شش توله 

برآورده شربت بنفشه سه توله حل كرده اسبغول هفت ماشه خورده بنوشانند و وقت دو پاس روز شلة بنوماش 

نيز رفع گردد و بروز  تب غذا دهند تا سه مسهل تمام شوند و و اپانزدهم دونند و همين نمط تا روز اسفاناخي خورا

دهم سورنجان دو ماشه در رم و شربت ده درم بدهند و روز هفاضافة سورنجان دو ده شانزدهم مطبوخ هليلة زرد ب

 ي چهار و كاسني و خيارين هر يك هفت ماشه لعاب ريشه خطمگشنيز آميخته بليسانند و شيرة يك تولهگلقند 

و نيلوفر هر بارد  عروق شاهتره چهار توله و عرق بيدمشك سه توله برآورده شربت بزوريو و ماشه در گالب نيم پا

و روز هژدهم وقت شب اين حب دهند سورنجان سه درم گل سرخ پنج  هنديك دو توله تخم ريحان هفت ماشه د

ن نهج يبه هم شربتي سه درم درم يكنيم كتيرا  درم سنا چهار درم سقمونياي مشوي گل بنفشه هر يك سه درم و

 زرد  سه چهار مسهل دهند تا نوبت روز بيستم برسد پس اگر در وي باقي ماند وقت شب اين حب دهند پوست هليلة

 درم يك و نيمآب كاسني سبز ه سناي مكي گل سرخ تر بد سفيد سورنجان هر يك پنج درم صبر مغسول ب

 فيقرا دو درم كوفته بيخته به مغز تمرهندي حبها سازند شربتي از دو درم تا سه جرسقمونياي بريان چهار درم ايا

رد سنا پانزده درم يست درم شربت وب خيارشنبر وله و مغز بادام شيرين پانزده عدددرم و صبح در شيرة قرطم سه ت

 دو ماشه در شربت سيب هند بدين نوع طباشيردتبريد  آن ايدر و فروغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند

 قرطم هر يك هفت ماشه شربت بزوري معتدل سه توله تخم خربزهشيرة تخم  آن  آميخته بليسانند و باالييك توله
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ين نمط هر شب حبها خورانند و صبح شيرة قرطم و غيره دهند چهار پنج به همريحان هفت ماشه و بفاصلة دو روز 

ود اين دواي علويخان دد و اگر اندكي درد باقي ماند و ضعف بسيار بمرتبه تنقيه كامل حاصل شود و در دفع گر

 به عرق خشك گل كاسني هر يك سه حبه مرواريد گشنيزمهره خطائي عود صليب  زهريك ماشهدهند سورنجان 

و توله آميخته بليسانند و شيرة تخم بارد  كيوره سوده طباشير هر يك چهار حبه زعفران يكبحه در شربت بزوري

 طباشير و صليب دارچيني هر يك سه حبه مرواريد و زمرد و مسحوق هر يك چهار سرخ گشنيز و خيار و خرفه

زعفران يك حبه در شربت غوره دو توله بليسانند و شيرة تخم كاسني تخم خربزه و باديان هر يك پنج ماشه در 

ماليدن انفع اشياست و همچنين گالب و كيوره هر يك شش توله شربت فواكه سه توله بدهند و روغن گل بادامي 

شش  به گالب ه خوردن و بدرقهش ما يا جوارش فواكه ترش علويخان نهسورنجان دو ماشه در جوارش عود ترش و

  توله نمايند

  عالج اوجاع مفاصل بلغمي

 نضج ماده بنضج بلغم نمايند و يا از به عدهي كنانند  عسل آميخته قالسوس اصل شبت و به طبيخدر ابتدا 

خل كرده منضج  تخم خطمي سورنجان بوزيدان جوشانيده گلقند داخربزه تخم كاسني مويز منقي تخم السوس اصل

افزايند و بعد نضج از مسهل بلغم و   حال در منضج ميبه حسب نيز الصبغ فوهوشان بويه پرسيانجدهند و انيسون بادر

 افزوده مسهل دهند و خيارشنبر كابلي ه رنگبنجبيل ز دحب سورنجان تنقيه نمايند و يا در منضج مذكور سنا ترب

هرج  مثل لحم حنظل و سورنجان و بوزيدان و تربد و ماهيزبه مفاصلدر مسهالت اين ادوية مخرج بلغم و مخصوص 

داد النيل داخل كنند و اگر وجع مفاصل نزلي باشد و بعد خواب و تحريك نزله اشت و قنطوريون و حجر ارمني و حب

اند ضرور داخل كنند و بعد  طوخودوس و گل بنفشه كه منقي دماغ استعمال نمايند و اسايارجنمايد با مسهل حب 

تنقيه استعمال معجون سورنجان به نسخه يحيي ابن خالد همراه مدرات و مالش روغن تاتوره و روغن حنا و روغن 

به تخم خطمي ض حلاقي و سفوف سورنجان نيز مفيد و سورنجان حض و معجون عشبه و اذار استق معمولاورا
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ضماد  آن  و جدوار و غيرالملك اكليلر انتها محلالت چون گل بنفشه و آرد جو و بابونه و الثعلب و غيره و د عنب

 و جندبيدستررمكي و صبر و م و بابونه و شبت و خطمي و ميعه و الملك اكليلكنند و ديگر اضمدة محلله مرتب از 

 مفيد وجع ذكر ادوية مفرده سودمند است و تحليل تلئين جامع آنچه آن ه و بزركتان و مانندبلفرفيون و لعاب ح

 اوجاع  و اختالط مري شعير بطعام صاحب استياسمين بري آن ان كه كه ضپنويسد مي سويديبارد  مفاصل

ند و شرب پوست نارنج پخته باش آن  و ضماد زيت كه دربه عسلاهودانه نيم درم مفاصل بلغمي و خوردن تخم م

 به مغزتربد و طالي روغن تخم حرمل و كذا روغن تخم عودالقرح مخلوط و شرب  آن بع و جلوس در طبيخمرقة ض

نوشته كه شرب روغن اطباي ديگر  و  استهر واحد مجرب من آن بادام و شرب برگ گل نارجيل و طالي روغن

 در شورباي خروس پير پخته و ه بادام و شرب برگ ماهودانبه مغزبيدانجير دو درم بماءالعسل و اكل خردل مطبوخ 

 چه اخراج مواد  استاالدويه در اوجاع مفاصل  كه انفعرون و كذا سنااره و كذا اس و كذا فاشبه سركهكذا راسن مربي 

 و مصطكيشبت و سكنجبين و كذا شورباي خروس پير ب و كذا غاريقون سه اوثولوثات با كند مياز عمق اعضا 

 نيم درم نجت نيم درم سكبي كذا حلتيوم و كذا سكنجبين عسلي وثخته و كذا اكل  پ بسفايجم ودارچيني و يا بقرط

 غاريقون از پشت غربال بيخته و كذا يك مثقال عراقي و ة اوقيصبح و وقت خواب تا پنجروز و كذا عصارة چقندر يك

ر و ضماد برگ بيدانجير رق هر يك نيم درم و كذا طبيخ بيخ اذخر تا ايام كثينج و مقل ازسكبي فرفيون مربع درم با

وتر و كذا پياز ب كتان و كذا سرگين كبه روغناصلش پخته و كذا ميعه سائله و كذا سندروس محلول ه كوفته ب

 مويز سرخ منقي سوده و كذا شير و سرشته و كذا جاوبه سركهارسي كوفته صب فق و كذا بيخ به عسلنرگس تنها يا 

به  و كذا بيخ او به سركه مثل او سورنجان و كذا عصارة او  واءالحمارقثاءالحمار مطبوخ در ميفختج و كذا بيخ قث

 و كذا روغن وقاقعصارة حند و كذا حنظل سبز و كذا به عسلو يا كندش  آن به مثل پخته و كذا تخم سداب سركه

زهره و كذا  تازه سرشته و كذا پشك شتر و كذا آب برگ خر و دو جز و باديان يك جزء و به آب صبرو كذا قنبيطآن 

عصارة ترنجان با نمك و كذا خطمي و پيه مرغابي و كذا  آميخته و كذا به سركهن عرس سوخته راتينج و كذا اب
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 ازرقآب كرنب و سركه سرشته و كذا مقل ه  سرشته و كذا آرد جلسه ببه شرابخشكار آميخته  به آردحرف كوفته 

كذا مغاث با خطمي و سورنجان و آرد جو يا با سركه و كذا البطم و كذا استخوان سوخته و اشق و  و شحم بط و علك

زردة بيضه و روغن گل و شحم حنظل و روغن بادام تلخ و كذا روغن زقوم و موم زرد و كذا پشك بز با نمك طعام يا 

يا و  و كذا عصاره قنطوريون دقيق و آرد ترمس و كذا ثافس سرشته و كذا شونيزبه سركهرمس سوده با عسل و كذا ت

 شرب و ضماد گل آميخته و كذا نمك طعام و آرد گندم و عسل و به روغنماغ نر گاو كذا عسل و سداب و كذا د

شير و كذا سداب تنها يا با شبت پخته و كذا ريوند و اليهود دو درم و كذا جاو وند مدحرج و كذا مرمكي و كذا مقلزرا

خرج  كابلي كه مبه رنگ شيطرج تنها يا با عسل و كذا  و كذابه زيتكذا اشق يك مثقال و كذا شبت تنها يا مطبوخ 

البطم و   و كذا عنبر و كذا علكبه عسلا قند  و كذا زفت رومي و كذا پيه روباه و كذ استرطوبت فضليه از مفاصل

 طبيخ كرنب و كذا آب كبريتي و كذا طبيخ نطولروت و كذا عود صليب و زدان و كذا انكذا دارشيشعان و كذا انج

 پخته و تعليق بسد در گلو يا گوش زنده در آب گرم انداخته مهرا كذا طبيخ كمون و جلوس در طبيخ خركشوث و

ذكر بعض دست نك هر واحد نافع اوجاع مفاصل باريطس در دست و لبس فندست يا پاي و امساك حجر مغ

 به جهتبا عرق باديان  سه چهار ماشه با مطبوخ مناسب و يا بيدانجيرين خوردن روغن متأخر از تصانيف تراكيب

 آن  بر بادنجان را بريان كنند و شق نموده قدري زردچوب و نمك سودهديگر رسيده به تجربهوجع مفاصل بلغمي 

آب برگ ه  ضماد حنا بديگر  است گاو نيز مجرببه روغن و ثوم بريان ئل كندارم را زه بندند كه درد و وب پاشيده

 خوردن ساگ پنوار در روغن پخته مجرب نوشته و كذاست ديگر  استبيدانجير براي مفاصل و وجع ركبه مجرب

 سه ماشه بر سبيل مداومت جهت مفاصل درياح بواسير  مكي خوردن سنايديگرلوبان يك ماشه خوردن مجرب 

 لوبان  استاالثر و معمول قويبارد   كه در تسكين اوجاعديگراند   بعضي استعمال او با عسل مجرب نوشتهددار سود

 براي وجع مفاصل كه حس و حركت باطل شده ديگرآتش تكميد كنند ه  بر عضو بمالند و بگرم نيمب سائيده آه ب

امت  ادبر اينوز دوم دو سرخ و چند روز  بول سياه اول روز يك سرخ در برگ تنبول بخورند رمفيد استباشد بسيار 
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 مكي سه ماشه سوده بخورند بااليش  سناييك ماشه گل سرخ هر واحد مصطكي سورنجان بوزيدان ديگرنمايند 

 براي درد ديگرشه جوشانيده گلقند سه توله داخل كرده بدهند ماشاهتره تخم كاسني بيخ باديان هر يك شش 

 چارماشه هر يكشان  سياوالسوس اصلنزلة بلغمي اسطوخودوس چارماشه سورنجان دو ماشه  پاي و جمود صدر از

 يچي كالن سورنجان بعد تنقية برگ سداب باديان دانة االديگرقند دو توله و آثار جوشانيده گل شاهتره پابه عرق

شتر بابونه هر يك چار ماشه جوشانيده شربت دينار دو توله  سورنجان بوزيدان خارديگرپودينه جوشانيده گلقند 

انيده الثعلب هر يك چهار ماشه سورنجان گل سرخ هر يك دو ماشه جوش زبان عنب تخم كرفس انيسون گاوديگر

 چار ماشه السوس اصلباديان شش ماشه  آن  معجون سورنجان خورده بعدديگرگلقند دو توله داخل كرده 

 كه بعد تنقيه ديگرپرسياوشان شش ماشه گل سرخ چهار ماشه جوشانيده گلقند دو توله داخل كرده بنوشند 

 آميخته با ئيده در گلقند دو توله هر يك نيم درم هر سه را سامصطكي سورنجان نيم مثقال بوزيدان  استمعمول

 كه ديگرزبان و عرق خارشتر هر يك هفت توله شربت اصول دو توله تا هفت روز بخورند عرق خارخسك و عرق گاو

 قند سفيد دوازده درم درم يكبغايت مجرب نوشته سورنجان هفت درم زيرة سياه بريان پودينه هر يك دو درم فلفل 

قند دو توله ديگر كه در ساعت نفع كند زنجبيل سورنجان هر يك يك درم صبر ه گلبكوفته بيخته شربتي سه درم 

 براي مفاصل بعد تولد بچه باديان اسطوخودوس سورنجان هر يك چار ماشه مويز منقي ديگردو درم شربتي دو درم 

بدهند بارد   مفاصل مسهل بعد نضج درديگرده دانه جوشانيده گلقند دو توله دهند و براي شيربچه دايه مقرر كنند 

الثعلب پنج ماشه مويز   باديان بيخ باديان بيخ كاسني سورنجان پرسياوشان تربد موصوف هر يك چهارماشه عنب

 شش توله گلقند چارتوله روغن بادام خيارشنبرنه ماشه جوشانيده فلوس  منقي ده دانه زنجبيل دو ماشه سنا

و مسهل بجاي سورنجان گل خطمي توله داخل كرده دهند و بعد دد دو چارماشه مويز منقي ده دانه جوشانيده گلقن

قند سرشته بخورند به گلكنند اگر اسهال زياده شود و اگر بعد سه مسهل قبض طبع باشد سورنجان بوزيدان سوده 

ب برءالساعه بخورند  بنوشند صبح و وقت شام خواب شب حشتر عرق شاهتره عرق خارالثعلب عنببااليش عرق 
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الورك  النسا و وجع  و عرقسجع مفاصل و نقرو در و......... مفاصل  كه مسهل اخالط يا غليظ از اعهحب برءالس

 بادام به روغن رومي مساوي كوفته بيخته مصطكياي مكي  سقوطري سورنجان پوست هليله زرد سنعديل صبربي

هليله  آن مفاصل و نحو جهت درد حب هندي گرم نيمآب ه  شربتي دو درم وقت خواب بندچرب كرده حبها ساز

هر روز بخورند و  آن  همه بكوبند و چهارده گولي ساخته يكي ازهم وزناشه گوگل  مه هر يك پنجبليله آمله راسن

ر كند در ذكر ادوية هندية فالج ودمن  كه امراض اعضاي سفلي و درد مزحب مسهل هنديروغن زياده خورند و 

بيخ اين  مرحوم سبوس اجوبياض قبله گاهي و باد دفع كند از  كه وجع مفاصل و ضربهديگربلغمي مسطور شد 

دام بسته يك حب نهار بخورند و  نيم به قدر ماش مقشر و قند سياه كهنه هر يك چهار دام حبوب ةميدسبحه و 

 و مشهي  است كه براي اوجاع باردة مزمنه مجربحب كچله سرخ نخورند و بر آتش دست نگذارند تا هفت روز مرچ

امراض بادي و بلغمي مثل فالج و لقوه را سخت نافع كچلة مدبر بيخ حنظل فلفل گرد هر يك دو دام كوفته و ديگر 

حبها سازند و يك حب يا  آن  نخود يا قدري كالن ازبه قدر و به سرشندبيخته در عسل يا شكر نيم پاو قوام نموده 

ه را اول در آب يا شير تر كنند چون نرم شود  كه كچلاين استآب بخورند و طريق مدبر كردن كچله ه دو هر روز ب

 معمول و مجرب اطباي هند حب اسگند برند كار به ناخن بتراشند و خشك ساخته بكوبند و به قدرمقشر كرده 

فلفل اجواين امت نمايند سورنجان موصلي سياه دار ادبر ايندرد زانو و پشت بعد تنقيه جهت وجع مفاصل و 

 دو دام كوفته بيخته با قند سياه هر يكدام يكدام ستاور بدهاره زنجبيل اسگند تاگوري وه هر كپيپالمول مغز كرنج

 براي درد حب بدهارهب يا زياده علي قدر شخص  كنار باغي بندند خوراك يكحبه قدرا كهنه برابر ادويه حبه

 هر  نمك سنگ فلفلمويهار سورنجان شيرين چيته بادياندگ ديو باي برم ارفلفل دمفاصل و زانو و پشت فلفل اجمود

 اره پوست هليلة زرد پوست هليله آمله زنجبيل هر يك هشت درم كوفته بيخته بايك دوازده درم تربد موصوف بده

درد مفاصل سورنجان  براي ايضاًبخورند  آن و هر روز يكي از سه درم بندند به قدر قند سياه كهنه حب جالب

 شهما بوزيدان بدهاره موصلي سياه هر يك شش يل مقل اسگند زنجبيك تولهلي هر واحد  كاببه رنگشيرين 
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ه مويز منقي برابر ادويه همه را كوفته بيخته با مويز صاليه كرده حب شزيرة سياه هر يك سه ما شيطرج فلفل گرد

 توله يك و نيمتربد موصوف هر واحد  اره اسگند بدهلهايضاً كنار دشتي بندند و يك صبح و يك شام خورند به قدر

يك نه ماشه شيطرج نانخواه هر يك  رهفلفل دارفلفل فلفلمويه هر واحد يك توله زنجبيل سورنجان شيرين باديان 

 از عمل اطباي هند براي درد بندها و تمام ايضاًو آثار حب سازند خوراك حسب مزاج  سياه كهنه پاشش ماشه قند

ليلة سياه باديان فلفل دارفلفل كاني زيري مغز  زرد هاعضا و استخوانها كه بهندي هرپهوبن گويند پوست هليلة

 وجع به جهت ارالف حب سم بخورند ب سازند و دو درم هر روز مويز منقي پنج جزو حيك جزووه هر واحد كرنج

ه آب ليموي كاغذي هفت الفار سفيد شش ماشه سورنجان سفيد شيرين يك توله ب اطبا سممفاصل معمول بعضي 

 و ستي فلفل گرد بسته يكي هر روز بخورند تا ببه قدرهرل نموده حب  كي خردة كئائ در شيررل كنند بازدام كه

 از مجربات حكيم فرزند عليخان كه در مفاصل حب مفاصلنگ پرهيز نمايند هفت روز و از آب سرد و دال مو

م ر شحد سناي مكي افسنتين نرك سابنه پيوسته سورنجان تلخ ايلوه تربد سفيبه تجربهبصحت  آن بلغمي نفع

ادويه كوفته بيخته حب در آب گرم انداخته ماليد در آب او جمله  را حنظل اجمود هر يك شش ماشه اول اجمود

بوقت  آن ه بندند اگر مفاصل از چهار سال بود جمله نسخة بخورند و اگر از دو سال باشد نصف خوراكبرابر موته

فلفل  دار استمجرببارد  د و در ازالة وجع مفاصل نامنگراج كه در هندي جودوائيآب گرم ه شب قدر سه ماشه ب

ج پيپل  گاكنار هينگ زيرة سفيد بهارنگي بچ سرشف جور جواند  به رنگي پايه با چوك پيپالمول چترك سنده

 به قدر گوگل يك سير جمله را كوفته شش درماجمود فلفل گرد مور يا زيرة سياه هر يك چهارده درم ترپهالسي و 

 كه روغن اوراق و چيزهاي بادي پرهيزند ها ترشيدند و يكي صبح و يكي شام بخورند و از جميع سه درم غلولها بن

 و نه دارند و سنبها لو و مكوجهتوره و آگ و سهد و بو برگ حنا و ناز استمجرب و معمولبارد  براي درد مفاصل

وشانند ن روغن كنجد آميخته بج آهم چند همه برابر گرفته آب برآورده و شود مي كرده گاهي برگ زقوم عوض مكو

 آن  درماشه ششو آب برگها در روغن كنجد اگر هر يك پاو آثار باشد اسپند و تخم شبت هر واحد يك توله اجواين 
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وقتيكه روغن بماند و آب بسوزد صاف كرده افيون دو ماشه سورنجان تلخ يك توله سائيده آميخته انداخته بسوزند 

 آمده سورنجان هفت درم گل سرخ به عمل  كه براي درد مفاصل اكثر سفوف سورنجان بمالند گرم نيمنگهدارند و 

 دو درم هر يكالسوس   ربمصطكيتربد موصوف مغز بادام شيرين  اي مكي هر يك پنج درم پوست هليلة زردنس

يك چهار درم  دانگ قند سفيد ده درم شربت از دو درم تا چهار درم و گاهي وزن هليله و تربد هر يك و نيمزعفران 

 و در نسخه حكيم اكمل خان پوست هليلة كابلي بوزيدان هر يك پنج درم پوست بيخ كبر برگ حنا شود ميكرده 

وزن سناي   و استالسوس ض هليلة زرد و تربد و مصطكي و رب عودرم يكهليلة سياه هر يك سه درم سقمونيا 

 كه جميع اقسام ديگران سه درم شربت دو درم مكي ده درم و مغز بادام و قند سفيد هر يك پنج درم و زعفر

آب سرد بخورند ه  زعفران ربع سرخ قند سفيد سه ماشه بيك و نيممفاصل را نفع بخشد سورنجان باديان هر واحد 

هر هرج سورنجان رفس باديان انيسون نانخواه ماهيزست مثقال تخم كيشربت مفاصل پوست بيخ باديان هر يك ب

و بعد بارد   نافع درد مفاصلضماد معلوم بپزند به طريقست درم قند سفيد يكمن يفس ب ده درم پوست بيخ كريك

به  نصف عدد افيون يك ماشه ادويه كوفته بيخته اوزبوجتنقيه معمول زنجبيل قسط تلخ سورنجان هر يك دو درم 

غدبه و گلنار و قرظ در آب  كنجد آميخته بمالند و ضماد كنند و اگر به روغن  بابونه يا روغن حنا و اگر نباشدروغن

يث هنگام احساس بمبادي وجع  و كندر و اقاقيا و عصارة طراثمصطكيقيصوم تازه سرشته و يا برگ مورد تازه و 

 ضماد هندي  استضماد نمايند در منع حدوث وجع مفاصل بلغمي مجرب سويدي آن چهار انگشت باالتر از موضع

 مغز پنبه دانه اش سياه ميده چوب پهكرمول كوت تلخ ديودارم  وجع مفاصل مجرب مغز تخم ارندبه جهتكه 

 ضمادآب پخته ضماد نمايند ه  جو مقشر تخم سن مساوي كوفته بيخته ب استالي اتوكلتهي كنجد سياه سر

الورك بار بگيرند پشكل بز سرخ يكرنگ كه   و وجعالنسا عرقمجرب حكيم كمال الدين حسين جهت درد مفاصل و 

ي مذكور ها روغنا دانه حلبه خورانيده باشند و با روغن سداب و روغن زيتون حل كنند و اگر چند روز اول اور

  كنند و قدري آب و سركه اضافه نموده بجوشانند كه چون مرهم شود بعد ازبيدانجيرروغن  آن موجود نباشد بدل
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 عرقو صبح بحمام رفته بشويند  مذكور آلوده بربندند به روغنبرموضع وجع ضماد كنند و برگهاي بيدانجير را آن 

 استاد عليه االعتماد باديان موصوف قندر عليخان كه جهت اوجاع مفاصل و هضم و باه يكتاست منقول از بياض

ار  نيم آثهر يكسنگي هيل تج پترج  و باالپوست هليلة كاكرا آثار پاهر يكبانسه اين پوست هليلة زرد برگ پيااجو

ست و چهار آثار آب تر كرده بعد يكشبانه روز چهارده آثار عرق كشند يب ير درسكهيالكهيلي يك آثار تلسي پاو

نضج مادة  ممطبوخمول بجاي پوست هليله است و ملهي عوض تلسي  يكدام پخته و در نسخه ديگر پهكرشربت

ان بيخ از بياض والد ماجد سورنجان بوزيدان هر يك سه ماشه زنجبيل دو ماشه باديبارد  النسا وجع مفاصل و عرق

ست عدد انيسون چار ماشه گل بنفشه هفت باشه حب يباديان بادرنجبويه گاوزبان هر يك پنج ماشه مويز منقي ب

قرطم نه ماشه نيمكوفته جوش داده گلقند چهار توله ماليده صاف نموده بنوشند و بعد نضج اجزاي مسهله افزايند يا 

صل مستعمل سورنجان باديان پوست بيخ باديان تخم  كه در اوجاع مفامطبوخ سورنجانمطبوخ سورنجان دهند 

كرفس انيسون قنطوريون دقيق هر يك دو درم پرسياوشان گاوزبان بادرنجبويه هر يك سه درم گل سرخ هليلة زرد 

حل  آن ست مثقال دريهر يك چهار درم سناي مكي هفت درم جوشانيده صاف نمده گلقند ده مثقال ترنجبين ب

 باديان بيخ باديان تخم كاسني هر يك سه درم تربد سفيد سورنجان هر السوس اصل ديگرنوع كرده صبح بنوشند 

ه ماند صاف كرده سي درم ترنجبين ماليده باز صاف نموده در دو رطل آب بجوشانند تا سوم حصيك دو درم همه را 

ند هر يك يك توله اره اسگ بده استع مفاصل بلغمي مزاج و هم مفيد باه فرنگ نافع اوجامطبوخ هنديبنوشند 

چوب چيني سه ماشه نبات يكتله در نيم آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند صاف كرده صبح بنوشند و 

 به نسخة يحيي ابن خالد كه در اوجاع مفاصل همواره معمول است سورنجان ده معجون سورنجانهمين قدر شام 

 شربتي پنج به سرشندفلفل هر يك دو درم با عسل سه وزن درم اسارون زنجبيل زيرة سياه داردرم سناي مكي پنج 

 سورنجان شيرين هفت درم سناي ر استالتاثي ه نسخة هندي نافع اوجاع مفاصل و بعد تنقيه سريع بنوع ديگرماشه 

رون زنجبيل تربد موصوف هر واحد دو درم زيرة سياه شيطرج اسا مكي پوست هليلة زرد هر يك سه درم اسگند
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 مجرب براي اوجاع مذكوره سنا نيم ناسمعجون  عسل سه چند ادويه درم يكاره هر واحد  حنا بدهدارفلفل برگ

 نيم رطل عسل و به يك گاو دوازده درم لت كرده به روغنرطل انيسون باديان هر واحد هفت درم كوفته بيخته 

ل و علل اعضاي تناسل و كه اوجاع مفاصمعجون عشبه  خوراك سه درم به سرشند آورده به قوامشكر بالمناصفه 

هشت درم دارچيني سورنجان هر يك دو مثقال شقاقل يست و  عشبة مغربي ب استدماغي را نافعبارد  جميع امراض

 جدوار قاقلة صغار و كبار قرنفل خولنجان زنجبيل يك مثقالعود هندي اندرجو مصطكي زعفران عاقرقرحا هر واحد 

ونج بسباسه جوبوزا فلفل گرد هر يك دو درم ن سفيد دربه همبه دارفلفل ساذج كباالطيب وج  بوزيدان اسارون سنبل

ست عدد نصف عشبه را در دوازده رطل يعنبر اشهب مشك خالص هر واحد يك درم ورق طال ده عدد ورق نقره ب

قوم عسل مصفي م آن  ديگر كوفته بيخته با سه چندبه ادويةآب بجوشانند تا چهارم بماند صاف نموده نصف باقي را 

  است تا عاقرقرحا نيز هر يك دو مثقال تا دو درم و در نسخة ديگر از عوددرم يك شربت از به سرشندآب مذكور ه ب

فع ضعف و دابارد  تاليف حكيم علي كه بعد تنقيه نافع درد مفاصلمعجون چوبچيني ست و هفت توله يو عشبه ب

 عود غرقي زعفران هر يك پنج توله مصطكيست توله ي چوب چيني ب استقوي و كسل و محسن رنگ وجه

لفل بوزيدان جندبيدستر زنجبيل الطيب سورنجان شيرين ساذج اشنه قرنقل دانه هيل فلفل گرد دارف دارچيني سنبل

ين هر يك سه توله مشك يك توله عسل سه چند و اگر به هم گل سرخ ريزة سياه انيسون خولنجان جوزبوا رجطشي

ف اقتباس نوشته كه اول ن مصاقوال افاضلاندارند خوراك تا دو مثقال  وارجد آن جندبيدستر اصيل پيدا نشود بدل

 و جوزالقي هر يك نه ماشه نمك طعام سه باشد مي السوس اصل تخم شبت و ترب و پوست سياه كه باالي به طبيخ

 انيسون اذخر سوسال اصلهند  نشود واال اين منضج دبه مسهلحاجت ي كنانند چهار روز متواتر تا شاينده قتوله نو

ر تخم عتالثعلب بادرنجبويه بسفايج هر يك هفت ماشه قنطوريون دقيق ص هر يك پنج ماشه سورنجان شيرين عنب

زرد پنج عدد مويز منقي دو توله گلقند عسلي سه توله و غذا در نيمروز نخوداب مرغ ر ه انجيشكرفس هر يك سه ما

يد تنقيه بحب سورنجان روز اگر اثر نضج در قاروره پديد آچهار پنجفقط و وقت شام نان يا شورباي مرغ دهند و بعد 
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و يا منتن و يا صبر يا شيطرج فرمايند مع اضافة بعض ادوية مسهله در مطبوخ واال جهت حصول نضج شربت اصول 

هار هرج و اسارون هر يك سه ماشه در منضج اضافه نموده سه چجير مركب نه ماشه و ماهيزچهار توله و روغن بيدان

ي بيايد نيز جهت تنقيه ستوده  نمايند و حبي كه در قول صاحب حاوروز ديگر نوشانند تا حصول نضج پس تنقيه

داده باشند و جهت  پي نكند تا ضعف پديد نيايد و منضجات ميان مسهالت ميدر ت و بدفعات تنقيه نمايند و پياس

صبر جندبيدستر فرفيون لعاب  خم خطمي ميعه مرتحليل اين ضماد گذارند تخم شبت بابونه تخم باديان خطائي ت

 از خوردن فواكه رطبه و ي گرم مانند روغن بابونه و شبت و غيره بمالند وها روغنحلبه و كتان هر يك دو درم در 

هند پوست بيخ  اين ماءاالصول ديك ماهمتالي شب اجتناب ورزند و بعد لبنيات و نوشيدن آب سرد و از جماع و ا

ني و كرفس و اذخر هر يك نه ماشه پوست بيخ كبر بيخ مهك هر يك هفت ماشه انيسون باديان باديان و كاس

خطائي قنطوريون صعتر بوزيدان ماهيزهرج هر يك چهار ماشه سورنجان شيرين يك توله گلقند عسلي چهار توله 

يده صاف نموده روغن و بجوشانند كه سوم حصه بماند مال توله در گالب سه پايك و نيم هر يك خربزهقرطم تخم 

بيدانجير ساده نه ماشه داخل كرده هر روز صبح تا ده روز بنوشند كه باز نضج خوب حاصل شود پس وقت شب 

 توله تربد سفيد اكبرآبادي ريوند خطائي يك و نيمحبي از حبوب مذكوره بخورانند و صبح در ماءاالصول برگ سنا 

توله مغز خيارشنبر هفت توله ترنبين شش توله شربت دينار چهار هر يك نه ماشه زنجبيل سه ماشه مويز منقي سه 

توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و وقت شام غذا نان با شورباي مرغ دهند و صبح اين تبريد دهند 

اشه ويه هر يك سه مبجباديان بادرن آن  سه ماشه در معجون سورنجان نه ماشه آميخته بليسانند و بااليمصطكي

ده شربت بزوري حار سه و بجوشانند كه به خيمه آيد ماليده و صاف نمو پايك و نيم پنج ماشه در گالب السوس اصل

 داده همين نمط چهار پنج مسهل دهند تا به دستوريين نه ماشه كف زده بنوشانند و وقت دو پهر غذا توله تودر

 معجون چوبچيني حكيم معصوم عليخان با عرق تنقيه از عمق بدن حاصل شود پس معجون سورنجان كبير و يا

چوبچيني و يا ماه فرفين دهند و در آبزن راقم نشانند و يا در آبزن علوي خان و يا صاحب كامل و ضماد راقم و 

 بنده هم آمده بمالند و به تجربهروغن حواصل بمالند و روغن زرد علوي خان و روغن سرخ حكيم اكمل خان كه 
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 هليلة سياه و آمله  چوبچيني است هليلة كابلي و زرد وصفت معجون برند كار به سفوفات انكباب و تكميدات و

ه و سورنجان شيرين و سعد كوفي و كندر و دارفلفل و الطيب و اسارون و زعفران و قرف و سنبل هدارچيني بسباس

هندي همه برابر و چوبچيني زنجبيل و باديان رومي و نانخواه و تخم شلجم و تخم زردك و بوزيدان و شقاقل و عود 

 چوبچيني بگيرند چوبچيني سه صفت عرقبرابر تمام اجزا كوفته بيخته با سه چند عسل قوام شربتي سه مثقال 

و گل الطيب   بماند پس بگيرند سنبلصد مثقال و ريزه ريزه نموده در پنجاه رطل آب صاف طبخ نمايند تا سي رطل

فير و عشبه ساذج هندي العصا بادرنجبويه و قاقله و لسانزبان و فرنجمشك و اد و عود تركي و خام و گاوبنسرخ و زر

نين به همباسه تخم زردك بوا بساديان نانخواه دارچيني قرنفل جوزو خارخسك كبابه چيني هر يك پنج مثقال ب

دل  شش مثقال صنهر يكنج سعد كوفي خولنجان قرفه عاقرقرحا يك ده مثقال پوست ترالثعلب هر شقاقل خصية

 مصطكيسفيد تخم كرفس فلفلمويه هر يك پنج مثقال نعناع تازه برگ ترنج هر يك يكقبضه ريحان تازه يكدسته 

 يك رطل همه اجزا هر يكزعفران هر يك دو مثقال مشك تبتي يك مثقال عنبر اشهب دو مثقال نبات مويز طائفي 

امند و دو  آشگرم نيم و شام و پياپي را يك شب در طبيخ چوب چيني بخيسانند پس عرق كشند شربتي هر صباح

 ماه فرفين تاليف حكيم عين الملك ماه فرفين ربع صفت عرقيزي افروخته شود سه قدم راه روند كه حرارت غر

سير خولنجان تاليسر بسباسه هر يك نيم آثار چوبچيني يك آثار دانه هيل دو آثار سناي مكي سه آثار فرقه 

صندل سفيد پوست ترنج هر يك پنج  ست پاسيتر كرده بعد ب ق قندي سه سبوروسير در عةالثعلب هر يك پاخصي

آثار زعفران دارچيني هر يك سه مثقال عود هندي قرنفل عنبر اشهب مشك هر يك دو مثقال شربتي يك گالس 

ج سياه و سفيد وج تركي سورنجان بيخ كبر اكليل زنجبيل سداب صعتر مرزنجوش پوست  بزرالبنصفت آبزن

ت و كرنب و انگور و عشر هر ز تخم بيدانجير زيرة سياه نمك هندي برگ گندنا هر يك نه توله برگ شبخشخاش مغ

زنده دست و پا بسته  فتار نرن بجوشانند كه خوب مهرا گردد پس كو آثار در آب شيرين اندر ديگ كاليك پا

حت سي توله اضافه نموده در ديگ ست بيخ توله روغن رايبيندازند تا پخته شود صاف نموده روغن بيدانجير مركب ب
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 آرند و چون از ديگ بيرون آيند به عملكالن بنشانند كه آب او تا گلو باشد تا يكپاس نشسته دارند و سه روز متواتر 

اهللا بيگ تاليف نموده شد بسيار مفيد افتاده بود   فيض كه بنابر فيضروغن حواصلصفت روغن حواصل بمالند 

 باال آيد از دست بردارند و به تمامه تب آب باران بجوشانند كه  در گالب و را د هر دوحواصل يكعدد خفاش هفت عد

الطيب بوزيدان   حاجت بابونه بسباسه سنبلبه قدرآب ست و پنج توله يبگيرند روغن قسط و بابونه هر يك ب

چوب دارهلد هر يك وه زرد كپوركپري زراوند طويل دارچيني عود صليب زيرة سياه بيخ ني كهنه فخولنجان زرنب

دو توله قسط تلخ زنجبيل هر يك سه توله مغز تخم بيدانجير سرخ سورنجان تلخ هر يك هفت توله نيكوفته يك 

 سه توله جدوار مصطكيشبانه روز خيسانيده بجوشانند كه بچهارم حصه آيد ماليده صاف نموده زعفران يك توله 

 علوي خان بگيرند آب صفت آبزن برند كار بهشه حل كرده  نه ماهر يكسياه ميعه سائله   توله جنديك و نيم

بابونه اكليل مرزنجوش برگ غار اذخر برگ نارنج بهار نارنج  آن ست من و اگر نباشد آب خالص و دريكبريت ب

كوهي برگ صنوبر عشبة مغربي الصباغين پودينة بري و  مام گل ياسمين سفيد و ج تركي فوهاسطوخودوس بيخ ن

گ و يا رروغن زيت داخل كرده گ آن  دو كف بجوشانند تا ثلث آب برود صاف نموده ثلث وزنكهر يبرگ سداب 

 به عملاندازند تا مهرا شود پس  آن روباه و يا كفتار و يا بز كوهي هر كدام كه باشد زنده بسته در عين جوش در

جدوار خطائي هر يك چهار  درد و ورم را در اول مرتبه نفع بخشد سورنجان تلخ زعفران ضمادي كه صفتآرند 

 نموده بر مفاصل گذارند و برگ شبت گرم نيمماشه در آب برگ مكوه جدا جدا سائيده در سفيدي بيضة مرغ آميخته 

 گل چرب نموده به روغنسبز گرفته در ماهي تابه نهاده بااليش سرپوش پوشيده بر آتش نهند تا پخته شود پس 

 سورنجان تلخ هر يك السوس اصلرد نواب علوي خان زردچوب يك اوقيه  روغن زصفت بربندند صبح و شام گرم نيم

 استار در چهار آثار آب شيرين خيسانيده صبح بجوشانند كه يك يك و نيمبع اوقيه ريوند خطائي يم اوقيه دارهلد رن

 بجوشانند تا رم داخل كرده بازموده روغن گل و بابونه هر يك صد دآثار آب بمالند فرود آورده بدست ماليده صاف ن

 گرم نيم سوده آميخته پنج درمالطيب دو درم ماميران چيني   بسوزد و روغن بماند قرنفل سه درم سنبلبه تمامهآب 
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يل بي ريشه اذراقي دارشيشعان ب زنجالصباغين پاوسير وج تركي زرنباد سليخه سعد  روغن سرخ فوهصفت برند كار به

نيمكوفته يكشبانه روز در چهار آثار آب شيرين بخيسانند و روز ديگر  هشت توله هر يكقرنفل ساذج هندي  جوزبوا

بجوشانند كه به نيمه آيد ماليده صاف نموده روغن كنجد روغن سرشف هر يك دو استار داخل كرده باز بجوشانند تا 

ه بز هر او پي روغن علوي خان مغز قلم گصفت بسوزد و روغن بماند صاف نموده در شيشه نگاهدارند به تمامهآب 

 هر يك چهار درم كوفته بيخته آميخته بر سنگ سماق صاليه كرده روغن گل دو اوقيه يك سه اوقيه بزرگ شمليت

سحوقه آميخته در روغن م به ادويةرا بر آتش گذارند در راوند طويل و بز رالبيخ سفيد هر يك يك كف نيمكوفته 

صه روغن بسوزد پس فرود آورده فرفيون صبر هر يك يك آتش مالئم بپزند تا سوخته نگردد و چهارم حه انداخته ب

 روغن حواصل نواب علوي خان حواصل يك عدد صفت برند كار بهكف سوده پاشيده كفچه بزنند تا يكسان شود پس 

زراوند طويل عود صليب زيرة سياه هر يك دو ا اد جوزبوبنسورنجان تلخ بوزيدان خولنجان زردالطيب بسباسه  سنبل

 خفاش زنده دو عدد روغن زيتون در ديگ مسي پنج درمي قرنفل بيخ ني هر يك سه درم زعفران درم قسط بحر

كنند تا روغن باال آيد بگيرند و استعمال  آن ريخته آتش زير آن قلعي دار كرده گالب نيم من آب دو من بر سر

ل كهنه ر يك نه توله نارجيم جادرس پنبه دانه كنجد هقرا د كماصفتانكباب در قول شيخ بيايد نمايند و نسخة 

 سفوف سورنجان علوي خان در عالج وجع مفاصل مركب صفت برند كار بهتا بسته پنج توله در پارچة سفت دو

ت برابر  نيم ماشه نبامصطكي دو ماشه گشنيزخواهد آمد و اين نسخه نيز از دست سورنجان شيرين يك ماشه 

 سورنجان دو ماشه بسفايح  منهايضاً گاوزبان دو توله بنوشانند  شربتيك توله خربزهشيرة تخم  آن بخورند بعد از

 سنا مغز بادام شيرين هر يك دو ماشه شحم حنظل نيم يك ماشهالسوس هليلة زرد هر واحد  زنجيل تربد سفيد رب

يك و شيرة قرطم  آن  و باالي است جمله يكشربتيك ماشهگل سرخ هر يك  ماشه كتيرا يك و نيمماشه سقمونيا 

رزا يبر م دواي نواب علوي خان كه بناصفتسنائي چهار توله بنوشند ر كررد مو شربت يك توله خربزه توله تخم نيم

نوشيد و صبح بنگ و افيون مقطر و حرارت  صادق علي خان تاليف نموده بود و مومي اليه هميشه در شب شراب مي
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 باسليق به فصدو دست و پا پيدا شد اول تنقيه  درد مفاصل با ورم در هر دبه يكداشت يك  در مزاج از طفوليت مي

در   اندكي با ضعف باقي مانده بود از استعمال اين دوابه عدههر دو دست كردند و بفاصلة يك هفته مسهل دارند 

 خشك دارچيني هر يك گشنيز طباشير دانة هيل عود صليب درم يكيك هفته صحت كلي يافت سورنجان شيرين 

ة به شيرر شربت انناس نيم اوقيه ورق طال يكعدد ورق نقره دو عدد آميخته بليسانند و بدرقه نيم درم كوفته بيخته د

 دو درم در گالب و عرق بيدمشك هر يك هفت توله شربت فواكه  و شحم حنظل هر يك خربزهتخم كاسني و تخم 

به رج و حب منتن و حتلطيف آب بحب شيط كه اگر اين مرض از خلط بلغمي باشد بعد نويسد مي ابوسهلنوشانند 

و صبر و حرمل و هرج و بوزيدان و شيطرج را و شحم حنظل و سورنجان و ماهيز فيقه از تربد و غاريقون و ايارجيك

 و حلبه الملك اكليله ن ضماد از بابوبه عده ساخته باشند تنقيه نمايند نجاشق و جاوشير و سكبيفوه و نمك هندي و 

 برند و طال مرتب كار بهگ كرنب و بيخ مغاث و صمغ بطم و روغن سنبل ساخته و بزركتان و برگ غار و حرمل و بر

حرج هر واحد سه درم كوفته بيخته مد برگ غار پنج درم قسط زراوند درم يكاز صبر دو درم و مرسه درم زعفران 

 كه در رمايدف مي شيخ نيكو استآب كرنب سرشته ه  طالي نخود تنها سوده بايضاً آرند و به عمل سرشته بميفختج

نمايد و  آن آهستگي و تحليله تنقية مواد باقي ب آن  و خصوصاً بعد استفراغ كهنافع استترياق نيز بارد  مفاصل

تقويت جميع اعضا كند و واجبست كه اسهال ايشان ببلغم تنها نكنند بلكه مع صفرا زيرا كه اگر اسهال بلغم صرف 

كند و بايد كه مسهالت ايشان  عضو بار ديگر به سوييد و سيالن بلغم الحال انتفاع يابند و صفرا عود نما كنند في

دو چند اخذ كند و  آن  ازكه آن كند مثل و عضو ربه سويالحراره بسيار قوي نباشد كه اخالط را بگدازد و شديد

 كه عقب ر استنفعي ديگ آن الحال و در فيرا بارد   اسهال او خلطبه سببمعتمد و كثيرالنفعست  در اين سورنجان

را اتفاق استفراغ نشود  آن  كهييدواكن نيست كه فضول مجذوبيه ماسهال قبض و تقويت كند پس با اين نفع م

ل سورنجان خالف سائر محلالت و  اين فعمنع نمايد و  بقوت دواي مسهل از سيالن در مجاريايضاًرجوع كند و 

واسع فراخ بگذارد ليكن سورنجان مضر معده است  آن رامستفرغات حاره است چه اكثر آنها توسيع منافذ كند و 



76 

 

پس واجب بود كه با مثل فلفل و زنجبيل و زيره مخلوط سازند و گاهي با وي مثل صبر و سقمونيا براي تقويت 

 نيست و به معدهضرر  آن  فعل سورنجان است و حدالغراب اند كه در رجل  ذكر كردهبعضيآميزند و  اسهال او مي

به النفع   و ايارج روفس عظيم است و حب منتن و از مسهالت معروفه حب نجاح استصلجاع مفاحجر ارمني نافع او

الحمام و  رعي هرج والملوك و بوزيدان و ماهيز  حبايضاًالنيل نيز نافع بود و   و حب استالنسا و نقرس عرق

بد و عاقرقرحا نسخة مسهل اشق و انزروت و مقل و تر ين و حرمل ور استفاش و قنطوريون و حنظل و صبر و فاشرا

ده الغراب سه درم شربت هيژ نيم درم مغز قرطم دو درم بيخ رجل فلفل نيم درم غاريقون درم يكبرفق زنجبيل 

 درم يك زيرة سياه زنجبيل سورنجان هر واحد ايضاًست و چهار قيراط شش يا هفت مجلس اجابت كند يقيراط تا ب

انزورت   بگيرند روغن جوزايضاًالفور نفع كند   شبت بخورانند كه فيه طبيخبصبر دو درم كوفته بيخته دو درم و نيم 

آب شكوهنج و شبت ه  تنها تا هفت روز و گاهي بيك روز و  فيقراه ايارج بيك روزو يا روغن بيدانجير و انزورت 

 به عسلوه و هيزهرج و فلفل و زنجبيل و انيسون و دو قما بگيرند سورنجان بوزيدان و ايضاًمطبوخ اخذ كنند 

 بگيرند سورنجان سي درم شحم حنظل ده درم و هر دو را در پانزده سه درم سورنجان ايضاًسرشته هر روز بخورند 

 هر  كهييدواآب شبت بخورند كه بغير عنف اسهال كند و تخفيف بخشد ه  صد جوز آميخته ببه روغنسه درم سوده 

ذريوس جنطيانا تخم سداب هر واحد نه اوقيه كوفته بيخته  كمايطوسادرار كند كمافه روز استعمال نمايند تنقيه ب

النفع است   آب سرد ناشتا بخورند و ايارج هرمس عجيب و عظيمهر روز يك ملحقه بعد هضم طعام سابق با سه اوقية

 ار پساخراج فضول كند اكثر بتعريق و ادر آن و د بخورد مفاصل او را تقويت دهآن رابيع چند روز ر كسي كه در

اين تدبير منسوب بجنين انتفاع يابند بگيرند ابهل ه النسا به شود چون اورام و اوجاع مفاصل مزمن گردد ب عرق

 آن  ازيك رطلآتش مالئم بجوشانند تا آب سياه گردد صاف كرده ه خشك ربع كيلجه و در آب آنقدر كه بپوشد ب

 تضميد بسرگين گاو ضماداتميه بخورند  حصرغذا آن  برانداخته بنوشند و آن  برگرفته سه اوقيه روغن كنجد

 ضماد قوي بگيرند زيت  استگويا كه او از بسيار ضمادات افضل در اوجاع مفاصل و پشت و زانو و  استبسيار قوي
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يك و ده اوقيه آرد حلبه  البطم فرفيون هر واحد اوقيه ايرسا  علكيك رطل رطل نطرون اسكندراني يك و نيم كهنه

 از مادة خام كه آن براي  استشير و پيه گداخته بسيار نافع مقل و جاوايضاًضماد مرتب سازند و  آن  رطل و ازنيم

 به روغنضماد بسازند و يا بگيرند فرفيون و  آن ه از نطرون و بق اشق نورضماد مصاصشد در كبد و مفاصل با

 و به عسلره و همه را آميخته  بگيرند بورق و عاقرقرحا و مسك و مويزج و نوضماد قويسوسن سوده طال نمايند 

باقال  به آرد كهنه و زيت انفاق به شراب محلل افق و حضض مساوي ضماد جيداندكي سركه بر مفاصل طال كنند 

 و از اضمده نوعي جيدست كه  است و عسل بسيار عجيببه سركه عرطنيثا ضماد سازند و ضماد بخاكستر سائيده

جمله اين  آن يا افتد و حاجت بدان بعد استفراغ تام باشد و ازليل بقابراي تقويت عضو و تح آن به سوياحتياج 

اج ر و استخوان سوخته مساوي هر واحد يك جزو و شب يماني سدس جزو دالسروضمادست بگيرند ابهل و جوز

 آيد و تفتيح و جذب خار و كار به كفايت براي همه ديگر كه در بسيار امراض به قدرالسمك  سدس جزو و غري

لبه و فلفل و و استرخا را منفعت بين نمايد بگيرند تخم انجره پاك كرده و  زبد حوسيده از عمق كند پوان استخ

حد ده وا ج هرعود بلسان و كندر و پيه بزور راتيانمانا و ثقال اشق دوازده مثقال مقل و قرددارفلفل هر واحد ده م

 در گداختن ادوية مقداري كه روغن سوسن ل شير انجير دشتي هشت مثقالطت رمثقال موم سد رطل زيت بهش

كرده استعمال يكه در سرشتن ادوية خشك كفايت باشد همه را آميخته حل به قدررطبه كفايت كند شراب فائق 

الفور نفع بخشد بگيرند حلبه و در ظرف گلي  ست و پا و وجع سائر مفاصل را في دالنسا و درد  كه عرقديگرنمايند 

زفت معدني رطل  آن ر كفايت ريزند و بر آتش بجوشانند تا مهرا شود و نگهدارند ديگر مثلعسل مقدا آن  براندخته

 هر واحد يك  صمغ صنوبر و موم و كبريت و مويزج رطليك و نيمدردي سركه خشك كرده سوخته دو رطل بورق 

جندبيدستر و معني مذكور روغن حنظل و روغن  ني در مثل اروخاتمدمانا يك قسط رطل عاقرقرحا نيم رطل قر

از طبيخ  اخوذو روغن قسط بغايت نافع و خصوصاً با ميعه و روغن حنظل مرومي است  روغن خردل و روغن جوز

افعي  آن رود يا روغن قسط با حلتيت و از مورخات نافعه روغن زيت است كه در آب بكه آن گل تا به روغن عصارة او
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 بگيرند خنافس مذبوح دوازده عدد و آب برگ فس روغن خنا است قبيلاز اينپخته باشد و اين صحت تام بخشد و 

زيت كهنه يك يك رطل زراوند چهار درم جندبيدستر سه درم قسط سه درم همه را با هم بپزند تا آب  و مرماحوز

 كه مرزنجوش و شبت و برگ غار و سداب و زيره جوشانيده و اين استباب  در اين و از نطوالتبرود و روغن بماند 

ل رماريكه در هر جزو اين سدس جزو حو ركبه است ببخخير مفاصل ب نفع بدان نمايد بتآنچه ايضاًنند و نطول ك

 آب بر ايننشينند و يا  آن ج گردد و آب صاف كرده درسنگ گرم كرده اندازند تا منض آن كوفته داخل كنند و در

بنشينند و استحمامات مرطبة  آن ن بماند و در ممزوج شود و يا حتي كه آب برود و روغكه آنزيت اندازند و بپزند تا 

و اما ها   اخالط را بگدازد و توسيع منافذ كند مگر در آب چشمهكه آن به سببست  احاره ايشان را مضر

مسكنات ان در ريگ گرم و عرق آوردن براي ايشان نافع است  يابس مع مالش بنطرون و نمك و اندفاستحمامات

ريخته طبخ دهند تا منعقد  آن  برآب بسايند و مهرا بپزند پس عسله  سركة ممزوج ب بگيرند حلبه و درحارة لينه

 نموضع بسته دو سه روز بگذراند و تدارك خشكي آگردد و بر صاليه مثل غاليه سوده و طال نمايند و خرقة كتان بر

ايل و در بقايا لعاب حلبه و در او  ايضاً و نيكو است آن  گل سازند و اين ضماد در ابتداي مرض و تزايدبه روغنآن 

 كنجد با هم زده مثل عسل غليظ كرده طال كنند و اگر درد شديد بسيار نباشد بكرنب رطب و به روغنكتان بزر

 حنا اندك به روغن عسل قليل و به شرابو آرد حلبه و آرد نخود  ايرسا به آردتر باشد  كرفس ضماد كنند و اگر قوي

 گويد كه هرگاه صاحب كامل نيكو است روغن بابونه بسيار رنب با قيروطي چربي و خاكستر كايضاًضماد نمايند و 

زيرة سياه  آن  درآبي كهه وجع مفاصل از برودت و مادة بلغمي باشد بايد كه اوال مريض را سه روز گلقند عسلي ب

 منع نمايند و روز چهارم  غسيل سازند و تقليل غذا كنند و از فواكهبه زيت نخودآبجوشانيده باشند بدهند و غذا از 

 كوفته بيخته با عسل سرشته يك مثقالو تربد سفيد هر واحد  يارج فيقرا خام ببينند به اآن راگاه كنند اگر بقاروره ن

پوست بيخ كرفس و بيخ باديان و قنطوريون هر يك ده   آنصفتاين ماءاالصول دهند  آن  نفيع نمايند بعد ازتلئين

سان بلان عود  كماذريوس بوزيدان حب بلس اذخرسورنجان پوست بيخ كبرح اذخر فقادرم انيسون تخم كرفس بيخ
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 درم يك و نيمالطيب فوه هر كدام دو درم شيطرج   سنبلمصطكيپوست سليخه هر واحد سه درم حلبه پنج درم 

با  آن قيه از رطل آيد صاف نموده مقدار چهار اوبه يكست درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا يمويز منقي ب

  آثار نضج پديد آيد و خلط تلطيف پذيرد و دو روز راحت دهند وكه آنيك مثقال روغن بيدانجير چند روز بدهند تا 

سفيدباج ه ا ب اسهالبه عدهرج يا حب سورنجان تنقيه فرمايند سوم بحب شيط بروز  نمايند ورهر گلقند اقتصا آن در

 قناعت نمايند و گرم نيمب آه ايام بر گلقند شكري ب آن  راحت دهند و درگوشت دراج و تيهو تغذيه كنند و چند روز

آورند و   غم مثل آب شبت و ترب و سكنجبين عسل قيل مقطع بملطفهاشياي ه بستان باشد بعد غذا بتا اگر  فصل

المات نضج حذر االسهال قبل از ظهور ع  و بايد كه از استعمال ادوية قويبعد تنقية بدن اضمدة نافعه استعمال كنند

هنگام نضج او مشگل  آن نمايند زيرا كه اگر چنين اتفاق افتد اجزاي لطيف را خارج كند و غليظ باقي ماند و در

 گردد ميحالت غلط متحجر و حذف  در اين امر بعد صحت انجامد چه آن گردد و مدت مرض دراز شود و گاهي در

الغار جنطياناي رومي قفراليهود هر واحد ده درم  يل حب زراوند طو نافع وجع نقرس و مفاصل بارزدصفت ضماد

 بگيرند طالي ديگرآب كرنب سرشته ضماد كنند ه اشق زيره تخم كرفس هر كدام دو درم همه را باريك سوده ب

ست درم لعاب تخم كتان ده درم اشق صبر مرمكي زيرة تخم كرفس هر يلعاب تخم و لعاب تخم ريحان هر واحد ب

 تخم  و ثعلب بگيرند لعاب تخم مر ديگريطالشته ضماد نمايند سرآب كرفس ه يك سائيد و بواحد دو درم بار

 درم يكركتان ده درم افتيمون زيرة ناقديس مغز قرطم سليخه مغاث هر واحد زست درم لعاب بيشاهسفرم هر واحد ب

ائيده بزردة بيضه و روغن  درم زعفران سه درم همه را باريك سيك و نيمزنجبيل چهاردانگ فرفيون نيم درم عدس 

به  پيه خرس پيه شتر هر واحد اوقيه سرشته پيه كبوتربچهين هر واحد اوقيه دسوسن و روغن قسط و روغن نار

 بحفض ايضاً سرشته ضماد كنند نفع كند و به شرابشليم و آرد كرسنه  به آرد درد طال كنند و اگر موضع را موضع

 سرشته ضماد كنند و يا ضماد بسرگين گاو به شكل بز و خاكستر كرنب تبه زي كهنه سوده به شراباشق مساوي و 

بابونه و  آن  درآبي كه بشويند و آن را سرشته استعمال نمايند و هرگاه ضماد از عضو دور كنند به عسلباريك سوده 
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 آن  برشندندقوتي جوشانيده با پودينه و حوتر  حاشا و صعو شبت و قنطوريون و پوست بيخ كبر و الملك اكليل

به  اگر مرض  و بر موضع طال كنند نافع بود پسنطول كنند و اگر اين ادويه بسركة بسيار تند جوشانيده باشند

وب موصوفه براي اين مرض نضج ظاهر باشد حب آن  اين تدبير ساكن شد فبها واال بقاروره نظر كنند اگر دراستعمال

به ه فاشياي مسخنه ملط آن د اعادة ماءاالصول نمايند وليكن دركه مذكور گردد بدهند و اگر عالمت نضج ظاهر نباش

و كميت خلط غليظ بارد   مقدار كيفيتبه حسبي گرم ها روغن طاقت و مزاج مريض داخل كنند و همچنين حسب

 و  استغن قسط و روغن ناردين و روغن بان مثل روغن بادام تلخ و روغن بيدانجير و روها روغن آن اندازند و آن بر

اگر اين كفايت نكند معجونات مسهله و ايارجات كبار  وب استعمال كنند ورگاه خلط نضج و تلطيف پذيرد حبه

 كه تبديل ر است آرند و سزاوابه عمل آن يطوس و مانندمعاجين مسخنه چون ترياق و مثرود آن  برند و بعد ازكار به

النسا بعض ادويه را  ي اوجاع مفاصل و نقرس و عرقض اعنامرا در اين  كه من اكثرآن استادويه نمايند و اين بهر 

 موم و  استعمال باآن رامنفعت بين ظاهر شد و درد تسكين يافت و بار ديگر در وقت ديگر  آن استعمال كردم و از

 گاهي مادة مرض مركب كه آن بر نمايد مياين امر داللت  احتياج استعمال دواي ديگر افتاد و مرا كه آنفائده نكرد تا 

آيد و لهذا اصناف اين ادويه  موافق نمي آن افتد و بعضي از  موافق ميآن را پس بعض ادويه باشد مياز اخالط مختلفه 

لطفه قبل از  كفايت بيان خواهم كرد و ادويه و معجونات مسنخة مبه حسب و در مقام ذكر ادوية مركبه در اينجا

  درعضوي كه گردد و اما بعد نضج و تلطيف خلط و تخلخل سفال و عسراالنحالل خلط واال ادنضج و تنقيه نبايد د

مايند كه آنها قن باشد و حصول تنقية بدن و قلت خلط ادويه مسخنه و معجونات قويه استعمال نمادة محتآن 

ليل كنند و اگر سن و مزاج مريض و فصل موجود استعمال آنها واجب كند از غائله آنها ايمن استفراغ بقايا و تح

پيدا كند و اعضا را گرم و خشك نمايد و گاهي  آن  مثلكه آن اسراف در استعمال آنها نشايد بهر ذلك معباشند و 

مان  اتدمان استفراغ نبايد كرد السيما چون مدت مرض دراز گردد كه اين و حميات حاده انجامد و همچنين ادتشنج

باقي بماند و در مفصل  آن ط نمايد و غليظيرا كه استفراغ دائم اخراج اجزاي لطيف غلزياده كند ز آن و ابطاي

 سورنجان ايارج فيقرا صفت حببلغمي بارد  جع مفاصل از مادة نافع وبيان حبوبمتحجر گردد و تحلل نپذيرد 
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هرج هر واحد سه درم تربد هشت درم مقل هفت درم مقل را  سورنجان بوزيدان ماهيزشش درماحد هليلة زرد هر و

شيطرج نافع اوجاع مفاصل و صفت حب  بدان سرشته حبها سازند شربت دو درم و نيم هدر آب گندنا تر كرده ادوي

 هليلة زرد و ايارج و شيطرج هر واحد پنج درم تربد هفت درم شحم حنظل فوه سودمند استو قولنج را بارد  نقرس

صعتر و فلفل سفيد هرج هر واحد سه درم خردل و زنجبيل و وج و سورنجان و بوزيدان و ماهيزهر واحد چهار درم 

 آن  بر صموغ را در آب كرنب تر كنند ودرم يك درم تخم كرفس و نانخواه و انيسون هر واحد يك و نيمهر واحد 

 در هاون خوب بسايند و ادويه بدان سرشته حبوب سازند شربتي از دو نيم درم تا سه درم و انداخته يذنپنج درم فا

ر واحد واحد يكدانگ غاريقون صبر هر واحد نيم درم تربد مقل ه مفاصل سورنجان بوزيدان حنظل هر صفت حب

 حب ديگرآب گرم بخورند ه  آب گرم تر كرده بسايند و ادوية سرشته حبها سازند و ب ادويه بسايند و مقل بهدرم يك

  خردل زنجبيل هر واحد نيم مثقال و دارفلفل و فلفل و شيطرج سقمونيا و صبر سقوطري وجپنج درمهليلة زرد 

الثعلب سرشته حبها سازند شربتي دو درم يا تخم تا سه  آب عنبه نمك هندي هر يك ربع مثقال باريك سائيده ب

 و ايارج فيقرا چهار درم غاريقون دو درم  فوه زراوند شيطرجبارد  آب گرم حب ديگر نافع وج مفاصل از مادهه درم ب

آب كرنب ه پنج درم كوفته بيخته ب بداحد نيم درم تران ماهي زهره هر و هر واحد يك درم سورنجان بوزيدسكبينج

از مادة بلغمي باشد و قولنج و درد پشت را مفيد هليلة زرد  آن  نافع اوجاع مفاصل و نقرسحبسرشته حبوب بندند 

ل سورنجان حرم آن  درتر شاهترهعو سياه و آمله و سكبينج هر واحد چهار درم اشق تخم كرفس باديان نانخواه ص

م حنظل نمك هندي هر واحد يك درم جندبيدستر دو دانگ دارچيني زنجبيل قاقله وج زعفران سعد سفيد شح

واحد درم سقمونيا سه درم همه را  عتر دوازده درم فانيذ سنجري تربد هر و ثلث درم صدرم يك واحد سليخه هر

ارند شربتي از دو نيم درم تا اشق و سكبينج را حل كرده باشند سرشته حبها س آن آب گندنا كه دره باريك سوده ب

النسا و وجع ظهر و بواسير هليلة زرد صبر شحم   نافع اوجاع مفاصل و عرق نفطحب صفتآب گرم ه سه درم ب

 ادويه درم يكحنظل حرمل ماهي زهره انزورت جندبيدستر مقل سكبينج صمغ سداب جاوشير نفط سفيد هر واحد 
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 بياميزند و ادوية خشك بدان سرشته  كرده در هاون سوده با نفطندنا ترآب گه باريك كوفته بيخته صموغ را ب

 براي وجع مفاصل هليله هليله آمله زنجبيل صعتر صفت حبآب گرم ه حبوب سازند شربت دو درم و نصف ب

 سنجري هر واحد ده يذن فافارسي هر واحد چهار درم ساذج هندي سيزده درم نمك هندي دو درم سورنجان سفيد

 فلفل سازند شربتي دو مثقال به قدرآب كرنب حل كرده حبها ه  يا بالثعلب عنبه درم مقل را در آب درم مقل پانزد

نفع دهد سورنجان چهار درم فلفل دو دانگ زنجبيل برگ پودينة كوهي  اربارد   كه وجع مفاصل و نقرسحب ديگر

 نافع اين مرض سورنجان رنجانحب سو شربتي مثقال به سرشندزيره هر واحد يك دانگ كوفته بيخته بماءالعسل 

 فوه شحم حنظل برگ كبر و حنا شيطرج دارفلفل هر واحد دو درم غاريقون چهار درم تربد صعتر هر جماهيزهر

انيذ سنجري چهل درم همه را باريك سائيده ف درم يك هر واحد مصطكي درم انيسون يك و نيمواحد ده درم نمك 

 مجرب هليلة سياه هليله آمله زنجبيل شيطرج فانيذ هر واحد گرحب ديآب كرنب حب سازند شربت سه درم ه ب

آب كرنب سرشته ه ست درم نمك هندي دو درم مقل پانزده درم بي سورنجان بشش درمچهار درم صعتر فارسي 

 هليله زرد صبر سقوطري هر واحد دو نيم درم افيتمون نوع ديگرحبها سازند شربتي از دو نيم درم تا سه درم 

ي فلفل  و نيم شحم حنظل دارفلفل خردل سفيد زنجبيل سورنجان هر واحد چهاردانگ وج نمك هندچهار دانگ

 همه را باريك درم يك فانيذ سنجري درم يكيطرج هندي نيم مثقال سقمونيا  دانگ شيك و نيمسياه هر واحد 

 ب شيطرج ديگرحآب گرم ه آب كرنب سرشته حبها سازند و در سايه خشك كنند شربتي سه درم به سائيده ب

 درم حرمل هندي يك و نيمفل هر واحد  هليلة زرد سه درم زنجبيل فلفل خردل دارفلپنج درمنافع صبر سقوطري 

 سرشته الثعلب عنبآب ه آب كرنب يا به ج شيطرج هر واحد دو درم فانيذ سنجري چهار درم همه را باريك سوده بو

لي چهار درم سناي مكي ده درم  واحد هفت درم هليلة كاب تربد هليلة زرد هرحب ديگرحب سازند شربت سه درم 

ن دو درم  تخم كرفس انيسون هر واحد چهاردانگ سورنجادرم يكالزريره كتيرا غاريقون نمك هندي هر واحد  قصب

 بگيرند كوفته بيخته درم يكالسالطين هفت عدد و اگر يافته نشود سقمونياي مشوي   و ثلث حبدرم يكافيتمون 
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بارد   نافع اوجاع مفاصلصفت معجونآب گرم و شربت بنفشه ه ه خشك سازند شربتي دو درم و نيم بحبها ساخت

 پوست بيخ كبر حنا دارفلفل زيرة سياه هر واحد چهاردانگ نوشادر نمك سياه كف دريا ميعة شش درمسورنجان 

 شربت در ابتداي ه سرشندب كف گرفته به عسل سائيده درم يكيابسه هر واحد دو دانگ قرنفل زنجبيل هر واحد 

 سورنجان ده درم زنجبيل حرمل حنا فلفل بيخ كبر معجون ديگر پنج درممرض سه درم و چون علت قوي گردد 

 كه اگر نويسند مي ايالقي  وجرجاني شربتي سه درم به سرشند كف گرفته به عسلهر واحد دو درم باريك سوده 

نمايند و قند عسلي و آب مطبوخ باديان يا آب باديان رطب به گله عالمات بلغم و خلط خام ظاهر گردد اول نضج ماد

ماءاالصول   وبه مدراتباقي ماده را  آن  بحب منتن و غيره تنقيه كنند پس ازبه عدههند يا چند روز ماءاالصول د

 ه مسهلبپاك كنند و اگر فصل تابستان باشد و از قي مانعي نبود اول از همه تدبير بقي كردن امر كنند و اگر 

ختي سبود و  مسهل دهند بترتيبي كه در قول صاحب كامل گذشت و اگر مادة علت دراز آن حاجت بينند پس از

 و هيچ مسهل از ادوية مخرج صفرا خالي  چنين باشد مسهل سخت گرم نشايد دادصفرا با بلغم آميخته بود و بيشتر

 اين علت سورنجان را مله ادوية مستعملة كه در جآن استد دي كه در قول شيخ گذشت و بايبه سببنباشد 

شايد و فراخ كند تا مادة مرض بدان  كه ادوية ديگر منافذ ماده بگاين است آن  و استخاصيتي و منفعتي نيك

ن منافذ فرود آيد و  در آشاده بماند و فضله كه در بدن باشد ديگر بارمنفذها همچنان گ آن بگذرد و دفع شود ليكن

 آن ليكن در خلط رقيق را از سيالن بازدارد وي ونغ منفذها را قوت دهد و تنگ كند خلط فزوسورنجان بعد استفرا

ط اختاله ب  عضلهاي مفاصل را صلب كند پس مضرت اوكه آن معده را زيان دارد و ديگر كه آندو مضرت است يكي 

پيه مرغ و بط بر عضلها طال كنند و  هليه و محلله چون به ادويةبازدارند و از پس او زيره و زنجبيل و فلفل از معده 

كنند  آن به طبيخپزند و استفراغ  آن بعضي اطبا استعمال جرم سورنجان نيكو ندارند ليكن نبات او را با زيره و مانند

درم فوه دو درم كرفس انيسون پوست حنظل   درم تربد چارههرورنجان درم بوزيدان سه درم ماهيز سصفت مسهل

صفت  رطل آب بپزند تا به نيم رطل باز آيد صاف كنند اين شربت قوي باشد يك و نيمدر هر يك دو درم همه را 
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هره هر يك دانگي و نيم قنطوريون دقيق سورنجان گيرند تربد درم شحم حنظل عصارة قثاءالحمار ماهيز بحب قوي

 درم يك  سورنجان نيم درم صبرحب ضعيفصفت ون يك دانگ اين يك شربت بود مقل هر يك دو دانگ فرفي

 درم و  سورنجان بزرگ بگيرند ايارج فيقرا سه درم سورنجان چهاردرم شحم حنظل دهصفت حبسقمونيا يكدانگ 

 سپند عاقرقرحا پنج درمهره هر يك دو درم بوزيدان نمك نفطي مقل هر يك سه درم غاريقون نيم شيطرح ماهيز

 هليلة صفت حب قوي سه درم تا چهار درم آب سداب حب كنند شربتيه  بدرم يكاشق جاوشير سكبينج هر واحد 

هره سقمونيا برابر شربت سه درم تا چار درم و صفت حب منتن و حب شيطرج لي هليله آمله شيطرج قاقله ماهيزكاب

 بگيرند پوست بيخ كبر پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان هر قوي  صفت ماءاالصولدر عالج فالج مذكور شد

هرج پوست حنظل شيطرج قنطوريون دقيق زانيسون نانخواه سورنجان بوزيدان ماهييك ده درم تخم كرفس باديان 

 يا يك مثقال درم يكهر يك پنج درم همه را در سه رطل آب بپزند تا به نيمه آيد صاف كنند شربتي ده درم با 

 ر استت مسطودر قرابادينا آن روغن بيدانجير و معجون را مهران ضعف اعصاب و اوجاع مفاصل را سود دارد نسخة

آيد پير و  كار بهكفتار و كفتار را بتازي ضبع گويند و لنگ را بتازي عرج نامند و گفتار كه در طبيخ صفت طبيخ 

 گونه سازند كه بر اين كفتار چون پير شود لنگ گردد و طبيخ او كه آنالعرجا گويند از بهر  ضبعةآن راماده بايد و 

افته اندازند و شبت و نمك  با پوست شكم ناشكر است آب همچنان در ديگ پر ذبح كرده دآن رابگيرند كفتار پير و 

چنان  شود گرم نيمآب را صاف  كرده در آبزن اندازند چون  آن انداخته چندان بجوشانند كه مهرا شود و آن نيز در

 آن و ساعت درسه روز نشانند هر روز دو بار صبح و شام و هر بار د آن توان داشت بيمار را در آن  دست دركه

 اگر اين  وآب گرم بدن را بشويند و پارچه بپوشند و از هواي سرد محفوظ ماننده بيرون آيند ب آن بنشينند و چون از

 برند كار به ترتيب بر اين عالج در اول ماه كرده باشند در ميان ماه ديگر بار اين مطبوخ تازه كنند و سه روز ديگر هم

 گويد كه اگر وجع الياس ابنباشد  آن يا گوشت گورخر بدله وبارفتار بدست نيايد و همچنين در آخر ماه و اگر ك

 هر واحد سه درم و از گلقند عسلي ده السوس اصلمفاصل و نقرس بلغمي باشد هر صبح جالب باديان و انيسون و 
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 هشتم بدهند ز ششم يادرم بنوشند و غذا مزورة نخود شيرة قرطم بفلفل و دارچيني و زعفران سازند و اين دوا تا رو

به صبر سقوطري سورنجان تربد خراشيده   آنصفت نداين حب آوره  ظاهر شود اسهال بو چون نضج در قاروره

هرج هر واحد نيم درم غاريقون نصف درم شحم حنظل دو  بوزيدان ماهيزدرم يككرده هر واحد  بادام چرب روغن

آب كرفس سرشته حبها ه كدانگ همه را باريك كوفته ب هر واحد يمصطكي دانگ مقل يك و نيمدانگ نمك هندي 

 و لحوم تيهو و دراج غذا نخودآب در آخر روز ببه عده استفراغ نيك كند كه آنسازند و صبح بخورند و صبر كنند تا 

 و بيخ السوس اصلو تخم شبت و باديان و  آن سازند و دو سه روز راحت داده اين مقي بدهند تخم ترب و برگ و بيخ

انداخته بنوشند بعد نوشيدن  آن  برآب خوب بجوشانند و صاف كرده نمك و عسله  هر واحد ده درم بزهخرب

ايند و فرو برند و از ه درم با باديان سه درم آميخته بخ نمكين و قي كنند و بعد فراغ از قي گلقند عسلي دنخودآب

 ده درم يا از گلقند عسلي ده درم بدهند  عسليسكنجبينفواكه رطب حذر كنند و در ايام راحت هر صبح جالب از 

 رض كنند چه بلغم عسرالنضج و تحلل بدن صاحب اين م ة مغز قرطم سازند و اقسام تنقيةبه شيرو غذا مزورة نخود 

گاهي  آن االسخان و اسهال جسارت كنند كه نقطع نشود در ابتدا بحبوب قوي مسهل يا دو مسهل مبه يك است

اضمدة مسخنة ه ف از اخالط باقي ماند و تحليل نشود و مرض طول كند و تضميد موضع برقيق را تحليل كند و كثي

پنج  هر واحد هالغار جنطيانا هر واحد ده درم اشق صبر زير زراوند طويل حب  آنصفتملطفه سازند مثل اين ضماد 

 لعاب تخم شاهسفرم هر و  نافع اين مرض بزركتان لعاب تخم مرضماد ديگر همه را باريك سوده ضماد نمايند درم

 زنجبيل زعفران هرواحد نيم درم همه را باريك درم يكالقرطم سليخه مغاث هر واحد  يست درم مغز حبواحد ب

 سوسن و قسط و ناردين آميخته بجاي درد طال نمايند كه نفع اين زود ظاهر شود يا ضماد سرگين به روغنسوده 

كه  آن مرزنجوش و قيصوم و غير آن  درآبي كهه  برند و موضع را بكار بهگاو و غيره كه در قول صاحب كامل گذشت 

بان مالش نمايند  ي گرم مثل روغن قسط و ناردين وها به روغندر همان قول مذكور شد جوشانيده باشند بشويند و 

 درم يكهليلة زرد تربد هر واحد   آنصفت و يا حب شيطرج بخورانند  استثروديطوس نافعو تناول ترياق كبير و م
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ل زنجبيل هر واحد نيم درم نانخواه تخم كرفس  شحم حنظل يك دانگ شيطرج هندي خردايارج فيقرا يك مثقال

سرشته حبها انيسون سكبينج مقل هر واحد يكدانگ باريك بسايند و مقل را در آب كرنب حل كرده ادويه بدان 

يله آمله زنجبيل شيطرج ل هليلة سياه بنافع اين علت سورنجان يك مثقالحب صفت   استسازند و اين ده خوراك

 گويد جنديخدو درم  آن هندي هر واحد سه درم كوفته بيخته آب كرنب يا كرفس سرشته حبها سازند شربتي از

 و تخم كرفس با گلقند عسلي يا شربت اصول يا سكنجبين بزوري السوس اصلكه هر صباح شربت از باديان و 

صالح مواد بلغمي پوست بيخ كبر و باديان و كرفس بيخ اذخر هر يك پنج درم  ماءاالصول نافع براي اصفتبنوشند 

 شش درم هر يك سنبل فوه مصطكي بوزيدان هر يك چهار درم انيسون السوس اصلپرسياوشان حلبه حب بلسان 

 كه آنست درم در سه رطل آب بجوشانند تا يكمافيطوس كماذريوس قنطوريون هر يك درم عناب بيخ عدد مويز ب

 سورنجان و غذا مزورة نخود يك مثقال گلقند پنج درمپنجاه درم يا  آن فت او باقي ماند صاف كنند شربتي ازص

 يا حب ايارجب  مداومت نمايند و هرگاه آثار نضج بنگرند بحبر اين  نجيرة قرطم و زعفران دواچيني و تا روز هشتم

 شش درم دفي بگيرند سورنجان س سورنجاننسخه معجوناسهال آورند  آن شيطرج يا حب سورنجان يا معجون

 دو درم پوست هليلة زرد هفت درم تخم كرفس هر يكبوزيدان ماهيزهرج پوست بيخ كبر زيرة سياه شيطرج هندي 

 سه درم هر يك درم گل سرخ جلجالن يك و نيم هر يك  سفيد صعتر نمك هندي برگ حنا كف درياباديان فلفل

 درم سقمونيا سه درم عسل يكصد و پنجاه درم روغن بادام يك استار شربتي ازتربد سفيد پانزده درم زنجبيل سه 

 زيرا كه طبيعت هر  استالقوي االسهال متقابل م و اين معجون ضعيفالدوام سه در يك استار به آب گرم و عليآن 

يه مسهله كه اثر  بر شرب ادو در فعل و مضعف يكديگر مانع از تمام فعل اوست و بايد كهر استدواي او مخالف ديگ

 و  است اثر قويآن راآب شبت يا تخم ترب كه ه السوس پس ب آب اصله آب گرم كنند پس به م قي بقوي دارد تقد

غليظ و خام حذر كنند ورنه رقيق خارج گردد كثيف غليظ باقي ماند و   تقدم بمقيئات قويه نكنند و از استفراغ مادة

 كه اول تلطيف و نضج كنند پس استفراغ بدواي مخرج بلغم آن استاز تحجر او در مفاصل امن نباشد و صواب 
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 احتمال به حسبنمايند مع اعتماد در ضمن اين از تسخين و تبديل مزاج خارج از اعتدال و بايد كه تكرار مسهل 

و لعاب تخم ريحان مغز حب   لعاب بزركتان لعاب تخم مر استالنفس قوت و نضج ماده نمايند و اين ضماد سريع

 نيم درم روغن سوسن يا روغن قسط ده درم هر يك درم زنجبيل زعفران هر يك ده درم سليخه مغاث هر يكرطم ق

الملك و قيصوم و مرزنجوش و  آب مطبوخ بابونه و اكليله ادويه سوده بلعابات و روغن آميخته ضماد كنند و نطول ب

م  شحدرم يكوع ايارج فيقرا سورنجان هر يك  نافع اين نبح نافع است يك جزوو پودينه هر واحد حاشا و صعتر 

آب كرفس حب ه  دو دانگ سقمونيا نيم دانگ بهر يكهره بوزيدان زنجبيل حنظل كتيرا انيسون شيطرج ماهيز

جات ثلثه هر يك سه درم قنطويون دو درم سورنجان لهليبارد   نافع وجع مفاصلمطبوخسازند و اين شربت است 

 سناي مكي سه درم جوشانيده صاف نموده با پانزده درم يكسون باديان هر واحد دو درم افسنتين تخم كرفس اني

 معمول مرتب ساخته به دستور و ثلث درم غاريقون و يك مثقال روغن بادام خيارشنبردرم گلقند و ده درم فلوس 

مفاصل بلغمي  گويد كه اگر مادة فاعلة نقرس و سعيد كه در اقوال سابقه گذشت Ĥن استسحرگاه بنوشند باقي هم

ه ين بزوري كنند و غذا نخودآب سازند و هرگاه ماده نضج يابد اسهال او ببجقند عسلي و سكنبه گلباشد نضج ماده 

آب شبت قي آورند و از ادوية قويه و ه اسفيدباج دراج كنند و به ج يا بحب سورنجان نمايند و تقويت قوت بايار

ليل لطيف و ابقاي غليظ نمايد و خروج او مشگل گردد و تضميد  تحكه آناسهال در ابتداي مرض حذر كنند بهر 

 آن آب رياحين يا بسركة كهنه كه دره  سرشته بايد كرد و عضو را ببه عسلعضو بحضض و سرگين گاو و پشكل بز 

 بعد نضج تام چه انظار  است كه عالجش قي و اسهالنويسند مي قرشي و خضرپودينه جوشانيده باشند بشويند 

 يا گلقند يا خميرة بنفشه دهند به شكر  و خصوصاً چون ماده غليظ باشد و اشربة مغلي حلو استواجباين  در نضج

لي يا صتشنگي و ميل بحرارت باشد و يا شربت اصول و سكنجبين عن السوس با آب مطبوخ اصله و يا شربت ليمون ب

رد يا ر شب معجون زبيب يا معجون و در هالسوس يا طبيخ اصول بسكنبين عنصلي نوشانند و آب اصله بزوري ب

 و در قول شيخ گذشت دو  استكمافيطوس آن  در كهييدوامعجون وج يا معجون فالسفه بخورند و در بعض شبها 
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ور لحوم منع كنند مگر بضرورت لحم طي از اغذيهالنفع است   تحليل عجيببراي ادرار در آن درم استفاف نمايند كه

 يا عسل تنها دهند و بعد چند به عسل يا به شكرير اوست و در ايام ابتدا آب نخود دهند و حيوان دشتي بهتر از غ

 بازير حارهه امبرز ب فيررباي خروس بشبت و دارچيني پس عصاروز و استفراغ ماده غذا كبوتربچه با نخود پخته يا شو

حب مفاصل يا مطبوخ  مستفرغات جوز و مغز چلغوزه نمايند به مغزقل االمكان غذا كنند و تن دهند و حتي

تربد  آن كه در ارج لوغاذيا يا حب منتن يا ايارج فيقرا تنها مقوي بغاريقون و تربد دهند اگر مغلي حلوسورنجان يا اي

 آن  تخم ترب يا آب برگمقئيات  است قبل از استفراغ استعمال نمايند اولييك هفتهو مويز و ايرسا و فاوانيا افتد 

ر قول گذشت استعمال كنند و از  نطول كه دادوية موضعيهدر سكنجبين مذكور  عنصلي يا ترب به سكنجبين

دفاعي پخته  آن  و از مركبات نافعه زيت كه در استهان و مروخات روغن حنظل روغن قسط و روغن خردلاد

ماد النفع است ض  بود و پيه شير و پيه بلسون بالغ بعد حمام نافعبه عسلباشند و اين صحت كلي بخشد و تمريخ 

 استعمال نمايند و بسرگين گاو در گرم نيم و بزركتان و كندر و راتينج سوده موم اضافه نموده الملك اكليلحلبه و 

 و حلبه و آرد فول يا ترمس و مرزنجوش و الملك اكليلساعتي كه گرم باشد و نطول محلل مرتب از بابونه و 

 به طبيخ و چون نافع است برگ كرنب  واسطوخودوس و برگ غار و شبت و خطمي و بزركتان و انيسون

 و ر استآب شيرين ايشان را مضه  حمام رطب باستحماماتوخودوس ضماد كنند اوجاع مفاصل را ساكن كند اسط

آب نفطيه و ه نمك و اشنان و نطرون بمالند نافع بود و حمامات ب آن  فرط تعريق چون دربه سبباما حمام بجفف 

 يا بگيرند گوگرد نطرون و نمك و بورق و برگ غار و مرزنجوش و سودمند استشور زاجيه و نطرونيه و آب درياي 

  كه دربه زيتآب مطبوخ ادوية مذكوره يا ه استحمام نمايند بعد تعريق كثير و آبزن معمول ب آن آبه جوشانيد و ب

 و نافع استانيده باشند اين حيوانات جوش آن  درآبي كهه كفتار يا گورخر يا خرگوش يا روباه پخته باشند يا بآن 

 مفاصل به سوي قوت حذب و تحليل دو خلط به سبب وليكن اين بعد تنقية بدن بايد تا ر استت زيت از آب قوي

 و تضميد بشحوم آنها نيز ر استاگر چيزي جذب كنند اندك باشد و طبيخ اين حيوانات زنده بهت منجذب نگردد و



89 

 

به ببرد و همچنين تنطيل آب آنها و تمريخ  آن عقد مفاصل و صالبتكند و ت آن تسكين وجع مفاصل و تحليل مادة

عالج اصال اثر نكند سه  در اين النفعست و همچنين ترياق اربعه و اگر عظيم در اين  مذكور آنها و ترياق فاروقزيت

 ر مفاصل گويد كه دانطاكيخالص نمايند  آن  بخورانند كهبه شرابروز هر روز صبح دو درم نفط سفيد يا مثقال 

نوع گلقند عسلي  در اين كند مي نفع آنچهون و جندبيدستر و عاقرقرحا كنند و يفبعد تنقيه ضماد بزعفران و فربارد 

 قرطم و ماهودانه و دارچيني و شبت و حليه است اكال و طالء و نطوالً و صبر عاقرقرحا هر واحد به طبيخو ماءالعسل 

 اين را كند ميسه درم و نفع  آن  شربتي ازبه سرشندعسل  آن ه چند هرواحد تمن جزو با سمصطكيربع جزو صبر 

غاريقون و  از بد بنظر طبيب تاليف ياآنچهو معجون هرمس و نجاع و شربت او خاصه  آن معجون سورنجان و حب

م  و مقل و همچنين مالش بدان و روغن قتاءالحمار آرد جو بسمقونيا و طبيخ صعتر و گاه گند زعفران و حنظل و مر

اند و شك نيست كه اين قول  اشياي مدره اعتماد كردهه  ازالة اين مرض ب گويد كه جمعي از قدما درمؤلف خالصه

 چه هرگاه در قارورة خداوند اين علت رطوب غليظ و لزج پديد آيد نظر بر انفاع خلط خام  استنزديك بصواب

بغايت بارد  ستيصال نقرس و اوجاع مفاصل دواي مدركه محمدزكريا در اصفتبمجاري بول عالمت زوال مرضست 

الصبغ مغز بادام تلخ  جزو فوه م كرفس باديان دو قو هر كدام يكهمي ستايد نانخواه برگ سداب خشك ابهل تخ

استعمال نمايند و از ايام زمستان  آن  ازدرم يكرج هر كدام نيم جزو كوفته بيخته حالطيب قسط زراوند مد سنبل

يع رسانند و بعد مر در چهار ساعت از خوردن دوا غذا خورند و تنقيه استيصال ماده در شروع كنند و تا وسط رب

علت فائدة عظيم و اثري عجيب دارد استعمال  در اين تدبيري كه و از جمله  استاستعمال ضمادات و مروخات الزم

طور خواهد شد و اگر احب كامل مس مفاصل در قول ص........در عالج  آن  عرجاست و طريقةبع ضبه طبيخآبزن 

به را در آب و روغن زيت چندان بجوشانند كه آب بسوزد و روغن بماند  آن بعه عرجا روباه بگيرند و يابجاي ض

 به سبب كه آن طريق عمل كنند همين اثر دارد و هيچ دوا برابر اين نيست مگر به همان صرف حاجت و حسب

  تواند شد يين نمشدت عفونت  مترفهان و آسودگان را احتمال ا
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  عالج اوجاع مفاصل سوداوي

فصد باسليق و يا صافن كنند و رگ فراخ زنند پس اگر خون غليظ و سياه برآيد وافر گيرند و اگر سرخ و صاف آيد 

دهند و يا  آن  نمايند و بعد نضج ماده بنضج سودا مسهلدفص به عدهد و بنضج و تلطيف ماده پرداخته فوراً بند كنن

هر الثعلب باديان  بويه عنبجدرناالسوس بيخ كبر بسفايح هر يك پنج ماشه ب  مطبوخ بدهند اصلجهت نضج ماده اين

اج و بچة مرغ دهند و وقت شام نان با و در هفت ماشه سورنجان چهارماشه گلقند سه توله غذا نخودآب كبك يك

نجان اضافه كرده باشند بايد روخان كه بدان س ي علوي افتيمون تربدبه مطبوخضج تنقيه بدن شوربا و بعد حصول ن

 جهت تعديل سورنجان سه ماشه در به عدهكرد و وقت شب حب الجورد خورانند و بكرات و مرات تنقيه نمايند و 

 كار بهكنند و يا معجون عشبه و چوب چيني  به گالب  آميخته بخورانند و بدرقهيك تولهمعجون نجاع و يا افتيمون 

لبه و تخم اضمدة طينة محلله چون بابونه و آرد حه ند و در تحليل افراط نكنند و ببرند و از ترطيب بدن غافل نباش

 دو درم انجير هفت عدد سائيده با پيه بزوروغن زيتون و روغن گاو آميخته هر يككتان و مقل و جاوشير و راتينج 

 بز و پيه ماكيان و ةه گردضماد كنند و قيروطي كه از روغن سوسن و قسط و بيدانجير و قرطم و بابونه و موم و پي

 برند و حمام و رياضت كار بهي گرم و تر بمالند و آبزن و نطوالت مناسبه ها روغنپيه بط ساخته باشند نافع بود و 

 ياسمين و يا روغن گل چرب نمايند و به روغن و بايد كه اول موضع اورام را سودمند استمعتدل پيش از تناول غذا 

گذارند و اين  آن  بر روغن ياسمين گداخته باشند بمالند و ضماد را بر كاغذ سفت نهاده ساق گاو كه دربه مغزيا 

حب براي وجع مفاصل كه از خلط غليظ سوداوي باشد سود دارد ايارج فيقرا نيم درم غاريقون بسفايح هر يك نيم 

ه بيخته حبها بندند و مثقال تربد موصوف ثلث مثقال سورنجان بوزيدان نمك هندي سكبينج هر يك ربع ورم كوفت

يك نيم ماشه  براي مفاصل سوداوي و تقويت قلب زرنبادگل گاوزبان گل سرخ سورنجان ابريشم مقرض هر  ايضاً

 بنوشند و اين سفوف چوبچيني الثعلب عنبسوده هليلة مربي يكعدد سرشته بخورند بااليش عرق كيوره و عرق 

النفع است چوبچيني تراشيده چهار درم  مجرب و عظيمجهت مفاصل و نقرس و آتشك و ديگر امراض سوداوي 
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 بسفايح هفت ماشه سناي مكي دو نيم درم گل سرخ درم يكعشبة مغربي دو درم سورنجان افتيمون هر واحد 

 فرمايد مي شيخ اقوال حكماآب بخورند ه  بماشه شش كوفته بيخته سفوف سازند و درم يكصندل سفيد هر واحد 

 ايشان كنند و استفراغ سودا نمايند و ترطيب بدن كنند و اوي واجبست كه اصالح طحالب مفاصل سودكه در اصحا

 در اصول چنان چه كثير نبايد كرد تلئينسازند و الحاق بتحليل صرف بدون  آن وخات و مانندراغذيه و بمه  بتلئين

السوس و بادرنجبويه  صل گويد كه در وجع مفاصل و نقرس سوداوي هر صبح جالب از اابن الياسكليه معلوم شده 

و گاوزبان و باديان هر واحد سه درم و از شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود و شيرة مغز قرطم و لحوم 

يا بحب شيطرج  آن به مطبوختيهو و كبك و دراج خورند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقية بدن بحب سورنجان يا 

هليلة زرد و سياه صبر سقوطري باديان هر   آنصفتاين حب نمايند ه لط ب طبيعت و استفراغ ختلئينكنند و يا 

 فلفل دارفلفل زنجبيل خردل هر واحد نيم درم شيطرج نمك هندي مقل هرواحد يكدانگ همه را درم يكواحد 

 اين مطبوخه  و يا غلط سوداوي را ب استآب كرفس يا كرنب سرشته حبها سازند و اين دو شربته باريك سائيده ب

ي ده درم شاهتره هفت   مويز طائفپنج درم كابلي هر واحد مستفرغ سازند سناي مكي هفت درم هليلة زرد و سياه و

درم هليله آمله اسطوخودوس هر واحد چهار درم غاريقون نيم درم سورنجان كوفته يك مثقال قنطوريون 

 نيم رطل آيد به يك رطل آب بجوشانند تا السوس بادرنجبويه گاوزبان افتيمون هر واحد سه درم همه را در سه اصل

 و ترنجبين هر خيارشنبرفلوس  آن اندازند و ساعتي صبر كرده از آتش فرود آرند و در آن افتيمون در صره بسته در

 كه آنصبر نمايند چند آن  برانداخته سحرگاه بنوشند و آن  بردرم يكواحد ده درم ماليده صاف نمايند و اياج فيقرا 

 معجون بر اين در آخررو مزورة نخود و مغز قرطم و لحوم ماكيان و تيهو غذا سازند و به عدهيد كند استفراغ ج

 مويز منقي ده درم فلفل پنج درم هليلة زرد و سياه و كابلي هر واحد  استعلت در اين مداومت و نمايند كه نافع

يك مثقال و  آن  شربتي ازبه سرشندته  كف گرفبه عسلدارفلفل بيخ كبر هر واحد دو درم همه را كوفته بيخته 

 پنج درمعاقرقرحا م ه در دئيكه در بلغمي مذكور شد مالش نمايند و اين طال كنند برگ غارها به روغنمفاصل را 
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 يا همين آمخته بر كاغذ طال كرده بر به روغنقسط تلخ سه درم حرف چهار درم نطرون سه درم باريك سائيده 

  گويد كه فصد كنند اگر احتياججنديخشحوم و ادهان حاره ضماد كنند را با مخاخ و موضع بچسپانند و يا موضع 

اين مطبوخ مناسب تنقية بدن نمايند و نسخة او ه  قوت و سن و فصل و بعد نضج ببه قدربود بعد احتياط تام آن 

درم و شاهتره جات ثلثه هر واحد سه ل و هليپنج درم  كه در قول ابن الياس گذشت ليكن وزن سناĤن استهم

 دو درم و ترنجبين پانزده درم هر يككمشت و از هليله تا اسطوخودوس هر يك سه درم و از قنطوريون تا افتيمون ي

باشد يك مثقال ايارج فيقرا افزانيد و تمريج  آن تر كردن  واگر ارادة قويبه دستور باقي  استدرم يكو و روغن بادام 

الملك دو بابونه و خطمي و شبت و  آب ادوية محلل مثل اكليله نطيل بي گرم تر كنند و تها به روغنمفاصل 

 افتيمون كنند و حجر به طبيخ اسهال بعد انضاج  وبه فصد گويد كه استفراغ سودا خضرنمايند  آن بزركتان و مانند

السوس  اصلن  آدهند يا حار اگر تشنگي و خون از حرارت نباشد و گاهي دربارد   و از اشربه جالب استارمني نافع

دموي سازند مثل آش جو و ملوخيا و و ه اغذية صفراوي  دهند و تغذيه ببه شكر و يا ماءالشعير شود ميزياده كرده 

اضمدة محللة ملينه ه الحراره و خصوصاً در سوداي احتراقي و ب  عسل و ابازير قليلبه مثل آن اسفاناخ مع تسخين

 حار رطب مثل پيه ماكيان و بط و روغن كنجد و لعاب حلبه و تخم يات و شحوم و ادهانبه قيروطضماد سازند و 

الملك گل بنفشه خطمي خبازي جوشانيده   بابونه اكليلنيكو استاعتدال و ه كتان مالش كنند و اين نطول قريب ب

 مثلبه  كه اسهال بعد انضاج تام كنند نويسند مي خان حكيم  شريفضماد نمايند  آن لثفنطول كنند و ب آن آبه ب

 و اسهال بحب افتيمون و سورنجان  استو عالمت نضج سكون وجع آن ماءاالصول مقوي افتيمون و بسفايج و مانند

 و تراكيب مسهل و غيره نافع سودا در ماليخوليا مذكور شد و زني را  استنمايند و معجون نجاح نافع آن مع طبيخ

عي فع ظاهر نشد پس عالج او استاد نودر كرد و نوجع مفاصل سوداوي عارض شد و امتداء نمود و معالجه بسيا

 نيز زني را  گويد كه در زمانة منمولفبماءالجبن مع ادوية مناسبه فرمودند و صحت يافت و سودا حار احتراقي بود 

الفار هم دادند و هيچ   بردند حتي كه حب سمكار بهع عالج نواا اطباوپال عارض شده بود و وجع مفاصل در بلدة به
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ه مترتب نگشت بلكه از آخر روز تا تمام شب دورة اشتداد وجع در جميع اعضا هر روزه معين شد چون اعزة او فائيد

م كه سبب مرض مذكور مادة سوداوي است و عالجش بمنع شرب آب و نوشانيدن آن استاحقر رجوع كردند ده ب

نجات يافت و اين  آن اهللا تعالي از و باذنن با سفوف سودا نمودم و دادن ماءالجب آن  و گاوزبان عوضالثعلب عنبعرق 

 نوشته كه گاه وجع مفاصل بعد زوال مصنف اقتباسفن گرديد  در اين عالج نزد اكثر دليل بر فرط مهارت من

 كه آن استپذيرد و عالمتش   و عالج بدشواري ميباشد مياين در هندوستان كثيرالوقوع  سوزاك و آتشكه افتد و

ل با حرقت عالجش او آن ت بول و خروجيقسياهي و سوزشي و طاوسي رنگ و فستمائل برمي  ودردي شديد بود با

 ماءالجبن يك هفته به فاصلهد و بفاصلة سه چهار روز حجامت با شرط كنند و نيفصد باسليق و يا هفت اندام گشا

صفت  گذشت كه در ماليخوليا آن خان و سفوف الجورد و حب نوشانند با سفوف سورنجان و حب سورنجان علوي

 سناي مكي هر ج تربد سفيد غاريقون سفيد گل سرخ بسفايپنج درمخاني سورنجان شيرين  سورنجان علويحب 

 درم يك درم شحم حنظل هر يكغسول  عقربي الجورد مقمونياي مشوي بوزيدان كتيرا درونجيك سه درم س

الج مفاصل از مواد مركب خواهد آمد و  درم شربتي سه درم و سفوف سورنجان ايشان در عيك و نيمالنيل مدبر  حب

 به فصدرمي باقي ماند و يا دوره افتد بايد كه در فصل بهار و موسم مناسب تنقيه بعد انفراغ ماءالجبن اگر دردي و و

 چوبچيني بند خورانند و شخصي از مدت هفت هشت سال مرض يك هفته بفاصلة به عدهو بسهالت سودا كنند 

 روپيه سوزشي بود كه در روزي به قدرراست  آن  درل شده بود واشت و هر دو پاي او شد فاصل بعد زوال آتشك مي

به نمودم و  آن بچوبچيني بند كردم و در هفته دوبار بتبخير آن سه چهار مرتبه نوبت بغشي رسيدي و من معالجة

نيدم برادة چوبچيني خوران تدبير در ايام معهوده صحت كلي يافت و بعد از بيرون آمدن اين معجون همراه عرق يهم

 ري كبابه عود خام گل گاوزبان برگ فربمشك بادرنجبويه اندر جو گل سرخ كپور كچالطيب چوبچيني ده توله سنبل

 هر يكالثعلب بوزيدان ةكوفي صندل سفيد دارچيني سورنجان شيرين خصي شيرين ابريشم مقرض مغز قرطم سعد

 شربتي دو مثقال به سرشنددرم بمرباي آمله و سيب و عسل مقوم  يك هر يكدو مثقال زعفران دو درم مشك عنبر 
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 صد مثقال سعد زرنب ساذج هندي وج تركي عود هندي گاوزبان درونج  عرق چوبچيني بگيرند چوبچيني سهصفت

 هر يكبوا برگ فرنجمشك بادرنجبويه گل سرخ اشنه خولنجان شيرين اسارون اندر جو شيرين عقربي بسفايح خير

يست توله  بهر يكيه و شاهتره و پانزده توله تخم بادرنجبهر يكرخسك باديان تخم فرنجمشك ده توله خا

هر جوزبوا بسباسه دارچيني  ين پوست بيرون پسته پوست ترنج شقاقل بوزيدان هيل بوايين تودرنبه همناگكنيسه 

ان تازه ي پنجاه عدد ريحچهار توله سيب واليت هر يكرو كه سه توله چاي خطائي باديان خطائي پوست بيخ گويك

 سه شيشه گالب پنج شيشه هر يكنعناع برگ ترنج هر يك دو قبضه در عرق شاهتره و بادرنجبونه و دارچيني 

چنان ست توله ديگر امراض را هم نفع بسيار دارد ي درم شربتي از ده توله تا بيك و نيممشك عنبراشهب هر يك 

 و زانو و پشت و الورك ه و داءاالسد و قوبا و جرب و وجعو داءالحي نزله و ضيق و رطوبات معده و آبلة فرنگ چه

ندمال و مفتت ه و قرحه رحم و قروح خبيثة عسراالير و نفخ معده و سپرز و سوزاك كهنالبواس النسا و ريح عرق

 گشتهاي هر دو دست و پاي آتشك وجع مفاصل شده بود و تمامي انبه سببحصات كليه و مثانه است و ديگري را 

 به رنگرم مانند سيب كوچك ندكي خميدگي و در مفصل دست و پا واه ر خيار نيم پخته شده بودند بمانند ثم

بظهور نيامده من او را  آن داشت و حكيمي ماءالجبن هم داده بود و هيچ فائده از بادنجاني بود و از مدت دو سال مي

نان خشكار  با گو  خورانيدم و غذا شورباي مرغ حقددالسالطين معمولي بفاصلة يك روز دو ع تا سه ماه حبوب حب

تنوري مقرر داشتم و بجاي آب عرق كمافيطوس و باديان دادم و در مدت معهوده چهارم حصه ورم باقي ماند پس 

 نبات برابر سوده يك ماشهحبوب مذكوره را موقوف داشته خاكستر استخوان بازوي مرغ سليماني سه ماشه سهاگه 

 توله آميخته ليسانيدم و بااليش عرق جوانسه نه توله و شربت بزوري چهارتوله نوشانيدم يك و نيمه در مسكة گاو تاز

 كه نويسند مي خان حكيم علوي ين تدبير صحت يافتبه همدت سه هفته  معين داشتم در مبه دستورا ذغ و آب و

 معجون چوب چيني با عشبه يناز ا آتشك بوده و به سببست سال درد مفاصل ييكي از اطباي عمر را از مدت ب

 صفت هفتاد درم گل هبه همي پانزده درم چوب چيني موصوف مغزي اليه بكلي گرديده عشبة مغربدفع مرض 
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 من و نيم گالب و  رطل مجموع را در پنجيك و نيمز منقي  فستقي بادرنجبويه هر يك ده درم مويگاوزبان بسفايج

 بطبق آن رالعي كرده انداخته سر  ديگ سنگي يا مسي تازه قعرق بيدمشك يك شب بخيسانند و روز ديگر در

 و گل حكمت محكم نموده مقدار پنج من و نيم هيمه قلم باريك دو شاخ به خمير آن راالي پوشانيده و اطر اف سف

ريز اتمام رسد پس ديگر را فرود آورده بمالند و بپااليند و نبات سفيد يك من تبه بسوزانند تا ب آن دو شاخ در زير

 به قوام گرفته صاف نموده آن را و نيم عراقي داخل نموده در قدر مضاف بجوشانند و كف يك رطلعسل مصفي 

ن سفيد سناي مكي خولنجان سورنجان دانة هيل مصطكي به همن سرخ به همآورند پس بگيرند دارچيني سيالني 

ثقال زعفران چهاردانگ پوست هليلة سي و پنج درم عنبر اشهب نيم م از هر يك ده درم چوب چيني اعلي رومي

اول نمايند و در كابلي پانزده درم كوفته بيخته معجون سازند و هر روز دو مثقال و نيم صبح و همين قدر شام تن

جورد مغسول دو نيم درم اضافه شده و نج گل گاوزبان از هر يك ده درم الينسخة ديگر درونج عقربي بادرنجبويه رات

 در قرابادين معمولي نوشته كه اين حب حكيم غالم امام نموده بسيار مفيد آيد نج درمپوزن چوبچيني چهل و 

كرده اجمود اسبند هر واحد سه دور كاله   آتشك باشد ببرد سيماب اجواين خراساني بالدربه سببا كه هبند درد

م خورند بحلق ريخته  كنار دشتي حب سازند و هر روز يك حب صبح و يك شابه قدرماشه قند سياه دو دام كوفته 

فرو برند كه بدندان نرسد غذا كهچري و دال مونگ و خشكه و نان گندم پرهيز از ترشي و بادي در پنجروز صحت 

 آرند و اگر بعد مسهل نخورند مفيد زياده شود و اين معجون چوب به عمل و اگر دهن جوش كند  مضمضه شود مي

 چوبچيني مثقال نافع است آتشك باشد به سببفاصل خصوص كه چيني در اكثر امراض و امزجه بارده و اواجع م

مثقال دارچيني قاقله فلفل سياه وفي هر واحد يك  سرخ زعفران زرنباد خولنجان سعد كوا بسباسه گلبقرنفل جوز

هر رخطائي ل زنجبيل دارفلفل عاقرقرحا جدوا پنج مثقاهر يكالعصافير  ي سورنجان بوزيدان سناي مكي لسانطكمص

 مثقال با عسل مصفي سه وزن ادويه معجون سازند قدر شربت در امزجة ضعيفه يك مثقال و در امزجة  دويك

 حكيم شريف خانمتوسطه دو مثقال و در امزجة قويه سه مثقال بالماخطة پرهيز كمتر دارند و در نسخة ديگر 



96 

 

العصافير هر يك پنج ماشه   لسانيك سه ماشه و از دارچيني تاصاحب وزن چوبچيني چهاردام و از قرنفل تا سعد هر 

 خشك گشنيزنين ده ماشه دانة هيل سه ماشه به همو از زنجبيل تا جدوار هر يك دو ماشه نوشته و عوض قاقله 

رسيده به همقلمي نموده كه براي تقويت باه و وجع مفاصل كه از سبب آتشك  آن چهار ماشه افزوده و در وصف

 كه شخصي علت مفاصل كهنه داشت و نويسد ميالتجارب ة در خالصدينميربهاءال و مجرب ر استنظي باشد بي

از  آن بسياهي مائل بود و مادة آن  گشته و رنگژ مقدار بادرنگي كوچك شده و اندك كوهر يكانگشتهاي دست او 

ي و بحال اصلگاه استعمال مسهل صحت يافت و انگشتان ا المفاصل و گاه يت خالي نبود بمداومت ماليدن دهنسوداو

 صفت روغنالخمر بود و اكثر اوقات اغذيه غليظ خوردي اما در اوقات عالج از آنها پرهيز نمود  رسيد و او مردي دائم

نند و شكم او پاك نموده پاره پاره كرده در آب برگ شبت سبز انداخته بجوشانند و مذكور مار سياه را سر و دم بيفك

 برند واين روغن كار بهوشانند تا آب سوخته روغن صرف بماند پس بپااليند و روغن كنجد و چندان اضافه نموده بج

  سودمند استتحليل اكثر اورام خبيثه در 

  عالج اوجاع مفاصل مركب

 معلوم شده كه اين اكثر از مادة مركب از بلغم و صفرا و يا از سودا و صفرا افتد بايد كه سورنجان از اينو پيش 

 آميخته بخورند بااليش شيرة باديان شيرة تخم خيارين يك تولهر گلقند  يك ماشه سوده دهر يكمصطكي بوزيدان 

 در عرقيات برآورده صاف نموده شربت بزوري داخل كرده بنوشند و معجون خربزهشيرة خارخسك شيرة تخم 

 و از ادوية محللة  استباب مجرب در اين  و معجون عشبه نيزكند ميسورنجان همراه تبريد مذكور بسيار فائده 

الملك و بابونه و شبت و خطمي و صبر و لعاب حلبه و تخم كتان ضماد كنند و روغن گل و روغن  لينه مانند اكليلم

 آن انداخته باشند و صابون و حنا در آن بيدانجير و روغن حنا بمالند خصوصاً كه سورنجان تلخ و بيخ ني و جدوار در

 به حسببايد كه بعد از نضج از منضج مركب  د بسيار باشد مي و اگر مواكند مي ضماد كردن نيز نفع گرم نيمسائيده 

 گردد مي غلبة خلط تنقيه كنند اكنون بعض تراكيب مفيد اين نوع مسطور به حسبتركيب مواد از مسهل مركب 
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باشد سورنجان گل بنفشه پرسياوشان باديان هر يك چهار ماشه جوشانيده  تب  بااگر آرند مثل به عملحسب حال 

ه شربت بزوري معتدل دو توله حل كرده خاكشي پنج ماشه پاشيده بنوشند غذا شله روز دوم شاهتره صاف نمود

السوس گل بنفشه هر يك چهار ماشه  باشد اصل تب شش ماشه افزايند و گلقند بجاي شربت كنند و اگر با سرفه و

هند و يا معجون سورنجان ماشه دده گلقند و توله خاكشي شش مويز منقي ده دانه خيارين كوفته پنج ماشه جوشاني

 چار ماشه بهدانه سه ماشه جوشانيده گلقند دو توله حل كرده خاكشي چار هر يكالسوس  خورده گل بنفشه اصل

 يك ماشه با قبض باشد سورنجان بوزيدان مصطكي گل سرخ هر واحد و اگرماشه پاشيده بنوشند غذا كهچري 

 شش ماشه جوشانيده گلقند سه هر يكهتره تخم كاسني بيخ باديان سناي مكي سه ماشه كوفته بخورند بااليش شا

كش ران و بواسير و درد مقعد و رياح و عسر بول باشد ميز منقي گل خطمي   دردو اگرتوله داخل كرده بنوشند 

ابي گل بابونه خيارين جوشانيده نبات داخل كرده اسبغول پاشيده بدهند و اگر وجع در اعضاي اسافل و اعالي و بيخو

هر  ششماسه پرسياوشان گاوزبان هر يكالزريره  صبالسوس هر يك چار ماشه شاهتره ق و سرفه باشد باديان اصل

 معجون سورنجان بخورند ايضاً جوشانيده صاف كرده شهد داخل كرده بنوشند و ماشه شش  چارماشه گلويك

 چارماشه تخم كاسني يكهر الثعلب هفت ماشه گل خطمي گل سرخ گل نيلوفر تخم كرفس  بااليش عنب

 شش ماشه هر يك شيره تخم خيارين خربزهدر مفاصل مركب شيره تخم   ايضاً جوشانيده گلقند دو توله ماشه شش

 چارماشه نبات دو توله دهند باز تخم كاسني خارخسك باديان گلقند هر يكالسوس شيره زيرة سفيد  شيرة اصل

 آميخته اول يك توله نيم ماشه سوده در گلقند هر يكان مصطكي  سورنجايضاً و نبات كنند خربزهبدل خيارين و 

 پنج ماشه در آب برآورده اين شربت بزوري دو توله داخل كرده هر يك شيرة خارخسك شيرة باديان به عدهبخورند 

 دو توله هر يك تخم خيارين خارخسك تخم كاسني بيخ كاسني گل بنفشه باديان اين است نسخة شربتبنوشند 

 آرند و بعد سه چهار روز كه درد به قوامپاد آب تر كنند صبح جوش داده صاف كرده با شكر سفيد نيم آثار در سه 

 بعد مسهل گلقند دو توله در عرق گاوزبان چهار توله عرق مكوه پنج توله ايضاًكمي پذيرد منضج و مسهل دهند 
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الثعلب   عنببه عدهارماشه پاشيده بنوشند دو توله داخل كرده تخم ريحان چبارد  ماليده صاف كرده شربت بزوري

  بيخ باديان خارخسكيك تولهخيارين السوس چارماشه تخم   هفت ماشه اصلهر يكبنفشه گل سرخ پرسياوشان 

 ايضاًدو توله داخل كرده بنوشند بارد   نه يا شه شب در آب گرم تر كرده صبح صاف نموده شربت بزوريهر يك

 شربت ماشه شش هر يكدو توله سرشته شيرة تخم كاسني شيرة تخم خيارين قند به گلسورنجان ماشه سوده 

 اگر قبض باشد سناي مكي سه ماشه سوده و شيرة باديان هفت به عده دهند ماشه ششدو توله خاكشي بارد  بزوري

 ماشه شش هر يك چهار ماشه تخم كاسني كوفته خيارين كوفته هر يك سورنجان بوزيدان به عدهماشه افزايند 

 معجون به عده چهارماشه افزايند هر يكالزريره  ه داخل كرده دهند باز گل سرخ قصبجوشاينده گلقند دو تول

لط از مفاصل نسخه حكيم صالح خان خال  مسهل خسورنجان حب افزايند ماشه ششفالسفه چهارماشه خارخسك 

 دو مثقال صبر سقوطري هر يكن خان سورنجان انيسون پوست هليلة زرد پوست هليلة كابلي بوزيدا حكيم علوي

 هر يك يك مثقال مقل را در آب گندنا حل ازرق  هشت مثقال سقمونياي مشوي مقل هر يكتربد سفيد مدبر 

 كه مفاصل بلغمي و صفراوي نوع ديگر درم يكآن سرشته حبوب سازند شربتي ه كرده باقي ادويه را كوفته بيخته ب

 درم شحم حنظل يك و نيمورنجان صبر سقوطري پوست هليلة زرد هر واحد را بسيار مفيد به نسخة ذكاءاهللا خان س

 كه موي را روغن حنا دانگ زعفران يكدانگ خوراك دو نيم درم تا سه درم يك و نيمثلث درم سقمونياي اصيل 

ه رسد  برگ حنا نيم آثار در دو آثار آب بجوشانند تا به نيممعمول استالنسا  سياه كند و در اوجاع مفاصل و عرق

صاف نموده با نيم آثار روغن كنجد بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند و اگر برگ حنا يا گل آن تازه گرفته بكوبند 

 مالش سازند نافعتر گرم نيمو آب آن صاف كرده اگر پاوسير باشد با روغن كنجد نيم پاو بجوشانند تا روغن بماند و 

جاع مفاصل مجرب است افيون هشت دام روغن كنجد يك آثار شير  حكيم اجمل خان كه در اوروغن مفاصلباشد 

گاو يك آثار كچله بيست عدد افيون را در شير حل كرده پس روغن و كچله داخل كرده در ظرف آهن بجوشانند به 

 معمول حكيم سفوف سورنجان فرود آرند و صاف نموده استعمال كنند آتش ماليم تا شير برود و روغن بماند
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النسا و مسهل اخالط و مستعمل بعد نضج ماده و استعمال مطبوخ منضج تا  در مفاصل و نقرس و عرقشريف خان 

پنجروز سورنجان مصري ده درم سناي مكي هفت درم پوست هليلة زرد مغز بادام مقشر هر يك سه درم زعفران نيم 

 بود تربد سفيد پنج مثقال  قند سفيد سي درم و اگر ماده بلغميشش درم گل سرخ درم يكدرم سثمونياي مشوي 

اضافه كنند و وزن سقمونيا نيم درم نمايند خوراك يك مثقال به آب سرد و در نسخة حكيم غالم امام وزن هليله 

چهار درم است و تربد سه درم و برگ حنا دو درم عوض سقمونيا و گل سرخ نوشته و قند نيم وزن ادويه شربت تا 

النسا  خان كه براي جميع اقسام مفاصل و نقرس و درد پشت و عرق علوي از اختراع حكيم نوع ديگرپنج درم 

 و معمول سورنجان ر است و تشنج را كه از مواد غليظ باشد نيز مفيد و اين سفوف را منافع بسيا استالنفع مجرب

م  بادابه روغنمجوف خراشيده  تربد  پنج مثقال پوست هليلة زردهر يكهفت مثقال غنچة گل سرخ سناي مكي 

 دو هر يكالسوس   چهار مثقال بوزيدان بسفايج فستقي مصطكي رومي ربهر يكن چرب نموده مغز بادام شيري

مثقال سقمونياي مشوي الجورد مغسول هر يك يك مثقال زعفران دو دانگ قند سفيد ده مثقال كوفته بيخته در 

ي در مفاصل و مواد بلغمي و سوداو كه براي نضج شربت منضجآب سرد ه شيشه نگاهدارند مقدار شربت دو درم ب

ست ي انجير بيك تولهج اطراف مستعمل عناب پانزده دانه آلوبخارا دوازده عدد مويز منقي بهنقرس و وجع ظهر و ت

السوس قنطوريون دقيق گاوزبان زنجبيل  ازي اصل تخم خبالثعلب عنبعدد پوست بيخ كاسني پوست بيخ باديان 

ست بيخ كرفس نانخواه انيسون تخم كثوث پوست بيخ كبر گل سرخ هر واحد يك بادرنجبويه هر واحد دو توله پو

نجبين تخم خيارين  يك اوقيه بوزيدان دو نيم توله جل توله سورنجانيك و نيمتوله تخم كاسني چهار توله باديان 

د خوراك  شربت بسازنبه دستورست توله ي پنج توله تربد موصوف شش توله نبات سفيد يك من ترنجبين بهر يك

ائده كلي دارد فج و بحب سورنجان يا سفوف سورنجان براي وجع مفاصل  گاوزبان و باديان براي تهببه عرقه دو اوقي

 و الثعلب عنبآب ه  حضض مكي كوفته بيخته بالملك اكليل گل بابونه گل خطمي سورنجان بيخ ني محلل ضماد

 چارماشه بنفشه تخم كاسني پرسياوشان بيخ هر يك وسالس اصلالثعلب   عنبمنضج طال نمايند گرم نيمروغن حنا 
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 شب در آب تر نموده ماشه شش هر يك پنج ماشه سورنجان نيمكوفته سه ماشه تخم خطمي شاهتره هر يكباديان 

 نافع درد مفاصل نقرس مسهل مطبوخ سورنجان مسهل دهند به عدهصبح جوش داده گلقند داخل كرده بنوشند 

 گل سرخ پوست هليلة زرد هر يك چهار درم بنفشه گاوزبان پرسياوشان پنج درمرين سورنجان شي بلغم و صفرا

 سه دو درم زنجبيل نيم درم انجير پنج عدد سپستان مويز هر يك سه درم تربد موصوف باديان هر يكالسوس  اصل

 آرند ملبه ع به دستور هر يك ده درم خيارشنبرست دانه سناي مكي شش درم ترنجبين فلوس يمنقي هر يك ب

الثعلب پرسياوشان گاوزبان   باديان پنج باديان عنب است كه براي اوجاع مفاصل معمول و مجربمنضج و مسهل

 گل سرخ نه ماشه تخم كاسني بيخ كاسني ماشه شش هر يك خطمي خبازي شاهتره بادآوردسورنجان گل بابونه 

 هر يكخ كرفس پوست بيخ كبر زنجبيل  هفت ماشه قنطوريون دقيق و انيسون تخم كرفس بيهر يكالسوس  اصل

بخارا هفت دانه در آب جوشانيده گلقند چهار توله ماليده صاف كرده بنوشند و  ست دانه آلويسه ماشه مويز منقي ب

 فلوس شش توله روغن بادام مغز آن  را فرمايند فرداييك تولهبعد از يك هفته بنفشه نه ماشه سناي مكي 

 در ميان دو مسهل ديگر بدهند يك روزين نهج به همتربد سفيد هم داخل نمايند و  و اگر مناسب دانند ماشه شش

  سورنجان مسهل تا سه روز متصل بدهند و بعد از تنقية كامل بمعجون سورنجان مداومت نمايند بعد ازپس سفوف

هر ني بيخ باديان وي خاني شاهتره باديان بيخ كاس از مطلب علنوع ديگر آرند به عملان مناسبه تدهين به ادهآن 

 چهار ماشه جوشانيده هر يكالثعلب گل نيلوفر گل سرخ   سورنجان اسطوخودوس پرسياوشان عنبماشه شش يك

السوس پنجماشه عوض شاهتره و سورنجان و اسطوخودوس و  گلقند آفتابي سه توله داخل كرده بدهند و گاهي اصل

كاسني كوفته گل سرخ خارخسك  فت ماشه تخم مسهل دهند ديگر گل بنفشه هبه عده كنند ميگل نيلوفر 

 باديان چارماشه مويز منقي دوتوله جوشانيده گلقند ماشه شش هر يك خربزهالثعلب گاوزبان پرسياوشان تخم  عنب

 نه ماشه در مطبوخ داخل هر يكداخل كرده بنوشانند و بعد ظهور نضج سناي مكي پوست هليلة زرد حب قرطم 

 به جهت كه نطولله گلقند چهار توله روغن گاو سه ماشه افزوده مسهل دهند  شش توخيارشنبركرده فلوس 
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 نيمكوفته سورنجان خربزهمفاصل مفيد بيخ باديان نيمكوفته پوست بيخ كاسني تخم خيارين نيمكوفته تخم 

ند و نشين آن  گل بابونه در آب جوش داده صاف كرده نطول نمايند و نيز در آبالثعلب عنبنيمكوفته پرسياوشان 

بيل و قدري در وجع مفاصل حكم ترياق دارد امر كه ديگرروغن سورنجان مالش فرمايند  آن بعد خروج از

ابهل  آن  در آب جوشانيده صاف كرده آبزن نمايند و نطول سازند و بعد فراغت روغن گل يا حنا كه درالثعلب عنب

يد كه هرگاه ماده مركب از بلغم و صرفا با  مسيحي گواقوال اطبا مفيد استخشك سائيده آميخته باشند ماليدن 

ا هر واحد دو درم كرنب ثمي شياف مااين دوا طال كنند حضض صندل زعفران صبر مره  باشد بيهرطوبت صديد

 گويد كه اين مطبوخ مجوسي برند كار به و آب كاسني سرشته الثعلب عنبآب ه سوخته چهار درم كوفته بيخته ب

 ده درم شاهتره  مويزپنج درمبلغم و سودا باشد هليلة زرد و كابلي و سياه هر واحد  اگر از  استنافع وجع مفاصل

اريقون كوفته هليله آمله اسطوخودوس هر واحد دو درم پوست بيخ كبر برگ حنا هر واحد هفت درم بسفائج غ

يمون انداخته سه درم افت آن  بر رطل آيدبه يك قنطوريون سه درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا درم يك

 نمك نفطي نيم درم داخل درم يكرج فيقرا تربد يك مثقال ايا آن گرفته در آن بمالند و صاف كرده نيم رطل از

 كه اگر ماده مركب از صفرا و بلغم باشد تنقيه  بحب سورنجان كنند نويسند مي جرجاني و ايالقيكرده بنوشند 

ر دانگ هليلة زرد چهار دانگ سقمونيا يكدانگ گل سرخ  سورنجان دو ثلث درم يعني چهادرم يكصبر   آنصفت

 هليلة زرد تربد هر ديگر يارج فيقرا كنند بهتر بود و اگر عوض صبر ا استي همه يك شربت هر يك دانگمصطكي

 هليله ديگر ثلث جزو كتيرا عشير جزو شربتي سه درم هر يك مقل نيم جزو شحم حنظل سقمونيا يك جزوواحد 

 صفت  است دو دانگ سقمونيا يكدانگ جمله يكشربتهر يكاهيزهرج بوزيدان هاردانگ م صبر چدرم يكزرد 

جان  پنج درم تخم كاسني سه درم سورنهر يكست درم بنفشه گل سرخ يب مطبوخ سورنجان بگيرند هليلة زرد

يك ند تا بنند در سه رطل آب بپز افكمصطكي درم يكي چند و اگر پودينه نباشد نيمكوفته دو درم پودينة ترشافع

 كه مرض مركب از صفرا و بلغم را سودا ايارج صفت حبيدو اوقيه شكر   آيد صاف كنند شربت دو ثلث رطل بارطل
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 سه درم هليلة زرد هفت درم مقل هشت درم خربق سياه دو هر يكهرج  سورنجان بوزيدان ماهيزشش درمقرا في

 مطبوخ سورنجان ديگر كه صاحب صفرا و صفتآب گندنا حب سازند شربتي سه درم ه درم شحم حنظل سه درم ب

بلغم را سودا دارد بگيرند هليلة زرد پانزده درم تربد بسفايج شاهتره هر يك چهار درم سورنجان دو درم تخم كاسني 

 من آب بپزند تا هفتاد درم باقي ماند يك و نيم گل سرخ سه درم همه را در درم يكواحد  باديان تخم كرفس هر

اول قي كنند دو سه روز متواتر   كه اگر ماده مركب از بلغم و صفرا بودنويسد مي حكيم بايزيدد صاف نموده بدهن

 جهت نضج مواد مطبوخ سورنجان ديگر كه در قول ايالقي گذشت بدهند و پس از حصول نضج تنقية بدن به عده

 توله مويز منقي يك و نيما  برگ سنچنان چهنمايند بحب سورنجان مع اضافة بعضي ادوية مسهله در مطبوخ مذكور 

 هفت توله گلقند چهار توله شيرخشت پنج توله ترنجبين خيارشنبر يك توله خطائي نه ماشه بنفشه و دو توله ريوند

لة اسفاناخ دهند و ماشه اضافه نمايند غذا وقت شام شپنج توله شربت سنا و دينار هر يك دو توله روغن بادام پنج

 هفت ماشه لعاب ريشة خطمي سه ماشه و گاوزبان هر يكيرة باديان و كاسني روز ديگر اين تبريد دهند ش

ط چهار پنج مسهل داده جهت تعديل شه و همين نمماله اسبغول و تخم ريحان هر يك سه  توهچهارماشه شربت س

 و  يك توله آميخته بليسانندگشنيز  ماشه سوده در اطريفليك و نيمشه گل بنفشه مزاج سورنجان شيرين دو ما

شربت بنفشه و بزوري معتدل هر يك دو توله در عرق مكوه و كاسني هر يك هفت توله بدرقه نمايند و اگر ماده 

 منضج و مسهل مركب از ادوية مطفيات خون و به عده و بلغم باشد نخستين فصد باسليق كنند خونمركب از 

 هر يكشه در شربت نيلوفر و بزوري معتدل مخرج بلغم دهند وليكن بايد كه دو سه روز قي كنند و سورنجان سه ما

  دو توله بليسانند و بااليش گالب نه توله بنوشانند 

  عالج اوجاع مفاصل ريحي

 ه بارجوش داده صاف نموده بنوشانند و غذا شورباي دراج وا گلقند چهارتوله در گالب و عرق باديان هر يك نيم پاو

البواسير گذشت  بنهجي كه در ريح بلغم و يا به مسهلز نضج تنقيه نان دهند و بجاي آب عرق باديان بدهند و بعد ا
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 آن  در معجون سورنجان نه ماشه آميخته بليسانند و باالييك ماشهاضافة سورنجان نمايند و بعد از تنقيه مقل ه ب

مي در عالج وجع مفاصل بلغ آن  و نسخة استباب اثر عظيم در اين تر پنج توله نوشانند و جوگراج راعرق صع

گذشت و معجون سورنجان همراه مدرات حاره مثل شيرة باديان و انيسون و تخم كشوث و زيرة سياه و شربت 

وردن معجون كاسر رياح ي مقوي محلل مانند روغن گل و بابونه شبت بمالند و خها روغن و  استبزوري حار معمول

آگ صاف كرده در ظرف گلي زير و باال نهاده    كه اگر برگ و شاخ استر بياض اوستاد مرحومي مرقومنيز مفيد و د

 به قدرآتش نرم بپزند چون پخته شود گندم برآورده خشك نموده آرد نمايند و ه قدري گندم نهاده ب آن در ميان

 مفيد استريحي هرجا كه باشد نافع و اين انكباب براي درد ريحي نيز  ده آب خورده باشند براي دركف دست ب

الطيب زرنباد اسگند  نه جوش داده انكباب نمايند و اگر عود غرقي سنبلجسهوه برگ  كرنجلو برگهاس سنببرگ سر

ال عدس جمله سوده خشك بمالند و يا در روغن بابونه آميخته ر و مشك كوت زردچوب دارهلد آرد داگوري بهنگت

ريحي كه در  براي درد ايضاً و  استپنبه كهنه بندند براي درد ريحي در هرجا كه باشد مجرب آن مالند و باالي

دار باريك سوده خشك مالش كنند و اگر نصف  جوف يا پيوند عضو دفعه درآيد و درد شديد پيدا كند زنجبيل ريشه

نبه يا تر باشد و بعد مالش از پ اولي  بابونه آميخته بمالندبه روغنگل بابونه آميخته بمالند نافعتر بود و اگر  آن وزن

پهنه كهنه به پيچند جهت درد  آن هل اجمود برابر سائيده همچنان خشك بمالند و باالييپپارچه به بندند و اگر كا

آب سائيده جوش ه ماند مرحياگند و نمك شور هر دو ب دست و پا مي آن  و براي درد ريحي كه ازمفيد استمفاصل 

 آرند كه به عملد و تا سه روز شاده نسازنبندند و در هوا گه پنبه پيچيده ببرگ ارند نهاد آن  برداده ليپ سازند و

 روغن  است رياح غليظ مجربر كه جهت وجع و صالبت مفاصل و دروغن زنجبيلمجرب حكيم ارزاني است 

 كه روغن ديگرآب زنجبيل تازه يعني ادرك دو سير بجوشانند تا كه آب جذب شده روغن بماند ه ب يركنجد پاوس

و آب روغن سرشف روغن بيدانجير روغن كنجد هر يك نيم پا روغن السي  استباد گرفته و معطل شده را مجرب

شانند تا روغن بماند آتش نرم بجوه  آميخته ببه هموره با بيخ و برگ و بار كوفته گرفته برابر جمله يعني نيم آثار دهت
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ريحي  براي درد ضمادوره يا برگ ارند يا برگ آگ بربندند برگ دهت آن  سه صد كرت بمالند و بااليبر عضو ماؤف

 كه اوجاع اورام ديگر بيدانجير ضماد كنند به روغنكچور سائيده ايپهل اجواين خراساني زنجبيل نرعاقرقرحا ك

وا افيون ب جدوار بيش اتيس بيخ كدوي تلخ كه بهندي بكهمه نامند كالي زيري جوزنافع استريحي مفاصل را 

ه سرشته ضماد نمايند و اگر توانند در آفتاب وره آب برگ دهه مساوي كوفته بيخته كچله را سوده بلزنجبيل كچ

ه بسته بخوابند و بعد از خشك شدن ب آن نشينند تا خشك گردد بهتر واال شب ماليده برگ بيدانجير گرم كرده بر

 فلفل دو جزو قاقله  استد و جهت كزاز مجربرسبه هم باد بواسير به سبب درد اعضا را كه ديگرآب گرم بشويند 

 موم زرد بيخ جزو در وست جزيان بانزده جزو روغن گردك سورنجان پيك جزونجبيل  جزو زنوشادر هر يك سه

 و هرچه در عالج وجع مفاصل بلغمي مذكور شد حسب حاجت استعمال  استنسخة ديگر حليه پنج جزو نيز داخل

بة ريحي باشد و  كه عالج مفاصل ريحي مثل عالج حدفرمايد مي شيخنمايند و عالج رياح افرسه جدا مسطور گرديد 

 زراوند و پودينة و يانا و كه بگيرند فوه و نانخواه و جنطاين است  استبه تخديرمع مانع تسكين درد  آن  درآنچه

   افيون نصف يكجو شربتي تا دو درمهرج و مغاث اجزاي مساويحنا و سورنجان و بوزيدان و ماهيزتخم 

  عالج تحجر مفاصل

ا ا متحجر شود و تعقد و صالبت پديد آيد و اين ي دراز گردد ماده اندر پيوندهمانة چون بر اصحاب مفاصل زكه آنبد

 و يا از سوء تدبيري معالج كه در ابتدا اضمدة بارده و باشد ميلزج بارد   رداءت ماده منصبه چون غليظبه سبب

ه اين تحجر بمرتبة  مخدره و يا محلله و يا مدرات و يا مسهالت قويه پيش از نضج ماده استعمال كرده باشد و گا

د آي پديد مي آن آتشك افتد تحجر در آن  زوالگر خلط اصلي كه بعدرسد كه بيمار حركت مطلقاً نتواند كرد و ا مي

ان و شحوم و لعابات گرم بمالند و يا انجير مطبوخ و آرد حلبه و اكليل و بابونه طال بالجمله بعد تنقيه موضع را به اده

ي مرطبه و محلله مانند روغن زيت و ها روغننجا نشسته متواتر استعمال نمايند و در آرطب كنند و يا اول حمام م

زنبق و سورنجان بمالند و جهت حصول نضج مواد اين مطبوخ دهند سورنجان شيرين گل بنفشه گل گاوزبان 
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 عقربي هر ونج هفت ماشه بوزيدان انيسون درهر يك برگ شاهتره گل سرخ الثعلب عنببسفايج افتيمون بادرنجبويه 

 با شوربا خورانند تا پانزده روز و نيك چهار ماشه گلقند چهار توله و غذا صبح نخودآب مرغ تنها دهند و وقت شام نا

 توله مويز منقي دو توله تربد يك و نيم هليلة سياه هر واحد  بعضي ادويه مسهله مانند برگ سنا وروز شانزدهم

 هفت توله ترنجبين شش توله روغن بادام هفت خيارشنبريل سه ماشه  نه ماشه زنجبهر يكسفيد ريوند خطائي 

 عرق رار نه ماشه خورانند و عوض آب بارجات كبد ليكن وقت شب حب سورنجان و يا ايماشه در مطبوخ اضافه نماين

 اين پهر نخودآب چوجه مرغ دهند و وقت شام نان با شوربا خورانند و روز هفتدهمگاوزبان اكتفا ورزند و وقت دو

 يك ماشه در جوارش عود شيرين و خميرة ابريشم ساده هر يك مصطكيتبريد نوشانند سورنجان شيرين دو ماشه 

ون هر يك  سورنجان شيرين بادرنجبويه هر يك هفت ماشه گاوزبان انيسبه عده آميخته بليسانند ماشه شش

سه هر يك نيم پاو بجوشانند كه به ان سه ماشه در عرق گاوزبان و جوهر يك عقربي پنجماشه تخم كشوث درونج

ين هر يك سه ماشه كف زده بنوشند و ي سه توله تخم فرنجمشك و تودرينيمه آيد ماليده صاف نموده شربت بزور

 هشت روز چوب چيني بند به فاصله خورانند و همين نمط هفت هشت مسهل و يا كم زياده داده به دستورغذا 

اگر مريض  ر ميان كنند و روغن چوب چيني بمالند تا بصحت انجامد و ديك روزخورانند و تبخير چوب چيني 

 سفوف سورنجان شيرين هليلة سياه برگ صفتمفلوك باشد تا چهل روز متواتر اين سفوف و ضماد استعمال نمايند 

نيل ال م حب دو نيم درهر يكسنا هر يك پنج درم تربد سفيد ده درم زنجبيل اسارون شيطرج هندي دارفلفل باديان 

 ضماد پيه بط مرغابي صفت ذائقه شربتي دو مثقال به قدرو نيم درم نمك الهوري  مدبر سه درم ريوند خطائي چهار

 و مصطكيو   دو توله ميعه سائله و مرهر يك توله موم سه توله تخم كتان حلبه يك و نيمو مغز ساق گاو هر يك 

الفور تسكين  گرماگرم في آن ير برگ رواسن و بستنبخبت مقرر بسازند و به دستوريك پنجماشه  رمقل و سورنجان ه

ه و برگ بكاين و برگ كريله و برگ عشر نج و همچنين اشنه و برگ سنبهالو و برگ سهكند ميدرد و تحليل ورم 

 نافع ذكر بعض ادويهند تاشكوهي بخور برگ جهاد و برگ ارني را از مجربات نوش هر واحد نافع و صاحب دار
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  و عسل يا محلول بسركة تند كذا مغاث و كذا حببه زيتگويند كه ضماد اشق مخلوط  آن تعقدصالبت مفاصل و 

 و الملك اكليل كذا به سركه سرشته و كذا پشك بز كوهي به سركهو كذا انجير مطبوخ و كذا پشك بز سوخته آن 

 و كذا نفط و كذا موم و و تازه با انجير خشك سوده و كذا كمافيطوس سوسن و كذا جوزالسربه روغنانجدان كذا 

 زرد به موم آن راتينج و موم مخلوط و كذا خيري زرد و كذا روغن بق ودزفت و اشق هر سه بر آتش گداخته و كذا 

آيد و كذا موم و كذا پيه خرس   و زيت و كذا چرك بدن كه در حمام برميبه سركهو كذا كنجد و كذا خاكستر گرم 

و مهرا پخته باشند و كذا در آب كبريتي  آن  در زيت كه روباه زنده دروسو جلخام  و كذا جاوشير و كذا عنبر

 و مكرر خوردن گوشت خارپشت  استدر آب مطبوخ و كذا مسكيه هر واحد نافع آن  و ضماد خطمي و بيخشرب

 مجرب نوشته و گويند كه بستن قطعة اسرب بر تعقد مفاصل و آن راصحرائي مسمي دلدل تعقد مفاصل و صالبت 

 به جهت كه ضمادلنفعست و كذا تضميد انجير و كنجد و اشق م شبت نيمكوفته در آب پخته كثيرار طبيخ تخبخا

آب مرزنجوش بسائيد تا مثل مرهم شود ضماد نمايند ه  كنجد مقشر مقل روغن بابونه ب استتعقد مفاصل مجرب

 كنجد يا حنا يا به روغناشق و مقل سوده  حلبه مغز بادام تلخ  است كه تحجر مفاصل را نافع و محلل صالبتديگر

 كه اين ضماد براي مفاصل كه در طريق فرمايد مي شيخ اقوال حكماسوسن حل كرده با هم آميخته ضماد كنند 

يك اوقيه  آن  بر بگيرند مغز تخم بيدانجير سه اوقيه و با يك اوقيه روغن گاو باريك بسايند ونيكو استتجربه باشد 

 كه نويسد مي او ايضاً و كنند ميسركة كهنه يك اوقيه داخل  در اين ماد كنند و گاهيعسل انداخته بر مفاصل ض

 كنند تلئيناند و واجب نيست كه تحليل ايشان بال ارباب مفاصل متحجره متجففة صاحبان امزجة حاره و مواد غليظه

 تحجر كنند اضمدة معمول از  بدان حراست ازآنچهبلكه واجب است كه ملينات و محلالت معاً استعمال نمايند و از 

 كهنه و زيت اتفاق و به شراب و از انجدان و فاشرا با پنير و از حضض و اشق  استبه سكنجبينآرد كرسنه و ترمس 

 كه در طريق تحجر باشد نافع بود اضمده آن را تحجر مفاصل را يا آنچه و شود ميآرد باقال داخل كرده  در اين گاهي

 يا به سكنجبيناالخالط ذكر كرديم و آرد ترمس  در عالج اوجاع مفاصل بلغمي غليظو مروخات و نطوالتست كه 



107 

 

وس در آب حل كرده كه اين تحجر بل تضميد ببايضاًروث و ح بيخ مايضاً و نافع استآب ايشان را ه بسركة ممزوج ب

جوشانيده باشند و پنير  به سركهپودينه و حاشا پخته و يا  آن  درآبي كهه  همچنين نطوالت ب ومبتدي را منع كند

 گويد كه صاحب كامل و نطرون و فرفيون و آب خاكستر و كرنب سوخته خيارشنبر رقةكهنه مطبوخ خاصه در م

 مريض را گرم نيمزيت  آن هرگاه مفاصل را صالبت و تعقد عارض شود بگيرند روباه زنده و در زيت انفاق پخته در

شه و پيه بط و ماكيان و لعاب حلبه و لعاب بزركتان و خطمي فروغن بنبنشانند كه اين تعقد عصب را تحليل كند و 

سفيد بمالند و اگر مقل در لعاب حلبه گداخته در هاون سوده بر تعقد طال كنند نرم و تحليل نمايد و ضماد كنجد 

  حلبه نيم جزويك جزو موم و تخم كتان هر واحد ضماد ديگردر آب مرزنجوش باريك سائيده نافع تعقدست 

 و تحليل كند و هرگاه مدت نقرس و وجع  نرمآن را و بر تعقد طال كنند كه به سرشندباريك سائيده در اليه گداخته 

  صفتاز هيچ عالج منفعت ظاهر نشود طبيخ ضبعه عرجا ستوده است آن مفاصل طول كند و عضو الغر گردد و در

 آن را زنده در ديگ پر از آب شيرين اندازند و با آن و دست و پاي او را محكم بربندند و بگيرند ضبعه عرجا آن

ير و شلجم و سداب و  واحد يك كف كبير و تخم گزر و جرج صالح و نخود سياه و سفيد هربه قدرگوشت گورخر 

 كرنب نبطي هفتاد درم پياز يك رطللبالب و باديان و برگ كرفس و گندناي نبطي هر واحد پنج درم زيت خوشبو 

 آن بنشانند و آن آب باقي ماند صاف نموده بيمار را اندر آن  سوم حصةكه آنخوب بجوشانند تا يكصد درم انداخته 

تا يكساعت نشستن ممكن بود و همچنين تا سه روز استعمال كنند و هر روز  آن  باشد بنحويكه درگرم نيمآب 

 الياس ابننشستن منفعت بين نمايد ن افعي پخته باشند  آزيت كه اندر رعلت د در اين ايضاًمطبوخ را تازه نمايند و 

 سه درم و گلقند عسلي ده هر يكالسوس   كه هر صبح جالب از باديان و اصلاين استگويد كه عالج تعقد مفاصل 

بارد  درم بنوشانند و غذا مزورة و مغز حب قرطم دهند و تنقيه بدن بحبوب و مطبوخات مذكوره در عالج وج مفاصل

 گذشت بمالند و يا روباه زنده و يا ضبعه در قول صاحب كاملجد و پيه بط و غيره كه  كنبه روغنكنند و موضع را 

بنشانند كه اين تعقد و صالبت را ببرد و يا  آن زيت را در آبزن انداخته مريض را در آن زيت اتفاق پخته و در ارعرجا 
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 و به سرشند سوسن به روغن يا درم سوده بنفطه  دحلبه بزركتان كنجد هر واحد  آنصفتبر عضو اين ضماد كنند 

تناول لحوم گورخر مطبوخ بنخود سياه و اگر نباشد سرخ نافع بود و يا دست و پا و موضع تعقد را در آب مطبوخ 

رم نهند و مدام پيه بط و مغز ساق گاو در فشبت و اكليل و باديان و حاشا و برگ غار و برنجاسف و نمام و شاهس

يوهاي تر و جماع و  و مها ترشيين علت از تناول شير و گداخته بمالند و صاحب اروغن زيت يا كنجد يا ياسمين 

تخمه و نشستن در آب سرد و طعام شب احتراز كند و تعاهد قي نمايد اگر زمانه تابستان باشد و مداومت تناول 

ين و مرتبة ديگر  گويد كه در تعقد و تحجر يكمربته دواي ملخجندياطريفالت و معاجين و مربيات گرم بايد كرد 

محلل استعمال كنند و جلوس در نطوالت محللة ملينه ايشان را نافع بود و در استفراغات مانع از اجتماع مواد 

لبه تخم كتان كنجد كوفته لعاب خطمي مقل پيه ماكيان در وي حاستقصا نمايند و اين ضماد تحجر را نفع كند 

 بزركتان انجير ترمس بر موضع ضماد كنند ديگر آرد حلبه  مقرر مرتب ساختهبه دستورزيت وردي روغن سوسن 

رم  از درد و و استعبارت آن  ونقرسالرسم جمع كرده ضماد نمايند و كثرت جلوس در آبزنات  اليه همه را علي

س  نقورورا  گفته كه مفصل ابهام پالبه ابنسرانگشت لهذا مخصوص در مفصل كعب و انگشتهاي پا خصوصاً در 

 گويند كه اگر در بند دست و بعضياسم محل و ه وي تسمية حال ب از اند اسم اسم نقرس اخذ گردايناز يند و گو

 كه گاه ابتدا از  استجاعي كه نقرس از جمله اوفرمايد مي شيخ نيز نقرس گويند و آن راانگشتان او درد درم افتد 

 ران  و گاه تاددو بعد دعام گر آن  از جانبسيما از ابهام كند و گاهي از عقب و گاهي از اسفل قدم و گاهياصابع و

رم كند و مادة اين در اوتار و عصب نباشد بلكه در رباطات و اجسام محيط مفاصل از خارج بود صعود كند و گاهي و

ردند و چنان حبان نقرس مودي به تشنج گاورام و اوجاع صا كه جالينوس گفته و لهذا  چنان اتفاق نيفتد چنان چه

بمرگ مفاجات كشد و خصوصاً عقب ين اصحاب نقرس دراز گردد و نقرس صفراوي بيشتر عارض شود كه جلد خصيت

 زيرا كه ماده در نقرس بمفصل باشد مي كه درد نقرس شديدتر از سائر اوجاع مفاصل نويسد مي صاحب كاملريد تب

ين جهت به هم و نمايد ميندارد و بدين سبب تمديد شديد مفصل  آن  وسعت استرمفصل صغي آن ريزد و ابهام مي
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بمفصل كبير مثل  آن فاعاندفاع او بمفصل صغيرش نر انگشت باشد ردي بود و هرگاه اند اه ماده بسيار بوده و هرگ

د امتال از طعام  او نكند و جماع السيما بعد اين در مفصل متفرق گردد و تمديكه آنسرين باشد محمود بود بهر 

 و شود مي كه صبيان و خواجه سرايان را نقرس الحق نه گفتبقراط و لهذا  استترين اسباب اين مرض قوي

 اما گاهي تدبير مالئم ابدان كنند مي در تفسير اين قول نوشته كه اگرچه خواجه سرايان جماع استعمال نجالينوس

 و نمايند ميضض ردعت و ترك رياضت و استحمام استعمال خود از روي فضول مثل اغذية بسيار و سكر مفرط و ح

 اين آن را اما از صبيان احدي را نديدم كه  وشود ميبدين سبب هنگام استعمال اين تدبير ايشان را نقرس حادث 

الجمله درد در   بدانسبب فيشود مي وجع مفاصل در دست و زانو حادث آن رامرض عارض شود مگر هنگامي كه 

قطع گردد و  حيض او ممكه آن مگر شود مي زن را نقرس عارض نگفته بقراط ايضاً و گردد ميپيدا ين مفصل قدم

 ذكر كرده كه بعضي جالينوس و شود ميخارج  آن بجريان حيض از آن  كه فضول مجتمعه در بدنآن استسببش 

 كثرت تناول اغذية ردية زنان را ديدم كه نقرس ايشان را حادث شد و حيض آنها منقطع نشده بود زيرا كه ايشان

 و گاهي وجع نقرس كند مي گفته كه مرض نقرس در ربيع و خريف در اكثر امر حركت بقراط ايضاًكرده بودند و 

 در بدن والد او ضعيف باشد و گاهي نقرس و وجع مفاصل از هم و غم يا سهر عضوي كه ضعف به سببوثي بود مور

بمفصل عارض شود و اكثر اين مرض و  آن در باطن بدن و ريختنو غيره از اعراض نفساني هنگام حركت فضول 

و النسا كسي را عارض گردد كه كثرت امتال از اغذية و اشربه كند و آرام و راحت استعمال نمايد  وجع مفاصل و عرق

العرض گردد و ادمان جماع السيما بعد طعام كند و استعمال رياضت كم نمايد و مفاصل و ضعيف بالطبع و يا ب

موي باشد يا صفراوي و يا سوداوي و يا بلغمي باشد و گاهي اين علت كه از خلط د يا  ريزدبه مفاصل موادي كه

سنگريزه متولد  آن ت او بيفزايد حتي كه ازوجبلغمي لزج متولد شود هرگاه مكث او در مفصل طول كند غلظ و لز

مفصل سبيل نباشد و يا ماده محدث اين مختلط  و هرگاه چنين باشد بصحت شود مي در مثانه پيدا كه آنشود مثل 

  برقوفاز مثل اين ماده باشد و آن  حدوثآنچهاز ظهور اختالف عالمات استدالل نمايند و  آن از مواد اربعه بود و بر
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عسرتر باشد و هرگاه با درد نقرس ورم بود اكثر مدت او طول كند و در چهل روز تسكين يابد و اين وقتي باشد آن 

 كه سبب شدت درد گويدابن الياس ساكن شود و  آن ه غليظ بود و هرگاه لطيف باشد در كمتر مدت ازكه ماد

 از رباطات و كثافت جلد اين مواضع آن و كثرت احتواي آن رم و كثرت اعصاب حس متصلنقرس تنگي موضع و

 آن اقي انواع مفاصل بهر گويد كه درد اين شديدتر از باقسرائيپذيرد و   تحليل نميبه سرعت آن  كه مادهاست

 اين عضو بقياس او به سوي و از سوءمزاج ساذج نادر افتد ماده منصبه باشد ميي رض در اكثر امر مادباشد كه اين م

ين به هم و باشد مي مواد محدث نقرس از مخالطت صفراي حاد خالي نايضاً و ر استتتنگ آن بسيار بود و مفصل

اين مرض از امراض  گويد كه حصاحب تري و شود ميو كودكان را عارض نسرايان و زنان  جهت اين مرض خواجه

ماوراي  زردد و الم شديد كند و گاهي وجع ا اوست كه موضع سرخ و متمدد گخواصه است و از متوارثه و مزمن

صباب  گويد كه سبب نقرس انابومنصور از مفصل ابهام آغاز نمايد كثيرالوقت است و آنچهكعب و عقب ابتدا كند اال 

تولد اين فضالت تخمه  قوت اعضاي رئيسه و ضعف اطراف در تركيب بود و سبب به سبب و اين  استه اطرافمواد ب

ضي در كبد از جماع يا حركت  تولد حرارت عربه سببغيرمنهضم را  طعام و جذب كبد كيلوس متواتر و شسوءهضم

يف و ربيع اصحاب مرة سودا را هيجان كند  گفته كه درد نقرس در صبقراط آن استت يا استحمام و مانند سخ

است  گفته كه اگر نقرس در جانب رثابتصحت نيابند  آن خ كمتر بود و ازه درد نقرس در مشائ گفته كجالينوس

ي مثل وجع ه نقرس نيز از سوءمزاج ساذج و ماد در درجات چپ بود بالجملكه آنتر باشد از  بود بهتر و خفيف

و و طريق تشخيص و عالج هر سبب اين همان است كه در اوجاع مفاصل مفصل مفاصل حادث شود و اسباب ا

 و دو تذكره از خواص مجربه نوشته كه شود ميحسب اقوال اطبا مذكور  آن  نيز بعض عالجدر اينجامسطور شد و 

 رازي و آن استاشد بر صاحب نقرس مسكن درد تعليق موي كودكي كه سن او از چهل روز تا سه ماه رسيده ب

از جانب چپ نقرس تسكين درد نمايد و مكرر  آن  از جانب راست نقرس و ساق چپرگفته كه تعليق ساق راست نس

  اند ده نوشتهام و تعليق زنبور در پارچه سرخ بسته نيز بالخاصيه نافع نقرس حار و بار تجربه كرده
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  عالج نقرس حار

خوف اعادة ماده از مفاصل  آن چه صفراوي بود زيرا كه دراشربه و اطليه نشايد اگره  افراط تبريد بدر اينجا كه آنبد

 دهد و تغيري در اعضاي رئيسه ظاهر ور  اعضاي رئيسه است و اين موجب هالكت گردد و اگر اينچنين خطابه سوي

 يا طبيخ حشايش مرخيه و جاذبه چون بنفشه و بابونه و گرم نيمشود و غشي و خفقان و غيره رو نمايد بزوري آب 

 سبز و كذا فوفل گشنيز گويد كه ضماد عصارة سويديه خورانند يوفه بريزند و مفرحات ياقوتبر مفصل ماآن  مانند

سركه  آن  صغير سرشته و كذا عصاره خيار سفيد يا هشتم حصهالعالم حيآب ه  سرشته و كذا سويق شعير ببه سركه

 و ضماد عصارة  استقرس حار مجرب منهر واحد براي ن آن آميخته و شرب نيم درم ماهودانه و كذا طبيخ برگ

 و به سركهق و يا به سوي سبز و كذا اطحلب تنها و گشنيزآب ه  بماميثا تنها با صندل سفيد و كذا عصاره العالم حي

 بنفشه و كذا عدس مطبوخ و سويق و كذا آرد به روغنبوش دربندي و يا   سفيد و يا بابه صندل الثعلب عنبكذا آب 

 گل و موم و كذا افيون و زردة بيضة به روغن و سركه و كذا شوكران و كذا سخالة مسن مخلوط جو و سفرجل بريان

و سركه سرشته و كذا سفيداب و آب  به گالب الحديد مع لحم او كوفته و كذا از زعفرانزن و كذا صدف  بريان و شير

 زن بربع درم زعفران و  و كذا شيرقبه سوي و اندك سركه يا گشنيزآب ه العالم و روغن گل و كذا آب كاسني ب حي

نوبه افيون و كذا آب خرفه و صندل سفيد و طحلب و كذا باقال مطبوخ سوده با پيه گوساله سرشته و كذا مغاث و خر

ب و ن آمخته و كذا خشخاش سياه و كذا آب كربه سركهالعالم و كذا دماغ يا خون ابن عرس در ديگ سوخته  بيخ حي

الحديد و روغن گل  سركه و آب خرفه افزوده و كذا خبثسوده و اندك  به گالب صندل سرخآرد حلبه و سركه و كذا 

 طبيخ و نطول عدس بريان سي دانه بر ناشتا و بلعو كذا زعفران دو درم افيون يك درم در شير زنان حل كرده 

بر پاي  آن پيس و كذا پاي خرگوش راست بر پاي نقرس راست و پاي چت حجر مغنو تعليق آن كرنب و عصارة

ر بر پاي چپ صاحب نقرس هر واحد نافع نقرس حا آن نقرس چپ و كذا پاي راست ضفدع بر پاي راست و پاي چپ

نظر خلط غالب كنند اگر  آن موي باشد بايد كه ابتدا با خراج خون نمايند بعد از گويد كه اگر نقرس دمسيحي است
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سنتين و صبر و سقمونيا استعمال فتمرهندي و شاهتره و ا و آلو و صفرا باشد ادوية مسهل صفرا مثل هليلة زرد

اشق و سكبينج و صبر  النيل و حنظل و مقل و مثل تربد و غاريقون و حب آن  مسهلهبه ادويةنمايند و اگر بلغم بود 

ه خام سوده و دردي تنقيه كنند و ضمادات مبردة مطفيه مثل ضماد معمول از برگ كرنب جوش داده و بزرده بيض

تر كند از  تد كه تبريد زيادهآرد جو آميخته و اگر احتياج بچيزي اف  و يا روغن گل بر است گلبه روغن سركه

آن  از اينار و سركه مرتب سازند و سردتر گ خشخاش و آرد جو و روغن گل و گلنالثعلب و ب الراعي و عنب عصي

كرده استعمال نمايند و هرگاه گرم شود  كه بزرقطونا در سركه با هم زنند و روغن گل آميخته بر برف سرد است

 بر هم زده استعمال به سركه بود خطمي را از اينكنند و اگر حاجت بضمادي باشد كه در تبريد كمتر  آن تبديل

نباشد حاجت بضماد مخدر آيد مثل كاهو و لبن و خشخاش  آن  طاقت برداشتكه آناگر درد شديد بود چند كنند و

 و بايد كه كثرت  است افيوناز اينتر   بياميزند و بر موضع گذارند و قويبه آرد جو واحد  تر و لفاح چون هرگشنيزو 

ترك  آن  اندك درد تسكين يابد استعمالكه آنضرر دارد و هرگاه استعمال نمايند تا  آن استعمال اين اشيا نكنند كه

 و غيرواجب افراطه ب آن فاق استعمال و اگر اتكند ميتخدير عضو و اخماد حرارت غريزي او  آن بايد كرد زيرا كه

و  عضو نمايد به سوي بابونه نهند كه اين نضج و اعاده حرارت غريزي به روغنات محلول گردد بر عضو مرهم لعاب

 تبريد و ترطيب و استعمال چيزي به عدهخلط كنند  آن  نقرس از خلط صفراوي حاد باشد واجبست كه تنقيههرگاه

مثل بنفشه و  آن لذع و حدت نباشد و آن  لينه كنند كه دربه ادويةع كند و استفراغ  و لذحدتنمايند كه تعديل 

تر افتد با اين ادويه سقمونيا استعمال كنند و حدت او   و اگر احتياج بقوير استخيارشنببين و جهليلة زرد و ترن

 بيد و ده كدو و برگارل و ج خرفه و طحلب و كاهو و اسبغوبكتيرا و لعاب اسبغول بعاب بهدانه بشكنند و بر عضو

الراعي و آب كاهو نهند و اگر درد شديد باشد و حاجت بچيزي افتد كه تبريد و تطفيه  نيلوفر و آب كدو و آب عصي

 عضو كنند كه اين برن آب سرد دامت ريختكي افيون و عصارة لفاح آميزند و ااين قيروطي انده بيشتر كند ب

 سقمونيا راج درم گل سرخ دو دانگ سورنجان درم يكرس صفراوي كند صبر  كه اسهال در نقحبالنفع است  عظيم
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ا فوفل بوش ثيم مايافش  براي نقرس حار صندل گل سرخطال  استنيم درم حبها سازند و اين يكشربتسفيد 

 و آب طال كنند دوا كه تحليل نقرس حار بعد سكون حرارت و به سركه افيون سريع جزو يك جزودربندي هر واحد 

آن حل كرده ضماد ه  سوسن گداخته لعاب حلبه و لعاب اسبغول و بزركتان و خطمي ببه روغنيب او كند موم را له

 گويد كه اگر نقرس از حرارت باشد و آثار خون ظاهر بود فصد باسليق از دست محاذي مرض ابومنصورنمايند 

 به گالب  شربت ورد مقوي يا ترنجبين محلول طبع نرم نشوداز اين آب آلو و ترنجبين بنوشانند و اگر به عدهگيرند 

 حاجت حل كرده به قدرها سقمونيا از اينيا سكنجبين معمول از تخم كاسني و خيار يا شربت آلو كه در هر كدام 

در آخر امر مطبوخ سورنجان بنوشانند پس اگر آثار صفرا بينند مطبوخ يكدفعه يا دو دفعه  آن باشند بدهند بعد از

آب انار دهند اگر ه  تبديل مزاج كند استعمال نمايند مثالً ماءالشعير سرد كرده بآنچه فصد كنند و دهبه عبنوشانند 

 يا روغن بادام دو درم درم يك به قدرروغن بنفشه يا كدو  آن  برالتهاب شديد باشد پس اگر مريض نحيف بود

ف نبود ماءالشعير و شكر صرف بدهند و آب چكانيده بدهند و اگر التهاب شديد نباشد با جالب مبرد دهند و اگر نحي

آلو و عناب و تمرهندي و جالب و سكنجبين معمول از تخم خيار و كاسني و تخم كشوث بنوشانند و يا لعاب 

اسبغول و لعاب بهدانه بجالب يا روغن بنفشه و روغن بادام حسب حال بدهند و براي مرض كه در پاي باشد بهتر و 

 يا آب به سكنجبينفشرده  آب خيار ابه عدهقي  بعد امتال از اطعمه و اشربة  معين بر كه قي كنند آن استافضل 

الثعلب  آب عنبه  لينه مثل عدس ببه ادوية خورده قي آورند و در ابتداي امر درزكيا كن آن وف تخمچقندر يا سف

مايند هرگاه گرم شود و از گذارند و تبديل ن آن  بر و گالب و كافور سرد كردهبه سركهطال كنند و پارچة مبلول 

هم  كه بگيرند سورنجان و عدس مقشر هر واحد يك جزو استخوان سوخته ربع جزو شكر اين استادوية مسكن درد 

 آبي كه ريختن آب بسيار سرد بر عضو و يا كند مي نفع آن را همه و از دو درم تا سه درم بخورانند و در اول امر وزن

يا پوست انار يا برگ شاخهاي گل سرخ جوشانيده باشند و يا در آب قدري اقاقيا مورد يا پوست درخت نبق  آن در

سوده حل كرده سرد كنند و بر عضو ريزند چون مدتي بر مرض بگذرد عضو را در آب گرم يك لحظه بنهند پس 
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  آن صفتندبرآورده در آب سرد گذارند كه نفع كند و هرگاه تنقية بدن بصد و استفراغ كرده باشند اين طال نماي

ده درم فوفل و سفيدآب و بوش دربندي هر يك پنج  ماميثادرم شياف  بيست گل سرخ صندلين گل ارمني هر يك

 يا گالب طال كنند و اگر درد قوي باشد چيزي از ادوية مخدره مثل به سركهب كاهو سرشته خشك كنند و ه آدرم ب

 كه بزرقطونا را در اين است تسكين عجيب وجع كند آنچهبيخ و افيون و يبروج و شوكران بدان مخلوط سازند و 

نمايد و از  آن سركه با هم زنند و سرد كرده بر عضو نهند زيرا كه سركه در عضو غوص كند پس تبريد مادة راسخ در

 تر سوده و اندكي گشنيزآب ه  عدس مقشر را بديگريع مانع آيد لذمنع كند و بزرقطونا سركه را از ت آن  برانصباب او

 درد اندك تسكين يابد  سائيده ضماد كنند و چونبه سركه آن افور داخل كرده طال نمايند و يا برگ ني تازه با بيخك

بنفشه خشك آميزند و طليه چيزي از ادوية باردة محلله كه تسخين نكند مثل آرد جو و خطمي سفيد و بايد كه به ا

رشته ضماد كنند ضماد محلل ورم حار و در آخر مرض  سبه آرد جوجل را بپزند تا مهرا شود پس سائيده يا سفر

بدان ضماد كنند موم در روغن سوسن گداخته لعاب حلبه و لعاب تخم كتان آميخته طال نمايند و اگر لوبيا بپزند تا 

ه آب به سرشته  ضماد كنند تحليل قوي بدون تسخين نمايد و همچنين سويق شعير بگرم نيممهرا شود و سائيده 

 و يا بگيرند خطمي سفيد و آرد به سرشند تر گشنيزآب ه  كه اين سويق را بآن استتر از اين   و قويضماد كردن

آب كرنب سرشته ضماد سازند و اگر در عضو تشنج و يبس ه الملك و ب جو و بنفشة خشك و اندك بابونه و اكليل

  آرند و غذا خل زيتبه عملحقنة لين  و الثعلب بسازند  بنفشه و موم و آب كاسني و عنببه روغنظاهر گردد مرهم 

ميه پخته بدهند و از لحم ديگر و شيريني و حصر سماقيه در يباسيه و به طريقو لحوم طيور كوهي و دشتي و كبك 

 نقرس حار را نفع كه آن اال  است گويد كه عالمت و عالج نقرس مثل وجع مفاصلانطاكيشراب اجتناب سازند 

كند  آن  و حنا و سركه و آرد و جو و در خواص آمده كه تعليق موي كودك تسكينيزگشن و العالم حيب  طالكند مي

  آن استبيضه و افيون نيز مسكن درد و همچنين فرو بردن چهل دانة عدس هر روز تا چهل روز و طال بر زردة 

  و مركببارد  عالج نقرس
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 سبب محدث به حسبص سبب هرچه در عالج مفاصل ساذج و بلغمي و سوداوي و مركب مسطور شد بعد تشخي

ندقوقا و ضماد صعتر مخلوط بگندم بر ناشتا خائيده و  گويد كه طالي روغن گل حسويديمرض بدان عالج كند 

به  شير انجير و آرد و جو كذا مغاث و ضماد  استمجرب منبارد  نطول طبيخ شحم بكرات هر واحد براي نقرس

 به سركهبنطرون و يا  پخته و كذا گوگرد به سركهقشاءالحمار بيخ ليهود و آرد جو و نطرون و كذا  و كذا قفراسركه

 سفيد كوفته در شراب كهنه پخته و كذا سرگين كبوتر و كرنب بحلبه و سركه و كذا بزرالبنجكه گرم كرده و كذا آب 

 مغز ر وبو يا بگوشت مويز و كذا زبدالبح خوشبه زيتكذا مقل ازرق و كذا حنظل سبز و مالش بدان و كذا جاوشير 

شيلم و كذا پشكل شتر و كذا ترمس و سركه و كذا مغز  به آرد يا به سركهالبان  دانه آميخته و كذا حبپنبه 

 خوشبو و به زيت بان و كذا پوست بيخ كبر و كذا لحم صدف و كذا سرگين گاو سوخته تنها يا به روغن خيارشنبر

باقال آميخته و  به آرد  و كذا باداورد استكه مجرب رازيف تنور  و كذا صمغ سداب و كذا خزبه زيتكذا پيه روباه 

 سوده پخته و كذا صدف كالن بيدانجير زرد و كذا برگ به مومو كذا روغن قوم  آن كذا زعفران و پيه بز نر و پشكل

آب گرم و كذا ماميران ه باقال آميخته ب به آرداسيوس سوخته و كذا روغن بيضه و كذا حجر در سكورة دهن بسته 

به  زنگار  حل كرده و كذا خون ماكيان سفيد و كذابه سركه سرشته و كذا خون فهد به سركهچيني و كذا خطمي 

با پخته و كذا شحم يم درم بماءالعسل و كذا برگ اوبخروس پير يا بلحم شوردانه ن ماهوو شرب حل كرده سركه

 بغدادي يك رطلنه روز تر كرده صاف نموده و كذا آب نخود يكشبا آن حنظل و كذا دارفلفل و كذا زنجبيل و مرباي

 شيرين كرده هر روز تا سه روز متواتر و كذا پوست بيخ كبر سوده بماءالعسل گرم و كذا مطبوخ هليون و به عسل

كذا سم بز سوخته و انيسون و باديان مساوي هر روز نيم اوقيه تا سه روز و كذا سركة عنصل و كذا آب پودينة نهري 

و كذا جاوشير و كذا صبر و كذا دوقو و كذا مغز قفراليهود دو درم و كذا طبيخ فاوانيا و كذا اشق  و شرب و ضماد

 و كذا قنطوريون دقيق و كذا راسن و كذا پيه روباه و كذا عسل به عسلالنيل و كذا مغز پنبه دانه  محلب و كذا حب

به ومي و كذا سداب بستاني و كذا شيطرج  و كذا زفت رو و كذا دارشيشعان و كذا ايرسا و كذا برگ سرخيارشنبر
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ن سفيد و سرخ و كذا نفط سفيد و كذا نانخواه و كذا وجع و كزاز راوند طويل در كذا حلتيت و كذا به هم و كذا عسل

خالص و كذا مرجان بر  ليهود و تعليق طالءم و بخور قفراجل و ضماد طبيخ شو نطولسكبينج و كذا پودينه نهري 

 كشوث هر واحد نافع به طبيخ خرس و كذا بر جلد شير و كذا در طبيخ حماما و غسل عضو پاي و جلوس برجلد

باشد بايد كه اول دريافت نمايند كميت و كيفيت او بارد   گويد كه اگر نقرس از خلط غليظابوسهلنقرس باردست 

بدن باشد بايد كه اوالً  عضو آلم از عضوي ديگر ريخته پس اگر در جميع به سوي او در جمع بدن است يا كه آنو 

انند سه ورانند و طالي حلو نوشانيده قي كناين نمط كه طعمة كثير مختلف بخه تنقية جميع بدن بقي فرمايند ب

خالنيده باشند خالنيده قي آورند و  آن بق درب كه در سكنبين عضلي تر كرده و خر بتربه عدهمرتبه در شش روز 

اگر خلط  يق و زراوند طويل و نطرون و روغن سنبل و عسل استعمال كنند وحقنه مرتب از قنطوريون دق آن بعد از

 حب منتن و حب شيطرج و حب سورنجان به عدهسخت غليظ باشد در حقنة عصارة قثاءالحمار و حنظل اندازند 

اده بار ديگر تبديل مزاج كنند تا مثل اين م آن  تنقية بدن نمايند بعد ازكه آندهند و اين ادويه را مكرر بخوراند تا 

ة محلله به لطفپيدا نشود مثالً مثردويطوس و معجون هرمس و ترياق كبير استعمال نمايند و بر موضع درد ضمادات 

ك سوده و طال و روغن ز زردة بيضه و مغاث و زعفران و كعمثل ضماد معمول از كرنب سوده بزعفران و ضماد مرتب ا

 الملك اكليلل و ض ضماد از برگ غار و بابونه و حرمو در انحطاط مر آرند به عملسنبل و روغن غار و روغن سداب 

اين اشيا ساكن نشود ه و نمام و مرزنجوش سازند و قيروطي از فرفيون و عاقرقرحا و نطرون مرتب كنند و اگر درد ب

و شبت و بيخ الملك  حاشا و صعتر و پودينه و حرمل و برگ غار و بابونه و اكليل آن بگيرند سركة بسيار ترش و در

كبر و قنطوريون جوشانيده هر روز چند بار بر عضو نطول كنند و اگر خلط سوداوي غليظ باشد بايد كه ادويه مجفف 

 نمايد مثل خردل و بزركتان و قطف و ميعه و طال و تلئيناعتدال و ه  تسخين ب كهييدوابسيار استعمال نكنند بلكه 

 آن و خربق سياه كنند و اگر خلط مركب باشد دوا و تدبير موافق تركيب ه افتيمون و بسفايجتنقية بدن از سودا ب

ال در نقرس مركب مادي كنند هليلة زرد پانزده درم تربد سفيد بسفايج سناي ه اين مطبوخ اسهاستعمال نمايند و ب
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 در سه مكي شاهتره هر واحد چهار درم سورنجان سفيد تخم كاسني و كرفس و باديان و گل سرخ هر واحد دو درم

  براي نقرسحب سورنجان كبير بماند صاف كرده باده درم نبات سفيد بنوشند يك رطلرطل آب بجوشانند تا 

 فرفيون دو درم سورنجان بوزيدان ماهيزهرج هر پنج درمايارج فيقرا ده درم شحم حنظل قنطوريون هر واحد بارد 

ل هر ق جاوشير سقمونيا حلتيت قنه مبيدسترجند تربد سفيد ده درم زنجبيل شيطرج خردل فلفل پنج درمواحد 

 سائله جندبيدستر ميعةبارد   براي نقرسطاليبخورند  آن واحد نيم درم حب ساخته دو نيم درم تا سه درم از

به بابونه پخته باشند نطول كنند و  آن  درآبي كهه  كهنه طال نمايند و ببه شرابيا مساوي اقكي صبر اقفرفيون مرك

 گويد كه اگر ابن نوحنمايند و بمقل و ميعه و جاوشير و حلبه و تخم كتان و اشق ضماد نمايند  سوسن مالش روغن

ق خالينده باشند و بترب در خرب آن آب ترب كه دره نقرس از مادة بلغمي باشد ابتدا بقي كنند بعد مبتال از طعام ب

حب شيطرج يا حب ماهباني بخورانند و الزمني يا  حب سورنجان معروف بلقيم آن سكنجبين تر كرده باشند بعد از

  آرند و ادوية مبدل مزاج مثلبه عمل بيايد يا حقنه كه در قول ابوسهل گذشت النسا عرقحقنه حاده كه در عالج 

 آب آميخته ضماد كنند و در انحطاط به روغن پخته به شرابم با آرد كرسنه قبادالملك و ترياق خورانند و شيل

 اندك خطمي سفيد و قدري عقيد انگور سرشته باشند ضماد سازند و يا بگيرند كنجدآن  بمقل يهود محلول كه در

 ضماد نمايند و چون درد شدت گرم نيمست درم برگ مرزنجوش تر ده درم و هر دو را سائيده بلعاب حلبه آميخته يب

 برند و غذا كار هبيا ثعلب كه در عالج وجع مفاصل بلغمي در قول ايالقي مسطور شده  كند طبيخ ضبعة عرجا

هند و از جميع مضرات و و ارانب د از اين تغليظ خون كند مثل لحوم برآنچهنخوداب از گوشت طيور كوهي و 

 ليكن در اصحاب  است تلطيف قوي كند ملح افاعيآنچه گفته كه نقرس را دواي ملطف و مدر نافع بود و جالينوس

 شوند ميهالك  آن به استعمال ببرد و متوسطين و مهزولين ابدان صلب پرگوشت استعمال كنند كه نقرس از ايشان

االفاعي قلع اين مرض  ا و جعده بدهند و ترياقنج و جنطياظ مثل تخم سداب بري و زراوند مدحرو مدرات بول غلي

 بسوزند و خاكستر به تمامه چون در زمستان هر روز بعد هضم طعام بخورند  و هم او گويد كه ابن عرس را كند مي
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 قدم نبايد و او به سويرسين را ادوية مانع انصباب ماده مايد و منق بر نقرس طال كنند كه نفع بسيار نبه سركه او

صحت يافته  آن ق گردد بلكه لزوم ترياق كبير نمايند كه خلقي كثير ازنريزد و مرض مخت ريه مي زيرا كه برگشته بر

لكالنج كه در نقرس چيزي نافعتر از روغن ك گفته ييهودها نقرس را سودمند بود و  و حمام خشك و آب چشمه

از نقرس كند بايد   گويد كسي كه ارادة تحرزيونابن سرابنديدم چون سه درم روغن بادام شيرين بدان آميزند و 

كه تلطيف غذا نمايد و اعتنا بهضم كند و اغذية غليظه نخورد و كسي كه استعمال ريختن آب نمك بر پاي خود 

 گفته كه صاحب نقرس را ابن ماسويهضماد كند و  آن  برنقرس محفوظ ماند و همچنين اگر نمكمدام بكند از 

 گويد كه در نقرس از استعمال ادوية شديدالقبض مثل آب ثابت و نافع استيارج فيقرا با روغن بيدانجير اسهال به ا

آب نمك بشويند ه  دور كرده ببه عدهبله افتد التحليل حذر كنند و بگذارند تا آ  از قويايضاًو  آن انار و انگور و مانند

سفيد مساوي وقت خواب   و شكرمصطكي و چون نقرس هيجان كند اين دوا بخورانند سورنجان و نيكو استكه اين 

اهد ادوية مدره قلع تام نقرس زياده كنند و تع آن آب گرم بدهند و اگر باردالمزاج باشد زيره و زنجبيل دره سه درم ب

و اسهال در اوجاع اسافل بدن استعمال نكند مگر بعد قي ورنه اكثر مرض  آن اصل كند اال در نوع حارو اوجاع مف

اني سكبينج و اشق و جاوشير و حرمل و شحم حنظل و صبر و هليلة زرد هر يك هشت ب حب ماهصفتزياده گردد 

يون و جندبيدستر و فمثقال فرل و سقمونيا هر يك چهار بد و افتيمون و شبرم و مقل و قرنفمثقال شيطرج و تر

 داود مثقال صموغ را در آب تر كنند و ادويه بدان سرشته حبها سازند شربت سه درم يك و نيم هر واحد مصطكي

است و  طال و نطول ببول انسان و سركه و كبريت و نطرون دوم حيض گرمبارد  گويد كه از مجربات براي نقرس

 مع مراعاتيكه در مفاصل گذشت زيرا كه مادة هر دو يكي است و شود ميگاهي بدان آرد ترمس و حلبه سرشته 

 سنا و سورنجان از چنان چهعلل غذاء و طالء استعمال كنند  در اين  كه استبدانند كه ثوم و كرنب از انفع ايشاي

و از اجل ن  آ و طال بخون استالحال نمايد نهادن كبوتر ذبح كرده گرماگرم  تسكين اوفيآنچه و آن استاجل دواي 

 كه اين روغن حنظل نويسد مي سرهندي  استادوية معجون هرمس است و نطوالت او كاهو و زيت كهنه و زعفران
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 حنظل را مع پوست و  استنافعترين چيزها و عالج نقرس و وجع مفاصل آن  گفته كهجالينوس و  استمجرب

آيد و صاف كرده روغن آميخته باز بجوشانند تا  قوت او در آب كه آنبكوبند و در آب بجوشانند تا  آن شحم و تخم

   و بردارند و استعمال كنندآب فاني شود و روغن باقي ماند

  الورك وجعالنسا و  عرق

ران جانبها بيرون بدن و گويند خالف آن جانب  دردي بود كه از مفصل درك ابتدا كند و از طرف وحشي النسا عرق

 منتقل النسا به عرق دردي بود در سرين و چون اين دير بماند اكثر الورك وجعرسد و  نزول نمايد و تا انگشتهاي پا

 كه از پيوند سرين آغاز كند و از  استدردي آن النسا منجمله اوجاع مفاصلست و  كه عرقنويسد مي شيخگردد و 

 قلت به حسبود نازل شود و گاهي تا زانو و تا كعب كشد و هر قدر كه مدت او دراز گردد نزول و زياده ش آن  برپس

الغر شود و ركوع و استواي قامت دشوار گردد و گاهي  آن پاي در آن و گاهي تا انگشتها رسد و از آن و كثرت مادة

به مستاصل شود  آن وجع مفاصل بود اگر مادة آن  يعني حق درك انجا مدد هر عضو كه درفخذانخالع طرف ه ب

بر وضع عضود بود در اسفل و ود نمايند از ادني سبب و اين بنا عبه سرعت و نقرس النسا عرق عود نكند و اما سرعت

 در عصبة عريضه درآيد و چون به عده اكثر در مفصل باشد النسا عرقنقرس و مادة   اين علت موروثي بود خصوصاً

تفاق افتد گردد غير از مواد محقنه در اول امر و گاهي ا آن به سويدرد كند مهيا بانصباب مواد از جميع بدن از فوق 

بود رباطي را كه ليان زائده كه در مفصل نبود بلكه در عصبة عريضه باشد و بساست كه رطوبت مخاطي در حق ورك 

 آن تكاز و انخالع عارض شود وحال او ميان ار آن  مسترخي گرداند ورك را مخلع سازد و قبل استو حق

 كه آن است الورك وجعايمن گرداند و اما  آن كردن از و داغ  استالنسا اشد اوجاع مفاصل الخروج باشد و عرق سريع

 گردد و اكثر از لحوق ضعف و ورك النسا به عرق چون منتقل كه آندرد ثابت در سرين باشد و نازل نشود مگر  آن در

و اسباب  ادمان ركوب عارض شود به سبب ضربة الحق سرين يا به سبب طول جلوس بر اشياي صلب يا به سبب

قالي بود از اوجاع رقم مزمن باقي مدت طويل ر اين از بلغم خام افتد و بيشتر انتا اكثاع مفاصلست اماين همان اوج
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قريب ده ماه و گاهي از مواد حار و مختلف نيز واز امتالي عروق و رگ از خون و از اورام باطني در غور موضع افتد 

اند كه اگر بر ران صاحب  مفاصل ظاهر نباشد و گفته غور خود مثل ظهور اورام سائر به سبب اورام مذكوره كه آنمگر 

خواهش  آن خارش سخت عارض گردد و صاحب آن  سه انگشت بدون درد ظاهر شود و دربه قدر سرخي الورك وجع

  كه دردآن است و وجع مفاصل النسا عرق گويد كه فرق ميان مجوسيست و پنج روز بميرد و يت كند در ببه قوال

ر استخوان ران بود و تا مفصل زانو و گاهي تا كعب تا طرف پاي از جانب وحشي منتهي گردد مرض اندر ظاهدر اين 

به علت  در اين قن در مفصل سرين و گاهيتيا از خلط و موي غليظ باشد و يا از خلط بلغمي غليظ مح آن و حدوث

لنگي حادث  آن دد و ازعلت دراز شود پاي الغر گر به اين  لزوجت اين خلط ورك مخلع گردد و چون زمانهسبب

 گفته كسي را كه وجع ورك عارض شود و بقراطينبغي نرسد و الغر شود و لهذا پاي غذا كما به سويشود زيرا كه 

 كه در جانب چپ آن استمزمن گردد و پاي او متخلع شود تمام پاي او الغر شود و لنگ گردد و شديدتر اين علت 

 و تا انگشت كوچك فرود آمده و چون مادة شتالنگ كه از سرين تا  است گويد كه نسارگيجرجانيعارض گردد و 

النسا و درد سرين  النسا گويند و اسباب عرق رود لهذا عرق مي آن  و وجع در طولشود ميرگ واقع  در اين اين علت

 و در استر  اين پيوند غائرتكه آن ليكن از بهر  است كه در باب اوجاع مفاصل مذكور شد و عالج نيز يكيĤن استهم

Ĥن آيد و عالمات اينها نيز هم ميان گوشت بسيار است و مادة مرض غائرتر بود عالج هر دو جداگانه ياد كرده مي

 كه در براز صاحبان او رطوبتي مخاطي آن است النسا به عرق كه در باب مذكور ياد كرده شده و عالمت مختصه است

مثل اوجاع  آن عد تشخيصنسا حسب سبب بلا  ورك و عرقدج در راست تواند كرد بالجمله عالبود و قامت بدشواري

زقوم و جندبيدستر يا شير انجير  به شيردر طال كنند و همچنين فائده نشود عسل بال آن مفاصل نمايند و اگر از

ر هم  تدبياز اينجاري شود و بايد كه جراحت را مندمل شدن ندهند و اگر  آن ضماد نمايند كه تا آبله افتد و مواد از

  به نشود داغ دهند

   حارالورك وجع و النسا عرقعالج 
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 برند ليكن بعد فصد باسليق فصد كار بهموي و صفراوي مذكور شد حسب سبب هرچه در عالج اوجاع مفاصل د

 در دموي بعد فصد منضج از عناب ده دانه ايضاًرخيات ضماد كنند و رض نيز بمالنسا نمايند و در ابتداي م عرق

 باديان بيخ باديان ماشه ششنفشه تخم كاسني بيخ كاسني پرسياوشان خيارين كوفته گل سرخ هر يك شاهتره گل ب

 چهار ماشه مويز منقي دو توله جوشانيده گلقند سه توله ماليده صاف نموده بدهند و هر يكگاوزبان تخم خطمي 

 ماشه زنجبيل دو ماشه سناي  غاريقون سهماشه ششبعد چهار پنجروز هليلة سياه افتيمون تربد موصوف هر يك 

 شش توله ترنجبين چهار توله روغن بادام پنج خيارشنبر داخل كرده مغز فلوس يك تولهمكي تخم قرطم هر واحد 

 به اطريفل سورنجان استعمال نمايند و يا سورنجان سوده ماشه فماشه افرموده مسهل دهند و بعد مسهالت سفو

 گل سوده ضماد سازند و گاهي سورنجان و به روغن هتره بخورند و مقلصغير توله سرشته با عرق مكوه و يا شا

 شيرة خارشتر چهار ماشه نبات دو توله و گاهي با شيرة خارخسك و شيرة ماشه ششاطريفل با شيرة تخم خيارين 

فن النسا شديد و بيخوابي فصد صا  و گاهي در عرقشود مي توله داده يك و نيم نبات ماشه شش هر يك خربزهتخم 

نوشانند و صندل  الثعلب شربت نيلوفر مي النسا از جانب مخالف نموده شيرة خيارين شيرة كاسني عرق عنب يا عرق

 خربزه و گاهي در وجع شديد فصد باسليق كرده لعاب بهدانه شيرة تخم سازند مي سوده ضماد گشنيزآب ه سرخ ب

 كه آن است و بهتر شود مي حنا ماليده به روغنون شيرة خيارين شيرة خارخسك شيرة باديان شربت بزوري داده افي

 رادعات و قابضات زنهار طال نكنند و در ابتدا چيزهاي مرخي غيرشديدالحراره مثل تخم كتان و بابونه در در اينجا

 آن خوف خلع مفصل بود تدارك آن ضماد كنند و اگر از خطا ضماد رادع كرده باشد و در آن روغن شبت و مانند

 بر عضو و نشانيدن بيمار در شير تازه يا روغن گرم نيمض در حمام گرم و ريختن طبيخ ادوية مرخي ببردن مري

 خلط غالب اگر به عدهالنسا اوال فصد باسليق بايد كرد  قر مسيحي گويد كه در عاقوال مهره بايد كرد گرم نيمكنجد 

 بوعلي نافع بود آن را قي كردن بعد طعام ايضاًكنند و  آن صفرا باشد بصبر و آب باديان و آب كاسني و هليله تنقية

ركبة راسخه بايد كه بقوانين مذكوره در اوجاع مفاصل رجوع كنند و النسا و اوجاع ورك و   در عالج عرق كهنويسد مي
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 دواي رادع در ابتدا گاهي ضرر شديد كند در اينجا كه آن استبدانند كه فرق در عالج اينها از سائر اوجاع مفاصل 

 حادشوار گردد و نج آن نمايد و ماده را چنان گرداند كه تحليل آن نجا حبسآا كه مادة عميق بود رادع در زير

  بلكه واجبست كه اگر ارادة تسكين درد اندر ابتدا باشد تسكين استبغير روع مهيا بخلع آن مفصل مهيا سازد چه

بارد  و فصلبارد  يار رقيق باشد و عالج اينها در بلد چنان اتفاق افتد كه ماده بسكه آنبمرخيات ملينه كنند مگر آن 

ن  آزاالحال   و فيفصد است و اما در دموي نافعترين چيزها ر است و در شق چپ دشوارت بودارشودبه دم عزو در مر

نافع  آن  از پاي و فصد پاي نكنند مگر بعد فصد دست و قي كردن دربه عدهانتفاع يابند اوال فصد از دست گيرند 

 معلوم كه آنمگر  اسفل جذب نكند به سويا بر قي قوي كنند تا اسهال ماده را و اقتض....... د و اما اسهال گاهي بو

 در النسا عرقصد  فكه آندد و بني گشا كه دو روز افاقه كنند پس فصد پاآن است و بهتر  استشود كه ماده قليل

 وحشي نبود بلكه نوع ديگر باشد كه امتداد او در طرف نب درد ممتد و جاكه آن مگر  استالنسا نافعتر از صافن عرق

 اين هر دو شعبه رگ واحداند و مثل باسليق و قيفال كه آنست با النسا عرقصافن نافعتر از  آن انسي بود كه در

فن هر النسا و صا  فقط و فصد رگ مابض نافعتر از عرقكند ميدست نيستند ليكن جالينوس ذكر صافن و رگ مابض 

 گيرند و گويند كه فصد اين النسا عرقفصد  آن شايند و بعدت و فصد رگي كه ميان حنضر و نبصر پاست بگدو اس

گويد كه صاحب كامل  اسليم نافعتر از باسليق در امراض كبد و طحال است چنان چهالنساست  رگ نافعتر از عرق

ن و فصل اخراج خون سب مساعدت قوت و  باسليق از جانب عليل كنند و حسبه فصدالنسا حار باشد ابتدا  اگر عرق

اسفاناخ يا خبازي ه ب آن االنهضام مثل لحوم بچه مرغ و ماكيان و تيهو و مانند ه اغذية سهل حاجت نمايند و ببه قدر

 از استعمال اغذية حريفه و شيرين و سائر فواكه ايضاًاالنهضام و   سازند و از اغذية كثيرالغذا بطييا چقندر پخته غذا

 آن  كنجد مالش نمايند و اشياي مبردة قابضه نزديكبه روغنالحراره بريزند و  ر كنند و بر عضو آب معتدلكه حذ

 كه آن داخل عضو منعكس سازند پس انحالل او دشوار گردد بهر به سوينبرند كه آنها منع از تحلل كنند و فضول را 

آن قن نمايند و از تحلل تنجا محبلكه ماده را در آ  و قوت ادوية مبرده تا مفصل عليل نرسد استاين عضو كثيراللحم
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 در هاون آن را كنجد كنند كه به روغنبايد كه مسح عضو   بازدارند و آفت زياده گردد و درد اشتداد كند و لهذا ميرا

 الحراره نطول كنند ه آب معتدل معتدلكوفته روغن او برآورده باشند و مريض را در خانه اوسط حمام داخل كرده ب

صبر و هليلة زرد و سورنجان  آن بعض ادوية مسهله دهند مثل حب سورنجان كه در آن هر روز تا يك هفته بعد از

در ابتداي  آن  و سورنجان بدهند و بعد ازبه شكرمطبوخ فواكه مقوي  آن مساوي افتد بوزن سه درم بخورانند و عقب

 مطبوخ صفتزعفران حل كرده بر عضو ضماد كنند ي مغاث و زردة بيضه و اندكي به قدرمرض كرنب نبطي كوفته 

ست عدد و يفواكه بگيرند هليلة زرد  و كابلي شاهتره هر واحد هفت درم هليله و آمله هر واحد چهاردرم آلوبخارا ب

 تربد كوفته سورنجان پنج درمريوس  كماذپنج درمرم سناد ده درم بنفشه ست درم تمرهندي پانزده ديمويز طائفي ب

 درم همه را در چهار رطل يك و نيمه درم غاريقون كوفته دو درم تخم كرفس باديان انيسون هر واحد هر واحد س

  صبح بنوشند و بعد ازگرم نيم داخل كرده خيارشنبر رطل آيد صاف كرده پانزده درم فلوس به يكآب بجوشانند تا 

 سابق مسطور شد استعمال كهضمادي  سرشته ضماد كنند و در اول امر به سكنجبينوس باريك سوده بسآن 

 و مرزنجوش و الملك اكليلبگيرند گل بابونه و   آنصفت برند كار بهنمايند و چون مرض انحطاط پذيرد اين ضماد 

و هر گاه ضماد آب مقل محلول سرشته ضماد كنند ه  باريك سائيده بپنج درمبرگ غار هر واحد ده درم تخم خرمل 

 و قنطوريون و پوست كرفس و حاشا الملك اكليلبابونه و  آن  درآبي كه بشويند و راآن  گرم نيمآب ه  نمايند برا جدا

نطول سازند و اگر اين ادويه را در سركه پخته بر عضو طال كنند  آن  برو شبت و صعتر و حندقوقي جوشانيده باشند

باسليق كنند و اگر د  فصدهبه ع آرند به عملكه در اول امر حقنة لينه  ذكر كرده بايد فولسمنفعت بين نمايد و 

 تر كرده باشند بر عضو تمريخ آن  درازرقاندك نطرون آميخته و قدري صوف  آن درد شدت كند روغن جند كه در

 از كثرت خون غليظ حادث شود اوال فصد باسليق از طرف النسا عرق گويد كه چون اهللاةابن هبنمايند نافع بود 

 و لعاب اسبغول بجالب و آب به سكنجبين خون كند مثل شربت آلو  تسكين حدتآنچهمرض بگيرند و بعد فصد 

 خ برند و از بيكار بهدار بنوشانند و اسهال طبع بحب سورنجان كنند و اگر زمانه مساعدت نكند حقنة لينه  انار چاشني
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 روغنبه  سرشته  ضماد نمايند و آب رياحين بر عضو ريزند و چون زمانة مرض متوسط گردد به سركهني سوده 

شايند و از النسا گ ند و اگر به نشود فصد عرقنيلوفر مالش عضو نمايند و امر بدخول حمام كنند و بمزورات غذا ساز

آن غذا دهند و  آن  قبل تنقية بدن حذر كنند و چون صالح بايد از بچه مرغ بريان يا اسفيدباجبه روغنمالش عضو 

 هليله كنند و شيرة تخم به طبيخفراوي باشد اسهال مريض سا حادث از خون صنلا هيزند و اگر عرقاز حلو پر

 و نقوع بشربت بنفشه بنوشانند و بعد چند روز از اسهال چون به سكنجبين تمرهنديخيارين بشربت نيلوفر و آب 

قوت عود كند فصد باسليق و يا هفت اندام كنند و تبريد مزاج نمايند و غذا مبرد مثل بادرنگ و خيار و كاسني و 

آب غوره يا ه  گيرند و هنگام صالح غذا بچه مرغ بالنسا عرق سازند و تبريد عضو بطحلب و سركه نمايند و فصد كدو

 به عدهشايند رت بود باسليق از دست محاذي وجع گحرا سا اگر ازنل گويد كه عرق اابومنصورآب سماق دهند ه ب

ست درم يهليلة زرد ب آن جان بنوشانند صفتمطبوخ سورن آن قي كنانند پس از آن النسا كنند بعد از فصد عرق

 سه درم سورنجان سفيد كوفته دو درم هر يك هفت درم تخم كاسني تخم كرفس هر يكبنفشه خشك گل سرخ 

 در دو رطل آب بجوشانند تا ده ثلث در رطل باقي ماند صاف كرده ده درم شكر سفيد آميخته بنوشند و از مجربات

 تازه سوده يا ه استحمام از آب شيرين و اغذية مرطبه كنند و از برگ طحلبب كه ترطيب مزاج آن استدر اين 

صبر   آن صفت سرشته ضماد كنند و كسي كه از مطبوخ كراهت كند اين حب دهندبه سركهاصول قصب سوده 

 نيم درم هر يك تخم كاسني و كرفس و باديان درم يك گل سرخ يكدانگ سورنجان سفيد ربع درم سقمونيا درم يك

 و بيخ ماميثا مقويه مثل گل سرخ و صندل و به ادوية النسا عرق گفته كه در ثابت و  استا سازند و اين يكشربتبهح

دفع كند پس انحالل او متعسر گردد و  آن خلط را بطرف بدن و عمق آن ضماد نبايد كرد كه آن و افيون و مانند

 گويد كه محمدبن زكريا ضربان اشتداد كند و  چون از امتالي دم بود بر صاحب اوالنسا عرقچنين گفته كه 

واجب  آن  و قي و اسهال هرچه دربه فصد اضمدة قبل از تنقيه النسا عرق كه در آن استترين اشيا در ضرر  عظيم

 كه دو روز حقنه كنند پس فصد او آن است گفته كه مريض متحمل باشد بهتر ابن سرافيونبود استعمال نمايند و 
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موي  دالنسا عرقها در  ترين حيله  كه مجربنويسد مي محمداكبر ر استر جذب خلط از عمق قويت كه اين دگشايندب

يك بمالند تا  آن آب گرم عسل كنند و غذاي مرطب خورند و روغن پيه مرغ و بط و ماننده  كه در حمام بآن است

فصد باسليق نمايند و آنجا كه درد  به عده گشايندميان حنضر و بنصر پاي مقابل درد  النسا عرقرگ  آن  بعد ازهفته

قوي بود روغن شبت و روغن گل و كنجد گرم كرده بمالند كه درد بنشاند و بسيار ديده شد كه بعد تنقيه داغ دادند 

 به هشت انگشت شتالنگ سيخ آهني گرم كنند و باالتر از  كهآن است در اين نمود و طريق داغ و صحت كلي رو

 در ساق دار باشد و بعد بستن ران تا زانو بيشتر ظاهر نشود و اگر هند و اين رگ گره داغ نالنسا عرقگ مضموم بر

 داغ دهند و هم در اينجا كه هم آن استر و بنصر پاي داغ بخط عريض دهند و بهتر ظاهر نشود ميان انگشت حنض

اره رگ را بصن آن ند وفشكادر ساق باالتر از كعب به هشت انگشت صاحب او و اگر اين داغها سود ندهد ميان ساق ب

  حتراز از جماع و ترشي الزم دانندالة مرض گردد اشته ببرند و داغ دهند كه البه ازبردا

  و مركببارد  الورك وجعالنسا و  عالج عرق

 در اينجا بقلم آنچه آرند و به عملهرچه در عالج اوجاع مفاصل بلغمي و سوداوي و مركب مسطور شد حسب ماده 

بعد تنقية تام و فصد صافن ضماد كردن بارد  النساي  نافع عرقذكر ادوية مفرده برند كار بهت آيد موافق حاج مي

 ه مجرب سويدي يك مثقال در هر مرتببه قدر يك بارهفت بار بعد هر سه روز  آن ترياق فاروق متواتر و خوردن

البطم و كذا ميعه  و كذا علك و ضماد قنطوريون دقيق النساء بلغمي و شرب وث جهت عرقشك و كذا بيخ كبر باست

 و كذا شحم حنظل و كذا بيخ او كه انفع ادويه است و كذا حرمل و كذا قفراليهود دو درم و كذا يك مثقالسائله 

 به عسلو كذا شيطرج  آن  و ضمغبه عسلن بلسان و كذا فرفيون و كذا سداب  لبحب بلسان و كذا عود بلسان و كذا

ا سركة عنصل و كذا كندش اد و كذا پودينه كوهي و كذا بيخ سوسن سفيد و كذبن زرقو و كذا حلتيت و كذاو كذا دو

 و كذا خولنجان دو درم و كذا حروف كذا به عسل و كذا نانخواه و كذا انيسون ازرقمانا دو درم و كذا مقل و كذا قرد

نظل سبز و دلك بدان و  و كذا حبه سركه پخته و كذا خاكستر بخور مريم به شراب برگ راسن كوفته  ضمادوشحم 
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 به روغن و كذا انجدان مخلوط به زيت كهنه و كذا چرك بدان كه در حمام جمع شود به زيتكذا حاشا و سويق 

م بماءالعسل و كذا شيطرج و بيخ راسن آميخته تا نيم ساعت و كذا برگ هر دو ا و موم و يا روغن حنا و كذا شيلايرس

آب صبر تازه سرشته ه  بيك جزو صبر يك جزو قسط هندي و جزو باديان مساوي سوده تا ربع ساعت داشتن و كذا

به زاج  و كذا به آرد جو و كذا زفت و به عسل كهنه سرشته و كذا مغز پنبه دانه به زيتآب صبر تازه يا ه و تنها ب

ماءالعسل و صبع بال  فوهو شرب آن  كهنه و كذا پودينة دشتي و كذا ماميران چيني و كذا گل ياسمين و برگشراب

 و كذا به عسل تا چهل روز و كذا قسط هندي به عسلكذا هوفاريقون دو درم چهل روز متواتر و كذا كمافيطوس 

 و مصطكي و كذا كرفس رومي و كذا فرفيون ببه عسل و كذا زنجبيل و كذا كبر محلل به عسلزوفاي خشك 

ذا حب ماهودانه نيم درم و كذا دارفلفل و كذا دارچيني و كذا تخم سداب از درم تا دو درم هفت روز متواتر و ك

 هر روز نيم اوقيه يك جزو باديان يك جزو و كذا پوست هليلة كابلي و كذا سم بز سوخته دو جزو انيسون النيل حب

 ايرسا و كذا قوم كه مقوي فعل حقنه است و كذا آب برگ به طبيخمطبوخ بيخ راسن و كذا و حقنه سه روز متواتر 

 كهنه ده درم و كذا قسط به زيت درم يك فرفيون و تمريخ نرم او و كذا روغن قرطم و مري شعير كبر و اطراف

 كهنه و كذا روغن قسط و كذا زيت كهنه و كذا خفاش در آب و زيت پخته تا مهرا شود صاف نموده به زيتهندي 

 فتيلة معمول از پشكل بز و حمول  پختهبه زيتا ي شود و روغن باقي ماند و كذا خنفسبار ديگر جوشانيده تا آب فان

 بيخ كبر ممزوج  استالورك وجع كه مفيد ذكر ادوية مفردهالنساست   و شرب ذهب هر واحد نافع عرقو تعليق

 و كذا شرب هليلة كابلي در بلغمي و كذا شرب و ضماد  استمجرب سويديبارد  الورك وجعبكشوث در تسكين 

به رب و ضماد دارچيني و كذا شرب تخم ماهودانه نيم درم بجالب يا ريوند و كذا شرب سكنجبين عنصلي و كذا ش

قدري از  آن در شورباي گندم يا در مرقة گوشت بنوشند و بعد شرب آن  و كذا شخم قاوندي چون سه درم ازعسل

 تخم هليون و كذا فرفيون شرب  وشحم مذكور در مغرقه آهني بر آتش گرم كرده بر درك بمالند از مجربات اوست

و  و كذا زعفران و كذا طبيخ سرشته به عسل  مسهله و خوشبو و مقل ازرق و كذا زراوند مدحرجبه ادويةنيم درم 
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 سنا و كذا نمام و كذا سكبينج و كذا پودينة بري و كذا اسارون و كذا صعتر بري و كذا اشق دو مثقال شرب و ضماد

 سورنجان و كذا دارچيني و كذا جنطياناي رومي و  و كذا جوز هندي و كذا زفت رطب و كذا مرمكي و كذابه عسل

 به عسل و و كذا برگ سرآن استكه قوي از  آن تين رومي و عصارةفسنكذا شيح ارمني و كذا روغن بيدانجير و كذا ا

 پخته و كذا به سركه حرمل و كذا برگ كبر و كذا آرد ترمس و ضمادو كذا فقاح اذخر و كذا حسك و كذا غاريقون 

 به سركهالبان   سرشته و كذا حببه سركها آرد شيلم  آرد جو و سركه و كذا صدف بحري سوخته و كذسقمونيا و

 زرد آميخته و كذا سرگين كبوتر و به مومفيدست روغن ياسمين س آن سرشته و كذا كندش و كذا روغن زنبق كه

 و  استان هر واحد نافعاشنخ  سكبينج و كذا مطبوو حقنهالغار  و كذا روغن حب آن كذا عصارة حندقوقا و روغن

النسا مادة   كه سبب عرقنويسد مي مصنف اقتباس اقوال اكابرالنسا مسطور شد   كه براي عرقĤن استباقي اكثر هم

فضلية بلغم خام بود ليكن از دمويت و سوداويت هم خالي نباشد پس فصد باسليق كنند و بفاصلة سه چهار روز عرق 

اين منضج دهند  آن  فصد كنند و پس ازبه عدهدو روز روزه بدارند و غذا كمتر خورند  و بايد كه گشايند النسا عرق

 هفت هر يكماشه باديان بادرنجبويه مكوه برگ شاهتره سورنجان  پنجهر يك السوس انيسون تخم كرفس اصل

به ضج  سه ماشه گلقند سه توله و غذا نخوداب بچة مرغ بدهند و بعد حصول نهر يكماشه بيخ كبر بسفايج 

به يكه در وجع مفاصل گذشت مسهل دهند و روغن شبت و گل كنجد بمالند و اگر باقي ماند داغ دهند دستور

و تنقية ماده  دين علت تساهل نكنند تا لنگي نيار در قول محمداكبر مسطور شد و بايد كه در معالجه اطريقي كه

 بخالف سائر اوجاع النسا عرقا ماده عود نكند زيرا كه مادة بكرات بايد كرد و ميان دو استفراغ بسيار فاصله نبايد داد ت

ادعات بپرهيزند و حب چهاربرگ كه در عالج رو  و از جماع و حموضات و لبنيات وگردد مي عائد به سرعتمفاصل 

آب برگ كريله باره   آنصفت نيز نفع دارد و همچنين روغن هفت برگ بسيار مفيد در اينجادرد پشت نوشته شد 

ن كنجد برابر و آب باران نيمه الو هر يك چهار و نيم توله روغيب و تنباكو و تاتوره و عشر و سنبهنو شبت و ماسي 

ه نيمه آيد پس سورنجان تلخ ه بجوشانند كه روغن بماند صاف نموده روغن گل نيم پاو آميخته باز بجوشانند كه بهم
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 هفت ماشه سوده هر يك ميعة يابسه وجند يك توله مصطكي توله يك و نيم هر يكلبنج قسط تلخ گل بابونه بزرا

الورك   دارند و عالج وجع  هم نفع ميدر اينجا بيايند الورك وجعداخل كنند و اضمده و اكمده و حبوب كه در عالج 

جي كنند كه در هنئات بلغم قي نمايند و باقي عالج ب كه اول فصد باسليق كنند و بفاصلة دو سه روز بمقياين است

 دو هر يكحا تخم شبت حلبه  بيخ كبر پودينه عاقرقرنافع استجع المفاصل بلغمي نوشته شد و اين ضماد عالج و

 پوست درخت عشر كهنه مغز تخم بيدانجير شش درم هر يكني قثاءالحمار خشك درم زردچوب چهار درم مال كنك

دد بدست ماليده آب غليظ شب خيسانيده صبح بجويانند تا خوب مهرا گر  هژده درم در آب مذكور شورهر يك

 ده درم در آب مذكور انداخته شراب هر يكگرفته كبريت كندر هر يك هشت درم سورنجان تلخ بيخ كبر مصطكي 

دو آتشه اضافه نموده تا سه پاس متصل كهرل كنند كه مانند مرهم شود بر پارچة سفت ماليده برجاي درد گذارند 

به  نه توله قند سياه نيم پاو در روغن بيدانجير چهارتوله حلوا بپزند هر يك وا تر از اول آرد باجرا و منده  قويديگر

كچري قسط تلخ هر يك ر چهار درم بابونه سورنجان تلخ كپوهر يك بزركتان حلبه تخم شبت زنجبيل بزرالبنج عده

سه ساله را  د كه درحب چرب كرده گرماگرم بربندند به روغنسه درم شراب كهنه چهار توله آميخته جاي درد را 

گوكهرو زنجبيل هاره گلوسبز نه اسبند الهوري ابهل وج تركي بد پوست ببول كهكند ميدر مدت دو ماه زائل 

 كوفته در آب مطبوخ اين يك توله نه ماشه برگ راسن هر يك دارفلفل سورنجان شيرين نركچور سيندهي دارهلد

 سه توله هر يكربد سفيد پوست هليلة زرد هليله سياه  كنار صحرائي برگ سنا تبه قدرادويه آميخته حبها سازند 

آب ادوية ه  سوده بپنج درم نه درم مصطكي ازرقزنجبيل بيخ كبر هر يك يك نيم توله مكوه چهار و نيم توله مقل 

سابقه ضم نموده حبها بندند و يك حب صبح و يكي شام بدهند و آنجا كه هيچ تدبيري سود ندهد بايد كه در آب 

ع صحرائي و بچه كركس و كلس اگر همه بدست آيند سياه صحرائي و عقعق و هدهد و ضفادباه و يا زاغ مطبوخ رو

 هم نفع ظاهر نشود بايد كه چوب از اين و اگر دهد ميرسد تا ديرنشانيدن نفع كثير به همبهتر واال يك يا دو هرچه 

 به عدهند  تا چهل روز سائل دارآن راند و زخم چيني بند خورانند و بعد انفراغ از چوب چيني اگر باقي ماند داغ ده
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 از انتقال مادة وجع رحم افتد اول در اصالح رحم آنچهبيض و اصفر عالج كنند و اما بمراهم مدمله مثل مرهم ا

النسا هم از   عرقمحمدزكريا به قول پردازند و روغن راحت و حلتيت بمالند و الورك وجعكوشند پس بمعالجه 

 نزد النسا عرق گردد اول رگ النسا به عرق افتد و اگر زني را بعد اسقاط حمل درد رحم منتقل انتقال مادة رحم

آب گرم بخورانند ه  جانب وحشي بايد زد و خون بوزن نيم پاو گيرند و وقت خواب اسپند الهوري سه ماشه بشتالنگ

 غذا مرغ يك هفتهقوم شد تا ت مريكعدد حب چهاربرگ كه در عالج درد پش و صبح مطبوخ مشكطرامشيع دهند با

 اگر خلط غالب بلغم باشد به عدهالنسا فصد بايد كرد  گويد كه اوالً در عرق  ميابوسهلنان خشكار دهند  با گو حق

تنقيه بحب شيطرج و حب منتن و حب سورنجان كنند و حقنة مرتب از قنطوريون و حنظل و شبت و سبوس گندم 

 حقنة معمول از اينو اقوي  آرند به عملاردين و روغن قسط نو عسل و روغن و انجير و قرطم كوفته و مقل و مري 

هرج و قنطوريون و زراوند و بيخ كبر و خربق سياه و سفيد و حرمل و سورنجان و عاقرقرحا و حنظل و از ماهيز

ردين يا  گرفته روغن نايك رطلآب  آن آب خوب بجوشانند و ازه  همه را ب استيون و مغز قرطم و تخم شبتذرما

 آن رسد بعدبه هم حقنه كند و اگر عقب اين حقنه التهاب و كرب گرم نيمانداخته  آن  بر دو اوقيهبه قدرروغن بان 

 خارج  استموذي آن  رطوبت لزج منعقد كهكه آن آرند تا به عملحقنة مطفيه استعمال نمايند و مدام حقنة قويه 

ست درم عاقرقرحا پنج درم قسط يب  عضو آلم اين دوا نهند برگ غارحقنه بازايستد و بر آن  از استعمالبه عدهگردد 

هفت درم حرف چهاردرم نطرون سه درم كوفته بيخته پس بگيرند زفت رومي نيمرطل و در روغن ياسمين دو اوقيه 

يرند  بگديگرادويه انداخته حل كنند تا مستوي گردد و بر كاغذ طال كرده بر موضع درد بچسبانند  آن  بربگدازند و

صوف و در روغن سداب يا روغن حنا يا روغن قثاءالحمار تر كرده نطرون و عاقرقرحا و سركه بدان آميخته بر موضع 

عالجات زائل نشود بايد كه ملول نشوند بلكه مريض را چند روز راحت داده بار ديگر عالج  به اين نهند و اگر مرض

 اين را قي نفع كند اما در ابتداي مرض بعد ايضاًجارح رساند و  كنند كه المحاله بنبه مراتشروع كنند و اين فعل 

آب مطبوخ شبت مع ه  و جوزالقي و تخم ترب و تخم سرمق بكرزد منقي مثل كنبه ادوية آن طعام كنند و اما بعد از
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 سفيد كنند و هرگاه مفصل درك قريب خلع گردد و خربقين عنصلي و اگر حاجت بقوي تر افتد ببنمك و سكنج

 مندمل شدن ندهند به سرعت آن رارك داغ نهند در سه چهار موضع و جراحت  وحق  مزمن شود بايد كه برمرض

جة بمعال آن  عالجبه عدهخارج گردد  آن  جميع مادة عضو ازكه آننهند تا  آن  بربلكه بسيار روزها ادوية مقيحة اكاله

غذا دهند و از جمله تدابير مولد امتال از اخالط خام ال االنهضام معتدل ه سريعطعمقروح نمايند و مريض را غذا به ا

 كه فرمايد مي شيخمثل تداخل طعام و پري شكم متواتر و سكر و جماع و حركت بر طعام بغير ترتيب احتراز نمايند 

 و اقدام بر استعمال محلالت اند قام اورام غليظ در استحقاق عالج و وجع ركبه راسخ قائم مالورك وجعالنسا و  عرق

 از  تحريك اسهال ماده را بطرف در دو قي تحريك اوبه سبب  استقويه قبل از تنقيه نبايد كرد و قي انفع از اسهال

 كه از بورق و حل بود و اگر بمقئيات قويه محتاج اليه براي اخالط غلية بارده تنقيه آن استن طرف كند و بهتر آ

 احتياج افتد و بعد به فصددر بلغمي احياناً بلكه اكثر   ايضاً و  ملطفة مسخنه كنندبه ادويةكنند بايد كه تبعيت اين 

تنقيه مدرات و مشروبات نافع اوجاع مفاصل و دواي هرمس خاصه استعمال نمايند و اين دوا بسيار عجيب است 

 كوفته باريك بيخته يك يك رطلج دو اوقيه تخم سداب خشك انا هر واحد نه اوقيه زراوند مدحركماذريوس جنطي

 به عملها  ها استعمال كنند و اگر كفايت نكند حقنه  ضمادات و نطوالت محلله و آب چشمهايضاًملعقه بخورند و 

نهند و تا حصول  آن  برشرط بر سرين استعمال نمايند و محمرات و منفطات و بغيربه شرطمحاجم  آن آرند بعد از

افزايند يكي براي تحليل  براي دو غرض ميآن  ندرين باب حدتاصحت مندمل شدن ندهند و در ضمادات مستعملة 

 كه گاهي تجفيف ماده آن است خارج و حدت آنها براي غرضي مكروه بود و او به سوي آن ماده و ديگر براي جذب

 غافل نباشند و گاهي احتياج تلئين كه از امر  استواجبيد و غيرقابل عالج گرداند فلهذا نما آن كند و تحجر

 و سركه نيم رطل و نطرون ربع يك رطل و آبزنات بگيرند روغن حنا نطوالتاي جذب افتد بر آن بمحاجم و وضع

تر كرده تكميد مضع نمايند و آبزنات از مياه ادوية مفردة محللة  صوف زوفا آن  اوقيه و دريك و نيمرطل و قاقله 

وغن عاقرقرحا و روغن حنا و باب استعمال كنند و اما مروخات مثل روغن قسط و روغن فرفيون و ر در اين مذكوره
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 آرند به عملو فرفيون و ادهان مذكوره  و شيره استعمال نمايند و قيروطيات بجا و بعد تنقير استروغن جندبيدست

الغار انجدان نطرون   تخم سداب بري حب است ظاهر از عمقبه سوي و ضمادات اين ضماد محلل جذاب ماده اطليه

واه هر واحد چهار مثقال سداب تازه زفت موم اشق هر يك ثمن من بارزد شش شحم حنظل نانخ ناماشيح ارمني قرد

النسا پشك بز بسركة كهنه طال  قر مرهم بسازند و اگر بر عبه دستورمثقال جاوشير چهار مثقال كبريت چهار مثقال 

به  گشايندفاطات را ب و بايد كه ننيكو استباشد و مراهم محمره و منفطه بسيار  آن ل و افضل ازدكنند مثل دواءالخر

 زا يك رطل زيت يك رطل بورق ايضاً صحت يابند كه آنبپاشند و باز اعادة تنقيط كنند تا  آن  بر دواي مجففعده

 يك و نيمقرحا نيمرطل حرف ي سوخته دو رطل عاقر رطل درديك و نيم ضماد نافع مويزج ايضاًن طال سازند و آ

 مرهم جمع به دستور گداخته همه را  سه قوطوالت صمغ صنوبر بارزد زيت كبريت بورق هر يك نيم رطلرطل بارزد

 زفت و بر سرين طال نمايند و بااليش كاغذ يك جزو گوگرد سوده و يك جزو بگيرند ايضاًنمايند و استعمال كنند و 

ان و باريك  كه بگيرند نبات شيطرج سبز در تابستاين است از خود آبله افتد و از مجربات كه آننهاده بگذارند تا 

بسايند و با پيه جمع كرده بر سرين و موضع درد نهند و ببندند و چهار ساعت تا شش ساعت بگذارند پس در حمام 

جدا كرده بر موضع صوف بزاج هفته تا ده  آن داخل كنند و چون اندك عرق كند در آبزن داخل نمايند و ضماد از

 ثافسيا و موم و روغن سداب ايضاً مويزج و ذراريح و ايضاًغني كند و روز نهند و اعاده كنند كه اين از خردل و ثافسيا 

 و شود ميحرف زياده كرده  آن  درمرهم سازند و گاهي آن دبق و زهراسيوس و بورق و مويزج و ازو  عاقرقرحا ايضاًو 

ار اوقيه نطرون  روغن حنا هشت اوقيه سركه چهايضاً و  است اين مرض و درد زانو را نفع كند قيروطي فرفيونآنچه

 آن  بردو اوقيه عاقرقرحا يك اوقيه اول عاقرقرحا را كوفته در روغن حنا تا سه روز بخيسانند و جوش خفيف داده

 مثقال  مثل اين از اطليه بگيرند موم مصفي صدديگرصوف آلوده بر موضع درد نهند  آن  درسركه و نطرون اندازند و

مرهم و مر هر واحد شش مثقال قطران پنج مثقال و  دان و سوسن و بارزيحست و پنج مثقال تخم رياالنباط ب علك

رك طال كنند السيما اگر مادة محدث آلم خون راسخ در نفس مفصل يا بلغم غليظ بسازند و بر موضع درد و حق و
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  والنسا بگيرند زيت كهنه هژده اوقيه برادة اسرب و نمك طعام  مسكن عرقمرهمزجاجي متشرب حق مفصل باشد 

مثقال براده مس سه اوقيه زنگار و كندش و بيخ ماذريون سياه و زراوند و خردل هر واحد  االنباط هر واحد صد علك

الغار و  رند انجدان و تخم سداب دشتي و حب بگيديگر شود ميعاقرقرحا يك اوقيه انداخته  در اين دو اوقيه و گاهي

االنباط و   بستاني و زفت خشك و علكار مثقال سداب ترا هر واحد چه و حنظل و شيح و نانخواه و قردمانبورق

رايتانج و اشق و پيه گوساله هر واحد شاهتره مثقال جاوشير شش مثقال گوگرد غيرسوخته چهارمثقال روغن حنا 

 صمغ صنوبر چهل مثقال كبريت يك رطلهژده اوقيه ديگر بگيرند زفت رطب هژده اوقيه زراوند ده اوقيه و نيم موم 

 نيم ويزج يك قسط عاقرقرحا نيم رطل قردمانا يك رطل قسط بارزد رطل ميك و نيم بورق يك رطل غيرمحرق

النفع حب   مسهل نيك بالغماارطل گداختني را گداخته و خشك را سائيده جمله مخلوط سازند و بمالند مسهالت 

ند چيزي روبيع بخ و مثل معجون هرمس كه در رالنجاح رنجان و حب منتن و حب شيطرج است و مثل حبسو

اسهال بسيار نيست بلكه تنقيه بتلطيف كند و  آن  در بخورد مفاصل دردناك او عرق كند وآن رانيست و كسي كه 

 و بگيرند ر استهرج و شيطرج و عصارة قثاءالحما حنظل و قنطوريون و صموغ و ماهيزاجزاي ادوية مسهله شحم

م و لحم باشد بيرون آرند و در هر دو روغن كنجد پر كرده از شح آن  در جوفآنچهحنظل دو عدد و سوراخ كرده 

يك كيل روغن و نصف آب انداخته بپزند تا  آن  بر مع روغن در ديگ كردهآن رابپوشند و يكشب بگذارند و صبح 

يكه به قدرنان پاكيزه كوفته بيخته  آن  بر دور كرده آب و روغن را بجوشانند وآن را حنظل پخته شود پس كه آن

هژده عدد مريض بعد استحمام  آن  بندقه سازند و ازبه قدرنادق ب آن  ازاد بدان گردد مثل خاگينه شود انداختهانقع

اسهال و قي كرده شود و مرض طول كند ه  و چون تنقيه ب است وجه ديگر طبيخ روغن بعصارة حنظلبخورد و

 حنظل و زهرة گاو و عاقرقرحا و قنطوريون ثاءالحمار وادوية مسحجه مسهلة خون مثل طبيخ قها از  حموالت و حقنه

وقت ايشان را نافع بود و گاهي به كند و  در اين  آرند كه اين همهبه عمل حو حرف و شيطرج و طبيخ سمك مال

 آن  از سائر عالج منع كند و اما در آخرر است و قبل از تنقيه بسيار مضشود ميگاهي در حقنه فرفيون داخل كرده 
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 صفتي علت مندفع گردد ر سحج خودبخود عارض شود و با و هرگاه تنفيط نفع نكند و بيشت و خصوصاًنافع است

حقنه كنند  آن آبه حقنة مسحجه حنظل و حرف و بيخ كبر و قنطوريون و قثاءالحمار و شيطرج و فوه جوشانيده ب

 و سبوس گرم كرده ه سركهب ايضاًاين حقنه است و  آن هاي نافعه براي بر درك ضماد نمايند و از حقنه آن و بتقل

جاري گردد  آن نجا خون ميت باشد بذهب احمر بر موضع خون داغ سخت دهند تا خون از آضماد سازند و اگر در

 ادوية مسهله به عده قي كنند به استعمالالنسا از رطوبت و بلغم باشد بايد كه امر   گويد كه هرگاه عرقمجوسي

د هر واحد چهاردانگ صبر و سورنجان و شيطرج هر واحد نيم درم غاريقون و ترب  آنصفتمثل اين حب دهند 

شحم حنظل دو دانگ همه را باريك سائيده حبها سازند شربتي از دو نيم درم تا سه درم و حب شيطرج نيز دهند و 

 عسل سرشته بر سرين به شراب يا به سكنجبينبعد تنقية بدن تضميد ورك برايتانج و مويزج و عاقرقرحا سوده 

 هر الغار حب عصارة قثاءالحمار ويك جزوپوست بيخ كبر پودينه عاقرقرحا هر واحد   آنصفت آرند به عملاد ضم

 عاقرقرحا و نطرون هر ضماد ديگر عسل سرشته بر سرين ضماد كنند به شراب سائيدهواحد نيم جزو همه را باريك 

فت را در روغن زنبق يا زيت گداخته ادويه  زپنج درم زفت رومي درم يك هر واحد الرشاد حبواحد دو درم قسط و 

 حرف و خردل و ديگرل ابوسهل گذشت  كه در قوĤن استباب نسخة اين هم در اين ديگرآميخته ضماد سازند 

آب مرزنجوش باريك سائيده بر سرين ضماد كنند و بايد كه بر موضع روغن ه  بيك جزوپوست بيخ كبر هر واحد 

بمالند ضماد مولف فولس موم صد درم  آن مويزج سوده و روغن مصطكي و مانندحنا يا اندك بورق و عارقرحا و 

م و قنه و قطران و بيخ سوسن هر واحد پانزده درم ادويه را سائيده مو و  زنگار و مرپنج درمست و ي بالبطم علك

 مسهلة نافعه اين تدبير ساكن نشود چيزي از حبوبه رك ضماد كنند و اگر مرض بقطران گداخته بياميزند و بر و

به  اضمدة مذكوره به عدهاين بدهند و اگر فصل تابستان باشد بايد كه در اثناي اين قي بماهي شور استعمال كنند 

و سداب و كرنب  وبرجاسف و قنطوريون و پوست بيخ كبر الملك اكليلبابونه و  آن  درآبي كه آرند و در آبزن عمل

 آن  ناردين يا روغن قسط يا روغن نارجيل و مانندبه روغن و ورك را كه قطن آن نند بعد ازاشجوشانيده باشند بن
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هاي نافعه  حقنه آن بايد كه در تدبير تسكين نيابد مي به اين  مرض نقصان پذيرد و اگر علتكه آنمالش كنند تا 

ك و المل خارخسك و شبت و بابونه و اكليل  آنصفتاين حقنه است  آن النسا استعمال نمايند و منجملة عرق

 عاقرقرحا كوفته پنج درمسداب هرواحد يك كف قنطوريون دقيق ده درم حنظل كوفته دو عدد قثاءالحمار كوفته 

 حلبه چهاردرم همه را در هفت رطل پنج درمسه درم پوست بيخ كبر و قرطم و مغز تخم بيدانجير كوفته هر واحد 

مري و عسل و روغن سوسن و زنبق هرواحد  آن  برگرفته آن  نيمرطل بازآيد و دو ثلث رطل ازبه يكآب بپزند تا 

 مقل دو درم جندبيدستر نيم درم آميخته همه را در هاون بسايند باندك آب مطبوخ و درم يك سكبينجيك اوقيه 

روغن تا مخلوط شود و بدان حقنه كنند و عقب حقنه بر پشت و سرين روغن قسط و سوسن مالش نمايند ديگر بيخ 

 آن  از آيد و صاف كرده چهار اوقيهيك رطل رطل كوفته در سه رطل آب بجوشانند تا بسوسن آسمابخوني نيم

  است حقنه نمايند كه نافعگرم نيمري و عسل هر واحد يك اوقيه انداخته خوب حل كنند و روغن زنبق و مگرفته 

خ كبر هر واحد ده تر از اول شبت و بابونه و خارخسك و سداب هرواحد هفت درم قنطوريون و پوست بي  قويديگر

درم حلبه و قرطم و بزركتان و بادام مقشر هر واحد پنج درم حنظل كوفته پنج عدد سكبينج و راتينج و جاوشير و 

 هر واحد سه درم شيطرج هندي دو درم سبوس گندم يك كف همه را در شش رطل آب بجوشانند تا نبطيكمون 

 يك و نيمط و ناردين و سوسن هر واحد اوقيه بورة ارمني گرفته و روغن قس آن يكينم رطل بماند و نصف رطل از

 حقنه كنند ديگر خارخسك و قرطم كوفته و تخم بيدانجير كوفته و مغز خسته مشمش كوفته گرم نيمدرم آميخته 

 يك و نيمهر واحد يك كف حنظل كوفته دو عدد سداب و گنداب هر واحد يك دسته در شش رطل آب بپزند تا 

 حقنه ايضاً و نافع است را النسا عرقبيدانجير يك اوقيه آميخته در سه دفعه بدان حقنه نمايند كه رطل بماند روغن 

 حقنة ديگر كند مي و در وقطن را نفع النسا عرق در آب پخته صاف كرده روغن زيت اندك آميخته در الرشاد حبب

 و سه اوقيه آب شيرين خوب البطم كعلبگيرند يك اوقيه زيت و دو اوقيه عسل و يك اوقيه نطرون و نيم اوقيه 

د طول رصبر نمايند كه اسهال اخالط مخاطي كند و گاهي اسهال خون نمايد و اگر د آن  برجوش داده حقنه كنند و
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كند بايد كه استعمال اين حقنه متواتر نمايند و در ادويه قنطوريون و عصارة قثاءالحمار و روغن قثاءالحمار افزايند 

 و زراوند طويل و قنطوريون دقيق و پوست بيخ كبر و خربق سفيد و سياه و ماهيزهرجيرند  بگحقنة ديگرصفت 

 حاجت همه را در آب خوب به قدرحرمل و سورنجان و حنظل و عاقرقرحا و نادريون و مغز قرطم و شبت هر واحد 

  حقنه كنند وگرم نيمجوش دهند و هشت اوقيه آب صاف كرده روغن ناردين و روغن زنبق هر واحد ده درم آميخته 

  در حقنه التهاب عارض شود بايد كه حقنة لين كهاز ايننمايند و تكميد مقعد بپارچة گرم سازند و اگر  صبر آن بر

 و روغن خبازيعناب و سپستان و جو كوفته و بنفشه خشك و پرسياوشان و خطمي و سبوس گندم و برگ آن 

حقنه تسكين يابد و چون اين عالج استعمال كردند و درد  آن از آرند تا تا حدت عارض به عملبنفشه داخل بود 

النسا قريب عقب كنند و اگر يافته نشود فصد رگ مشط قدم يا رگ باطن زانو نمايند و  ساكن نشد بايد كه فصد عرق

ك  كه مذكور شد اندبه ادويةتسكين درد و تخدير عضو نمايد و  آن چون درد اشتداد كند فلونياي رومي دهند كه

نكنند  آن افيون با پوست بيخ لفاح آميخته بر موضع درد طال كنند و بايد كه از ادوية مخدره حذر نمايند و استعمال

  درمگر هنگام ضرورت چون درد شدت كند زيرا كه ادمان استعمال آنها ابطال حس عضو و اجماد ماده نمايد پس

 نافع آن را كه  است انتفاع يابد خوردن اين سفوف صاحب اين مرض بدانچيزي كهندهد و از  هيچ عالج سودآن 

 شيطرج هندي سه درم زعفران نيم درم ادويه را پنج درمبگيرند سناي مكي ده درم سورنجان   آنصفتام  يافته

 و چون مرض طول كند بايد گرم نيمآب ه آميخته دو درم تا سه درم بخورند ب آن هم وزنه شكر سفيد دباريك سائي

آبها مثل آب ماهي شور و كبريتي و نفطي و آب زيتون و روغن قثاءالحمار ه ار استعمال نمايند و بكه ايارجات كب

شحم حنظل سرشته باشند بخورانند و در آب چشمة كبريتي و نفطي و آب درياي  آن  درحقنه كنند و عصيده كه

موضع چسپانند كه اين  آن  بريز نود محاجم نازي بر حق ورك نهند و زلنشانند پس اگر تسگين نياب آن شور و مانند

 و چون اين ادويه سود ندهد وگاهي نمايد مي ظاهر ورك جذب به سوينفس مفصل   و ماده را اركند مياكثر نفع 

 حب معمول بنفط نافع ايضاً ده درم تا سه روز فائده كند و به شراب يك مثقال تا درم يك شرب نفط سفيد
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مزمن شود و قريب بود كه مفصل از مكان خود خارج گردد بايد كه داغ  و چون علت  استء وجع قطنالنسا عرق

 كه در نويسند مي ايالقي و جرجاني خارج جذب نمايد به سوي آن رااستعمال كنند تا رطوبت فاسد فاني شود و 

 آن ند اگر عالمات بلغم ظاهر بود اول قي فرمايند پس اسهال بحب منتن و حب شيطرج و مانالورك وجعالنسا و  عرق

سود ندارد و اگر حقنه قوي  آن كنند و حقنه كردن بدون قنطوريون باريك و شحم حنظل و شبت و آبكامه و ماننند

 زدن ها نرم كنند پس تيزتر و گاهي برگهاي پا  و عاقرقرحا افزايند و اول حقنهماهيزهرجبايد سورنجان و بوزيدان و 

با سه درم شكر  آن  ازدر قول شيخ گذشت سه درم آن  نسخةاجت بود و بعد قي و اسهال دواي مدر بايد دادهح

بدهند و مجممة ناري نهادن سودمند بود و گاهي محاجم با شرط و اخراج خون بسيار سود دارد و درد سرين را داغ 

 اول ضماداتداخل است  آن  درة ورك و سر استخوان كهندائره باشد گرد حق آن كردن صواب باشد و داغ

 گرم نيمنبطي و پخته بكوبند و زردة تخم و اندكي زعفران سرشته  بن گونه بگيرند كربر اينبايد نهاد ضمادهاي لينه 

 ده درم پيه هر يكست درم مقل و اشق و جاوشير ي بهر يكالملك و بابونه و حلبه و خطمي   اكليلديگربرند كار به

 كفايت ادوية خشك را كوفته و به قدرم روغن گردة بز و پيه مرغ و مغز ساق گاو و موم هر يك ده درم سركه سي در

ه  و هرگاه ضماد جدا كنند ببه سرشندصموغ را در سركه تر كرده حل نموده و موم را با پيه و روغن گداخته همه را 

 پخته طال به سركه و شبت و صعتر و بيخ كرفس بشويند و اگر اين ادويه الملك اكليل بابونه و به طبيخآب گرم يا 

سرشته  آن  انجير و يا شيربه طبيخ او سرگين كبوتر نرم سوده هم وزن ضماد مقرح خردل و ديگر دارد كنند سود

 ريش گردد و زرداب جاري شود و چند روز بگذارند تا ماده پاك گردد و يا خردل و ثافسيا با هم كه آنضماد كنند تا 

 سداب سرشته جاذب ماده بظاهر و مقرح روغنبه كوفته طال كنند و همچنين مويزج و بوره و فرفيون و عاقرقرحا 

 كه دو روز متواتر حقنه كنند پس رگ زنند و آن استگويد اگر بيمار احتمال كند صواب ابن سرابيون است 

 و بجوشانند تا روغن بماند و يك جزو گويد كه بگيرند عصارة قثاءالحمار دو جزو و روغن زيت كهنه لوقا قسطابن

 گويد اگر قثاءالحمار نباشد حنظل محمدزكريااشد طال كنند كه ورم كند پس صالح يابد ريح و درد عسر ب كجا هر
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 شياف كه صفت و درد سرين را اسهال خون افتد و مرض زائل شود النسا عرق و بسيار باشد كه صاحب آن استبدل 

م حنظل نمك  جاوشير مقل اشق زنجبيل انزروت سورنجان شقاقل شحسكبينجدرد سرين و پشت را سودا دارد 

مني فانيذ مساوي و بعضي ميعه و  برگ سداب انيسون باديان بورة ارماهيزهرج قسط زرنبادهندي جندبيدستر 

يك  آن  در فصل ربيع چند روز متواتر دهند كمتر است و ايارج هرمس بسيار نافعكنند ميزياده  آن  درهنگلبج

درمي تا  فظ سفيد از كه هيچ عالج فائده نكند نن راآ و  و در طبيخ كفتار و طبيخ روباه نشستن سود داردهفته

النسا هر صبح جالب از باديان و انيسون وتخم كرفس هر  گويد كه در عرقابن الياس مثقالي سه روز با شراب دهند 

 قرطم دهند و يا هر صباح جالبي از به مغزواحد سه درم و گلقند عسلي ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخوداب 

االنهضام و  رض از تناول اطعمة كثيرالغذا بطيالسوس سه درم بخورانند و صاحب اين م ن ده درم و اصلخشكنجبي

ضماد نكنند زيرا كه اين عضو بارد  التحليل و يا هنتيه اشياي لسائر فواكه و شب خواري و آب سرد احتراز كند و ب

تحليل منع كند و هرگاه نضج در قاروره ظاهر  قوت دوا تا مفصل نرسد بلكه عضو را صلب كند و از  استكثيراللحم

نمايند و ملينات و مسهالت و حبوب منقي بلغم  آن  سورنجان يا بحب صبر يا بنقوعبه مطبوخ طبيعت تلئينشود 

متحجر نگردد پس درد اشتداد نمايد و بعد  آن استعمال نكنند مگر بعد نضج تام تا ماده رقيق تحليل نشود و كثيف

ي حار در قول صاحب كامل گذشت و در النسا عرق برند و نسخة اين هر دو در عالج كار بهماد نطول تنقية تام اين ض

  آنصفت ر استت هر هفته سه مرتبه قي كنند و يا اين ضماد كنند كه در شقاي اين مرض از ضماد مذكور قوي

 نطرون قسط تلخ هر پنج درمواحد  هر الغار حبپوست بيخ كبر پودينه عاقرقرحا هر واحد ده درم عصارة قثاءالحمار 

 زنبق يا زيت گداخته به روغن را پنج درم همه را باريك سائيده بجريز بيخته زفت درم يك الرشاد حبواحد ورم 

معالجه ملول نشوند زيرا كه مفصل اين معالجه زائل شود فبها واال از ه ادويه بدان آميزند و ضماد كنند و اگر مرض ب

 آرند خارخسك و قرطم هر دو به عمل و اين حقنه شود مي خارج نبه تمامه آن  ازادة غليظ مر استرك عميق غائو

كوفته هرواحد يك كف شبت و بابونه و سداب هر واحد هفت درم قنطوريون دقيق و پوست بيخ كبر هر واحد ده 
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مه را در شش درم حلبه و بزركتان هر واحد چهار درم سناي مكي ده درم سبوس گندم يك كف زيره سه درم ه

ه درم بورة ن قسط و ناردين و سوسن هر واحد د نيمرطل بازآيد صاف كرده مري و روغبه يكرطل آب بپزند تا 

 حقنه كنند و اگر مرض مزمن گردد و گرم نيم پانزده درم آميخته در محقنه انداخته خيارشنبرارمني نيم درم فلوس 

هالت قنطوريون دقيق و سورنجان و بوزيدان زياده نمايند كه اين طول كند بايد كه قي و حقنه متواتر كنند و در مس

 به سوي به سرعتالنساست و در عالج اين اهمال نورزند كه  ادويه را با وجود استفراغ بلغم خاصيت شريفه در عرق

ا شعث مخدرات مثل فلونياي رومي و برنباشد آن انجامد و اگر درد اشتداد نمايد مريض را طاقت برداشت لنگي مي

اعادة عالج كنند و بدون احتياج شديد دواي  آن بدهند تا مريض زماني استراحت نمايد و قوت او رجوع كند بعد از

 باديان مغز بادام پنج درمسورنجان   آن صفتنافع استمخدر استعمال نكنند و اين سفوف صاحب اين مرض را 

به آب و مالش عضو ه  برابر همه شربتي سه درم بمقشر هر واحد سه درم زعفران نيم درم سناي مكي ده درم شكر

 قثاءالحمار و روغن قسط و زنبق و خيري زرد نمايند و در آب كبريتي و نطروني و زاجي و نفطي و آب درياي روغن

معالجات تسكين نيابد برحق درك محاجم ناري نهند و تعليق علق نمايند واال  به اين نشانند و اگر آن شور و مانند

خام باشد اوال قي بارد   از خلطالنسا عرق گويد كه اگر ابن نوحموضع گذارند  آن  بررالدواء الكي داغبحكم آخ

ايارج فيقرا تربد مدبر هر يك  آن صفت حب سورنجان كبير معروف بمقلم الزمني بخورانند به عدهاستعمال كنند 

ج درم فرفيون دو درم زنجبيل شيطرج  هر يك پنماهيزهرجده درم شحم حنظل قنطوريون دقيق سورنجان بوزيدان 

 حاره كنند و به ادوية حبها سازند شربتي از دو نيم درم تا سه درو و حقنه درم يكخردل فلفل جندبيدستر هر واحد 

 آب پختة زيته اين مرض است حقنة بيخ سوسن است كه در قول مجوسي گذشت و يا حذف به  مخصوص بآنچه

 بخورند و يا شياف به شير يا به روغن آن  از يك مثقالايضاًن درد شدت كند انداخته حقنه نمايند و چو آن در

 نافع است به عسل بردارند و فتيلة معمول از راسن مجفف و انزروت يا خربق معقود سكبينج شحم حنظل و عرطنيثا

ته ضماد كنند و  سرشبه عسل بسايند و به سركهو بعد تنقيه مالش روغن فرفيون نفع كند و يا مغز تخم بيدانجير 
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 و همچنين فقاح  است در جذب ماده از عمق خاصيتست و لفظ را نيز اين خاصيتآن راهمچنين ضماد پودينه كه 

ج پيدا نمايد كه ايشان از سحج به شوند و چون مرض ها كنند تا كه سح گردد ادمان حقنهاذخر را چون امر مضطر 

آب بسائل شود  آن  از آبله افكندهكه آن برند تا كار به گذشت مزمن شود و طول كند ضماد مقرح كه در قول جرجاني

كنند و مريض را گرسنه دارند تا  آن آب گرم نمايند و چند روز بگذارند و اگر مرض زائل نشود اعادةه و تكميد ب

 اخالط اوقلت پذيرد و اگر طول كند و خوف خلع راس ورك باشد بر سر ران داغ مثل دائره نهند و صاحبان اين

مرض در صحت خود مداومت قي نمايند و تلطيف تدبير كنند و از اغذية غليظه و تواتر سكر اجتناب ورزند و 

 گويد كه عالج نيازوقفضالت بريزد و  آن به سوي زيرا كه ر است مضالورك وجع گويد كه سواري براي جالينوس

 گفته كه چون محمدبن زكرياافتد و  و در سرين چپ مزجة رطبة لحميه را چون زنان و ا است مشكلالنسا عرق

  است داغ كنند واال روا و بعد داغ غيرممكنبه عدهرد كنند تا مستوي گردد  ارادة داغ سرين باشد بايد كه بمكان او

 و گفته بهترين كند مي نفع يك هفتهايارج و آب خسك تا ه  را نوشيدن روغن بيدانجير بالورك وجعو گفته كه 

رسد و بگذارند به هم كه بر سرين عسل بالد را طال كنند تا آبله آن استموضع آفريده اين  در  حق تعاليچيزي كه

 و گفته كه مردي بر سرين افتاد پس  استاين قائم مقام داغ ل شدن ندهند وم آب جاري گردد و مدتي مندكه آنتا 

 گويد انطاكيشد و صحت يافت كي و زعفران و صبر بسته م جبر بمر بر آنكه آنشد تا  ورم كرده و هميشه درد مي

 كنند و فصد به محلالتالمفاصل نيست مگر در منع روادع اوال اينجا بلكه ابتدا   الورك مخالف وجع كه عالج وجع

ست اكثار تناول النسا به عرق مخصوص آنچهدست مقابل نمايند و مبالغه در تلطيف نمايند اگر ماده رقيق نباشد و 

 بسيار نافع بوده كذا آن را اليه رنجان بار ديگر و همچنين صبر و هليله و خوردنحب ذهب است يكمرتبه و حب سو

النسا كنند و از حقنه   تجفيف ماده و فصد عرقبه سبب  استمجرب آن  درنطول از بيخ كبر و حلبه و گرسنگي

شرباً  آن و تخمالرشاد و ميعه است و كذا سداب مطلقا  مجربه طبيخ بيخ حنظل و بيخ كبر و قنطوريون و شرب حب

النسا حادث از بلغم باشد   گويد كه اگر عرقسعيد به كند اگر در طريق ماده افتد آن راو ترياق بعد تنقيه و داغ 
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ايارج نمايند و مبدالت مزاج مثل ه  و ترب كنند و حقنه بحقنهاي قويه و اسهال او بسكنجبينتنقية معده بقي از 

خوداب و يا زيرباج سازند و پرهيز سخت كنند زيرا كه چيزي نافعه براي شربت عسل و گلقند عسلي بدهند و غذا ن

 ناردين به روغن سرشته ضماد نمايند و مالش عضو به شرابخلط غليظ از گرسنگي نيست و بر سرين آرد ترمس 

فن  از طرف پاي عليل و اگر يافته نشود فصد صا استسازند پس اگر ساكن نشود فصد رگي بايد كرد كه باالي كعب

هاي كبريتي و نفطي و آب درياي شور نشانند و اگر خوف از خروج   و اگر زمانه طول كند در آب چشمهگشايند

 افتيمون كنند و گلقند شكري دهند و به طبيخ خلط سوداوي باشد اسهال مريض و اگرمفصل باشد داغ ران نهند 

باج و بر عضو برگ چنار  بدهند و غذا مزورة زير بنوشانند و شيرة عناب بجالب و آب نقوع بشريت نيلوفرگرم نيمآب 

 النسا گيرند و اگر در صالح ريزند و در آخر فصد عرق آن  برتازه سوده ضماد كنند و موم روغن بمالند و آب رياحين

 نويسند ميين متأخرو ديگر مؤلف خالصه  آرند كه بدان به شود انشاءاهللا تعالي به عملگردد حقنة قوي  تأخير آن

شكند كه سليماني نامند و سيماب هر كدام سه ا مفاصل مزمن را سودمند است داراالنس د تنقيه اين ضماد عرقكه بع

آب دهان حل كنند تا سيماب كشته شود و ده مثقال صابون در آب گرم گداخته ه مثقال هر دو را با هم سائيده ب

 و از مجربات سودمند استلنساء نقرس بغايت ا اضافه نموده ضماد كنند واين سفوف در تنقية اصحاب مفاصل و عرق

السوس سقمونيا سناي  اند سورنجان تربد سفيد رب اين دوا از امراض مذكوره نجات يافتهه بر اكلسوس و جمع كثير ب

كمافيطوس جوشانيده  آن  درآبي كهه مكي استخوان محف آدمي شكر سفيد مجموع مساوي كوفته پخته بيخ درم ب

 و از سودمند استباب سخت  در اين مسهل در تنقية مفاصل كافيست صفت مرهمي كهباشند بدهند و اين 

مخترعات اوست گل سرخ دو قبضه پوست بيخ قنب تازه شش قبضه هر دو را با دو رطل شراب نيكو بجوشانند تا 

مچون مهرا شود آنگاه صاف نموده بر آتش مالئم بدارند تا شراب حل جمله بسوزد و در ته ظرف چيزي غليظ ه

عسل بماند بستانند دو رطل پيه خنزير با وي بياميزند و برهم زنند تا مثل مرهم شود آنگاه يك اوقيه افيون با شراب 

 زعفران و يك اوقيه زهر كرنب اضافه نموده لت كنند و نگاهدارند و عندالحاجت استعمال نمايند درم يكحل كرده و 
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النسا   چهارماشه تا دوازده شب براي عرقبه قدرند كه خوردن اسبند  و گوير استنظي كه در تسكين اوجاع مفاصل بي

 بيفزايند و هرگاه حرارت زياده محسوس شود باز به تدريج و بعضي گويند كه از يك ماشه شروع كنند و  استمجرب

 باب از مجرباتست و در حديث در اين اندك اندك بكاهند و همچنين تا چهل روز هر شب وقت خواب بخورند كه

النسا بگيرند الية گوسفند اعرابي و گداخته سه حصه سازند و هر روز بر ناشتا يكحصه  شريف واردست كه براي عرق

آن جدا كردن مجرب د آن  از متعفن گردد واجدهكه آن تا الورك وجعته بر سرين در شكافبخورند و بعضي نهادن الية 

 صبر كند ميالنسا كند و پنج شش بار اطالق  عرق در ساعت تسكين درد رازي به قول كه صفت حبياند  هاست

 حب بر اين و او است  است حبها سازند مجموع يكشربتدرم يكسقوطري پوست هليلة زرد سورنجان هرواحد 

 هر يك سعد سورنجان بوزيدان  استرك قوي العملو كه در قلع بلغم از مفصل حب سعد  استكردن مجرب راقم

 دواي هندي  است دو ثلث درم شحم حنظل ربع درم فرفيون دانگي و اين يكشربت دودانگ تربدماهيزهرجنيم درم 

ي منتهي هر چهار الركبه مجرب هالون اجواين كلونج الورك و وجع عجها كم است جهت و كه مسمي بچاردانه و دواي

تن و افزودن آب بخورند و در كاسه برابر بدون كوفتن يكجا كرده هر صباح آنقدر كه در گرفتن سه انگشت آيد ب

اين شش  گويد كهصاحب تكمله هندي  كنند ميي و تخم پنوار اضافه مال كنكنحسب مزاج مختاراند و بعضي 

  سيمابيك توله را مجرب نوشته زنجبيل ستوده يكپا و باريك كوفته بيخته النسا عرق كه ديگرتخم انفع از چهاراند 

ماليده باشند روزي دو سه  مي آن  ازات شود بردارند و قدري هر دو يكذكه آناندازند و با هم حل كنند چند آن در

النسا و نقرس و جميع اوجاع مفاصل جندبيدستر قسط تلخ هر يك سه درم زراوند   نافع عرقروغن خفاشدفعه 

 ضرورت همه به قدر شپرك ذبح كرده دوازده عدد آب خالص يك رطلچهاردرم آب مرزنجوش روغن زيت هر واحد 

النسا را تحليل كند از بياض والد مرحوم   كه مادة عرقضماد آب برود و روغن بماند كه آنپزند چندرا يكجا كرده ب

االثر براي   قويمطبوخآب كرنب سرشته ضماد سازند ه سوسن خطمي بابونه شبت آرد حلبه تخم كتان سوده ب

 هر يك زنجبيل بيخ اذخر  دو درمهر يكالنسا معمول و مجرب مصطكي انيسون  الورك و عرق استيصال مادة وجع
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هر تدرم حلبه مويز منقي  هفهر يك بيخ كرفس و باديان پنج درمسه درم قوه شيطرج سورنجان بوزيدان هر يك 

 ده درم همه را در چهار رطل آب جبوشانند تا چهارم حصه آب بماند صاف نموده ثلث رطل هر روز با روغن يك

 بنفشه گل الملك اكليل بابونه مفيد است النسا عرق به جهت  كهنطول تحمل طبيعت بنوشند به قدربيدانجير 

روغن باليدن بسيار فائده  آن  حاجت در آب جوش داده و صاف كرده نطول فرمايند بعد ازبه قدرخطمي كنجد 

   كند مي

  الركبه وجع

كن اين  كه در اوجاع مفاصل مسطور شد ليĤن استبعينه هم آن يعني درد زانو اسباب و طريق تشخيص و عالج

 در حار تبريد شيرة خارخسك شيره خيارين نبات سفيد بدهند و برگ چنار ايضاً و شود ميبيشتر از ريح حادث 

 آن را در روغن زيت ضماد كنند كه در دو درم به سركه پشك بز دو جزو يك جزوسوده ضماد نمايند و يا آرد جو 

ورده تخم كاسني نيمكوفته نه ماشه سورنجان سه ماشه  خيك تولهنافع بود و يا فصد باسليق كنند و اطريفل صغير 

 توله داخل كرده بنوشند يك و نيم هفت توله جوشانيده صاف نموده نبات هر يكالثعلب   باديان و عرق عنببه عرق

اطريفل صغير توله سرشته بخورند  ماشه سوده به هر يكسورنجان بوزيدان  آن  در ورم زانو و حرارت ملمسايضاًو 

 سرشته همراه شيرة تخم به اطريفل عرق شاهتره هفت توله گالب سه توله بنوشند و يا صرف سورنجان بااليش

 و اگرگيرند و اگر فائده نشود مسهل دهند   و اول فصد باسليق ميكنند مي عرق شاهتره و نبات ماشه ششكاسني 

 در روغن پخته طال كنند و ساگ پنوارجنه اديان و نبات بدهند و روغن تخم سهباشد شيرة تخم قرطم و ببارد  ماده

ي گرم آميخته ضماد نمايند و اگر صابون سورنجان تلخ حنا ها به روغن بجوشانند و كوفته دفليبخورند و يا برگ 

السوس باديان پرسياوشان تخم خطمي سورنجان  سرشته ضماد كنند نيز مفيد بود و اين منضج نافع اصل به آب برابر

 انجير زرد پنج عدد مويز منقي ده دانه ماشه شش هر يكاديان بيخ كاسني بيخ كرفس  چهارماشه بيخ بهر يك

دانه گلقند سه توله و بعد مسهل معجون سورنجان صغير خورانند و اين حب مسهل نيز براي درد  بيست سپستان
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ند و يك  سورنجان پوست هليله زرد شحم حنظل مقل تربد موصوف مساوي كوفته بيخته حب سازنافع استركبه 

 حنظل كالن دو عدد را در نيم  استگرم بخورند و اين طال براي وجع ركبه معمول حكيم اجمل خان به آب مثقال

به  بجوشانند تا كه نصف آب برود پنج درمو  بيست سير آب بجوشانند كه نصف بماند صاف نموده با روغن زيتون

آب بسوزد و روغن بماند فرود آورده سورنجان و بيخ بنفشه انداخته بجوشانند تا كه تمام  آن  در سودهالغار حب عده

 سه مثقال كوفته بيخته حل كنند و در محل درد طال نمايند و مطبوخ بوزيدان نيز درد زانو هر يكو حناي خشك 

در قول مولف خالصه بارد  النسا  كه در عرقر استاالث همان مطبوخ قوي آن و پشت و مفاصل را سود دارد و نسخة

 و پنج درم و وزن بيخ اذخر  است سه درم عوض مصطكي و انيسونماهيزهرج در اينجايب مسطور شده ليكن عنقر

 سداب پوست بيخ كرفس مفيد استشربت چهار اوقيه با دو مثقال روغن بيدانجير و اين نطول وجع ركبه مفاصل را 

اده صاف كرده نطول فرمايند و بعد  فيصوم در آب جوش دالملك اكليلسورنجان بوزيدان شكاعي باداورد بابونه 

 زيت خوشبو ده درم يكفرفيون   كه ضمادنويسد مي سويدي اقوال اطبا ر استضرو مالش روغن حنا آن فراغت از

 ضماد بدان براي وجع ركبه مجرب من و پنج درم كتان به روغندرم موم دو درم و كذا شرب سندروس محلول 

م اشراب يا سركه سرشته آرد گند آن به مثلو كذا پشك بز تنها و يا  آن  و ضماد برگ خرزهره سوده و كذا گلاست

 زيت دو جز و بخرقه آلوده و يك جزود گوگر و سركه و كذا به آرد جو و به سركهقوقا و كذا سرگين گاو و كذا حند

شحم حنظل و كذا عصارة سداب بستاني و شرب تربد با زنجبيل كه مخرج مادة بلغم لزج غليظ از ركبه است و كذا 

زنجبيل و كذا مطبوخ كمافيطوس با عسل و كذا مطبوخ   با استگل سورنجان آن كذا فراسيون و كذا شنبليذ كه

 و كذا روغن بطم و كذا نانخواه و كذا شيطرج به عسليت و كذا جاوشير و كذا قند ت حلو شرب و ضمادهليون 

 جوزهندي و و اكل و كذا مرقه كرنب و كذا شبت طينبهندي و كذا مقل ازرق و كذا پيه كفتار و كذا تخم كرنب 

 است الركبه وجع موف هر واحد نافع بكذا لحم گورخر و كذا شاخهاي هليون مطبوخ تعليق جرادة عظم نسر بر جان

شرب  در اين ام ليكن از مجرباتدر انحصار ماده و سائر احك  استالورك  گويد كه اوجاع ركبه مثل وجعانطاكي
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ترمس و عسل و كذا  به آرد دفلي و برگ  است جوز و از اطلية اين روغن تخم ترببه روغنوت انگزدست و انزر

 نقرس عالج نموده بعد از تنقية بدن به دستور گويد كه درد زانو را صاحب خالصهحنا  آن هم چندضماد صابون با 

 كه در عالج اوجاع مفاصل ضماداتيكه مذكور شد استعمال نمايند و معجون سورنجان موافق نسخة يحيي بن خالد

 و در عالج وجع خاصره گذشت در نوع  استافيون و شنگرف آن  درضمادي كه و  استبلغمي مذكور شد مجرب

 مصطكي رومي نافع است و اين ضماد براي درد زانو و ساق و كمر و پشت و ساعد بغايت سودمند استريحي بغايت 

مه گداخته يكسان شود قية روغن زيت براي آتش مالئم بجوشانند تا ه هر دو را با چهار اودرم يكيك اوقيه موم زرد 

 كه عالجش بنجهي نمايند كه در وجع نويسد مي مصنف اقتباس بمالند گرم نيمدارند و عندالحاجت برداشته نگاه

مفاصل ذكر يافته و ماليدن روغن قاوندي مركب و روغن اسقيل مركب و روغن جند و روغن جنطيانا از مخترعات 

 برگ بر النفع است و كذا  سرشف چرب كرده بستن عظيمبه روغن و برگ آكهه تنها نافع استخان بسيار  نواب علوي

  االشجار و كذا برگ سلطان

  وجع الساقين

گويند كه از اسباب اين يكي ضعف هضم و خصوصاً هضم ثالث است دوم بدگواري طعام از خوردن غذا بر طعام 

از تجويد هضم سوم كثرت خروج خون از بواسير يا حيض يا  آن قوت هاضمه و عجزغيرمنهضم و از اكل زائد بر 

اسهال و موي و يا مطلق اسهال و زحير و يا كشيدن مرض طويل چهارم غلبة خلطي از اخالط اربعه و عالمت هر 

و گويند وجود آثار غلبه اخالط بنحويكه در تشخيص اسباب اوجاع مفاصل گذشت پوشيده نيست  آن سبب از تقديم

فن سروي محسوس شود كه گويا در برف دچنان  آن  اندرون گوشت ساق بلكه در استخوانآن راكه گاهي صاحب 

 در قسم اول و دوم بهجي عالجكرده است و بر ظاهر جلد گرمي بدرجه باشد كه گويا اخگر نهاده است مع كرب 

نباشد تقليل غذا و  آن ه دارند و اگر متحملاالمكان مريض را گرسن عالج نمايند كه در محلش مذكور شده و حتي

وقياتي كه در امراض  بلد در سوم بتقويت اعضاي رئيسه كوشنكنند و بر مثل نخوداب اقتصار نمايند و آن تلطيف
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  در اوجاع مفاصل مذكور بدان چه آن به حسبقلب و جگر و غيره مرقوم گشته و در چهارم اول تشخيص ماده كرده 

 سه ماشه سوده آميخته هر يكج و مصطكي نبل تنها و يا سورنجان تلخ و بزرال روغن گبه عدهشده تنقيه نمايند 

 هم نفع دهد و گويند كه چون بمجرد احساس درد در اينجاالظهر و غيره مفيد است   در وجعآنچهبمالند و همه 

 در هر سازد ميهل مستغني  و از مسدهد ميالحال فائده  فصد سر رو نمايند و بفاصلة سه چهار گهري قي كنند في

وده ضماد گشنيز س به آب  براي درد و درم ساق كهنه سفيد صندل سرخ پوست كچنال مرداسنگايضاًچهار خلط و 

 كوفته خارخسك كوفته جوشانيده خربزهه تخم غير سرشته همراه گل بنفشطريفل صكردن و سورنجان سوده به ا

 ماشه شش هر يك شاهتره گل سرخ شود مي شكافد ساق كه گويا  براي درايضاً نافع استگلقند حل كرده خوردن 

 به اشه جوشانيده شربت بزوري حل كرده بنوشند و سورنجان و بيخ نيدو م هر يكسورنجان سفيد ريوندچيني 

صاحب  براي درد ساق سورنجان باديان جوشانيده نبات داخل كرده بدهند و ايضاًسود و ضماد كنند و گالب 

الج و بمرگ مفاجات  و يا بفگردد مياستسقا ه  روا ندارند كه منجر بدر معالجه اين علت تسهيل گويد كه تخليص

  كنند مي

  الشوكه ريح

از اخالط  آن ران و يا بازو افتد سببش ريحي غليظ تيز باشد و مادة و اين دردي شديد بود كه اكثر در ساق پاي و يا

افتد و   و يا سودا بود و از بلغم بغير تركيب اخالط مذكوره نميچهارگانه بيرون نباشد و بيشتر از خون و يا صفرا

 اخالط حار روي لذاع اكال و بسيار رقيق صفراوي بود كه در الشوكه ريح كه سبب نويسند مي شرح قانون  درشيخ

ين  در وجع مفاصل نوشته بسيار باشد كه مادة اجرجانياستخوان حاصل شود و مزاج و جوهر او را فاسد گرداند و 

علت در گرمي و تيزي بدان حد بود كه در استخوانها بگذرد و استخوانها را تباه كند و بشكند و اين مرض را بعربي 

 كه در اوجاع مفاصل و نقرس ماده در آن است الشوكه ريح گويند و فرق ميان اوجاع مفاصل و نقرس و الشوكه ريح

 كه درد شديد با تمدد و آن است باشد بالجمله عالمتش الشوكه در استخوان گوشت و فضاي بندگاه بود و در ريح
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خارش و سوزش اعضا باشد و از رسيدن پارچه و ديگر چيزها با درد زيادت پذيرد و درد اندر طول عضو بود و باشد 

 اول بزودي تمام فصد باسليق كنند اگر در پاي باشد عالجد شكافرا ب آن كه مادة خبيثه بدرجة رسد كه استخوان

رگ صافن زنند و حسب خلط غالب تنقية بدن مشغول شوند و در صورت مركب بودن از صفرا و بلغم و يا ديگر واال 

 در انواع عالج اوجاع مفاصل مفصالً مسطور شده و بعد چنان چهتركيب ادويه نموده عالج كنند  آن خلط مناسب

 آرند و بدانند كه به عمل گشته حسب ماده نجا مذكورآبزنات و اضمده و معجونات كه در آي محلله و ها روغنتنقيه 

 و شخصي را در ساق پاي راست اين مرض عارض شد و ر استاالث در جميع امراض اطراف نشستن در آبزنات عظيم

  قش در طول تبرقيد و همانوقت بمرداثنا سا در اين هنوز نوبت بعالجش نرسيده بود كه

  العقب وجع

افتد آب سرد بسيار ريزند و طالي  آن طة موزه و مانندغر به پا سقطه يا ض صدمه از ضبه سببيعني درد پاشنه اگر 

جمه گذاشتن نيز نافع ح در آب يا گالب طال كنند و آرام كردن و دواي مخدر دادن و مماميثانرود و يا گل ارمني و 

وغن گل بمالند و در موي فصد كنند و ردمادة   انصباب مواد سيال از اعالي بدن برانجا باشد دربه سبببود و اگر 

ت بلغم نمايند و روغن بابونه و فرفيون و زنبق و قسط بمالند و چون كهنه به مسهال تنقيه به عدهبلغمي قي متواتر 

گردد تيزاب فاروقي ماليدن كثيرالنفع بود و اگر پخته منفجر شود و ريم خارج گردد بايد كه دهان زخم را وسيع 

ئيده بربندند و ة اكاله پس هرگاه عضو از مده پاك شود و حنا و مازور را در سركه ساكنند خواه از آله و خواه از ادوي

ن جلد ملينات نهند يا چكتي ا با پيه مخلوط نموده بنهند و اگر در انفجار درنگ كند براي نرم كرديا خاكستر بلوط ر

  نمايندد و معالجه بمراهم مدبله نشكاف ببه عده نرم گردد كه آنبندند تا  آن  برهدنب

  ضعف رجل و بطوي مشي اطفال

به  و گاهي از تعب كثير از استرخاي ساق و يا از انسداد طرق غذا  استضعف پاي گاهي خلقي بود و اين العالج

 در آخر كتاب بدان چه مردم بسيار فربه را عارض شود پس در تعبي عالج اعيار نمايند چنان چهباشد  آن سوي
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 برند و در انسدادي تقليل غذا كنند كار بهدر باب استرخاي مطلق مسطور شد گفته آيد و در استرخايي هرچه 

در سايه خشك  آن  كه نيم درم بادنجان بكالهآن است گويد كه براي مشي اطفال چون بطي گردد بهتر انطاكي

 گل سرخ و مازو و كرده سوده تا يازده روز بخورانند و كرنب و اكالً و نطوالً جوز و ثوم و كذا خردل مطلقاً و مورد و

 زبد و نارجيل و شستن به روغنعدس در جله ضماداً و روغن غار در زيت كهنه پخته مجرب است و كذا مالش 

 كه اگر كرنب نويسد مي جهت اطفالي كه رفتار ايشان از وقت خود بركند سويديسرد و  به آب اطراف در حمام

 و  است در رفتار آيند و مجرب صحيحبه سرعترانند جوش كرده تنها و يا بجوز زيت و سير خوشبو ساخته بخو

بيخ تخم ليسان و كذا در طبيخ قوقا نيز بالخاصيت مجرب و نشانيدن در ط حندبه روغنمالش مفاصل ايشان 

 خوب كوفته در آب و زيت جوش دهند تا آب فاني گردد و آن رابري كه   آسبه روغنقوقا و كذا تدهين مفاصل حند

  نافع استعت مشي ايشان ماند براي سرروغن ب

  حميات

 كه در  استدر اصطالح اطبا حرارت غريبي آن گويند و تب  بفارسيآن را كه  استيعني تنها حميات جمع حمي

 شرايين و عروق به طريقنجا بدل آيد و از دل بواسطه روح و خون زد و از آدل مستعمل شود يا در عضوي ديگر افرو

يكه افعال طبيعي را ضرر رساند نه مثل حرارت غضب و تعب به حد گرم گرداند آن رادر تمامي بدن منتشر گردد و 

 حرارت اول  است حرارت كه ببدن حيوان تعلق دارد سه قسمكه آنتشبت و آفت افعال نرسد بد آن چون نوبت

 و  و از اله برودتشود مي كه از مزاج و قوام بدن مستفاد  استنزد جالينوس حرارت ناري عنصري آن غريزي و

 تقدير تغاير ميان او و حرات غريبي بر اينماند و   تا زمان حيات در بدن ميگردد ميحاصل  آن  ازحرارت عارضي

 و ارسطو و آن است و غريبي بضد  است كه عزيزي مصلح بدن استجهت آن بماهيت نيست بلكه تفاوت بنهما از

د نزد فيضان نفس ناطقه بسان فيضان نفس و  بر مركب مستعشود ميديگر محققين برآنند كه حرارت غريزي فائز 

ابن ابي  به قول و باشد مي و مادام كه حيوان زنده است موجود  استبدن انسان جودمقوم يعني محصل و آن قولي و
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 در حيوان الشفا گفته الرئيس شيخ حدت و لذع نيست و آن را كه  استجوهر حار رطب لذيذ هوائي آن صادق

بلكه از جنس   استناري آن  بدن عالقة نفس از جنبس حرارت اسطقسي نيست كهكند ميحرارتي كه بدان قبول 

 تقدير ميان حرارت غريزي و ديگر حراتها مغايرت نبوغ و بر اين و شود مي كه از اجرام سماوي فائض  استحرارتي

و در   استحرارت عنصري است كه جزو ماهيت بدن انسان آن  حرارت اسطقسي ودوم گردد ميحقيقت ثابت 

 اگرچه او را در برف شود مياه و متعفن يس كه بدن مرده آن است از باشد ميحيات و بعد ممات تا بقاي بدن موجود 

 يعني حرارت غيرطبيعي كه در بدن  استبه افعالحرارت ممرضه موذيه مضر  آن  حرارت غريبي وسومدفن كنند 

هيت بلكه مغاير هر دو قسم ما و و نه جز استوجود بدننه مقوم  آن  و استزنده حادث شود و ازشان اوايذاي ابدان

غريبي نامند چون مشتعل شود و كيفيت او حدت  آن و  استحرارت اسطقسي آن  بعضيبه قول و  استاول و ثاني

 از افعال  است از افعال طبيعي منسوب بطبيعت مدبر بدنو مرادر گردد و نه جز دهيت رساند پذيرد و در بدن منتش

 و خواهش آب و هضم غذا و نشست و  استآن اشتهاي طعام  فساني و طبيعي صادر از قواي بدني وحيواني و ن

و از امور طبيعه كه بر وفق مجراي طبيعي باشد  آن برخاست و رفتار و گفتار و خواب و بيداري و جماع و مانند

رض و حميات اورام  حماي عرا بدو قسم تقسيم نموده يكي حماي مرض دوم تب  اقسامجالينوس بدانند كه اكنون

كه مرض نبود  آن و ميان سبب آن  كه ميانآن استرض عاز حماي  آن عرض گردانيده و مرادرا از جنس حمي 

سبب  آن بالواسطه است و عفونت خود مرض نيست بلكه آن واسطه نباشد مانند حماي عفني كه عفونت سبب

 آن و با وجود درم تابع  استعرض درم آن ماي درم كه تابع مرض باشد مانند حكه آن و از حماي مرض  استمرض

اند يعني حماي يومي و  نفسه مرض است و اكثر مستقدمين انحصار اقسام حميات در سه جنس كرده بود و درم في

  در بدن انسانآنچه كه همه فرمايد مي شيخ چنان چهاند  بحمام تشبيه داده تب خلطي و دقي چه حال بدن را مع

 دوم رطوبات  استبمنزله ديوارهاي حمام آن س خالي نيست يكي اعضاي حاوي رطوبات و ارواح واز سه جن است

 آن نده است واح نفساني و حيواني و طبيعي و ابخره كه در بدن پراك سوم ارو استمشابه آب حمام آن محوي و
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ام ثلثه باشد كه در بدن  اقساز ايني اشتعال اوليه يكي و پس مشتعل بحرارت غريبي از ر استهمچون هواي حمام

اعضاي اصلي از روي تشبت اول متشبث ه ب تب  و پس اگر حرارتشود مييافته ن آن انسان جنس جسماني خارج از

 حمي دق نامند آن راخ حدا و يا بديگ طباخ متشبث شود تش مثالً بديوارهاي حمام يا بمنا حرارت آچنان كهگردد 

 آتش آب كه آندر اعضا منتشر شود و مانند  آن وي تشبث اولي پس از متشبث گردد از ربه اخالطو اگر حرارت 

ديوارهاي حمام گرم شود يا شورباي گرم در ديگ  آن به سببحمام را گرم گرداند و آب گرم در حمام بريزد و 

ره تشبث اول تشبت ه ارواح و ابخ حمي خلطي گويند و اگر حرارت بآن راديگ گرم گردد  آن به سبببريزند و 

  گرميبه عدهگرم شود  آن  آتش در حمام افروزند و هوايچنان كهنده شود در اخالط و اعضا پراك آن دد پس ازگر

بود كه از سرد  آن  حمي يوم خوانند و مراد از اشتغال اولي هر جنسآن رامتعدي گردد  آن و ديوارهاي به آب آن

 باشد و از سرد شدن هر دو جنس باقي  واجب استكه دو جنس باقي آن شدن يك جنس مشتعل سرد شدن مجاور

 بر سبيل استقرار در نه آن است از اشتعال اولي و تشبث اول حرارت تشبث مراد ايضاًواجب نباشد و  آن سرد شدن

حرارت كه مشتعل روح و تشبث و متعلق بدان باشد در اخالط و اعضا نيز متعدي گردد اما تا وقتيكه در متعدي اليه 

 متعلق نگردد و اعضا را نيز گرم سازد حال به اخالط بدان نام مسمي نگردد و مثالً حرارت كه متشبث و مستقر نشود

 قياس كنند بر اين حمي خلطي است فقط ليكن چون در اعضاي راسخ و قائم شود دق باشد و ديگر را نيز كه آن

 پس گويند كه بعضي از و گاهي تقسيم حميات از جهات ديگر كنند  استبالجمله اين قسمت حميات بوجه قريب

نه و بعضي ليلي و بعضي نهاري و بعضي سليم محاده است و بعضي غيرحده و بعضي مزمنه و بعضي غيرمزآن 

 آن  اشتدادات و سورات باشد و بعضي ازآن رامستقيم و بعضي ذي اعراض منكره و بعضي مفتره و بعضي الزمه كه 

  شعريره و بعضي بسيطه و بعضي مركبهبالزره يا قرد  بامتشابه بود و بعضي حار و بعضي

  بيان مستعدين حميات
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ئر و مترفهين و كثرت كنندگان از فواكه رطب مائي و ا كه ساكنان مواضع غنويسند مي شراح قانون بعضي

ميات از سكان و طفالن اين همه كثيراالستعداد بحلبدن و پيران  كثيراالمتال و تخمها از عادت و كثيرالمرار و ضعيف 

 و كهول اند و البدن قويالمراد  االخالط و قليل اركنندگان بر اغذية جيده و معتدلان و اهل رياضت و اقتصكوهست

ميات نگردانند  شداالبدان از روي استعداد بحآن راچون اين امور مذكوره تا كه حرارت و رطوبت در بدن پيدا نكنند 

اند خصوصاً چون  داد براي حميات ابدان حار رطب كه شديدترين ابدان از روي استعفرمايد مي الرئيس شيخپس 

 بدان حار يابس مستعد براي حميات ايضاًبدبو بود و  تر از حرارت باشد و اين كسان را عرق و بول و براز رطوبت قوي

دق   يبس مزاج دربه سبب و احتراق سرعت نمايد و بساست كه به عفونتيومي ابتدا كند پس  تب  ازباشد ميحاده 

  ازرطوبت و يبوست متساوي بود و حرارت مستولي باشد و اين بدن آن  در قريب اين هر دوست ابداني كهافتند و

 در ايشان كه Ĥنآن آن  بحماي خلطي منتقل گردد بعد ازبه عدهحمي بخار حار ابتدا كند  آن  در كه استجنسآن 

 و ابدان گردد ميت عفني در ابتدا عارض حرارت و برودت متساوي بود و رطوبت بسيار باشد و ايشان را بيشتر حميا

  اند و خصوصاً از حميات يوميه يابس بعيدترين ابدان از عروق حميات بارد  رطوبت ودبار

  بيان اوقات حميات

يعني تزيد و وقوف نزد منتهي و   كه حميات را اوقات اربعه است مثل اكثر امراض از ابتدا و صعودفرمايد مي شيخ

به  كلي حمي از اول تا آخر او و گاهي جزئي به حسبباشند  و گاهي اين اوقات كلي ميانحطاط يعني كمي مرض 

 به سبب شود مي نوبت و خطره از ابتدا تا آخر انتهاست و اما نزد انحطاط مريض از تنفس حمي هالك نحسب

 وواهم كرد خ آن كه ذكر آن ي از خطاي طبيب و عصيان مريض و غيربه سبباستيالي طبيعت بر ماده بدفع اال 

 و ابتداي كلي وقتيست كه نضج يا خالف عضو استره در ت اختناق حرارت غريزي از مادة غام جزئي وقابتداي

چنان  باشد ميمضاد نضج را اثري ظاهر نشود و ابتدا در هر مرض موجودست بخالف ديگر اوقات وليكن گاهي خفي 

  سرعت استيالي مادهبه سبب و در صرع و سكته كه باشد مي در سونوخس كه از اول روز ظهور او شديد ظاهر چه
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نيست و  آن  در كه ابتداشود مياالعراض باشد گمان   و چون ابتدا خفي قليلباشد ميهر دو زمانة ابتدا خفي در اين 

 پس گردد ميهمچنين گاهي در روز اول از حميات حاده غمامه در قاروره يا عالمت ديگر نضج مثل رنگ بول معاينه 

  وموجود بود ليكن خفي باشد آن  در چنين نيست بلكه وقت ابتداكه آن ابتدا نيست و حال آن را كه شود ميگمان 

 پس عالمات نضج يا عالمات مضاد حرارت غريزي براي مقاومت ماده حركت ظاهر كند آن  در كه است وقتيتزيد

 تداد نمايد و حال غلبة يكي بر ديگري ازقتال ميان طبيعت و ماده اش آن  در كه است وقتيانتها وج ظاهر گردد نض

 ميان هر دو و مدت او در حميات ذي نوائب  استاين وقت جنگ و جدال هر دو در زمانة مستقبل ظاهر گدد وآن 

تر از سابق  نوع كه مابعد خفيف به اين  مگر نبوبتي كه مابعد اوستشود ميحاده در نوبت واحدست و اين شناخته ن

هر دو  آن  ازالزوال بكتر و سريعسهر دو اگر اين سومي  آن  در نوبت سوم ازشود مي اين شناخته بود و يا بدد نوبت و

 و طبيعت متحمل  است و در اكثر زيرا كه مقتضاي امراض حاده همينشود مينوبت باشد و بر دو نوبت زياده ن

ها بعيد باشد پس گاهي در  مگر در امراض مزمنه كه منتهاي آنكند مي و در مدافعت و مقاومت جلدي شود مين

 و اينجا نزد منتهي آثار نضج و  نوائب بسيار در خفت و شدت و غيرجميع احكام خودشود ميحميات مزمنه مشابه 

 مقهور آن را و شود ميحرارت غريزي بر ماده مستولي  آن  در كه است وقتيو انحطاط شود ميضد او تمام ظاهر 

 به سوي و شود ميوقت حرارت باطن خفيف  در اين  ونمايد ميدك اندك حرارت تفريق جميع او ان آن  وسازد مي

حالت در امثال اين  در اين كند ميپذيرد و بساست كه طبيب غلطي   تحليل ميكه آن تا گردد مياطراف مندفع 

 كه مرض انحطاط نمود و طبيعت مستولي گشت و نمايد ميحميات از خفت حادث در حرارت باطن پس گمان 

اعراض  آن  از مقاومت پس ازشود مي بقهر تام حتي كه نااميد كند ميشد بلكه مرض طبيعت را مقهور چنين نبا

 و اين را در عرف عام نمايد مي ترك مقاومت پس عقب او موت رو به سببپذيرد   و اعراض مرض خفت ميكند مي

س امراض حاده جداً يعني در كمال  در امراض اندر قرب و بعد پباشد مي منتهي مختلف كه آنافاقت الموت نامند بد

را در اصطالح اطبا از امراض  آن  مگر است قبيلاز اينحدت بعيدترين منتهاي آنها تا چهارم روزست و حميات يوم 
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 از جمله ذلك مع منتهاي او قريب باشد فقط بلكه كه آن كند ميحاده نشمارند زيرا كه در حاد بودن مرض كفايت ن

 كه آن استب حاده جداً در قرب منتهي و در خطر امراض حاده مطلقاً است و او دامراض ذي خطر بود و قري

 از اين كه در حدت كمتر آن است چون محرقه و غب الزمه و بعضي از امراض حاده باشد ميمنتهاي او تا هفت روز 

 پس يك روزيست و تا ب  است و ما بعد اين حادة مزمناتباشد مي كه منتهاي او تا چهارده روز آن استو او  است

 نافع استتا سالها و معرفت اوقات امراض حاده در مراتب آنها و مزمنه  آن  برمزمناتست تا چهل و شصت روز و زياده

 ذكر كنيم و بسيار حميات است كه ابتدا او تزيد و انتهاي آن را عنقريب چنان چهطبيب را در تدبير غذاي مريضان 

و بعينه اوقات كليه باشد  آن  در فرط حدت ماده پس اوقات جزئيهبه سبب باشد ميآنها در نوبت واحد مستوفي 

ازمنة اربعة كلي باشد  در اين باشد مي حميات مختلف ايضاً اگر مؤل بصحت گردند و كنند ميطاط نوبت ديگر به انح

حدت و وقت   خامي وبه سبب چون غب كه ابتداي او كند مي كه ابتداي او طول آن است آن يا جزئي پس بعضي از

آن كمتر باشد و بعضي  آن  انكسار سورت ماده و غلظ قوام او مدتبه سببقوام ماده طويل بود و در باقي اوقات 

طول  آن  كه انحطاطآن استو بعضي  آن  غلظ و كثرت مادةبه سبب مثل مواظبه باشد ميطويل  آن  كه تزيداست

 آن ماند و انحطاط باقي مي آن رارت غريبه بعد مفارقتح آن  حدت و لذع مادةبه سبب مانند محرقه كه نمايد مي

  گردد ميدراز 

  معرفت اوقات مرض و خصوصاً منتهي

 اوقات كلية مرض گاهي از نوع مرض پس تشنج يابس و صرع و سكته و خناق از امراض شود مي شناخته كه آنبد

 از حركت مرض و گاهيض مزمنه است حادة جداً است و غب خالصه و محرقة حاده الجداًست و ربع و فالج از امرا

 مثل غب خالصه زيرا كه زمانة نوائب او  است منتهاي او قريبكه آن بر كند ميپس اگر نوبتهاي او كوتاه باشد داللت 

 پس مرض  استغليظ   مادةكه آن و اگر نوبتهاي او دراز باشد داللت نمايد بر باشد مياز سه ساعت تا چهارده ساعت 

 الغر گردد چهره پهلوها باريك شود مرض حاد باشد و به سرعت از سحنة مريض پس اگر او اهيو گغيرحاد باشد 
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سرعت نمايد مرض حاد  آن  در از قوت پس اگر ضعفو گاهياگر بحال خود باقي ماند مرض چندان حاد نباشد 

ب دور هر دو ض غيرحاد باشد و گاهي از سن و فصل پس در سن حار مثل شباباشد و اگر ضعف ظاهر نگردد مر

 مانند كهول و مشائخ و در هر دو فصل بارد  و در اسناننمايد ميفصل حار چون صيف و ربيع منتهاي امراض سرعت 

 كه در بلد حار منتهي سرعت  است و همچنين حال بلدانشود ميما منتهاي امراض بطي مثل خريف و سربارد

و  مرض حاد بود واال غير حاد باشد  استمتواتر عظيمبطو و گاهي از نبض پس اگر او سريع  بارد  و درنمايد مي

المده باشد مرض مائل ا زمان و غيرحاد بود و اگر فقيرطويل باشد مرض مائل ب آن  از لرزه پس اگر مدت مكثگاهي

 شود مي اوقات مرض شناخته و گاهياقصر مدت و حادتر در جنس او باشد  آن ت باشد و اگر لرزه البته نباشدبه حد

 تفاضل كه از اول شروع به طريق اوقات نوائب پس اگر اين مستمر باشد بر تقديم متفاضله كه تقدم نمايد از جهت

 كه تا آخر اوقات او يعني انحطاط بر تزيد جاري آن استباز ياد نمايد مرض در تزيد باشد زيرا كه از بعض امراض 

مستمر باشد گاهي از جنس غب بود و گاهي   آن كه تقدم تزيد درآن است نوبت نوبت و اين امراض به حسبشود 

هاي او نيز وقوف يابد پس مرض در  از جنس مواظبه و اگر واقف شود بر وقت واحد بعد تقدم و فضول يعني زيادتي

نمايد پس مرض در انحطاط بود و نوبت  تأخير اگر و آن وقوف ماده و عدم حركت  داللت او بربه سببمنتهي باشد 

 حال شود ميالمدت باشد و همچنين شناخته  بنحويكه هر روز در همان ساعت بيايد طويلحفاظ ساعت واحد را 

اوقات از تزايد اعراض حمي كه داللت بر تزيد دارد و قوت آنها كه داللت بر وقت انتها دارد و نقصان آنها كه داللت بر 

 سابق باشد پس مرض به دستورائب اگر در طول او در قصر او چه مقدار زمانة نو آن انحطاط كند و از تزايدي نوائب

در تزيد باشد و گاهي در انتها و گاهي نوائب   در ابتدا بود و اگر كم گردد پس در انحطاط بود و اگر زياده شود غالباً

 از حال استفراغات پس اگر در شود مي شناخته و گاهيتخالف نمايند و متشابه نباشند در شدت و در زيادت مدت 

بود استفراغ كثرت ماده  آن اسهال عارض شود و نوبتي كه بعداد باشد در شدت مثل اولي و يا فوقنوبتي عرق يا 

 از جهت نضج شود مي شناخته و گاهيبطول مدت  هدطبيعت بر دفع ماده و مرض گواهي د قوت به سببباشد نه 
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غمامه باشد  آن  درول كه در وقت ابتداي كلي ذكر نموديم و مثالً چون نفث باندك نضج يا بچنان چهو ضدنضج 

 چون نضج يا ايضاًمنتهي باشد و  آن كثرت نمايد پس آن يا ضد آن  اگربه عدهاول تزيد باشد  آن ظاهر گردد پس

نمايد بدانند كه منتهي  تأخير اگر  و است او نفث يا غمامه ظاهر شود بدانند كه منتهي قريببه سرعتخالف او 

نبض منضغط و فشرده گردد و  آن  در كه استپس وقت ابتداي نوبت هنگامي شناخت اوقات جزئيه و اما بعيد است

 كه در حركت او نوعي فتور و ضعف و صغر و بطو ظاهر آن استمعني او در عالمات حميات عفني معلوم شود و او 

نتشار ا آن  درشود و رنگ دست و پا ميل به تيرگي نمايد و اطراف سرد گردد خصوصاً طرف گوش و بيني تا وقتيكه

حرارت ظاهر گردد و گاهي همراه ابتدا تغير رنگ و كسل و غم و بطوي حركات و سبات و استرخاي پلك و تقل 

 و گاهي در ابتدا لرزة قوي و گاهي سيالن آب دهن و اختالج باشد ميكالم و قشعريره ميان هر دو شانه و پشت 

 آن گردد مي در وقتيكه قوت بيشتر ضعيف  وشود ميصدغين و طنين گوش و عطاس و كشيدگي اعضاي بدن عارض 

 و حرارت در نمايد مي كه نبض در ظهور و عظم و سرعت شروع  استوقتي آن ابتدا و انتهاست و وقت تزيد نصف اول

استوا در تزايد ه حرارت منتشره ب آن  كه هميشه استوقتي آن  و نصف اخيرگردد ميخر بتجيمع بدن بتساوي م

تر از  حرارت و اعراض بحال خود باقي باشد نه ناقص و نه شديد و نبض عظيم آن  كه درست اباشد و وقت انتها وقيت

ه تر و متواتر بود و وقت موت حالت مثل انحطاط عارض شود و گويا كه مريض كنند و نبض ب  باشد و سريعآنچه

و بسيار باشد كه نزد موت  آغاز كند و با قالع مودي گردد به عرق آن  بدن دربه عدهاعتدال و استوا شروع نمايد 

 كه بدين اشتغال ننمايند بلكه  استحالت مثل انحطاط عارض شود و گويا كه مريض اقبال بحصت نمايد و الزم

زيرا كه عظم و قوت داللت بر بقاي قوت و اعتدال دارند  آن  يا ضد استشناخت حال نبض كنند كه آيا عظيم و قوي

لي يعني بيان نمايم مثالي از اوقات و مثبيني كه بزنيم براي ت آن ود درو صغر و ضعف بر قرب موت و چون صالح خ

 سردي و لرزه پس لرزه به عدهجزئيه اربعه غب پس تامل بايد كرد كه در غب اندر اكثر احوال قشعريره ابتدا كند 

 زمانة ابتدا گرمي مستوي شود و تا اين هنگام آن ساكن شود و سردي كم گردد و در گرم شدن آغاز نمايد بعد از
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گرمي شروع  آن منتهي باشد بعد از آن  گرمي زياده گردد و اين زمانة تزيد بود پس گرمي بايستد وبه عدهباشد 

 كثرت به جهت يا كند مي و بدانند كه مدت مرض طول  است منقلع گردد و اين زمان انحطاطكه آنبنقصان نمايد تا 

 ضعف حرارت غريزي و  و بلد باردبارد  بر طول مدت مرض فصلو گاهي آن  غلطت و يا برودتبه سببماده و يا 

 گويد ابوسهلدرشتي جلد و تنگي مسام اعانت كند و ديگر اسباب طول مرض در عالمات طول مرض مسطور گردد 

 ظاهر كه آن وقت تا از ايناندر بدن اضطراب و اثر از مرض ظاهر شود و  آن  در كه استوقتي تب كه وقت ابتداي

  نضج كامل گرددكه آنزمانة ابتداست و از اول ظهور نضج تا  آن  از عالمات نضج و اگرچه خفي باشد پسشود چيزي

زمان  آن زمان انتهاست و مابعد اين وقت آن  وقت تا ظهور نقصان مرض و خفت اعراضاز اينزمانة صعودست و آن 

 در مرض   خصوصاً استزمانة منتهي آن اضطرار از معرفت اين ازمنه باشد آن به سوي آنچه و بيشتر  استانحطاط

 و باشد ميخون  آن  در و بر مريضشود ميحادث  آن  و بحران درباشد مي آن به حسبحاد زيرا كه تقدير غذا 

 انتها كند كه آن مرضي هالك كند بعد از آن را كه  است محالكه آنميرد مگر از علت ديگر بهر  مريض بعد انتها نمي

 افترات باشد از نوائب آنها پس هرگاه نوبت از آن راكه يت بر ازمنه حمياشود مي استدالل كرده و با لحاظ رسد و گاهي

تر باشد داللت بر تزيد نمايد و  بوده و اعراض او قوي آن  سابقآنچهوقت خود تقدم نمايد و يا طول كند زياده بر 

انتها كند و مرض تساوي باشد داللت بر اضداد اين حاالت داللت بر انحطاط كند و هرگاه نوائب و اعراض آنها م

 درحمي ربع و بلغمي گاهي نوائب بسيار كه آن بهر باشد مياالوقات قصيرالمدت قصيراالوقات  المدت طويل طويل

 پس دالئل انتها در نوبت دوم شود مي و در رغب خالص گاهي دالئل صعود در يك نوبت ظاهر شود ميمستوي يافته 

 اوقات حمي مطبقه از شود مي و شناخته گردد ميالئل نضج و انحطاط در نوبت سوم ظاهر  پس دشود ميظاهر يافته 

اعتماد برنضج و احوال او  آن  در افترات نباشد وآن رابر حالت واحد زيرا كه  آن و ثبات آن و نقصان آن تزيد اعراض

به تر گدد و در تعرف ازمنة او  تنگتر بود پس اوقات او   و هر قدر كه مرض حادتر باشد حركت او سريعشود ميكرده 

 ذكا و حدس قوي احتياج افتد و شناخت قصر مدت مرض و طول او از شدت اذيت و نكايت او و خفت آنها سوي
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قوت دافعه   زيرا كه ممكن نيست كه امراض شديدالنكايت مزمن گردند بلكه يا بزودي هالك كنند و ياشود ميكرده 

 مدت او طول نكند مثل حمي يوم و ذلك مع و باشد ميالنكايت و اذيت  مرض قليلهجران دفع نمايد و گاهي  آن را

 تدبير ملطف و غذا قليل لطيف و بدن مخلخل كم قربه و كم ن مرض مزاج و سن و بلد و فصل حار ودر قصر زما

وت اعراض او و ق تب لحم و فراخي رگها اعانت كند و اضداد اين اشيا معين بر طول زمانة مرض باشد و شدت حرارت

 نضج در اينجااو كند خصوصاً اگر   و اطباق او داللت بر قصر زمان او دارد و اضداد اين چيزها داللت بر طول زمانة

 آن ضد بر آن در قصر مدت مرض داللت دارد و بالضرود بونباشد و مبادرت نوائب بكثرت تزيد در اعراض و تقدم در 

 تا چهارم روز منقضي گردد يك روزكند زيرا كه حميات يوم المحاله اكثر در و نوع حمي نيز داللت بر مدت زمانة او 

 اگر سليم باشد و اما يك هفتهو غب خالصه از چهارده روز تجاوز نكند و در اكثر امر منقضي شود در مدت 

تي  مخالطت مادة بلغمي باوي طول كند حبه حسب آن باشد مياعراض بلغمي مخلوط ه غيرخالصه كه اعراض او ب

 زيرا كه با وي حدت و عسر نضج و  استحمي روي غيرسليم آن باقي ماند و آن كه گاهي تا يك فصل و زياده از

 و هرگاه  استطويل آن  مگرتپ دق كهباشد ميفترات   احشا بود و حميات الزمه همه در مدت كوتاه تراز ذيدافسا

الحراره و احراق مثل  و بالضد و اما حميات مطبقه قويد تر باش ق از روي اندفان و خفا شديدتر بود طويلحرارت در د

 امراض حاده نامند از چهارده روز تجاوز نكنند و اين وقتي باشد كه در غايت قوت آن راغب دائمه دو موي كه 

باشند در روز سوم و چهارم منقضي شوند و هرگاه متوسط ميان اين  آن حرارت و احراق نباشند و اما هرگاه در غايت

 و اما بلغمي و ربع  استحميات خطر بسيار عظيم در اين  تا دو هفته منقضي گردند ويك هفتهن باشند در طرفي

 ابومنصور و حميات ليلي طويل اندبائي قصير و بلغمي غيرسليم و حميات و استيم ربع سلكه آن مگر كنند ميطول 

گامي كه حرارت منبسط در بدن شروع كند  قلب و صدر باشد و صعود هنبه سويگويد كه ابتدا نزد اجتماع حرارت 

و انتها وقتيكه حرارت در جميع بدن متساوي منبسط گردد و انحطاط چون حرارت از جميع بدن متساوي منحل 

بقوت و شدت زياد  آن  و صعود وقتيكه دراست تب خالي شود و گويند كه ابتدا عروض آن گردد و مواضع وسطي از
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به  آن را كه طبيعت قهر كند و آن است واقف شود نه زياده گردد و نه كم و انحطاط  كه استقي نمايد و انتها وقتي

در قوت و ضعف هر دو دليل  آن  خارج دفع كند و خوف بر مريض تا انتها بود و طول مدت نوبت و حال اعراضسوي

تر باشد داللت كند  قوي السيما اعراض زيرا كه اگر ابتداي نوبت تاخر نمايد و اعراض  استقوي بر تعرف اوقات حمي

در آنها بود و  تب  حكم بتاخر وقت نوبت و اگر نوائب متساوي باشندشود مي در صعود صحيح است و جاري نكه آنبر 

حادتر بود اوقات او اقل و اقصر باشد حتي كه او گاهي در صعود قتل كند و در حميات سليمه اوقات اربعه  تب هرگاه

 ر استتر از بعض ديگ تر و دقيق  بعض او خفيكه آن مگر باشد مي را مثل اين اوقات  هر مرضايضاً و باشد ميمستوي 

مرض  آن احساس نمايد بتغير و ضرر فعل و تاذي بدان تا وقتيكه در آن  گويد وقتي كه مريض درصاحب كامل

انضاج مادة مرض ه طبيعت ب آن  كه در استاما وقت تزيد وقتيوقت ابتداست بر قول صحيح و  آن ابتدا بنضج نمايد

وقتي  آن  و استشروع نمايد و مرض در قوت زياده شود و قوت ضعيف گردد و اما وقت منتهاي او وقت كمال نضج

تر باشد و اما وقت انحطاط بعد وقتي منتهي باشد نزد  مرض بايستد و زياده نگردد و اعراض سخت آن بود كه در

 مرض او منقضي گردد و استدالل كه آناستراحت مريض تا سكون اعراض و اخذ در نقصان و قهر قوت مرض را و 

طبيعت مرض و اعتراض الحقة او و نضج و عدم اوست اما از طبيعت  آن  اوقات از سه چيز وبر اين شود ميكرده 

الجنب كه  اعراض خاصه اوست مثل ذات آن اجتماع آنها مرض حادث شود وه مرض پس نظر كنند در اشيائيكه ب

 پس اگر اين اعراض از ابتداي مرض متغير و زياده  استالنفس ضيقو وجع ناخس و سعال و تب  اعراض خاصة او

نشود مرض در ابتدا باشد و اگر قوت و عظم آنها زياده گردد و بر بدن مريض ثقل آرد و قوت او كم گردد مرض در 

 خود رسد و اگر سابق كم شود و واقف گردد و مرض بمنتهاي آن انتها رسد و بره تزيد باشد و اگر در قوت و عظم ب

طاط نمايد و اما از اعراض الحقه چنان بود كه در بعض حميات صداع و  راحت و خفت يابد مرض انحذلك معيض مر

 پس اين اعراض هرگاه در قوت شود مياز اعراض حادث  آن سهر و غير آن اختالط ذهن و در بعض آن در بعض

زيادتي ظاهر نشود بر  آن  درانتها رسند و برحال واحد بايستند وه در قوت ببيفزايند مرض در زيادتي باشد و هرگاه 
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 از و اما حال مريض نيك گردد داللت بر انحطاط مرض نمايند ذلك معمنتهاي مرض داللت كنند و اگر كم شوند و 

ر ابتدا باشد و نضج پس اگر در مرض ظاهر نشود چيزي از عالمات نضج نه در بول و نه در براز و نه در نفس مرض د

تهاي خود انتها نهرگاه چيزي از اين عالمات نضج ظاهر گردد مرض در تزيد باشد و هرگاه نضج كامل گردد مرض بم

س اگر مرض هنگام در انحطاط شروع كند و نزد استراحت مريض و خفت مرض انحطاط ظاهر شود پ در اين نمايد و

نند در اعراض الحقة آنها در اوقات نوائب در زيادتي و نقصان آنها و  نظر ككنند ميار نوبت از حمياتي باشد كه به ادر

و تاخر او و طويل او و قصر او و طول مدت سكون او و  تب  مذكور شد و در تقدم نوبتچنان چه آن در نضج و عدم

 آن تي كه دراز وق تب و در مساوات او در تقدم و تاخر و اعتدال او در طول و قصر پس هرگاه نوبت آن راحت بدن از

در انحطاط و نقصان  تب  تقدم نمايد اين داللت در تزيد حمي كند و اگر نوبت از وقت خود تاخر نمايدكرد مينوبت 

 در طبع او باشد آن را كه در نظر چند نمايند زيرا كه بسياري از حميات است كه آن استباب سزاوار  در اين باشد و

تقدم  تب  كه تاخر كنند پس نگاه بايد كرد اگرآن استم نمايد و بسياري از كه نوبت او از وقت معين در هر دور تقد

وقت حمي در انحطاط باشد و اما  آن  ازاگر تاخر كند او در زيادت باشد و آن نمايد از وقتيكه ازشان اوست تقدم در

 تب تر بود شد و اگر كوتاهدر تزيد با تب بوددرازتر از سابق  تب زيادتي در طول نوبت و قصر او پس هرگاه زمان نوبت

ه ب تب در وقت واحد بود و زمانة اخذ او متساوي باشد تب در انحطاط باشد و اما تساوي در نوبت پس هرگاه نوبت

 تب انتهاي خود برسد و اگر در طبيعت حمي چنان باشد كه تقدم نمايد يا تاخر و تقدم و تاخر بمقدار واجد باشد

و فطرة طويل بود و  تب پس هرگاه مدت سكون نوبت آن و راحت از آن ت سكونبمنتهاي خود برسد و اما طول مد

در انحطاط است و اگر مدت زمان ترك او كه تب  آن بدن پاك از حرارت و سبك باشد اين داللت دارد بر ذلك مع

شد و برحال متساوي بزمانة ترك او با تب در تزيد باشد و اگر زمانة نوبت تب قصير و بدن غيرنقي و غيرخفيف بود

و بايد بمنتهاي خود رسيده باشد  تب  نرسدبه همواحد باقي ماند و مريض را در وقت فتور حمي خفت و راحت 

 و تدا زمانة ابكه آن و قصر او باشد بهر  طول مرضبه حسب اوقات اربعه از اين كه مدت زمان هر واحد آن استد
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 اين امراض لطيف و تها و انحطاط زيرا كه خلط محذث ان و همچنين زمانةباشد مي در امراض حاده قصير تزيد

 و اما امراض متطاوله پس هر زمانة او از اوقات اربعة كند مي پس او در نضج مادة مرض سرعت باشد ميحرارت قوي 

 و كند مي تأخير  آن پس نضج درباشد مي خلط محدث اين امراض غليظ و حرارت ضعيف كه آن بهر باشد ميطويل 

 جهت معاونت حرارت باشد مي و لهذا امراض متطاوله در فصل تابستان قصيرالمده نمايد ميانة او طول سبب زم بدان

   زيرا كه سردي هوا اخالطكند ميتابستان بر نضج ماده و تلطيف خلط و مدت امراض حاده در زمستان اندك طول 

بع و مواظبه در زمان تابستان و اوقات  كوتاهي نوبت حمي ربر اين و دليل نمايد مي تأخير  و نضجكند ميرا خام 

هر دو در خريف و زمستان و اوقات بارده و هرگاه بصاحب حميات مطلقه عرق حادث شود و  آن حاره است و طول

   بر كثرت اخالطكند ميطول كند زيرا كه اين داللت  آن بدان بحران تام نشود پس مدت

  تدبير كلي حميات

 آن اعد تمام دارد پس در معالجهف و تدبير اكثر انواع او با هم تبراالصناو متواف كثيرالوقوع  استمرضيكه تب  آنبد

تر از سائر امراض باشد و تا كه سبب بر جنس و نوع و فصل حمي و بر معرفت ايام بحران  تنقيح و عدم تساهل واجب

 آن  روز ششم و امثالو از اجتناب تشرب مسهل روز بحران خصوص آن تفراغات و جميع جزئيات متعلقةسو شرائط ا

دق است در عالجش  تب اقدام ننمايد و صاحب مزاج حار يابس كثيراالستعداد و جدوث تب واقف نباشد بعالج

انجامد و جميع اشربة غيرحامضه در مزاج صفراوي احتمال  مي دق ميراره بحنهايت احتياط نمايند كه در اندك ح

 در اين  و آميختن آب بسيارشود مين بالخاصيت مستحيل بصفرا ناستحاله بصفرا دارند بخالف شربت نيلوفر كه اي

ها و ترنجبين نيز مستعد استحاله بصفراست و استيالي مائيت بر صفرا و شيراشربه نيز مانع استحال است برابر 

 كسي كه مخصوصاً مفيد است و آب سرد در حميات شديدالحرارت آن استسكنجبين و سائر حموضات مصلح 

 خلط غليظ و خام كه آنورم بود يا  آن  در احشا ضعيف ياكه آنالمزاج باشد مگر  شرب آب سرد و قويمعتاد بود ب

 و كنند مي در اكثر حميات استعمال آن رااند و  ين در خاكشي خاصيت عجيب براي دفع حميات يافتهمتأخرباشد و 
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ع حميات مفيد بود و خوردن روغن در  استعمال نبايد كرد و تقليل غذا در جميسكنجبينهرگاه در احشا ورم بود 

حمي  تر و در هم تقليل اولي در اين  مضرت خالي بود ليكناز اين و روغن بادام  استحميات باعث ازدياد عفونت

قولنج  تب ه بااند و هرگا نزلي چند بادام خوردن مضالقه ندارد و خوردن عدس بعد زوال حميات مانع نكس گفته

 كه در اكثر مردم يابس و بدانند برند كار بهوقت حقنة مناسب  در اين اءالشعير ندهند وشايد معارض شود تا سده نگ

 و اين داللت دارد بر رطوبت غريبة فضليه شود ميمزاج در اندك حمي و استيالي حرارت غريبه لعاب از دهن جاري 

 وجود حرارت مفرط مزاج  گداخته بلكه عدم تشنگي در گاهي باآن را و حرارت غريبه  استكه در ابدان ايشان

بر  پس در چنين مزاج بناشود مي و حاجت آب نوشيدن نگردد مي رطوبت ذائبه بجاي آب صرف كه آن بنابر باشد مي

 و طبيب ناقص بگمان غلبة رطوبت ادوية حاره داده مريض را در معرض هالكت  استخوف ذوبان تبريد واجب

روف و متعلق بح آن  كه براي حميات مجربات بسيار است بعضي ازويسدن ميااللباب  كرة اولي در تذانطاكياندازد  مي

 و زهرة حجل و به موم بخور چنان چهه و حيوانيه است ينيه و معدتمتعلق بخواص نبا آن و بعضي از  استكتابات

 و شرب استخوان ماهي و دندان فيله تعليق طلق در قصبة سبز كه در روز شنبه اخير از ماده بريده باشند و بخور ب

شته  سرگشنيز به آب صفر و زعفرانعنا و مرا بحآبنوس و خضاب كردن دست و پاي  آن با دو چند آن سه قيراط از

 برشتة ازرق حلتيت بر ران چپ در خرقة درم يكو  تعليق هفت درم برگ مورد ا و كذ استدر مطلق حميات مجرب

يك كف خاك بدست چپ بگيرد و خاموش  آن ز ا قبر مقتول برد وبه سوي كه در شب  استارجوان و از خواص

نجا راه ديگر متفرق شده باشد و خاك آنجا بدست رسد كه از آ  در راه بجا ميكه آنا ي التفات نكند تبه جانبباشد و 

 كه آنبنوشد و گرداگرد خود بپاشد و بخور او كند و كالم نكند تا  تب راست بردارد و هر دو را جمع كرده صاحب

 اكنون بدانند كه چون اجناس كلي حميات سه جنس تعليمزائل گردد باذن اهللا تعالي  تب  پسعمل تمام شود

جدا جدا تنفصيل تمام و بسط تام براي افادة  آن و اقسام آن  ازهر يكقي پس يومي و خلطي و داست يعني حماي 

  درآيد  نام بمعرض تحرير و تسطير ميخاص و عام بتوفيق خالق
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  حميات يوميه

 اول روح طبيعي يا حيواني يا نفساني بحرارت غريزي گرم شود آنگاه آن حرارت كه آنحمي يوم عبارتست از  كه آنبد

 در بقلب رسد و در آن افروزد و بتوسط شرائين بديگر اعضا و اخالط ساري گردد و آنها را گرم سازد و چون حرارت

 حمي يوم طبيعيه گويند ر استاشد كه در جگباشد پس اگر متعلق بروح طبيعي ب متعلق و متشبث بروح ميتب اين 

 متعلق  استو تقدم تخمه و سوءهضم و تناول اغذيه و اشربه و ادوية گرم نشان اوست و اگر بروح حيواني كه در قلب

بود حمي يوم حيواني خوانند و تقدم غم و فرح و فزع و غضب و غشي و حرارت حمام شاهد ويست و اگر بروح 

 معلوم از اين و آن است تعلق دارد حمي يوم نفساني گويند و تقدم هم و فكر و سهر دليل ت اسنفساني كه در دماغ

 انقسام ارواح ثلثه منقسم بسه قسم باشد يعني حمي يوم طبيعيه و حيوانيه و نفسانيه به حسبشد كه حميات يوم 

 بعضي فيمارس به قولروس و  تعلق او بدان و در زبان يوناني سقيمابه سببو حمي يوم را حماي روح نيز گويند 

 اليوم گويند و اين  نباتآن راميرد و   مييك روزشود و در  نامند بنابر اشتقاق او از اسم حيوان دريائي كه متولد مي

شود   تحليل ميبه سرعت تشبث آن بشي لطيف يعني ارواح كه به سببمذكور  تب را حمي يوم از آن نامند كهتب 

يكه بحميات ديگر منتقل نگردد و آن كثيرالخطر نيست و نه رداءت به شرطز تجاوز كند  كه از يكشبانه رور استكمت

  گردد اگر در تدبير آن خطا كنند  گاه بحميات ديگر ردي و قي و يا عفني منتقل ميكه آندارد غير 

  وماسباب حميات ي

 بروح اوال مثل غضب و غم باشد و از اسباب باديه يعني خارجيه و يا بدنيه و يا تفسير يعني الحق آن  حدوثكه آنبد

 كه اسباب جميع اصناف حماي يوم اسباب بادية مسخنه بالذات و يا نويسند ميبعض اشراح قانون و  الرئيس شيخ

مجمله مالقيات بدن از خارج مثل گرمي آفتاب و حمام و غيره متناوالت از اغذيه و ادوية حاره و   استبالعرض

به و نفسانيه چون غضب و از اوجاع عود و اورام ظاهري زيرا كه تسخين اورام باطني انفعاالت بدنيه مثل رياضت متع

بادي  آن  كه سبب استحمي يوم آن  وباشد ميو تخمه  حادث از سدد آن  و گاه بعضي ازكند مياز ادواج تجاوز 
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 روح بدان آنچهنمايد از رسد كه تجاوز  بادي بود يا بدني در اشتداد بدان حد نمي آن  و اسباب استنيست بلكه بدني

حد تجاوز نمايد در ورق و يا در يكي از حميات خلطي اندازد زيرا كه اسباب باديه گاه  آن مشتعل شده و اگر از

 كند حميات عفونيه پيدا شود و اگر به عفونت آن آورند پس اگر تحريك اسباب متقادمه يعني سابقه را بحركت مي

 مگر از تعب بدن و روح و اين باشد مياند كه حمامي يوم ن  مردم گمان كردهاين تقاوم نمايد حمي دق گردد بعضي

 و گاه از يك روز در گردند مي زيرا كه گاهي از فرح مفرط نيز حادث شود و اين حميات در اكثر امر زائل  استغلط

ر از حميات نموده و نس ديگجانتقال ب آن  كهآن است قدر تجاوز كنند بايد داز اين و اگر نمايد ميسه روز تجاوز 

 اعضا و يا اخالط تجاوز نموده و اين قوم محقق نيست چه به سوي كه تشبث حرارت از روح آن استمعني انتقال 

از حميات  آن يابد و غير اقتضاي تام مي آن ماند و بعد از  گفته بساست كه حماي يوم تا شش روز باقي ميجالينوس

ماند و انقضاي حمي يوم چنان  اثري البته مي آن يگر نمايد زيرا كه بعدسي دنج هرچند انتقال باشد ميمثل اين ن

 قبول روح براي تطفيه و به سبب العالج يعني حمي يوم سهل تب ماند و ين باقي نمي آن باشد كه اصال اثري از

وع در  عدم ظهور عالمات و اسرع مردم از روي وقبه سبب  استو همچنين ابتداي دق كه اصعب  استالمعرفت صعب

  كه بر مزاج استحميات كرده شود كسي در اين حميات يوم و اشد ايشان از روي ضرر بدان اگر تدبير غلط برايشان

 و اگر اعضاي اصلي گرم گردد مي از اندك مسخن مودي بحماي دق به سرعتحرارت يبس غالب باشد پس آن 

بزودي مودي  آن تر باشد و حرارت و رطوبت غالب  آن برد اگر خلط گرم شود و بعد او بدني كهن انجامگردند يا بغب

بيشتر باشد و كسي  آن حرارت بيشتر باشد پس بدني كه يبوست در آن  در و بعالوه كسيكهگردد ميه يكميات عفن

 رسد و مقارن او بيداري كند و يا تعب نفساني و يا به همكه مزاج او حار يابس باشد چون او را گرسنگي و تشنگي 

الحال طعام  ننمايند و في آن اندك قشعريره و چون تداركه رسد ب  ميبه همودي او را حماي يوم تعب بدني بز

نند و تلطيف تدبير ك آن  بر هيجان صفرا و گرسنگي غذابه سببخورانند بزودي او را حماي عقني عارض گردد 

 و اسباب بادية محدثة شود مي گويد كه حمي يوم از اسباب باديه حادث صاحب كامل دق شود بحميموي نمايند د
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 مسخن او با تعقل باشد مثل آنچه جنس اشياي كه بدن را از خارج مالقي شوند با يكي  استحمي يوم چهار قسم

استحمام  آن  تسخين او بالقوه نمايد وآنچهمكث را طول دهند و يا  آن حرارت آفتابي آتش و هواي حمام چون در

 تكثيف مسام نمايد بالفعل آنچهمخالط باشد مثل آب قير و آب گوگرد و يا آبهائيست كه قوت ادوية حاره بدان ه ب

 بالقوه نمايد مثل اغتسال آن  تكثيفآنچهمثل غسل آب سرد كه فضول و خاني را در باطن بدن متحقن سازد و يا 

كه از آنها آن حادث شود ليكن ابداني ه شب و جمله ابدان چنان نيستند كه هرگاه متكاثف شوند حمي يوم ببه آب 

 آن  دربخارات را از تحلل منع كنند و حرارت آن بخارات حار رطب و حار يابس منحل گردد پس هرگاه كثيف شوند

حمي يوم حادث شود و اگر مستعد  آن  از باشدبه عفونتمستعد  غيرآن استجتمع گردد پس اگر موادي كه اندر م

 در بدن پيدا گردد و حمي حادث مطبقه حار صعب  نوع خلط موجودبه حسبحمي عفني  آن  باشد ازبه عفونت

 جنس حركت مفرط يا سوم جنس اشياي كه بداخل بدن وارد شوند بمنزلة اغذيه و ادوية حاره دومخطر باشد  ذي

 جنس امراضي كه در اعضاي چهارمبراي بدن مثل رياضت متعبه و يا براي نفس مثل غضب و غم و هم و بيداري 

 قرحة يابس حرارت از كنج ران به سببان ررم حار حادث در كنج ارض شوند همچون واز اسباب باديه عظاهري 

   سائر اعضا نافذ شود به سويدر شرايين  آن  بقلب رسد و ازكه آنبعضو بعد عضو متادي گردد تا 

  عالمات خاصة حميات يوم

 بلكه باشد ميدنية سابقه ناز اسباب متقاومه ب آن  كه است از خواص حمي يومشيخ به قول از حميات ديگر يزمم

در اكثر امر ابتدا بلرزه و سردي دست و پا و فرو رفتن حرارت  آن غط نبود و و مبتدي بتضاباشد ميواصله  آن اسباب

 بلكه گاهي در ابتداي او شبيه بسردي و يا كند مين آن و ميل بكسل و خواب و فرو رفتن نبض و اختالف و صغر

 و گردد مي زائل به سرعت و شود مياعصاب عارض ه ي بيدن بخار كيموس رد رسبه سببه و نخس اندك قشعرير

ذع الغير آن و اشتغال آن رة موذية عضالت بنحش كثرت ابخبه سبب گردد ميبندرت لرزه عارض  آن  درگاهي

مقشف باشد بلكه اندك خوش آينده بود مثل حرارت بدن تعب كشيده و صاحب سكر و هرگاه در روز اول بول نضيج 
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 از حيتيتي كه گردد ميمتغير ن در اين  زيرا كه بول است نبض نيك باشد پس حكم بايد كرد كه حماي يومو

ي از رنگهاي اخالط بود و گاه در بول عمامه متعلق و گاه به رنگ و همچنين براز او نضيج غيرمائل  استحمامي يوم

 البته معتدل باشد و رنگ آن  اعتدال نباشد قوامبه رنگ آن  با نيكوئي رنگ و اگر اتفاق افتد كه رنگباشد ميطافي 

چنان نباشد  تب آنه  و اگرچه بكند مي آن  كه سبب تغيرلون مقارنتگردد ميمع اعتدال قوام بدان جهت متغير آن 

 شدت حاجت و به سبب باشد ميمائل بتواتر و قوت و عظم  آن  درگفته آيد و نبض آن عبيه و مانندت در حمامي چه

هنگام نبض ضعيف باشد و يا در  آن  درگر در رحمي كه از انفعاالت مضعفه باشد مثل هم و حزن كهعدم ضاغط م

آن ه بود و كم است كه ب تب فم معده خلطي ذاع يا برودتي موذي باشد و يا سببي ديگر از اسباب مصغر نبض غير

 سبب و اگر مخالفت اين نمايد  ضعفبه سبب عدم آفت در قوت و اگر باشد با نظام بود به سببنبض مختلف باشد 

لذع شديد درم ثاو مانند اينها و  مثل تعب شديد و يا آن ي ديگر خواهد بود و مقدم بر حمي و يا مقارنبه سببپس 

رسيدن برودت شديد مكشف مبرد يا حرارت آفتاب تيز مجفف و يا تب به هم به سبب و گردد ميگاه نبض صلب 

 كه موجب تجفيف گردد و گاه حركت انبساط آن ي و يا غم و يا استفراغ و غيرشديد مجفف و يا گرسنگي و يا بيدار

قليل  آن تر از نبض طبيعي مگر بندرت و سرعت  زيادهگردد مي و سريع نباشد ميع بطب آن سريع و انقباضآن 

فاسد  آن  در بخاركه آن به جهتاخراج بخار فاسد بود ه تر از حاجت ب  زيادهححاجت بتروي آن  در زيرا كهباشد مي

بود و چون شناخت حال نبض و انقباض او مشكل گردد و از نفس حال او را  آن نبود بقياس معتدل بلكه گرم بقياس

 كه آن واين عالمت جيدست و بدنمايد ميبدن عود  آن دريافت نمايند و نبض بعد از زوال حمي يوم بعادت طبيعي

اي يوم گند و اگر چنين نباشد الزم نيست كه حمي يوميه نيكوتر باشد داللت بر حم آن  درهرچند بول و نبض

نباشد زيرا كه در بعضي حميات يوم مثل تعبي و تخمي و وجعي اكثر بول رنگين و نبض مختلف يا ضعيف يا صغير 

از دو ساعت زياده نباشد و  آن تزيد  سبك مالئم باشد و زمانة آن  كه ابتدايآن است حمي يوم و از دالئل باشد مي

اعراض صعب و حدت حرارت  آن  درايضاًاعراض شديد مصاحب نبود و حمي غصه بضد اين بود و  آن انتهايه ب



165 

 

صداع يا وجع باشد ثابت الزم نباشد  آن  و اگر باباشد ميكم  آن اوجاع راس و پشت و مانند آن  و باباشد ميشديد ن

به  و بندائت و تري بدن شبيه به عرق آن ر زوال حمي يوميه است و اكثكه آن بر نمايد ميو اين داللت  آن بعد زوال

 عدم ماده بلكه قريب از عرق به سبب نه شديداالفراط در كميت بود ايضاً نه مثل خلطي و باشد مي طبيعي عرق

پس اگر عرق بسيار بينند حماي يوم  آن در كيفيت  است آن او قريب ازچنان كه در مقدار او باشد ميطبيعي 

 كه صاحب او را در حمام داخل اين است كنند مي تجربة حمي يوم بدان آنچهو از طي بود نخواهد بود بلكه خل

حمي عفيفه است و صاحب او را  تب  آنمثل قشعريره غيرمعتاد پيدا كند معلوم كنند كه آن كنند پس اگر مكث در

  حماي يوم باشد آن الفور بيرون آرند و اگر حال او مطلقاً متغير نگردد از حمام في

  سباب انتقال حمي يوما

 بداعضا و اخالط را در استعداد دريا آن  بريكهبه قدرميات ديگر  و بحشود مي حماي يوم بساست كه منتقل كه آنبد

 كه آنو از خطا در تصرف غذا مثل  آن از اسباب ديگر مثل جوع يا سير و غير آن به سوييكه مقارن گردد به قدرو 

موي حار دحار يابس و اخالط صفراوي يا  آن را غذا داده شود يعني اگر مزاجاگر حال اقتضا نمايد كه صاحب او 

ماي دق اگر اعضاي اصلي  نمايد در ابدان صفراوي و الغر بح غذا ندهد بزودي انتقالآن راباشد و طبيب خطا كند و 

 آن سونوخس كهموي بدرسد و در ابدان لحمي به همگرم گردند و يا بحماي محرقه اگر در صفرا حدت و احتراقي 

 بحماي عفوني و همچنين اگر حمي يوميه محتاج نمايد ميو بساست كه انتقال   استموي غلياني بالعفونتحماي د

ه داند و اخالط و محتسبه در بدن بباشد و نفرمايند حرارت مشتعل گربمعاونت در تفتيح مسام و تخلخل جسم 

  لي كه بقوت گرم كند و متعفن سازداشتعا

   ديگربحمياتل حمي يوم عالمات انتقا

شند و ك فروبه عرق .......... اندك بغيربه عرقيا  مي بدن وري دائ كه حماي يوم بدون عرق و يا تاين است آن دليل

باقي بود و اگر  تب  اصلي آيد بلكه در نبض اثري ازبه حالت نبض كه آنطويل متعسر باشد بغير  آن مدت انحطاط
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 و اگر اسباب شديد نمايند ميدق  بحماي عفني خلطي يا آن  آثار داللت بر انتقالصداع باشد باقي ماند و اين همه

يانها بسيار گرم معلوم شود و ر پس اگر منتقل بدق گردد محبس شطول كند انتقال بدق نمايد آن باشند و لبث

ض حافظ استوا باصالبت تر گردد و نب تناول طعام زيادهدر همه اعضا نمايد و بر امتال نزد يكسان و آهسته  تب حرارت

موي غيرعفني كه باشد و چون انتقال نمايد بحماي دو صغير يابند و سائر عالمات دق كه مذكور گردد نمايان 

سونوخس نامند عروق بدن ممتلي و برخاسته و نبض عظيم و ازدياد حرارت و انتفاخ چهره نمايد و چون منتقل 

ظاهر شود و حرارت سوزان يابس بود  آن الف نبض و صغر و تضاغطر بدن و اختبحميات عفوني گردد اقشعرار و فشا

   ماند و در اكثر نضج ظاهر نگرددنضج قديم باقي آن و اعراض اشتداد نمايد اما بول پس گاهي در

  اصناف حميات يوم

ز انواع  كه افرمايد مي شيخ چنان چه  است ثالثه نيز سه قسمبه اسباب آن اعتبار وقوع انتسابه ب تب  اينكه آنبد

امور خارجيه است ه احوال بدنيه و بعضي منسوب به احوال نفسانيه و بعضي منسوب به حميات يوم بعضي منسوب ب

ريه و نوميه و فرحيه و ههميه و فكريه و غضبيه و سحماي يوم غميه و  آن احوال نفسانيه منجملةه اما منسوب ب

ه منسوب ب آن  ازاحوال بدنيه بعضيه منسوب بو اما ردد ها عارض گاز اين هر يكراحيه و عزعيه است كه از كثرت 

منسوب بغير  آن شيه است و بعضي ازوجوعيه و عطتعبيه و استفراغيه و وجعيه و غشيه  آن افعال و حركات بود و

امورخارجيه ه رميه و قشفيه و غذايية و شرابيه است و اما منسوب بسديه و تخميه و و آن افعال و حركات باشد و

 گويد كه اصناف مسيحيو مثل برديه و استحصافيه و اغتساليه   استحتراقيه بحرارت آفتاب و سموم و آتشمثل ا

 تحلل چيزي كه تسخين بدن از خارج كند مثل احراق شمس و سمائم و يا از امتناع چيزي كهحمي يوم از مالقات 

آبهاي قابض عارض شود و يا از تعب ه ب سردي و استحمام به سبب از استحصاف جلد چنان چهبخار حار از بدن كند 

مفرط و يا از تناول چيزي حار از طعام و شراب و دوا و يا از ورم حار در كنج ران و بغل و يا از سهر و يا از غضب و 

كند و سببي از اسباب  تب اگر كسي شكايت آن  حمي يوم و اقسامطريق تشخيصيا از غم و هم حادث گردد 
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نرم ساكن الحراره  تب روز اول قاروره و نبض و رنگ روي مريض بسيار متغير نبود و آن و درمقدم باشد  آن  برباديه

 به عرقاندك تري بدن شبيه ه غيرسوزان باشد و بغير لرزه و سردي اطراف شروع كند و بدون عرق شائع بلكه ب

غيرآن كه از لوازم حمي وي اعراض قويه مثل خشونت زبان و تواتر نفس و   زائل گردد بابه سرعتصحيح مزاجان 

ناري با سوزش و يه است هيچ پيدا نباشد و نوبت واحد بود و معاودت نكند و گاه ميل بصالبت كند و بول اصفر نعف

ضعف اعضاي  ي و خشك و كسل اعضا بادرو چهره مائل بز آن  مع سكون حركتغور وحركت چشم بغموض و 

 اين اگر ويان هر دو از تقدم غم يا فزع و اختالف نبض بايد كرد رئيسه بود حمي يوم  غميه يا فزعيه باشد و فرق م

شخص نبود  خارج و مائل بحمار باشد و نبض خامل مبه سويآن  غور واعراض غميه موجود بود اال حركت چشم مع 

د  آثار مذكوره موجود بوو اگرميه باشد ود و بدان اندك شهوق باشد حمي يوم هعظم بمع ضعف مائل ب در اين بلكه

ور باشد و نبض مختلف در شهوق و غموض  بغموض و نه بخروج بود و مائل بغاال حركت چشم معتدل باشد نه مائل

خ باشد شبيه به فنتمو   چهره سرخ يا زردو اگرو اكثر معتدل بود و چهره مائل بزردي باشد حمي يوم فكر باشد 

 لرزه عارض شود و قارورة سرخ حاد محسوس نتفاخي كه در سهريه بود چشم سرخ و بيرون خاسته باشد و گاهيا

 تقدم و اگريم ممتلي شاهق متواتر بود حمي يوم غضبيه باشد ه اندك درخشندگي باشد و نبض ضخگردد و ب

و ضعف و صغر نبض  آن ز وي يا سفيديارفرو رفتن چشم باشد و كدورت بول و بو  آن بيخوابي و تقل جفان و تيهج

 سبوق خواب و راحت و اگر و كسر و ماندگي در اعضا گويد حمي يوم سهريه باشد بود آن و زردي چهره و انتفاخ

 عالمت او و اگربسيار و خصوصاً خالف عادت باشد و امتالي بخاري در نبض بود حمي يوم لوميه و راحيه باشد 

خداوند نة چشم  صاحب فرح باشد غير سحنة چشم  سحنه چشم او مثل سحكه آنمگر قريب بعالمات غضبيه باشد 

ميه باشد اختالالت در قريب از عالمت غ آن  عالمتو اگرغضب و تواتر در نبض كمتر بود حمي يوم فرجيه باشد 

 تقدم و اگرحمي يوم فزعيه باشد  آن شاده ماندنو گ آن نبض شديدتر و سحنة چشم سحنة مرعوب بود در اضطراب

نداوت  آن س در بدن محسوس شود و گاهي در آخرتعب و زيادتي گرمي مفاصل از ديگر اعضا بود و ماندگي و يب
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 تعب مفرط بود مداومت و عرق و اگرعارض گردد اگر تعب معتدل بود و حرارت مجفف يا برودت مانع عرق نباشد 

كمتر باشد و جلد خشك گردد و گاهي تابع او سرفة خشك بود و نبض صغير ضعيف و گاه مائل بصالبت باشد و بول 

ي يوم تعبيه باشد و ملمس جلد در تعب بحب هوا باشد پس اگر هوا گرم بود ملمس گرم زرد حاد رقيق بود حم

پا چشم يا گوش يا   وجع در سرو اگرس بود بالي بس نمايد و اگر هوا سرد باشد ملمس جلد سرد قليليشديدال

 مقارنت و اگر باشد از اوجاع دملها باشد حمي يوم وجعيه آن دندان يا مفاصل و اطراف يا قولنج يا بواسير و غير

مختلف االحوال بود كه گاهي ساقط و باطل  آن  درغشي و سقوط قوت بغير عالمات حميات يوم ديگر باشد و نبض

گردد هنگام غلبة برودت و گاهي سريع و ظاهر شود نزد استيالي حرارت و مشابه نبض اصحاب و بول خشك 

ي يا تشنگي بسيار كشيده باشد و لب خشك و نبض  گرسنگو اگربصالبت مع دوديت باشد حمي يوم غشيه بود 

 حمي يوم بدون ظهور سببي از و اگرضعيف صغير بود و گاهي ميل بصالبت كند حمي يوم جوعيه يا عطشيه باشد 

پذير و  طاطون استفراغ و نداوت و تري بدن انحطاط باشد و خصوصاً چون بداالنح سباب باديه عارض شود و طويلا

يا  آن مي يوم سديه است و عالمات امتال در ابدان كثيرالدم مثل جوان و دموي مزاج و مولد كه حآن استبايد د

 در موي و خلطي ديگر چنين كنند كهنمايد و فرق ميان امتالي د تب يناالخالط و لزج تاكيد بر تشخيص ا غليظ

اي آنها داللت كند و كسل و عالمات معلومه بر آن  بر غلظ االخالط و لزوجت آنها باشدبه سبب د سدآنچهتب اين 

ويت ودا عظم و طحال و سدر بلغمي و الغري و خشكي و آن تهيج و تربل و سفيدي رنگ و كثرت آب دهن و امثال

 آن  سبب درآنچهنجا انتفاخ بدن و تمدد و سرخي و غيره عالمات كثرت خون نباشد و مزاج در سوداوي باشد و در آ

از سرخي چهره و پر شدن رگها و انتفاخ و تمدد غيرآن در بدن ظاهر بود و اگر  آن امتالي خون باشد عالمات امتالي

 تغير آروغ بدخانيت و بول و اگرسدد افراط كند نبض صغير باشد و اگر مفرط نبود صغر نبض واجب نباشد 

ر روي النضج مائي باشد و وجود تخمه و فساد هضم و عطش و لهيب يافته شود و اگر سبب تخمه سهر باشد د عديم

 و اگرتهيج و در پلك ثقل نيز بود حمي يوم تخميه باشد و هرگاه اروغ متغير بصحت گردد بشفاي او حكم بايد كرد 
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 تابع كه آنتقدم اورام ظاهري باشد و چهره سرخ و منتفخ زائد از حال صحت بود و لذع حرارت شديد نباشد مگر 

و  متواتر باشد و بول مائي سفيد بود حمي يوم ورميه باشد همراه بود و نداوت از بدن ترشح كند و نبض عظيم سريع

 تقدم ترك حمام معتاد و غلبة چرك و نشستن گرد و غبار بر جلد و با خشكي و درشتي پوست بدن و سرعت و اگر

 تقدم سير در هواي گرم يا در آفتاب يا در حمام گرم و اگرصغر نبض و سفيدي بول بود حمي يوم قشفيه باشد 

 آن تد و شدت التهاب سردگاه با ثقل و امتالي سر بود و يا نفس عظيم باشد و ظاهر بدن بسيار گرم از داخلاتفاق اف

و صغر و سرعت نبض بود حمي يوم حرية  آن بود و تشنگي كم و گرمي و سوزش چشم و يبوست جلد وجه و گرمي

ق شود بدن در ابتداي لمس سرد اتفا به آب  تقدم رسيدن سردي يا غسلو اگرسموميه يا شمسيه يا حماميه باشد 

الحراره معلوم شود و بعد طول لبث دست بر بدن حرارت زياده محسوس گردد نبض مثل غميه و هميه و غيرشديد

 سردي شديد بود و گاهي ميل بصالبت كند و چشم غائر كه آنجوعيه در صغر زياده نبود بلكه سريع باشد مگر 

 و اگره گاه سفيد و گاهي رنگين باشد حمي يوم استحصافيه از سردي باشد نباشد بلكه گاهي منتفخ بود و قارور

در مثل آب زاج  آن آبهاي قابض بود چسپيدن جلد بر استخوان مثل جلد خشك كرده شده و باعثه تقدم اغتسال ب

تر  فو پوست انار وغيره داده شده مشاهده گردد و بعد زماني از مس دست حرارت زياده محسوس گردد و نبض ضعي

تر مثل بول بز بود و در بدن الغري و در چشم غور نبود حمي  البياض و رقيقتر باشد و بول شديد غيرتر و سريعو ص

تلخ و  آن رة چشم سرخ و گرم و قاروره سرخ و دهن خشك و ذائقة چهو اگرصافي از ميان قابضه باشد يوم استح

 يا دوائيه و فرق ميان هر سه از تقدم تناول ائيهغذ  ياحرارت و لهيب در موضع جگر و معده باشد حمي يوم شرابيه

   بود حمي يوم نزلي و زكامي باشد با عالمات نزله و زكام حار و ضعف دماغاگر وظاهر گردد  آن هر يك از

   كليبه طريقمعالجات حمي يوم 

فكري ازالة هر  در غمي و همي و فزعي و چنان چهازند پرد آن ازالة سبب موجبه بايد كه بعد تشخيص سبب ب

واحد كنند و مفرحات بارده دهند و تبريد قلب و ازالة غم نمايند و همچنين در غضبي و سهري و بقي و وجعي و 
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بلغمي كنند يعني تبريد خفيف  تب  تدبير نرود عالجاز اينجوعي و عطشي و تخمي نيز ازالة هر واحد نمايند و اگر 

 و حجامت به فصدحمي حاجت  در اين ين و استحمام خاصه نمايند وشربه و تدهه ادهند بالجمله در همه تبريد ب

مثل تفريح و تسلي در غضبيه و غميه و مثل استهانت فرح در   است قرشي عالجش مقابلة سبببه قولكمتر افتد و 

 آن در ه و مثل استفراغ در امتالئيه و مثل تفتيح در استحصافيه و سديه و مالش مالئمييه در جوعذفرحيه و مثل تغ

ة تخم خيار افتد و تبريد و ترطيب در اكثر به شيري حاجت  و گاهي با و استالنفع هر دو بالغ در اين و سكنبين

 فرمايد مي شيخالهوا نمايند   پس حمام مرطب معتدلبارد يه و اشربه و مشموم و مسكنذغه احميات يوم بالسختي ب

 و عليل  استموع عليل مجكه آنالهضم بخورانند بهر  ع سري يوميه را غذاي جيدحمياتواجبست كه جميع اصحاب 

الهضم نباشد ليكن بعضي را مانند صاحب حماي يوم  ي و بر هضم غذاي بطيقادر بر اصالح غذاي رد آن ماؤف و

تعبي و غمي و جوعي و كساني كه در ابدان ايشان صفرا بسيار باشد و كسي كه شكوه از قشعريره در ابتدا نمايد 

اند تا نافذتر باشد و اين چنين كسان را غذا دهند و اگرچه   نان در آب يا در شراب تر كرده رخصت دادهبتناول لقمة

اند مثل  اند و اشاره به تلطيف يعني ضدترفه كرده وده توسع در غذا نمباشند و بعضي را منع ترفه يعني تب در ابتداي

كرده  آن  استثنايآنچه تا انحطاط نمايند سواي تغذيه تأخير  كهآن استرمي و اولي وحمي سدي و استحصافي و 

 كه اول امر منع  استواجب غذا مناسب نيست و آب سرد را تأخير  و در آنها استجوعي و غمي تعبي و آن شد و

ر تبريد روح و اعضا ليكن اگر در آنجا  د استافضل عالج آن  واين است و خوف ضعف  استنكنند زيرا كه قوت قوي

ننمايند و كثرت امر  آن  در كه اكثارآن استامتداد نمايد و يا حمي سدي بود بهتر  تب د و ياشا باشضعف در اح

 يكي ترطيب و ديگر تعريق و تخلخل مسام  استبحمام برايشان نزد انقضاي نوبت در حميات يوم براي چند اغراض

نند و بايد كه صاحب حمي الحال ليكن هنگامي كه خوف وقوع عفونت خالط باشد منع ك و ديگر تبريد در ثاني

 بسيار باشد كه حمام ثوران مرض عفوني نمايد و همچنين تخمي مگر در كه آنسدي از حمام اجتناب نمايد بهر 

 و صاحب زكام حمام نكند مگر  استآخر امر و نزد اتساع مسام و انحدار تخمه كه در انجا نيز حمام كردن واجب
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كه جلوس را در هواي حمام طول ندهند بلكه در   استت يوم را واجب احتراقي باشد و جميع صاحبان حمياكه آن

 براي ترطيب و تبريد بخواهند مگر صاحب حمي استحصافي و تكاتفي كه ايشان طول دهند كه آنچند آن آب

 انصباب يا طال باشد تسديد مسام نمايد پس به طريقريخ اگر مجلوس را در هواي حمام حتي كه عرق كنند و اما ت

يا سدة باطني مثل سدي ي  از سدة ظاهري مثل استصحافي و قشف زياده كند و آخر هر حمي يوم حادثسخونت

كند و  آن  اگر رطوبت بسيار را مالقي گردد تحليلبه عدهلك را شريك كنند تفتيح مسام نمايد  تمريخ داپس اگر ب

اصحاب حمي يوم را احتياج  آن يبه سو اندك كند تخفيف بدن نمايد و اما استفراغ پس به رطوبتاگر مالقات 

از مواد ممتلي باشد  آن لسي را كه در حماي استحصافي بدنصاحب حماي سدي امتالئي و تخمي و نيست مگر 

 آن  ازواحد  و معالجة هرشود ميالعموم بحمام و بغذا كرده   اقسام حمي يوم علي گويد كه معالجة جميعابوسهل

گردانند  آن  طبيعت سبب فاعلبه حسب ديگر به طريقستعمال حمام و غذا  كه اشود ميطور كرده  به اين خصوصاً

محتاج بود بلبث كردن در  آن از قبيل استحصاف بدن و از قبيل درم در لحم رخو باشد تب مثالً كسي را كه اين

م يا تعب از قبيل ه تب او از قبيل استحصاف بدن باشد و اما كسي را كه اين تب خاصه كسيكه هواي حمام زياده تر

بلبث در آب گرم محتاج تر بود و اين براي ترطيب بدن او بود السيما كسيكه حماي  آن يا سهر يا غم يا سموم باشد

نمايند و  آن او از تعب يا از سمائم يا از احراق باشد و اما روغن پس كسي را كه حمي يوم از قبيل تعب باشد تكثير

 ترطيب او نمايد و اما سائر اشخاص كه ايشان را به مس الحق چنان كهآهستگي و نرمي بسيار كنند ه بدان مالش ب

ي از اسباب ديگر بايد كه استعمال روغن كمتر از صاحب تعب نمايند و كسي را كه حمي يوم از قبيل به سببشود 

م  كمتر از حاجت صاحب حماي استحصافي بود و بايد كه مقدار طعابه روغنورم در لحم رخو باشد پس حاجت او 

بايد كه طعام او  او از تعب باشد مي تب مقرر كنند پس كسي كه تب  سبب فاعلبه حسببراي اصحاب حمي يوم 

او از بيداري يا از عوارض نفس باشد بايد كه اغتذا بعد  تب االنهضام در مرات كثيره باشد و كسي كه بسيار و سهل

 از استحصاف بدن يا از ورم در لحم رخو باشد او تب استحمام بغذاي مرطب و مولد خون محمود كنند و كسي كه
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او از تعب و سهر و هم و غم باشد انتفاع بدان  تب تدبير ملطف استعمال نمايند و اما شراب كسي كه آن  دربايد كه

او از استحصاف جلد يا درم در لحم  تب يابد هر ترطيب و تسخين او چون مقدار معتدل استعمال كنند و اما كسيكه

او از غضب يا تناول چيزي حار يا احراق  تب  شراب مضر بود زيرا كه در مادة او افزايد و اما كسيكهآن رارخو باشد 

 قصد معالجة هرحمي ذلك معبايد كه   شراب صالح نبود زيرا كه حرارت او زياده كند و ميآن راشمس يا سموم باشد 

 از هم بود آنچه از تعب باشد براحت و آنچهواب و  معالجة حمي سهر به بخكه آننمايند مثل  آن يوم بضد سبب فاعل

 براي حمياتي كه اسباب او عوارض نافع استمبتلي كنند و هرچيز كه خاطر را مشغول دارد و نفس را سرور آرد 

 گويد كه چون مدار عالج جميع جرجانيورم نمايند  آن  از ورم لحم رخو باشد معالجه بعالجآنچهنفس باشد و 

 در آن استو رفتن در حمام و نرفتن در  آن ذا و آب سرد و ندادن آنها كردن استفراغ و نكردنامراض بر دادن غ

 اما غذ پس هيچكس را از صاحبان حمي يوم از غذا باز ندارند مگر شود ميتدبير اين امور ظاهر كرده  تب عالج اين

ك تولد كند خاصة ينخلط  آن  ازاد تاگوار بايد دباشد و ديگران را غذاي لطيف و زوداو تخمه  تب بكسي را كه سب

هم باشد نواله چند نان در آب خالص  تب فراشا يافته باشد اگر در آغاز تب مردم صفراوي را و كسي را كه در ابتداي

فتن غذا بوده يارياضت و رنج و نا تب ج بشربت نيلوفر بدهند و اگر سببويا در گالب يا در آب انار يا در آب سرد ممز

 گزينند و اگر سببش سده انسداد و مسام و كثافت جلد باشد رياضت معتدل و مالش و بخرقهاي باشد آسايش

شايد و عرق بسيار د تا اخالط لطيف گردد و مسام بگنر است در حمام فبه عدهاي مختلف فرمايند به دستهدرشت يا 

چيزهاست باقي در قول شيخ ره تحليل پذيرد و صاحب حمي استحصافي و تكاثفي را حمام سودمندترين  و ابخآيد

فرض است يا از قلت  آن  از سبب معلوم مثل وجع ناخس و ورم باشد تدبيرش تدبيرآنچه گويد كه انطاكيگذشت 

پس تدبير بدن پس اگر از حرارت باشد تبريد  اله اوغذا بود عالجش تناول غذاست و همچنين قطع اسباب ممرض

به و مورد و خواب بر آنها و تدهين  سرخ و بنفشه و نيلوفر ن مثل گلپوشيدن پارچة كتان و مصقول و شميد

 كنند تا مسام متخلل گردد گرم نيماگر فصل گرما باشد واال تقديم نشستن در آب  به آب ي آنها و تبريد اوالها روغن
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ه و مثل كدو و خرف بارد رهيزند و خوردن اغذية رطبه خصوصاًپ آن  آب سرد براي تسكين حرارت  و حبسبه عدهو 

هندوانه و سكنجبين ساده است و  به آب قي كردن آن شرب ماءالشعير بعناب و آلو و تمرهندي و از مجربات در

 اگر قشعريره يا صداع احساس نمايند پس به عده يا دوغ و مكيدن انار به ماءالشعيرهمچنين نوشيدن شربت فواكه 

ه بنفشه تمرهندي سپستان هر واحد دواده درم و عدد خمير بيست  كه بگيرند گلقند سي درم عناباين استمجرب 

 و اگر صداع قوي باشد جو مثل گلقند اضافه كنند و همه را در شش صد شش درماگر قبض شديد باشد برگ سنا 

 او كمتر به تكرار احتياج  استدرم آب شيرين بجوشانند تا يكصد درم باقي ماند صاف كرده بنوشند و اين مجرب

باشد از بارد يا موجب او غذاي بارد يا مزاج آن به سوييات يوم برودت باشد يا بدن مائل افتد و هرگاه سبب حم

م در عالج حمي يوم نفسيه استعمال گالب و ا  گرم كرده فرمايند و تجربه كردهبه شكر كه قي اين استمجربات 

شند و در كبديه آب عناب و عنبر حل كرده با آن  و طالء و در قلبيه آب سيب و امرود و گالب كه درصندل شرباً

 تا اينجا عالج كلي حميات يوم مذكور شد اكنون عالج انتباهگالب بكافور در گرما و جواني واال بنفشه و صندل 

   برندكار بهآيد حسب سبب  جداجدا بقلم مي آن جزئي هر قسم

  عالج حمي يوم غميه

اقسام كالم و حيلها ه  ازالة غم بشود مي عارض  فرط غمبه سبب آن  در داخل و احتقان اوبه سويكه از حركت روح 

ها و مفرحات بارده بخورند و از مشروبات عرق بيدمشك و ينمايند و نغمهاي سرورآور و حكايات نادر بشنوند و ياقوت

به بنوشند و گاهي احتياج  آن كيوره و گالب و عرق گاوزبان و عرق نيلوفر و شربت انار و سيب و نيلوفر و مانند

 تر و كاهو و گشنيزافتد و صندل سفيد و آب كاسني سبز و  آن  شيرة خرفه و كاهو و مغز تخم كدو و مانندلاستعما

ي سرد خوشبو مثل روغن بنفشه و نيلوفر ها روغنلخة خوشبو ببويند و ر و گالب بر سينه طال نمايند و لخكافو

 الجورد مغسول طباشير يك تولهيد ساده يا ترش بمالند و فواكه بارده مثل خيار و تربز بخورانند و يا خميرة مروار

 آميخته ورق نقره يكعدد پيچيده بخورند بااليش شيرة خرفه و خيارين و مغز تخم كدو هر يك يك ماشههر يك 
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هفت ماشه لعاب گاوزبان پنجماشه در عرقيات مذكوره برآورده شربت يا قوت عليوخان سه توله يا شربت نيلوفر 

 پنجماشه يا تخم بالنگو پاشيده بنوشند و هر روز لباس نو بپوشند و از چيزهاي مسخن و داخل كرده تخم شربتي

سرد و گالب و عرق بيدمشك دهند و قلية اسفاناخ بخورند و آب سخت سرد  به آب مجفف پرهيزند و شراب ممزوج

 به آب در استحمام  آن كه تكثير دخول آبزن نمايند و اكثر قصد است الزمفرمايد مي شيخ اقوال حكمابنوشند 

 و بمفرحات و  استنافعتر از حمام آن كثرت تمريخ كنند كه روغن براي آن حمام گردانند سواي هواي او و بعد از

 به آب اشتغال ورزند و بر سينة او اطلية مبرده از لعابات و عصارات و عرقيات خوشبو نهند و شراب ممزوج بارد عطر

از غم و هم حادث شود  تب  گويد كسي را كه اينصاحب كاملبهترين دواست براي ايشان  آن بسيار بنوشانند كه

 ممكن بود و اصناف آوازهاي سرورآور مثل نواختن عود و بدان چهبايد كه حيله كنند در تسكين غم و سرور نفس او 

 و در آبزن طنبوره و نغمهاي حسنه سجيه بشنوند و مالش بدن برفق و اندك كنند و در خانة اول حمام داخل كنند

اعتدال منجذب گردد و اغذيه معتدله مثل لحوم بره و ه  ظاهر بدن ببه سويالحرارت درآرند تا بدان حرارت  معتدل

 مرطب بدن باشد بخورانند و در يك دفعه آنچهبزغاله و چوجة مرغ و ماكيان و ماهي رضراضي و بادرنگ و خيار و 

 وجوب عادت و سن و فصل موجود و اگر موسم به حسبند ده به آب كثرت غذا نكنند و شراب ريحاني ممزوج

ي سرد نشانند و اگر زمستان بود در مواضع معتدل و استكثار خواب ننمايند و ايام متوالي اين اهباشد در جاتابستان 

 كه در عالج حمي يوم نويسند مي جرجاني و ايالقي آرند تا حرارت در ابدان ايشان منتشر گردد به عملتدبير 

مشغول بايد  آن آور و بازيهاي عجيب و الحان خوش و مانند عنايت بدل بيشتر مصروف دارند و بحكايات خندهغمي 

الهضم و مرطب چون بيضة نيمبرشت و ماهي تازة خرد و قلية كدو و خيار و اسفاناخ و ماش  كرد و اغذية لطيف سريع

 داد تا بر معده گران نشود و چون از گرمابه و مقشر و كشك جو و دوغ تازه صاف كرده بتفاريق و اندك اندك بايد

بالمناصفه دهند  به آب آهستگي بمالند و شراب ممزوجه آبزن فارغ شوند روغن بنفشه و نيلوفر و كدو بر همه بدن ب

رطب  بارد رطب ببويانند و از جماع اجتناب نمايند و بر سينه اطلية بارد و بر بستر نرم خوابانند و عطرها و گلهاي
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 لعاب اسبغول و آب برگ خرفه و برگ بنفشه و گالب و صندل و اندك كافور طال نمايند و چند روز بدين تدبير چون

به گويد كه تضميد سينه ابن الياس ها نگردد  و حمي يوم جنسي ديگر از اجناس تپمشغول باشند تا ايمن شود

كدام كه باشد ده درم و گالب ده درم بر ين و گالب كنند و صبح شربت سيب يا شربت به يا شربت نارنج هر صندل

طرنج و سير ش هندي و غيره غذا سازند و شغل ببازي و خربزهيك مثقال بنوشند و ب بارد برف سرد كرده يا مفرح

   نفع كنندĤن را نزديك آب جاري ايشبستانها و جلوس

  عالج حمي يوم هميه

 و عالجش شود ميخن موقع در حمي عارض از كثرت اهتمام بشي مطلوب حركت سخت براي روح مس در اين كه

اعانت دماغ كوشند زيرا ه  بدر اينجاكوشند  اعانت دل ميه  در غمي بيشتر بچنان چهمثل عالج غميه نمايند ليكن 

 و رياحين تازه ها روغن و آنچنان باشد كه عطريات در  استكه الم و فكر بروح نفساني تعلق دارد و معدن او دماغ

ه مزيل استماع افسانها و مهرها و كتابها و سرود زنان جميله مشغول دارند و بالجمله هرچه  بخوشبو ببويانند و

   آرندبه عملانديشة او بود 

  عالج حمي يوم فكريه

گاهي از كثرت فكر و رامور حمي مشابه غميه و هميه عارض شود و عالجش بعالج غميه و هميه مع زيادتي تبريد 

ري باشد كه شادي افزايد گاهي بسخنان اميدوار و گاهي بسخنان شرعي و ديني و نمايند و اگر تفكر از بهر كا

ساده از عالج ديگر مستغني اخروي مشغول بايد كرد و گاهي شراب ممزوج با عرق بيدمشك و يا عرق صندل 

   سازد مي

  عالج حمي يوم غضبيه

 شود ميحادث  تب بث بروح و خارج در حال غضب سخونت مفرط متشبه سوي فرط حركت روي به سببكه گاهي 

مقوي  بارد د و صندل و كافور بر سينه ضماد نمايند و اشربةنزآب سرد هر دو برابر سر و سينه ريبايد كه گالب و 
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قلب مثل شربت سيب و انارين در يباس و ترنج و صندل با گالب و بيدمشك و عرق گاوزبان بنوشانند و غذا معمول 

انار  به آب  و اگر از شراب چاره نباشدنيكو استباب  در اين  آن بدوغ سازند كه و سركه و روغن بادام وبه شكر

انار ترش گالب پاشيده تنقل نمايند و  آن  بربياميزند و يا بر برف سرد كرده دهند و آب سرد بسيار بنوشند و

ماشه گالب عرق  هفت هر يكاز حمام منع كرده و از بنفشه و صندل سفيد و تخم كاهو تب  در اين ماسويه ابن

 بر سينه و دل ضماد كنند و از تعب و از اين لخلخله سازند و اندكي يك ماشهبيدمشك هر يك سه توله كافور 

 كه تسكين و شغل ايشان فرمايد مي شيخ اقاقوال حذغذا ترشي انبه داخل كنند اشياي گرم پرهيزند و در 

حرارت كنند و  غير كثيراالگرم نيم به آب و حمامبمفرحات از حكايات طيبه و سماع طيب و لعب عجيب نمايند 

 و تغذية ايشان بمبرد و مرطب سازند و از شراب  استتر از آب گرم رط براي ايشان موافق مفبه روغنمالش بسيار 

بحمي  آن بصفرا و انتقال آن  خون استحالةبه سببنيست  آن به سويمطلقاً منع نمايند كه سبيل براي ايشان 

آرام و سكون و طيب نفس او ه بايد كه ب گويد كسي را كه حمي يوم از غضب حادث شود مي مجوسيصفراوي 

بيرون  آن  ازنموده آن  در نشانند و مكث معتدلگرم نيمدر انحطاط افتد در آبزن آب شيرين  تب پردازند و چون

صندل و گالب و كافور آب سرد بريزند و آرام و تسكين نفس او كنند و  آن  برآرند پس اگر فصل تابستان باشد

رطب  بارد دار ببرف بنوشانند و بغذاي نزديك او دارند و بر سينة او ضماد نمايند و قدري جالب و آب انار چاشني

 سبكباج پخته غذا سازند و قريب به طريقغوره و انار و ماهي رضراضي  به آب مثل سركه و زيت و بوار و معمول

 و ازالة تب  و در آسايش و سكون و خواب تكثير نمايند كه اين شفاي اينافزايد در غضب مي آن شراب نگردند كه

 او را ساكن كنند و بحكايات ها و سخنهاي خوب خشم گويد كه نخست برفق و مدارا عذرجرجاني نمايد ميآن 

آب كه در گرمابة خوش  تب ناك و بازيهاي طرفه و سماع آهسته و آواز نرم مشغول دارند و بعد انحطاط حرارت خنده

سخت گرم نباشد داخل شوند و در آبزن معتدل نشينند و اگر موسم گرما بود و مزاج و سحنه متحمل باشد چون از 

 سرد اندازند و زود برآيند و بنفشه و نيلوفر و غيره ببويند و بر سينه نهند گي در آبيك بارن برآيند خويشتن را آبز
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 ليمو بنوشند و غذا از ترهاي وره يا شربت سيب ترش يا شربتوش سرد كرده بخورند يا شربت غميخو شربت انار 

ريباس و ترشي ترنج و ها از غوره و  ار و بادرنگ و مزورهتر سازند چون كاهو و كاسني و اسفاناخ و كدو و خيسرد

 گويد كه آب تمرهندي و شكر هر واحد ده درم بر برف سرد كرده بنوشانند و ابن الياسماهي تازه مصوص كرده 

   كه در قول مجوسي مسطور شدĤن استمتر كرده بپوشانند و باقي ه به گالب رچة صندليپا

  عالج حمي يوم سهريه

كه از سهر مفرط مسخن روح عارض شود پس براي خواب روغن بنفشه يا روغن كدو در بيني چكانند و بر دست و 

ازند و جالب معمول از نبات سفيد و  سردتر مثل بنفشه و نيلوفر و خشخاش بر سر نطول سبه ادويةپا بمالند و 

 كه فرمايد مي شيخهند  با برنج خورانند و يا شيربرنج دگالب و عرق بيدمشك بنوشانند و غذا خرفه و اسفاناخ

عالجش آرام و شكون و خواب و تنطيل راسن بمبردات و مرطبات و حمام رطب و اغذية جيدالكيموس و مروخات 

ابن عباس وي صداع باشد   باكه آن بنوشانند مگر  بالخوف است براي ايشانفعترين اشيامرطبه است و شراب نا

نمايند و استنشاق روغن بنفشه در  آن يوميه او سهر پيدا شود بايد كه حيله در تتويم صاحبان تب گويد كسي را كه

و جو  آن وستمطبوخ بنفشه و نيلوفر و خشخاش و پ به آب  آرند و تكميد سربه عملروغن كدو در بنفشه پرورده 

اندك ساكن شود در خانة اوسط  تب  خواب بكثرت آيد و دماغ ايشان ترطيب يابد و هرگاهكه آنكوفته نمايند تا 

  مالش خوب كنند و در آبزن كه آببه روغن شيرين و بر سائر بدن بريزند و گرم نيمحمام دخل كنند و بر سر آب 

اغذية محمودة ه ر بريزند و پارچه بپوشند و ساعتي آرام نموده ب و شيرين باشد درآيند و بر بدن متواتگرم نيمآن 

بسيار دهند تا  به آب ممزوج آن  ازلطيفه مثل بچة مرغ و كبك غذا سازند و اگر معتاد شرب شراب باشند اندكي

بسيار ترطيب بدن نيز  به آب  و شراب ممزوج است هضم گردد چه از شان سهر ابطاءبه سرعتام غذا بدان انهض

آور كنند و   كه حيلهاي خوابنويسند مي جرجاني و ايالقيمجفف بدن است  آن  و از جماع منع نمايند كهكند مي

خته  در طاسي ريآن رانيم كوفته و كوكنار سازند و  اگر خواب نيايد نطول از بابونه و بنفشه و نيلوفر و كشك جو
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 در اگر تب دارند و بعد انحطاط آن ه سر را بر بخارن چكانند و چادر بر سر كشيد آرروغن بنفشه يا روغن تخم كه د

 كه شربت بنفشه يا نويسند مي مصنف حاوي صغيرتر باشد اما زود برآيند تا هيچ عرق نكنند  آبزن نشينند اولي

شربت خشخاش هر كدام كه باشد ده درم و يا شربت سيب و گالب هر واحد ده درم ببرف سرد كرده بنوشند و غذا 

 بادام و كدو دهند و روغن بنفشه يا كدو و يا نيلوفر بر سر مالند و به مغز بادام يا مزوره ماش  روغنبهماءالشعير 

پخته باشند بر سر  آن مثل بنفشه و نيلوفر و خشخاش و برگ سفرجل و مانند بارد حشائش آن  درنطوالت بارده كه

  ند و نيلوفر و گل كدو و بيد ببويمثل بنفشه بارد ريزند و در رياحين

  عالج حمي يوم نوميه و راحيه و فرحيه

 چون خواب و راحت طول كند تحليل نشود و شود مي بخارات حاره كه در بيداري و حركت از روح تحليل چنان كه

 پس در شود مي از غضب عارض كه آناز فرح شديد حادث گردد مثل  تب عارض شود و گاه تب تسخين روح و آن از

اي مختلف و تقليل غذا و امالة به دستهگرم و مالش بدن  به آب اي حمام و غسل معتدلاحيه تعريق در هونوميه و ر

او بچيزي كه مبرد و مرطب باشد و رياضت معتدل كنند و واجب نيست كه شراب بنوشند و روغن خيري و بابونه 

 هر يك و گل بابونه زهخربسبوب گندرم و پوست تخم  آن  درآبي كهه  ببه عدهگرم نموده بر همه بدن بمالند تا دير 

الهضم مثل چوجة مرغ و نان روه دهند و عالج فرحيه  دو مشت جوشانيده باشند غسل نمايند و غذا لطيف سريع

 گويد كه اگر از خواب مفرطه ابن الياساهانت سرور و تحقير اوست  آن  درقريب از عالج غضبيه است و عمده تدبير

 سه درم و شكر سفيد ده درم بدهند و غذا بمزورة ماش و مغز سوسال اصلآيد صبح جالب از  تب و راحت مفرط

قيصوم و نمام و اكليل و شبت  آن  درگرم كه به آب  مع نخود سازند و در حمام عرق آورند وبه ماءالشعيربادام و يا 

   از شرب و آب بسيار احتراز كنندپخته باشند غسل نمايند و

  عالج حمي يوم فزعيه
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 و عالج او قريب از عالج غميه است و بايد كه از شود مي از غم عارض كه آنشود بر سبيل عارض  تب گاه از فزع

 به قول و  است نافعآن راخوف ايمن سازند و بشارات دهند و شربت سيب و شربت صندل و عرق بيدمشك و شراب 

مرغ دهند و  هر صبح شربت سيب و گالب هر يك ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعير يا چوجة صاحب حاوي

 يك مثقال بارد صندلين و نيلوفر و گالب و گل ارمني بر سينه طال كنند و يا شربت حماض ده درم و مفرح ياقوتي

   ماكيان و تيهو و دراج سازندبه لحومدهند و غذا بمزورة زرشك يا اناردانه يا سماق 

  عالج حمي يوم تعبيه

بر افعال حيواني و  آن رسد و اكثر مضرتبه هممضر افعال  تب گاهي ماندگي بدن در تسخين روح بدان حد رسد كه

 گل يا بابونه به روغن آرند و عضالت را به عمللين   غسل كنند و غمزگرم نيمشيرين  به آب نفساني باشد بايد كه

ان  كه عالج ايشفرمايد مي شيخپايچة بزغاله با برنج خورانند نوشانند و غذا كله  به گالب بمالند و شربت نيلوفر

الكيموس مرطب مقدار هضم  خصوصاً بر مفاصل و تناول طعام حسن آن  و استحمام و آبزن و تمريخ بعد استراحت

 پس واجب نيست كه  استايشان از جنس لحوم بچة مرغ و بره و بزغاله و ماهي رضراضي زيرا كه قوت ايشان ضعيف

و لهذا اگر اغتذا نمايند بچيزي كه  آن  ازتر بلكه كمكردند ميدر حالت صحت هضم  آن توقع هضم غذائي كنند كه

 زعم بعضيغذاي بسيار دهد مثل اغذية مذكوره و مانند زردة بيضة نيمبرشت و مرغ خصي بهتر باشد و  آن  ازاندك

بايد كرد واين صواب نيست و بايد كه فواكه رطب تناول  آن اند كه تلطيف تدبير صاحب اعيا بيشتر از غير كرده

ند و شاگر معتاد شراب بنو آن باشند و يا جالب و مانند آن بسيار بنوشند اگر معتاد به آب ممزوجنمايند و شراب 

 و واجب  است بايد كرد و روغن بنفشه بهترين ادهانبه روغنبيشتر از تمريخ ديگر صاحبان حمي يوم  آن تمريخ

 را و خصوصا بعد استحمام و بايد است كه تمريخ عام بدن نمايند و خصوصاً سر وگردن و فقرات پشت و همه مفاصل

 بقيه تمدد و به سبباگر احتياج بمعاودت حمام افتد  كه بستر او نرم كنند و پارچه او و مجلس او معطر گردانند و

 گويد صاحب كامل و مالش نوشته شد از آبزن و تمريخ آن نمايند با همه چيزهايي كه در باب آن ماندگي اعادة
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 واجب كند و خواب بسيار آن را باشد بايد كه سكون و راحت در مواضعي كه فصل از تعب تب كسي را كه اين

در حمام اندر خانه اوسط داخل  آن انحطاط شروع كند بعد ازه ب تب  تعب او سكون يابد وكه آناستعمال كنند تا 

دن از يبس عارض از تعب ب آن  از درآيند و اگر آبزن نباشد آب متواتر بر بدن ريزند تاگرم نيمشوند و در آب شيرين 

السيما مواضع مفاصل بمالند و استكثار نفشه و نيلوفر بدلك كثير معتدل وترطيب يابد و بعد خروج از آب روغن ب

 يا دو بار كفايت يك بارروغن نمايند تا اعضا نرم شديد باشد اين عمل دو يا سه يا چهر مرتبه كنند و اگر اندك باشد 

 چوزة مرغ و يا بچة بره سازند و خوب پخته به لحومون آيند و ساعتي آرام كنند و غذا از حمام بير آن كند بعد از

 مزاج و سن و فصل و به حسبباشند و يا كاهو و كاسني و خرفه بخورند و تكثير غذا بدفعات بسيار كنند و شراب 

شراب بسيار بود بايد كه باشد و عادت مريض بشرب  بارد  آنبلد و عادت بنوشند پس اگر مزاج اين اشيا يا اكثر

 زياده اندك از بمقدار معتدل استعمال كنند و اگر اشياي مذكوره يا اكثر شراب مقدار معتدل در كيفيت و كميت يا

 به آب حار باشد و عادت او بشرب شراب نبود يا عادت شراب قليل باشد پس شراب اندك ابيض رقيق ممزوجآن 

باقي ماند اعادة تدبير مذكور از  تب بقية آن  و سكون نمايند و اگر بعد ازبسيار دهند و استكثار از خواب و راحت

 كه سكنجبين و گالب هر واحد ده درم بنوشند و غذا نويسند مي ابن الياس و سعيداستحمام و غيره كنند 

 انحطاط الزمماءالشعير يا مزورة ماش بكدو و يا كاهو و كاسني و خرفه بخورند و انار ميخوش امتصاص نمايند و بعد 

 به روغنب متواتر بريزند و بدن را  نمايند و بر مفاصل آگرم نيم آب امر بجلوس در كه در حمام داخل كنند و است

اگر  اعتدال بمالند و از مقام كردن در هواي حمام منع بايد كرد تا عرق نيايد بعد اعادة آبزن نمايند وه بنفشه و كدو ب

ت مذكوره غذا سازند و هنگام به قوال روغن بابونه بمالند و بعد خروج از حمام بزمانة زمستان باشد روغن خيري يا

   ان مجففات و خاصه جماع حذر كنندردن بچه مرغ و اطراف جدي اجازت دهند و از هموصالح تام بخ

  عالج حمي يوم استفراغيه
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حمي مستقل شود و اكثر ن  آ از اضطراب اخالط نزد اسهال قوي حركت روح مفرط كه ازشود ميض رعا در اين و

آرند و  تب  تسخين كنند اينكه آن به سبب ماندگي باشد كه تابع اسهال بود و گاهي ادويه مسهله به سبباشتغال 

خانيه  دآن را كه آندمويت آنها تا و صد زائل كند از بدن رطوبت ابخره  فكه آنتابع فصد بود بهر  تب گاهي اين

 بالجمله اشربه باردة قابضه مثل شربت سيب و به و شيرة تخم خرفه دهند و  غلبة صفرابه سببمراريه گرداند 

مورد و گالب بر دل و جگر نهند و اغذية قابضة  به آب اضمدة باردة مقويه مثل صندل و گل سرخ و اقاقيا و سك

چنين قرض باب اثري عظيم دارد و هم در اين زهر با دوغ گاوبارده مثل برنج با زرشك و اناردانه دهند و فاد

خشخاش و قرص طباشير قابض و در باقي استفراغات مثل فصد و جماع و غيره ضعف زياده باشد پس براي رفع 

 شربت سيب و نيلوفر هر يك دو توله در ماءاللحم ساده نه توله دهند و اگر قويتر خواهند شراب رقيق نو تب ضعف و

 و زمرد و گاوزبان عنبري و شربت ياقوت با عرق عنبر و چهارم حصه بماءاللحم آميخته بنوشانند و خميرة مرواريد

 كه تلطف فرمايد مي شيخزردك استعمال نمايند و غذا قلية نرگسي و خاگينة بيضة مرغ و شير برنج بادامي دهند 

 تقويت بيشتر نمايد بمقدار بدان چهمعلوم شده و تغذية عليل  آن  در ابواببدان چهدر حبس طبيعت بايد كرد 

قوابض داخل كرده باشند و بر معده ضمادات و نطوالت مقوية مسخن  آن  دراغذية مبرده و مرطبه كنند وه هضم ب

نجمله است صوف كه در روغن  ارخاء تحليل قوت كند و از آگرم نيم استعمال نمايند چه هر چيز گرم نيمبالفعل غير 

جدا شود و  آن  اكثر اجزاي روغن ازكه آنرند تا و خوشبو باشد تر كرده بيفشا آن ناردين يا روغني كه سرد زياده از

الرمان پنج مثقال برب به ده   گويد كه براي حبس شكم هر صبح سفوف حبابن الياسبر قلب و جگر مبردات نهند 

ست جو چهار درم برب سفرجل ده درم بخورانند و يا بگيرند اسبغول و تخم بارتنگ و تخم ريحان ودرم بدهند و يا پ

 بادام چرب كرده فرو برند و غذا مزورة سماق بلحم ماكيان و به روغنهر واحد يك درم و بريان نموده و صمغ عربي 

ي خون و پيچش نباشد و اگر با اسهال خون و پيچ باشد بگيرند سفوف نشاسته پنج درم و  ودراج و تيهو دهند اگر با

 بادام بريان و لحوم دراج به مغزس مقشر بريان  بادام چرب كرده در گالب آميخته بخورند و غذا مزورة جاوربه روغن
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 سرشته گشنيزو يا آب  به گالب و تيهو دهند و بر معده و جگر صندلين و گل ارمني و اقاقيا مساوي كوفته بيخته

به  آنچه كه نويسند مي ايالقي و جرجانيو روغن گل آلوده بر معده و جگر نهند  به گالب ضماد كنند و يا پارچه

مسهل باشد بحبس شكم معالجه كنند و غذائيكه قوت و رطوبت افزايد بدهند و اين ماءاللحم سخت  ادويه سبب

 بگيرند گوشت تازه پشت گوسفند كه همان ساعت ذبح كرده باشند و از چربي پاك كرده پارة تنك سودمند است

نند و چندان بگذارند كه افك آن سازند و در پاتيله كرده پنج درم گالب و پنج درم آب سيب ترش يا آب به ترش بر

نند و بگذارند تا ند و ديگر بار آبهاي مذكوره برافكآب از كفچه بردار آن گوشت گرم شود و آب خويش بگذارد و پس

جدا شود و رنگ گوشت گونه سفيد گردد و باقي آب از وي بردارند و جمله را ديگر بار  آن باقي قوت و آب گوشت از

 پخته ش دهند تاسبز و بسيار اندكي نمك انداخته جو بريان و آب كدو گشنيزكاهو و آب  اندكي آب  در پاتيله كرده

استة بريان و طباشير سوده آميزند و بدهند و اگر قوت سخت ضعيف شده باشد شود پس اندكي صمغ عربي و نش

روغن سنبل تر  يا مصطكي به روغنعوض آب فواكه اندكي شراب يكاني كنند كه قوت زياده كند و اگر پشم پاره 

 بارد سخت گرم باشد و تشنگي همي آرد بر دل و جگر ضماد تب كرده گرم بر معده نهند سخت نافع باشد و اگر

 بعد فصد حادث شود همين عالج باشد آنچه برند و غذا سرد و تر و سبك دهند و كار بهنهند و روز دوم حمام و آبزن 

 مسكن صفرا بود سود آنچهاشد و هرچه مبرد و مرطب باشد و ليكن بچيزهاي قابض كه قبض طبع نمايند حاجت نب

 شده و ره ساكنه و اخالط متحركقدار واجب كم گيرند و بدانسبب ابخد كه گاهي در فصد خون از مدهد و گوين

مي يوم  فصد كنند و خون زياده گيرند تا حبه سرعتصورت باز  در اين روح را گرم ساخته حمي يوم پيدا كند و

   ه انتقال ننمايدبحمي عفيف

  هيععالج حمي يوم وج
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 در بدان چهمشتعل گردد و پس تدبير تسكين وجع نمايند كه تب  آن گاهي درد شديد تسخين روح كند تا كه آنبد

ه تمريخ و تغذيه ب معالجه بعالج حمي يوم تعبيه از آسايش و غمز اين و حمام و آن  مسطور شد بعد ازهر يكباب 

   ب خون حركت وجع باشد نبايد نوشيددن جالب و غيره نمايند و اگر از نوشيدن شرارطب و نوشي بارد اغذية

  عالج حمي يوم غشيه

 گردد عارض شود و بساست كه از تب  اضطراب حركات روح سخونتي كه منقلب بهبه سببگاهي صاحب غشي را 

راف و كندن وي و كشيدن اطبقيه باقي ماند بعد زوال غشي و عالجش بعالج غشي نمايند از پاشيدن آب بر رتب 

انار ميخوش و  به آب و غذا شورباي چوزة مرغ آن در حلق و مانند به گالب سك محلولمالموي و چكانيدن و دواء

الكيموس دهند و اگر براي انعاش حرارت و تقويت قلب و  الهضم حسن غذيه سريعنان پاكيزه و برنج خورانند و ديگر ا

نكنند و چون از غشي  تب  آرند و بگرمي شراب خوف ازبه عملد ممزوج بماءاللحم روح احتياج بنوشانيدن شراب افت

از تبريد و ترطيب مثل ماءالشعير و شير بز و قرص كافور  آن شبيه بذبوليه وقيه باقيماند بقانون تب خالص يابند و

 مفرح ياقوتي يك درم  گويد كه شربت حماض و گالب و عرق گاوزبان هر واحد ده درم وابن الياسمعالجه نمايند 

قي  قي نبود و اگر با با تب و زعفران و لحوم ماكيان و كبك و تيهو خورانند اگر به گالب بدهند و غذا مزورة زيرباج

باشد ماءالشعير بچوزة مرغ دهند و بر سينه از صندل و گالب طال سازند و يا شربت سيب يا شربت به يا شربت نارنج 

گالب و عرق گاوزبان و عرق بيدمشك هر واحد ده درم بمفرح ياقوتي يك درم بنوشانند هر كدام كه باشد ده درم و 

ريك و همه را با خشك نيم درم طباشير يك دانگ گل نيلوفر يك دانگ مرواريد ناسفته نيم دانگ گشنيزو يا بگيرند 

  سوده بشربت سيب ده درم سرشته بخورانند

  جوعيهعالج حمي يوم 

 تب پيدا گردد بايد كه طعام دهند اما در حالت تب  پذيرند چون غذا نيابند پسگاهي بخارات در بدن حدت

 بادام و مثل حريرة به روغنماءالشعير و سويق و غيره اغذية بارده رطبه مثل مزورات معموله از كدو و اسفاناخ 
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اهو و بنوماش و اغذية جيدالكيموس قويه مثل شورباي لحم جدي و ك آن  و بعد ازبه قولمعمول از كشك جو مع 

 به قولو شربت نيلوفر و چهار توله در عرق كاسني و مكوه و بيدمشك هر يك شش توله بنوشانند و  آن برنج و مانند

ده  به گالب ابن الياس شربت سيب ده درم گالب دو درم و يا رب به يا سيب يا حماض هر كدام كه باشد ده درم

 استحمام نمايند و بر سر گرم نيم به آب فاناخ و خيار و بادرنگ بخورانند ومثل كاهو و اسبارد  به قولدرم بنوشانند و 

   بريزند و روغن بنفشه يا بادام يا كدو يا خشخاش بر بدن بمالند براي ترطيبگرم نيمآب بسيار 

  عالج حمي يوم عطشيه

حرارت قوي در  فقدان آب مسكن به سببامر است كه  به اين سبب اين قريب از سبب جوعيه است و اين اولي

 كه آنسرد مضمضه و غرغره فرمايند پس آب سرد اندك اندك دهند تا  به آب ابخره حدت پيدا شود بايد كه نخست

 گشنيزتشنگي ساكن شود و دست و پا در آب سرد نهند و شيرة بزور بارده با شربت نيلوفر دهند و از تخم كاسني و 

ب برگ كاسني و مكوه و كاهو سرشته بر جگر و معده ضماد سبز و گل سرخ و صندل سفيد هر يك نه ماشه در آ

داخل  آن و تراش كشيده دركد بسيار نافع و غذا دوغ گاو كه خيار با كدو يابارد  كنند و خوردن و بوئيدن فواكه

 دوارا و آب انارين و آب خيار و امركرده باشند بنان خشكار ثريد كرده خورانند و شيرة خرفه و آب تمرهندي و آلوبخ

 كنند و گرم نيم به آب ربوب بارده مثل رب انار دريباس و زرشك نوشانند و استحمامو مشمش بر برف سرد كرده و 

بارد   كه آب سرد و آب فواكهفرمايد مي شيخخواب و آسايش در مكان سرد اختيار نمايند و غذا سرد و تر خورند 

سرد ممكن بود يعني قوت قوي و سن و  به آب گر استحماما آبزن كنند وه خصوصاً آب انار بنوشانند و ترطيب بدن ب

بنوشانند و يا آب انار ميخوش سه بارد  البرد و آب فواكه گويد كه آب شديدابن الياس آرند به عملفصل گرم باشد 

اوقيه سكنجبين ساده ده درم و يا آب خرفه پنجاه درم و شكر سفيد ده درم بدهند و غذا بماءالشير سازند و ترطيب 

يرين  بر سر نمايند و بر بدن روغن بنفشه و كدو و با دام شگرم نيم آب شيرين گرم نيمبدن بدخول آبزن و حمام 

   بمالند و در آب سرد در آيند
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  عالج حمي يوم سديه

 به سبب قشف او يا قلت اغتسال او و يا كثرت نشستن گرد و غبار بر بدن و يا به سببو سدد گاه در مسام جلد 

 احتراق شمس باشد و به سببآبهاي قابضه مثل شبيه و زاجيه و يا ه  اغتسال ببه سبب مكشف و يا رسيدن سردي

قسم دوم  به اين گويند اشاره گاهي در ليف عروق و سواقي و فوهات و مجاري آنها بود و چون حمي سديه مي

و اجتماع بخار كثيرگرم كه  و از قلت تحلل و كثرت امتال و احتقان و عدم تنفس گردد مي و اين عارض كنند مي

حمي يوم   استروح آن در الطف اجرام بود كه آن منحل نشود پس حرارت مفرط عادت شود و مادام كه اشتعال

 گردد كه سده و عدم تنفس به عفونتباشد و اگر در خون مشتعل شود حمي سونوخس افتد و اگر اين اشعال مؤدي 

 يا از غلظت و يا از ين سده يا از كثرت اخالط خون بود مثل ا واجب كند منتقل بحميات عفونت گردد وآن را

 يا  مثل برودت مقبض مجمد يا ورم مضغط وقوع چيزي از اسباب سده در آله نه در مجاريبه سببلزوجت آنها و يا 

كه   استمنجمله حميات يوم كم تب  و اينر استكه در كليات از موجبات سده مذكو آن روئيدن گوشت يا غير

عطش و التهاب و تب  در اين ايضاًماده مستعد بتفعن و فساد در بدن بسيار بود و  در اين  بدق گردد زيرا كهمنتقل

و  آن  انسداد مسالكبه سببعرق بمشكل كند  تب ت باشد و اينيم و قارورة متوسط ميان ناريت و قتلزوم حرارت

 اگر سدد بسيار باقي ماند آن م روز و ما بعد گاهي تا سوچنان چهقريب المشابهت بحميات خلطي بود در طول مدت 

سرعت كند اگر در تدبير خطا  آن فيت و استحصانيت از خارج نباشد و اگر سه دانك باشند زوالقوي باشند و بتكاث

سبب اوست پس  آن  ثبات سدد كهبه سببواقع نشود و اين حمي ميان حميات يوم گاه منقطع شود و عود كند 

عفونيه شده و  آن كه آنو اقشعرار گردد پس داللت كند بر اكثر منتقل ببرد  تب باشد و اين نوائب آن راگويا كه 

ساكن شود  تب حمي سديه چون وجع بعد فصد در جانب راست بدن پيدا كند از اعاده فصد چاره نبود السيما چون

و عرق باديان هر يك هفت و وجع دوام نمايد بالجمله در خلط غليظ سكنجبين بزوري حار سه چهار توله در گالب 

 هفت توله در مروق خيارشنبرو بيخ كرفس پخته بدهند و مغز  آن توله بنوشانند و غذا كشكاب يا باديان و بيخ
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ار هر يك چهار توله روغن بادام پنج ماشه ني هر يك هفت توله گلقند و شربت دباديان و عرق بادرنجبويه و گالب

 هفت ماشه در هر يكقرطم و  و خربزهمرغ بدهند و صبح شيرة باديان و تخم نوشانند و غذا وقت شام نخوداب بچة 

 بحمام تلئينخان چهار توله تخم كنوچه هفت ماشه بنوشانند و بعد از  و آثار برآورده شربت كشوث علويگالب پا

و سل كنند  خوب مالند و غخربزه آرد جو و باقال و سبوس گندم وتخم به عدهمعتدل برند و روغن بنفشه بمالند 

 جامه پوشيده به عده نمايند به دستور كه قبل از نوبت بچهار ساعت حمام باز عود كند و بنوبت آيد بايد تب هرگاه

 به تدبير سونوخس پردازند و در ورمي به تدبيرموي نخست فصد كنند و ند تا عرق آيد و اما در امتالي دخواب كن

يبادر  آن االخالط واالمتالء فجيبةكان السبب كثر آن  كهنويسد مي تب  در عالج اينشيخعضو موف كوشند 

كون ضروره اوفق فان الفصد الن يفصد ولم يحم بعد فهو خيرو اذا حمي فالتوقف او يالفصد واالستفراغ و  الي

كان  آن  گويد كه قولهمؤلفالفصد واالستفراغ يوخر آن فاليجب االخالط و يخلط بينها فان لم يكن بد قديجري

آن الفصد جزاي  يبادر الي آن عطف بر اخالط است و قوله فجيب  االخالط شرط است و قوله و االمتالءةثرالسبب ك

 و قوله و آن است و قوله فهو خير جزاي  است شرطبه فصد و قوله و الن فصد است و قوله واالستفراغ عطف بر است

 و قوله فالتوقف مبتداست و قوله افق خبر ت اسحمي شرط اذا هر دوست و قوله و آن لم يحم بعد جملة حاليه ميان

 و تكون تامه است پس ةيكون ضرورن  ا و قوله او تكون ضروره بمعني اال است و جملة اسميه جزاي شرطآن است

  استكثرت اخالط و كثرت امتال باشد نه غلط و لزوجت پس واجب تب  كه اگر سبب اينآن استمعني اين عبارت 

 كم شدن به سبب ر استبهت آن نيايد تب راغ كنند و هر آئينه اگر فصد كرده شود و هنوز و استفبه فصدكه مبادرت 

 آن ه شود و انضاج و تحليلپس طبيعت طرف مادة باقي متوج آن ي از ماده و خالص يافتن طبيعت از ثقلزچي

زيرا كه  آن ر تدبير در استت آيد بعد فصد پس اقف در فصد و استفراغ از جهت انتظار نضج موافق تب نمايد و چون

صورت غالبا وقتي باشد كه چون فساد در رطوبات ديگر سواي خون نيز حادث شود و مخفي  در اين  تبحدوث

 آن  فاسد خواهد كرد و درآن را خواهد شد و نمايد پس بمواد صالح مختلط آن نيست كه فصد انتشار و تفرق
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 در ميان اخالط صالح و فاسد كند مي اخالط را جاري  كه فصدفرمايد مي بعد اين شيخ چنان چه  استمضرت عظيم

 قلب يا حدوث به سوي بود مثل انصباب مواد به فصداوفق باشد اال اگر ضرورتي داعي  فلهذا توقف سازد ميمخلوط 

صورت از اعادة فصد چاره  در اين  كثرت ماده كه از فصد اول خارج نشود پسبه سببب چپ وجع بعد فصد در جان

به  دفع نكرد به تمامه آن رانمود و  آن  ماده بسيار بود و فصد تحريككه آن بر كند مي اين داللت كه آننباشد بهر 

كه اين معني بر تقديريست كه لفظ و الن بكسرهمزه  بدانند اكنون واجب بود به فصدپس معاودت  آن  كثرتسبب

و  آن  باشد و قوله فهو خير جمله اسميه خبر مبتدابه فصدخوانند و اگر و الن مصدريه خوانده شود پس قوله و الن 

 در حالي ر استچنين باشد كه فصد ممتلي و صاحب سدد خي آن قوله و لم يحم بعد جملة حاليه است پس معني

 جضتوقف اوفق باشد از روي انتظار بنقبل از فصد الحق شود  تب آن راباشد يعني قبل نوبت و اگر  تب كه عاري از

 شيخ بعد جملة مذكوره ايضاً قلب و غيره باشد پس توقف نبايد كرد به سوي انصباب مواد  ضرورت مثلكه آنمگر 

 مفتح سدد و منقي مجاري باشد مشغول شوند و قبل استفراغ مبادرت بتفتيح ي كهبه چيز كه بعد تنقيه فرمايد مي

 و در شود مي آن يدن در بعض مجاري و چسپبه سويمجاري ننمايند زيرا كه اين گاهي سبب انجذاب اخالط دفعه 

افزايد اگر مواد غليظ باشد و خاصه اگر منافذ در خلقت خود   و گاه ادوية مفتح در سده مير استاين اخطار بسيا

 از ايناحتقان آنها ه  تقديم فصد و استفراغ بر استعمال مفتحات گاهي فضول دخانيه فاعله بايضاً كه آنتنگ باشند يا 

 و خصوصاً اگر در فصد و استفراغ مبالغه نمايند و قريب كند مي منع به عفونتانتقال او  و از نمايد مياخراج تب 

از غلظ و لزوجت آنها حادث شده باشد  آن بغشي گردد و اگر كثرت اخالط محسوس نگردد بلكه سدد معلوم شود و

اليات از ادويه و از اغذيه ي فصد و استفراغ احتياج نشود بلكه حاجت بتفتيح افتد تفتيح بجبه زيادتپس بساست كه 

را افزايند بلكه مابين  تب والي حاره ممكن نيست زيرا كهر تفتيح رجوع كردن بج د استبود و چون مرض حمي

غسل و  آن  درچيزي كه بزوري و از آب كاسني تا آب باديان تدريج نمايند و غذا از سكنجبينسكنجبين ساده تا 

 بودنش غذاي به سبب شكر قريب از غذاست كه آن جو و شكر دهند با لزوجت نبود مثل كشك آن  درجال باشد و
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 چون استفراغ كردند اگر به عدهبا كشك شعير باك نيست  آن تفتيح و جالست مخلوط كردن آن  دردوائي و

كم  تب  كه نظر كنند اگر است جوالي غيرحاد كه مذكور شد واجببه مثلاستفراغ او واجب باشد و تفتيح نمودند 

 آن را نظر بقاروره كنند اگر  نوبت ثاني او از اول ضعيف شد وكرد مياگر نوبت  شدت او زائل گرديد وشد و 

را اول بر عفونت  آن اعتدال قوام و رسوب و لون يافتند و مالحظه نبض نمايند اگره النضج نيافتند بلكه مائل ب عديم

دبير مذكور يعني سكنجبين و غيره نمايند و در روز دوم  تبر اين او و اختالف و انضغاط او نيافتند استمرار به سرعت

ه تاپنج ساعت باشد و تمريخ و دلك ب آن بعد نوبت مريض را در حمام داخل كنند در وقت تراخي نوبت آينده اگر

اندك ه  و زراوند سوده بالسوس اصلجالي معتدل باشد مثل مابين آرد باقال تا آرد كه سينه و آرد  آن اشيائي كه در

 و اگر معلوم شد كه حمام چيزي تغير  استتري از اين جسارت كنند كف بورق سل و آب بايد كرد و اگر بر قويع

يك لمحه توقف نكنند زيرا كه اين سده از جنسي نباشد كه تفتيح او  آن  دركند مي و قشعريره پيدا نمايد ميطبع او 

امن از نوبت و اگر حال واجب   شراب شوند مگر بعدحمام كند و چون از حمام برايند الزم نيست كه قريب طعام و

تفتيح باشد مثل  آن  درآنچه ضعف طبيعت بر گرسنگي صبر نكند و به سببكند كه چيزي طعام بدهند و 

ت دواشند بنوشانند و اگر نوبت او معاآب بسيار و جو اندك باشد و با كرفس نيك پخته ب آن ماءالشعير رقيق كه در

م كنند اگر خواهش او باشد يعني از حمام اول راحت و خفت حاصل شده باشد و بعد سكون نكند مرتبة دوم حما

حرارت حمام غذا دهند و اگر نوبت ناقص از نوبت اول آيد و قاروره در قوام و رنگ نيكو باشد پس وثوق بصحت عالج 

اگر نوبت   كنند و غذا بدهند و معالجه سابق دوا و حمامبه مثلو قلت سدد نمايند و بعد اقالع نوبت ناقص معالجه 

القوام باشد انتقال بحمي عفني نمايد و   واجب نبود بلكه رنگين غيرنضيجبه حسبآيد و بول  آن تر از قوي مثل اول يا

ل حمي مطبقه مؤاكثر ب تب  گفته كه امر اينجالينوس كه نويسد مي صاحب كامل  استعفني تب عالجش عالج

 نمايند و بمقدار حاجت خون به فصدقوت و سن و فصل از فصد منع نكند مبادرت بايد كه هرگاه   پس ميگردد مي

به محتاج  تب ي نمايند كه غشي ظاهر گردد زيرا كه صاحب اينبه حدرند و اگر قوت قوي باشد اخراج خون آبر
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 ه ماءالشعيربغذاي مريض  آن  احتقان فضول و امتناع او از تحلل و بعد ازبه سبب ر است بيشتر از حميات ديگفصد

يد كرد و بعد سه يا چهار ساعت سكنجبين يا شربت افسنتين يا اپخته باشند ب آن باديان يا پوست بيخ آن  دركه

قنه در داخل بدن و تنقيه ت اين تدبير نافع در تفتيح سدد و تقطيع اخالط لزجة محكه آنشربت ليمون بدهند بهر 

شايد و اخالط در مجاري  استفراغ دهند زيرا كه چون سدد بگلسدد قب  و نشايد كه مريض را اشياي مفتحآن است

به  و در مجاري بچسپد  استوي چيزي ديگر از اخالطيكه در عروق  جذب شود بااجاري گردد ايمن نبايد بود از انه

تر و ها در مجاري ضيقه باشد پس سده شديدوالسيما اگر مرور آن آن و لزوجت آن  غلظبه سببو يا  آن  كثرتسبب

 و چون شود ميشناخته  آن و شدت تب عفونت المحاله حادث گردد و مقدار شدت سده از قوت تب تر شود و ويق

 در روز اول براي دادن گفته شد دادند در روز دوم نيز سكنجبين يا شربت ليمو يا آنچه كردند و به فصداستفراغ 

غذا سازند و يا مزورة زيرباج  آن  مع ثقلعيربه ماءالشبدو ساعت يا سه ساعت  آن شربت افسنيتن بدهند و بعد از

نقصان بين ظاهر  تب دهند اگر ماءالشعير نخورند يا حريرة معمول از آب سبوب گندم بدهند و چون روز سوم در

ت برسده و عدم نضج بود بايد كه مريض را لگردد و در نبض چيزي از عالمات حمي عفن نباشد و نه در قاروره دال

بايد   و اشنان بمالند و مينقي و مفتح مثل آرد جو و آرد باقالاشياي جالي و مه مايند و بدن او بامر بدخول حمام ن

 بايد ميان هر دو نوبت آنچهوقت استعمال كنند و كمتر  آن را وقت اشتداد او ملعوم كنند حمام قبل تب كه چون

بدان  يا شربت افسنتين بدهند و غذا فرق چهار ساعت باشد و هرگاه از حمام خارج شوند سكنجبين يا شربت ليمو

را قوي كند و در روز چهارم اگر در  تب  آناند بدهند و صاحب او را چيزي از شراب ندهند البته كه  روز دوم دادهچه

 به مثلنبض و بول چيزي از دالئل حرارت و سده باقي ماند بايد كه اعادة مريض بدخول حمام نمايند و تدبير او 

نه سازند كه حمي زائل و منقضي خواهد شد و در روز پنجم سكنبين و جالب بدهند و غذا بچوزة تدبير مذكور بعي

گويند كه چون تدبير   ميايالقي و جرجاني رجوع كنند به تدريجسازند و بعادت او در غذا  آن مرغ و دراج و مانند

 از خلط غليظ آنچهتولد كند و  از سده آنچهاز  تب  عالج اين استشادن سده و لطيف كردن خلط غليظ يك نوعگ
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سدة امتالئي باشد اول فصد  تب  نيست كه اگر سبب ايناز اين و فرق در عالج هر دو بيش  استمتولد شود يكي

 موافق مادة امتال كنند و اگر امتال سخت مفرط نباشد به مسهلكنند و اگر امتال بافراط باشد بعد فصد استفراغ 

شادن سده مشغول شوند و تا استفراغ نكنند تدبير گ آن جبين ساده نمايند بعد از طبيعت بماءالفواكه و سكنتلئين

 كه بعد آن استشادن سده  كامل گذشت اما تدبير گدر قول شيخ و صاحب آن بتدير تفتيح سده پردازند و وجه

تا دير  آن د و در بر بدن بسيار ريزند و در آبزن نشيننگرم نيميا زوال نوبت در حمام داخل شوند و آب  تب انحطاط

نان اصفهاني بمالند  و اشالسوس اصل كوفته و خربزهتخم   جو و باقال و سبوس گندم وه آردب بمانند و روي و بدن را

الند پس حل كنند و بر بدن بم به آب  سرشتهبه عسلو اگر سده و قوت هر دو قوي باشد زراوند كوفته بيخته 

 در تب قوي ظاهر گردد و نوبت قوي باشد بچهار ساعت قبل از نوبتت كند و نوبت دومعا تب بشويند و اگر اين

ند تا عرق آيد و اين يده بخسبحمام درآيند و در آبزن نشينند و چون از حمام بيرون آيند در خانه پارچه پوش

طفه اشربة مله مطبقه خالص يابند و سدهاي اندروني را ب تب و بدين تدبير از تب  و در عالج اين استتدبيري خوب

شاد چون سكنجبين ساده و بزوري و آب كاسني و آب باديان و كشكاب مطبوخ به تخم باديان يا گمفتحه بايد 

اندكي باديان پخته و آب سبوس و ه هم از كشك جو بغذا و پوست بيخ كرفس و شربت افسنيتن و  آن پوست بيخ

 لطيف توان كرد و اسباب مولد سده ظاهر و باطن تدابير به اين روغن بادام سازند و اخالط غليظ را هم بدين اشربه و

گويد كه اگر   ميجالينوسسخت سود دارد و  آن  بنفشه و غيربه روغناز خويشتن بازدارند و مالش بسيار در حمام 

 كه آنحاد گردد بهر  تب را عالج طبيب جاهل اتفاق افتد و او را از غذا بازدارد بعد سه روز حمي يوم تب خداوند اين

باشد كه حمي  آن از پس سه روز نگسارد نشان تب اخالط را تيز كند و هرگاه كه اينتب  در اين كردن از غذامنع 

واحد   گويد كه اگر از سده در فوهات مسام جلد باشد جالب از تخم كاسني و گل نيلوفر هرابن الياسعفوني گشت 

 طبيعت تلئينند و غذا ماءالشعير دهند و سه درم عناب ده عدد شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشان

به انار سي درم  به آب  و ترنجبين يا شيرخشت هر واحد ده درم و ياخيارشنبرمع فلوس  آن به مطبوخبماءالفواكه يا 
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د كنند و باشد فص ي عالمات امتالي خون مثل سرخي چهره و چشم و گراني سر خشت ده درم نمايند و اگر باشير

رند و هر صبح جالب از عناب ده عدد بنفشه تخم كاسني هر واحد سه درم شكر سفيد  واجب برآ قوت وبه قدرخون 

 مالش بدن آن  سازند و بعد انحطاط در حمام داخل كنند و دربه ماءالشعيرده درم و ترنجبين ده درم بدهند و غذا 

رهندي و ترنجبين و شيرخشت  فواكه و آب آلو و تم طبيعت به آبتلئين و سبوس گندم سازند و گرم نيمبه آب 

   نمايند

  عالج حمي تخمية امتالئيه

يه پيدا شود و حرارت مشتعل گردد  و تلهب روح كند پس تب حادث ها ابخره رد  كه گاهي از تخمهفرمايد مي شيخ

يده  اكثر فضول ايشان ابخرة دخانيه گردكه آنالمسام نيستند بهر   وسيعكه Ĥن در ابدان صفراوي و آنشود و خصوصاً

 كه بعد  استكساني تب آروغ ترش كم باشد و شديدترين مردم از روي استعداد براي اين آن  و درشود مي بخرمت

تخمه در رياضت و حركت و آفتاب و استحمام شروع كنند پس بخارات دخانيه در ايشان كثرت پذيرد و خصوصاً 

كمتر اتفاق تولد  آن دة آروغ ترش و در صاحبانسيما در شكم باشد و اما از ماچون در ابتدان ايشان وجع و لذع و

 به سبب آن  كهشود ميآروغ ترش گمان ه حمي شود و اگر پيدا گردد ضعيف باشد بلكه پيدا نشود و از متولد ب

غيرتخمه است از استعمال دواي گرم و اسهال شديد يا وجع كه اتفاق مقارنت او بدان افتد و چون طبائع ايشان 

 غذاي فاسد و عالج به استفراغ خروج فضول دخاني به سببايشان زائل گردد  تب  يابند ومنطلق گردد انتفاع

ع و در  طبيتلئين در اول كه آنكسيكه طبيعت او از ايشان محتبس باشد و كسيكه مستطلق باشد مختلف بود بهر 

د و طبيعت او دو سه كن تب  و كسيكه از تخمهشود ميقاي بدن از غذاي فاسد كرده ثاني حبس شكم بعدد وثوق بن

 آن  برقوي گردد و گاهي كبدي شود و خفقان و سياهي زبان آن  برمجلس نرم شود پس او را فصد كنند اسهال

داللت كند و اعراض حمي يومية امتالئي مشابه اعراض حمي مطبقه گردد پس چشم و روي بسيار سرخ شود و 

د و اكثر تا سه روز باقي مانده بدانند كه حمي تخميه گاه التهاب شديد بود و نبض عظيم و سريع و قاروره سرخ گرد
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 عدم انتقال او بحمي عفني به سبب حمي يوم باشد وليكن نبض او صحيح بود ذلك معبچهار يا هفت دوره آيد و 

 با نرمي طبيعت باشد آنچهو  آن حادث از تخمه گاهي لين طبيعت بود و گاهي احتباس تب  گويد كه بامجوسي

ي بالجمله عالجش عالج تخمه احتباس كيموس رد به سببتر باشد  تباس بود صعب با احآنچه دارد و رداءت كمتر

قند محلول در گالب و به گل تلئين و به اسهالكنند و اگر در امعا بود  آن است اگر طعام در معده باشد بقي اخراج

تر از اين   و گاهي احتياج بقويشود ميالثعلب و گاهي شيرخشت و ترنجبين حل كرده  عرق كاسني و عرق عنب

و اشياي خوشبو  تب والقائم بود اديوه مشهي ندهند مگر بعد ز تب افتد و چون اشتهاي طعام ضعيف گردد و مي

ا درنيجا تاثير و وآميخته جرعه جرعه بدهند و گالب گرم كرد ه به گالب نند و اگر طبع نرم بود آب گرمبيشتر بوبا

اسد بخوبي خارج نگردد گلقند زياده كنند و يا اول بمقيئات صفرا مكرر قي كنند و بعد  و اگر غذاي ف استنفع عظيم

خان سه توله در   دو توله بليسند و سكنجبين تفاحي ليموني علويهر يكنقاي تام شربت ليمون كاغذي و گلقند 

 صبح شورباي بزغاله  شش توله بنوشانند و بجاي آب گالب دهند و غذا يك روز ندهند وهر يكعرق زرشك و گالب 

زرشك و آلوسياه داخل كرده بدهند و بااليش جوارش عود ترش نه ماشه بليسانند و وقت شام نان تنك با شوربا 

نبود كه طبيعت او قبض باشد و يا نرم بود پس  آن  از كه صاحب اين تخمه خاليفرمايد مي شيخ اقوال مهرهدهند 

 د در امعا باشد و اگر چيزي از طعام و اتقل در معده باقي بود واجباگر قبض باشد اسهال او كنند اگر غذاي فاس

تر  بايد پس معلوم نمايند كه آيا صواب  كه قي كنانند پس اسهال آورند و نظر كنند كه مريض كدام جا ثقل مياست

امعا ه  از معده باشياي مشروب از فوق تا اسهال آورد يا انحدار غذاي فاسده  و يا ب استاستفراغ او بحقنها و حموالت

 پس اگر طعام واقف بفوق باشد و قي متعذر  استداللت بر صواب از جميع اين تدابير حال آروغ نمايد يا هضم كند

الهضم حاصل  ال نمايند تا انحدار و انحطاط مع التفات بحمي نكنند و فالفلي استعمكه آن به سويبود محتاج گردند 

ضم مذكور در باب ضعف هضم و  ده بامض برند و يا نطوالت و اكار بهكموني ثل باشد م آن  ازتر  ضعيفآنچهشود و يا 

اضمدة مسهل معروف براي اسهال استعمال نمايند و چون منحدر گردد يا بنفسه خارج شود و يا اعانت محمول 



193 

 

 الهضم  غذاي خفيف سريعبه عده شبهه در بطالن آثار تخمه نماند كه آنگرسنگي كشند تا  آن  بركنند و

تالي خفيف كفايت كند و اگر طبيعت ؤف را در ام مآنچهجيدالكيموس تناول نمايند و التجا بخواب رجوع كنند از 

 مستفرغ شود و انتظار انحطاط نوبت به تمامهنرم باشد نظر كنند اگر شي مستفرغ غذاي فاسد باشد حبس نكنند تا 

حالت  آن  درنجا بسيار كار دشوار بقوت گردد در آكه آنل نمايند و غذا دهند مگر هنگام در حمام داخ آن  دركنند و

در باب اسهال مسطور  آن  و بعضي استاشيائيكه معلومه اندر حمام داخل نكنند بلكه غذا دهند و تقويت معدة او ب

افسنتين يا در روغن ناردين تر كرده چندان افشرده ه  پشم پاره در زيت مقوي ب است قبيلاز اينشده بايد كرد و 

 خارج شود غيرجنس غذاي فاسد يافته آنچهجدا گردد بر معده نهادن و اگر اسهال دوام كند و  آن  ازه اكثر روغنك

 در روغن ناردين براي ايشان ايضاً آرند و به عمل مذكور به طريق مصطكيشود روغن سفرجل فائق تازه و روغن 

 و خصوصاً چون حال احتمال بستن آنها شود مي قيروطي كرده به طريق ها روغنمضرت نيست و گاهي استعمال اين 

 آن تر از اضمده مذكور در هيضه و آب فواكه بنوشانند اگر اضمدة قويه بر شكم ايشان نكند و گاهي احتياج افتد ب

خوش آيد و تغذية ايشان بچيزي نمايند كه غذاي او سبك و هضم او سهل باشد مثل خروس خصي و ماهي 

 يزي از فواكه و عصارات و ربوب قابضه نمايند و اگر اشتهاي ايشان منقطع گردد تحريكرضراضي دير اغذيه تقديم چ

و معده صالح نيابد استعمال  تدبيرات فارغ شوند از ايناز اشياي معلومه كنند و خصوصاً بسفرجليات و چون آن 

  برند و سبيل فصدكار هبو اعراض  تب لبعد زو آن  سدد است باك ندارد و كه هاضم و مقوي معده و مفتحهاجوارش

 به سبب آن  امتالي تخمي بكاهد پس استعمال نمايند اگر ضرورتكه آنتعجيل نكنند تا  آن  در كهآن استدر اين 

 و غذا مثل ر است نزد ارادة فصد بنوشانند ماءالشعيچيزي كهكثرت خون مخوف حمي عفني داعي باشد و اولي 

ريوند  آن  در برند و اقراض كافور كهكار بها سرد نمايند و شمومات بارده حصرميه بكدو و اندك بادام و خوابگاه او ر

با نرمي طبيعت باشد نظر كنند  تب  گويد كه اگر اينصاحب كاملداخل نكرده باشند بدهند تا زبان را سياه نكند 

لول در آب انار نان سميد مبب آن مريض را در حمام داخل كنند بعد از تب اگر شي خارج غذاي فاسد بود بعد سكون
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ست جو ود قبل از غذا امتصاص نمايند و پوامر غذا سازند و اندك آب سيب و آن يا آب غوره يا در شورباي معمول از

غشي عارض شود  آن انار يا آب سيب ميخوش تر كرده بدهند و هرگاه اسهال مفرط باشد حتي كه از به آب و كعك

 آن اغ نمايند بپاشيدن گالب سرد كرده بر چهره و مالش دستها و غيربعالج غشي حادث از استفر آن بايد كه معالجة

 در حمام داخل كه آناغذية مذكوره غذا دهند بغير ه  و چون افاقه حاصل شود بر استكه در عالج غشي مذكو

اين الرمان دهند و روغن سيب و روغن سفرجل بر معده بمالند و طريقش  نمايند و اگر اسهال دوام كند سفوف حب

سفرجل قابض يا آب سيب كه سه چندان باشد بجوشانند تا تا آب برود و روغن باقيماند و  به آب  كه روغن گلاست

التيس و آب مورد و آب برگ انگور و آب ةارة لحي سك و رامك و عصاضمدة معمول از صندل و گل سرخ و اقاقيا وه ب

منقطع شود روغن افسنتين بر معده بمالند و اگر در ده ضماد كنند و هرگاه اسهال بر مع آن الراعي و مانند  عصي

 زنبق گرم كرده يا روغن جوز يا به روغنمعده درد و ضعف باشد بايد كه تكميد معده بپارچة گرم تنها يا مبلول 

ي خوشبو كنند و چون الم ساكن شود و اسهال منقطع گردد غذا بچوزة مرغ ها روغناز  آن سوسن يا مستطرق و غير

غوره يا آب انار و ماهي رضراضي مشوي و مقلو بايد داد و اگر اشتها  به آب اجريان تنها يا در روغن يا كرونيهو بيا ت

 حاجت بدهند و صبح در حمام به قدرضعيف گردد جوارش سفرجل و جوارش تفاح ممسك مطيب و جوارش خوزي 

 آنجا كه طبيعت قبض باشد بايد كه ماو انشينند مالش نمايند و در حمام تا دير نداخل كنند و برغنهاي خوشبو 

 امعاي قولون منحدر شده يا نه و به سويقاق يا  امعاي دبه سويظر كنند كه آيا طعام مس نمايند و ن تمام شكم را

 و مزه آروغ چگونه است پس اگر شود مياز مريض سؤال كنند كه در شكم او بكدام جا گراني يا سوزش محسوس 

بورة ارمني دو چند از وزني باشد  آن  در بايد كه جوارش كموني كه استر اعالي شكممعلوم شود كه طعام فاسد د

 امعاي سفلي منحدر شده به سوي بدهند و آب گرم بر شكم متواتر بريزند و اگر طعام فاسد آن استكه در نسخة 

بردارند يا حقنة لين اسفل تحريك بين نمايد بايد كه شافه ه باشد آب گرم بر اسفل شكم نطول كنند و چون طعام ب

 آرند پس اگر مريض در امعا سوزش دريابد حقنه از عناب و سپستان و جو مقشر و بنفشه و روغن بنفشه و به عمل
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چيزي مفشي رياح مثل كرفس و باديان و  آن  درپيه بط و ماكيان بسازند و اگر نفخ و رياح دريافت كند حقنة كه

باج پخته  اسفيدبه طريقزورة معمول از چقندر  برند و بعد تنقيه بحقنه غذا بمركا بهداخل بود  آن زيره و بوره و مانند

  و زيره و دارچيني دهند و صباحبه زيتيا از اسفاناخ سازند اگر سوزش دريابند و اگر رياح محسوس گردد و نخوداب 

ساس نمايد فلوس مريض را در حمام داخل كنند و در آبزن نشانند پس اگر مريض چيزي گراني در امعا احآن 

 زيرباج پخته بايد به طريق چوزة مرغ هاي  طبيعت غذا بشحمتلئينخيارشنبر و گلقند آب گرم ماليده بدهند و بعد 

 و ايالقي  نمايندبه تدريجو الم او ساكن شود اعادة غذاي او  تب داد و امر بخواب كنند و چون خواب تام آيد و

د و سواي طعام فاسد چيزي ديگر برنيايد بهيچ عالج مشغول نبايد بود  كه اگر طبيعت نرم باشنويسند مي جرجاني

 تب  آب گرم جرعه جرعه بخورند تا معده و امعا را از باقي طعام فاسد بشويد و پاك كند و بعد انحطاطكه آنجز 

قند يا  گلبه از حمام تقويت معده  استفراغ ضعف ظاهر شده باشد و بعد برآمدنبه سبب كه آناستحمام نمايند مگر 

شد از حمام منع كنند و يد و قوت ضعيف باند و اگر در اسهال اخالط ديگر برآ ساده يا سكنجبين سفرجلي نمايميبة

كمتر پذيرد مثل سماقيه و زرشكيه كه فساد بارد   امساك طبع مشغول شوند و اغذيةبه تدبيردانه دهند و سفوف انار

 به ست جووه و انار و سماق و زرشك بايد داد و لزوم آسايش كنند و پرمانيه و اشربه نيز مثل شربت ليمون و غورو 

 ساده بدهند ةيبقبل غذا شربت به يا انار ترش يا م كرده باشند بخورانند و به سركه آن انار ترش و نان كه خميرآب 

ن راحت و كسي يه يا معجوبايد كرد بحب افاو آن و اگر طبيعت قبض باشد و قي دشوار بود تدبير هضم طعام و دفع

نكنند بلكه تدبير هضم  تب پيدا شود انتظار گساريدن تب  آن ازكه طعام غيرمعتاد يا طعام غليظ يا بيشتر خورد و

مطبقه چند روز پيوسته باشد و نظر كنند اگر طعام حاره مزاج  تب مثل تب  اينكه آنبايد كرد بهر  آن طعام و دفع

 بكموني تلئينباشد بارد  و مزاج انارين و شيرخشت كنند و اگر طعام باردآب  به  طبيعت بماءالفواكه وتلئينحار بود 

يه دارفلفل دارچيني قرنفل مصطكي زنجبيل نارمشك مساوي و حب افاصفتيه و معجون راحت نمايند و حب افاو

انار به آب  كوفته بيخته ده درم از اين جمله با دو درم سقمونيا و ده درم شكر طبرزد و يك درم كتيرا آميزند و
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 صفت نخود سازند يك حب يك مجلس اجابت كند و طعام بگوارد و رياح بشكند به قدرحبها  به گالب شيرين يا

 همه ده درم سقمونيا ده از اينمعجون راحت مصطكي قرنفل زنجبيل فلفل دارفلفل جوزبوا مساوي كوفته بيخته 

 شربتي دو درم و براي به سرشنديه بدان  آورده ادووامبه قدرم اضافه كنند و جالب از آب به شيرين و شكر عسكري 

 گويد كه اگر طبيعت محتبس باشد تنقية ابن الياسضعيف يك درم باقي در قول شيخ و صاحب كامل گذشت 

 هر واحد سالسو  و اصلت حل كرده بنوشند و يا تخم شبگرم نيمطور كه سكنجبين در آب  به اين معده بقي كنند

يده صاف نموده روغن كنجد و سكنجبين هر واحد ده درم نمك دو درم انداخته بنوشند و قي سه درم در آب جوشان

 بنفشه و عناب و نمايند يا حقنة لين معمول از سنا و طبيعت بمطبوح فواكه يا معجون خيارشنبر تلئينكنند و 

ن برفق حقنه كنند و بعد از اشياي ملي آن  و مانندخيارشنبرنيلوفر و سبوس گندم و خطمي و روغن كنجد و فلوس 

تنقية معده و امعا بقي و اسهال سكنجبين ساده و سفرجلي هر كدام كه باشد ده درم و گالب ده درم بدهند و غذا 

 معالجه طعام از معده و امعا منحدر از اينمزورة اناردانه يا زرشك يا سماق بچوزة مرغ و تيهو و دراج سازند و اگر 

 و قي متعذر بود بحمي التفات نكند و جوارش سفرجلي مسهل پنج مثقال در آب گرم اعلي متوقف باشده نشود و ب

 و برنجاسف و نمام بر شكم ريزند و هرگاه معده و الملك اكليلحل كرده بدهند و نطوالت محلله مثل بابونه و شبت و 

ازند و بر معده روغن الهضم غذا س اغذية لطيف سريعه امعا از اخالط فاسده پاك شود در حمام داخل كنند و ب

 تب  مزاحمت حجاب و معده و قلب و ريهبه سببسفرجل و مصطكي و ناردين بمالند و اگر از اكثار طعام ثقيل 

 مذكوره قي كنند و از بورة ارمني و شحم حنظل هر واحد دانگي خطمي و بنفشه هر واحد پنج به ادويةحادث شود 

 آرند و تقليل غذا به عملسازند و استعمال نمايند و يا حقنة لين  منعقد سرشته شياف به شكردرم باريك سائيده 

يعت قبض ب گويد كه عالج بقي از سكنجبين و آب گرم كنند و بعد تنقيه اگر طاهللاةابن هبنمايند و خواب كنند 

خارا بجالب كنند و اگر تشنگي شدت كند آب انار بتمرهندي و سكنجبين يا آب آلو به آب باشد تحريك طبع

انار دانه مع رب به و آب سفرجل مطبوخ سرد  به آب شند و اگر طبيعت نرم باشد و قي مفرط بود تقويت معدهبنو
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 نباشد و قوت قوي بود قوي گردد و قوي و اسهال تب كرده بطباشير نمايند و اگر سرخي بول اشتداد نمايد و اعراض

 به آب سرد بريزند و آب سرد بنوشانند رب انارند و اگر تشنگي شديد باشد بر دست و پاي او آب يشافصد مريض بگ

 بر بدن گرم نيمساكن شود در حمام داخل كنند و آب  تب شاي او گالب مسح كنند و هرگاهسرد بدهند و بر اح

زائل شود و اشتها قوي گردد بچوزة مرغ  تب ورات دهند و در آخر چونزو غذا بم آن ريزند و بخواب امر كنند بعد

   سماق غذا سازندمع آب انار يا آب

  عالج حمي يوم ورميه

تپها در شمار حمي يوم نباشد و اما اورام  آن  حميات تابع اورام باطني عفونيه باشد و گاهي با وي دق بود وكه آنبد

ظاهري مثل دماميل و خراجات كه در اعضاي ظاهر افتد و خصوصاً اورام بزرگ كه در اعضاي غذوي و در لحوم 

  در بن ران از فضول جگر و در بغل از فضول دل و زير گوش از فضول دماغ افتد پس تابعكه نآمسمي برخوانند مثل 

 آن ي گردد حتي كه قلب را گرم كندد قلب متابه سوياورام  آن  ازآنچه كه آنحميات باشد و خالي نبود از آن 

 و اگر سخونت با عفونت از جنس حميات بود آن سخونت تنها باشد يا مع عفونت بود پس اگر سخونت تنها باشد

تابع اسباب  آن  حميات تابع اورامي كهاز اين شود مي عارض آنچهاز جنس حميات اورام باطني بود و اكثر  آن باشد

نزد لحوم رخو  آن مندفع شود و در راه آن به سويباديه مثل قروح و جرب و اوجاع و ضربه و سقطه بود و مواد 

 حميات تابع اورامي كه از اين شود مي عارض آنچه و اكثر باشد مي يوم حميات از جنس حميات آن س گرددبتمح

 و اكثر حميات تابع اورام حمي يوميه باشد باشد ميحميات عفونيه  آن متقاومه مثل امتالهاي سابقه بود آن اسباب

 كه آنابع بود يا چون حميات تابع و اورام اصول و مقدم بود و اكثر حمي عفونيه باشد هر دو حميات اصول و اورام ت

يوميه و غيريوميه باشد و اكثر اين  آن  ازآنچه اين حميات را حميات خبيثه ناميده بقراطگاهي بخالف اين باشد و 

 از رگي به فصدعارض شود بالجمله مبادرت كنند  آن حميات يوم تابع اورام و موي بود و گاهي به تبع حمره و مانند

 از نقوع حامض و يا حلو پاك كنند و غذا به اسهال بقية مادة ورم به عدهد تر بو كه مرآن موضع ورم را مناسب



198 

 

  كه است واجبفرمايد مي شيخ تب اسفاناخ و بنوماش و برنج دهند و عالج فلغموني يا حمره نمايند و در عالج اين

ر نمايند و شراب  در باب او واجب بود و تلطيف تدبيبدان چهتقدم فصد و اسهال نمايند و عالج ورم كنند  آن در

از مطفيات مبردة مرطبه چاره  آن  درالبته نبايد نوشيد و اغتذا بغذاي كثيرالتغذيه ننمايند مگر بعد انحطاط تام و

 خام نكند بلكه طريق  آن نباشد و اضمدة مبرده ببرف بر عضو عليل و ورام نهند بنحويكه ورم را ضرر نرساند و مادة

 گويد كسي را كه حمي يوم از ورم حالب و مجوسي نمايد دتبريد منفذ در قعر سرميان او و ميان قلب را از روي 

غيره از اورام حاره حادث شود بايد كه فصد از رگ موافق عضو دارم كنند و به اطليه موافقه طال نمايند مثل اطلية 

ر و آب انار وجالب و لعاب مبرده و قابضه كه دفع و منع از انصباب مواد نمايد و اشياي مطفية مبرده چون ماءالشعي

حصرم و آب انار و  به آب اسبغول و شيرة تخم خرفه بنوشانند و غذا بمزورات معمول بكدو و ماش واسفاناخ و قطف

 اين ورم ساكن شود و تحليل و نضج يابد كه آنسايش و راحت در مواضع بارده استعمال نمايند تا سازند و آ آن مانند

 گويد كه صاحب حاويگردد و از دخول حمام و شرب شراب حذر كنند تا انقضاي ورم باشد مستفرغ  آن  درآنچهو 

 فواكه و آب آلو كنند و هر صبح جالب از عناب و آلوبخارا هر واحد ده عدد تخم به مطبوخعالجش فصد و اسهال 

د سناي مكي پنج مطبوخ نماين به اين  طبيعتتلئينكاسني گل نيلوفر هر واحد سه درم ترنجبين ده درم بنوشند و 

عدد سيستان سي عدد  بيست درم بنفشه نيلوفر تخم كاسني گل سرخ هر واحد سه درم آلوجبلي و سياه هر واحد

 خيارشنبرفلوس  آن  در رطل آيدبه يكهليلة زرد پنج درم تمرهندي ده درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا 

د و غذا ماءالشعير دهند و نگذارند كه طبيعت قبض گردد بعد يا شيرخشت و ترنجبين هر واحد ده درم ماليده بنوشن

انار ترش غذا سازند و آرام و سكون الزم گيرند و از تناول  به آب اضمده و اطلية موافقه كنند وه تدبير درم ب آن از

ند پس يگشا تر باشد مي مرآن عضو را موافق آن  كه رگي كه فصدنويسند مي ايالقي و جرجانيلحوم اجتناب ورزند 

مادة ورم و اسهال از بدن پاك نمايند و چند روز غذا باز گيرند و بعالج آماس كه در مقامش ياد كرده آيد مشغول 

مقوي بالافراط اشربة مبرده مقويه چون شربت انار و سيب ترش و ليمو و ترنج بارد  شوند و هنگام استعمال ضمادات
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 باسليق ا به فصد گويد كه عالج حمي حادث از ورم حالب اوال دسعيو آب فواكه براي تقويت دل و فم معده دهند 

 اقتضاي حاجت و مساعدت قوت نمايند و بعد به حسبزجانب مخالف محاذي ورم كنند و اخراج خون در چند دفعه 

سكنجبين  سكنجبين و شرب آب انار ميخوش و شيرة تخم خرفه با آن فصد تبريد مزاج بنوشيدن ماءالشعير و بعد

اشياي قابضة مالغة مواد ه كنند و تبريد ورم ب آن تلئيننقوع مع شربت نيلوفر  به آب و اگر طبع قبض باشدسازند 

مريض را در حمام داخل  آن العالم و گالب نمايند و بعد سكون ورم و تحلل  و آب حيماميثامثل صندل و شياف 

ه مالش معتدل بغير روغن كنند و بعد اصالح بكنند و در هواي او بنشانند تا مادة مجتمعه در بدن تحليل يابد و 

 آن غذا دهند و از امتال خوف كنند و اگر در بدن خلطي زائد باشد تنقيةبارد  به قولاغذية لطيفة مبرده مثل مزورات 

آبهاي سرد مثل غوره و آب انار و آب ه نمايند و بعد تنقية بدن توسيع در غذا نمايند بخورانيدن بچة مرغ معمول ب

آب مطبوخ ادوية  آن بقية صالبت باقي نماند پس اگر صالبتي دريابند بر آن  فرمايند تا درتلئين و تفقد از سماق

 طبيعي عود كند و در اغذيه و اشربه اندك اندك تدريج به حالت عضو كه آنمحلله بريزند و تقليل غذا كنند تا 

  ايند تا از رجوع ورم ايمن گردندنم

  عالج حمي يوم قشفيه

 سدد غيرخالص به سببنيز مثل سديه تابع عدم تحلل  تب  از خشكي و درشتي پوست بدن افتد و اينآنچهيعني 

كنند و بيشتر ايشان كساني باشند كه  تب حاصل از چرك بود و اكثر مردم چون عادت خود را از حمام ترك نمايند

 احوال عارض به سببيه و يه و آبهاي ردج ابدان ايشان و اغذ مزابه سببدر ابدان آنها بخار صفراوي پيدا شود و 

ايشان از سهر و تعب موجب سخونت پس جالب گرم از شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم صبح بنوشانند و 

كه در عالج حمي غميه مسطور شده استعمال نمايند و عرق آوردن بالعنف  ي سرد و ترها روغنرطب و بارد  اشربة

 عالجش تنظيف بدن و استعمال حمام و شيخ به قولفيد آيد و غذا ماءالشعير دهند و واجب بود و فواكه سرد و تر م

ي  و قدرخربزه سبوس گندم و آرد باقال و از بادام تلخ و تخم به مثل و مالش است تب بعد انحطاط آن تعريق در
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 به مراتعاودت حمام هند و مبسيار د به آب  و شراب ممزوج........اشنان و بورة ارمني و غذاي او مطفي مرطب 

  نمايند

  عالج حمي يوم حريه

 قلبي بحرارت هواي  گرم شدن روحبه سببمي يوم عارض شود ح آن گاهي از حرارت هوا و از گرمي حمام و مانند

ايذا يابد و هواي  بروح نفساني بود اگر اول سر آن از شدت حرارت آفتاب باشد و اول تعلق تب مستنشق و اكثر اين

بقلب بود بحرارت  آن پس متادي بقلب شود و حمي گردد بعد در بدن منتشر گردد و گاهي اول تعلقاو گرم گردد 

هوا وقتيكه حفظ سر از حرارت كرده شود ليكن اكثر حرارت شمسيه در دماغ و سر اثر كند و همچنين اگر بدن پاك 

 اگر كسي را تلوم زند بالجملهر كند در قلب اث آن يه و حماميه و غيرو ممتلي گردد و غير شمسيه از قيظنبود سر ا

 و از جماع اجتناب ضرور بود و روغن گل  استسرد بشويند يا در آب سرد نشانند كه مجرب به آب دست و پاي او را

ه مض سرد مضخورانند و اگر تشنگي غلبه كند به آب سر بمالند و خرفه و كاهو و كدو و خيار ......و آب بيد و كدو 

سه كه با قند و گالب المزاج سودمند بود و افشردة فان رقتباشد اندك اندك آب بنوشند و شراب كنند و اگر چاره ن

 ريزه تراشيده يك دو  ريزهآن را و اگر انبة خام را پوست و تخم دور كرده لحم  استمرتب سازند نيز مسكن تشنگي

ات سفيد شيرين ساخته بخورند رفع اذيت صاف نموده با نب آن تا كه آب ترشي بردارد و بعد از گهري در آب بگذارند 

ه خام را در خاكستر گرم پنهان سازند تا كه گداز شود پس برآورده پوست او دور بن اگر ا ايضاً و نمايد ميباد سموم 

 تمرهندي واقع ايضاً و  است شيرين ساخته بخورند در ازاله سميت هوا بيعديلبه دستوركرده در آب بمالند و 

 اقبال طبيعت در خواص به سبب آن  و افشردةنمايد مي و رفع سميت هواي حار  استكن تشنگيماندگي راه و مس

 و اگر كسيرو سائيده در گالب نبات حل كرده صاف نموده بخورند مسكن تشنگي و رافع سميت هواست ر استت قوي

وغن گل همه مشك و ريانند گالب و سركه و عرق بيدخه بوسد كه اول اين لخلينو  مصنف اقتباس مياقوال حكما

تر كرده بر سينه و  در اين گالب دو چند صندل سفيد چهارماشه كافور يك ماشه و خرقة باريكبرابر آب گل سدا
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دل و پيشاني گذارند و ببادكش سرد سازند و شربت نيلوفر با شيرجات مبرده نوشانند و بوئيدن رياحين و گلها مانند 

 و اين پاشويه نافع است و گل سيب و به و بادام و نيلوفر و بنفشه و ياسمين  برگ نارنج و ليمون كاغذي وبرگ نازبو

 دو مشت و درجاي سرد پوشيده تن ساده و گل چاندني و نيلوفر و سبوس گندم و نمك شور هر يك كنند برف بيد

با شربت  و غذا كشكاب نافع استشاده روي و دست و پاي نشستن مناسب بود و نوشيدن آب سرد و فواكه ترش و گ

كدو يا خيار يا بادرنگ بكدو تراش تراشيده انداخته باشند با نان تنك و يا  آن نيلوفر دهند و جغرات گاوي كه در

مانيه همراه اچار آمله و يا ليمون كاغذي و يا مرباي تمرهندي بدهند و آب سرد با يبرنج دهند و يا اسفاناخ و بقلة 

 تب  كه در عالج اينفرمايد مي شيخ مفيد استنده بسيار با مرباي كروشانند و خشكة گيالني گالب بالمناصفه نو

و خصوصاً روغن گل بر برف سرد كرده بر سر و بارد  يها روغنابتدا نمايند بمبردات از نطوالت بر سر و سينه از 

 آرند تا به عملدبير بنوشانند و مدام اين تبارد  از آبهاي فواكه آن سينه از جاي دور متواتر بريزند و آب سرد و مانند

ي باشد و ايند و از نزله خوف نكنند اگر با ومفارقت كند در حمام داخل نم تب انحطاط نمايد و چونكه تب  آن

 آن  كنند و هواي حمام را گرم شدن ندهند و از ريختن آب گرم بر سر او خوف نكنند كهگرم نيم به آب استحمام

م بيشتر از حاجت او بتمريخ بود و چون از حمام خارج شود سر او را ترطيب و تحليل حمي نمايد و حاجت او بحما

گويد كه عالج حمي يوم حادث ا زحرارت   ميصاحب كاملي سرد مثل روغن گل و نيلوفر غرق دارند ها روغندر 

فر اشمام صندل و گالب و كافور و نيلوه باد شمالي آيد و ب آن  درنمايند كهبارد  شمس و سمائم بجلوس در مواضع

 و بايد كه بر سر او گالب يك جزو و روغن گل باشد ميدر سر  تب وگل سرخ  زيرا كه اكثر ضرر واقع بصاحب اين

نطول صندل  در اين  آن ثكير از فاصله بريزند بعد ازبه مراتنيم جزو و سركه ربع جزو بر برف سرد كرده متواتر 

كه تب  آند و پارچه را ساعت بساعت تبديل نمايند تا سفيد آميخته پارچة كتان بدان آلوده سرد كرده بر سر نهن

 متواتر بريزند گرم نيمهنگام اندرخانه اوسط حمام داخل كنند و بر سر و سائر اعضا آب شيرين  آن انحطاط نمايد در

آب بنفشه و نيلوفر و بابوبنه جوش دهند بهتر و  آن تا بدين ترطيب بدن و تحليل خلط روي حاصل شود و اگر در
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بايد كه بعد  س اكتساب كرده باشد و همچنين ميبياز حرارت آفتاب و سمائم تر در ترطيب بدن باشد چون بدن  عناف

 ترطيب جيد اكتساب نمايد از ايناستحمام براي ترطيب سر اندك روغن بنفشه و نيلوفر يا روغن كدو بر سر ريزند تا 

 به  بنوشند اگر حاضر باشد واال نان رابه شكرد كرده و چون از حمام برآيند ساعتي استراحت نموده ماءالشعير سر

زد بدهند و يا سركه و شسته بر برف سرد كرده با شكر طبر گرم وست جو به آبسرد برف تر كرده بخورند و يا پآب 

ش چيزي از فواكه باشد قبل غذا هين بغير توابل گرم دهند و اگر خوا خيار وخرفه يا مزورة كدو و ماقبه مغززيت 

 و آلو و انار و انگور كه بسيار شيرين نباشد بر برف سرد كر ده بخورانند و بغد غذا امر بخواب و سكون نمايند توت

درم گالب و پنج درم روغن گل در شيشه كرده خوب  بيست  كه ده درم سركه ونويسند مي جرجاني و ايالقي

 افزوده ببويند و رياحين در اين  و صندل و كافورجنبانيده بر برف سرد كنند و پارچه بدان تر كرده بر سر سينه نهند

بو سرد كرده ببويند و خيار بادرنگ را در برف سرد كرده بشكنند و ببويانند و پاي در بارده مثل بنفشه و نيلوفر و ناز

تر  نافعوفه بيد پخته باشند  و بنفشه و نيلوفر و شاهسفرم و شكآب بابونه و اذخر در اين آب گرم نهند و بمالند و اگر

بنشينند و بر  آن باشد و در خانه آب سرد باشند و يخ بسيار و بنفشه و نيلوفر و صندل و كافور و ريحان نهند و در

خانه بازدارند تا باشد كه عرق كنند و آب سرد بسيار ننوشند تا بر معده گراني  آن  ازبستر نرم بخوابند و در راه باد

 خوش گردند و از اشربه شربت بنفشه و نيلوفر و غوره دريباس و ترنج و چهچنان نكند ليكن يك شربت تام بخورند 

 تب چكانيده بنوشند تا تشنگي و درد سر بنشاند و بعد انحطاط آن  براند و اندكي روغن گل آب انارين سرد كرده

ودمند باشد و اگر  نشانند سگرم نيمحمام نمايند و از نشستن در خانة گرم و هواي گرم اجتناب كنند و اگر در آبزن 

يوم حادث از حرارت آفتاب زير  تب  گويند كه دردينجخ و ابن الياساثر زكام باشد روغن از وي دور دارند 

بنشانند و آب سرد و گالب بر سر ريزند و خرقة كتان در سركه و گالب بر برف سرد كرده تر  به گالب بادكش مبلول

 و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم و يا تمرهنديالب از نموده يكي بعد ديگري بر سر نهند و هر صبح ج

انار ترش يا تمرهندي يا  به آب سكنجبين و گالب هر واحد ده درم ببرف سرد كرده بنوشانند و غذا ماءالشعير دهند
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ي سرد بر بدن بمالند ها روغنليموترش كرده و بعد انحطاط مرض در حمام داخل كنند بعد يك ساعت راحت داده 

 به از كثرت استحمام تب شايش رطب دهند دانه و توت ترش بر برف سرد كرده تنقل نمايند و اگر اينو بكاهو و ح

به  ساده ده درم بنوشانند و غذا به سكنجبينگرم و حرارت هواي حمام عارض شود شيره تخم خرفه پنجاه درم آب 

   و ترنجبين هر واحد ده درم بدهندتمرهندي يا  سازند و آب هنداونه سه اوقيه و شكر سفيد ده درم وماءالشعير

 عالج حمي يوم استحصافيه

گردد و بخار دخاني حاد در باطن سرد مسام ظاهري كثيف  به آب  از سردي و غسلكه آن يكي  استو اين دو قسم

  مؤدي گرددبه عفونت كه ر استيوميه پيدا شود و بسيا تب ي كه در قشفيه گفته شد پسبه طريقن شود محتق

قن  عارض شود پس ابخره محتبه شدتهري  از غسل آبهاي قابض مثل شبيه و زاجيه تكاثف مسام ظاكه آن دوم

 آن است عالج قسم اول شيخ به قول بالجمله گردد و به عفونتآرد و اين بيشتر مؤدي  تب گردد و روح گرم شود و

انحطاط پذيرد در حمام داخل كنند و  تب چها بپوشانند تا عرق كنند و چونپار تب كه در حالت اشتداد اين

مثل مرزنجوش و شبت و نمام جوشانيده  آن  درآبي كهمائل بگرمي و به هواي گرم نمايند و بر بدن  به آب استحمام

حمي يوم قشفيه مذكور شد بمالند و در مالش كه در عالج  آن باشند نطول سازند و اشياي جالي مسام و مرخي

بر  به آب گرم بسيار نمايند و بايد كه تقدم استحمام به آب عرق آيد و دلك و استحمام كه آنكنند تا  تأخير روغن

 بر سر ايشان مثل روغن شبت و خيري و بابونه ايضاًي موسع مسام بمالند و ها روغن آن استحمام بهوا كنند بعد از

بنوشند و  به آب  رقيق يا ممزوجاغذية خفيفه غذا سازند و تعطير و تشمير خوشبو نمايند و شراب ابيضه بريزند و ب

تر از   براي اصحاب تعب نافعبه روغن و مالش ر استتعريق و ادرا آن  دركه آن بهر ر استاين از آب براي ايشان بهت

و عالج قسم دوم قريب از عالج قسم اول بايد كرد اال شراب نخورند مگر بعد تقين شدت   استارباب استحصاف

شايد و بايد كه تلطيف تداير ايشان بيشتر بود گ  شراب ميآن راف اندك بود كه گاهي ا استحصكه آنتوسع مسام اال 

بسيار بايد كرد  تأخير گرم اكثر باشد و در مالش روغن به آب و سكون ايشان در هواي حمام واستحمام آنها
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را در موضع  گويد كه هرگاه حمي يوم از سدري و برف عارض شود و بدن مستحصف گردد بايد كه مريض مجوسي

در حمام داخل كنند و  تب گرم نشانند و بخرقهاي نرم بپوشند و بدن او را مالش بماليمت نمايند پس بعد انحطاط

 سردي تحليل يابد و بعد به سببشايد و حرارت محتقن د و مالش معتدل نمايند تا مسام بگن نشانن آتا دير اندر

ه يا سوسن يا اقحوان هر كدام كه حاضر باشد استعمال نمايند و آمدن عرق مالش اندك روغن خيري يا شبت يا بابون

به  آن غذاي لطيف مثل چوزة مرغ و تيهو دراج و مانند آن بعد خروج از حمام ساعتي بپارچها خوب بپوشند بعد از

 و مرزنجوش و نمام و شيح ببويانند و شراب ريحاني ديرباج يا مشوي يا مطنجن بخورانن اسفيدباج يا زطريق

قن نمايد و هرگاه استحصاف خود تنقيح مسام و تحليل حرارت محتنوشانند اگر استحصاف اندك باشد تا بحرارت ب

 و امابماند معاودت حمام و سائر تدابير مذكوره صباح ديگر نمايند  تب شديد بود شراب استعمال نكنند و اگر بقيه

اشد بايد كه تدبيرش مثل تدبير مذكور نمايند مگر آنجا كه استحصاف از آب شب يماني يا بعض آبهاي قابض ديگر ب

 بنفشه بسيار در روغن نيلوفر و روغن تخم كدو در حمام بايد كرد و آب شيرين به روغن استكثار مالش كه آن

 آن مطبقه باشد و خوف تادية تب ابتدايه شبيه ب آن طول كند و ابتداي تب  بيشتر ريزند و هرگاه نوبت اينگرم نيم

 و غيره كه در عالج حمي يوم سدي مسطور شد به فصد آن ن بود و بايد كه مبادرت نمايند در عالجي عفبه هم

باشد كه ترتيب عالج قسم اول نگاهدارند ليكن هرگاه در گرمابه  آن تر  گويد كه در عالج قسم دوم صوابجرجاني

رزنگوش و شبت و بابونه و صبر كنند پستر در آبزن نشينند و در آب آبزن م آن شوند يك ساعت اندر هواي

شاده گردد و عرق كند و بعد آمدن گاين آب نرم و تر شود و مسام  ر ببخا و قيصوم پخته باشند تا جلدالملك اكليل

 الغار يا شبت يا مرزنجوش يا بابونه چرب كنند و طعام نرم و معتدل چون حسو  حببه روغنعرق بسيار اعضا را 

شبت و زيره و دارچيني و صعتر و آبكامه و روغن كنجد تازه و ماش  آن  و توابلپخته آن  درر استچقندر و نخود د

ابن  نوع غذا قناعت كنند بر اين ترتيب بگذرانند و بر اين يك هفته تب يدن گسارو اسفاناخ نيز موافق باشد و بعد

فشه و ترنجبين هر  و هر صبح شربت بنر استتعريق و دلك و تدث گويد كه عالج هر دو قسم دخول حمام والياس 
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 شبت و اكليل و خطمي نطول كنند و روغن بابونه بر سر به مطبوخواحد ده درم نوشيدن و غذا ماءالشعير دادن و 

  رباج ماكيان و تيهو و دراج بدهندزائل شود اغذية لطيفه مثل زي تب ايشان ريزند و چون

  عالج حمي يوم شرابيه

ل و جگر و دماغ و صعود بخارات گرم و اشتعال حرارت حمي يوم  گرمي دبه سببهرگاه از شرب شراب صفر قوي 

 شراب را موقوف نمايند و تبريد و تسكين حرارت كنند و بعالج صداع خماري پردازند و نوشانيدن آب حادث شود

  بنفشه و نيلوفر و روغن گل و آرام و خواب و نطولبه روغنانار و شربت غوره بر برف سرد كرده و مالش دست و پا 

 آن  اكثر تسكين و قلع استاالس را خاصيت عجيب  و گويند كه شربت حبسودمند است بر سر گرم نيمبه آب 

و اندك اندك بدهند و يا خميرة  به آب  آن و اشربة ترش مثل شربت ريباس و انار و سيب و مانندكند ميالفور  في

خان چهار توله در گالب و بيدمشك و كيوره  صندل ترش نه ماشه و شربت انارين يا سكنجبين تفاحي ليموني علوي

 چهارتوله بر بدن سرد كرده نوشانند و اگر درد سر شديد باشد قي كنند بكرات و مرات و يا هر يكو عرق زرشك 

ارد و مزورات و بچة و آب آلو و زردآلو و تمرهندي و شيرخشت در گالب و بيدمشك و تغذيه از ببه مثل طبع تلئين

 و قي افتد و خصوصاً چون به فصدو  آن  از ماءالفواكه و مانندتلئينآب انار سازند و گاهي احتياج بغوره و  به آب مرغ

 بسيار بر سر ريزند و روغن گرم نيمداخل كنند و آب  تب صداع ايشان دوام نمايد و بايد كه در حمام بعد انحطاط

ام كنند اغذية مذكوره دهند و استكثار بنفشه در بيني چكانند و چون از حمام داخل خارج شوند و يك ساعت آر

   ير نمايند و ربوب فواكه بنوشانندخواب نمايند و هرگاه از خواب بيدار شوند اعادة تدب

  عالج حمي يوم غذائيه و دوائيه

گاهي اغذيه و ادوية حاره حمي يوم آرد و نوعي كه حمي يوم شمسيه در اكثر امر دماغيه و در روح نفساني وحمي 

 حمي يوم غذائيه كبديه و در روح طبيعي بود و عالجش ادرار بمبردات باشد مي قلبيه و در روح حيواني يوم حماميه

 تلئينو   است و سكنجبين ساده و آب سرد ببرفخربزهمعروفه مثل لعاب اسبغول و شيرة تخم خرفه و خيارين و 
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د مكرر و يا شربت آلو مسهل نمايند ر آب انارين و شيرخشت و يا شربت و شيرخشت و تمرهندي و يابه مثلطبيعت 

 بارده ديگر چون كاهو و خرفه و سكنجبين و ضمادات مبرده به قول آب كاسني و به مثلو اصالح جگر اول اشياست 

اغذية باردة رطبة مثل ه سرد بالفعل و تطفيه ببارد  به قولاز صندل و كافور و گالب و عصارة گل سرخ و عصارة 

 بادام كنند و هرچه در به روغنن بادام شيرين و مزوره معموله بكدو و اسفاناخ و سرمق  و روغبه شكرماءالشعير 

از تناول غذاي حار و  گويد كه عالج حمي حادث صاحب كامل سودمند باشد در اينجاعالج يوم حريه مسطور شد 

و بادكش بجنبانند و اشربة حار بخورانيدن مريض در جاي سردست اگر فلفل گرما باشد و مقال باد شمالي باشند 

ست جو يا ولعاب بزرقطونا و شيرة تخم خرفه مع جالب و آب انار بر برف سرد كرده بنوشانند و اگر خواهند غذا پ

سرد و شكر دهند و هنگام خواب شب لعاب اسبغول و بهدانه با نبات و يا جالب و روغن تخم كدو يا  به آب گندم

 بخوابانند و االهو  بخورانند و در موضع معتدالخبازيي و كاسني وكاهو مربهند و اگر فصل سرما باشد روغن بادام بد

اگر موسم گرما باشد خرفه و مغز خيار و بادرنگ دهند و انار بمكند و آلوبخارا و توت و شفتالو پخته نرم بخورند و 

 به روغنو آب خرفه  و آب كاهو گشنيزو آب  به گالب معمولبارد   و گالب و قيروطيبه صندلتضميد كبد و معده 

بنفشه و روغن گل و موم سفيد نمايند و صاحب اين مرض نزديك شراب نگردد و در حمام داخل نشود مصنف 

 حاوي گويد كه اگر بسب تناول اغذيه با ادوية حاره يا شرب شراب صرف قوي باشد جالب آلوبخارا و عناب هر واحد

 در آخر روز دهند و يك بارده درم بنوشند و غذا ماءالشعير سفيد و ترنجبين هر واحد  عدد تمرهندي و شكربيست 

 سفيد ده درم دهند و يا شيرة به شكرافشرده سه اوقيه  آن  طبيعت بنقوع فواكه نمايند و يا آب انارين بشحمتلئين

ه بادام  ساده ده درم بنوشانند و اگر ماءالشعير كراهت باشد غذا بمزورة ماش و شيربه سكنجبينتخم خرفه سه اوقيه 

ست جو سه درم ببرف سرد كرده دهند و تناول مغز ويا جالب شكر سفيد ده درم و گالب ده درم پ و كدو سازند و 

خيار و بادرنگ و بهدانه و شرب شربت غره آب انار و قوت سرخ خام و نوشيدن آب برف و مالش اطراف و آرام و 
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 به آب نه معل انار ميخوش و ريباس و بعد انحطاط استحمامخواب و تغذيه باردة غوره يا ريباس با زرشك يا انار دا

  نافع است گرم نيم

  عالج حمي يوم زكاميه و نزليه

 انسداد مسامات راس و در دماغ باعث آن  انعكاس ابخره حادة ناريه و احتباسبه سببهرگاه از زكام يا نزلة حار 

اگر  عالجش بعالج نزله و زكام كنند و فصد نمايند وتكاثف آنها از سردي يا از امتالي اخالط حمي يوم عارض گردد 

 به مطبوخدر عرق مكوه بكرات دهند و اسهال  آن مانعي بود بر فقرة گردن حجامت كنند و خميرة بنفشه و شربت

 در و سعال تب ند و بعد نضج نزله و تسكيننرم فرمايند و به تسكين سرفه توجه نمايند و از گوشت و شراب منع كن

 گويد كه اگر ابن الياس نگردد الجنب ذات داخل كنند و در عالجش تساهل نكنند تا مؤدي ببرسام و حمام گرم

زكام و نزلة حار باشد جالب از بنفشه سه درم و عناب سپستان هر واحد ده عدد شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده 

تلئين  ده درم بنوشند و ر گدام كه باشده....... عير سازند و يا شربت بنفشه و يا شربت درم بنوشند غذا ماءالش

 قوت به قدر اخراج خون  فواكه نمايند و اگر قوت قوي و عالمت خون ظاهر باشد فصد كنند وبه مطبوخطبيعت 

   واجب نمايند

  عالج حمي يوم زحيريه

د زائل حمي خود بخو آن  كه در وجعيه گفته شد اول بمعالجة زحير متوجه شوند كه بزوالĤن استو سبب اين هم

  باب اثر عظيم دارد در اين فوف نشاالطين و س گردد و سفوف

  حميات خلطيه

از اقسام رطوبات ثانيه  آن گاهي از عفونت مني و مانند تب  عام رطوبات بدنست زيرا كهدر اينجاو مراد از خلط 

تر از مقدار  گرم حرارت غريبه خلط را كه آنيكي از اخالط بر دو گونه است  تب  حدوثبالجمله شود ميحادث 

به  مگر در خون فقط زيرا كه سوداي خون غلط ديگر شود ميآرد و اين ن تب خلط جوش زند و آن طبيعي كند و
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تواند كرد بخالف  نمي آن از مرارت غلياني خود بدون حدوث عفونت در تب  سردي مزاج يا قلت مقدار احداثسبب

ه گرم شود و جوش زند تمام اخالط و ارواح و اعضا را گرم  هرگاه زيادر استگرم مزاج و كثيرالمقدا آن خون كه

دائمه و الزمه و لزوم  تب  سونوخس ناميده يعنيآن را و اين نوع را حمامي غلياني و سخوفي نامند و بقراط سازد مي

 حرارت غريبه خلط را كه آندوم  جهت اشتراك در اكثر عالمات تا مدت مر ض دنسبت بحمي يوم بو تب اين

  درآيد زيرا كه اخالط چون عفونت پذيرند گرم شوند و عضوي را كه تب سازد يعني گنده كند و بدان سببمتعفن 

 بمجاورت او گرم شود و همچنين عضوي بعد عضو ديگر آن است متصل عضوي كهعفن گرديد گرم سازند پس آن 

 تشبث نمايد و اين قسم را  حرارت بقلب منتهي شود و بتوسط شرائين بجميع بدنكه آنبمجاورت گرم گردد تا 

 عفونتي به سبب كه نخستين اخالط آن است كه عبارت از كنند ميچنين  آن حمي عفني و عفوني گويند و تعريف

ي گردد و آنگاه بسائر اعضا رسد و تعريف  متادگرمي بروح وجرم قلب آن به عدهكه اندران حادث شود گرم گردند و 

ن جسم بدا آن  كه جسم رطب را عارض شود از فعل حرارت غريبه وست افسادي آن اند كه عفونت چنين كرده

اسمي كه پيش از حدوث اين فساد مسمي بود ه يد و نوعيت او باقي باشد يعني بسبب از استعداد و خاصيت خود برآ

وسيدگي را گويند كه صالحيت د و بعضي گويند كه تعفن گندگي و پ اسم مسمي باشبه همانبعد وقوع تعفن نيز 

منقطع شده باشد وليكن قابل نضج و تحليل بود و حدوث عفونت چنان بود كه حرارت غريب قليل اندر  آن  ازضمه

وساند سازد و بپ فاسد آن را نتواند پختن و نتواند تحليل كردن و بدان سبب جوهر آن رارطوبت كثير و خام آويزد و 

رطب باشد بلكه رطوبت جسميه يعني با تعفل كافيست و  تعفن پذيرد بالطبع يعني بالقوه نيز آنچهو الزم نيست كه 

 اگرچه بالقوه خشك بود چون صفرا و سودا يا برگ مورد تر و برگ گل تر بر هم نهاده دارند اگرچه بالقوه خشك

 از غذاي روي حادث كه آناول الرئيس و غيره سه نوعست   شيخبه قول و اسباب عفونت گردد مي ليكن گنده است

بود مثل صحناي مصري كه از  آن اءت جوهر ردبه سبب باشد و اين يا به عفونتهيا م آن  متولد ازشود چون مادة

ر باشد براي فساد و اگرچه جيدالجوه آن  سرعت قبولبه سبب و مثل گوشت خشك كرده و يا شود ميماهي ساخته 
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 متعفن به سرعتود  كثرت رطوبت و قلت حرارت خبه سبب لطافت خود و مثل ماهي كه به سببمثل شير كه 

اندك حرارت بجوشد و عفونت پذيرد ه پيدا شود و بدان سبب ب آن  خون مائي رقيق ازكه آن به سبب و يا شوند مي

 خام باقيبارد   مستحيل بخون نيك نشود بلكه خلط رويكه آن به سبب بسيار رطب آبناك و يا به قولمثل فواكه و 

 از خيار و بادرنگ كه آن متعفن سازد مثل آن رااجز آيد و حرارت غريبي ع آن  و اصالحبخماند و حرارت غريزي از ط

بود اگرچه  آن ايت صنعت ردبه سببمتولد گردد و يا  آن و امرود و شفتالو و زردآلو و سيب و بهي و شريفه و مانند

شد و يا آفتي  گوشت خام بپزند يا نان فطير بسازند و يا در طنج سوخته باكه آني نباشد مثل رد آن اصل جوهر

  بي ترطيب خوردنبه سببباشد مثل خوردن طعام قبل از اشياي صادق يا  آن  وقتبه سببديگر رسيده باشد و يا 

 آن  اشربه و فالودجات و فواكه باالي طعام خورند يا طعام لطيف باالي غليظ تناول نمايند و مانندكه آنباشد مثل آن 

د در مجاري بند كند و  سببش سده باشد كه مواكه آندوم ك وقت تناول از تناول اقسام اغذية مختلف با هم در ي

 در فعل ايضاًمزاج نبود و  آن باعث مزاج روي بدن چون طاقت هضم جيد به سببمانع تنفس از مسام و ترويج گردد 

ط روي پيدا  خام گذارد و مثل اين مزاج يا اخالآن راباشد كه در غذا و خلط هيچ فعل و اثر نكند و  آن قويتر از

  تحريك او بتحريك قاصربه سببمزاج در هضم و  آن  تقصيربه سبب فاسد سازد و آن را پيدا كند آنچهنمايد و يا 

ي  سببش امور خارجي از هواهاي ردكه آنسوم اند  باب معين در تولد سدد مولد عفونتمادة متولد را و اين اسآن 

به  مستعفه باشد كه از راه مسامات و تنفس  متعفن شده و جلوده ومثل هواي وبائي و هواي بيشه باد آبهاي ايستاد

 و اكثر سبب عفونت سده شوند مي اسباب جمع از اين و ارواح رسد و مواد را متعفن سازد و گاهي چند امور اخالط

پس هرگاه سده حادث  آن يا لزوجت آن  غلظتبه سبب كثرت خلط و يا به سبب يا شود مي و سده حادث باشد مي

 عدم ترويج و خاصه اگر عقب سدة حركات و استحمامات در غير وقت به سببشود عفونت در اخالط پيدا گردد 

حركت و استحمام بر امتال و تخمه كرده شود و يا سير در آفتاب يا تناول مسخنات بر امتال يا ترك مراعات هضم 

اطليه و كمادات مسخنه براي تدارك قصور ه بتقصير بتسخين معده و كبد  آن معده و جگر و ترك تالفي تقصير اگر
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افزايند و گرمي پيدا   طعام سابق هضم شود كه اينهمه مورد رسده ميكه آنهضم واقع شود يا استعمال طعام قبل از 

به يا  آن  ضعفبه سببعفن از دو حال بيرون نيست يا عام در تمام بدن باشد و يا در يك عضو    و مادةكنند مي

نجا عفن شده آن گرد آمده در تر شده و ماده اندر آ كه گرم آن  دردبه سببيا  آن  غريبه و حدت شدت حرارتسبب

و  آن كثرت مقدار خلط  و غلظ آن  و استاخالط متعفن شوند پنج آن  ازĤبي كه گويد اسبصاحب كاملباشد 

معدوم گردد عفن شود  خلط را چون تنفس كه آنو عدم تنفس تابع سدد بود بهر  آن و سدد عارض از آن لزوجت

بسيط و  آن  بعضي ازر است هرگاه هوا بدان نرسد و انواع عفني بسياشود مي رطوبات خارجي را عارض چنان چه

 عدد اخالط اربعه يكي حمي به حسب ر استمعروف بخالصه است چها آن بعضي مركب بود اما انواع بسيط كه

آن خطر باشد زيرا كه مريض را راحت ندهد ه ن بود و باز عفونت خو آن  سونوخس گويند و حدوثآن رامطبقه و 

 ربع گويند چهارم آن را غب گويند سوم حمي حادث از عفونت مرة سودا و آن رادوم حمي حادث از عفونت صفرا و 

اصناف ه  بشود مي حميات اربعه منقسم از اين حمي مواظبه گويند و هر واحد آن راحمي حادث از عفونت بلغم و 

كه از عفونت اخالط  يك در مقامش خواهد آمد اما حمايي و تفصيل هر است حمي دموي سه قسم چهچنانديگر 

 اوقات آن را كه آن دائمه بغير فتور باشد و دوم كه آن يكي شود ميمنقسم بدو صنف  آن ثالثة ديگر افتد هر واحد از

پيدا كند و اگر خارج از عروق عفن  كه اگر خلط داخل عروق عفن شود حمي دائمه آن استنوبت باشد و اين بهر 

  است زيرا كه خون داخل عروقباشد ميگردد حمي ذي فترات حادث نمايد و لهذا حادث از عفونت خون مطبقه 

  و مدامشود ميمساوي مشتعل  آن  در و حرارتگردد مي او در جميع خون ساري شود ميعفن  آن چون يك جزو

 تب  هر دو امر الحق شود اماآن را فاني گردد يا نضج يا اصالح يابد يا مامهبه ت اين شي عفن كه آندائمه بود تا تب 

به ي از وجوه تعفن شود از تحليل و استفراغ بوجه كه چون خلط داخل عروق مباشد مي آن اخالط ديگر دائمه و بهر

اول باقي ماند و دوام  كثافت و تلرز جرم رگها باز ماند و بدين جهت حرارت بعد انقضاي نوبت به سبب آن  و غيرعرق

نوبت باقي ماند و بحرارت نوبت ثالث متصل گردد و  آن  از نوبت ثاني الحق شود و همچنين حرارتكه آنكند تا 



211 

 

 كه كند مي آن بنوائب بهر تب  مثل مطبقه شود و اما اخالط متعفن خارج عروق احداثكه آنكذلك در سائر نوائب تا 

 و اجتماع او در شود ميمتعفن شده جمع  آن  درلكه اندك اندك بجائيكه در يكجا نيست ببه تمامهخلط متعفن 

رسد و گاهي اتفاق افتد كه خون خارج عروق متعفن   بظهور مي استمدتي كه ميان هر دو نوبت از نوائب حميات

  كه چون در عضوي از اعضا مقدار كثير از خون جمع شود ورمآن استگردد و حمي مطبقه پيدا شود و اين بهر 

به ارم وعضو  آن عضو از ورم عفن گردد و بدانسبب خون متعفن گرم شود و آن  انسداد منافذبه سببپيدا كند و 

 كه آنعضو برسد تا  آن عضو بمجاورت از عضوي بعضوي و در شرائين عائد آن  ازگرم گردد و اين گرمي آن سبب

الزم گردد تا آنوقت كه  تب ه بدن برسد و دائمبه همحرارت از قلب بتوسط شرائين  آن گرمي بدل واصل شود بعد از

آيد بنوائب درددار  آن برآيد و بدين اسباب بعض حميات مطبقه گردد و بعضي از آن ورم پخته شود و مادة عفن از

 پس سازند مي و مجاري حرارت را بند شوند مي كه اخالط متراكم آن است گويد كه حقيقت حمي عفني انطاكي

 و گردد ميآنها رسد مشاهده ه  در البان و حالوات چون آب بچنان چهو  شود ميريزي واقع عفونت بقهر حرارت غ

 فساد خلط از روي كيفيت كه لزج يا غليظ شود و حبس كند و هر چونكه به سبب شود ميگاهي عفونت حادث 

 تب هنگام آن  و دررسد و احتراق و اشتعال واقع شود يا عط درد داخل عروقبه همباشد چون نفوذ منع گردد تفعن 

انحطاط  و شود مي كه زياده باشد مي فوصل در زمان آن را و شود ميرا دائمه نامند و اين درحقيقت منفك ن

 بقاياي صحت در قوتها كه بدان نسبتها محفوظ ماند و يا مختلط باشد اگر به سبب ار بودوپذيرد يا محفوظ االد مي

 احتجاب به سبب  است پس دائمه شديدترين انواع در عصيان تحليلاجزاي اخالط را مستغرق كرده باشد آن فساد

 و گاهي ماسواي خون را گردد مي و اندك اندك مشتعل شود ميهنگام ماده متعفن  در اين ماده در اجرام عروق و

لق  مطبه قول و يا خارج عروق و اين را  است لزوم موتبه تمامهتعفين كلي واقع شود بخالف خون چه در تعفين او 

 از كالم چنان چهاو دوري باشد  تب  نيست كهلط كه خارج عروق تعفن پذيرد الزمحمي دائره گويند ليكن هر خ

 نوبتها براي خلطي باشد كه در خارج كه آن بهر باشد ميموي را دور ند تب  بلكه اغلب بود وشود مياطبا مفهوم 
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نوقت حمي مطبقه باشد مثل ورام بزرگ و در آ مگر در اشود مينجا متعفن نخون در آعروق متعفن شود فقط و 

تعفن شود فقط مطبقه باشد و كذا  كه هر خلطي باشد كه در خارج عروق مآن استحمي داخل عروق و ملخض 

فواكه االطالق فساد هوا و تناول  ام متعفن گردد و اسباب حميات عليدر خارج عروق مع اور آن موي كه مادةد

هر دو و گويند خوردن  آن ادهان قبل هضم سابق ازه ب آن  و خلطآن است آب بر السيما انگور و استعجال شربو

 خلط  كهفرمايد مي شيختر باشد   لطيف و فساد او سريعآنچهمالحات و سركه در يك روز و امتال و سدد و شير و 

 آن ر لطيف و يا ازبخا آن دخان لطيف حاد و يا خون كه متجبر گردد از آن  شود ازقابل عفونت با صفراست و متبخر

غب يعني يك روز در  تب  شود دخان كثيف غباري و عفونت صفرابخرمت آن  نمايد بخار كثيف و يا سودا و ازبخربت

ه يعني بئنا تب  و عفونت بلغم در اكثر امره اطباق نوبت بر نوبت بدون ظهور فومطبقه يعني تب ميان و عفونت خون

 پس  است و مكان خون داخل عروقكند ميبع يعني دو روز در ميان واجب ر تب ذي نوبت در هر روز و عفونت سودا

عفونت او داخل عروق باشد مگر در اورام عظيمة باطنيه و اما صفرا و بلغم و سودا گاه در داخل عروق متعفن 

آن ه و غير ريو دماغ و معده و جگر و ماساريقا و امعا و مراره و طحال و سينه  آن  و گاه در خارج عروق وگردند مي

 آن  و چون در خارج عروق عفن شده باشد و سببي ديگر نباشد مثل عفونت ورم اعضاي باطني كه بخار عفونتاست

هر يك بنوبت عارض  تب ي و نوبتي كه براي هر واحد از اخالط ثالثه مذكور شد پس و ردكند ميبقلب رسد واجب 

 خلط مورم ايضاًماند و  باقي مي آن ما در بدن بقيه خفيف ازبلغمي كه اگرچه بگسارد ا تب گسارد و مگر  و ميشود مي

 تب او الزم باشد و چون در داخل عروق عفونت پذيرفته باشد لزوم تب كه اگرچه در خارج رگها متعفن گنده شود

 ر ازت  و گاهي آهستهشود ميتر   اشتدادات بود كه گاهي گرمآن راواجب كند و نگسارد يا كه دائمه الزمه باشد ليكن 

 عروق رسيده باشد يا در اكثر عروق كه جميع راند اما اگر عفونت خلط داخل عروق شود مينوائب او شناخته آن 

كم شود و نه نه الزم بر يك و تيره باشد  تب ظاهر نشود و آن صانات بوده باشد اشتدادات و نق است قلبقريب از

ل رگها و هم در خارج آنها عفن شود و از يك جنس باشد يا زياده و اما چون خالف اين باشد و يا ماده هم اندر داخ
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 تب  وكند مي و باز از سر نو عود شود ميبين نمايد و عفونت خارج عروق منطقع  مختلف در جنس بود تغيرات ظهور

حرارت  آن  بر ماده كه در بعض مواضع خارج بدن در افضيه متعفن شود در مدت نوبتكه آن بهر باشد مينائيه 

 فاني و تحليل گردد و از بدن خارج شود به سرعتآيد پس رطوباتي كه بدان حرارت معفنه متعلق باشد   ميعفونت

باشد پس  آن  و بخار وغيره استفراغات زيرا كه محبوس در عروق نيست تا مانع از تمام تحلل و خروجبه عرق

 حامل حرارت و عفونت را بودن كه آن و حرارت نيست باقي ماند بهر تب كه حامل آن كه حامل آن ارضيت رماديت و

 تا شود مي و از حال عفونت اكراس و مزابل كه اندك اندك مشتعل شود مي ديده چنان چهجسم رطب البدست 

  حرارتي باقي نماندبه عفونتماند و چون در خلط محترق  حرارت باقي نمي آن  در وگردد مي جمله خاكستر كه آن

  اندك ماده در جاي عفونت جمع شود و در انجا بقية حرارت از عفونت اولي باقي بار ديگركه آنباطل شود تا تب 

دارد  آن  برماند و اگرچه عفونت باقي نماند و يا موجود باشد هنوز علت تعفن اولي در مادة اولي پس در مادة ثاني كه

  رطوبات متعفن و تحليل ووجود حرارت مقصر از نضج دور كند و شود بر سببل تعفين مشتعل گردد و امر عفونت بر

 حد مشترك ميان مشتعل و قابل اشتعال منطقع شود و ماده كه آنخاكستر شود و بمجاور خود متعدي گردد تا 

باشد و اما چون  آن  موضعبه سويباقي نماند تا انتظار بجلب مادة ديگر  تب فاني گردد و مجاور ديگر نيابد و بقية

 آن  كثافت جرم عروق و تنگيبه سبب نشود و تحلل تام متعذر بود به سرعت  آنعفونت داخل عروق باشد قلع مادة

 بعضي ديگر پس هر  استباعث اتصال بعض ماده كه در عروقو سرايت عفونت از يك ماده بديگر  دور به سببو 

صال بسيار ات  است محصور در عروقآنچه هر ايضاً بر مجاور ديگر دور كند و به عدهباشد متعفن شود  آن  مجاورآنچه

رسد   جميع بدن ميبه سوي و از قلب بتوسط شرائين نمايد مي قلب و به سوي آن دارد پس وصول بخار از بقلب مي

ه مختلف بارحميات نائ بدان ادوĤبي كه گويد اسبابن عباسدائم و الزم باشد  تب  الجرمشود ميو فتره حاصل ن

سوم سرعت  آن دوم سهولت تعفن خلط و عسر آن بطاي سه گونه است يكي سرعت اجتماع خلط متعفن و اگردد مي

به عفن شود  آن  بنابر سرعت اجتماع او بجائيكه دركند مينائبه هر روزه حادث  تب پس بلغم آن استفراغ او و بطوي
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 لزوجت او مرة سودا به سبب رطوبت او و بطوي استفراغ او به سبب كثرت مقدار او در بدن و سهولت تعفن او سبب

و عسر  آن  قلت مقداربه سبب  است بطي االجتماعكه آن كه يك روز نوبت كند و دو روز نه بهر كند ميث پي حادت

يك روز  تب  لزج نيست و اما مرة صفراكه آن به سبب  استاالستفراغ و سريع آن  برودت و يبسبه سبب  استتعفن

و   استال مذكوره يعني اقل مقدار از بلغم مابين سودا و بلغم در احو است زيرا كه متوسطنمايد ميدر ميان حادث 

به  پس  استز هر دو نوعالطف جوهر ا آن  و ارطب مزاج از سودا و استاكثر مقدار از سودا و يبس مزاج از بلغم

 و براي همين اسباب بعينه مدت زمانة نوبت حميات مختلف باشد ميوار نوائب حميات مختلف ين اسباب ادهم

 به سرعتكه  آن  غلظ بلغم و لزوجتبه سبب شود مي امر نوبت او هژده ساعت ربه در اكث زيرا كه حمي مواظشود مي

  غلظ خلط و يبس او بود كهبه سببماند و اين  و چهار ساعت مي بيست  و حمي ربع در اكثر امرگردد ميتحليل ن

ثال او مثال اجسام  كه امآن است تحليل نشود اين بهر به سرعتن گردد ف و چون عشود مي متعفن نبه سرعتآن 

 به سرعت و چون عمل كرد كند مي عمل نبه سرعتهر دو  آن  در كه آتش استصلب همچون سنگريزه و آهن

 لطافت خلط به سبب و اين نمايد مي و اما حمي غب خالصه اكثر دوازده ساعت مكث گردند ميمنطفي و سرد ن

 و گاهي مدت گردد مي از عرق مستفرغ رعتبه س و شود مي متعفن به سرعتو قلت لزوجت اوست كه  آن محدث

  است و اين را سه سببشود ميتر از زمان مذكور و يكمرتبه درازتر   كوتاهيك بار حميات از اينزمانة نوبت هر واحد 

او درازتر  تب مزاج باشد زمانة نوبتدتر باشد لزوجت و ابر  طبيعت خلط و اين چنان باشد كه هرگاه خلط غليظيكي

 مقدار قوت مريض و دومتر باشد  كوتاه آن  هرگاه اقل و الطف احر مزاج و اقل لزوجت بود مدت نوبتخواهد بود و

 نمايد مدت نوبت به عرق آن  خلط را دفع كند و اخراجكه آن كه هرگاه قوت مريض قوي باشد تا آن استاين بهر 

المسام بود زمان   بدن متخلخل واسعدن زيرا كه چون سحنه بسوماقصر بود و اگر ضعيف بود مدت نوبت اطول باشد 

يابد و چون بدن كثيف تنگ مسام باشد  ولت و سرعت تحليل ميهبس آن  خلط ازكه آننوبت حمي قصيرتر باشد بهر 

 مدت مجتمع گردد تب  و هرگاه جميع اسباب قصر نوبتشود مي تحليل نبه سرعتتر بود چه خلط  طويل تب نوبت
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درازتر  تب  و هرگاه مجتمع شود اسباب طول نوبت حمي مدت زمان نوبتباشد مي هك آنتر باشد از  نوبت حمي كوتاه

حمي تا وقت نوبت قت انقضاي نوبت و....... بدان  تب تر بود صاحب كوتاه تب  و چون مدت نوبتباشد مي آنچهبود از 

آن تا آنه نوبت ثاني درازتر بود محموم از حمي پاك نشود  آن باشد و راحت يابد و هرگاه مدت تب ثاني پاك بدن از

 آن استايد د و بگردد مي...... شبيه  تب  نباشد حتي كه بدين سببالحق گردد پس ميان هر دو نوبت وقت راحت را

نوعديگر از م و ترتيب بود مادام كه خلط عفن متغير از حال خود نگردد و  الزم انظاكه ادوار نوائب حميات دائم

 هرگاه خلط عفن از حال خود متغير گردد و مستحيل بنوعديگر شود مثل ..........اخالط بدانمخلوط شود ودر تدبير 

د و محترق و متعفن شود پس اجزاي لطيف او مستحيل بصفرا گرد آن  خون مستحيل گردد هنگامي كهكه آن

 خلط ديگر عفن مختلط گردد يا خلط ديگر را عفن سازد و آن رااجزاي غليظ و استحاله بسودا نمايد و هرگاه 

اخالط ديگر در بدان او متولد شود  آن نوبت كند و اگر مريض تدبير روي كه از آن  طبيعتبه حسببرانگيزد كه 

انگيزد و بدانسبب نظام ادوار حميات فاسد گردد بر آن  از طبيعت هر واحدبه حسباستعمال نمايد حميات مختلفه 

 به حسب آن بود حادث شود و زيادتي و كمي در آن  ديگر غير ادواري كه قبلتقدم نمايد يا ادوار آن يا قبل وقت

 بعضي اطبا گويند كه سبب در اختالف ما و كه آن گويد بداهللا ةابن هبباشد  آن مقدار تغير اخالط و مقدار حدوث

 و حرارت اقوي كيفيات فاعله و يبوست اقوي  استپس مزاج صفرا حار يابس  استات اخالطيالف كيفحميات اخت

بارد  گردد و بلغم چون آن كيفيات منفعله است پس هرگاه حرارت در ماده يك روز اثر كند يبوست روز ديگر مانع

شش  آن ة او اندك وقت باشد و منع او يعني فتر است و برودت اضعف فاعلتين و رطوبت اضعف منفعلتين استرطب

 نوائب اقالع و تفتير آن را حمياتي كه نويسد مي بوعلي و مكث او هژده ساعت باشد و چهار ساعت بوده  استساعت

 به سبب و شود ميانتقاض شكسته  ازمنة اشتداد و در مقدار دو زمانة نوبت و راحت و در آن  گاهي نظامباشد مي

در جنس بطوريكه بعض مواد منتقل شود پس  آن  اختالفبه سببغلظ و رقت و يا اختالف مواد در كثرت و قلت و 

چنان رسد در كثرت و قلت و غلظ و رقت فقط بلكه در جنس و طبيعت به همدر نوع  آن جنس مادة ديگر مخالف
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ن صفراوي ببلغمي انتقال نمايد چو تب بلغمي بصفراوي منتقل شود چون تسخين بسيار استعمال كنند و تب چه

كرده شود  آن از سوء تدبير مريض بود بنحويكه تغليظ غذا و تكثير آن افراط تبريد و تغليظ كنند و گاهي ترك نظام

 ضعف مريض زيرا كه به سببشود پس نوبت طول كند و يا  آن پس غلظ ماده زياده گردد و اين موجب عسر تحليل

 به سببنوبت طول كند و فتره كوتاه گردد و يا هرگاه قوتها ضعيف گردد بر سرعت تحلل ماده قادر نباشد پس 

ترك نمايد پس نوبت  آن كثرت حس مريض زيرا كه چون حس قوي بود و نوبت را از ابتداي حركت يا ده تا آخر

 به عرق و كنند ميمقلعه در اكثر امر ابتدا بقشعريره يا سردي يا لرزه  تب اطول محسوس گردد و بدانند كه نوائب

از سوزش  حده در نافض و برد مسطور گردد و سردي كهيقشعريره و سردي و لرزه عل به سببپذيرند  تحلل مي

 از سوزش عارض شود آنچهبسردي كنند و اكثر  آن  كه نسبتآن استبقشعريره كردن اولي از  آن حرارت بود نسبت

وبت ماده را  كه حرارت مسخفه رطآن است بهر به عرقمثل خلش سوزن در هر عضو بود و اما متحلل ماده 

دفاع او در  آن  استمحصور در عروقماند و چون اين رطوبت غير اقي ميب آن  و دمايتكند ميگدازد و تحليل  مي

به  مگر كنند مي ابتدا بسردي نگردند مي و منطقع نكنند ميالزمه كه تفتر  تب  و نوبتهايباشد ميمسام از عرق سهل 

دست و پا سرد گردد و اين عالمت  باطن بباعث ماده پس  سويبه ميل حرارت غريزي به سبب ضعف قوت يا سبب

گاهي در بعض حميات سردي  بنابر داللت او بر عجز قوت و بر كثرت و غلظ ماده و عدم نضج ماده هنوز و  استيرد

ع بود و گاهي بعض حميات عفونت و از الذبارد   ماده متعفن مركب ازكه آنو قشعريره هر دو جمع شوند بهر 

الزمه شوند و اين مثالً چنان باشد كه چون خلط ابتداي تعفن در موضعي نمايد پس  تب  يابند كه در هيئتتركيبي

يد خلطي از جنس او يا از غيرجنس او در موضع ديگر متعفن شود پس اين عفونت ثاني بزمانه عفونت آ آن  برهرگاه

واحد الزمه معلوم شود و گاهي  تب تي كه امر متصل شود همچنين حبه عدهي گردد قاقالع نوبت عفونت اول مال

يابند و  اقسام ديگر از تراكيب كه در باب احوال حميات مركب مفصل مذكور گردد تركيب ميه حميات عفنه ب

  كثرتبه سبب آن  غلظت ماده يا لزوجتبه سبب آن  و گاهي كوتاه و طولشوند مي ادوار حميات گاه دراز كه آنبد

 پس خلط تحلل باشد مي انسداد مسام به سبب ضعف حس يا به سببضعف و قوت يا  به سببيا  آن يا سكونآن 
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 تب  آني بيشتر جمع شوند بر طبقرازد پس آنجا كه اسباب باشد ميبسب اضداد اين اسباب  آن پذيرد و قصر نمي

بتها سريع و بطي نيز زود درگذرد و گاه نو تب  اوبه حسبنيز ديرتر گذرد و آنجا كه اسباب كوتاهي بيشتر گرد آيند 

لطيف  معدن عفونت گردد و يا ماده به سويالحركت   كه مادة قليل يا بطيآن است به سبب و بطوي آنها يا شوند مي

ترين حميات عفونيه حماي الزمه است كه  ي معدن عفونت است و ردبه سوي الحركت  سريعكه آنبود مثل صفرا بهر 

در جميع بدن يا در نواحي قلب بود و  آن  درماي مقلعه كه عفونتح  آن بعد ازباشد ميداخل عروق  آن عفونت در

 سردي مزاج آنها و قلت به سببحماي صالبه يعني تپي كه دوام نمايد اشتداد كند كمتر غب عارض شود  ارمشائخ 

ا و  اختالف آنها در اجناس آنهبه حسب باشد ميدر حميات عفنه مختلف  آن  نبض پس احوالو اماتخمها در ايشان 

 اختالف ماده در به حسب اختالف نوع واحد از آنها در شدت و در ضعف و در قوت اعراض و ضعف آنها به حسب

  ورم حار شديدالتمديد يابه سبب شود ميغلظ و لطافت و قلت و كثرت و گاهي نبض را صالبت در نبضات عارض 

يالي سردي در ابتداي آنها و گاهي نبض  شدت يبس يا هنگام استبه سببورم صلب يا  ورم حار در عضو عصبي يا

الريه و  الكبد و ذات  ذات ورم در عضو لين مثلبه سببمويه و مادة رطبة لينة بلغميه و د به سبب باشد ميلين 

به  باشد ميتر و ارادة حمي بقاع از عرق و نبض در ابتداي نوائب ضعيف منغط   تري متوقعبه سببرغس و يا ثلي

  به تنقيه و ترويح آن ه و اشتغال اقبال قوت بر مادسبب

  قول كلي در عالمات حميات عفنيه

مادة اوست و اين چنان باشد كه نگاه كنند  آن  و از خلطي كهشود مي گويد كه طبائع حميات شناخته مسيحي

الزمه چنان باشد كه در هر  تب و معرفت تب  پس واقف شوند بر نوعر استكه او چه قد آن بزمانة فترات و سهولت

به  قلع نشود بلكه آهسته گردد فقط و حمي نائبه را چنان دريافت كرده شود كه به تمامهنوبت ابتدا بلرزه نكند و 

نباشد و  آن  در بعض نائبه بود و در بعضبه عرق در نوبت ديگر بلرزه ابتدا كند و اما اقالع به عده منقلع شود تمامه

بيخوابي  آن منذر آنها باشد تي كه حميات را يك دو روز تقدم نمايد و عالمانويسد مي عالمهاما در الزمه اصال نباشد 
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خواب و تمدد ب و كسل و گراني دست و پا بعد ؤو تمطي و تشا تب و هليله و كرب و گرمي بدن كمتر از حرارت

ايد پس اگر ي كه در قول شيخ بآن است ضربان صدغين و گرمي گوش و چشم و غير شيراسيف و گرداني سر و

 بر حميات كند مي كه گاه داللت فرمايد مي شيخالحق شود  تب آن را نكنند اما محاله به سرعت اين عالمات تدارك

 نبض و نفس كه حركت انقباض آنها ايضاً سبب بادي نباشد و آن راو خصوصاً چون  آن عفونت تقدم اسباب سابقة

حميات  در اين  و نسبت بجذب هواي سردديدتر بودخاني ش حاجت يه تنقيه و دفع بخار دكه آنسريع باشد بهر 

 كه  استنه مالئم مثل حرارت حمي يوم و اكثر حميات عفوني را هليله تقدم كند و هليله حالتيحرارت سوزان بود 

ماندگي و تكسر و  آن حوبو اعتدال مزاج بود و مص تب ي مياننرسد يعن تب به حد مخالطت كند حرارتي كه آن را

و صداع و  اس و كشيدگي رگها و استخوان پهلوه اضطراب نوم و بيداري و گاهي تنگي نفكسل و خميازه و فازه و

ند و بضعف و زردي رنگ پيدا كند و گاهي همراه هليله كه افد پس هرگاه طول كند در حميات عفنيضربان سر باش

ج و انتفاخ سحنه بو تهغثيان و كثرت بول و براز بسيار عفن و گراني سر  متقدم به حميات كثرت آب دهن و بيني و

از گرمي آفتاب و بيداري و  آن بود و تواتر در نبض عارض شود نه از سبب خارجي مثل ماندگي راه يا غضب و غير

ن نبض و صغر  انضغاط نبض فشاردباشد و تب عارض شود نوبت بيايد و عالمت آغاز آن  درچون انضغاط نبض

و سرعت قوي نباشد و اما اختالف نبض و زمانة ابتدا و تزيد از نبضات كبار قوي واقع شود  آن  در كه استمختلف

كه صفراست و در  آن  بسب خفت مادةشود ميغب بسيار ظاهر ن تب  و اگرچه در استخواص دالئل حمي عفني

ه خالي بودن دورة اول از عرق و تري بدنست و حمي عفنيزمانة انتها و انحطاط نبض مستوي گردد و از عالمات 

مختلط غيرمتناسب وغيرمتشابه بود و طول زمانة تزيد نيز داللت  آن  و زمانة تزيدباشد مي بخالف اين حمي يوميه

 از عالمات اوست به عده نمايد مي است و ازدياد عظم نبض بر استمرار داللت بر تزيد عفنيه حمي كه آن  بركند مي

 به عرقابتدا بلرزه يا قشعريره كند و در اكثر امر آيد  گسارد و بنوبت باز مي مقطعه باشد يعني تپي كه مي تب كهاگر

الزمه باشد مع تفتير يا غيرتفتير  مشابه حمي يوميه در نبض و  تب اگر يا تري جلد بگذارد و بنوبتها دور نمايد و
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عفني اعراض بسيار از تشنگي و صداع و سياهي زبان و خصوصاً  تب بول و تمام نقاط سكون اعراض نبود و اكثر با

 واجب كند پس گاهي آن را زمانة انتها بود و قلق كثرت پذيرد از كرب و اضطراب شديد كه مقابلة ماده و قوت نزد

ماده و گاهي قوت غالب شود و همچنين نبض گاهي بعظم و قوت و گاهي بصغر و ضعف اخذ كند و اما صالبت نبض 

 عضوي بود و يا ورم در عضو صلب مثل غشا و ورم صلب در تب  باكه آن و دائم بودنش واجب نبود مگر باشد ميگاه 

عضله و عصب و رباط باشد و اگرچه ورم صلب نبود و يا اتفاق شرب آب سرد افتد يا يچزي ديگر از اسباب صالبت 

 قوي سريع نشود هنوز به سرعتنبض مثل يبس جرم رگ و مجاهده بحراني باشد و تا وقتيكه نبض قوي نگردد و 

النضج و اين نشان قلت و  نضج بود يا قليل خام بي تب  عفني منتقل نگردد و بول در ابتدايحمامي يوميه بود و بهاي

 مهلكه كمتر خالص يابند مگر  از حميات حادةكه آنبدضعف ماده باشد و گاهي بول بدبو غليظ و گاهي حاد بود و 

مثل  آن  و مانندالجنب ذاتبعد سكون ورم در  تب عضو و چون آن در مفصل آن  انتقال مادةبه سببانت عضو بزم

 موضعي ميل كند به سوي و ماده  است كه بقيه مادة ورم هنوز باقيآن استالصدر باقي ماند بايد د ذات و الريه ذات

   درد ظاهر شود آن كه در

  المات حميات الزمهع

اهر بود و بسيار ظ تب به حسبسخت سريع از ديگر باشد  آن  يك حركتكه آندر حمي دائمه اختالف نبض يعني 

مدت اطول  آن و چهارساعت كه بيست دوام كند و منقطع نشود بعد تب وزن باشد و غير منتظم و بي آن در اكثر

 آنچهنباشد و  آن حميات دائره اعني ربع و دائره است و همراه او از احوال مذكوره حمي مقلعه مثل تقدم لرزه و غير

گاه كم شود و نزد زمانة تزيد كه  آن شبانه روز و شدت اختالف حالتر از يك لزوم اوست زياده آن  بركند ميداللت 

 عفونت صفرا بود به سبب از حمي آنچه  آن و مشترك در بعضعفنيهامور فارق حميات  كرذگاه اشتداد نمايد 

 شتداد در غب نامة نائبه و يا ابتداي اچنان چهحركت ابتداي نوبت بود  آن يك روز در ميان باشد خواه آن حركت

مثل الزمة  آن بسيار خفي بود و آن كه معروف بمحرقه است حركت آن  در غب الزمه مگر قسمي ازچنان چهباشد 
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 لطافت ماده به سبب حاد بود باشد ميمطبقه باشد و غب خالصه كه مادة او صفراي خالص بدون آميزش بلغم و غيره 

 به سبب و  است صفرا سبك بر طبيعتكه آن  استعظيم سوزان باشد بسب قوت صفرا ليكن او سليم آن و حرارت

 مادة كه كه آنتر از مدت ديگر تپها باشد بهر   يك روز زمان راحت هم بود و مدت نوبتهاي او كوتاهآن را كه آن

 غلظ ماده و به سببتر بود زود پخته شود و زودتر تحليل پذيرد و غب غيرخالص اطول مدت از خالصه بود  لطيف

غب دائمه اكثر در ستعمال لعابات و غذاي سرد بسيار و وز از هفت نوبت مگر از خطا مثل ا كه تجا استخالصه كم

بسيار و عام باشد مع  آن دائمه الزمه بود و حرارت تب  آن از عفونت خون باشدآنچهو يك هفته منقضي گردد 

 الزم بود كه آناشد از بهر طر بباخ تب انتها رسد اما اينه نرمي كه در لذع مثل صفراوي نباشد و اكثر در چهار روز ب

بلغمي مواظبه در حرارت نرم بقياس صفراوي باشد و مدت او طويل  تب و امان بيمار آسايش نيابد  آاز وزكدامي ر

 كه آن بهر ر استالخط و بدان سبب نضج و تحليل بدير يابد و عظيم آن بود بسب لزوجت ماده غلظ و سردي و كثرت

ي از غشي و فم معده البد باشد و اين اعراض ردفساد و ضعف در  آن ك بود و مصحوبمدت اقالع يا تفتير او اند

 ازمان به سببو نرمي حرارت و الغري اعضا  تب بدق بود در لزوم تر  آورد و بلغمي الزمه مشابهخفقان و سقوط اشتها

 برد به سبب گردد يم گاهي در بلغمي نيز مثل دق نبض صلب كه آنمرض و قلت تغذيه اگر نبض لين نباشد يا 

بلغمي بلغم  تب هنگام اعتماد در فرق هر دو بر عالمات خاصه بدق بود و هر قدر كه ماده آن  درمجمد مصلب آله و

 تب و امادا بود پس مدت او درازتر باشد و قلت خلوص او مائل بسكه آنتر باشد مگر  كوتاه آن خالص كمتر بود نوبت

و طويل باشد بنابر اسباب مذكوره  آن تحليل و دشواري نضج و آن غلظ و يبسربع غيرحاد بود بسب برودت ماده و 

تر باشد ليكن در ربع خطري نيست زيرا كه زمان  در مدت كوتاه آن تا يكسال بكشد و غيرخالص آن و گاهي خالص

تر از بلغمي   حاد نيست بنحويكه تابع او اعراض شديد مثل صفرا باشد و سليمكه آن و بهر باشد ميطويل  آن راحت

بول  ر بقي يا اسهال يا عرق به ادراگردند مي آسايش مريض تا دو روز و ربع و غب دائره مفتره منقضي به سببباشد 

 زمانة ابتدا در غب طول كند و انتها در كه آن اين استفراغات و بر عاف و بدبه مثل شود ميو اما محرقه منقضي 
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االقالع كمتر يافته   ربع الزمة دائمه و مواظبه تامكه آناط در مواظبه با انحطاط در محرقه و انتها و انحط مطبقه و

آن طويل بود و مواظبه عسراالنحالل باشد و چون معالجة حميات بطوريكه سزاوار  آن  و ربع جميع اوقاتشود مي

 آن ر دق مودي گردد و خصوصاً در حميات حاده كهض بذبول و د نكند و خصوصاً حميات ورميه حال مرياست

 غرض اقبال طبيعت بر نضج ماده يا نوشانيدن آب سرد واجب باشد به سببتغذية صاحب او واجب بود و غذا ندهند 

 غرضي كه ماده را خام نگرداند وتدارك عدم نوشانيدن آب بتطفية ديگر نسازند پس اشتعال به سببو آب ندهند 

آب نوشانيدن بمراعات امر قوت و   در غذا دادن وزياده شود و بدن خشك گردد و بدق انجامد بالجمله اگر غرض 

باشد اقدام بر دادن غذا و آب سرد كنند و  آن تر از هر دو غرض مذكور يعني نضج ماده و عدم خام شدن تطفيه قوي

  هر دو غرض مذكور غفلت كنند آن  هر دو منع ننمايند و از مراعاتاز اين

  دالئل اعراض حميات

 كه او در زمان صحت چگونه بوده است مثالً اگر مريض اغتذا بمولدات صفرا مثل عسل و تقدمم ....... يكي........... 

 كثرت اكل و شرب و راحت و چنان چهصفراويست كه تب  آن و خرما و حلويات نموده باشد داللت كند بر خربزه

سوداوي بود  تب ال بريط د و كرنب و قنببه عدسبلغمي نمايد و تغذيه  تب سكون واستحمام بعد طعام داللت بر

ال بلدان و فصول و سن و مزاج و سحنه و نبض و قاروره  از حسوماعراض موجوده كه مذكور گردد   از احوال ودوم

 از حال اشتها و پنجمدر لرزه و عرق و كيفيت حرارت و از نوبتهاي او  تب  از حالچهارماف  رعو و قي و براز

 حميات را كه آن به جهت آن ل صداع و سهرونديان و قلق و غير از مقارنات مثششمتشنگي و از حال تنفس 

 بر عظم و صغر كنند مي كه داللت  استاعراضي آن  ازپس بعضي آن  براحوالكنند مياعراضي چندست كه داللت 

به بود  آن  كه لذاع شديد از اول اخذ تا آخرآن است آن زيرا كه بعضي از آن حميات مثل كيفيت حرارت و يكست

ل ماده و حرارت نرم گردد و ل تحبه سبب ضعيف شود به عدهذع كند  كه اول لآن استدت ماده و بعضي  حسبب

 تب  كه حرارت او رطب بود مثلآن استو بعضي  آن  سردي ماده و غلظبه سبب كه لذع نكند آن استبعضي 
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ت بر جنس حمي  كه دالل استوي و اعراضيصفرا تب  حرارت او يابس باشد مثل كهآن استبلغمي و بعضي 

ضيست و اعرا آن بنحس و قشعريره و لذع حرارت در آن  مثل اعراض خاصه بحماي غب چون ابتداي نوبتنمايد مي

  اعراضيست كه بر خباثت حمي مانند قلق و هذيان و سهر و تشنگي سخت و شدت حرارت وكند ميكه داللت 

 و رسوب معتدل آنچهدر قوام و لون در  آن ه اگر احوال بول كبه مثل كنند مي آن داللت بر نضج ماده و غيرنضج

كند و اگر كدر يا غليظ احمر و اصفر و ابيض باشد داللت بر خالف نضج كند و  تب باشد داللت بر نضج مادة

 ور گردد و اعراضيست كه داللت بر سالمت حال يا ضدكذ و در مقامش منمايند مياعراضيست كه داللت بر بحران 

 مثالً چون رنگ او متغير گردد و ر است براي سحنه احكام بسياكه آنو بد عنقريب مذكور شد  و آنهمهكنند ميآن 

 چنان چهبرصاصيت يعني سفيدي و سبزي داللت كند بر برودت اخالط و قلت حرارت غريزي و يا بر تهيج و انتفاخ 

 و كشيدگي و باريكي جه و الغريماي او تخمه باشد و مانند سرعت ضمور و كسي را كه سبب حگردد ميعارض 

 و براي نمايد مي و سعت مسام به سبببيني كه داللت بر شدت حرارت و يا بر رقت اخالط و سرعت تخلل آنها 

 حركات في نفسها يعني جريان آنها بر مجراي طبيعي و خروج آنها از عادت يعني تشويش آنها يا سقوط آنها داليلي

اي طبيعت داللت كند بر خفت مرض و سالمت او و تشويش آنها بر  بر احوال حميات پس بودن آنها بر مقتضاست

كه عنقريب مذكور گردد و از اعراض  و براي اشياي ديگر نيزبارد  حرارت او و سقوط آنها بر هالكت يا بر سبب

آن  التهاب راس و بعضي به سبب مانند هذيان و اختالط ذهن باشد مي كه در وقت منتها آن استحميات بعضي 

 به سبب گردد مي مثل قشعريره و سردي و سبات كه اكثر در اوائل حميات الحق باشد ميه در هنگام ابتدا  كاست

 باطن جائيكه ماده است و كثرت صعود بخارات از اضطراب مبتدي در بدن تا به سويضعف دماغ و ميل حرارت 

دماغ كند و برودت خلطي كه در سدد  تحليل نمايد و اعانت اين سبات و قشعريره برودت نفس آن را اشتعال كه آن

است در  تب حال آن شود مي شناخته  است او از كدام نوعكه آنو  تب حال آن  ازكه و اشيايي  استت و حرارتعفون

از اسباب باديه يا سابقه بر شرائط مذكور يعني حمي حادث از اسباب باديه  آن در وقوع تب لين او و حال حدت او و
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و  آن دفترات آن و اقالع آن در لزوم تب  و از اسباب سابقه حميات عفونت و حالباشد ميوم اكثر از قيل حميات ي

و اين داللت بر  آن  و يا خالفكند ميبلرزه و سردي و قشعريره كه داللت بر مادة خارج عروق  آن در اخذ تب حال

 كه لرزه و قشعريره چون در ابتدا  از لرزه زيراباشد مي چيزي كه باشد مي و كدام وقت نمايد ميمادة داخل عروق 

در  تب و حال آن  بر تركيبنمايد مي و داللت باشد مي آن  بر بساطت حمي و اگر در غيركند مي داللت باشد مي

 بيسار بخالف بلغمي و به عرق كند ميصفراوي ترك كه تب  آنبهر  آن  بسيار و اندك يا خالفبه عرق آن ترك

 و حال تدبير سابق و سن و سحنه و فصل و صناعت باشد مين آن  تا تمام انقضايسوداوي و گويند كه در دموي عرق

  و حال نبض و قاروره

  يره و تكسرعركالم در نافض و برد و قش

يابد مريض در بدن خود   كه در مي است بفارسي فراشا و در هندي پهريري گويند حالتيآن را قشعريره كه كه آنبد

موي بر تن ر عضالت ددر داخل اعني د آن در ظاهر يعني در جلد و بعض آن ضاختالف در سردي و خلش بع آن از

 كه دريابد آدمي در خود حالتي كه آن است در هندي هرپهون گويند آن راخيزد و تكسر يعني شكستگي اعضا كه 

  قشعريره ضعيفتكسراند و او مقدم بر قشعريره بود و گويا كه  گويا پيوند اعضا و استخوان او را بچيزي گران كوفته

 كه مريض در اعضا آن استافض قشعريره قوي شديدست و اما برد يعني سردي  نچنان چه آن است و نوعي از است

شرط نيست كه بادي خلش و جنبش باشد و اما  در اين سردي صرف احساس نمايد يعني و متون عضالت خود

ر دارد از جنبش و لرزش و حركات غيراراديه كه د كه عليل نتواند كه اعضاي خود را نگاهآن استنافض يعني لرزه 

  است ساكن نشوند و گاهي مريض سردي بغايت احساس كند و گمان كند كه او در برفبه تسكينن واقع شوند و آ

ع اشنان رق  باشوند ميو گرم نشود و گاهي چنان اشتداد نمايد كه بيمار دريابد كه مفاصل اعضاي او از يكديگر جدا 

 اضطرار و لهذا مريض را ضبط به سببافتد   و گاهي انسان از چارپائي بر زمين ميشود مي دندان شنيده و گاهي آواز

 پس نافض مركب از دو چيز باشد كه يكي حركت ارتعاديه ديگر برد بود بالجمله صعوبت و سهولت و نمايند مي
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يا بارد  يا رقيقبارد  كه ماده غليظرقت و غلظ ماده بود پس آنجا   اشتداد و انتقاص وبه حسبسرعت بطوي نافض 

 در غب خالص چنان چه و گرم بود سوزندهما اگر ماده احار بود و دافعه قوي باشد نافض بغايت قوي افتد و بالعكس 

 در مواظبة نافض چنان چه زائل شود و اگر ماده غليظ و لزج بود به سرعتقوي باشد ليكن  آن  دراگرچه نافض

ي نافض قوي نبود در مثل حميات بلغمي و ربع و سببش عدم مادة  و برد قوي باشد و باالزوال باشد و گاهي بطي

سوزان و ضعف قوت دافعة عضلها باشد و از اسباب اشتداد لرزه شدت دفع قوت دافعة عضالت كه از خود دفع موذي 

قدر كه سبب  رتر باشد نافض شديد و مفرط گردد و همچنين ه تر و سريع نمايد لهذا هرچند سبب نافض قوي

 به قول برد و لرزه د و سبب فراشا ورو تر باشد لرزه شديدتر باشد و خون در حالت لرزه بداخل فرو مي ذعآور ال لرزه

 پنج گونه است يكي تيزي و سوزش خلط كه بر عضلها بگذرد و بسوزاند دوم عجز قوت و ضعف شيخ و جرجاني

به  آن بلغم و سوداست پنجم ميل حرارت بباطن و توجه  آنحرارت غريزي سوم سردي هوا چهارم سردي خلط و

 لرزه تيزي و سوزش خلط باشد و  و سبب فراشاكه آن ماده در باطن باشد و فرق ميان كه آن ماده از جهت سوي

يابد   سردي نميكه آن تيزي و سوزاني خلط باشد بيمار با به سبب كه اگر آن است سببش سردي خلط باشد كه آن

 گرمي باطن تشنگي غلبه كند به سببگذارند گم باشد و  آن  برزنند و اگر دست زن اندر اعضاي او ميپندارد كه سو

نهند گرم نباشد و  آن  براگر دست  سردي خلط باشد بدان ماند كه تن او در ميان برف نهاده است وبه سببو اگر 

يابد و بباطن گرم باشد و  همي ظاهر سرما نباشد كه باز اين كه قشعريره زياده آن استفرق ميان نافض و قشعريره 

 بيمار اعضاي كه آنلي نباشد از حركات غيراراديه چون لرزيدن اندامها و برهم زدن دندانها پيچ نباشد و نافض خا

شاده د كه پندارد كه استخوانها از هم گخود را از حركتهاي بيمراد فرو تواند داشت و همه اعضا را چنان بلرزان

  قشعريره نافض ضعيفچنان چه يعني نافض قشعريره قويست  استه فرق ميان هر دو در مقدار قوت بالجملشود مي

 آن استهر وقت با وجود بودن ماده موجب لرزه در عضو  آن و عدم ادراك تب  و سبب احساس لرزه در نوبتاست

 آن لفت گيرد و بمجاورتي ا و باآن استخط اندر د آن اندر بدن ساكن بود عضوي كهبارد  كه هرگز خلط حار يا
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عضو  آن خلط در آن منفعل نگردد و احساس حرارت يا برودت افكند زيرا كه سوءمزاج حاصل از آن عادت كند و از

خلط بحركت درآيد متفرق و  آن ي شده بنحويكه مزاج اصلي را باطل كرده و مقاومت باقي نمانده پس هرگاهلمستو

عضوي  آن منفعل گردد از آن فرقه يا غيرتي از اسباب مثل حرارت مبه سبب نده گردد خواه بسيار باشد يا اندكپراك

 سوءمزاج مختلف خود نمايد و انسان نزد حركت او و به سبب آن  و احساس حرارت يا برودتآن است غيرمالقي كه

 سوءمزاج كه آن تا كند مي نزد ريختن آب گرم يا سرد بر جلد او لرزه چنان كهاو بر اعصاب و عضالت بلرزد  مرور

شود پس اذيت ساكن گردد و اعضا از حركت بايستد و بساست كه نافض  آن مستولي گردد و مالوف آن  برمختلف

مانند  آن  و قوتباشد مي و گاه او را ادرار ددگر  منتشر در بدن و مؤدي بحمي نمي از بلغم زجاجيشود ميعارض 

 لرزه بكثرت خود قبل از تعفن پيدا نمايد ميبقلت خود  و مادة كه احداث اعيا باشد ميقوت نافض مؤدي بحمي ن

به  بنابر فرو رفتن حرارت گردد مينشود و گاهي برد و نافض عارض  تب  پس اگر متعفن نگردد مؤدي بهكند مي

 داخل و غور حرارت واجب كند مثل ورم باطني و نافض و برد بر به سوي توجه طبيعت آنچه آن  غذا و مانندسبب

ببرودت خود نسبت بعضالت  آن ريزد و  عضالت ميبه سوي كه خلط خام اوال باشد ميمقدم ن  آحميات بهر

 و گاهي لرزه بر گردد مي پس برودت او محسوس ننمايد مي شروع كرد بگرمي ابتدا به عفونت چون به عدهموذيست 

 انسان از ريختن آب ندك مي لرزه چنان چه لذع خلط و قوت دفع قوت دافعه عضالت به سبب باشد ميحميات مقدم 

 به سويبسيار گرم بر جلد او و خصوصاً چون آب شور باشد و گاهي اولي شي الذع سبب گريختن حرارت غريزي 

 گويا كه سردي مشتمل بر ظاهر بدن بود و باشد ميلذع حار سردي   و باگردد مي پس سردي مستولي شود ميباطن 

 در اورام چنان چه باشد مي باطن به سوي گريختن حرارت سبببه لذع حار نزد غشاي باطن باشد و گاهي لرزه 

 و بدان سبب گردد ميپس ظاهر بدن سرد  آن مع خون و روح براي اصالح آن به سويباطني بنابر توجه طبيعت 

رحميات الزمه و اين در منتهاي  بر صحت دكند مييابد و گاهي نافض و قشعريره داللت  بيمار لرزه و سرما مي

 مادة صفرا محتبس در داخل از عروق خارج شده كه آن بر نمايد مي داللت كه آن بهر شود ميقه يافته حميات محر

 غلبة به سبب اين قدر لرزه كه آن بر كند ميبا نضج و در وقت بحران نباشد و تابع او خفت نبود داللت  آن ليكن اگر
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آن  بر موف و او نمايد مي است كه داللت  كثرت مادة موجب لرزه است و قسمي از لرزهبه سببقوت نيست بلكه 

 تب  گفته كه هرگاه لرزه چند مرتبه دربقراط كه تابع ضعف قوت و سقوط حرارت غريزي و تنفس باشد و است

 اسباب قشعريره كمتر از اسباب لرزه و اما  استغيرمفارقه بر مريض ضعيف معاودت نمايد اين از عالمات موت

  وباشد ميپذيرد و لهذا نافض بلغمي عظيم   كثرت خلط كثرت ميبه حسبض ف نا گويد كه گاهيانطاكي باشد مي

اند و قومي بعكس اين  نامند همچنين اكثر اطبا تقرير نموده  قشعريره ميآن راين جهت به همدر صفرا ضعيف بود و 

رده و گفته كه  هر دو قول را جمع كگازورنيو  آن  حدتبه سبب باشد ميتر  اند يعني نافض صفراوي قومي گفته

 كيفيت و در به حسب و در بلغم بالعكس پس صعوبت در صفرا باشد ميتر  نافض در صفرا حادتر و در زمانة كوتاه

 و در ضعف تدريج نمايد مي و اما نافض در صفرا اوالً بقوت ابتدا نيكو استاين قول   كميت بود وبه حسببلغم 

 كثرت تحلل در آخر به سبب السيما سودا باشد ميبعكس اين د بار  لطافت ماده و در هر دو خلطبه سبب كند مي

 آن استاز امر نافض در سائر حميات  آن نآن است سزاواراست دآنچه گويد كه مجوسيپذيرد  هنگاميكه تلطيف مي

 و  شيخ هيجان تحيربه قول فائده نمايد مي و در مردان ابتدا از اطراف دست و پا كند ميكه در زنان ابتدا از پشت 

 باشد مي و بساست كه سبب طول حمي غلظ در حشا باشد ميست و حميات مشائخ مدفون غيرظاهر  بدومنذر دوار

پس مريض را بر پشت بخوابانند و پاي او كشيده دارند و احساس احشاي او نمايند تا موضع غلظ ظاهر شود و معلوم 

 كه حماي او آن است خفت حمي سياه گردد دليل  يا نه و چون زبان محموم با وجود استيا در آنجا ورمآگردد كه 

 پس بخارات بداخل گردد ميو عدم تحليل ابخره  آن  و تراشيدن موي سر باعث تكثيف جلد استمدفون در باطن

 بلكه انفتاح مسام و شود مي گويد كه نفس حلق شعر موجب تكثيف جلد نقرشي نمايد ميبرگشته اشتداد حمي 

 تب  دفعه و گاهي بدانشود ميذهن صحيح  آن  از فلهذا گاهيكند مي باشد واجب تحلل ابخره كه محتبس در سر

بحلق  آن  كه بعد حلق شعر سر را هواي سرد برسد پس بايد كه اختصاصاين است آن پذيرد و موجب نيز خفت مي

ن موي سر ام كه در اكثر از سترد  ديدهنويسند مي خان حكيم شريفبجامه باشد  شعر در سرما و عدم پوشيدن سر
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گفتند كه حميات ما  ند ميد دو كس كه معتاد بحلق راس در هر دو سه روز بوايضاًمرض نكس كرده و عود نموده و 

و  آن  و هنگام تركگردد مي و اذيت و قلق حاصل شود مييابد بتراشيدن موي سر و زياده   و تخفيف ميشود ميزائل 

چند روز نمايند مگر  آن ترك حلق راس در حميات و بعد كه آن است عادت بود و احوط به سببباشد كه اين 

   باشد آن كسيكه معتاد

  طريق تشخيص حميات خلطيه

التغير بود و در نبض و نفس  يوم باشده نبض و نفس و بول شديدتر از حرارت حماي حرارت قوي تب هرگاه در

بصغر و ضعف اخذ كند و قاروره اختالف و تواتر و حركت انقباض سريع باشد و نبض گاهي بعظم و قوت و گاهي 

طويل بود و تشنگي و درد سر در اكثر و ضعف و تغير رنگ بدن و  تب نضج و گاهي بدبو غليظ باشد و زمانة تزيد بي

 از مريض سؤال كنند به عدهزبان و ذائقة دهان و نوبت اول از عرق و تري بدن اكثر خالي بود و حماي خلطي باشد 

 آن  كه مادةآن استماند بايد د  گويد كه هميشه مياگرگسارد  آيد و گاهي مي گاهي ميماند يا  به وقت مي تب كه

سرخي رو و چشم و انتفاخ و تمدد رگها و شيريني دهن و تشنگي و تقل  آن  پس نظر كنند اگر با استداخل عروق

ليظ باشد و عرق نكند و كسل بدن بود و نبض عظيم لين قوي ممتلي سريع متواتر غيركثيراالختالف و بول سرخ و غ

و گرمي او كمتر از محرقه و غب خالص باشد و در اكثر حلق و كام و لهات و لوزتين ورم كند و يا تنگي نفس و 

خارش بيني و حوالي چشم و جايگاه حجامت و فصد و سبات و عسر كالم و سيالن اشك بود و بغير لرزه و قشعريره 

 كه از غليان خون افتد و  استمويد تب افته شود سونوخس باشد و اين يابتدا كرده باشد و سائر عالمات غلبة خون

رقه بود و با قلق و كرب و لهيب و ضيق و تر بمح تر از سونوخس و مشابه گرم تب  باشند وبه شدتاگر اين اعراض 

طبقه عظم و سرعت و تواتر نفس باشد و نبض سخت مختلف غيرمنتظم و بول احمرقاني و كدر و بدبو بود حماي م

اعراض مذكوره درد پشت و خارش بيني و ترسيدن در ه  بو اگر  استباشد و بادة اين خون متعفن داخل عروق

از عالمات  آن خواب و سوزش و خلش در جلد و كثرت خميازه و فازه و كثرت تهوع و كرب و اشتعال شديدتر و غير
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قي يا اسهال صفراوي يا قبض شكم و كرب و  با تلخي دهن و تشنگي شديد و غثيان و و اگرجدري و حصبه باشد 

قلق و التهاب و هذيان و صداع و بيخوابي و خشكي و تشقق لبها و سقوط اشتها و سرعت نبض و رقت و ناريت بول 

يكه ماده برعاف به شرطبود اگر صفرا متوجه بدماغ نبود واال قاروره سفيد و رقيق بود و اين منذر بسرسام باشد 

لرزه و سرما آيد مگر بر سبيل بحران و عرق نيايد مگر در آخر يا  ك روز در ميان شدت كند و بيي تب مندفع نشود و

 آن صفراويست كه مادة تب  آناز چهار ساعت تا دوازده ساعت بود غب الزمه باشد و آن در بحران و زمان شدت

اه گردد و سرعت و  سيبه عده باشند حتي كه زبان خشن و زرد به شدت اين عوارض و اگرداخل عروق متعفن گردد 

با اختالط عقل و ذهن و خفقان و غشي و  عينين و ضربان صدغين و اسهال صفراوي كراثي وتواتر نبض و غور 

 كه در داخل عروق قريب قلب يا بقعر ر استصفرا يا بلغم شو آن گرمي در سينه بود حمي محرقه باشد و مادة افراط

لرزه و سرما آيد و شديد نباشد و نبض سريع و  هر روز شدت كند  بي تب  اگروجگر يا ريه يا فم معده متعفن شود 

اند شش ساعت فتره كند و اقل زمان  و چهار ساعت مقرر كرده بيست كدر بود و در شب و روز كه قاروره غليظ و

 لغميب تب  آنلثقه باشد و تب هشت ساعت بود و ديگر عالمات حمي مواظبه سواي لرزه يافته شود و آن شدت

 روز چهارم شدت كند و با آن سردي و لرزه و عرق نباشد و زمان و اگرداخل عروق متعفن گردد  آن  كه مادةاست

 تب بيست و چهار ساعت بود و ديگر عالمات ربع دائره سواي لرزه موجود بود ربع دائمه باشد و اين تب شدت

شود بايد  آيد و گاهي زائل مي گاه مي تب كه گويد و اگر مريضسوداويست كه مادة آن داخل عروق متعفن شود 

صورت نگاه كنند اگر مريض از درد سر بسيار شكوه كند عالمت  در اين خارج عروقست و كه مادة آن آن استد

قي و درد معده باشد عالمت تعفن ماده در معده باشد و اگر با اسهال بود عالمت  تب تعفن ماده در دماغ بود و اگر با

شاء امعا و ماساريقا باشد و اگر با ادرار باشد عالمت تعفن در جگر بود و اگر با سرفه باشد تعفن در اح آن تعفن

و در  آن  برآيد يا يك روز يا دو روز در ميان يا زياده هر روز مي تب درصدر بود و علي هذا القياس پس بپرسند كه

آيد و   كه هر روز مياگر گويد يا در ظاهر دشو ميآيد يا در روز و گرمي يا سردي در باطن زياده محسوس  شب مي
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با لرزه و سرماي شديد در اطراف باشد و تا دير بماند وحرارت او قوي نبود و گاهي در ابتدا حرارت قوي ظاهر شود و 

 كه آنل امر نيك ظاهر نشود مگر بعد از بدن را لمس نمايند حرارت در او تب در آخر كم گردد و چون وقت نوبت

د اندك بود و بر تمام شاده گردد و تري بر بدن بسيار بود و عرق كمتر آيد و اگر آي گرم شود و مسامموضع دست گ

ي عطش بسيار نباشد و نه عظم نبض و اشتها كم شود و اكثر در فم معده درد محسوس گردد شد و با وابدن شائع نب

بلغمي و رطوبت دهان باشد و نبض و نفخ در شكم بود و ترهل بدن و تهيج چهره و زردي رنگ و قي و اسهال 

يد و گاهي غليظ كدر سرخ ضعيف صغير مختلف و در ابتدا متفاوت بود و در آخر متواتر گردد و بول گاه رقيق سف

طويل باشد حتي كه حرارت در  تب با ثقل و سبات و كسل شروع كند و نوبت تب از نرم رقيق بلغمي باشد وبود و بر

هشت ساعت و بيشتر هژده ساعت  آن ماند و شش ساعت زائل گردد و اقل زمانة نوبت قيبدن تا ابتداي نوبت ثاني با

 آن  كه مادة استبلغمي تب  آن ضعف فم معده و سقوط اشتها عارض شود مواظبه باشد وبه سبببود و گاه غشي 

لد رما و و هوا و برطب بلغمي و سن صبيان و مشائخ و فصل سبارد  در مزاج تب  اينايضاًخارج عروق متعفن گردد و 

گويد و اگر و كثيراالستحمام و رياضت بعد طعام اكثر عارض شود  خوار و اهل راحت و سكونسردتر و مردم بسيار

يك روز در ميان آيد پس اگر قشعريره و لرزة شديد و سرما قليل مع لذع و تحقق ابتدا كند و بدن زودتر گرم  تب كه

ذاع محسوس گردد و با صداع و سهر و كرب و قلق و بغض كالم و غضب و  و حرارت از لمس بدن قوي حاد لشود مي

بود و نبض در ابتداي نوبت صغير ضعيف  آن خشكي دهن و زبان و تشنگي شديد و غثيان و قي صفراوي يا اسهال

ثير  كبه عرق تب متفاوت و بعد اندك مدت عظيم قوي سريع متواتر مختلف گردد و بول ناري و بدبو و تيزبو باشد و

مفارقت كند و اكثر در امزجة حار يابس صفراوي و سن شباب و فصل گرما و هواي گرم و خشك و كسيكه اغذيه و 

اشربة حار يا بس خورده باشد يا او را غم يا سهر يا تعب شديد الحق شده باشد يا روزه بسيار داشته باشد يا صناعت 

از چهار ساعت تا دوازده ساعت بود و اكثر  تب  مدت نوبت را عارض شودغر و القادو وآتش باشد مثل حداد ه او ب

 تب  آنتجاوز نكند غب خالصة دائره باشد و آن درد دورة چهارم منتهي شود و اگر تا دورة هفتم امتداد نمايد از
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مدت سرما و لرزه درازتر باشد و حرارت در حدت تب  در اين خارج عروق متعفن شود و اگر آن ويست كه مادهفراص

و چهارساعت يا سي ساعت  بيست ت بالنظام و مدت نوبت از دوازده ساعت افزون باشد و تابوبود و وقت ن آن ر ازكمت

 تب گمان آن هشت ساعت آسوده ماند و ازو ماند و زمانة آسايش نيز دراز بود و باشد كه تا چهل  تب مريض اندر

نضج ماده بديرتر ظاهر شود و عرق كمتر از غب خالصه ربع شود و عدد نوبتهاي او از هفت نوبت البته افزون باشد و 

آيد و در سرگراني بود و سحنه زود گداخته نشود و كرب و كاهلي و بيخوابي غيرمفرط و ضعف معده و بدمزگي دهن 

رنگ يا سفيد باشد و نبض در آخر نوبت مختلف   صعود ماده بدماغ كمبه سببيار بود و بول غليظ و رنگين و گاهي 

به ن در عظم و قوت چندان نباشد كه در غب خالصه بود غب غيرخالصه باشد و مادة اين صفرا مخلوط بود ليك

 پس اگر صفرا بر رطوبت غالب بود عالمات او قريب بعالمات غب خالصه باشد در قصر نوبت و شدت  استرطوبت

اعراض بخالصه هرگز نرسد و لرزه و كثرت عرق و زردي بول و براز و تلخي و خشكي دهن و تشنگي ليكن شدت اين 

بلغمي قريب بوده و اگر هر دو ماده برابر باشند در قوت و  تب اگر رطوبت بر صفرا غالب باشد عالمات او بعالمات

آيد و با لرزه و سرما باشد و زمان  دو روز در ميان مي تب  گويد كهو اگرباشد  آن عالمات نيز همچنان ميان اين و

ن و وجع در مفاصل و نبض در ات بود و با ثقل و تكسر شديد و سردي قوي در سائر ابدو چهار ساع بيست  آننوبت

ع بود نه مثل و چون بدن گرم گردد حرارت او غيرحاد و غيرلذابتداي نوبت صغير بطي متفاوت غديداالختالف باشد 

مي غب صغير متفاوت غب بلكه فوق حرارت مواظبه و نبض سريع و متواتر گردد و در عظم بيفزايد ليكن بقياس ح

ي و خام بود و بعد ابتدا حال او مختلف شود و زبنضج و در ابتدا سفيد مائل بس  بيباشد و تشنگي اندك و بول بدبو

بلغمي بسيار بود و بقياس حمي صفراوي بسيار نبود و در وقت انحطاط حمي سردي  تب رنگين گردد و عرق بقياس

اللون  بض بطي متفاوت مختلف و بول مختلفن آن  و در وقت انقضايتر از حمي غب باشد و بول سياه شود قليل

يابس و سن كهولت و بارد  تقدم نمايد و مزاج مريض تب بر اينغيرنضج بود و حميات مختلطه و صالبت طحال 

تيس و ثل عدس و كرنب و قنبيط و لحم بقر و يابس و تقدم تناول اغذية مولد سودا مبارد  فصل خريف و هوا
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خارج عروق متعفن گردد و اين  آن سوداويست كه مادة تب  آنافراط بود ربع دائره باشد وه و غيره بنمكسود 

از تعفن سوداوي طبيعي باشد اما هرگاه از عفونت سوداي غيرطبيعي عارض شود  تب  كه اين استعالمات وقتي

تر و نبض مائل بلينت و لهيب   عرق بطيپس اگر از احتراق بلغم باشد نوبتهاي او دراز بود و اكثر عقب مواظبه افتد و

 آن اندك و بول سفيد و غليظ و آثار بلغميت مزاج بود و سردي ملمس و كاهلي و قلت عطش و كثرت خواب و جز

 پيدا باشد و اگر از احتراق خون بود وجود عالمات غلبة خون و شيريني دهن و سرخي بول و  استكه از لوازم بلغم

 اكثر بعد مطبقه و داللت كند و آن  برتر  و مزاج و موي و فصل گرم و عادت اشياي گرمبود و سحنه و سن آن غلظ

عظيم متواتر و نفس عظيم شديد و تشنگي سخت و لرزه و سرما  آن موي عارض شود و بنض درحميات اورام د

متواتر و عطش اندك و تري بدن بسيار باشد و اگر از احتراق صفرا بود نوبت قصيرتر و كثرت عرق و نبض سريع 

ار و برد ابتدا كند و تواتر نفس و تلخي دهن بود و سن ق و اضطراب بسيار باشد و با قشعرشديد و كرب و لهيب و قل

داللت كند و اكثر عقب حميات صفراوي افتد و اگر از احتراق سوداوي  آن  برو فصل و مزاج و سحنه حار يابس

ر شد با خبث نفس و صالبت نبض و كدورت قاروره بود و افكار طبيعي باشد عالمات تعفن سوداي طبيعي كه مذكو

دو  تب  گويد كهو اگررديه و خواب پريشان و وسواس و كبودي و الغري بدن و تيرگي رنگ و كثرت اشتها باشد 

روز پنجم يا  تب  گويد كهو اگرسوداويست مركب از دو ربع  تب  آنآيد و يك روزنه ربع معكوس باشد و روز مي

و باشد  آن عالمات ربع يافته شود حمي خمس يا سدس يا سبع و جز آن آيد و با مي آن  بر هفتم يا زيادهششم يا

 نمايد ميآيد و بشب رها  بروز مي تب  گويد كهو اگرليلي باشد  تب كند ميها آيد و بروز بشب مي تب  گويد كهاگر

 آن را دوري و نوبتي معين نيست و عالماتب  ت گويد كهو اگربلغم باشد  تب نهاري باشد و مادة اين هر دوتب 

 و عالمات گردد مي گويد كه در باطن سردي و در ظاهر گرمي محسوس و اگرمختلط بود حميات مختلطه باشد 

بلغمي و نبض بطي متفاوت بود و در اكثر هر روز  تب خام كم حرارت از بولبارد  حمي بلغمي يافته شود و بول

 بيست غلظ و قلت ماده مستحيل بربع و غب گردد و مدت نوبت او از چهار ساعت تا به سببشدت كند ليكن گاهي 
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گويد كه در باطن حرارت و در و اگر شد  منقضي شود حمي انقيالوس بااز اين و چهار ساعت بود و در اكثر قبل

م و نبض بطي و يا باشد پس اگر بلغمي بود بول خاليفور تب بنوبت آيد تب و در اكثر شود ميظاهر برودت معلوم 

غب اشتداد كند و ديگر  رالزم باشد و برد د تب صفراوي بودنرم بود و بنوبت بلغمي آيد و اگر  تب متفاوت باشد و

بلغمي هر روز دوره  تب ردث شود حمي غشيه باشد پس اگر بدوغشي حا تب آثار صفرا پيدا بود و اگر وقت آمدن

صاحب او بريك حال نماند اكثر رصاصي بود و گاهي زرد و گاهي كند و يا ترهل بدن و تهيج رو بود و رنگ روي 

قت هيجان و لب او سياه مثل لب ا تيره گردد و بيرون خاصه بود ومائل بكبودي و سياهي و گاهي بسبزي و چشمه

 بلغم خام آن كسي نمايد كه شاتوت خورده باشد و در سرهاي پهلو درد نفخ پديد آيد و اگر قي آيد ترش باشد مادة

قي صفراوي و ديگر آثار  و  او اكثر مثل بلغمي باشد اما سوزش احشاادواروي صفرا غليظ مخلوط شود  باشد و اگر با

 و ه آن تشنگي شديد و تعبگواهي دهد و اگر دورة او در اكثر بدور غب آيد يا الزم باشد و ب آن  برتركيب صفرا

 گداخته شود و نبض صغير متواتر بود و در به سرعتدان لهيب و غم بوده در ابدان حار يابس مزاج حادث شود و ب

ها و سمي  خلط آن  سقوط قوت و نبض پديد آيد و در مدت اندك مريض بيمار سالها نمايد مادةنوبتيك دو 

عام بود و بخلق كثير حادث شود و عالمات و يا ظاهر بوده و ظاهر بدن  تب و اگري يا زنگاري باشد صفراوي كراث

و  آن ي عظم و تواتر و تنگي نفس و بدبوي ود و در باطن سوزش و بيقراري و حرارت قوي بود و باسخت گرم نباش

شدت تشنگي و خشكي زبان باشد و گاهي با غثيان و سقوط اشتها و وجع فواد و عظم طحال و كرب شديد و تحليل 

سهر و استرخاي  آن شد و بابود و گاهي سرفة خشك و سقوط قوت و اشراف بر غشي و اختالط عقل و تمدد شكم با

 ظاهر شود و جلد غائب به سرعتاشقر و احمر عارض شود كه گاه  بدن و فتور در حركات بود و گاهي با وي بثور

در اكثر بشب اشتداد نمايد و گاهي صاحب او  تب گردد و قالع و قروح حادث شود و در اكثر نبض متواتر صغير بود و

اك بدبو ن او نرم بدرنگ و گاه سياه و اكثر كفاري و غيره افتد و برازاسهال مررا حالتي مثل استسقا حادث گردد 

يد و عرق بدبو  بود و اكثر صفرا يا سودا بقي برآائي مري سوداوياعضا و اخالط گداخته برآيد و بول م آن باشد و در
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 و تشنج و كزاز مودي گردد غسليثريا اعراض مذكور و بقوت آنها ابتدا كند و بغشي و سردي دست و پا و  تب آيد و

تر از سائر اعضا بود و نبض  عضو گرم آن تابع اورام بود و درد يا ثقتل در عضوي باشد و تب و اگرحمي و يائي باشد 

 عضو و ماده پس به حسبر گردد و  عظيم و سريع و متواتبه عدهدر ابتدا صغير و در انتها سريع االنقباض باشد 

به  ميالن ماده به سبب عضو در عصبيت و لحميت و بول در اكثر كم رنگ بود ببه حسي يا موجي گردد رشامن

 ه حميات بعضي با بعض مركب و مجتمع يافته شود و هرگاه درص عالمات مخصوو اگرد باش  مي ورم حمي ورسوي

از پس دو هر وقت سرما و لرزه معاودت كند و  تب اول لرزه آيد پس الزم گردد و هيچ عرق نكند و يا در ميانتب 

هر وقت سرما و لرزه  تب الزم گردد و هيچ عرق نكند و يا در ميان تب  هرگاه درايضاً عرق كند و يك بارسه لرزه 

اندن الزمه لرزه قوي باشد و مدت سرد م تب  هرگاه درايضاً عرق كند و يك بارمعاودت كند و از پس دو سه لرزه 

تر از غب بود و يك روز  يك روز درازتر و آهسته تب نوبتمركب باشد پس اگر  تب دست و پا سخت دراز گردد

ه ود و گاهي اعضا گرم شوند و قشعريرليكن گرمتر باشد و اكثر در يك نوبت دو سه دفعه قشعيره ظاهر ش تر كوتاه

شديداالضطراب بوده انتها طويل باشد و هرگاه معلوم كنند كه بدن گرم  آن و تزيد تب هنوز ثابت باشد و ابتداي

ه و كليه قبل منتهاي حمي ودت كند و منتهاي او و اوقات جزئيرسد قشعريره معا انتها ميه عنقريب ب تب  وشود مي

 به عرقطاط طويل بود و كمتر هاي حمي صفراوي باشد و همچنين انحتر از منت بوده بطي آن تر از بلغمي و سريع

در نبض عظم و سرعت و  م در تفتر باشد ومثل دو اول در نوائب بود و چهارم مشابه روز تب فتره كند و روز سوم

ج بود و قي ضالن يبلغمي باشد و بول بط تب تر از لر و بطو و تفاوت قلييعني صغ آن تواتر از غب كمتر بود و در اضداد

مركبست از مادة بلغم و صفرا پس اگر بلغم  تب مختلط از صفرا و بلغم و همچين براز باشد شطرالغب باشد و اين

 سردي قبول كند و به سرعتتر بود و اطراف  ط نبض قويتر و نضاغ ره ضعيفبود نوبتها درازتر باشد و قشعريغالب 

البياض و خام و عرق كمتر و سن ي اقل و قي صفرا كمتر و بول شديدديرتر گرم گردد در ابتداي مرض و تشنگ

و باشد بارد  طب و فصل و بلد و صناعتربارد  بلغمي و همچنين عادت بخوردن اشيايبارد  كودكي يا پيري و مزاج



234 

 

تر باشد و عرق بسيار  تر باشد و اطراف زودتر گرم گردد و تشنگي و قي صفراوي زياده  صفرا غالب بود نوبتها كوتاهاگر

باشد و سن شباب و مزاج گرم و عادت تر  گذرد و بول رنگينتر بود و زودتر در كند و قشعريره بلرزه مائل باشد و قوي

 صفرا و بلغم هر دو برابر بود اعراض و دالئل نيز برابر و اگراز فصل و بلد حار باشد  آن اشياي گرم و مانندبخوردن 

از دائره صفراوي و الزمه  تب پديد آيد و قشعريره صرف نام غير نافض و نه متعدي بنفض باشد و چون تركيب اين

اند لرزه ضعيف باشد و گاهي بر دو   مخصوص نمودهاسم شطرالغب خالصه  كه اكثر اطبا بآن استبلغمي باشد و او 

حرارت احشا و  آن صفراست در منتهي غليظ گردد و در آن  مادة خارج عروق كهكه آنتكرار كند تا  آن قشعريره در

شكم مع برد اطراف كثرت نمايد و نبض بسيار صغير و متفاوت باشد پس اگر الزمة صفراوي بود لرزه نباشد و نه 

ره و نبض اعظم و سريع و كرب شديدتر باشد و اگر هر دو دائمه تركيب يابند نافض البته نبود و غب بسيار قشعري

الزمه را عارض شود كه قبل خفت بلغمي تخفيف يابد و اگرچه غب الزمه در شدت راجع نبود قبل از رجوع بلغمي 

   قلت صفرا و كثرت بلغمبه سببدر شدت 

  معالجه كلي حميات عفونيه

 بلغمي بعد تب  آنموي بعدد تب  آن بعدباشد ميصفراوي الزمه و خصوصاً محرقه محتاج تبريد زياده ب كه ت آنبد

 احتياج به حسب آن دريافت كنند بعد آن عارض شود بايد كه اول از عالمات مادة تب سوداوي و هرگاه تب آن

دن لبنيات در حميات باعث ازدياد  كه هليلجات را در حميات ندهند و خورآن استتبريد و تسكين نمايند و بهتر 

عفونت بود و گويند كه عالج حميات عفني حادث از عفونت خون يا صفرا يا سودا يا بلغم داخل عروق قريب از عالج 

 اين محتاج بمفرط تبريد كه آنبعينه همان اخالط است جز  آن  كه مواد او خارج عروق باشد زيرا كه اخالطآن است

 زيرا كه در حدت زياده بود كند مي آن  تسكين سورتكه آنتبريد بسيار نضج ربطي سازد اال و تطفيه باشد و اگرچه 

و فائده جليله كه در آخر  آن  كثرت كميتبه سببدر عروق و در خطر شديدتر باشد  آن  انحصار موادبه سبب

االطالق سوءمزاج مع   عليعفنيه كه حمي نويسد مي مسيحي نيز مالحظه نمايند آن راحميات اطفال مسطور گردد 
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پس حاجت   است و كيفيت حمي حرارت و يبوستشود ميماده است و لهذا احتياج به تبديل كيفيت و نقصان ماده 

 در چنان چه  است و اگرچه در جمله عفنباشد ميافتد و مادة حمي مختلف  اشياي مبرد و مرطب ميه در ازالة او ب

 اخالط حاجت از اينر ربع سوداي عفن پس در استفراغ هر واحد  و در بلغمي بلغم عفن و د استغب صفراي عفن

تر از  قوي آن  در كه سوءمزاجآن استخلط بود و از حميات بعضي  آن  كه از شان آنها استفراغبه ادويةافتد   مي

 كه آن استو بعضي   استمحتاج به تبريد و ترطيب  بيشتر از استفراغ آن  مثل حمي غب پسباشد ميمقدار ماده 

تر از تبريد و   زيادهبه استفراغحاجت  آن  دربيشتر از مقدار سوءمزاج بود مثل حمي ربع و حمي بلغمي و آن  درماده

ترطيب باشد و هرگاه چيزي يابند كه هم تبريد و ترطيب كند و هم استفراغ ماده بهتر باشد و هرگاه يافته نشود بايد 

 فرمايد مي الرئيس شيخ موافق باشد استعمال نمايند آنچهثه  اغراض ثلاز اينكه تركيب دهند و براي هر واحد 

به تبريد و ترطيب مزاج احتياج افتد  تب به سوي و شود ميبدانند كه غرض در معالجة حميات عفني گاهي متوجه 

  انضاج در مادة غليظ تعديلانضاج يا استفراغ مواد بود وه  بطرف ماده هنگاميكه احتياج بگردد ميو گاهي متوجه 

رفيق و تلطيف و در مادة رقيق تعديل و بتغليظ و تكثيف و بساست كه مابين هر دو غرض مذكور تناقض اوست بت

 مستدعي تبريدست و خلط مقتضي انضاج و استفراغ و تحليل و اين در اكثر امر تب  چه ذاتگردد ميواقع 

 كند ميد امر واجبست و گاهي تناقض هنگام رعايت اهم از هر واح در اين  پساستعمال دواي حار صورت نبندد بي

 و مقتضاي ماده از به قول آب هندوانه و ماءالقرع و ماءالخيار و سائر به مثلاز تبريد  تب مقتضاي شدت حرارت

 ماده به كميت و كيفيت قوي كه آن اال  به قول از نوشيدن آب فواكه و كند ميتقليل و انضاج پس اين تناقض منع 

آب فواكه تا يك هفته نمايند و اقتضار بر ماءالشعير كنند و جميع  تأخير  كهآن استو احتياط نباشد و بالجمله حزم 

 غليان و فساد آنها در معده و بساست كه در يك چيز انضاج و تلطيف به سبب ر استعفني مض تب اصحابه فواكه ب

بدرجة رسد كه در تدبير  تب ت گاهي شدت وحدكه آنو بد و چون سكنجبين شود ميو استفراغ و تبريد نيز يافته 

سبب از انضاج و استفراغ رخصت ندهد بلكه مقتضي تبريد خلط از انضاج كنند و غذا را قطع سازند قوت را طاقت 
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يابند قطع سبب نمايند و تدبير خلط از انضاج كنند و  آن  نيابند و اگر قوت را مقاوم و صابربه شدتمقاومت و صبر 

گردند  آن ر يابند مشغول تبعديل مضادمانع تحليل باشد و اگر قوت را قاص ننمايند كه و تبريدي غذا را قطع سازند

شوند و به نضج  به مرض نمايند متوجه آن و قهر مضاد آن اشاش قوت بغذا و چون تقويت قوت به انعبه تبريد و انع

قبض و تكثيف باشد مانند  آن حميات تبريد نمايند بايد كه بچيزي نكنند كه در در اين و استفراغ پردازند و چون

 كه  استتر براي كسي اقراص مبرده كه در ابتداي اين حميات موافق نبود مگر بعد نضج و استفراغ و اقراص موافق

كه عالج حماي عفونت مخالف و بدانند دق بود در لزوم و تشبث  تب  و جگر او باشد گويا كهبه معدهاو تشبث تب 

 و عالج حمي عفونيه مقصور بر مضادت مرض تنها  استمنحصر بر مضادت مرض زيرا كه عالج دق  استعالج دق

و  آن  از جهت نعض استو اگرچه بمشاكل مرض نباشد و تغذيه صديق قوت آن و بر قطع سبب آن  برنيست بلكه

جهت از اينمعين هر دوست و  آن ماده است زيرا كه آن  وآن است دوست دشمن كه آن از جهت  استدشمن قوت

مگر بعد  تب  كه ممكن نيست معالجةآن استو بايد د در تدبير او بقانون كه جدا مذكور گردد  استج محتاجمعال

پس اگر نشاسند جنس و نوع حمي را بايد كه تلطيف تدبير نمايند و جهد كنند كه مريض را نوبت  آن از معرفت

االمكان نكنند و معالجه   بهيچ چيز حتي شكم او خالي باشد و تحريك طبيعت در روز نوبتكه آنمالقي نگردد مگر 

از تدبير غذا و استفراغ نمايند پس اگر قوت  آن ننمايند و بايد كه مراعات حال قوت و جميع آن  و مانندبه استفراغ

ترين چيزيست و خصوصاً چون بول  قوي باشد و غالب در بدن خون بود و يا با خلط غالب خون باشد فصد واجب

هال لطيف  و بعد از فصد اسآن استحدت  ناري نبود كه بادي نزد فصد خون غلبة صفرا و فرصاسرخ غليظ باشد و 

 ماءالشعير و شيرخشت اندك و يا ماءالشعير و به مثلنجا طبع يابس محتبس باشد فرمايند خصوصاً اگر در ـ

 تلئين آن  ازسكنجبين اگر طبيعت نرم نشود در مثل شيرخشت مانند شربت بنفشه زيادي نمايند و غايت غرض

هاي  يكه محتاج اليه در قوت باشند و از حقنهبه قدرهاست   استعمال حقنه..........باشد نه اسهال و اطالق ضيف و

ده بيضة و شكر سرخ و بوره است و چون رز وب از روغن بنفشه و آب برگ چقندر فيفه حقنة مرتفع خالن مشترك
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باشند كه در ابتدا احتياج بدان بوده است  آن  ازتر انتها محتاج با ضعيف برند بساست كه در كار به در ابتدا تلئيناين 

 سكنجبين مطبوخ با بيخ كرفس به مثلدرار شوند متوجه به ا آن و اين هنگاميست كه طبيعت محتبس باشد بعد از

به ه و تنظيل  بابونبه روغن بسيار گرم نباشد مثل مالش چيزي كه تعريق و تفتيح مسام نمايند به عده آن و مانند

ئز نيست و چون دريابند بسيار باشد هيچ تمريخ و تنظيل جا تدمح تب  پس اگرگرم نيمشيرين  به آب  ابيض وشراب

 به مثلمخالف از عادت نباشد بلكه  آن  دري كهبه چيز است قي فرمايند به معدهل امر مائل كه خلط در او

و در تحريك قي مخالفت طبيعت نكنند اگر آنجا ميل گرم اگر خلط طبيعت تحريك بقي نمايد  به آب سكنجبين

اسفل ه هنگام تحريك ب در اين نمايند بلكه آن  امعا باشد و احساس بقراقر و انحدار سفل يا مانندبه جانبخلط 

و ظهور عالمات نضج و بعد استفراغ  تب كنند و تدبير خواب و آب و استفراغ جدا مذكور گردد و هنگام انحطاط

  چون صداع وكه آنو بد نيست و مالش بروغهاي محلله باك به آب تعمال حمام و شراب رقيق ممزوجاخالط در اس

طاط آورده باشد ه انحب را كه رو تب و بدانند كه گاهي صداع  استكردن اولي تب با هم مجتمع گردد اوال عالجتب 

 تب صداع پردازند و چون طفل شيرخوار كه اوال به تسكين  است وجع و ماده پس الزمبه سببآرد و  و تمديد باز مي

داللت بر  تب  در مناسبه و چون قارورة يرقاني باشدبه ادوية كه اصالح شير مادر را نمايند  است رساند واجببه هم

ساكن گردد به تدبير  تب پس هرگاه حدت  است و عالجش آشاميدن ماءالشعير و سكنجبيننمايد ميورم كبد 

 تب قولنج ماءالشعير رقيق نوشانند اگر ضرور باشد و گاهي با تب  و چون باتلئينحليل و مذكور قصد ورم نمايند به ت

نيكو  براي ايشان به زيتقند و نخوداب به گلنمايند و سكنجبين ممزوج  تب رسد پس اوال معالجه  ميبه همفالج 

 آن را و نمايد ميد احساس خو در تب گاهي نمايد و ترك كنند و عادت در تدبير خود گاه آن احتمال تب  اگراست

صاحب  كند مياكثر در عالج او كفايت  آن به سوي و عود ر استمضر نيست زيرا كه سببش ترك عادت در تدبي

 آن و مقاومت تب بايد كه در عالج عام حماي عفونت سه چيز استعمال نمايند يكي تسكين حرارت  گويد ميكامل

غذيه اشياي مبردة مرطبه از اه بايد كه ب تب اما تسكين حرارت آن ياردوم استفراغ خلط عفن سوم تدبير بغذا و اخت
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 مقدار مزاج كه آن به حسب استعمال نمايند ليكن رطب مطلقاًبارد  زوار نيست كه ايشايو اشربه و ادويه كنند اال س

لد اما  مزاج ببه حسب سن مريض و فصل موجود و به حسب مزاج طبيعي بدن و به حسب واجب كند و آن رامرض 

حدت بود احتياج بتكثير استعمال اشياي مبردة  الحرارت و قوي تب  مقدار مزاج مرض چنان بايد كه هرگاهبه حسب

قوي نباشد در استعمال چيزهاي سرد تقليل نمايند و بايد كه استعمال اشياي مبرده  تب مطفيه افتد و اگر حرارت

 در جميع امراض حادث از سوءمزاج مقدر  استاين حكم عام مقدار خروج بدن از اعتدال در حرارت باشد و به حسب

س و تخمين صناعي زيرا كه به حدبايد كرد ليكن بدانند كه معرفت حقيقي اين چيز طبيعت را ممكن نيست مگر 

اشياي كه بمقاومت مرض وفا كنند ه ب آن ممكن بود عالج آن اگر طبيب را معرفت مقدار كيفيت مرض و كميت

در مزاولت امراض س و تقريب و طول عادت و رياضت به حدصحت حاصل خواهد شد و اين خواهد كرد بدان 

 بود احتياج دربارد   مزاج طبيعي بدن چنان باشد كه هرگاه مزاج طبيعي بدنبه حسب آن  عالجاو امدريافت گردد 

التبريد   چيزهاي قليللبه استعماالتبريد باشد و اگر مزاج طبيعي بدن حار باشد حاجت   اشياي قويبه استعمالتب 

 استعمال اشياي و اما مثال بر اين در سائر عالج امراض حادث از اصناف سوءمزاج شود ميافتد و همچنين امر جاري 

حار باشند  آن  كه اگر اين همه اشيا يا اكثرĤن است سن مريض و فصل حاضر و بلد مسكن مريض چنبه سببمبرده 

باشد بايد كه تبريد و تطفية بارد   آنبسيار باشد و اگر همه يا اكثر آن يد كه تطفيه حرارت حمي و تبر استواجب

اج باقي اعني برودت و رطوبت و يبوست بر همين بايد كه عالج سائر اقسام سوءمز مياندك بود و علي هذا القياس 

   مسطور گرددقانون باشد كه ذكر كرديم و تدبير استفراغ و غذا جدا 

  تدبير خواب

فراشا  تب از خواب منع كنند خصوصا اگر اندر مقدمه تب  كه بيمار را در ابتداي نوبتنويسند مي جرجاني و شيخ

گرم را در  تب يا سردي يا لرزه باشد و اما نزديك انحطاط سود دارد و بساست كه در وقت انتها ضرر نكند و خداوند

وشيده دارند و هواي خانه سرد كنند تا هوا كه  تن بجامه پكه آنتر  تابستان در خسخانه و سردابه خفتن نشايد و اولي
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را از آب سرد منع نبايد كرد ليكن چون ماده  تب  شيخ صاحببه قول تدبير آب سردگيرند خنك بود  بنفس مي

تر و خامتر گردد و منع نضج نمايد و مكث حمي طول كند باز بايد داشت و  خام و غليظ باشد و ترسند كه غليظ

 بد نمايند شفا حاصل نشود يعني استعمال آب سرد در به طريق استعمال آب به عدهع كند بدانند كه چون فصد نف

 شفا نبود و اگرچه پيش از آن  حرارت غريزي نمايد درمايند كه خلط را خام كند و اخمادكميت و كيفيت آنچنان ن

گر معده يا جگر ضعيف فصد نافع كرده باشند و اما خلط رقيق صفراوي را آب سرد بهترين چيزهاست ليكن اآن 

باشند يا در اعضاي شكم مريض درم بود يا در اندام او درد باشد يا مزاج او قليل اكرم باشد يا بارد  باشد يا هر دو

 گرم يا سخت الغر باشد آب سرد عادت شرب آب سرد مانند مثل مردم بالدحرارت غريزي او ضعيف بود يا بيمار و 

رساند و اما از اين حيثيت كه مادة حار بود يا غليظ   ميبه هم و فواق كنند مينج نبايد و او چه ايشان را سرعت تش

و بارد  و قوت قوي و احشا سالم از آفتاب باشد و مزاج اصلي افرباشد و بدن فربه و حرارت غريزي وكه نضج يافته 

محرقه آب سرد نبود و عادت آب سرد خوردن بوده باشد پس آب سرد افضل شي بود و گاه طبيب در حميات 

صفراوي  تب برافتد پس اكثر آن  بر رنگ او بسبزي گرايد و لرزهچنان چهكثيرالمقدار تا يكمن و نيم بمريض بدهد 

 و بول و اسهال دفع كند و عافيت حاصل گردد به عرقمستحيل به بلغمي گردد و گاهي طبيعت قوي شود و مادة را 

از تشنگي  تب و تشنگي بود و گمان شود كه تب رت حرارت چون در بعض مواضع ورم باشد و خوف مضايضاًو 

مودي بذبول گردد از آب سرد منع نكند و سكنجبين گاهي تشنگي را ساكن كند و تقطيع نمايد و اطالق آورد و 

 به نبود و همچنين جالب ممزوج آن جميع ماده و تكثيف آن مضرت او بسيار بورم مثل مضرت آب سرد نيست و در

سرد ممزوج كرده بدهند مضرت او در تغليظ و صلب كردن ماده كمتر  به آب  هر دواز ايناگر يكي بسيار پس آب 

 آن اقدام نمايند خوف آن  برانسداد مسام وه  بودن بدن مستعد ببه سببباشد و چون شرب آب سرد جائز نبود 

 تب  و گاهي اين سده وديگر شود و بنابر حدوث سده ديگر جديد تب باشد كه قبض مسام احداث نمايد و سبب

عضو را فاسد كند و اكثر فرو بردن طعام و شراب  آن شديدتر از اول باشد و چون آب سرد بعضوي ضعيف رسد فعل
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منع  تب دوم زدن دشوار گردد و رعشه و تشنج و ضعف مثانه يا گرده يا قولون پيدا كند و اكثر كسي را از صاحبان

ضرر يابد بلكه چون ببينند كه سحنه قوليست و عضالت غليظ و مزاج   آن كه در صحت خود از استآب سرد واجب

شان آبست تبريد   گويد كه ازمجوسيحار يابس و استفراغ ماده كرده باشند احياناً در اكثار آب سرد رخصت دهند 

و ترطيب پس اگر تپي از تپهاي مطبقه و محرقه باشد و عالمات نضج ظاهر و قوت قوي و عادت مريض شرب آب 

البرد منع نه بايد كرد و اال نباشد صاحب او را از شرب آب شديدسرد بود و عضوي از اعضاي شريفه ضعيف دوام 

در غايت حدت باشد السيما هرگاه معده و جگر ضعيف بود بلكه آب  تب  و اگرچه فصل گرما و استممنوع آن شرب

بنوشانند ليكن  تب ب او را آب سرد در وسط نوبتادوار باشد بايد كه صاحه نائبه ب تب البرد بدهند و هرگاه معتدل

غيرحاد باشد و خلط خام بود از شرب آب سرد منع بايد  تب در وقت ابتداي نوبت آب سرد ندهند و همچنين هرگاه

 در كتاب امراض حاده ذكر كرده كه نفوذ و انحدار او بقراط چنان چهكرد و اكثار شرب آب مضرتهاي بسيار دارد 

ج او مشكل شود و در معده دير بماند و در اكثر امر قراقر پيدا كند و طعامي را كه در معده باشد بطي گردد و نض

فاسد گردد و مستحيل بصفرا شود و چون بعد  آن  درفاسد كند و اگر اتفاق افتد كه در معده صفرا غالب بود آب

 و صدر و ريه بسهولت نافذ نشود و  جگر و گروهبه سوي آن  رودة صائم منحدر گردد ازبه سويطول مدت از معده 

 نافذ نشود و بعمق به سرعتحال نتواند كرد زيرا كه از معده  در اين هرگاه امر چنين باشد او را بول و تسكين عطش

بدن نرسد و لهذا نشايد كه آب نوشند مگر با بعض اشربه مثل سكنجبين و جالب تاز دوتر از معده فرو رود و مضرت 

   رم كند و صفرا را تيز نمايدج گ كه مزاآن استغسل 

  تدبير سكنجبين

يا از سركه و شكر و گالب   مركب از سركه و عسل و آب و است كه سكنجبين شربتينويسند مي ايالقي و جرجاني

 و يا سردي تيز و نفوذكننده است  است سركه بطبع سرد و خشككه آن از بهر نيكو استدر جمله تركيبش سخت 

اعضاي عصبي چون معده و رحم عظيم باشد هيچ جزوي از وي نماند كه مضرت سركه بدر مضرت او در اعصاب و 
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سكنجبين  آن  كه رياح را تحليل كند و رطوبت غليظ و لزج را لطيف گرداند پس هرگاه ازآن استنرسد و منفعت او 

آن شود و او  و منفعت هر دو بمنفعت آب حاصل به سركه شكسته شود و مضرت عسل به عسلرت سركه سازند مض

كام و دهان را تر دارد و رطوبت غليظ و لزج را كه در مجاري  و  كه تشنگي را بنشاند و صفرا را ساكن كنداست

ن آرد و آساني بيروه نفس و مجاري اخالط باشد لطيف كند و رطوبتي را كه بسرفة صعب و بدشواري برآيد ب

 طبع كند و اسهال آورد تلئينر بول و عرق بيرون آرد و گاهي ادراه شايد و خلط رقيق را بهاي اندام اندروني بگ سده

 سكنجبين ترش اثري قوي كند منفعت كه آنمضرت باشد از بهر  ليكن بايد كه بسيار ترش نباشد تا اين منفعتها بي

 ر است كه مرض با خطآن است ترش بزودي منفعت نيابد عالمتش سكنجبين بود و كسيكه از به سرعتو مضرت او 

تر  تواند كرد بلكه غليظ  لطيف نميآن رايست كه سكنجبين به حدپذير نيست و در خامي و غلظت  ده نضجو ما

 و بسيار باشد كه قوت قوي بود و سكنجبين گردد ميتر   و با قي لزجشود ميتحليل  آن  زيرا كه اجزاي لطيفكند مي

سي را پاك كند و اگر قوت ضعيف باشد رطوبت  بسرفه برآرد و آالت تنفآن راآساني ه كند و ب رطوبت لزج را لطيف

  و رقتبيشيي و مكب واجب است كه اندر حال ماده از بسرفة بيرون نتواند انداخت و خناق پيدا كند پس بر طبي

 اگر اميدي بيند در فصل زمستان باشد سكنجبين معتدل  است اميد خالصبيمار ........ بدنگاه كند تا ماده نضج ياآن 

 تب سرد بياميزند تا تشنگي بنشاند و قوت به آب  تا خلط را بپزاند و لطيف گرداند و اگر تابستان باشد دهدگرم نيم

بي يخ و بدون برف دهند تا خلط را لطيف گشايد و هاي باطني را ب  را بشكند و حرارت ناري را ساكن نمايد و سده

 به ميات محرقه و مطبقه و غب سكنجبين معتدلتواند كرد و بگدازد و لعاب دهان بيمار لزج نشود بدين سبب در ح

يا گالب آميخته سخت موافق بود در حميات بلغميه سكنجبين بزوري يا سكنجبين كه از سركة عنصل يا از آب 

 آن استتر از فعل ساده باشد در انضاج و تلطيف و تفتيح سده بايد د ازند موافق باشد و فعل بزوري قويسركة كبر س

دگي خوف بود نيدا زوبه سبب كه آن خداوند سرفه رازيان دارد دوم كه آنش دو مضرتست يكي كه در سكنجبين تر

بر امعا سبب سجح گردد و  آن معا فرود آرد و گذر بزدايد و به اآن راي شود تيز باشد كه اگر در بدن صفرا يا خلط

صاحب تر باشد  ا ايمن مضرتهايناز تر باشد تا  ل دادن صوابمعتدخاصه اگر امعا ضعيف باشد بدين سبب سكنجبين 
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اما سكنجبين ساده  تب موافق براي صاحبان  استشربتي آن و  است گويد كه از اشربه دوائيه سكنجبينكامل

 زيرا كه مبرد و مطفي و مقطع لزوجت خلط و ملطف و منفذ در عروق  استموافق اصحاب حميات صفراوي و محرقه

خلط حاد بريزد  آن به سويصالح نيست براي سرفه و امعا كه  آن اال  استبول و مفتح سدد و مخرج خلط عفن با

 براي حميات بلغمي بهر نيكو است آن جراحت كند و اما اگر معمول از بزور باشدآن شد و در  بخراآن را زيرا كه

ه شكر  كآن استبين نزديك من  كه بهترين سكنجفرمايد مي شيخ در تلطيف و تنفذ و ادرار بول ر استت  قويكه آن

 ف مكشوآن راريزند كه باالي شكر نيايد بلكه  آن  بر سركه تند شرابي آنقدربه عدهاتيله هموار فرش كنند را در پ

 جوش زند كه آن بر انگشت كه آتش او نرم باشد يا بر خاكستر گرم نهند تا شكر در سركه بدون آن رابگذارد پس 

به  آب به عده سركه و شكر مخروج گردد كه آنت بسيار نباشد تا بگدازد پس كف او بردارند و ساعتي بگذارند و حرار

   آيدبه قوامريزند و جوش دهند تا  آن  برباشد آن يكه دو انگشت بااليقدر

  تدبير جالب و ماءالعسل

 و ماءالعسل و مقطع بلغم بغير تبريد  است كه جالب مطفي و مبرد و مسكن تشنگينويسند مي صاحب كامل

 ايالقي  است و مسكن تشنگي....... ريه اشربة شربت بنفشه ملين طبع و مملس خشونت قصبهشديدست و از جمله 

 گويند كه هرگاه يبوست غالب بود جالب رطوبت بيشتر از ماءالشعير دهد پس در مزاج يابس عوض جرجانيو 

 انتها روز پنجم خواهد كه آنداللت نمايد بر سكنجبين جالب بايد داد و در تپهاي حاده اگر قوت قوي باشد و عالمت 

در معده بصفرا بود و بود سواي جالب چيزي ديگر نبايد داد و اگر صفرا سخت غالب باشد و خون استحالة جالب 

ي آميزند كه غلبه آب را بود تا تشنگي بنشاند و صفرا نيفزايد و اينچنين جالب از آب بهتر باشد زيرا چندان آب با و

كمتر باشد طبع را بيشتر نرم كند و جالب پخته بهتر از خام باشد و غذا بيشتر دهد كه زودتر منحدر گردد و اگر آب 

ل  تر باشد و ماءالعسل همچنين باشد و چون خون كنند كه ماءالعسل در معده مستحي  طبع ضعيفتلئينليكن در 

 در نواحي گرده خلطي  آب بر عسل غالب بود تا تشنگي نيارد و اگرچنان كهبسيار آميزند  به آب ايضاًبصفرا گردد 
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آساني براندازد ليكن در انضاج ه  بيرون آرد و اگر در نواحي سينه و شش رطوبتي باشد بآن راادرار بول ه باشد ب

بچيزي  آن ريه جمع شود و عالج و تر و لزج در نواحي صدر باشد و هرگاه خلط غليظ آن  ازتر رطوبت سكنجبين قوي

 بتواند گذشت و خلط  استقايه و غالف اعضاي باطنيصلب كه استر پهلوها و دو در غشاي ملطف بايد كرد تا قوت ا

نيست كه بلغم را كه سخت غليظ نباشد لطيف كند مردم مرطوب و  آن را لطيف تواند كرد و قوت ماءالعسل بيش از

گر در انند كه اتر از ماءالعسل باشد و بد سرد مزاج را سودمند بود زيرا كه در پاك كردن سينه و شش سكنجبين قوي

 بهر ر است را هم مضباشد ماءالعسل مضر بود و صاحب سددرم صلب يا نرم رز وپاعضاي اندروني چون جگر و س

يكه در به حد شيريني زودتر و بيشتر جذب كند پس زياده از مقدار طبيعي بكشد به سبب آن را جگر و طحال كه آن

 و شود مي شكسته به سركه شيريني قوتد و در سكنجبين مجاري نگنجد و سده زياده گردد و دهن رگها تنگ شو

 شود ميشاده  و سده گگردد مي و بقوت سركه ماده زودتر لطيف باشد ميچندان شوق ن آن جگر و سپرز را در جذب

ها از اينچيزي  سآرد پس اگر احسا  صفراي كفناك مي را يكدو مجلسر استو گاهي ماءالعسل ساده انسان تند

دن ماءالعسل احتراز كنند و گاهي در حميات وبائي استفراغ صفرا بسيار افتد و هرچند استفراغ نمايند از نوشي

كه روده را بخراشد و سحج توله كه  آن است.... ن عالمت غايت حرارت  و ايگردد مي و حرارت و كرب زياده شود مين

دهند و نوشيدن ماءالعسل عقب سل بايد داد و نه جالب و نه سكنجبين بلكه آب بسيار سرد يابس نه ماءالع

گذرد و راه ماءالشعير   كه ماءالعسل پيش از ماءالشعير خورند تا زود فروآن استماءالشعير موافق نباشد بلكه صواب 

ب آميخته بايد شاده كند اما چون طبع قبض باشد و حرارت مفرط بود عوض جالب و ماءالعسل آب تمرهندي بجالگ

   داد تا سودمند آيد

  اءالشعيرتدبير م

بايد كرد و در حميات  آن اند كه عالج جمله امراض بضد اختيار كرده آن اطباي قديم كشكاب را اندر عالج تپها بهر

 و مادة تپهاي عفوني بعضي سوخته و نضج نايافته و بعضي شود ميغب حرارت غريزي ناري  تب محرقه و مطبقه و
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 خام باشد هر دو با هم بايد كرد و قوت بيمار در بدن آنچهضج  سوخته باشد و تدبير نآنچهخام باشد و تدبير دفع 

 بدل كند و بگرداند اشربة باردست آن را مزاج آنچه داشت و قوت را به تبديل مزاج و غذا نگاه توان داشت و دنگاه باي

 طبيعت را هك آن قوت را نگاهدارد و چيزي غذائيست و معدة مريض را از شربت و غذا ممتلي نشايد كرد بهر آنچهو 

بسه كار مشغول كرده باشد يكي هضم شربت دوم هضم غذا سوم نضج ماده اين مشكل باشد و با اين همه عوض 

ار شربتي چند كه از بدن بيمار گداخته و تحليل كرده باشد بدان باز بايد رسانيد از بهر اين ك تب رطوبت كه حرارت

گويد   در ستايش ماءالشعير ميبقراط اختيار كردند و آن راه ي يافته شود هيچ مثل كشكاب نيافتاين منفعتها و رد

معتدل در لينت و جال و ازالق و استواي قوام و رطوبت بود و در معده ثقل  آن و  استن جال و لزوجتيكه اندر آ

 او تعديل  تشنگي بنشاند و بنابر لينت و استواي قوامر است طبع او تكه آن به سببزياده نكند و نفخ پيدا نه نمايد و 

 كه آن به جهت تعديل گرمي و خشكي نمايد و ر استت سردكه آنكند واز بهر  آن بت صالتلئينو  آن ماده و تلطيف

ق و  با لزوجت مزلكه آنذا دهد و بنابر تمام پخته باشد زود هضم شود و بدان سبب حفظ قوت نمايد و تن را غ

 نچسپد و اين خاصيت در چيزي سواي كشكاب نيست از ن آكند و اندر آن جاليست بزودي در عروق گذرد و غسل

 كشكاب سازند لزوجت و نرمي و به قوام از چيز لزج زلق و جال كم آيد نه بيني كه در چيزهاي ديگر كه كه آنبهر 

در رگها آلودگي بسيار بماند ودر بيضة مرغ نيمبرشت همچنين  آن  ازهمواري قوام باشد ليكن انضاج و جال نباشد و

يده فرو رود زيرا كه فعل و منضج نيست و از فم معده ناگوار ليكن بر فم معده درنگ بسيار كند  است و لينتلزوجت

 جمله معلوم از اين بسياري درنگ كردن بر فم معده غثيان آرد و به سببفم معده اشتهاست و هضم كردن نيست و 

 قوت او كه آن يكي ر است را دو خاصيت ديگ و سواي اين كشكابر استگردد كه خاصيت لزوجت و جال در ماءالشعي

  مثالً عدس كه جرم اوقابضر است در بعض خوردنيهاي ديگچنان كهن قوتهاي متضاده نيست  آ و اندرĤن استيكس

 غذائي كه او دهد بغايت نيك بود و قوت Ĥن است قوت او يكسكه آن به سببو آب مسهل است و ماءالشعير  است

بيني كه منفعتهاي كشكاب يافته شود ن آن  درذا دهد و قوت را نگاه دارد اينهم خاصيتي تن را غكه آنافزايد دوم 
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در سكنجبين يافته  آن  اگر غرض تسكين حرارت و تلطيف ماده بودچنان كه شود مييك يك در اشربة ديگر يافته 

ال قوام خلط رقيق باشد جالب رطوبت از ماءالشعير زياده كند و اگر غرض اعتدو شود و اگر غرض ترطيب بدن باشد 

ع كه جز بكشكاب يافته نشود بناء از آب سرد اين غرض حاصل شود ليكن منفعت تغذيه و حفظ قوت با ديگر مناف

لبه اگر تلطيف تدبير مطلوب باشد كشكاب بدهند تا طبيعت مشغول به هضم چيزي غذايي كرده نشود و بدانند كه غ

ير باطل كند و سبب اضطراب گردد زيرا كه هرگاه چيزي با وي در معده هرچه با ماءالشعير بنوشند منفعت ماءالشع

متحير شود خاصه طبيعت بيمار كه هضم  آن جمع شود قوتهاي مختلف ظاهر گردد و طبيعت در هضم و تصرف

 كشكاب را فاسد كند و همواري قوام او كه آن بهر  استنيك ممكن نباشد و بدترين چيزها با كشكاب سكنجبين

 كه چون ماءالشعير بدهند پيش از كشكاب بدو آن استايد و او را قبل از هضم از معده فرود آرد پس صواب باطل نم

ماءالشعير  آن  كند بعد ازر استساعت سكنجبين دهند تا تلطيف خلط كند و مستعد دفع طبيعت نمايد و معده را د

 نيك قبول كند و زود هضم آن راباشد ن  آدهند تا در معده زياده از دو ساعت درنگ نكند و معده مستعد هضم

نمايد و خلطي را كه سكنجبين لطيف كرده باشد بشويد و دفع كند و عروق و مجاري اخالط را پاك كند و گاه دفع 

 نمايد و اگر بعد از ماءالشعير بچهار ساعت شربتي ديگر از سكنجبين بنوشند هرچه به عرقادرار بول و گاه ه ب

ه به همده و نضج داده باشد زود دفع شود و سردي و تري كه از كشكاب حاصل شده باشد  تعديل كرآن راكشكاب 

منع كنند و اگر بچيزي  آن تن رسد و ترتيب دادن چنان بايد كه در ابتدا ماءالشعير رقيق دهند و نزديك انتها از

غليظ دهند و در انحطاط حاجت آيد برجالب با سكنجبين قناعت كنند و آنجا كه حاجت حفظ قوت باشد ماءالشعير 

د عوض كشكاب جالب با سكنجبين بدهند و كشكاب كه ا كه در دو ورم يا اعراض صعب باشكشكاب بدهند و آنج

آن  كه قسمي از ماءالشعير نويسند ميح قانون را و شالرئيس شيخنيك پخته نباشد نه غذا را شايد و نه عالج را 

در آب آيد و اين قسم را  آن  و صورت باشد يعني اجزاي لطيفجرم شعير نباشد ليكن مثل قوت آن  در كهاست

سكوره و جو  بيست به قدرآب  آن  كه درآن استمدخل در عالج و مطمع در نفعست اگر نيك پخته باشد و بهتر 
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 قسم رقيق اين استبگيرند و  آن يك سكوره باشد و بعد پختن قريب بدو خمس آب باز آيد پس آب سرخ رقيق از

كمتر و ترطيب او و غسل او و اخراج فضول و انضاج او بسيار و تبريد او معتدلست و زودتر  آن  كه غذايماءالشعير

باشد و بهتر نزد  آن  آردچيزي از جرم جو و آن  در كهآن استهضم شود و كمتر ترش گردد و قسم ديگر ماءالشعير 

شديد  لزوجت به حدشد كه نفخ او دور شود و  كه طنج او بغايت مفرط نباشد بلكه آنقدر باآن استقسم  در اين ما

در جوهر بارد   غسل و انضاج كمتر كند و بسيار باشد كه اين ترش گردد در معدةنرسد و اين قسم غذا بيشتر دهد و

 از سازند مي حرارت غريب از باب سوءمزاج بسيار عارض شده باشد و ماءالشعير را گاهي مطبوخ آن راخود و اگر چه 

اگر اراده تقليل غذا و فرط غسل و اخراج فضول باشد و جمع كردن ميان سكنجبين و ماءالشعير با آن  مع پوست جو

كه نخست قبل او  ييست نوشيدن ماءالشعير بر قبض شكم و واجب نر استهم مكرب و مفسد ماءالشعير در اكث

تر  ر ترش گردد كشكاب رقيقبحقنه يا شياف طبع را نرم كنند پس كشكاب دهند و اگر كسي را در معده ماءالشعي

از ي بپزند و اگر  وباشد با آن  مسخن معده و مقوي حرارتآنچه آن نوشانند و اگر از ترش شود بيخ كرفس و مانند

 نيز ترش گردد ناچار قدري فلفل بدان آميزند خصوصاً اگر ماده سخت رقيق و گرم نباشد و اگر ماءالشعير در اين

 سركة خمر بدان ممزوج سازد و اگر سكنجبين صبح بنوشند و تقطيع اخالط كند معده نفخ كند محرور مزاج اندك

 آن را كه سكنجبين آنچهده ساعت ماءالشعير رقيق مذكور بخورانند تا  و فضول را براي دفع آماده سازد عقب او بعد

 هنگام عشا كه نمايد و خوف نيست در نوشيدن سكنجبين آن  و ادرار اخراجبه عرققطع كرده غسل و جال دهد و 

غذا از معده مفارقت كرده باشد و گاهي حاجت به تقدم جالب بر ماءالشعير افتد تا در ترطيب افزايد و اين 

 طبيعت چيزي از تلئينبراي  آن هنگاميست كه غلبة يبوست بر بدن و زبان بينند و گاهي احتياج شود بتقدم قبل

 مينويسد خان حكيم شريفت واقع نشود ن دو عمل مزاحم و تقدم اين همه بدو ساعت باشد تا مياتمرهنديآب 

ده خصالست   هيچ غذاي دوائي كثيرالمنافع مثل ماءالشعير نيست و مشتمل بركه آن بر  استكه اجماع واقع شده

بدن ششم النفوذ در تمام  محترقه چهارم منقي معده پنجم سهل باردست دوم منضج سوم مستفرغ مواد كه آنيكي 
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 اما شود مي دهم منفخ در معده نكند ميالغذا هشتم مسكن عطش نهم هيجان اخالط فاسد ن دللذيذ هفتم معت

 جو بپزند حكما را اختالف آن گلقند و در مقدار آب كه اندر آن و مصلح  استو نفاخبارد  مرخي معده و مضر احشاي

 آب و يك حصه جو و نزديك  نزد بعضي ده چند جو آب بايد و نزد بعضي بيست چند و نزد ديگر چهارده حصهاست

 كه جو مقشر جيد در ظرف مس قلعي دار كرده آب اين استديگر پانزده حصه آب و بهتر طريق ساختن آتش جو 

آتش مالئم بپزند و در اثناي پختن تبديل آب سه چهار بار نمايند و بهتر ه ريزند و ب آن  برصاف كه ده چند جو باشد

ماليده صاف نموده همراه گالب عرق كيوره شربت انار يا نبات سفيد  آن از كه هفت آب تبديل كنند بعد آن است

 سرخ شود ميجو پخته  آن  كه در هنگام پختن باليده شود و آب كه درآن استاستعمال كنند و عالمت جودت جو 

ملحم  بر سبيل اكثري و هرگاه تقويت منظور بود بمريض ماءالشعير آن استگردد و فربهي جو نيز عالمت جودت 

همراه كشك جو نپزند و صاف نموده  آن  كه گوشت بپزد تا گداز شود و بعد ازاين است آن دهند و طريق پختن

 دارند آب يخني گوشت اضافه نمايند و گاه ماءالشعير را خواهند كرد فرو كه هرآن است برند و طريق ديگر كار به

 و  است برند و ماءالشعير محمص قابض شكمكار بهده وي آيد پس صاف نموت سبه قوامطبخ جيد دهند تا ماءالشعير 

 بپزند و اگر خشخاش و ديگر ادوية  است چنان رسمبه عده كه جو را مقشر ساخته بريان نمايند اين استطريقش 

  تر باشد اسبة اضافه نمايند صوابقابضه من

  تدبير استفراغ خلط متعفن

  استواجب آن استعمال كردند بعد مراعات تب ول عروض كه چون قوانين مذكوره در اآن استدر قانون و شروح 

مذكور شد بلكه بر سبيل قطع  آن انضاج و استفراغي كه در بر سبيل تقليل و تخفيف باشد وه كه مشغول شوند ب

 به سببضرورت استفراغ نكنند چه گاهي استفراغ خلط خام  تا نضج نيابد بيبارد  سبب بود دماده را چه حار و چه

 و شود ميخلط  آن به سوي و موجب استحالة سائر اخالط گردد ميخلط  آن دم استفراغ تام عائد بكثرتهيجان و ع

 بباعث تحريك خلط خبيث از عدم انضاج شود مي استفراغ قبل از نضج خلط بد با خلط نيك مخلوط به سببگاهي 
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ا و قابل يه مكه آن تا  استمادهپذيرد و غرض در انضاج خلط تعديل قوام  او پس بخروج خلط طيب عائله كثرت مي

 مستعد براي دفع سهل از اينآساني گردد و خلط رقيق متشرب و غليظ تا شب و لزج چسپنده هر يك ه دفع ب

 كه رقيق اندك غليظ و غليظ اندك رقيق گردد لذج تقطيع پذيرد پس بر طبيب مزاول آن استنيست بلكه محتاج 

نضج در قاروره ظاهر شود ممتنع يا متعسر  آن خلط قبل از وقتيكه دراين صناعت واجبست كه بداند كه استفراغ 

 و بساست كه مادة خبيث نمايد ميآرد و مواد را و فعل كامل ن نضج بحركت مي  و بساست كه استفراغ بي استصعب

شود و اما له خارج ئاغ ه آساني و بيگردد تا ب آن  پس بايد كه بعد از نضج متوجه استفراغنمايد ميرا با طيب خلط 

اورام سرساميه و  آن  يا ازدهد ميت تا نضج نحرك منتقل از عضوي بعضوي باشد و بدانند كه مهلاگر ماده بسيار مت

ع باشد در خطر اندازد چه قونضج او مت آن  در ماده را در بدن گذارند قبل از زماني كهآنغير آنها حادث گردد يا اگر 

 آن توقع نضج خلط معتدل بود پس بزودي استفراغ آن زمانة باشد كه درزمانه نضج خلط رقيق المحاله لطول از 

 و با وجود اين طبيعت متحرك و متوجه آن استكمتر از خطر  در اين نمايند و انتظار نضج نكشند زيرا كه خطر

 هك آنو بداعانت جويد از استفراغ چاره نباشد  آن و چون طبيعت در دفع آن  كثرت اذيتبه سبب آن استبدفع 

انتظار نضج مثل انتظار او در مسهالت كشند و انتظار نضج در اخالط ديگر  آن  درفصد از قبيل چيزي نيست كه

فصد نبايد كرد زيرا كه  آن فصد از ابتداي مرض شود در انتهاي تأخير  تا خلط منفرد دفع شود و چونشود ميكرده 

ف قوت را و همچنين اگر خوف حركت و غلبة خلطي فات او ضعكه بساست كه هالك كند بباعث موا بل استفائده بي

 حركت ندهند مگر در ابتدا و آن رااز اخالط باشد و احتياط واجب كند استفراغ را و اگرچه نضج نيافته باشد بايد كه 

 طبيعت غلبه نمايد و نضج دهد و اگر بحركت نيايد خود كه آناما نزد انتها مطلقاً هيچ خلطي را بحركت نياورند تا 

بنفسه حركت  آن  بر وفق تحريك طبيعت پس اگرآن را بدان مادة مرض مندفع شود حركت دهند كه آنخود چندب

 كه آن استمنازع و اين  نه  استفعل او بگذارند و معاوضه بدان نكنند چه طبيب معين  باآن راكند يا حركت دادند 

هل بعد نضج مادة مرض استعمال كنند تا مادر بايد كه دواي مس  گفته ميچنان چهائج ناميده است  هآن رابقراط 
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 مرض مهياج يعني كثيرالهيجان باشد و قريب نيست كه در اكثر امر كه آننبايد كرد مگر  آن ابتداي مرض استعمال

  مثل تغذية ضروريه استوقت حصول نضج تام آن مهياج باشد و مثل اين استفراغ ضروري كه در وقت او نيست و

سبت اين استفراغ بمنع كردن از عاديت  و ن استوقت فراغ طبيعت از شغل بماده آن نباشد و كه در وقت خود است

يا وقت فتره  تب  بمنع سقوط قوت و هرگاه استفراغ استعمال نمايند مراعات وقت اقالع استماده نسبت اين تغذيه

 صناعت مضادت در سمت استفراغبه   وگشايند روز نوبت نكنند و نه فصد به اسهاليا وقت سردي نمايند و استفراغ 

 حركت نوبت نيز مثور كه آنميل استفراغ طبيعت نكنند و ثوران اخالط بچيزي از تحريك روز نوبت ننمايند و حال 

 پس دو تحريك جمع شده كار مشكل گردد و بالجمله پرهيز نمايند از تدبير غليظ در وقت نوبت تا  استاخالط

  در تنگ كردن مجاري وبه سببو نه جالب تا تدبير غليظ نوبت را بثوران نيارد  در ماءالشعير شكر نخورانند كه آن

 ضعف مفرط گردد زيرا كه طبيب معين و حافظ كه آن بلكه اعانت طبيعت به تلطيف غذا نمايند مگر ر استخطآن 

 كه آناز جهت ما قوت او ت بساست كه احتياج بدواي قوي ضعيف افتد كه آنو بد آن  نه منازع و معاند استطبيعت

مجلس آرد و استفراغ كثير با هم  ود اي  اسهال يك مجلسكه آناسهال خلط غليظ لزج نمايد اما ضعف او از حيثيت 

كوشند و  آن  كه تا ممكن بود يعني امتال خفيف باشد بدفعآن استنكند تا باعث سقوط قوت نگردد و راي در فصد 

 دفعه به يك از تكثير مقدار كه ر استتبه قدري خون بگيرند بهتاگر ممكن نباشد تكثير عدد مرات فصد كه هر مر

نيست مثل  آن به استفراغ كه استفراغ خون بسيار نكنند پس از چيزي كه احتياج  استخون بسيار برآرند و واجب

م افتد هنگا آن ارواح و اخالط صالح بسيار مستفرغ كردند و در خون سامان براي استفراغات نبود بساست كه حاجت

 آن  بر و گاهير استخيارشنبمصارعت با مرض و قوت ضعيف گردد از مصارعت بحرانات منتظره و بهترين مسهالت 

 شود مي مثل صبر به استعمال و گاهي احتياج شود مي و گاهي سمقونيا تنها در جالب داده شود ميسقمونيا انداخته 

 آب كاسني و آب عصيد كنند پس حب بسته  كه غسل و تربيت صبر درآن استچون ماده غليظ باشد و بهتر 

 و مادام كه از استعمال او ذهاب و فرار يافته شود ديگر نمايد مياستعمال نمايند و اما هليله زرد را قومي استعمال 
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چاره نباشد بعد نضج تام استعمال  آن بينند زيرا كه هليله بعد اسهال مقبض مسام و مخشن احشاست و اگر از

 و خاصه بشحم آنها افشرده يا در اوقات غلبة يبوست و صفرا و حاجت بترطيب و  استالنفع رين عظيمنمايند و آب انا

  يك مثقال و سقمونيا تا يك قيراط باشد و گاهي دربه قدراز مسهالت بعضي مرتب از بنفشه و سقمونياست بنفشه 

نيا داخل كرده شود دوا مرتب سقمو آن  و گاهي از مبردات مطفيه كه درشود مياندك نعناع داخل كرده آن 

 سقمونيا از جو سرخ هر واحد نيم درم كافور يك طس و طباشير و گلگشنيزصفت بگيرند  به اين  مثل حبكنند مي

نيم دانگ تا يك دانگ و بخورانند و يا بگيرند شيرخشت پنج درم و ترنجبين پنج درم و آب سيب شامي و آب 

شيرخشت و  آن  درسدس نسخه جزو آبها را جمع نموده  تريزگشنسفرجل مساوي از هر يك ده درم و آب 

فاتر  آن انعقاد رسد پس از آتش فرود آورده بگذارند تا گرميه  آرند تا قريب ببه قوامترنجبين تر كرده صاف نموده 

ل پاشيده برهم بزنند و در مكان معتدل يا مائ آن  بر كافور يك نيم دانگ سقمونيا يك درم سودهبه عدهگردد و 

كه گاهي از   استاز دو درم تا دو نيم درم و ممكن آن ببرودت نگاه دارند تا از حرارت محل تحليل نشود شربتي از

بمقداري داخل كنند كه در  آن  درشيرخشت و ترنجبين و شكر طبرزد ناطف يعني برفي سازند و سقمونيا و كافور

راهت ابن عباس به يكنگ آيد پس مرغوب طبيعت باشد  و سقمونيا تا نيم دامقدار كافور تا يك طسوج آن يك شربت

اين چنان  خلط خدث حمي باشد و آن  كنند كه از شان آنها استفراغبه ادويةگويد كه ما استفراغ خلط عفن بايد كه 

 آن  كه از شانبه ادويةان و استفراغ خلط صفراويست و اگر ربع باشد ش كه از به ادويةغب جو و  تب  آنباشد كه اگر

به موي بود د تب  كه از شان وي استفراغ بلغم باشد و اگربه ادويهتفراغ خلط سوداوي بود و اگر مواظبه باشد اس

 عنقريب مذكور گردد چنان چه كه ازشان او استفراغ خلط غالب در تركيب بود به ادويةمركب باشد  تب  و اگرفصد

دث مرض كند داده شود و گفتيم كه اين چيزيست كه  استفراغ بدن بمقدار محآنچهو بايد كه از سائر ادوية مسهله 

ريب قتس تخمين صناعي ببه حد اين شود ميطبيب را معرفت حقيقي او ممكن نيست و جز اين نيست كه شناخته 

شناسد كسي كه رياضت در صناعت طب و مزاولت امراض مدت طويل كرده باشد و   ميآن راو اين امريست كه 

 خلط بائج باشد پس هرگاه خلط را كه آنداي مرض دهند و خلط نضج نيافته باشد مگر نشايد كه دواي مسهل در ابت
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هنگام استفراغ خلط  آن  دربايد كه از جايي بجائي انتقال كند و مريض را ايذا رساند و قلق آرد مي آن ائج بينند وه

ديم سزاوار نيست كه استدالل  ذكر كركه آندر اول امر نمايند و انتظار نضج نكشد تا مريض استراحت يابد و با 

بايد كه نظر به كيفيت او كنند   او باشد از كميت خلط مستفرغ بلكه ميبه استفراغنمايند بر مقدار چيزي كه احتياج 

بمقدار محتاج اليه نمايند چون قوت  آن  كه استفراغخلط محدث حمي باشد بايد آن  استفراغ يابدآنچهپس اگر 

 نمايد ميخلط كنند و منع از استفراغ او نمايند زيرا كه اين ازدياد مرض  آن  استفراغ يابدآنچهقوي باشد و اما هرگاه 

 كه احتياج  استخلطي آن شود ميحال خارج  در اين  چيزي كهكه آن به سبب كند مين آن و قوت مريض احتمال

 در شش امور نظر دارند وباشد  آن به استفراغ كه هنگام استفراغ خلطي كه حاجت ر است و سزاواآن است به سوي

يل خلط است و تفصيل اين  و عادت مريض در استفراغ و نظر بمقوت مريض و سن او فصل و بلد مسكن مريضآن 

 كه هرگاه طبيب خواهد كرد كه نويسند مي ايالقي و جرجانيآيد  ه مع پنج امر ديگر در قول جرجاني مير استدو 

 آن دوم قوت بيمار سوم مزاج تب ه چيز نگاه بايد داشت يكي وقت نوبتدر تپهاي عفوني استفراغ فرمايد نخست يازد

ششم حال خامي و نضج ماده هفتم جانب ميل ماده هشتم سالهاي عمر  تب چهارم سحنه مريض پنجم معرفت ماده

 كه آن است تعلق بوقت نوبت دارد آنچهبيمار نهم هواي شهر مسكن بيمار دهم فصل سال يازدهم عادت بيمار اما 

اگر بضرورت حاجت استفراغي باشد  مستوي بدور معلومه باشد روز نوبت هيچ استفراغ نكنند و تب بنگرند اگر نوبت

آهسته شود يا در روز و شب آنوقت كه هوا  تب الزم باشد وقتيكه تب توقف بايد كرد و اگر تب تا انقضاي نوبت

 كه اگر قوت مريض قوي باشد خلط كه خارج تآن اس تعلق بقوت بيمار دارد آنچه آرند و به عملخوشتر باشد 

 پاك شود و اگر قوت ضعيف باشد استفراغ نبايد كرد وليكن بهر يك بار دفعه بيرون آرند تا بدن ببه يكبايد كرد  مي

اعتدال بازآيد قوت نيز به بدن رجوع كند ه تعديل مزاج اشربه بارده و مسكنه استعمال نمايند تا هر وقت كه مزاج ب

نباشد و نه سخت باشد بايد كرد و اگر قوت سخت قوي  آن به استفراغهنگام استفراغ خلطيكه احتياج ن  آپس در

فاريق يعني اندك اندك به دفعات كثير بايد كرد تا قوت بز حال خود بماند و ساقط نگردد و ضعيف استفراغ به ت
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 اول كمتر شده باشد به استفراغكه مدت ميان هر استفراغ چندان بايد كه از خلط خام بعضي پخته شود و قوت 

 كه از Ĥن است استفراغ بار ديگر كنند و حكم فصد بالانتظار نضج و غيره همبه عدهاندران مدت بجاي خود بازآيد 

اند بيشتر وقتها طبيعت چون نضج تمام كرده باشد خلط را دفع كردن آغاز كند پس نگاه كنند اگر  قانون منقول شده

 طبيعت را بچيزي لطيف اعانت كند ميبايد گذاشت و اگر اندر كار خويش تقطيه  آن  برندك ميطبيعت كار خويش 

 وجوب به حسبامداد طبيعت   طبيب تدبير استفراغ كند وكند ميبايد كرد و اگر چنان باشد كه طبيعت هيچ دفع ن

 كه آنكنند كه تا پيش از   آن هر استفراغيكه بضرورت كنند و نه در وقت او نمايند از برايكه آنو بدحال نمايد 

 مريض را غذا دهند در غير چنان چهماده را سختي كمتر كرده باشد  آن اخالط بحركت آيند و روي بعضوي نهند

آن  تعلق بمزاج بيمار دارد آنچه تا قوت او ساقط نشود و  استبدترين وقتهاي تغذيه آن وقت غذا مثالً در انتها كه

كنند و  آن  و مرض هم گرم استفراغ به تمرهندي و شيرخشت و بنفشه و مانندت اس كه بنگرند اگر مزاج گرماست

 تعلق بسحنه آنچهجائز بود و  آن اگر مرض سخت گرم نباشد و خواهند كه استفراغ كنند هليله و شاهتره و امثال

لير باشند و اگر  كردن دبه استفراغ كه بنگرند اگر بيمار لحيم و فربه باشد كثيراالخالط بود آن استمريض دارد 

 كه نگاه آن است تعلق بماده مرض دارد آنچهو خشك و الغر باشد بتعديل مزاج مشغول شوند و از استفراغ بازدارند 

 به عده خاصه اگر بول سرخ غليظ بود ر استت كنند كه اگر ماده بيماري خون يا خلطي مساوي خون باشد فصد اولي

كه در آغاز عالج كلي در قول  آن  چون شربت بنفشه و شربت آلو و غيراگر طبع قبض باشد بچيزي لطيف نرم كنند

 مادة مرض هست يا نه اگر قوت شود ميالرئيس گذشته داند و وقت استفراغ نگاه بايد كرد تا خلطيكه بيرون  شيخ

 مرض زياده قوي و ماده ماده مرض باشد چندان رها كنند تا مقدار حاجت بيرون آيد وگرنه استفراغ منع بايد كرد تا

نشود قوت ضعيف نگردد و بسيار باشد كه ماده غليظ و لزج باشد و قوت سخت قوي نبود و طبيب را حاجت استفراغ 

 تا قوت دارو خلط غليظ را بجنباند و دفع كند و كم  باشد اسهالي كنندباشند پس به مسهل قوي كه نحل او اندك

ن حال از مسهل قوي مقداري اندك بايد داد يا مسهل بايد فعل و استفراغ بسيار نكند تا ضعف نيارد و در چني
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 يا غاريقون نيم درم و سقمونيا به سرشند درم گلقند يم درم سقمونيا يك طسوج با هفتن بدصفت تر به اين ساخت

امي و  تعلق بخآنچه مذكور و اگر اين ادويه با عصارة گل سرخ تازه يا با شربت درد خورند جائزست و به دستور

 كه استفراغ قبل از نضج نكنند اال اگر در بدن اخالط بسيار بينند و يا خوف تحرك اخالط آن استي ماده دارد پختگ

كنند تا ماده لختي كمتر گردد  آن  عضوي شريف باشد و استفراغ كه پيش از نضج كنند از بهربه سوي آن و انصباب

استفراغ كه بهر تنقيه بدن كنند بعد ظاهر شدن و طبيعت را سبكباري حاصل شود و انضاج باقي سهل گردد و هر 

 خلط كه آن كه خلط رقيق شود از بهر آن استاند كه مقصود در پختن خلط  عالمات نضج بايد گردد گروهي پنداشته

جا معلوم شد كه از اين و هم  است بپزانيدن حاجت نيست و اين پنداشت باطلآن راصفراوي رقيق باشد گويند كه 

 اگر در تن اخالط بسيار و اما داز پردبه استفراغدة استفراغ كند نخست انتظار نضج نمايد بعد طبيب هرگاه ارا

كنند واباشد تا طبيعت سبكبار شود و عالمت  آن گويد اگر استفراغ  هايج ميآن را بقراط چنان كهمتحرك باشد 

 در اين  و صاحب او بيقرار باشد وگردد مي كه خلط در بدن بيمار از جائي بجائي آن استكثرت اخالط هيجان آنها 

 پس اگر استفراغ كنند دفع بواجب كند و خلط كند مي آن به طريق آن حال طبيعت ارادة معونت از طبيب در دفع

 كه بنگرند اگر ميل آن است تعلق بميل ماده دارد آنچهو راحتي تمام پديد آيد  آن  ازكمتر گردد و ممكن باشد كه

تفراغ بقي كنند و از بهر قي چيزي دهند كه از عادت بس دور نباشد و بر سكنجبين و  معده است اسبه سويماده 

 به جانب كنند و اگر ميل ماده به اسهال امعا دارد استفراغ به سوي ميل آنچهقناعت كنند و  آن  و مانندگرم نيمآب 

ائي كه  كنند بداروهبه اسهالراغ  مقعر دارد استفبه جانب ميل و آنچهادرار بول كنند و ه حدبة جگر بود استفراغ ب

جگر را موافق بود و اگر ميل بر دو پاي سفلي داد استفراغ بحقنه يا شياف كنند و عالمات اين ميلها هر يك در 

 كه بنگرند اگر سن آن است تعلق بسالهاي عمر بيمار و شهر مسكن او و فصل سال دارد آنچهو مقامش گفته آيد 

گي بفرمايند و اگر سن طفلي يا يك بارباشد  آن  ربيع يا خريف استفراغيكه حاجت و شهر معتدل و فصل استشباب

پيري و شهر گرم چون بالد جنوبي و سودان يا سرد چون شهرهاي شمالي و سقالبه و فصل تابستان يا زمستان باشد 
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 اندر تابستان مسهل كمتر ايضاًاز استفراغ بازدارند و اگر ضرورت باشد استفراغ اندك اندك بدفعات و برفق نمايند و 

تر باشد و اندر زمستان نيز  هوا خوشتر و حرارت غريزي قوي آن ند كه درحتياط فرمايند و در ساعتي بفرماياه و ب

ايند كه حرارت غريزي  كه ضرورت قوي باشد وقت چاشتگاه يا نزديك نيمروز فرمآن رامسهل قوي كمتر فرمايند و 

 كه نظر كنند اگر مريض عادت خوردن دواي مسهل آن است تعلق بعادت بيمار دارد آنچهو تر باشد  ندهاندر تن پراك

 بمقدار احتياج بغير احتياط و خوف نمايند و اگر به مسهلافتد بايد كه استفراغ  آن به استفراغداشته باشد و احتياج 

 عادت مسهل نباشد و يا نداشته باشد در مسهل دادن احتياط كنند و اگر عادت قي كردن داشته باشد و آن عادت

عادت داشته باشد  آن اگر عادت مسهل خوردن داشته است و قي كردن عادت نداشته استفراغ از جهتي فرمايند كه

 نيز عادت نگاه بايد داشت اگر بيمار عادت فصد كردن داشته باشد و حاجت فصد بود به فصدو همچنين در استفراغ 

نه داشته است فصد كنند ليكن خون كمتر از حاجت و اندك اندك  آن دت حاجت كنند و اگر عابه قدراخراج خون 

 كه در تپهاي گرم بدان استفراغ كنند اما ادويةمل شي قوي نكرده باشد  نمايند تا برخالف عادت برطبيعت حبيرون

 ت ياآلو و شيرخش به آب تمرهندي و شيرخشت يا به آب صفراوي باشد استفراغ تب  كه اگر عمر جوان واين است

 بايد كرد و اگر با سقمونيا حاجت آيد اندكي اندرين آبها حل كنند و اگر خيارشنبرلبالب و شيرخشت و اندك به آب 

 به اين اشد و شربت بنفشه و حب بنفشه ببدهند روا آن شيرخشت و غير در جالب يا در آب آلو حل كنند و بي

انگ يا يك دانگ كتيرا يك دانگ و اگر مراعات فم معده نسخه اندرين باب نافع بود بنفشه يك درم سقمونيا نيم د

كنند سقمونيا مشوي كنند و كتيرا در گالب يا در آب سيب يا آب به حل كنند و بنفشه و سقمونيا بدان سرشته 

تر بايد نيم دانگ پودينه داخل كنند و حب مسهل كه در قول شيخ گذشت  حب كنند و اگر مراعات فم معده قوي

درم آب آلو يا آب  بيست درم جالب و بيست سخت غالب باشد نشايد داد و اگر آن  بررا كه حرارتجز مرد جوان 

 به آب حل كنند مسهل تام باشد و كسي را كه غثيان ايذا دهد سقمونيا آن تمرهندي بگيرند و دانگي سقمونيا در

گرم خواهند هر روز سقمونيا نياور انار يا در آب سيب يا در آب بهي حل كنند و اگر در تپهاي يرقاني براي جگر 
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 معجوني كه اسهال كند و حرارت را ساكن گرداند بگيرند مغز تخم صفتماءالجبن حل كرده بنوشند صواب باشد 

درم در آب به  بيست السوس يك نيم درم ترنجبين يا شيرخشت خيار و مغز تخم كدو شيرين از هر يك پنج درم رب

 قرص طباشير صفت  است جمله شش شربتبه سرشند آن قمونيا با ديگر اجزا در آرند و يك درم سبه قوامگداخته 

مسهل معده را قوت دهد و حرارت ساكن كند بگيرند طباشير و عصارة زرشك هر يك يك درم سقمونيا گل سرخ 

اكنج  يا آب كالثعلب عنب به آب كساني سرشته قرص سازند و اگر خواهند به آب كتيرا هر واحد يك دانگ جمله  را

رشتي سينه بايد د حبي كه در تپهاي گرم و صفتقرص بسته خشك سازند و بدست شكسته وقت حاجت بخورند 

 كه حاجت باشد كه هر آن را سرشته حب سازند و خيارشنبر به عسلداد بنفشه يك دام شيرخشت يك دام هر دو 

  هر شب پنج درم شيرخشت نجايدروز طبع اجابت كند بفرمايند تا 

  ية صاحبان حميات خلطيهتدبير تغذ

در قوت و مرض هر دو را كم كند سوم  آن  سه نوعست يكي تدبير غليظ وعفنيهگويد كه تدبير حميات   ميابوسهل

كم ننمايد و تدبير عام براي حمي  آن تدبير متوسط و او حفظ قوت بر حال خود نمايد و در مرض زياده نكند و از

 كه در آن استداده و او   استالمنتهي  اگر مرض قريبكه آنقوت مثل مرض و  از شود مي استخراج كرده عفنيه

لطيف باشد و اگر بعيدالمنتهي باشد بايد كه تدبير در اول امر گردد بايد كه تدبير او از ابتدا چهار روز منقضي 

بهضم غذا از غيرلطيف بود تا قوت ضعيف نگردد و هرگاه بمنتهي رسد تدبير لطيف استعمال نمايند تا طبيعت مغيره 

انضاج مادة مرض مشغول نشود اما قوت اگر صحيح قوي باشد بايد كه تدبير از اول امر لطيف بود و اگر ضعيف باشد 

 غايت به حد آن بايد كه از لطافت تدبير در اول امر تقليل نمايند و در لطافت او نزد حضور منتهي زياده كنند و در

 و اين چنان باشد شود مياز نوائب جزئيه استخراج كرده  آن ض پس معرفتلطافت نرسانند و اما تدبير خاص بهر مر

 آن و اما در اوقات فترة مرض و سكون آن و اندكي قبل از تب  كه منع كنند از غذا در اوقات هيجان استكه واجب

 بدان  كه اعراضي كهآن استكنند و حاصل اين تقرير  آن  وجوب مرض و قوت قويستبه حسببايد كه تدبير غذا 
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 يا قويست آن ياسه گونه است يكي قوت كه آاستدالل بر امر تدبير كنند با بيمعني كه آيا لطيف بايد يا غليظ 

 يا بطور كند مييا هر روز نوبت كه آ تب  يا بعيدالمنتهي سوم نوائب استالمنتهي ضعيف دوم مرض كه آيا او قريب

بايد يا غليظ يا ميان  كه آيا لطيف مي آن  حدت و تطاولازحال مرض در شود ميربع يا غب پس مادة غذا شناخته 

كه اين وقت تغذيه  آن در بعض اوقات يا آهستگي آن  از نوبتهاي مرض و اقالعگردد ميهر دو و وقت تغيه دريافت 

اغذية رطبه است و خصوصاً براي كسيكه مزاج  تب ترين اغذيه براي صاحبان  كه موافقنويسد مي بوعلي سينااست 

جهت كه او شبيه از اينآيد  طب باشد مثل صبيان و صاحبان سكون و زنان و معتادين اغذية رطبه پس موافق مياو ر

شروع كند و طبيعت قبض باشد تا  تب و چون  است حيثيت كه ضدمرضاز اينو   استبمزاج اصلي اينچنين كسان

مقلعه يا  تب شان را نوبتهاي دائره در كه مالقي شود اي است خارج نشود غذا ندهند البته و واجببه تمامهثقل 

وقت غذا  در اين  شكم ايشان خالي از غذا باشد البته زيرا كه اگر ايشانحالي كهذي فتره در  تب نوبتهاي مشده در

  استجهت واجباز اينخورده باشند طبيعت بهضم مشغول شود و از نضج و دفع بازماند و مرض مستحكم گردد و 

و بهتر است  آن اگر اتفاق توافق وقت انحطاط با وقت عادت غذا افتد نمايند و آن طاط و بعدتغذيه تا انح تأخير كه

التغذيه بود  متولد شود و قليل آن  كه كمال لطيف باشد يعني خون رقيق ازآن است از تغذيه و تدبير بعضي كه آنبد

 كه آن استالتغذيه باشد و بعضي پيدا گردد و كثير آن  كه غليظ بسيار بود يعني خون غليظ ازآن استو بعضي 

مائل بلطافت بيشتر و بعضي مائل بكثافت اكثر بود و لطيف كامل در لطافت منع  آن مابين هر دو باشد پس بعضي

 آن است و اغذية متوسط مائل به لطافت  استغذاست و غليظ در كمال غلظت استعمال اغذية اصحا در حالت مرض

 به قول ماءالشعير غليظ و به عدهماءالشعير رقيق و  آن ر وجالب بسيار رقيق و بعدكه از غذا اقتصار كنند بر آب انا

 متوسط آن  صاف كنند وكه آنكشك شعير بغير  آن و بعد آن رطب مثل سرمق و اسفاناخ و بقلة يماني و مانندبارد 

ة مرغ و الطف از آنها تيهو  و الطف از آنها كبك و بچ استچة بره و بزغالهو متوسط مائل بغلظ گوشت مرغ و پاي است

القوام و ماهي بسيار كوچك و  ي بچه مرغ و تيهو و بيضة بينمبرشت رقيق تازه و دراج و الطف از آنها بازوو ماهي
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 غذاي قوي آن يكه رقيق باشد و اما غليظبه حدنان سميد محلول در آب سرد  آن الطف آنها كشك شعير و الطف از

الق  و اتصال اجزا از روي مالست و ازجامع بغلظ قوام آن  زيرا كهاست تب صاحبان و كشكاب بهترين غذا براي است

جهت از اين و  استو جال و تر طيب و لينت و مضادت بحمي و تسكين تشنگي و سرعت نفوذ و غسل و بدون قبض

 گاهي جال بمري نيست ولصوق بممر او و  آن  در و اگرچه تنگ باشد وشود مي دور منافذ متشبث نكند ميرسوب ن

 تلطيف الطف به سويشدند   و قدما هرگاه محتاج ميكند مي و چون خوب پخته شود البته نفخ ننمايد ميمثل بلغم 

اندك از ماءالشعير و تنفيذ  آن  ماءالعسل رقيق كثيرالماء زيرا كه غذائيتكردند مياستعمال  آن از تدبير بكشك و آب

محاله ال آن و به آب  و حرارت او مكسورر استفتيح او و ادرار او بسياو براي آب و ترطيب او بدان و جالي او و ت

بيشتر و  آن تر و غذائيت  زيرا كه او غليظ استسكنجبين عسلي آن  و اگرچه كم باشد و متصلنمايد ميزيادتي قوت 

ن في حشاي حار مثل عسل نيست و اما اآلاه تسخين و مضرت ب آن تر است و در قوي آن تقطيع و جال و تفتيح

افضل از عسل زنبور است و اگرچه جالي او كمتر از جالي  آن  خصوصاً صافر استشك آن القصب كه زماننا عسل

 و اين در گردد مي و همچنين سكنجبين شكري وليكن اقتصار بر سكنجبين تنها گاهي مورث سحج  استعسل

 كه مقتضي و بدانندايم  دا نوشته و ما براي نوشيدن ماءالشعير و سكنجبين رساله ج استامراض حاده مخوف

 و اولي اوقات براي آن استو استفراغ  آن و تحليل آن  نضاجآن رابير طبع مادة مرض و تمكين طبيعت تلطيف تد

 پس نشايد كه نمايد ميهنگام اشتغال طبيعت براي جنگ ماده اشتداد  آن  زيرا كه در استتلطيف وقت منتهي

قتال  آن هضم غذاست مشغول گردد و خصوصاً نزديك بحران و اما قبل از آن طبيعت از ماده بچيزي ديگر كه

 آن است ر است مقتضي تلطيف تدبيآنچه و از باشد ميوقت در غذا دادن ضرر بسيار ن آن  پس درشود ميمستحكم ن

ارغ حاجت ف آن حالت بايد كه از اقتضاي در اين  يا اسهال شكم يا حقنه يا تسكين درد حاجت بود پسبه فصدكه 

 غذا دهند اگر غذا واجب بود و مانعي ديگر مثل احتباس ثقل يا ورم معده و غيره نباشد و مقتضي به عدهشوند 

 آن قوت مشغول بسيار بمادة مرض نباشد و آن  كه در استتغليظ تدبير قوتست و بهترين اوقات براي تغليظ وقتي
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عات نمايند كه تفريق غذا نيز باعث خفت بر  دفدرن غذا  كه تدارك ضرر تغليظ بداد استواجب و  استاوائل مرض

دارد زيرا  آن ي تغذيه و تفريقبه زيادت زيادتي تحليل او حاجت به جهت و فصل تابستان گردد ميقوت مثل تلطيف 

 كه بدل  است پس واجبباشد ميبتفاريق  آن  در تحليلكه آن و بهر كند ميقوت بهضم بسيار دفعه وفا ن آن كه در

احتياج ببديل بسيار  آن  قلت تحليلبه جهت آن  درق باشد ودر فصل زمستان امر بالعكس بود زيرا كهنيز بتفاري

به  دهند بقوت وفا كند و از غذا در يك دفعه فراغت يابند يعني اندك غذا يك بار پس اگر بدل يعني غذا باشد مين

 موجب ضعف در قوت  است زمانة رديابستان نباشد و فصل خريفمثل ت آن  دفعه كفايت كند و حاجت بتفريقيك

به احتياج بتلطيف ميان حفظ قوت و ميان قهر ماده نباشد  آن  درجهتاز اين و شود مياءت در ماده و زيادتي رد

 وجوب رعايت هر دو امر زيرا كه اگر تلطيف بسيار كنند قوت ضعيف گردد و اگر تغليظ نمايند ماده در مقدار سبب

و   استتدبير معتدل و تفريق اندك اندك اولي بود و بالجمله تفريق با ضعف قوت اولي آن فساد زياده شود پس در

بودي كه تلطيف غذا بكمال  آن تر بود هر آئينه واجب  اگر تقاضاي قوت بغذا براي حفظ و بقاي او نميكه آنبد

ند زيرا كه نيست و ضعيف شود و چون قوت ضعيف شد عالج نفع نك آن شد ليكن قوت متحمل تلطيف كرده مي

رساند و   قوت ميبه سوي و اغذيه به ادويه كه آالت يعني تدبيرات  است نه طبيب و اما طبيب خادم استمعالج قوت

قريب بود در روز  آن  كه منتهايآن است باشد داد راار حند بايد كه نگاه كنند اگر مرض بسيآن استچون اين د

 ضعيف نخواهد شد آن استتا منتهاي  آن ت كه ميان ابتدايمد در اين چهارم يا هفتم و معلوم كردند كه قوت

تخفيف هر شغل بر قوت و تسلط اين بر ماده نمايند و شغل او بغذاي بسيار نكنند بلكه تلطيف تدبير نمايند و 

 ليكن نه در كمال حدت حاد استهرچند تبرك طعام مطلقاً باشد و خصوصاً در روز بحران و اگر ببينند كه مرض 

 كه تلطيف تدبير نمايند ليكن نه در كمال لطافت مگر نزد منتهي در روز بحران  استد مطلقاً باشد الزمبلكه حا

هنگام تغذيه واجب بود و اگرچه بحران باشد و اگر  آن  دري عظيم مثل شدت ضعف قوت كهبه سببخاصه مگر 

كه قوت تا منتهي با وجود تلطيف مرض مزمن يا قريب از مزمن در طول منتهي باشد تلطيف تدبير ننمايند زيرا 
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ماند و تر كنند تا قوت باقي   كه اول تدبير غليظ استتدبير سالم نخواهد ماند ليكن با اينهمه در جميع اصناف الزم

به  مشغول بدفع مرض گردد و در ميان ابتدا و انتها به تمامهالطف نمايند تا طبيعت در آخر تدبير موافق منتهي 

هنگام طبيعت را بر ماده واگذارند و  آن  قوت محفوظ ماند تا قريب منتهي پسكه آنطف روند تا  از اغلظ با لتدريج

نگردانند و چون معلوم كنند كه قوت قويست بساست كه حال واجب كند كه اقتصار بر جالب و  آن مشغول بغير

باشد اقتصار بر ماءالشعير تا يك هفته نمايند و خصوصاً در حميات اورام پس اگر خوف ضعف از تلطيف  آن مانند

 يا مزمن يا متوسط است پس ميالن بتلطيف حاد آن كنند و چون بر طبيب حال مرض مشكل گردند و نداند كه

ي با مراعات قوت و احتمال و كسي كه گمان كرده كه تغذيه و تقويت در مرض حاد به زيادت از ميالن  استاولي

 آورد يا به عملهرگاه خواهد   استنيست و در دست طبيب استفراغنضج را معني  آن  دركه آن به جهت  استاولي

 و ابدان صفراوي  استبه عمل نياورد خطاي او معلوم شده بالجمله چون خوف از سقوط قوت كنند تغذيه اولي

 گفته شد از تلطيف و ترك غذا و خصوصاً چون معتاد بخوردن بسيار باشند زيرا كه آنچهمقتضي تدبير مخالف انداز 

 حال ايشان  استوقت منتهي آن كه آن باشند بلكه در اصعب وقت از تب يشان را اگر غذا ندهند و اگرچه در ابتدايا

اند غشي برايشان طاري گردد و بزودي هالك گردند اگر  القوه  اگر ضعيفكه آن به جهتدو امر خالي نيست از 

ايشان ظاهر گردد و از باريكي بيني و فرو رفتن  ول برببذول افتند و عالمات ذاند درد ت بغذا نكنند و اگر قويرمباد

 انصباب صفراي الذع بمعدة ايشان و از به جهت ايشان قبل از ذبول افتد چشم و لصوق صدغ و بساست كه غشي بر

منقطع گردد ضعيف و الغر شود و  آن بعضي مردم كسي است كه گوشت در بدن او بسيار باشد ليكن چون غذا از

 نبود و هر كسيكه حرارت غريزي او در كمال قوت و كثرت و يا ضعيف در كمال ضعف و قلت باشد متحمل منع غذا

 انصباب صفرا به سببرسد دائم وجع در معده   ميبه هم كه او را  استبر ترك غذا صبر نتواند كرد و از ايشان كسي

بر ترك غذا و ايشان بساست كه اند در عدم صبر  و صداع بمشاركت معده و صعود ابخره و ايشان از همان قبيل

بدان براي تقويت فم  آن آميختن آب انار و ماننده  بشوند مي و بساست كه محتاج به ماءالشعير نمايند ميقناعت 

 قريب شوند مي و اكثر از ايشان چون ضعيف شود ميمعده و بساست كه احتياج قي بسهولت قبل از طعام ايشان را 
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  و چون سكنجبين ممزوجباشد مي معده به هم بلكه انصباب صفرا باشد ميف نش شدت ضعب و سبگردند ميبغشي 

 ايشان بحال آيد و چون بعضي حالبسيار بنوشانند اخالط صفراوي قي نمايند و  به آب بسيار يا شراب ممزوجبه آب 

گي نتوانند كرد اما اند كه صبر بر گرسن قبيل آن از ربوب قابضه بنوشند تسكين يابند و پيران و ضعيفان و صبيان از

اند و خصوصاً كه متلرز اعضا و فراخ عروق باشند و در هواي سرد  توانند كرد و قريب آنها جوانان كهول بسيار صبر مي

 از ايشان غذا را در اول نمايند مي در امثال اين مرغي از وجه ديگر زيرا كه منع نمايند ميو بسيار باشد كه اطبا خطا 

خورانند بضرورت پس  نوقت غذا مي در آشود مي كه قوت ساقط كنند ميرسند و معلوم  تها ميانه امر و چون قريب ب

 غلطي بودي و عارض از اينخطا و خلطي كمتر  آن دادند در ابتدا خطا بنمايند از دو وجه و اگر ايشان را غذا مي

رسد و قلق و   ميبه همدم نضج  قلق عبه سبب براي اين مرضي كه ايشان را نزالت خام و صفراوي و بيداري شود مي

 پس نمايند مي و بخارات ايشان كثرت سازد ميگويند و مواد قوتهاي ايشان را منضغط   و هذيان ميكنند ميتملل 

 امور غيرواقعه را و رعشه نمايند مي و تخيل گردند مياهايي كه در خارج نباشد و بر بستر از پهلو به پهلو د صشوند مي

 ثقل به سببند باش  وجع فم معده و نفوس ايشان محزون ميبه سبب كند مييشان احتالج  و لب زيرين اشود مي

 طبيعت مرض و به حسب گويد كه تدبير غذا و حميات بايد كه ابن عباس قلب به سوييه معده و صعود ابخرة رد

نة بدن و  سحبه حسب عادت مريض و به حسب اوقات سال و به حسب قوت مريض و به حسب اوقات او و به حسب

به  عروض اسباب مانع از تناول غذا بمريض باشد اما به حسبو  تب  اوقات نوائببه حسب ميل اشتها و به حسب

 باشند واجب حاد و بعضي متطاوله مي آن  طبيعت مرض چنان بود كه چون حميات و غيره امراض بعضي ازحسب

 آن بعضي از  است امراض حاده را اقسامكه آنبود از بهر  آن  كه تدبير مريض بغذا حسب حدت مرض و تطاولاست

 به قول كه در روز دوم و سوم و چهارم و پنجم منقضي گردد و بعضي از آنها حاد آن استدر غايت حدت باشد و او 

  در كهحاد است آن  كه در روز هفتم و نهم و يازدهم تا چهاردهم منقضي گردد و بعضيآن است و او  استمطلق

 هم بطي باشد پس اگر مرض در غايت از اين آن ستم تجاوز كند و بعضييدهم تا ب چهار كه از استآنابطا بود او آن 
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حدت باشد بايد كه غذا در غايت لطافت بود مثل آب خالص ممزوج بجالب و يا جالب و يا ماءالعسل و سكنجبين و 

 الب يا شربت بنفشه دهند و اگر از يا جبه شكرقبيل باشد كه در روز هفتم منقضي شود بايد كه ماءالشعير  آن اگر

نوع باشد كه در روز نهم تا چهاردهم منقضي گردد ماءالشعير با ثفل او دهند و يا ماءالشعير مصفي در روزي دو آن 

 در تدبير شود ميو همچنين امر جاري  آن مرتبه يا ماءالشعير در اول روز و بعد نيمروز مزورة كدو با اسفاناخ يا غير

 تدبير باشد و هر قدر كه مرض در حدت از اينتر   غليظبدان چهباشند   مياز اينكمتر در حدت   آنامراضي كه

 در بعض امراض حاده كه آنتر بود تا  تر باشد و هر قدر كه مرض درازتر باشد غذا غليظ شديدتر بود بايد كه غذا لطيف

دهند و اما امراض متطاوله  آن ماءالشعير بثفلباشد ماءالشعير غليظ و  آن  درازتر ازآنچهماءالشعير رقيق بدهند و 

ن تغليظ غذا كنند از امراض متطاوله بايد كه اندر آ آن مثل حمي غب غيرخالصه و حمي مواظبه و حمي ربع و مانند

 مرض بمنتهي رسد پس هرگاه تلطيف غذا در مثل اين امراض كه آنو تلطيف ننمايند و در مقدار غذا افزايند تا 

 قوت نزد منتهاي مرض ايمن نباشند و مريض را چندان قوت نباشد كه بدان مقاومت مرض كند چون كنند از سقوط

بايد كه تلطيف غذا يا تقليل او در امراض متطاوله هنگام منتهي بود  جهت مياز اينتر نزد منتهي باشد و  مرض قوي

اند قوت   گرداند و قدما تشبيه دادهو مقهور هدغذا مشغول گردد تا او را هزيمت دتا قوت بمقاومت مرض از هضم 

 قرب و بعد سفر به حسب مسافر اندازة زا و براي سفر كه آنمريض را بزادراه و مرض را بسفر و طبيب را بمسافر بهر 

 پس اگر بيند كه كند مي كوتاهي و درازي مرض به حسبگيرد همچنين طبيب اندازة قوت براي مقاومت مرض  مي

 آن  همسفر او قريب باشدهنمايد مثل مسافري ك آن قريب تلطيف غذا و تقليل آن تهاي و من استمدت مرض كوتاه

محتاج بز او قليل بود و اگر مرض دراز بيند حفظ قوت از ابتداي مرض كند تا قبل از منتهي ساقط نشود و چون 

هيا سازد تا قبل از بوقت منتهي رسد قوت قوي باشد همچنين مسافر را اگر سفر بعيد باشد مقدار كثير از زاد م

ان  اوقات مرض چنبه حسب تدبير غذا و امارسيدن او بمنزل مقصود خرج نشود و قوت او ضعيف و ساقط نگردد 

 آن راگي نشود كه اين يك بارظ باشد تا نقل مريض از غذاي غليظ بعذاي لطيف لغبايد كه در ابتداي مرض مائل ب
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نمايند  آن  تلطيفبه تدريجاز غلظ غذا كم كنند و اندك و اندك آن  مصر بود و قوت او تحليل و ضعيف گردد بعد از

هنگام بايد كه غذا در غايت لطافت بود مثل ترك غذا و اعتماد  آن  در مرض بمنتهاي خود منتهي گردد پسكه آنتا 

  آنبر جالب و ماءالعسل و شربت بنفشه تا قوت بهضم غذا مشغول نشود و عنايت او بمقاومت مرض و مدافعت

و مصروف گردد و چون مرض در انحطاط شروع كند بايد كه تغليظ غذا كنند و تدبير مريض بتدير نافهين نمايند 

 قوت مريض چنان بايد كه نگاه كنند اگر قوت مريض قوي بود و مرض بسيار حاد باشد و به حسب تدبير غذا اما

 به بترك غذا و يا بجالب و شربت بنفشه ممزوجمرض بمنتهاي خود رسيده باشد تدبير بغذاي بسيار لطيف نمايند يا 

ية مائل بغلظ در دفعات كثير ذاغه و اگر قوت ضعيف بود و مرض حاد نباشد و منتهي بعد باشد تغذية مريض بآب 

قوي و منتهي بعيد بود غذاي مريض  اندك اندك كنند تا بدين تدبير قوت او تا وقت منتهي محفوظ ماند و اگر قوت

 چنان كه نمايند و اگر قوت قوي و منتهي قريب باشد تغذية مريض بغذاي لطيف كنند يك باره در اغذية معتدله ب

غذا ندهد يا بماءالعسل و جالب غذا سازند و اگر قوت معتدل و منتهي بعيد باشد غذاي مريض بغذاي معتدل در يك 

 كه آنر دفعات كثير سازند بهر دفعه نمايند و اگر قوت معتدل و منتهي قريب باشد تغذية مريض بغذاي لطيف د

قوت و مرض هر دو را  آن زيادتي در غذا و تغليظ او در قوت افزايد و دور مرض نيز زيادت كند و تلطيف غذا و كمي

كم كند و غذا معتدل در جوهر خود و نكيت خود و حفظ قوت بر حال خويش نمايد و لهذا سزاوار است كه هرگاه 

 بود تلطيف غذا كنند و كم نمايند و هرگاه مرض از استفراغ و قوت ضعيف باشد مرض از امتال باشد و قوت قوي

قوت   بدفعات بسيار دهند و هرگاه قوت ضعيف و مرض از امتال بود و ياآن راتغليظ غذا كنند و از كميت او بكاهند و 

 اوقات سال بايد كه حسببه  تدبير غذا و اماقوي و مرض از استفراغ باشد غذا معتدل در جوهر و كميت خود باشد 

يه كه مريض بدان غذا قوي باشد و سائر اغذ آن غذا در تابستان قبل از نيمروز دهند در وقتي كه حرارت غريزي در

تر باشد و اگر فصل زمستان باشد بايد كه غذا نزد  ساكن آن به سوي نيك قبول و آن رابالفعل بود تا نفس بارد  كند

 از غذا و دوا آنچهن حرارت عزيزي قوي بود و در جميع بدن منتشر شده باشد و  آنيمروز كنند در وقتي كه اندر
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 عادت بايد كه به حسب تقدير غذا و اما آرند به عملبايد كه در سائر امراض  دهند حار بالفعل بود و همچنين مي

ايند و اگرچه ع ننمغذا قطع نكنند و من آن نظير كنند اگر عادت مريض در صحت او اكثار غذا باشد بايد كه از

لطف اغذيه غذا دهند  بايد كه از غذا منع نمايند و به اند و اگر عادت او تقليل غذا بودنك ب واجآن راطبيعت مرض 

اگر بدن متخلخل كثيرالتخلخل باشد بايد كه صاحب او را از غذا   سحنة بدن چنان باشد كهبه حسب تدبير غذا و اما

ت مرض غذا دهند و اگر بدن مريض مستحضف باشد بايد كه تقليل غذا و  وجوب طبيعبه حسبمنع نه كنند و 

 اوقات نوائب چنان بايد كه نگاه به حسب تقدير غذا  و اما واجب بينندآن رامنع نمايند اگر  آن تلطيف او كنند و از

به شش ساعت تا آن  نائبه باشد و ادرار او مختلف نبود بايد كه از غذا منع كنند در وقت نوبت و قبل تب كنند اگر

صبر نكند بايد كه تا بودن حرارت  تب  حرارت بكاهد و نوبت منقضي گردد پس اگر مريض تا انقضاي تام نوبتكه آن

 در سائر بدن غذا ندهند ليكن بعد انحطاط حرارت غريبه از سينه و شكم و خفت آن در اعالي بدن يا منسبط بودن

ف و اما در حميات مطبقه بايد كه از غذا در اوقات صعوبت حمي منع  اطرابه سوي آن  مواضع و رسيدناز اينآن 

 تب  خفت حرارت باشد و اما هرگاه نوائببه سببنمايند كه اين اوفق و اوجود در انهضام و اسرع براي انحدار او 

كمتر از در منفعت  آن مختلف غيرمنتظم باشد بايد كه مريض را اغذية كثيرة متتابعة نافعه موافق باشد مگر بعض

بعض بود و مريض ميل به غذاي اقل منعفت كند بايد كه اتباع اشتهاي مريض نمايند و او را غذاي كه نفس او بدان 

 و همچنين حكم در سائر آن را قبول نفس او و به سببتر از كثيرالمنفعت باشد  مائل باشد بدهند كه اين او را موافق

 اسباب مانع از غذا كه مريض به حسب تقدير غذا و اما گردد ميند جاري اشيا كه بدان معالجة مريض و تدبير او نماي

را عارض شود چنان باشد كه بنگرند اگر در معدة مريض فضلة غذا يا در امعاي او چيزي از ثقل باشد بايد كه بچيزي 

به مريض محتاج  معدة او پاك نگردد و امتقال از امعاي او خارج نشود و همچنين اگر كه آنالبته غذا ندهند تا 

  استفراغ بدن و تنقيهكه آنباشد بايد كه غذا ندهند تا  آن  بدواي مسهل يا حقنه يا شافه يا به فصد يا غيراستفراغ

اعطاي  به آب  قياس بايد كه تدبير بغذا در سائر امراض باشد و اين را دستوري گردانند كه دربر اينكنند پس آن 
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 كه هرگاه طبيب ارادة حفظ قوت مريض نمايد از نويسند مي ايالقي و انيجرجبنا كرده شود  آن  برغذا بمريض

 كه در قول ابن Ĥن استمنجمله نه چيز هرعايت ده چيزند نظر دارد و از آ آن  درچيزي غذا چاره نباشد ليكن اول

 نجادر ايعباس مسطور شد  مسائل كه در قول بوعلي سينا و ابن آن  و سواي استهم سن مريضعباس گذشت و د

 كه حال مريض در تيزي و آهستگي آن است تعلق به طبيعت مرض دارد آنچهاما  گويند چنان چه گردد ميمرقوم 

 طبيعت مرض به حسبو ميانگي بنگرند زيرا كه مرض يا حاد بود يا مزمن يا متوسط ميان اين هر دو پس تدبير غذا 

جات مرض نيز در قول سابق مذكور شد اما در اندر آشفتگي و آهستگي بايد كرد و حال در آن  درجهبه حسبو 

كثافت باشد ندهند بلكه  آن  درالحدت باشد اگر قوت قوي بينند از غذا منع كنند و هيچ غذا كه مرض كه في غايت

 نضج دهد و دفع نمايد و آن را غذا باز گيرند تا طبيعت بر مرض مستولي گردد و روي بمادة مرض آرد و يك بار

 رنگ و مزة جالب سخت ظاهر نباشد و اطبا اين را تدبير چنان كهبسيار آميخته بدهند به آب  اندكي جالب شكري

 في الغايت اللطافت نامند و اگر مزاج مريض يا فضل سخت گرم باشد بعد اين جالب اندكي سكنجبين معتدل ممزوج

انار و غيره سخت اندك بايد يا گالب بسيار بدهند و يا عضو جالب سكنجبين دهند و در مرض حاد مطلق آب به آب 

داد و اگر صفرا سخت غالب باشد آب انار ترش و شيرين بايد داد مگر روز ششم كه جالب بالماءالشعير بايد داد يا 

آب انارين اندك و روز هفتم كه بحران باشد هيچ نبايد داد و اگر تشنگي غلبه كند گالب سرد كرده بدهند و اين را 

 آن نوع باشد كه روز نهم يا چهاردهم يا در ميان آن  ازيت اللطافت گويند و اگر مرضطبيان تدبير ليس في الغا

بحران كند هر روز دو بار ماءالشعير غليظ يا با ثفل او بايد داد و اين را تلطيف تدبير مطلق گويند و هر چند مرض 

چون ماهي تازة خرد و زردة بيضة آن  تر بايد كرد و آب مرغ و بازوي تيهو و دراج و غير تر باشد تدبير غليظ آهسته

اوقات مرض ه  تعلق بآنچهو مرغ نيمبرشت بايد داد و اين را در مرض تدبير غليظ گويند و در صحت تدبير لطيف 

زيان دارد فكيف بيمار را بدين سبب در ابتداي امراض كه   رار است ناگاه تغير تدبير تنديك بار كه آن استوارد 

و نه در وقت تزايد نوبت  آن يزي غذا داده شود و نه اندر وقت نوبت حميات عفوني و نه نزديكتغير تدبير بايد كرد چ



265 

 

اشتهاي مريض دارد بايد ه  تعلق بآنچهو  كشكاب رقيق هم نبايد داد كه آنهيچ چيز كه بغذ ا ماند نشايد و او تا 

يك  نيابد اشتها آن را و طبيعت  كه در اكثر احوال اشتهاي بيمار ساكن باشد پس اگر چيزي آرزو كندآن استد

چيزي ديگر دهند كه نافع باشد و طبع بيمار و آرزو بدان  آن گي ساكن شود و قوت ساقط گردد و اگر بعوضبار

 آن  قبول نكند و قوت را درآن را بايد هضم نشود زيرا كه طبيعت او چنان كهچيز سودمند و در معدة او  آن نگرايد

 آن تر بزرگ باشد بدين سبب اولي آن تولد كند و مرض او درازتر گردد و مضرت آن ي ازخطي نباشد بلكه خلط رد

 بچيزي  آرزو كرده سخت مضر نيست و اصالح آنآنچهباشد كه طبيعت متابعت اشتهاي مريض كند و اگر داند كه 

داند كه مضرت اندر نوع كه آرزو كرده چيزي تواند ساخت بسازد و آرزو را باز ندارد و ب آن ديگر ممكن باشد تا از

 اختيار نمايد آن را هر دو كه ضرر كمتر باشد از اين يا در اشتها بازداشتن پس در هر كدام ر استمتابعت اشتها بيشت

 اندرين فصل كه آن ليكن از بهر  است كه فصل ربيع اگرچه فصل اعتدالآن است تعلق بفصل سال دارد آنچهو 

بايد كه در زمستان تا امتال بدان نيايد و  آن تر و ديرتر از زياده شود غذا اندك آيد و بگدازد و تاخالط اندر تن  بحرك

 كه بنگرند اگر بيمار كودك است غذا باز نگيرند و اگر مريض پير بود هم منع آن است تعلق بسالهاي عمر دارد آنچه

ن مضرت نرسد و هر وقت بغذا و غذا نشايد و اگرچه بر نايافتن غذا صابرتر از كودك باشد و بعدم غذا مثل كودك بدا

 حرارت كه آن هم نشايد از بهر يك بارمدد به تفاريق محتاج بود تا حرارت او خرج نشود و خامد نگردد و غذا بسيار 

 هيزم بسيار آتش اندك را فرو گيرد و بميراند و حال مردم جوان و كهل اندرين باب چنان كهاو را فرو گيرد بميراند 

 گويد كه شراب تسخين و تلطيف و تقويت بدن و تجويد هضم خمر مجوسي پيران باشد تدبير ميان حال كودكان و

 باب حميات صفراوي را و در حميات حاده نبايد داد اما در حميات متطاوله مثل غب غيرخالصه و ر ليكن دكند مي

 با قدري آب ممزوج كرده باشد رابع و مواظبه چون آثار نضج ظاهر شود شراب سفيد رقيق كه نه كهنه و نه نوتب 

ي دهد و طبع را نرم كند و او ارنمايد و بر هضم ي آن مقدار معتدل بدهند كه  اعانت طبيعت بر انضاج ماده و تلطيف

 امتالي  استگراني دريابد نبايد داد زيرا كه از شان شراب بول نمايد و خواب آورد و شخصي را كه در سر خودرا ذ
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ي اخالط بدن مرتفع گردد و  و سر بزودي كند و بابه سوي آن حرارت او ارتفاع كه آن به جهتراس از فضول 

صاحبان حميات ضعيفه چون قوت ايشان ضعيف باشد و عالمات نضج ظاهر بود از نوشيدن شراب مائي رقيق نفع 

وي را مصفراوي و د تب د سده آرد و خداوند بيشتر غليظ باشكه آن گويد كه شراب شيرين از بهر جرجانييابند 

دارد و منافذ تنفس را پاك كند مگر خلط   بطعم و قوام معتدل او صاحب سرفه را سودآنچهسخت زيان دارد ليكن 

و ماءالعسل و سكنجبين معتدل و كشكاب بارد   قوت منفجه و جاليهآن راغليظ و لزج را پاك نتواند كرد زيرا كه 

  اند درين باب براي اين كار گزيدهان

  دهمعالجات حميات حا

 آنچهو  آن  و ادرار و تعريق و انضاج پس استفراغ بدوا بعد ازتلئين ذكر يافت كه از تدبير آنچه كه فرمايد مي شيخ

 واجب بود و اما وجوه تسكين شدت حرارت به در اينجا آن گفته شد از تغذيه اين همه از آنجمله است كه حفظ

هدانه و آب برگ امساك مثل لعاب اسبغول و لعاب به باشد و ب به ادويهتبريد هوا و تبريد غذا و اطليه و ضمادات و 

 نگاه داشتن حلق صاحب مرض حاد تا تر بماند و خشك كه آنو دهن تسكين عطش نمايند بهر السوس  خرفه و رب

هاي معمول از آب هندوانه و خيار و كدو و   حقنهبه استعمال و گاه انتفاع يابند ر استنگردد از مهمات نافعه بسيا

 گل و اندكي كافور انتفاع بسيار و بايد كه مهما اتكن هواي مسكن سرد كرده باشند و تبريد او به روغنرگ خرفه ب

تبريد هوا كند و اگر خانه  آن بمنع عفونت و بدبو و به تعليق بادكش بسيار كنند و يخ بسيار تبريد نشانند كه

ي يعني گوندل داخل كرده  آن بجاي كاه قطن بر ور اندكه آنالعهد به كهگل از گل خالص باشد و خصوصاً  قريب

سيالن كند و بستر بر حوض بشبكه  آن  درفوارها در شاشات بريزند و آب شيرين آن  و چون درر استباشند بهت

باشد و سائر فرش از اطراف بيد و به و  آن ان و مانندر استخواب كند از بورياي طب آن  برپوشيده بود و فرش كه

ها  خوشبو آن  درهائيكه و بنفشه بود و اگر و فرش او طبقهگالب پاشيده و سيب و نيلوفر وگل سرخ  آن  برريحان

 آن  بر خوشبو به گالب پاشيده و نيلوفر و بيد كهدومثل سيب و به اقسام امربارد  باشد از ورق باريك فواكه خوشبو
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و  باشند بغايت مفيد بود اين بود تدبير هوا  ذرور كرده و اندكي شراب خوشبو يا سركه پاشيده نهادهرصندل و كافو

 باشد ماءالقرع و تلئين كه معلوم شده از شرب ماءالشعير و جالب و غيره و اگر با تبريد ارادة آن است تدبير غذا اما

 مصلح تسكين عطش ايشناست آنچهآب هندوانه و قند مشوي خاصه و اما ماءالخيار و كاهو با سركه بغايت نافع و از 

 معمول از نان ميده يا ماءالجبن مرتب از دوغ بعد تصفية شديدست و اگر با تبريد ارادة قبض باشد آب انار بقاع

 آن ميخوش و ترش و آب غوره و آب قوت سياه و آب ترشي ليمو غيرنمكين و آب ترشي ترنج و آب زرشك و مانند

به اً گالب يا عصاره برگ گل سرخ تازه  اطليه و ضمادات از عصارات مذكوره و خصوصو امامثل آب سماق بدهند 

 از اين و لعاب اسبغول با سركه و گالب ر است و آب كاسني را با اينها تبريد بسياگشنيز و كافور سازند و آب صندل

 آن  در چون مزاج جگر اعتدال يابدكه آن به جهت و نطول كردن بر جگر بمبردات اعظم و انفع چيزيست  استقبيل

صالح يابد و اگر آنجا نزله و سرفه و يا در سر او گراني يا تمدد باشد هر  به آب بود و بساست كهصالح اكثر اعراض 

انكباب بر بخار ه  كه بر سر ايشان آب يا سركه نريزند بلكه مشغول ب استواحد داللت بر كثرت بخارات كند پس الزم

  اسفل و منع تصاعدبه سوي بعد جذب مواد  وجوب حال شوندبه حسب آن آبهاي مطبوخ بابونه و گل نيلوفر و امثال

 بخواهند آنچهو غيره نباشد از نطوالت و طال  ا و اگر نزله و گراني سرهجمه و پاشويحها و م  حقنهبه مثلآن 

 زيرا كه بساست كه احداث ر استاستعمال نمايند و مضرترين نطول در مثل حال امتالي سر دوشيدن شير بر س

 كه بخارات صفراوي آن استامتالي او ه طيل راس بنترين اوقات ت گرداند و سالم ك مي و هالنمايد ميدرم در سر 

 از شود ميخشك باشد نه تر بلكه در مثل اين وقت بساست كه ضرر نكند بلكه نفع نمايد و بخارات صفراوي شناخته 

يابند از تنظيل و درگر خواب يا سبات يا تري خيشوم پس ا آن حال خواب و بيداري و رطوبت منخزين و يبوست

 اسفل نمايند و اگر سرخي در چهره و بيني بسيار يابند و در به سويتمريخ حذر كنند و كوشش در جذب ماده 

رق ت تبريد شديد هنگام تعاضمدة باكي نيست و هرگاه تبريد كنند از مالقاه خرين و تبريد جگر بناجراي خون از م

 اكثر كه آن با وجود گردد مياست زيرا كه بساست كه سبب طول مرض واجب  آن و تحلل پرهيز نمايند بلكه رعايت
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ضعف  آن  كه در حميات حاده از وقوع سحج حذر نمايند زيرا كه استبود و واجب آن تر از حدت طول مرض سالم

ة  غلببه سبب كه آن مگر كند مينفرت  آن  امعا و دفع او ازبه سوي و طبيعت از ريختن فضول نمايد ميقوت زياده 

آرد و گاهي شربت  و درد سر مي آن  و در شراسيف و نفخ درنمايد مي اعالي رجوع به سويفضول باشد و گاه بفضول 

 ذكر اعراضي كه در حميات انتباه باشد ميخشخاش را در تغليظ مادة رقيقه براي انضاج و در تنويم موقع عجيب 

  اءاهللا تعالي انش و در آخر بحث حميات مسطور گرددنمايد ميحاده اشتداد 

  حميات دموي

دموي را نيز  تب دائمه را گويند از هر خلط كه باشد و تب  متقدمين حماي مطبقهكه آن مطبقه گويند بدآن راو 

 اطباق نوبت بر نوبت بنوعي كه فتره ظاهر نشود به سببشب و روز و  آن  دوام و اشتمال و عدم فتوربه سببنامند 

دموي عفنيست و گاهي بر دموي غلياني نيز اطالق كنند بالجمله حماي دموي بر ليكن اكثر اطالق مطبقه بر حماي 

اندر فضاي  آن  از گرمي و جوش خون در حوالي دل و جگر و اجتماع بخارات گرم ازكه آن قسم اول  استدو قسم

  حماي يوم از گرمي روح و حماي يوم از گرمي روح و حماي دق ازچنان چهسينه بدون عفونت حادث شود 

سده است  آن سخونت اعضا بغير عفونت افتد و اين قسم را در يوناني سونوخس گويند و سبب گرمي خون و جوش

شتعل شود و خون را گرم كه از كثرت خون حادث شود پس حرارت غريزي محتقن گردد و حرارت غريبي ناري م

ي قوي از اسباب به سببن خون قوي نبود و گاهي سخونت و غليا آن وش آرد چون حرارت بر تعفينگرداند و بج

تر از اشتداد اسباب حماي يوم بنوعيكه از اشتعال روح تجاوز كند و اين قسم  حماي يوم افتد كه اشتداد نمايد زياده

تر و  اعراض از خفيف عفونت نيست و بدين جهت حرارت و در اين  نيست زيرا كهعفنيهحماي دموي از انواع حميات 

  و از اقسام حميات يوم هم نيست زيرا كه سخونت اولباشد مي عفنيهتر از  دت او كوتاهسوزش و اذيت او كمتر و م

 بغير ايضاًكشد و   بلكه در اكثر تا هفت روز ميشود مي و بدين سبب در يك روز منقطع نباشد مياندر خلط در اين 

م شمرده و تابع او ابن حماي يو از جنس آن را وليكن جالينوس گردد ميتنقية ظاهر مثل فصد و رعاف زائل ن
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از  و باشد ميتشبث حرارت اوالً در اعضاي اصلي ن در اين و از قسم حماي دق نيز نيست زيرا كه  استافيونسر

 و باشد مي و مزمن نگردد مي و بعد تناول طعام قوي نشود ميجهت بمجرد تبديل مزاج بغير استفراغ منقطع ناين

 كه نويسند مي جرجاني و شيخ نحيف و ر نه منخباشد ميخ  ممتلي منتفارت حادة ناريه و سحنهحر در اين  ايضاً

 اطباق او و دوام او سواي به سببعني مطبقه ي سونوخوس ناميده آن را كه بقراط آن استحمي سخونت و غلياني 

ت و  كه ميان حميات عفون استاز جملة حميات آن از حماي عفونت و گاهي سونوخس را مثابة قويه نامند و آن غير

اوالً گرم شدن  تب  كه سبب اينآن استو حميات يوم  تب و فرق ميان اين آن  و نهاين استحميات يوم باشد و نه 

عفوني  تب  كه سببآن استو حميات عفونت  تب خونست و سبب حماي يوم گرم شدن روح و فرق ميان اين

 نه حماي يوم و نه حماي دق و  استعفونت خلطي نيست بلكه اين حماي حاده تب عفونت اخالط است و سبب اين

آن  مثل حميات يوم دآن راماي دق و جالينوس  بحماي عفونت و بحشود مينه حماي عفونت ليكن بيشتر منتقل 

 گاهي در دو روز كه آن به سبب و عفنيهنسبت حماي  آن  خفت احوال و سهولت عالج و قلت اعراضبه سببه است

ماي يوم بود  حتر س غلياني در ابتدا مشابهوخدار كثير اخراج نمايند و سونن مقزائل شود چون فصد كنند و از خو

تلهب و ربو يعني تنگي  آن ليكن حرارت حماي يوم در سوزش و اذيت كم باشد و اكثر تاثير اين بقرب قلب بود و از

اري حمامي رطب بخ آن رساند و حرارت  حماي ربويه گويند و به هالكت ميآن رانفس حادث شود و لهذا بعضي 

باشد يعني اگر دست بر اندام او نهند گرمي او مانند گرمي كسي باشد كه از حمام بيرون آيد و حرارت قشفيه نبود 

 تب يشان رديست  و مورث سرسام و و وقوع سبات و عسر كالم براباشد مي يبس ماده به سبب در محرقه چنان كه

 ده سالگي تا چهارده سال و در جواني تا سي سال ودر فصل  در سن كودكي ازدموي بيشتر اندر بالد گرم و تر و

 كه  استخواره را عارض شود و ممكن ي را كه فربه و فراخ رگها باشند خاصه گوشت و شيريني و شرابربيع و كسان

در سونوخوس خون از حرارت تعفن پذيرد و بمطبقه منتقل گردد و يا بسرسام و جدري و حصبه جهت رقت و غليان 

 از عفونت خون كه آن نوع اول از عفونت خون حادث گردد و اين بر دو نوعست كه آن قسم دومنتقال نمايد خون ا
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  قلت و كثرت تعفن اجزاي خون سه صفتبه حسب تب  و اين استدر داخل عروق افتد و مطبقه حقيقي همين

به  كه در ابتدا ضعيف بود آن استو الصعوبت نيز گويند و ا  زائد فيآن را متزائده كه يكييست م را ناهر يك و است

منقضي بصحت شود يا هالك كند يا تر گردد و   در آخر صعبكه آن هر ساعت قوت و صعوبت او همي افزايد تا عده

 اجزاي كه آنتر باشد زيرا كه داللت كند بر  مشكل آن  و عالج استماي ديگر انتقال نمايد و اين بدترين انواعبح

 آن  كثرت مقدار خون بود كه چون يك جزو ازبه سبب و اين يا گردد ميد عفن ياب ل مي تحليآنچهخون بيشتر از 

 كثرت رطوبت و غلبة به سبباز روي تزائد دوام كند و يا  تب ساري گردد پس آن عفن شود عفونت در اكثر اجزاي

 ضعف قوت مدبرة به سبببسهولت سرعت كند و يا  آن  اجراي كثيربه سوي آن مائيت خون پس عفونت از يك جزو

 از آنچههنگام قوت بر تحليل  آن در  ايضاًسرعت نمايد و  آن به سوي بايد پس عفونت چنان كهبدن از حفظ خون 

 پس جزو متعفن از آن  تلرز بدن و كثافتبه سببخون متعفن شد و قوي نباشد پس متعفن به متخل زياده گردد يا 

  نزد اين حالت ترويج كم ايضاًعفونت ساري شده منضم گردد و آن   دراجزاي ديگر كهه  تحليل نشود ببه سرعتآن 

 سخطه نيز نامند و آن را متناقصه كه دوم تنگي منافس پس جزو متعفن بر جزو متحلل زياده گردد به سببشود 

 در آخر ضعيف گردد و اين كه آنهمواره اندك اندك نقصان پذيرد تا  آن  كند بعدبه شدت كه ابتدا آن استاين 

بيشتر  آن  تحليل اجزاي خون دركه آن و اعراض او در غايت شدت نبود زيرا كه داللت كند بر  استترين انواع المس

و فوت قوت  آن  قلت مقدار خون و رطوبتبه سبب بنابر اضداد اسباب مذكوره يعني گردد مي متعفن آنچه از شود مي

بر يك  آن تا آخر آن  كه از اول حدوثآن استويند و او  متشابه و واقعه نيز گآن را متساويه كه سومو تخلخل بدن 

 تحليل آنچه كه آنحال واقف بود و حال او در صعوبت و سهولت ميان هر دو نوع مذكور باشد زيرا كه داللت كند بر 

 توسط اسباب مذكوره يعني توسط خون در كميت و كيفيت و به سببپذيرد   كه تعفن ميآن است مساوي شود مي

 اجماع بعض اسباب تزائد مع بعض اسباب تناقص و بسيار باشد كه به سببيا  آن و ضعف آن  در صحتتوسط قوت

تفاوت و نقصان ظاهر شود و كندي در مقاالت خود گفته كه  آن  دربه عدهاين تا هفت روز بر يك حال متشابه باشد 
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 به يك است و بدانند كه همگي خون بدن  زيرا كه از امراض حادهكند ميدر اكثر تجاوز از ده دوازده روز ن تب اين

دموي از  تب گويد كه جالينوس گمان نموده كه  ميبوعليسبقت كند  آن  بر موتكه آندفعه عفن نشود واال 

غلياني  آن  در ونمايد ميعفونت تلطيف او  آن پذيرد  خون چون عفونت ميكه آن به جهت باشد ميعفونت خون ن

صفراوي باشد نه دموي و محرقه بود  تب هنگام آن  دراند پسم  و خون نميگردد يم و بدان سبب صفرا كند ميپيدا 

 و حق صحيح قول بقراط است كه  استبعالج اين هر دو باشد و اين قول او خالف قول بقراط آن يا غب و معالجة

زيرا كه  شود ميدموي با سائر حميات مركب ن تب  گويد كهجالينوس و شود ميپيدا  تب گاهي از عفونت خون

 بحيثيتي كه شود ميهنگام تركيب متصور ن در اين عفونت چون در خون بود عام و شامل بهر خلط باشد در عروق و

امتالي خون  تب  به بغض مذهب او كه مذكور شد بالجمله سبب اين استقول تناقض در اين خلطي غير او نيست و

استعمال  آن معتاد و ترك استفراغ خون و بعد غيراز رياضت و تعب بود و خصوصاً آن و سده است و اكثر حدوث

 كثرت مائيت خون از بسيار خوردن فواكه مائيه رطبه پس كند ميرياضت سخت و گاهي عفونت در خون واجب 

 متولد شود از خيار كه آن مهيا به عفونت گرداند مثل آن را گردد و يا كثرت خلط خام پس به عفونتخون مستحيل 

 عموم ماده و به سببداخل عروق است و فتره نكند  آن الزم بود زيرا كه مادة تب و اين آن  مانندو بادرنگ و امرود و

 چنان چه  استيا بحران نيك باشد يا بمرگ و اقسام او سه آن انقضاي انتشار او در جميع بدن به توسط عروق و

در اكثر تا روز هفتم باشد  آن ود و بحرانكمتر از تعفن ب آن  زيرا كه تحلل در استمذكور شد و بدترين آنها متزائده

 محسوس مثل رعاف يا غيرمحسوس مثل تحلالت خفي بود و گاهي بمحرقه و بسرسام به استفراغ آن انقضاي و

 آن رغس منتقل شود و گاهي بجدري و حصبه انتقال نمايد و هرگاه درثيل گردد و گاهي از تبريد بسيار بلمنتق

 بر بدن او بثور سبز به عدهل عارض شود و اسهال نفع ننمايد  آواز طبل آيد و با ثملمثل آن سبات و نفخ شكم كه از

 از شود ميشناخته  آن تر بود و اما رقت خون و غلظ صعب تب  و عالج اين استاز عالمت موت آن عريض بيرون آيد

تمام بدن مستوي يا شبيه  دموي عفني در ايضاًدر بول و براز و عرق و نفث و مانند و  آن  ازشود مي خارج آنچه
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 آن بخناق و جدري و سرسام و صداع و اختالط ذهن ظهور عالمات آن  و اما عالمات انتقالباشد ميبمستوي در اكثر 

يد گردد و اين اختالف مثل مفتره باشد گاه ساكن شود و گاهي شد آن حتي كه آن در مدت تزيد  و انتها و نقصان

 ظهور عالمات نضج اگر در كند ميداللت  آن  و اما بر مدت بحران استلط خام بدن مملو از خكه آن بر  استدليل

روز سوم و چهارم اثر نضج ظاهر نشود روز هفتم بحران نه كند و همچنين اگر روز هفتم اثر نضج و بحران پديد نيايد 

 كه روز چهارم  استعالمات طول مرض و آميزش خلط خام با خون باشد و آنجا كه غلط خام آميخته نباشد ممكن

تپي است كه از اورام دموي عارض شود و  آن د ويافت از عفونت خون در خارج عروق بكه آن نوع دومبحران كند 

حميات اورام دمويه مثل حميات حادث از ورم غشاي دماغ و از درم آالت تنفس يا ورم معده يا جگر يا مراره يا 

هر رميه عرضيه گويند و عالج اين همه در مقام ين نوع را حماي واز اعضاست و ا آن طحال يا امعا يا گروه يا غير

   علحده نيز مسطور گردد مذكور شد و حميات ورميه يك

  دموي تب عالج

اند كه چندان خون برآرند كه مريض غش كند و بعد فصد  در سونوخس فصد هفت اندام يا باسليق كنند و گفته

الثعلب هر   سه ماشه شيرة عناب پنج عدد و در عرق شاهتره و عرق عنب لعاب بهدانهايضاًصفراوي نمايند و  تب عالج

 شام لعاب به جهتيك شش توله برآورده شربت بنفشه دو توله داخل كرده خاكشي پنج ماشه پاشيده بدهند و 

 كه با نيكي و كندي حواس و قلت اشتها باشد ايضاًبهدانه يا اسبغول عرقيات شربت نيلوفر خاكشي بنوشانند و 

 اگر بعد سوزش كف پا باشد عناب پنج دانه ايضاًالثعلب و شاهتره حل كرده بخورانند و   عنببه عرقسكنجبين ساده 

 شاهتره ده توله خيسانيده يا جوشانيده شيرة خياريان هفت ماشه شربت نيلوفر و دو توله به عرقشاهتره شش ماشه 

سني شيرة تخم خرفه هر يك شش ماشه عرق شاهتره  شيرة تخم كاايضاًخاكشي پنج ماشه داخل كرده بنوشند و 

ب چهار توله شربت نيلوفر دو توله بدهند و يا عناب هفت دانه تمرهندي سه توله در عرق شاهتره پنج توله گال

ماليده شربت نيلوفر داخل كرده خاكشي پاشيده دهند و يا شاهتره شش ماشه عناب هفت دانه بنفشه شش ماشه 
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 بر مزاج گرمي زياده باشد خيسانيده واال جوشانيده نبات خاكشي داخل كرده دهند و يا تمرهندي دو توله اگر

به زرشك و تمرهندي در عرق شاهتره خيسانيده يا شربت عناب و غوره و ريباس و انار ترش دهند و باشد كه 

 جوشانيده شيرة خيارين  وبماءالقرع حاجت افتد و اگر با سوزش بول باشد عناب پنج دانه بهدانه سه ماشهماءالشعير

 چار ماشه افزايند هر يك بنفشه السوس اصلشيرة خارخسك هر يك شش ماشه شربت نيلوفر دو توله دهند روز دوم 

و اگر با درد مثانه باشد بعد فصد لعاب اسبغول يك توله شيرة تخم كاهو شيرة تخم خيارين هر يك شش ماشه در 

ورده شربت ليمو چارتوله داخل كرده خاكشي پنج ماشه پاشيده بنوشند روز عرق شاهتره نه توله گالب چهار توله برآ

 دهند پس اگر بول اندك اندك آيد و صالبت مثانه خيارشنبردوم آب آلوبخارا هفت دانه افزايند روز دوازدهم مسهل 

تب ر اين  دبالجمله گل آميخته قرص بسته بر موضع مثانه بر بندند به روغنالثعلب پخته  محسوس شود و عنب

به افتد و گاهي با وجود فصد به تبريد و تطفية خون   و به تدبير ديگر حاجت نميكند ميگاهي فصد تنها كفايت 

هرچه سرد باشد و  آن  و شربت عناب و صندل و بنفشه و نيلوفر و انار و آلو و مانندگشنيز شيرة كاسني و كاهو مثل

 به مثل طبيعت تلئينو ترك لحوم و اقتصار بر مزورات ترش و لعاب اسبغول و آب آلو كه هر واحد مطفي خونست 

 خفيف صفرا مثل فقوع به مسهل و گاهي بصورت اختالط صفرا شود ميآب انارين و تمرهندي و شيرخشت احتياج 

 آن موي دخل تمام وارد استعمالد تب  و شاهتره و عناب درشوند ميمقوي و يا آب انارين مع هليلة زرد محتاج 

عرق آوردن نيز مفيد بود و تدبير معرقه در حميات اطفال خواهد آمد و آب گرم زير پشت  تب  در چنينضرورت و

شد بدن را نشف كرده باشند و خود را از  كه منظور آوردن عرق با و تابه دستورآرد و پاشويه  داشتن نيز عرق مي

د فصد اكحل مطفيات خون مثل شيرة سونوخس بع تب  كه درنويسند ميين متأخر يبعضپارچها پوشيده دارند و 

كاسني و خرفه و خيارين و زرشك هر يك هفت ماشه و تخم كاهو شش ماشه و عناب كالن و آلوبخارا هر يك هفت 

 شش تله برآورده تمرهندي سه توله ماليده صاف نموده سكنجبين هر يكعدد در گالب و عرق كاسني و بيد ساده 

لقرع با شربت نيلوفر دهند و غذا آش جو با شربت نيلوفر و يا كهچري ءااو يا مارتوله داخل كرده بنوشانند ساده چ
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عدس يا بنوماش پخته باشند از آلو و غيره ترش كرده  آن  سبز كه درگشنيزمونگ و نان با كدو و اسفاناخ و 

اه نه عدد در ر شش توله ترنجبين گلقند هر يك چهار توله آلوسيبن باشد مغز خيارشتلئينبخورانند و اگر حاجت 

اضافة لعاب ه گالب يك رطل ماليده صاف كرده روغن بادام پنج ماشه اضافه نموده بدهند و صبح تبريد سابق ب

ه جهت تعديل مزاج ماشه پاشيده بنوشانند و دو روز دادبهدانه و ريشه خطمي هر يك سه ماشه اسبغول هفت 

  اگر در فصد خون غليظ برآيد سكنجبين و آب آلوشربت نيلوفر و سكنجبين ساده با شيرة تخم خيارين كنند و

از حموضات و ملطفات  آن السوس و بيخ كاسني و مانند زرشك و تمرهندي و آب شاهتره و آب باديان و طبيخ اصل

از مبردات مطفيات استعمال نمايند و بعد  آن دهند و اگر خون رقيق آيد شربت عناب و انار و آب كاسني و جز

خون آب انارين و آب تمرهندي و شربت خشخاش و نقوع آلو و نيلوفر و كاسني و تمرهندي و فصده اصالح قوام 

 حاجت و مالحظة قبض و لينت طبع هر كدام كه مناسب به حسب آن بنفشه و شربت آلو و نيلوفر و عناب و مانند

 عناب آبي كهارد و  طبع نفع تمام دتلئينباشد استعمال نمايند و آب هندوانه با شيرخشت جهت تطفية خون و 

جوشانيده  باشند صاف كرده وسرد ساخته بجاي آب گالب دادن در حميات دموي عظيم نافع بود و  آن بسيار در

 و آب سرد در او ر تسكين حرارت و دفع عفونت و  استالتجاربةتشنگي و ضعف را كم كند و مجرب صاحب خالص

 نقوع مسهل يا به مثلسه روز نمايند و اسهال الطف صفرا دو  آن  و تلطيف غذا و ترك استتغليظ خون و حل عظيم

 نمايند و گاهي بقرص كافور تلئينمطبوخ فواكه يا آب انارين مع هليله آورند و يا به تمرهندي و عناب آلوي بخارا 

 آرند به عمل در مطبقه تا هفت روز همان تدبير كه در سونوخس مذكور شد مصنف اقتباس به قولحاجت افتد و 

 رك غذا تا سه روز اگر تواند بقائت نافع بود واال اندك از اغذية مطفيه بدهند و روز هشتم به مطبوخ آلو و يا نقوعو ت

شه م كدو و تخم خيارين هر يك هفت ما طبع نمايند و روز نهم شيرة كاسني و مغز تختلئينو مطبوخ شاهتره آن 

الثعلب هر يك چهار توله  سني و شاهتره و نيلوفر عنبلعاب اسبغول و بهدانه هر يك سه ماشه در گالب و عرق كا

نج و بنوماش مقشر يا برآورده شربت نيلوفر سه توله داخل كرده تخم نيلوفر چهار ماشه پاشيده بنوشانند و غذا بر
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 دهند به دستورله اسفاناخي دهند و همين نمط تا روز دوازدهم سه مسهل داده تبريد تا روز پانزدهم عدس و يا ش

ليلة سياه هر واحد باقي مانده باشد بايد كه بروز شازدهم در مطبوخ مذكور پوست هليلة زرد ه تب اگر اندكيپس 

دهم قرص  دهند و روز هفبه دستورانند و غذا چي چهار توله اضافه كرده بنوشلاهليمكرر و رد يك توله شربت و

يا آب بيد سادة مروق نه توله برآورده شربت طباشير ملين چار ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در آب كاسني مروق و 

يا معتدل سه توله تخم شربتي هفت ماشه بدهند و شورباي بزغاله با نان تنك و يا برنج خورانند و بارد  بزوري

 مسيحي گويد كه در حميات مطبقه نيز حفظ اغراض عامه كه در عالج كلي اقوال حذاقاسفاناخ در قليه اندازند 

 شد اعني استفراغ ماده و تبديل سوءمزاج و تدبير غذا بايد كرد و مادة اين حميات داخل عروق  مذكورعفنيهحميات 

 مذكور شد اعني استفراغ ماده و تبديل سوءمزاج و تدبير غذا عفنيهبايد كه در عالح كلي حميات   مير استمحصو

يند بالاحتياط و حذر تا عفونت فصد نما آن بايد كه در  مير استبايد كرد و مادة اين حميات داخل عروق محصو

 آن  آسان شود بر انضاج باقي و تحليلكرد مي آن  ثقلآنچهبخروج خون كم گردد حتي كه چون بر طبيعت حل هر 

مبرد مرطب  آن  پس بايد كه همه تدبيرآن استو يبس  تب  حرارتدر اينجابجودت قادر گردد سوءمزاج  آن و تغير

 و اما  استالعاقبت مامون تب تعمال اشياي رطبه در هرئم طلب بايد كرد زيرا كه اساشيا دا آن  رطوبتكه آنباشد اال 

 در جميع حميات و لهذا  استغيرمامون در عاقبتبارد   استعمال اشيايكه آنبرودت آنها دائم طلب نبايد كرد بهر 

 آن را كه  استيرا كه واجببه تحديد و تحصيل كثير احتياج افتد ز آن بالفعل مثل آب سرد در استعمالبارد  اشياي

ارم نباشد استعمال بق باشد و كدام عضو شريف ضعيف و وبعد نضج مادة مرض و هنگامي كه قوت قوي و عادت مطا

 بغشي قريب گردد و تغليظ كه آن تا ر استدموي استفراغ خون كثي تب  كه غرض در عالجفرمايد مي شيخنمايند 

اگر غليظ باشد به  آن از خلط و ترقيق آن و تنقية آن  باشد و تبريدفراويجوهر خون اگر بسيار رقيق آبي يا ص

ترشي مكلف خون در كسي كه مؤلدات خون غليظ مثل عدس و ماش و مؤلدات خلط خام مثل خيار و بادرنگ و 

 استفراغ مثل فصد گرفتن از دست نيست در هر فصل اما آن و تحليل تب بيخ كاهو خورده باشد و انضاج ماده فاعل
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حذر كنند و بگذارند تا طعام  آن  از تخمه باشد كهكه آنعارض شود انتظار بحران و نضج نبايد كرد مگر  تب كه

 قريب بغشي كه آندوام كند فصد كنند و مره بعد اخري فصد نمايند تا  تب  فصد نمايند پس اگربه عدههضم گردد 

 و اگر ضعيف كند مي مزاج قوي مثل سائر مبردات گردد يا در غشي افتد اگر بدن قوي باشد زيرا كه غشي نيز بتريد

 و تفريق در سازد مي فصد و نوشيدن آب سرد بساست كه از تدبير ديگر غني كه آن و بدكند مي هالك آن راباشد 

 آن  مخانق نباشد زيرا كه اكثر دربه سويواجب كند مثل خوف انصباب خون  آن  كه استعجالآنچه  استفصد اولي

د بالغ بود و بساست كه تابع فصد بالغ في الحال اسهال صفرا و عرق باشد و بايد كه عرق را هر كه قريب غشي نرس

 بالغ عارض شده به فصد از ضعف و غشي آنچهصحبت حاصل شود و  آن وقت نشف كنند تا بسيار آيد كه اكثر از

 از مثل آب انارين و آب انار  طبيعت كنندتلئين كه مدام  استبغذاي لطيف و سكون نمايند و الزم آن باشد تدارك

 به مثل شيرخشت و تمرهندي و شياف خفيف و گاهي نزديك نضج احتياج استفراغ به حدشيرين و ميخوش تا 

 و اگر حال مريض احتمال فصد از دست نه كند فصد رگ پيشاني يا شود مي آن  و مانندخيارشنبرهليله و شاهتره و 

 در طريقي كهبه ن نباشد اسهال نمايند ك سبب عارض مانع مماز اينحجامت ميان دو شانه كنند پس اگر چيزي 

و مسكن بارد   و مقطع بود مثل سكنجبين بزوريها ترشي و تبريد بچيزي كنند كه مفتح باشد مثل كنند ميمحرقه 

ف غليان باشد مثل شربت عناب دانه و اگر از فصد غشي عارض شود نان در آب غوره تر كرده بخورانند و اگر رعا

 اين است آن  رب عناب كنند وبه مثل تغليظ خون  و اماخود بخود عارض گردد و قطع نكنند مگر نزد مقاربت غشي

 آرند و هر به قوامكه عناب يكصد عدد در آب پنج رطل بجوشانند تا سوم حصه بماند و ماليده صاف كرده با شكر 

و از خوردن رب   است قبيلاز اين ترش نيز  سركهبه عدس خصوصاً معمول ايضاً و ر استقدر كه شكر كم باشد بهت

 آب نقوع عدس سرد كرده و آب برگ به مثل آن ريدبت و اماعناب يا جرم عدس اگر ماده غليظ باشد حذر كنند 

افتد و  نوشانند كه رعده مي  كاهو افشرده سرد كرده و شرب آب سرد اگر مانعي نباشد مناسب بود و گاهي چندان مي

 و عالج بمقرص شود مي و گاهي منتقل بحماي بلغمي گردد ميصحت حاصل  آن  پس گاهي ازدشو ميرنگ سبز 
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اند و نوشيدن  بخود كرده آن ين نسبتمتأخر و بعض  است و اين عالج از بعض متقدمينشود ميگل و غيره كرده 

ت غليان و كرب و وقت شد آن  وليكن در حالت نرمي طبع و بهترين اوقات نوشيدنآن استماءالشعير عالج براي 

افزايد و عفونت   و بدانند كه اقتصار بر تبريد و ترك فصد و اسهال در سدد حقن ميĤن استاشتعال و تواتر خفق

 اختالف وجوب قوت و ضعف به حسب مسهالت صفرا به مثل آن  تنقيةو اما شود ميحرارت در ثاني الحال زياده 

 مثل عناب و سپستان و بنفشه و شاهتره و باديان و گل سرخ و بايد كرد و اما منضجات خلط خام كه با خون باشد

 و در گردد ميتخم كاسني و كشوث و مويز منقي و آلوي بخارا دهند زيرا كه گاهي خلط خام سبب عفونت خون 

 بگيرند طباشير صمغ عربي كتيرا نشاسته نيكو استمثل قرص كافور و قرص طباشير خورانند و اين قرص  تب آخر

 آن السوس هفت درم و از سه درم تخم خرفه بيخ درم مغز تخم چنار چهار درم مغز تخم كدو شش درم ربهر واحد 

درم مغز تخم بادرنگ و  جگر بگيرند گل سرخ درم عصاره زرشك دو  و خصوصاً نزد ضعفنسخة ديگرقرص سازند 

واحد نيم درم ريوند چيني و ه و تخم خرفه و طباشير هر واحد يك درم صمغ و نشاسته و كتيرا هر خيار و خربز

 اغذيه پس عنابيه و عدسيه ترش كرده و رمانيه و امازعفران و كافور هر واحد ربع درم قرص ساخته استعمال نمايند 

خشت يا شكر كنند و به آلو و به شير خوف قبض شكم باشد كسر حموضات و از اينو سماقيه دهند و اگر از چيزي 

 كدو و خيار و بادرنگ و كاسني و بقله مباركه و به قولد چيني و انار و سيب شامي و بقرعيه و حماضيه و فواكه امرو

از  حماض و گشنيز و مانند آن دهند پس اگر صداع يا خفقان يا سهر يا سبات يا رعاف مفرط مضعف قوت و غير آن 

 صاحب كامل در موضع آن در آخر اين بحث مذكور شود معالجه نمايند بدان چهاعراض صعب عارض گردد 

دموي در اول حدوث آن اعني در روز اول و  تب  آن در عالجبه سوي احتياج چيزي كهنويسد كه راس و افضل  مي

 كه صاحب او را فصد اكحل و باسليق كنند اگر قوت و سن و فصل مساعدت كند و از آن استشود  دوم و سوم مي

قلع گردد و يا خفيف  تب  آرند يابه عملا كه اگر اين  او را غشي عارض شود زيركه آنخون مقدار كثير برآرند تا 

شود و مدت او كوتاه و صاحب او از خوف ايمن گردد اما آنجا كه قوت و سن و مزاج مريض و فصل اخراج خون 
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كند  تب  وجوب حال اخراج خون اندك اندك نمايند كه اين تخفيفبه حسبگي واجب نكند بايد كه يك باربسيار 

ار شيرين و ترش به اندك سكنجبين ساده يا آب تمرهندي بجالب يا رب غوره درب آلو ميخوش يا و بعد فصد آب ان

رب ترشي ترنج و مانند آن به آب سرد يا ببرف اگر فصل گرما باشد استعمال بايد كرد و غذاي او روز فصد اگر قوت 

 با درنگ يا مغز خيار به آب غوره يا آب قوي باشد بمزورة معمول از كدو و اسفاناخ يا بيخ كاهوي ا شاخ خرفه يا مغز

انار ترش يا آب ترشي ترنج يا آب عصارة زرشك بعدش دماش سازند و اگر قوت ضعيف باشد بايد كه مريض را روز 

فصد شورباي بچة مرغ و تيهو و دراج و مانند آن دهند و روز دوم از فصد بايد كه نظر كنند كه آيا اين مرض از 

 و يا از حادة مطلقه و يا از حاده كه بطي باشد پس اگر از امراض حاده در غايت بود كه ست اامراض در غايت حدت

از روز چهارم تجاوز نكند و قوت قوي باشد بايد كه صاحب او بر جالب يا شربت بنفشه و آب انار ميخوش يا رب 

 و اگر از امراض حادة مطلقه غوره اقتصار نمايد و اگر قوت ضعيف باشد ماءالشعير به اندك آب انار ميخوش دهند

 يا بجالب يا آب به شكرباشد كه از روز هفتم تجاوز نكند و قوت قوي بود مريض در اوقات روز بر آب انار ميخوش 

 يا به آب غوره اقتصار كند و با وي چيزي از قبض نباشد و بعد دو ساعت ماءالشعير چهل درم به شكرترشي ترنج 

بعد چهار ساعت پانزده درم سكنجبين ساده به آب سرد دهند و وقت خواب شب لعاب باده درم نبات سفيد بدهند و 

 صفت آن شربت خواب نمايند منعفت بين يابند و بر ايناسبغول و لعاب بهدانه بجالب يا به آب انار بدهند و اگر 

وشانند تا يك  بگيرند آلو شيرين بزرگ سي عدد دو تمرهندي نيم رطل و هر دو را در سه رطل آب بجاين است

رطل باقي ماند صاف كرده بر آن آب انار ميخوش و ترشي ترنج هر واحد يك رطل انداخته به آتش معتدل بپزند تا 

به نصف بازآيد و بر آن يك رطل نبات و ربع رطل گالب اندازند و جوش داده كف بردازند و از آتش فرود آورده سرد 

م يا دو درم تخم خرفه باريك سوده بخورند و اگر حرارت قوي و كنند و از آن هر شب پانزده درم تا بيست در

تشنگي شديد باشد بايد كه اندك لعاب اسبغول بوزن نيم درم طباشير اضافه كنند و اگر مريض ضعيف باشد يا در 

 در هر صحت خود معتاد بكثرت تناول طعام بود يا در هر روز و باز عادت غذا داشته باشد بايد كه ماءالشعير دو مرتبه
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 و آب به شكر مائل نباشد مريض را در آخر روز كعك باريك كوفته از اينروز بدهند پس اگر نفس مريض بچيزي 

سرد يا پوست جو يا پست گندم مغسول به آب گرم و سرد كرده با نبات بدهند و اگر اين واجب نبود سركه و زيت 

ن برف انداخته باشند و مانند آن دهند و اگر مرض از  بادرنگ و خيار و روغن بادام و شكر طبرزد كه بر آبه مغز

امراضي باشد كه از شان او انقضا در چهارده روز يا هفده روز باشد صاحب او را قبل طلوع آفتاب آب انار يا شربت 

ه  بدهند و در ساعت چهارم سكنجبين سادبه شكرمذكور بماءالخيار و آب تربز بايد داد و بعد طلوع آفتاب ماءالشعير 

 مذكوره به آب غوره و غيره دهند والسيما اگر قوت به قولبه آب سرد بنوشانند و بغذاي قليل از مزورات معموله از 

ضعيف و عادت مريض بخوردن دو بار در روز باشد و اما آنچه از امراض در بيشتر از اين مدت انقضا نمايند بايد كه 

اض گذشته بدهند و بايد كه معهذا تفقد حال طبيعت نمايند اگر قبض تر كه در تدبير امر  و غليظاز اينتر  غذا زياده

 حاجت كنند و به حسبباشد تلئين بفلوس خيارشنبر و ترنجبين و تمرهندي و آلو و مشمش خشك و شيرخشت 

آلو بخارا در شربت بنفشه تر كرده بدهند و اگر احتمال اين ننمايند شافه معمول از خطمي و بورة ارمني و شكر 

 چيزها اجابت نكند حقنة لين معمول از شكر و روغن از اين و اندك ترنجبين ساخته بردارند و اگر طبيعت سرخ

كنجد و آبكامه يا معمول از جو كوفته و بنفشه خشك و برگ چقندر و سپستان و روغن بنفشه و شكر سرخ و يا آب 

ض را ماءالشعير نبايد داد اگر طبيعت قبض چقندر افشرده و روغن كنجد و مري و مانند آن استعمال نمايند و مري

باشد مگر بعد استعمال چيزي كه تلئين طبيعت نمايد و اگر بدهند جنايت كثير بر مريض كرده باشند و همچنين 

 باشد بدون استعمال فصد ماءالشعير نبايد داد و همچنين اگر مريض در وي در بعض به فصدهرگاه مريض محتاج 

وار نيست كه ماءالشعير يا غذا و يا تبريد دهند اال بعد سكون درد و چون زبان درشت يا اعضاي باطني دريابد سزا

سياه گردد و بخرقة كتان مبلول در لعاب اسبغول و روغن بادام شيرين و نبات مسح كنند و اگر تشنگي سخت باشد 

 و جرجاني هندوانه بدهند لعاب اسبغول و جالب و روغن بادام شيرين بدهند و ماءالقرع به اندك آب انار و آب

گويد آنجا كه از   ميو جالينوس باسليق و هفت اندام كنند به فصدنويسند كه در سونوخس مبادرت   ميايالقي
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فصد و حجامت مانعي باشد و در احشا آفتي نباشد عالج آن به آب سرد كنيم و اگر در احشا آفتي باشد بنوعيكه 

باشد عالج آنهم به آب سرد كنيم و بعد از آن اگر قوت قوي  تب  مضرتتدارك آن توان كرد يا مضرت آن كمتر از

 كار بهباشد بگشادن سده و كم كردن امتال مشغول گرديم و اندر هر دو آفتي در گشادن و كم كردن امتال ادوية بارد 

 ن بعد از آنالحال ساكن شود ليك في تب حاده آب سرد دهند و تب گويد بسيار باشد كه اندر  ميمحمدزكريابريم 

تر آيد و باشد كه تا چهل روز يا بيشتر برسد و تا رعاف پديد نيايد يا عرق نكند زائل نشود و سبب اين آن  آهستهتب 

افتد پس بر طبيب  تأخير  آب سرد از آن بازماند و در آنبه سببباشد كه طبيعت در تپها مهيا بهجران باشد و 

كند واال اقدام بر شرب آن نمايد  تأخير  تهيه بحران بيند در آب سرد كه نيك تامل كند اگر هيچ عالمت استواجب

 چنان كهزيرا كه خطر در آب سرد دادن بيشتر از آن نباشد كه بيماري دراز شود و اگر ندهد خطر آن بزرگ باشد 

 يافتم و خطرتر گويد كه من هر دو طريق را آزمودم نوشيدن آب سرد را كم محرقه ياد كرده آيد و مي تب در عالج

 جالينوسمحرقه دهم بدان ادويه كنيم و  تب استفراغ همچنان كنيم كه در تب اند كه اندرين بعضي طبيبان گفته

 تب گويد هرگاه در سونوخس فصد كرده شود ممكن نيست كه با تپي ديگر منتقل شود و بدين سبب اندرين مي

رسد و اگر قوت چندان نباشد كه متحمل غشي  غشي به حد كه آنتر از فصد نيست خاضه چند هيچ عالجي نافع

فصد نشايد كرد زيرا كه اگر فصد  تأخير بهيچ حال تب گردد خون بدو سه دفعه بيرون كنند و هم او گفته كه اندرين

 كرده نشود و مريض را اتفاق رعاف يا عرق نيفتد خوف آن باشد كه بيمار بمفاجات بميرد يا بسرسام منتقل گردد يا

 طبيعت خون بسيار را كه گرم شده از ميل كردن بعضوي و از عفونت نگاه نتواند داشت كه آند از بهر عفوني شوتب 

هم حرارت را  تب كرده شود بيم باشد كه همه ابواب عالج باطل گردد زيرا كه اندرين تأخير بالجمله هرگاه در فصد

 تأخير  بود يا به اسهال يا به ادرار بول و اندردبه فصتسكين بايد كرد و هم امتال را كم بايد كرد و كم كردن امتال 

تر شود و قوت بدان سبب ضعيف گردد و با ضعف قوت فصد ممكن نبود و  فصد حرارت خون زياده گردد و قوي

  تقليل رطوبت التهاب واجب كنند و التهاب مقتضي تسكينبه سبباسهال و ادرار هر دو حرارت زياده كند يعني 
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 سده امتال نيز افزايد و به سببز بچيزهاي سرد نتوان كرد و سرديها سده زياده كند و  و تسكين حرارت جاست

فصد با وجود مساعدت قوت  تأخير اشتداد نمايد بدين سبب تب احتقان بخارات در داخل بدن زياده شود پس

 روز بود و قوت  و هر وقت كه طبيب بر سر بيمار رسد فصد بايد كرد و اگرچه بعد هفت روز ياده استخطاي بزرگ

مساعد باشد براي التفات نبايد كرد كه چند روز گذشته است خاصه كه عالمات امتال بر حال خود باشد و قوت 

مساعد بود و اگر قوت و فصل و سن و بلد و عادت بيمار بعضي موافق فصد باشد و بعضي نه عوض  فصد حجامت 

تر باشد ليكن خون بتفاريق اندك اندك بيرون بايد   فصد اولي اسباب بيشتر مساعد فصد باشداز اينبايد كرد و اگر 

اند كه فصد در ابتداي مرض بايد كرد و در تزيد و نزديك انتها فصد نشايد كرد خاصه اندر  كرد و بعضي طبيبان گفته

انتها و  واقع در غير وقت او هالك شدند زيرا كه قوت در تزايد مرض و در به فصد تب انحطاط و بسيار كس اندرين

 در ابتدا كند بدين سبب طبيب را با وصف ضعف قوت در فصد دليري نشايد كرد چنان كهانحطاط مساعدت نكند 

اگرچه همه اسباب ديگر موافق باشد و اگر قوت ضعيف بود در ابتدا نيز فصد جائز نباشد و اگر قوت قوي باشد و 

 آرد و هرگاه كه قوت مساعد باشد مضرت به عملت احوال ديگر موافق نبود اعتماد بر قوت كند و فصد يا حجام

ناموافقت اسباب ديگر اسهل باشد و بيمار خالص يابد و بعد فصد آب هنداونه يا آب ليمو بجالب دهند و شربت 

 اگر فصل گرما باشد اين اشربه به آب سرد يا برف سرد كرده بايد داد اال شربت ريباس  است موافقبه شكرريباس 

 زيرا كه سردي آن سردي يخ و برف معده را برنجاند و اگر اندر احشا ورم باشد ر استت رف دادن صوابب  بيآن راكه 

پنج درم فلوس خيارشنبر و سي درم ترنجبين و ده عدد عناب و ده عدد آلوي سياه در يك نيم من آب بجوشانند تا 

الثعلب و آب   آب عناب و آب عنبسوم حصه بماند ماليده صاف نموده بدهند و فلوس خيارشنبر و ترنجبين در

كاسني حل كرده صاف نموده هر بامداد موافق  باشد و ماءالشعير به آب انار شيرين دهند و پست و اسبغول و شكر 

الثعلب و آب گشنيز تر  در آب انار دهند و بر موضع ورم در ابتدا صندل و فوفل و گل ارمني و آب كاسني و آب عنب

 و زعفران به آب گشنيز ضماد سازند و يا برگ خطمي و اندكي اسبغول در آب ضماد كنند و در آخر صبر

موضع سودمند باشد موم روغن  در اين ضمادي كه صفتنكنند  تأخير الثعلب و آب كاسني تر نهند و در فصد عنب
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سركه با از موم سفيد و روغن گل يا روغن بنفشه و آب كاسني و گشنيز تر و آب ساق و برگ خرفه و دو سه قطرة 

هم بزنند و بر خرقة كتان طال كرده بر آن موضع نهند و اگر ورم در جگر يا معده يا در فم معده باشد از آميختن 

چيزي مقوي به اين اشيا چون مصطكي و آب به و اندك سنبل چاره  نباشد و اگر فصل تابستان باشد ضماد سرد 

ها اين قانون نگاه بايد داشت كه نخست فصد كنند پس كشكاب  نهند و اندرين تپگرم نيمبرنهند و اگر زمستان باشد 

محرقه بنوبت غب گرفته شود و  تب تيز سوزان باشد و همچون تب دهند و اگر صفراي عفن با خون آميخته باشد و

تر آن باشد كه اول فصد كنند ليكن در فصد اعتماد بر قوت بايد كرد و در تسكين  تر پديد آيد هم اولي اعراض قوي

 كه در قول صاحب كامل در عالج حماي Ĥن استرارت بموجب قانون و اندازة حرارت مباغله بايد كرد باقي همح

 گويد كه بعد فصد يا حجامت هر صبح جالب از تمرهندي و شكر سفيد يا ترنجبين ابن الياسمحرقه خواهد آمد 

م آنها افشرده هر واحد سه اوقيه و شكر هر واحد ده درم در آب سرد حل كرده بنوشند و يا بگيرند آب انارين بشح

سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم و يا ربوب قامع خون مثل رب حصرم و ريباس و ليمو و به هر كدام كه باشد ده 

درم و گالب ده درم بر برف سرد كرده بنوشند و غذا ماءالشعير سازند و تلئين طبيعت برب آلوي سياه و به نقوع 

 استفراغ به سبباكه مع ترنجبين و شيرخشت و ماءالفواكه نمايند و اگر قوت ضعيف گردد و مشمش يا به نقوع فو

 سناي مكي پنج درم صفت آنخون و اخراج آن غذا ماءالشعير بچوزة مرغ دهند و استفراغ بدن به اين مطبوخ كنند 

هر واحد بيست عدد بنفشه نيلوفر تخم كاسني گل سرخ هر واحد سه درم تمرهندي ده درم آلوي سياه عناب 

 رطل آيد و شيرخشت و به يكسپستان آلوي كوهي هر واحد چهل عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا 

ترنجبين هر واحد پانزده درم ماليده صاف كرده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر كنند تا استفراغ صالح 

ا سازند و اگر حرارت قوي و تشنگي شديد باشد لعاب اسبغول و  بيست درم غذبه ماءالشعير در آخر روز به عدهنمايد 

 بادام پنج درم و طباشير نيم درم بدهند و زبان و دندان را در هر روز سه به روغنلعاب بهدانه هر واحد ده درم 

كند   بنفشه مسح كنند و نفع ميبه روغن بر زبان او هر دو لعاب مذكور به عده و گالب بشويند و به سركهمرتبه 
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سرفه باشد و اگر نباشد شربت ريباس و حصرم و ليمو و ترنج و غذا ماءالشعير مع  تب ايشان را شربت عناب اگر با

عدس و سركه دهند و زير او برگ خالف يا كدو فرش كنند و حوالي او كدو و خيار و به و سيب و ظروف پر از آب 

باشد و بايد كه بدن را بپارچها پوشيده دارند تا الب  به گبنهند و مسكن او در مهب شمال يا زير بادكش مبلول

سرفه و درد و پهلو و سينه باشد هر  تب استنشاق هواي سرد نمايند و سردي هوا مسام را بند نسازد و اگر با اين

صبح جالب از بنفشه و نيلوفر هر واحد سه درم عناب و سپستان هر واحد ده عدد و از شكر سفيد و ترنجبين هر 

ه درم بنوشانند و تلئين طبيعت بشريت بنفشه و ترنجبين و شيرخشت يا فلوس خيارشنبر هر واحد بيست واحد د

درم كنند و اگر با وي سهر باشد سحرگاه شربت خشخاش ده درم در آب گرم حل كرده بدهند و اگر قبض طبع 

ن نيلوفر هر واحد سه درم جو  آرند بنفشه خشك سپستابه عملباشد و از ملين و شياف اجابت نشود اين حقنة لين 

كوفته يك مشت برگ چقندر يك دسته همه را درد و رطل آب بجوشانند تا نيم رطل بماند صاف كرده شكر سرخ 

به ده درم آبكامه پنج درم روغن بنفشه ده درم بر آن ريخته حقنه كنند و بعد از آن تلئين طبيعت طبيعت 

هرگاه در بدن بقية مرض باقي ماند و تحليل نشود و ماده در عروق  ساده و قرص طباشير ملين نمايند و سكنجبين

هنوز باقي باشد بگيرند تخم كاسني سه درم پوست بيخ كاسني پنج درم در آب جوش داده صاف نموده سكنجبين 

ساده ده درم داخل كردهب نوشند و يا هر صبح اين سكنجبين بزوري ده درم بنوشند كه آن ادرار بول و تلطيف 

 تخم كاسني تخم كشوث هر واحد سه درم پوست بيخ كاسني صفت آنط و تنقية عروق از بقاياي اخالط كند اخال

 و تخم خيار و تخم بادرنگ هر واحد پنج درم همه را كوفته در دو خربزهپوست بيخ كبر هر واحد هفت درم تخم 

ن برود ماليده صاف كرده شكر سفيد رطل آب و نيم رطل سركة تند يكشبانه روز بخيسانند پس بجوشانند تا ربع آ

 گويد كه بعد فصد هر صبح شربت تمرهندي يا شربت انار يا شربت خجندي جالب آرند به قواميك من انداخته 

عناب به آب شديدالبرد يا با يخ يا ببرف بنوشانند و غذا بموزؤة عدس محض به آب فواكه ترش و مزورات مطبوخ 

خشت و تمرهندي يا بشربت ورد مكرر و شيرخشت يا به آب انارين به شيريعت بزرشك يا سماق سازند و تلئين طب
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مشحومين و شيرخشت يا بشربت آلو مسهل يا بنقوع مشمش و عناب و سپستان و آلو و گل سرخ و ريوند چيني 

سيار كنند و اگر حرارت قوي و تشنگي سخت باشد و با وي سرفه بود لعاب بهدانه يا بزرقطونا به اندك نبات كه ب

 بادام و طباشير بدهند و اگر با وي سرفه نباشد اشربة مذكوره و سكنجبين ساده به آب برف به روغنشيرين نگردد و 

 آب كاسني به سكنجبين و شربت صندل يا آب شاهتره يا آب  استو لعاب اسپغول بنوشانند و آنچه نافع اين مرض

 و آب سرد يا به شكريف بسيار باشد كعك باريك سوده هندوانه است سه روز يا پنج روز بدهند و اگر مريض ضع

را نافع بود و اگر قبض  تب شود و ماءالقرع اين  بدهند و گاهي اقراص كافور و طباشير داده ميبه شكرپوست جو 

 پانزده عدد مويز هر يك آلوي بخارا عناب سپستان  استطبع باشد تلئين بحقنة لين كنند و اين ملين نافع اين علت

 ده درم تمرهندي ده درم گل سرخ سه درم شاهتره يك قبضه تخم خرفه كوفته تخم كشوث بنفشه باديان منقي

 دو درم هليلة زرد سناي مكي هر يك پنج درم جوش خفيف داده در شيشه كنند و سه روز در هر يكتخم كرفس 

 گويد ابومنصورشه بنوشانند آفتاب داشته بعد سه روز هر صبح چهل درم باده درم سكنجبين و ده درم خميرة بنف

 كه اگر حمي مطبقه در ابتدا باشد مبادرت به فصد كنند و خون بسيار برآرند و اگر زبان مريض سياه گردد و اعراض

 در باب او بيايد بايد كرد و فصد نكنند و ربوب حامضه بدهند و تقليل غذا بدان چهمحرقه عارض شود تدبيرش تب 

وز در ابتدا باشد ربوب مذكوره در اغذيه استعمال نمايند و آب سرد و قرص كافور نيز نمايند و چون فصد كنند و هن

 خوب صحت يابند و بعادت خود كه آنخارج شوند از شراب و لحوم و شيريني پرهيز كنند تا  تب بخورانند و چون از

تر است و اگر روز سوم شدت دائمه اگر در روز سوم منقلع شود بهتر و اميدوار تب  گفته كه كلبقراطرجوع كنند و 

 و  استاند كه اصعب امراض و اعظم آنها حميات و ائمه  گفتهاصحاب صناعتكند داللت بر شر و صعوبت نمايد و 

 گفته كه مريض را در جميع امراض حاره بشب باجالب اسپغول و بهدانه بنوشانند و بعد تنقيه يا ظهور نضج ثابت

 محمدبن زكريا و ر استد كه خاصيت او تعديل مزاج و منع ماده مائل بصدگل ارمني از يك درم تا دو درم بدهن

در فصد كنند ليكن اعتماد بر شرب آب سرد شديدالبرد بمريض نمايند و چندان  تأخير تب در اين گويد كه اگر
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مايند تا آهسته گردد كفايت باشد و اگر عود كند اعادة آن ن تب بنوشانند كه رنگ سبز گردد و ارتعاد كند پس اگر

 و تجربه و  است تدبير حماي لينه كنند و اين تدبير حمي بسيار نافعبه عدهنرم شود و  تب  آهسته گردد وكه آن

امتحان آن كردم و از آن خلق كثير از خطر عظيم خالص يافته و نوشيدن آب سرد ترك نكنند و لزوم او نمايند مگر 

 آب شديد باشد و از به سويين نيز نوشيدن او نگذارند اگر حاجت با ورم معده يا جگر باشد و با وجود اكه تب  آن

 ورم در رحم يا گرده يا مثانه و خاصه در حجاب و ريه و صدر باشد و عالمتش كه آنورم معده و كبد خون نكنند اال 

آن نجات  مطفيات تسكين ننمايد و در آن را حال دوام پيدا كند بر اين اگر Ĥن استو هيجان خفق تب شدت التهاب

 خالص نبود مگر بنوشيدن آب آن راهنگام  در اين نبود زيرا كه قلب چون مختنق گردد داللت كند بر غليان خون و

 آن باشد نرسد و اينچنين به سوي احتياج بدان چه در اين  رنگ سبزد گردد زيرا كه اشياي بارد بالقوهكه آنسرد تا 

 مدت ايشان را غشي افتد و عروق و رجوف آنها در اغشية دماغ حال آب سرد ننوشند بعد اندك در اين كسان اگر

و تبليد  تب بشكافد و رعاف يا قي خوفي نمايند و هالك شوند و در نوشيدن آب سرد ضرري نيست اال تطويل مدت

 هالك عاجل دفع گردد اما چون فصد و آب سرد استعمال كنند و بقية حرارت او از اينآن و صالبت ورم در احشا و 

اقي ماند به آب انار يا گلقند يا ماءالشعير يا سكنجبين يا قرص درد عالج كنند و من طريق جالينوس در امراض ب

سازد و زيرا كه من اين طريق   و اگرچه اين نضج و بحران ربطي مي استحجاده اختيار نمودم و آن تبريد مع ترطيب

 آن رانمايم و ليكن من  راط در انتظار  بحران سلوك نميگويم كه من طريق بق را حريز دو ديگر را خطير ديدم و نمي

 تأخير مطبقه فصد را تب در معرفت انتها و نضج و هنگام اوفي ضعف كه در قوت  عارض شود و گفته كه هرگاه در

 گويد كه اهللا ابن هبهافتد رب ترشي ترنج و تمرهندي دهند كه آن عفونت خون منع كند و تطفيه حدت او نمايد 

  استعالج عظيمتب  در اين دموي فصد در ابتداست و خون مقدار كثير خارج نمايند زيرا كه اخراج خونب  تعالج

 كنند بلكه رعايت قوت كند پس اگر به فصدو الزم نيست كه به ايام سابق از ابتداي آن التفات نمايند چون اهتمام 

زهاي بحران احتياط نمايند تا قوت را از جهاد عائق قوت قوي باشد در سائر ايام فصد كنند و در استفراغ بروزي از رو
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 به عرقنمايند زيرا كه در آن توقع بحران  كنند و روز چهارم از فصد احتراز مي ين تا روز سوم فصد ميمتأخرنشود و 

حتاج  نوع اخير مكه آن فصد متزائده است پس باقي انواع با به سوي تب تر از انواع ثالثه اين  و محتاج استيا برعاف

 و بعد فصد مريض را ماءالشعير و بعد آن ر استهر دو از روي اضطرار شديدت در اين  بود بلكه حاجتبه فصد

سكنجبين بنوشانند و آب انار ميخوش و آب تمرهندي وآلو بجالب بدهند و شيرة تخم خرفه و تخم خيار به 

العالم   و گالب و آب حيبه صندلاءالقرع سر سكنجبين و لعاب اسپغول بجالب بنوشانند پس اگر التهاب زياده شود م

و كافور كنند و اگر سرفه حادث شود لعاب بهدانه و شربت خشخاش استعمال كنند و  به گالب نمايند و تبريد سينه

ساكن شود مزورات معمول بكدو و اسفاناخ و بيخ كاهو و شاخ خرفه خورانند و هرگاه صحت يابند در حمام  تب چون

 گويد كه خضر ابن عليا بچة مرغ به آبهاي مطفي حدت خون مثل آب سماق و آب غوره سازند داخل كنند و غذ

 و تطفيه و تلطيف غذا و تلئين طبيعت بحقنة لين كه در آن جو داخل بود و فتيله مسهل و آب به فصداوالً ابتدا 

ستان و گل بنفشه و سناي نقوع آلو در روز دوم نمايند و همچنين در روز سوم طبيخ آلو و مشمش و عناب و سپ

مكي و خطمي و تخم خيار با شيرخشت و ترنجبين استعمال كنند و غذا پوست جو يا آش جو بشربت نيلوفر و 

استعمال نقوع تمرهندي و آب انار ميخوش مشحوم مناسب پس اگر بتلئين قلع آن نگردد حال متوقف ببينند و 

 باشد در روز به دستورشد و حال از تلئين و تدبير تا روز دهم قاروره سرخ غليظ باشد و مرض بروز هفتم رسيده با

دهم ريوند خطائي طفل را ربع درم و بالغ را نيم درم و جوان را نيم مثقال در شربت آلو و عسل خيارشنبر در روغن 

لئين در روز يازدهم زائل نشود ت تب بادام بدهند و عقب آن شورباي بچة مرغ بجو مقشر پخته بايد داد پس اگر

طبيعت بحقنة لين در روز دوازدهم كنند و اگر حقنه بمريض مناسب نبود شيرة گل بنفشه و سناي مكي و نيلوفر 

السوس ربع جزو در عرق گاوزبان عرق نيلوفر برآورده ترنجبين سه جزو حل كرده  شامي هر واحد يك جزو و اصل

منقلع نشود ريوند و غاريقون در  تب اردهم نيزبشربت آلو و نيلوفر شيرين ساخته استعمال كنند و چون روز چه

كه  آنعسل خيارشنبر بدهند و اگر نفخ و رفم معده بود تخم كشوث اضافه نمايند و غذا شورباي چوجه مرغ باشد تا 
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عفونيه است  تب  كه آن استو مويست بلكه از انجهت تب  حيثيت نيست كه آناز اينقلع گردد و اين معالجات تب 

اصالح مزاج هواي واصل  تب دموي صرف نباشد بلكه مختلط بصفرا بود و بهتر عالج صاحبان تب  كهو اين وقتيست

  است و گالب و سركه نمايند و اگر مناسب وقت باشد آب سرد بلغم العالجبه صندل و آن Ĥن استبقلوب ايش

 به حسببدفعات بود دموي فصد و اخراج خون به استقصاست و اگرچه  تب گويد كه عالج  در نزهته ميانطاكي

 روغن بنفشه به مثلقوت بعد از آن استعمال مبردات مثل ماءالشعير و ريباس و فواكه خصوصاً عناب و آلو و تدهين 

 بنوماش و عدس و زرشك و آنچه مخصوص بمطبقه است شربت عناب و مطبوخ به مثلو سركه و صندل و تغذيه 

نويسد كه عالج سوماخس   از فصد استعمال كنند و در تذكره مي اين همه بعدر استفواكه و ماءالقرع و ماءالشعي

 تبريد بربوب فواكه و به عده تا بغشي رسد و اگرچه در دفعات باشد فصد استكائن از خون داخل عروق بالتعفن 

 افتد و بسيار باشد كه بمحجر و فصد قلع گردد و به ماءالشعيراشربة آنها و سكنجبين و تمرهندي و گاهي حاجت 

ي كه در غب مذكور گردد احتياج شود و عالج مطبقه كائن از تعفن خون ها به روغنساست كه بماءالقرع و مالش ب

 اجماعاً و اگر كل متعفن گردد جالينوس و  استبه فصد كه اگر اكثر خون يا بعض آن تعفن پذيرد مبادرت آن است

 تا صاف گردد به  است و بهرحال اصالح خون واجبكنند و دليلي براي ايشان نيست تابعين او از فصد اوالً منع مي

 مولد آن باشد سواي لحوم ي كهبه چيزاستعمال مولدات آن مثل شربت عناب و خشخاش و ريباس و اصول و تغذيه 

  و مزورات آلو و انبرباريس دهند و اين دو ابراي اين استو مثل بنوماش چيزي نيست و عدس با سركه بالغ النفع

راكيب منست و نسخة آن همان مطبوخ از مجرباتست كه در عالج سرسام دموي در قول مؤلف مجرب و از تتب 

 و مالش بدن خصوصاً دست و پا آن است ياد بايد دآن راخالصه مذكور شده و آن مطبوخ از خواص عجيبه است 

ط ديگر باشد عالج بمورد و گشنيز تر و سركه كنند و بعصفر و حنا خضاب بر پاي بندند و هرگاه تعفن خون از خل

  دمويست  تب مركب نمايند و از مجربات شرب چهار مثقال از آب گشنيز به آب باديان سبز در

  حميات صفراوي
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 غب دائره و غب الزمه و محرقه پس غب دائره يا خالصه  استفرمايد كه حميات صفراويه سه قسم  ميالرئيس شيخ

 اختالط صفرا با بلغم از به سببالجوهر باشد   از صفراي غليظباشد و آن از صفراي خالص بود و يا غيرخالصه و آن

روي اختالط مازج موحد يعني تركيب او از آن گونه باشد كه هر دو ماده يكي شده باشند و امتياز ميان هر دو نبود 

ره  غب دائآن را كه  استنويسد كه عفونت صفرا يا در خارج عروق باشد و آن يك قسم  در شرح قانون ميقرشيو 

 آن را زيرا كه آن يا قريب از اعضاي شريفه مثل قلب باشد و  استگويند و يا در داخل عروق باشد و آن دو قسم

 هرگاه او كه آن مگر  است غب الزمه خوانند و محرقه نيز اگرچه الزمهآن رامحرقه نامند و يا چنان نباشد و 

 سه نوع يا مادة آن صفرا تنها باشد و از اينواحد  هر به عدهمخصوص به اسمي گرديد اين به اسم عام مخصوص شد 

آن خالصه است و يا چنان نباشد و آن غيرخالصه باشد پس اقسام حماي صفراوي شش باشد اكنون هر واحد را در 

  در غب دائره و اين را در يوناني طريطاوس گويند و در هندي اكتره نامند و آنقسم اولنمايم  سه قسم بيان مي

 در ميان آيد با لرزه و سرما و مادة آن در خارج عروق متعفن گردد پس اگر آن ماده يك روز كه صفراويستتب 

 غب دائره غيرخالصه نامند و آن راصفراي خالص باشد غب دائرة خالصه گويند و اگر صفراي محيه يا مرة صفرا باشد 

 در ميد سرعت قبول نضج و تحليل و اندر گوشت و مائل به پوست واقع ا استچون مادة غب خالصه صفراي خالص

 تب استفراغ ماند پس بسيار باشد كه اين نضج و بي  وقوع خطا و مبالغه در تبريد ماده بيبه جهت اما ر استبيشتاين 

افزا به محرقه و به سرسام منتقل  بغير خالصه منتقل گردد و بطول كشد و باشد كه از جهت تدابير گرمي و خشكي

به تر و شديدتر باشد و در ربع بخالف اين بود و ايضاً لرزه ابتدا بقوت كند  ه در ايام ابتدا قويشود و در غب دائره لرز

تر از حرارت محرقه   زائل شود و در ربع بعكس اين باشد و حرارت غب سالمبه سرعت اندك اندك نرم گردد و عده

دد بلكه گاهي التهاب آن كم گردد و بود و هر قدري كه لمس دست را بر بدن مريض طويل دهند التهاب زياده نگر

در محرقه التهاب زياده شود و نبض او سريع غيرمستوي در انقباض و انبساط بلكه مختلف در آن هر دو باشد و در 

 كه يكر وز در ميان آيد اما اگر دو غب است تب ابتدا تا وقت انبساط حمي از تضاغط نبض البدست و خاصة اين
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بلغمي هر روز عائد شود پس كسيكه رعايت غب بنوبت كند در غلطي افتد بلكه  تب ندمركب گردد نوبتهاي او مان

 كه رعايت دالئل ديگر نمايند از نبض و قاروره و تدبير سابق و ديگر عالمات ماده صفراوي و نوبتهاي آن  استواجب

مرض بلكه باوجود آن لحاظ اند كه اعتماد كلي بر نوبت حميات نكنند در داللت بر نوع   و لهذا گفتهآن استمؤكد 

كند و ضعف بر برودت ماده و اگر سه غب مركب  بايد كه شدت عوارض داللت بر حدت ماده مي ديگر عوارض هم مي

هر روز آيد اما يك روز كم و يك روز زياده همچون شطرالغب كه مادة صفرا و بلغم او  تب صورت نيز در اين شود

شود يك روز نوبت   كه چون سه غب جمع ميآن استاد يك روز در ميان خارج عروق متعفن شده باشد و وجه اشتد

و در شطرالغب  در اين  و فرق استشود و روز دوم نوبت دو غب و اجتماع دو غب باعث ازدياد اعراض يك غب مي

 اذيت از روشني و به سبب توان كرد و اصحاب غب را گاهي حسب خلوت عارض شود هر يكمذكور از اعراض الزمة 

 كه آن است ميان غب خالصة غيرخالصه و فرقم و آواها بسيار باشد كه غليان صفرا نزد جگر احساس نمايند كال

مادة خالصه لطيف خفيف باشد و نوبت او در چهار ساعت تا دوازده ساعت منقضي گردد و اكثر بر آن زياده نشود 

 نوبت خالصه تا هفت ساعت بود و گاهي از چهار  بسيار زياده گردد آن غيرخالصه باشد و در اكثر مدتاز اينپس اگر 

صورت در چهار يا پنج دور منقطع شود و انقطاع او بخروج صفرا در اسهال يا  در اين تا هشت و تا نه ساعت باشد و

به  يا بهر دو باشد و همچنين خالصه از هفت دوره زياده نگردد اگر در عالج غلطي واقع نشود و گاهي به عرقبقي يا 

طافت ماده در يك نوبت منقضي گردد و در آن ادرار به بول يا عرق يا قي يا اسهال منقي بدن از صفرا واقع  لسبب

تر شود آن از  شود و نضج در بول روز اول يا در سوم يا در چهارم يا در هفتم ظاهر گردد پس اگر از هفت دوره زياده

يرخالصه باشد و تزيد نوائب خالصه و تقدم لرزة آن جملة غيرخالصه باشد و همچنين اگر مدت لرزة آن طول كند غ

النسبت و متشابه باشد و در غيرخالصه مختلف غيرمضبوط بود و همچنين در خالصه تشابه  بر يك نمط محفوظ

نوائب بر حد واحد باشد و چون صاحب او آب زياده نوشد از بدن آن بخار رطب برخيزد و تري بر پوست ظاهر گردد 

 وافر به عرقكرد و گاهي عرق آيد و در غيرخالصه از آن گراني بسيار و تمدد در سر دريابد و گاهي گويا عرق خواهد 
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منقلع نشود و گاهي بلرزة قوي ابتدا نكند و تزيد آن مستوي نباشد بلكه گويا زياده شود پس تقديم كند و نافض 

ها عرق  يات ديگر واقع شود و در آخر نوبتنمايد و اعراض صعب در آن كم بود و ايضاً غيرخالصه اكثر از انتقال حم

آن باشد و در غيرخالصه غليظ و فرق در غب غيرخالصه و شطرالغب  كمتر از خالصه آيد و بول در خالصه رقيق مي

 كه شطرالغب را دو مادة متمائز كه با هم ممتزج و متحد نباشند واجب كنند و موجب غيرخالصه مادة واحد بود است

 دو خلط به از اينسبب فعل هر واحد  زوج از بلغم و صفرا باشد گويا كه شي واحداند و بدينكه آن في نفسه مم

انفراده محسوس نگردد و لهذا براي شطرالغب دو نوبت يكي نوبت صفرا دوم نوبت بلغم بود و براي غب غيرخالصه 

ه تهيج رود پلك و ترهل و يك نوبت و غيرخالصه گاهي تا مدت طول كند و قريب شش ماه بماند و گاهي در آخر ب

 گويد كه تقدم نوبت در حميات داللت بر تزيد مرض كند و تاخر آن بر ثابت بن قرهبغطم طحال مودي گردد 

كند بر رقت اخالط و تاخر آن داللت نمايد بر   گويد كه تقدم نوائب داللت ميرازيانتقاض مرض داللت نمايد و 

  بفارسي بتخاله گويند و بدانآن راشود و  به بثور لب مي تب ران اين گويد كه گاهي بحخجنديغلظ و كثافت آن و 

 البته هالك  استاز حميات سليمه تب  گويد كه اينبن زين عليام و   آزمودهبه مرات آن راگردد و  زائل ميتب 

ي گردد  گويد كه چون درد سر در روز اول عارض شود در روز چهارم قوقرشيديگر گردد و كه تب  آنكند مگر  نمي

و در روز هفتم مفارقت كند و اگر در روز سوم عارض شود در روز پنجم قوي گرددد و در روز نهم مفارقت نمايد و در 

 كه يك روز در ميان  است در غب الزمه و دائمه و آن حماي صفراي الزم دائمقسم دومروز يازدهم بحران گردد 

اعراض تب  در اين است در تمامي عروق بدن بعيد از قلب ولرزه و سرما آيد و سبب اين تعفن صفر شدت كند و بي

نسبت بغب دائره خالصه بيشتر باشد و نسبت بمحرقه كمتر و لرزه در آن نبود مگر بر سبيل بحران و عرق نيز نباشد 

 كه حرارت و سوزش در محرقه آن استمگر در آخر و يا در روز بحران و فرق ميان غب دائم و محرقه از روي اعراض 

 در اين ظاهرتر باشد و كرب و غثيان و اختالط عقل و خفقان و غشي و سياهي زبان در اين شديدتر بود و فترات

نباشد بخالف محرقه و بدانند كه ماده غب الزمه اگر صفراي خالص بود و خطا در عالج نشود از يك هفته تجاوز نه 
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 گويد كه گاهي و اهرن كه صفرا باشد تآن اس خلوص و عدم خلوص مادة به حسبكند و شدت و خفت اعراض 

 بزبان يوناني قاوسوس و آن را در محرقه و قسم سومگردد  حماي غب بعد سه يا چهار نوبت حماي محرقه مي

الزم حاد شديد بر يك وتيره و  تب قوسوس و قاريقوس و قاريقسوس و فاريطوس نامند به اختالف نسخ و آن

 لزوم آن اال تفاوت اشتداد و فتور محرقه به سبب است   از جنس غب الزمه محرقهشيخ به قول و  استاالعراض قوي

غيرمحسوس بود و اعراض اين شديد باشد بسب حدت ماده و كثرت آن و يا وقوع آن به قرب قلب و در عروق فم 

 جلد ه سويبمعده يا در نواحي جگر خاصه و بالجمله در اعضاي شريفه قريب قلب و اما در غب دائره صفرا در لحم و 

 نويسد كه محرقه مثل غب دائره بر دو گونه بود و در غب الزمه در عروق بدن بعيد از قلب پراگنده باشد و هم او مي

 در غب و سبب آن كثرت عفونت صفراست يا در داخل عروق  است يكي محرقه صفراوي و آن مثل خالصهاست

 نواحي فم معده يا در عروق نواحي فم معده يا در عروق تمامي بدن يا در عروق قريب نواحي قلب خاصه يا در عروق

كبد دوم محرقه بلغمي و آن مثل غيرخالصه است و از بلغم شور افتد كه در عروق متصل نواحي قلب متعفن گردد 

 بقراط در ابيذيميا گفته و بلغم مالح از مائيت بلغم مع صفراي حاد پيدا شود پس صفرا كه متعفن شود در چنان چه

 گويد كه بلغم شور در حكم صفراست در حدت و نفوذ  و چون مالسديدت مخالط مائيت بسيار بلغمي باشد و ماوي

 رساند و چون محرقه در به همدر عروق نواحي قلب و فم معده و كبد تعفن يا بد حدت و اشتغال عظيم مانند صفرا 

صورت يا بزودي  در اين ز غب باشد وتر ا سبب واجب بود كه مدت اين كوتاه  بدين استاعراض شديدتر از غب

خالصي خواهد شد از مرض يا هالكت رو نمايد و پيران را حميات محرقة خالصه كمتر عارض شود و اگر عارض 

 به سببالخطر باشد  تر و قليل گردد اكثر هالك شوند و اما كودكان و جوانان را بسيار افتد ليكن در صبيان خفيف

 ناريت امزجة ايشان و كثرت ابخرة آنها معين آن و بساست به سببتر بود و  ن صعبرطوبت امزجة ايشان و در شبا

  ذكر كرده كسي را كهبقراط راس كند و به سوي حرارت غريبه تثوير ابخره كه آنكه در صبيان مع سبات افتد بنابر 

عقل برعشه گردد و محرقه رعشه عارض گردد اختالط ذهن رعشه را از آن زائل كند و همچنين زوال اختالط تب 
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اكثر محرقه بقي يا اسهال يا رعاف منقضي شود و هم او گفته كه اگر در محرقه سرفه اندك عارض گردد تسكين 

عطش نمايد و حرارت در محرقه در اكثر امر قوي در ظاهر نبود و در باطن قوي باشد و تكسر اعضا در آن كمتر از 

 قبول ننمايند و شير كه مص كنند آن راذ پستان كراهت كنند و غير خود بود و چون صبيان را عارض شود از اخ

 بحاده و نكس در محرقه كمتر افتد و اگر  استفاسد و ترش گردد و گويند محرقه كه با شدت اعراض بود مسمي

 فرموده كه رازيكند و  يكه سوي تدبيري كرده نشود واال بروز سوم هالك ميبه شرطتر از ديگر باشد  افتد سبك

 تب  و آنچه در فصل سرد افتد بدتر باشد و بحران اين استبعضي اعضا با خفقان در همان روز مورث موتخدر 

بيشتر اندر روز ششم يا هفتم بود و آنچه از ششم بگذرد اميد خالص پديد آيد و آنچه از هشتم بگذرد غالب در آن 

و آنچه از هفدهم بگذرد اگر خطائي در تدابير خيره بود و آنچه از چهاردهم بلكه از دو از دهم بگذرد كم ضرر كند 

اند كه در  الجمله و مقاومت قوت و تقليل سبب و الفت دل با آن و گفته نكنند هيچ خون جهت سرد شدن ماده في

 بحران ظاهر بوده باشد استفراغي يا انتفالي و بدون تسكين به اشربة باردة كه آن محرقه چون ناگاه راحت پديد آيد بي

تب  در اين تر و سرعت نبض آهسته شود و قوت ضعيف باشد زود بميرد و و بدون انتقال از هوائي بهوائي الئقموافقه 

تر و شديدتر باشد  قويتب  در اين نه قشعريره عارض شود و نه عرق مگر نزد انقالع آن و سائر اعراض حماي غب

 و يا زرد شود و آن متوسط ر استت  اين سالم و يا خشن گردد ور استزبان يا سياه شود و آن بدت در اين حتي كه

قي نشان بودن ماده است در حوالي معده و محرقه بامطبقه بسيار مشابه است و فرق  ميان هر دو باشد و غثيان بي

تر از آن باشد و بادي   كه مطبقه بطور غب اشتداد ننمايد و اين را اشتداد از روي غب بود و قويآن استميان هر دو 

 رود چشم مفرط نبود بلكه اندك باشد و نه پري رگها و نه تمدد در بدن بود و نه حالت شبيه بر بود سرخي رنگ

 تب  در آخر لرزه حادث شودبه عده گفته هر كرا حماي محرقه باشد بقراط در مطبقه باشد و چنان چهالنفس  ضيق

 جالينوسضعيف باشد هالك گردد او منحل گردد و اگر منحل نگردد و قوت مريض قوي باشد باخطر بود و اگر 

 كه در مردان آن استالخطر از   و حميات محرقه در زنان قليل استگويد كه از خواص حماي محرقه هذيان و رعاف
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 اگر محرقه در ايام ازواج يعني جفت اشتداد نمايد اين عالمت رديست بيشتر در روز ششم هالك كند كه آنبود و بد

  شد و در آن عرق سرد و غير آن بودو در روز چهارم بدان منذر با

  عالج كلي حميات صفراوي

شيرة مغز تخم كدوي شيرين از دو درم تا سه درم تنها يا با شيرة تخم كاهوي مقشر دو درم در عرقيات مثل عرق 

 چهار يا پنج توله برآورده شربت نيلوفر دو توله داخل كرده هر يكالثعلب و نيلوفر و بيد ساده  شاهتره  و عنب

خفقان بود عرق بيدمشك  تب خاكشي از يك نيم درم تا دو مثقال پاشيده بنوشند و اگر قوت ضعيف باشد و يا با

سه سه توله نيز اضافه كنند و صندل سفيد را در گالب سائيده پارچه بĤن تر به قدرگالب عرق كيوره عرق گاوبان 

 مفيد بود و عطر خس و صندل و گالب و نيلوفر و نموده بر جگر و دل نهند از براي قلق و اضطراب و خفقان بسيار

گشنيز سبز ببويانند و در غلبة هذيان روغن گل و سركه و گالب آميخته پارچه بدان تر كرده بر سر نهند كه صداع 

ي ادوية بارد در آن به يكدرد سر بود پايها در آب گرم صرف نهند يا در آ تب را نيز كثيرالنفع است و ايضاً هرگاه با

شرط استعمال كنند اگر امر شديد باشد و لخلخة بارد استعمال نمايند و گاهي  شانيده باشند و اوال محاجم بيجو

 باسليق افتد اگر ماده حوالي قلب بود و قوت و خون مساعدت آن به فصد سر رو و گاه حاجت به فصدمحتاج شوند 

 هر يك در مقام بدان چه الحق شود تدبير  تصاعد ابخره يا عرضي ديگربه سببكند بالجمله اگر صداع و سهر 

 و نيز در ذكر اعراض حميات حاده در آخر بحث حميات مذكور گردد بايد كرد و اگر سرفه باشد لعاب ر استمسطو

 به شدتبهدانه در تبريد اضافه كنند و اگر درد گلو باشد شيرة بعناب داخل كنند و غرغرة مناسب نمايند و نزد 

 تربوز زياده كنند تا چهار روز بر شيرجات همين بزور اكتفا نمايند و روز پنجم شيرة تخم حرارت شيرة مغز بتخم

افتد كه در آن بهيچ وجه تحريك خوب نيست و خيارين  تب  روز پنجم روز قوتكه آنخيارين را اضافه سازند مگر 

مايند و بروز هفتم تخم  و اگر حاجت تبريد زياده باشد شيرة تخم خرفه داخل ن است قوت ادرار محركبه سبب

 قوت تفتيح و يبس آن و به سببخيارين از نسخه دور كنند و دادن شيرة تخم كاسني بعد از هفتم مناسب بود 
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يرقاني كه قبل از روز هفتم نيز استعمال آن  تب كنند مگر در  در ابتدا استعمال نميآن استحرارتي كه در 

از مبردات مثل لعاب بهدانه كه در عرقيات مذكوره برآورده باشند نمايند و اگر حاجت باشد بوقت شام اندكي  مي

شربت نيلوفر و يا شربت انار و خاكشي افزوده بايد داد و عند قبض طبيعت شربت بنفشه و بزرقطونا استعمال كنند و 

 و از فرمودند استعمال مي تب قرشي بوقت شام تخم خيارين را نيز حكم نموده ليكن استاد مرحوم در كمال شدت

براي خشكي زبان مضمضه از لعاب اسپغول مفيد بود و نيز اسپغول را در پارچه بسته در آب اندازند و بر هر دو لب 

صفراوي جميع اشربة غيرترش احتمال استحاله بصفرا دارند و اگر  تب  و درمفيد استبمالند از براي خشكي آنها 

يكه مانعي نباشد دادن شيرة آلوبخارا و شيرة زرشك و به شرطشود و  شربت نيلوفر كه بالخاصيت مستحيل نمي

بمبردات كافور يا قرص آن  تب سكنجبين مناسب باشد و غثيان و قي را هم نافع آيد و گاهي عند كمال شدت

تر باشد نضج و تنقيه مقدم دارند مع رعايت تبريد و  شود اما آنجا كه ماده به نسبت حرارت غالب استعمال كرده مي

 تبريد افزايند و در ابتدا مسهل قوي نبايد داد بلكه قبل از هفتم بهيچ وجه تحريك خوب نيست اما اگر بعد تنقيه

شود در روز هشتم و  شديد باشد احتياج منضج نمي تب حاجت قوي باشد تلئين طبع آن فواكه نمايند و جائيكه

بقية ماده دريافت گردد و روز هشتم مسهل زائل نشود يا  تب دهم و دوازدهم از مسهل بارد تنقيه كنند و ايضاً اگر

داده روز نهم مبردات دهند وليكن قليل بنسبت مابعد مسهالت و عوض خاكشي اسپغول كنند و در روز دهم مسهل 

از  اگر به عدهثاني داده در يازدهم استعمال استعمال تبريد نمايند پس اگر بقية حمي باقي باشد مسهل سوم دهند 

باقي ماند از تريد شديد باز ماند و بمعالجة غيرغب غيرخالصه ميل كنند و ايضاً بعد مسهالت و تب   تجاوز نمايد واين

 مخصوصاً آنها به طريقعدم زوال حمي اقراص طباشير يا كافور مع بعض مبردات يا بماءالخيار مشوي و يا ماءالهند با 

 يا قرص زرشك صغير به آب كاسني سبز  كه بعد پنجروز از مسهل قرص طباشير ملينآن استدهند و معمول  مي

 شود و بعد از آن بعالج عروق و شربت بزوري و خاكشي بدهند و گاهي عوض كاسني مروق چكيدة كاسني كرده مي

مركز پردازند و غذا در ابتدا آش جو و كچهري مونگ دهند و گاهي برنج جريش كوفته در آب پخته شربت تب 

 يابند و اگر نوشانند و اكثر مرضي از آن لذت مي موده بعد گذاشتن آن در آب سرد مينيلوفر و انار و امثال آن اضافه ن



295 

 

 قرص طباشير ملين كه بعد صفتشديد نباشد در ماءالشعير عوض اشربة مذكوره شكر يا نبات اندك اندازند تب 

ه درم مغز تخم  طباشير چهار درم ترنجبين سمعمول استباقي باشد در حميات صفراويه و مركبه  تب تنقيه اگر

كدو تخم خيارين نشاسته صمغ عربي كتيرا تخم خشخاش هر يك يك درم بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند 

 خربزه شربت بزوري به نسخة معمولي بيخ كاسني تخم خيارين تخم كاسني تخم صفتخوراك پنج ماشه 

داده صاف نموده با نيم آثار شكر خارخسك هر واحد يك توله همه را نيمكوفته شب در آب تر كنند صباح جوش 

االشربه دو توله  الثعلب ده توله رئيس صفراوي اول عرق عنب تب  نوشته كه درميرزاعلي شريف آرند به قوامسفيد 

يكه سرفه نباشد و به شرط  استشربت نيلوفر دو توله خاكشي چهار ماشه دهند و بجاي شربت سكنجبين نيز خوب

 دو توله بر نسخة اول بيفزايند و در شدت حرارت لعابات بارد علي سبيل البدليت و در تزايد مغز تخم كدوي شيرين

شيره كاهو بيفزايند و تبريد دو وقت كنند در روز چهارم خيارين و پنجم روز مغز تخم هندوانه و ششم روز تخم 

 و خيارشنبر و گلقند و كاسني بر سبيل بدليه بيفزايند و روز هفتم كاهو و روز هشتم مسهل از ترنجبين و شيرخشت

تمرهندي و آلوي بخارا و گل سرخ برادوية تبريد افزوده بدهند و اگر سرفه الحق باشد خطمي خبازي داخل سازند 

 حاجت شيرة مغز تخم كدو بيفزايند و لعاب ريشه به حسبروز دوم مسهل لعاب بهدانه و اسپغول شربت نيلوفر و 

دادند و اگر از امراض صدر  سخة مذكور بعد مسهل تخم كاسني نيز ميخطمي از پيچش ايمن سازد و اوستاد در ن

السوس گل بنفشه گاوزبان مويز منقي در مسهل داخل سازند و هليلجات  مثل ضيق و غيره يار باشد سپستان اصل

پس از ماند اگر باقي ماند غيرخالصه باشد   و غب خالصه زياده از چهارده روز نمي استقبل از شانزدهم دادن ممنوع

 سويديالثعلب افزايند و پس از آن در مسهل هليلجات و سنا نيز اضافه كنند  السوس و عنب پانزدهم شيرة اصل

 و شرب ماءالقرع با  استنويسد كه ضماد گل كدو نافع كرب و التهاب حادث در حميات صفراوي و مجرب من مي

 جرم آن و كذا نقوع مشمش خشك و كذا گل نيلوفر نبات و كذا ترشي ترنج و كذا آب غوره و كذا آب هندوانه و اكل

و كذا گل بنفشه كه ملين نيز هست و كذا آب ليمون و شربت آن كه مسكن قي نيز هست و كذا خيارشنبر و كذا 



296 

 

 و كذا تخم كشوث كه مفتخ سده است و كذا سويق قرع و كذا پوست جو و  استالبول سپستان كه انفع ادوية حرقت

و تغذيه بمزورة  تب يد و فرش برگ و شاخهاي خالف و كذا قصب فارسي در خانه صاحبضماد و شرب صندل سف

خيار و كذا اسفاناخ كه افضل اغذية صاحبان حماي صفراويست بعد چهاردهم و شرب و حقنة تخم اسفاناخ هر واحد 

يك روز نوبت كند  كه آن استنويسد كه غب يا خالصه باشد و او   در تذكره خود ميانطاكينافع حماي صفراويست 

 كه آن است كه هر روز آيد و يا الزمه بود و او آن استو روز ديگر زائل شود و يا كثيرالماده سريع التحلل باشد و او 

نامند و چنين نيست و از اين معلوم شد  منفصل نشود و اغبيا از اهل اين صناعت قسم دوم را مركب از دو غب مي

 خطاست و همچنين حكم بمطلق زمان دوري بر انواع  استبنحويكه آن بلغميكه حكم كلي برحمي كه هر روز آيد 

عالمات خلطيه است بالجمله خالي نيست كه اشعار واقع شود يا بقوت ماده از روي كميت يا  در اين حميات و عده

ي از آب  مبادرت بق استكيفيت يا هر دو معاً يا ضعف آن همچنين و همه از عالمات معلوم شود پس در اول واجب

 تلخي از دهن منقطع شود و آب در آن شيرين گردد بعد از آن در پنج اقسام باقي كه آنو عسل و آب هندوانه تا 

 وعناب وشرب آب انار و ماءالقرع به ماءالشعيرخالي نيست كه طبيعت نرم باشد يا نه و در صورت اول سكنجبين 

رهندي و آلو و گل بنفشه افزايند و مطبوخ را بخيارشنبر و بشربت نيلوفر يا بنفشه كفايت كند و در صورت ثاني تم

ترنجبين و شربت ورد صاف كنند اين مجموع در سه اقسام اول خصوصاً در قسم سوم و آنچه از اين ادويه ميسر شود 

  دق وبه سوي تب  مبالغه در تبريد در هفته اول بخوف انتقال اين استدر قسم اخير سيما در قسم سوم نيز و واجب

شوند   اقسام غب متغير ميبه حسباند بمنع آن اصال  اوالً و اين احكام  اكثار از آب فواكه كه بعد هفتة مذكور و گفته

 فصد بعد تلئين و نضج نه قبل آنها جائز بود هرگاه عالمات امتزاج ماده آن با خون ظاهر به عده گفتيم چنان كه

نمايد هنگام تقليل تبريد و   محرقه به تشنج يا دق انتقال ميهچنان كباشد واال غب خالصه بشطرالغب منتقل شود 

 تازگي بدن به ادهان بارده مثل روغن كدو و بنفشه و مورد و بفرش گلها و قرب آب و لباس مصقول و  استواجب

غسل دست و پا به آب سرد و استنشاق و طال بمورد دو صندل كه هر دو در سركه و گالب و آب كه وتر كرده باشند 



297 

 

با صداع باشد و گاهي حاجت به استعمال كافور افتد چون اتفاق اسهال شود با شدت حرارت واال به  تب خصوصاً كه

آب خالف و زرشك اكتفا نمايند و هرگاه قوت در نوائب ساقط شود استعمال مسلوقها روز راحت جائز بود خصوصاً در 

 و اين دوا از تراكيب  است فائده اعظمدر اينجارا با سركه سردي واال اطريه يا مزورة آلو و خرفه كفايت باشد و كدو 

 سناي مكي گل بنفشه سپستان عناب هر واحد اوقيه گل سرخ تخم كاسني مغز تخم صنعت آن  استمن مجرب

كدو و خيار هر واحد نيم اوقيه همه را در چهارصد درم آب بپزند تا پنجاه درم بماند پانزده درم خيارشنبر و بيست 

جبين ماليده صاف نموده استعمال كنند و سه مرتبه تكرار آن نمايند پس اگر از اقسام اول يا محرقه باشد درم ترن

 صبر رويند چيني پوست هليله  صنعت آن يك مثقال با شربت بنفشه و آب تمرهنديبه قدربعد از آن اين حبوب 

 جزو بماءالقرع يا خالف حبها سازند و زرد هر واحد يك جزو سقمونيا گل سرخ مصطكي انيسون كتيرا هر واحد نيم

 ممسك االرواح كه هنگام صفتالخطاست  زائل نشود و اين از مجربات ما و عديم تب  استعمال كنند اگربه تكرار

واصل شود و الغري  تب  آيد و باقي احتراق و فتور و خفقان و آنچه بدماغ از نكايتكار بهسقوط قوي از تواتر حميات 

ية زائل كند گالب عرق بيدعرق نفخ هر واحد يك جزو كه مجموع پنجاه درم باشد در آن مصطكي و ادبار قوت شاه

و ريوند و باديان هر واحد يك درم بجوشانند تا نصف بماند صاف كرده در هر رطل اين شربت سيب و شربت بنفشه 

 نقوع كه در آخر حميات صفت  آورده استعمال نمايندبه قوامو شربت ورد خوشبو هر واحد سه اوقيه داخل كنند و 

سازد و ايضاً از مجربات ماست پوست هليله زرد هليلة سياه هر واحد اوقيه   مستاصل ميآن راشود و  مستعمل مي

سناي مكي گاوزبان تخم كاسني شاهتره زرشك گشنيز خشك هر واحد نيم اوقيه بكوبند و با مثل نصف آن هر 

 كرده بعد شش ساعت از آن بنوشند و بعد چهل و هشت ساعت تبديل آن واحد از مويز منقي و انجير و سپستان تر

 سرشته مالش به سركهنمايند بعد از آن در حمام داخل كنند و به مورد و مازو و عدس و اقماع گل سرخ سوده 

ل  سرشته و گشنيز سبز بر دست و پا خضاب نماييد و راحت الزم گيرند و مثبه سركهكنند و بعد آن بحنا و عصفر 

 و تعليق زعفران و  استتخم ريحان و بزرقطونا و تخم مرو بخوراند و از مجربات شرب آب قطلب به شكر در غب
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ت مع اصالح به مسهالنويسد كه تنقية صفرا نمايند  در نزهته مي  ايضاًمرجان و بخور بموي بكر و خرقة حيض اوال و 

ه ماءالقرع و سكنجبين و آب هندوانه و تمرهندي و  در عالج دموي مذكور شد مع مبالغچنان كهاغذيه و تبريد 

بحبوب صبر و آنچه اختصاص بغب دارد قرص بنفشه بماءالقرع و ماءالشعير و آب تمرهندي بخيارشنبر است و كذا 

شربت ليمون و طبيخ هليله و كذا صبر و بايد كه فرش ثمرحنا و صفصاف و برگ ني فارسي نمايند و بزور ذي لعاب 

 پس استعمال شربت  استايم قي كردن بهندوانه و آب و عسل  اسپغول بنوشند و آنچه تجربه كردهمثل تخم مر و

نويسند كه اگر با   ميگاذروني سديد و قرشي و اين عالج بعينه براي محرقه نيز هست به سكنجبينورد و بنفشه 

د اندك نضج و تنقيض صفرا بحقنه غلبة صفرا در خون كثرت يابند فصد بتمهل نمايند يعني در ابتدا نكنند بلكه بع

لين و اخراج خون اندك نمايند و خصوصا اگر غيرخالص باشد و در ايام اول سكنجبين ساده و شربت نيلوفر دهند و 

اگر تشنگي يابند با شيرة تخم خيار و خرفه و مغز كدو بدهند تا تفتيح سده و تسكين عطش و ادرار و تبريد نمايد و 

 كه مدرات را در حميات بعد روز چهارم استعمال كنند و بعد اندك نضج اگر احتياج تلئين آن استگويند كه اولي 

باشد شربت بنفشه و نيلوفر و همچنين شربت دينار يا يكي از آن هر دو بشربت آلو و لعاب اسپغول يا شربت ليمو 

با  تب و حماض وقتي بايد كهبشربت نيلوفر يا بنفشه يا حماض يا نيلوفر يا سيب بنوشانند و شربت سيب و ليمو 

 كه در دادن آن است يا شربت بنفشه يا نيلوفر بدهند و اولي به شكرضعف قلب و معده باشد يا نقوع حامض يا حلو 

در آن غذائيت است يا آب انارين بشربت   و ايضاً  استدو سه روز نمايند زيرا كه در نقوع قوت اسهاليه تأخير نقوع

كند پس واجب است كه آنچه  ت درد مكرر يا هليله دهند زيراكه آب انار اسهال بالعصر مي بشريكه آنبنفشه و اولي 

بادي جمع كنند ايضاً مسهل بالعصر باشد نه ملين مثل شربت بنفشه بلكه مانند شربت ورد و يا تمرهندي در آب 

 و اين نيز  است تمرهندي شربت بنفشه مصلحكه آن بهر  استگرم ماليده با شكر يا شربت بنفشه دهند و اين اولي

آب فواكه تا  تأخير  و اولينيكو است بغايت نافع و ماءالقرع به سكنجبين يا به شكرنمايد و آب هندوانه  اصالح آن مي

 كه آن است خوف كه آن به جهت تلئين قوي و اسهال باشد   و اين وقتيست كه بدان ارادة استروز ششم و هفتم
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 اگر در ابتدا كثرت آب فواكه نمايند و تلئين طبيعت هر روز دو سه مجلي بتليه و غب خالصه بغير خود منتقل گردد

حقنة لين كنند اگر طبيعت به اشربة مذكوره نرم نگردد و در آخر روز و در شب و هنگام احتياج به اشربة اضافه 

اط كند شيرة تخم با تشنگي باشد و هرگاه عطش افر تب نمايند مدرات مثل تخم خيار و بادرنگ و خصوصاً اگر

صفراوي خصوصاً خالصه  تب  تخم و يا تخم خيار با سكنجبين و يا شربت آلو بدهند و گاهي دربه مغزخرفه تنها يا 

احتياج بخورانيدن كافور در بعض اشربة مذكور افتد و اگر در آنجا غثيان و قي باشد آب زالل تمرهندي با شكر و يا 

گردد و يا بشربت نيلوفر و  تر مي كنند و در فعل قوي وند چيني اضافه ميترنجبين دهند و گاهي براي تلئين ري

سكنجبين و اگر با مثل اين اشربه شربت دينار افزايند نافع باشد و با نقوع از تمرهندي چهل درم عناب ده عدد گل 

 ريوند چيني نيلوفر پنج عدد بنفشه سه مثقال خيسانيده در آب آن بيست درم ترنجبين سفيد حل كرده نيم درم

افزوده بنوشانند اگر طبع قبض بود يا شربت تمرهندي يا شربت آلوبالو در آن حل كنند و اگر طبيعت بسيار نرم 

باشد كه موجب ضعف گردد پس شربت حماض يا شربت انار ترش منفع يا سكنجبين رماني دهند و گاهي اين 

كنند و تلئين طبيعت در آن هنگام   استعمال ميقوابض نزد قبض طبع و امثال آن اگر معده ضعيف مسترخي باشد

 شربت انار منفع منقطع نشود بگيرند طباشير و به مثلنمايند پس اگر قي و غثيان  بحقنهاي لينه و فتائل مسهله مي

سماق و گشنيز خشك و زروردو باريك سائيده بشربت سيب استعمال كنند و گاهي نزد شدت غليان صفرا و التهاب 

 شيرخشت و ريوند و يا آب انارين بهليله دهند و هليله به مثل نقوع مقوي مسهالتشود  فور افزوده ميكا در اين آن

 و ايضاً اگرچه آن  است شيخ فرموده كه آن مسدد مقبض بعد اسهالچنان چهرا قبل از نضج تام تا دو هفته ندهند 

ترك تب  در اين رياست پس احسن و از آن خوف ذوسنطار استمسهل صفراست ليكن در آن يبس و بجفيف بسيا

 و ر است و يا چهل درم شربت ورد مكرر با بيست درم سكنجبين به آب بسيار سرد بدهند كه مسهل بالعصآن است

سرفه و خشونت در سينه باشد و يا  تب يا مغز خيارشنبر بشربت بنفشه و روغن بادام شيرين دهند و خصوصاً اگر با

گرم ماليده شكر و روغن بادام داخل كرده يا شربت بنفشه عضو شكر كنند و تمرهندي و مغز خيارشنبر در آب 
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صفراوي غيرخالص باشد گلقند افزايند  تب كنند و اگر اندك ريوند افز ايند و گاهي ترنجبين يا شيرخشت اضافه مي

طر استفراغ قبل  خكه آن صفرا متحرك مهياج باشد با وجود كه آنمسهل تا نضج كنند اال  تأخير  كهآن استو اولي 

 كه در غير اوست و روز نوبت و خصوصاً كه روز بحران روز نوبت آن استاز نضج در غب و امراض صفراوي كمتر از 

 و اما  استافتد مثل هفتم و يازدهم استفراغ نبايد كرد و اولي ايام براي استفراغ هشتم و دهم و دوازدهم و شانزدهم

 در روز هشتم بر چنان كهآفتد  هي در آن بحران اضطراري متقديم مي زيرا كه گا استدر روز ششم خطر عظيم

 قبل از انتها بود پس اگر در آن روز اتفاق مسهل شود كه آناتفاق افتد اال بحران روز ششم رويست بهر  تأخير سبيل

غذا دو يا سه روز نمايند و بر  تأخير  بايد كهاغذيهغالباً هالك كند و خصوصاً اگر مسهل قوي و مواد بسيار باشد 

اشربة مناسبه اقتصار ورزند و بعد از آن بماءالشير يا شيرة مغز نان در آب سرد تر كرده و يا شيرة پوست جو و 

 ضعف در نبض يابند كه در آن كه آنها با شكر يا شربت نيلوفر بدهند مگر از اينشد هر كدام خصوصاً اگر با غثيان با

 و مانند آن بدون بچة مرغ غذا سازند و به ماءالشعيرهنگام شورباي بچة مرغ واجب بود و اگر ضعف مدرك نشود 

به دهند در معده فاسد گردد رسد و مرض در انتها يا قريب به انتها باشد و شورباي بچة مرغ به همهرگاه ضعف 

 اشتغال طبيعت در آن هنگام بدفع مرض از غذا و كرب آرد و تشويش ذهن نمايد و بدان تقويت معتدبه حاصل سبب

خفت پذيرد  و اشتها بجنبد مزورة اناردانه يا آلو يا زيرباج يا ليموئيه يا اسفاناخ يا خرفه يا  تب نشود پس هرگاه

 يا آب ليموترش سازند اگر سرفه به سركهد و اينها در روغن بادام شيرين بريان كنند و ملوخيه يا بقلة يمانيه دهن

نباشد و بعضي كسان قناعت بمزورات نكنند بلكه محتاج بچوچة مرغ در ايام ابتدا باشند بلكه در روز نوبت و ايشان 

 تسكين صداع ادوية موضعيهد داد اند و اما غير ايشان را غذا در روز نوبت در حالت قبض طبيعت نباي متخلخل بدن

 حرارت بودند مذكور شد مثل به سببايشان و تنويم آنها بچيزهائي بايد كرد كه در عالج صداع حار و در سهر كه 

 در جفاف اللسان گذشت مثل لعاب بهدانه و بدان چهخشخاش و بنفشه و نيلوفر و مانند آن و ترطيب زبان ايشان 

و آب كاسني يا آب خيار به اندكي سركه  به گالب ريد جگر ايشان بنهادن خرقة مبلولاسپغول و مغز خيارشنبر و تب
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شود و شستن دست و پا به آب گرم و آب سبوس  بر محل جگر نمايند و گاهي اندك كافور در آن اضافه كرده مي

 كه  است واجب دماغ ايشان وبه سوي تسكين صداع و كشيدن ابخرة متصاعده به جهتگندم براي ايشان نافع بود 

در ابتداي نوبت به آب گرم و سكنجبين قي كنانند و در وقت شدت حرارت شيره بزور بارد بشربت آلو يا سكنجبين 

ة تخم خيار به شيراستعمال كنند و نزد ابتداي عرق ادرار عرق ايشان از سكنجبين به آب هندوانه يا به آب سرد يا 

 گردد و در مسكن آب بپاشند و در آن حرارت آب زياده كنند و نزد ايشان نمايند و عرق را مسح كنند تا او را زياده

از فواكه سيب و امرود و به زعرور خيار و از رياحين برگ مورد و برگ بيد و اوراق اشجار بارد خوشبو مثل برگ سيب 

ن افزايند اال اگر و ريحان بر آن آب پاشيده و از گلها گل سرخ و نيلوفر و آب مورد ببويانند و اندك سركه در آ

 ينمتأخربعض  آب هندوانه يا آب خيار ايشان را نفع كند به مثلبيخوابي باشد قريب سركه نگردند و گاهي حقنه 

اند كه اول مسكنات مثل شربت بنفشه يا شربت نيلوفر يا شربت گاوزبان  صفراوي چنين نوشته تب دستورالعمل عالج

شربت نبات و آب  تب ي حل كرده خاكشي پاشيده دهند و يا از روز اولدر عرق شاهتره و عرق نيلوفر و عرق كاسن

 به شرطگالب و عرقيات ادوية سبك دهند و پاشويه كنند باز شيرة كاهو يا شيرة خرفه يا شيرة مغز تخم كدو 

منضج و تشنگي تسكين يابد و  تب تشنگي بسياره گرمي زائد بيفزايند و شربت انار داخل كنند و بعد چهار روز اگر

صفرا خواهند نقوع دهند تا زد و نضج يابد اگر سرفه و نزله نباشد آلوبخارا زرشك تخم كاسني گاوزبان شب در آب 

و تشنگي ساكن نشود تا  تب تر كرده صبح ماليده صاف نموده شربت بنفشه حل كرده خاكشي پاشيده دهند و اگر

دوية سبك دهند كه همين نضج خواهند داد تا چهار هفت روز لعاب بهدانه و شيرة مغز تخم كدو و شربت بنفشه ا

 مگر در يرقان بشركت كبد كه بحران او روز چهارم  است دواي قوي نيز ممنوع است مسهل مهلكچنان كهروز 

يك  تب اند اما هرگاه غلبة صفرا بود و مشخص آلو و تمرهندي و آب كدو آب كاسني و آب تربوز و غيره جائز داشته

هر روز آيد شيرة تخم خرفه شيرة تخم كاسني هر يك شش ماشه سكنجبين دو توله داخل كرده روز در ميان يا 

دهند و در شدت تشنگي و احتراق تبريد زياده كنند و شيرة خيارين و شيرة تخم كاهو و لعاب اسپغول بيفزايند 
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هم بدهند و در محرقه بلكه قرص طباشير كافوري سه چهار ماشه نيز دهند و اگر اسهال بود قرص طباشير قابض 

 و براي اخراج صفرا قرص طباشير ملين و شربت ورد مكرر و  استكهنه آب كاسني سبز مروق و سكنجبين نيز خوب

  تسكين مزاج نموده باشند و است تقاضاي وقت و مزاج دهند غرض تا روز هفتم كه روز بحرانبه حسبشربت دينار 

اشير افيوني چار ماشه و گشنيز خشك چارماشه و كافور قدري و تخم اثنا اگر خودبخود اسهال شود قرص طبدر اين 

االس يا شربت بهي يا رب آن دو توله دهند و در صورت بودن سرفه ترشي  كاسني بريان شش ماشه و شربت حب

السوس چهار ماشه در نسخها ضم سازند بالجمله بعد از هفت روز كه روز نوبت  موقوف دارند و بهدانه سه ماشه اصل

نبود مسهل از مغز فلوس شش توله و تمرهندي سه توله با لعاب اسپغول دهند و اگر قوي خواهند ترنجبين و 

شيرخشت هر يك چهار توله افزايند و اكثر در شدت گرمي و تشنگي در آب كدوي مشوي و شيرة تخم خيارين يك 

اجت شود براي تسكين حرارت زائد ماءالقرع دهند و بعد از نقاي ماده اگر ح توله مغز فلوس وتمرهندي ماليده نيز مي

 و مزيل حرارت و  استبا شربت نيلوفر يا سكنجبين يا قرص كافور دهند كه براي تسكين صفرا و هيجان آن نافع

 بود و  باب با شربتها و قرصهاي مذكوره نافع در اين مسكن تشنگي و همچنين ماءالخيار و آب تر بوز و آب كاسني

هشتم بود مسهل بعد زوال نوبت و تسكين بعد سه چهار ساعت دهند ليكن مسهل روز نوبت گاهي اگر روز نوبت روز 

 و اگر غب دائم و الزم با كمي گرمي بود بعد سوم روز و بعد تسكين حرارت و عطش منضج  استمضر و گاهي مهلك

بات يك نيم توله خاكشي بطور طبيخ نيز جائزست بنفشه نيلوفر كاسني هر يك نه ماشه خيسانيده يا جوشانيده ن

شود هم نضج ماده حاصل آيد كدام شيرة مناسب  تب چارماشه داخل كرده دهند واگر منظور باشد كه هم تسكين

يك روز مثل شيرة كاهو يا شيرة مغز تربوز يا شيرة خيارين شش ماشه نيز آميختن جائزست از روز پنجم منضج 

 مسهل بدهند و در ميانه روزهاي مسهل تبريد يا منضج بايد دستوربه صرف دهند و بعد از گذشتن هفتم روز بحران 

 ساقه باديان و گلقند افزايند بلغم نيز نضج يابد   تقاضاي حال بيمار و اگر غب غيرخالصه باشد در ادويةبه حسبداد 

 كلي و قبه طري بعضي عالج آن ايضاًو اگر عطش بود خيارين هم افزايند و غذا كچهري با آش جو يا كدو دهند 
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اند كه تا روز سوم شيرة مغز تخم كدو با لعاب اسپغول و شربت نيلوفر بدهند و روز چهارم  دستورالعمل چنين نوشته

 مسكن بايد داد بجاي شربت  استشيرة تخم كاهو و خيارين عضو تخم كدو نمايند و روز پنجم كه روز نوبت

 شيرة مغز تخم هندوانه و كاسني و  استك مناسبالجمله تحري سكنجبين كنند و روز ششم كه روز سكونست في

روز بهيچ وجه تحريك جائز نيست و روز هشتم مسهل از  در اين خيارين شيرة مغز تخم كدو و هندوانه دهند و

فلوس خيارشنبر و ترنجبين و شيرخشت و آب تمرهندي و خميرة بنفشه و گلقند با عرق كاسني و نيلوفر و روغن 

 نهم شيرة تخم كاسني و مغز تخم كدو و لعاب بزرقطونا و شربت نيلوفر و عرق بيدمشك بادام بنوشانند و روز

 خوف حدوث سحج مناسب نيست و روز دهم مسهل روز به سببروز  در اين بخورانند و سكنجبين بعد مسهل

دفع بروز بحران الجمله تحريك در مواد براي استعداد  هشتم بدهند و روز يازدهم كه روز اندازد و روز نوبت است في

 شيرة تخم خيارين بدهند و به اعتبار ضرورت تسكين شيرة تخم كدو بلعاب بزرقطونا و براي ر استآينده ضرو

تسكين حرارت مسهل و اخراج بقية ماده از مسهل با شربت انارين و يا شربت نيلوفر و عرق كاسني و بيدمشك دهند 

روز  در اين  استوز هشتم بدهند و روز سيزدهم هرچند روز نوبتباقي باشد روز دوازدهم نيز مسهل ر تب اگر بقية

 وليكن چون تنقيه شده از تحريك ضروري متصور نيست و از براي استعداد تحريك ر استبقانون مقرر تسكين ضرو

 شيرة تخم كاسني و خيارين با ر استالجمله تحريك ضرو  فياست تب روز چهاردهم كه روز بحران حقيقي اين

قطونا و شربت نيلوفر بدهند و روز چهاردهم كه روز بحران است و استعمال محرك بهيچ وجه مجوز نيست لعاب بزر

شيرة مغز تخم كدو و هندوانه با لعاب بزرقطونا و شربت بنفشه و عرق بيدمشك با ساده بدهند و روز پانزدهم به 

ده و از تحريك طبيعت دفع نشده محرك بايد  اعانت بر دفع بقية ماده كه باقي مانآن است بعد از بحركه آناعتبار 

زائل نشود در شانزدهم باز آن  تب پس شيرة خيارين و لعاب اسپغول و سكنجبين داخل نمايند و اگر تا پانزدهم

  مسهل دهند و بعد از شانزدهم حكم حميات مركبة صفراويه دارد بعالج آن بايد پرداخت

  عالج غب دائره
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به  آرند و روز نوبت غذا ندهند و در آغاز نوبت قي به عملوي نوشته شد هرچه در عالج كلي حميات صفرا

 كنند و اگر در وقت شروع لرزه تشنگي غالب بود آب گرم جرعه جرعه بنوشانند و بعد رفع گرم نيم و آب سكنجبين

يند و پايها فرود آيد پاشويه فرما تب  و چون استوقت نيز مناسب در اين لرزه  و سرما آب سرد بدهند و سكنجبين

در آب گرم نهند و بمالند تا بقية حرارت از سر فرو كشد و عرق كه آيد از پارچه تشف كنند تا ماده از راه عرق 

مندفع گردد و در ابتداي نوبت خواب نبايد كرد و روز راحت اشربي مطفيه مثل شربت آلو و تمرهندي و نيلوفر و 

ت بسيار باشد قرص كافور دهند و اسهال صفرا بماءالفواكه مثل آب آلو لعاب اسپغول و ماءالشعير بنوشانند و اگر حاج

و تمرهندي و آب انار مع شحم آن افشرده و شربت ورد مكرر و شيرخشت و مانند آن كه در آن تلئين اندك مع 

رد  بابه قولتسكين مفرط باشد بايد كرد و غذا بمزورات ترش معمول از تمرهندي و مشمش و انار و نيشوق و از 

مثل كدو و كاهو و گشنيز سبز و خرفه و اسفاناخ سازند و گويند كه آب كاسني سبز با سكنجبين يا شربت دينار 

 و اگر پر اسپ كه بر زانوي او  است و آب تمرهندي با نمك بوم راحت و بدون نمك روز نوبت انفع استمجرب

 گهري بخورند براي دفع لرزه مجرب نوشته به يك  چهار سرخ در گلوري پان نهاده قبل از آمدن لرزهبه قدرباشد  مي

صفراوي از مطب استائذه كرام لعاب اسپغول شيرة مغز تخم كدوي شيرين هر يك  تب  نافعذكر بعض تراكيب

الثعلب و عرق شاهتره هر يك پنج توله برآورده شربت نيلوفر دو توله حل  شش ماشه در عرق كاسني و عرق عنب

الثعلب و عرق شاهتره شيرة خيارين و  يده بنوشند و گاهي عوض تخم كدو و عرق عنبكرده خاكشي پنج ماشه پاش

شود و گاهي بجاي خيارين و عرقيات شيرة كاسني داخل كرده  لعاب بهدانه سه ماشه و عرق بيد ساده كرده مي

 يك و نيمه نبات  شاهتره ده توله دست ماليده لعاب اسبغول يك تولبه عرق تبريد آلوبخارا ده دانه ديگرشود  مي

توله داخل كرده خاكشي چار ماشه پاشيده بنوشند ديگر آب تمرهندي سه توله شيرة تخم كاسني شيرة مغز بتخم 

كدو هر يك شش ماشه لعاب بهدانه سه ماشه گالب چهار توله گلقند دو توله بدهند ديگر سكنجبين ليموني سه 

حل كرده خاكشي شش ماشه پاشيده بنوشند و گاهي شربت الثعلب هفت توله گالب چهار توله   عنببه عرقتوله 
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شود و ديگر بعد مسهل لعاب  ليمون دو توله و بجاي عرق مكوه عرق شاهتره ده توله عرق كيوره چار توله كرده مي

بهدانه شيرة تخم خيارين شربت بنفشه اسپغول پاشيده و گاهي تخم خرفه شش ماشه خميرة بنفشه دو توله عوض 

كنند و گاهي بعد مسهالت آب تمرهندي سه توله شربت نيلوفر دو توله خاكشي پنج ماشه عوض  ميشربت بنفشه 

 خيساندة گل سرخ گل بنفشه گل نيلوفر هر يك شش ماشه خيسانيده ديگرشود  شربت بنفشه و اسپغول كرده مي

الثعلب   عنبديگرد صاف نموده شيرة تخم كاهو شيرة خيارين هر يك شش ماشه نبات ده توله داخل كرده بنوشن

السوس چهارماشه خطمي خبازي هر يك پنج ماشه  هفت ماشه گل بنفشه شش ماشه گل نيلوفر هفت ماشه اصل

شاهتره شش ماشه تخم خيارين كوفته نه ماشه در آب گرم تر كرده صبح ماليده صاف نموده نبات خاكشي داخل 

به له ترنجبين چهار توله شكر سفيد چارتوله  مسهل حماي صفراوي فلوس خيارشنبر شش توديگركرده بنوشند 

 شاهتره بيست و پنج توله ماليده صاف نموده روغن بادام داخل كرده بنوشند ديگر براي مراقي با رطوبت دهان عرق

الثعلب تخم كاسني بيخ كاسني بيخ باديان به يك شش ماشه مويز منقي دو توله خطمي  گل بنفشه گل نيلوفر عنب

 شش مارشه تمرهندي دو توله شب خيسانده صبح خام ماليده گلقند داخل هر يكالسوس  صلخبازي گاوزبان ا

دقي صفراوي و  تب صفراوي اين حب زهرمهره در تب  مفيدذكر بعض ادوية مركبهكرده صاف نموده بنوشند 

 با هم خوب  زهرمهرة خطائي سائيده دو جزو مرواريد صاليه كرده يك جزو هر دو را بازمعمول استتسكين حرارت 

صفراوي و لرزه بنگ چهار جزو كافور يك  تب  برايحب دو ماشه بدهند به قدربسته  به گالب صاليه كرده حب

بدهند و حب الشفا معمول  تب  فلفل بندند و تا چهار عدد چهار گهري پيش از آمدن لرزه وبه قدرجزو سائيده حب 

 تمرهندي دو دام در آب گرم بمالند و شكر سرخ و  استفعلرزه صفراوي را نا تب  كهييدواخان نيز مجربست  علوي

 دو وام در قدري آب انداخته بنوشند و بعد يك گهري به قدردوام در آن حل كرده صاف نمايند و اول اسپغول 

 غذا شربت تمرهندي با  است آرند كه مجرب و ملين طبعبه عملين طور به همشربت مذكور بنوشند و سه روز 

  و هر دو را سفوف ساخته يك ماشه درهم وزن گلو و طباشير  است بگيرند ديگر كهچري مونگ خشكه يا نان يا
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كه با لرزه و سرماي شديد آيد بدهند روز اول برطرف شود و اگر گلوي سبز را با قرص طباشير سائيده يا تب 

ببول و اندر جوهر يك غب معمول اطباي هند بيخ نيب و گل و برگ  تب  برايديگرخيسانيده دهند نفع بين كند 

گرم مستعمل ايشان آمله برگ بهنگ باديان  تب  برايديگرة آب جوشانيده شير گرم بنوشند  دو دام در چهار سكور

فرود آيد  تب هر سه ادويه سائيده در شير بز كه خام باشد بياميزند در هر دو كف دست و پاي خوب مالش كنند

حد دو درم در آب برآورده آب تمرهندي دو توله افزوده اسپغول مسلم  شيرة تخم كاهو شيرة تخم خرقه هر واديگر

يك توله خورده بنوشند و با شيرة برگ شاهتره و تخم كاسني هر واحد دو درم به آب سائيده سكنجبين ساده دو 

 تخم اسفاناخ دو جزو شكر مساوي يك جزو قنب  است كه حميات حاره را مجربسفوفتوله داخل كرده بنوشند 

 برگ خيال و كوكنار مساوي كوفته بيخته  استو لرزه را عجيب تب  كهديگراك دو درم صبح و شام به آب خور

غب  تب  و در استالعمل  كه لطيفمطبوخ آلوقبل از نوبت بدو ساعت هر قدر كه در دو انگشت آيد گرفته بخورند 

ه استعمال مسهل قوي توان داد جهت دفع حرارت و تلئين شكم در حالت ضعف قوت و فصل گرما و عدم قدرت ب

آلوبخارا بيست عدد تمرهندي ده درم هر دو را در دو رطل آب بجوشانند كه مهرا شود پس صاف كرده قند سفيد ده 

  استالفعل لرزة صفراوي عجيب تب  كه برايمطبوخ هندي مداومت كنند بر ايندرم آميخته بنوشند و چند روز 

 دو دام از اين ادويه به قدركهه گلوي سبز همه مساوي بگيرند و هر روز خس صندل سرخ گشنيز پوست بيخ پد ما

 پنج هر يكدر يك سير آب بجوشانند تا نيم پاو آب بماند صاف كرده بنوشند و در مجربات نوشته كه اين ادويه 

 شود و هر گرم دور تب ماشه گرفته جوكوب نمايند و در سرما و آب بجوشانند تا نيم پاو بماند صاف نموده بدهند

به  سواي خس صاحب تكمله برند و كار بهمرض كه از شرب شراب پيدا شود مفيد بود تا پنج روز يا هفت روز 

صفراوي مفيد نوشته و گفته كه اگر زياده تبريد خواهند خس نيلوفر صندل سفيد بيفزايند و اگر قبض  تب جهت

السوس  نقص مويز منقي اضافه نمايند و در سرفه اصلمطلوب باشد دارفلفل يا زيرة سفيد زياده كنند و براي رفع 

 جوشانيده به دستور گلوي سبز دهتيه پت پاپرا گل نيلوفر خس صندل سفيد و سرخ برگ بانسه ايضاً  استمناسب
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بدهند و اگر احتياج تلئين افتد هليله داخل سازند يا مغز فلوس بيفزايند و اگر مريض از خوردن ادويه تلخ كاره باشد 

 براي غب از مجربات حكيم علي عناب پنجاه عدد آلوبخارا بيست عدد نقوعدوية مذكوره عرق كشيده دهند از ا

تمرهندي دوازده توله در آب تركرده قدري از آن آب اول شب صاف كرده بياشامند و مداومت كنند و روز نوبت غذا 

بعد از نوبت هرگاه اشتها شود غذا برنج و ندهند مگر وقتيكه مريض طفل باشد يا وقت نوبت در اوائل روز باشد و 

شربت تمرهندي بدهند اال وقتيكه اسهال عارض شود پس بقوابض بارده مثل قرص كافور و قرص طباشير قابض و 

 به حسبحال روز نوبت از افيون و ورق الخيال و كافور  در اين ياقوتي بارد و شربت صندل و امثال آن عالج كنند و

 سويدي گويد كه شراب آب انار ترش هشت اوقية با دو اوقية اقوال حذاقب كرده بدهند مزاج وقت غلبه تركي

 و كذا مغز تخم كدو در حماي غب مجرب منست و شرب طباشير و كذا به سكنجبينسكنجبين و كذا تخم خيار 

بت و مزورة خيار و تمرهندي و كذا آب لبالب سفيد و كذا ماءالشعير و كذا لعاب بهدانه و اختالط بزرقطونا در مشرو

 بادام و اندك سركه و فرش برگ و شاخ نرم صفصاف در مسكن و تعليق چشم سرطان نهري به روغنكذا برگ قطف 

 و فادزهر  است در غذاي مريض هر واحد نافع حماي غببه سركهبر صاحب غب و اختالط كدوي كوچك مربي 

مولف بشكند  تب اي غب بليد كرب او زائل شود و بصاحب حمآن رامعدني را چون در آفتاب نهند و عرق كند و 

 لرزه و در اينجا برند وليكن چون كار بهتدبير خفيف از آنچه در محرقه گفته شود تب  در اين نويسد كه  مياقتباس

 در ابتداي نوبت و در وقت شدت سرما و لرزه و كه آن اولباشد پس رعايت نه چيز واجب دانند  نوبت و آسايش مي

بوقت اشتها در دادن غذا و آب سرد مختاراند و  تب هيچ قسمي از اقسام غذا نبايد و او و بعد از فرو شدن  تباشتداد

در ابتدا دادن مسهالت قويه و هليلجات منع نمايد بلكه بخيارشنبر و ترنجبين و آلوي بخارا و گلقند تلئين طبع 

س خواهد آمد و يا بقنوع مشمش كه در قول صاحب  كه در قول ابن اليابه مطبوخفرمايند و يا بنقوع فواكه و يا 

 يكينم پاو داخل هر يك در شروع نوبت سكنجبين ساده چهار توله در گالب و آب هندوانه كه آن دومتامل بيايد 

به كرده نوشانيده قي كنانند و سه چهار نوبت تكرار نمايند و پيه مرغ از خارج مدد كنند تا نقاي تام حاصل شود 
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سه ماشه در شربت ليمون كاغذي دو توله آميخته بليسانند و شربت صندل ترش و سكنجبين مقطري  طباشير عده

 دو توله در عرق بيد ساده و نيلوفر و گالب هر يك شش توله داخل كرده بدرقه نمايند و بعد از انقضاي دوره هر يك

ر پيشاني و صدغين نمايند كه جهت دردسر و رفع بيهوشي پاشويه كنند و ضماد جو مقشر در شير بز سائيده ب

آرد و همچنين ضماد و دال بنوماش مفشر در شير بز سائيده و ايضاً دال  كند و بهوش مي الفور درد را دور مي في

 بسيار كسان بدين تدبير بزودي صحت يافتند و  چنان چهنشگ و كذا ضماد برگ بيد ساده تنها و كذا برگ گالب 

الك و خرفه با دال بنوماش پخته با برنج و يا كدو و به ليمون ترش ساخته بنان تنك حاجتي به تنقيه نيفتاد و غذا پ

 در روز هفتم چون بحران تام نشود پس بايد كه بروز هشتم يا دهم و يا دوازدهم بملين مناسب كه آن سومدهند 

توله و آب آلوي بخارا  بعضي را از شيرة گل سرخ و بنفشه يك توله برگ سنا يك نيم چنان چهاسهال صفرا نمايند 

پانزده عدد گلقند چهار توله شيرخشت چهار توله ترنجبين شش توله شربت ورد مكرر چهار توله سكنجبين ساده 

سه توله ده دوازده بار اجابت طبع بفراغت شده و بعضي را بخيارشنبر و ترنجبين هر يك شش توله گلقند و شربت 

له تمرهندي هفت توله روغن بادام هفت ماشه پانزده مجلس بلكه  چهار توله سكنجبين سه توهر يكورد مكرر 

زياده اجابت شده و بعد از آن نوبت به اندك بروي و حرارتي يك دوره يا دو دوره آمده پس بمجرد مراعات غذا و كم 

 كه ترنجبين را در تپهاي حارة صفراويه آن استخوردن نوبت بدوره سوم نرسيده و صحت تام يافتند و افضل 

شود ليكن بايد كه بعد از نوبت سوم   اين نيز مانند كدو مستحيل بصفرا ميكه آنترشي استعمال نبايد كرد بنابر  بي

بلغمي دارد و اين هنگام سكنجبين  تب افزا بود هرگز ندهند كه بيم انتقال غب خالص بغير خالصه و و آنچه كه بلغم

 و انطاكي در ابتداي ظهور ياري اغتسال به آب سرد از بزوري معتدل و اصولي نفع عظيم كند و ساده مضر بود

و نشستند و به گلمجربات خود نوشته و بعضي اشخاص به ايماي من در شروع دوره در حوض پر از آب سرد تا 

 در روزهاي آسايش كه آن چهارممنجملة آنها بعضي در مرتبة اول و بعضي در دوم و بعضي در سوم صحت يافتند 

ديگر مبردات و مرطبات و حامضات مضعف معده اصال ندهند كه در وقت غيرحرارت ضعف آوردن آب سرد بسيار و 
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 در اين  كه خلطي ديگر متولد شود و وحشت زياده گردد و چون استكشد و ممكن آنها بسي مضر و نضج بطول مي

ا في االنديميزيه مجال آسايش بسيار است پس بدادن آب سرد بسيار و ديگر مبردات چندان دليري نكنند كذتب 

 در قرب نوبت تن خود را پوشيده دارند و بامري مرغوب غيرمصعف مشغول نمانند و قي كنند و اگر كه آن پنجم

نتوانند اندك ملين معدل صفرا مثل آب افشردة انارين نه توله ترنجبين پنج توله دهند و در روز راحت نقوع فواكه و 

و فرود آمدن لرزه اشربة سرد كه مقوي قلب  تب  در وقت غلبةكه آن مشششاهتره به نسخه جامع الجوامع بدهند 

خان در گالب و عرق بيدمشك داخل  باشند مانند شربت نيلوفر و ليمون كاغذي و سكنجبين تفاحي ليموني علوي

گي و الفور حرارت و تشن كرده بدهند و يا طباشير در آن آميخته و سكنجبين ساده و شكر تري به آب تربز و هند في

 لمحه بدارند و بنابر رفع خشكي و درشتي زبان گرم نيمكرب را بنشاند و در انحطاط بايد كه دست و پا را در آب 

پيوسته آلوي سياه و يا زردآلو و يا تمرهندي و يا بهدانه در دهن دارند و يا از لعاب اسپغول و بهدانه و ريشه خطمي 

 روز سيزدهم از غذا مطلقاً بازدارند و اگر ضعف بسيار كه آن هفتم در گالب برآورده لمحه به لمحه مضمضه نمايند

 بخير بگذرد و  استبود بر كشكاب و شربت نيلوفر به آب انار معصور قناعت ورزند تا بنوبت هفتمي كه روز چهاردهم

بدل  چون نوبت از هفت زياده شود معلوم گراييد كه غب خالص بغيرخالص مكه آن هشتمالنبض الكبير  كذا في

اصول التراكيب الخجندي  گشت پس ضرور بمعالجة آن رجوع نمايند و در نضج مواد بيشتر اعانت فرمايند كذا في

 مثالً اگر ميل به اعلي بود  است بعد از گذشتن روز چهاردهم مالحظه فرمايند كه ماده بكدام جانب متوجهكه آن نهم

لت اشتها باشد پس بايد كه اول و گرامي بنوماش و برنج داده مانند فم معده عالمتش تلخي دهان و غثيان او لذع و ق

 طباشير سه ماشه در مرباي سيب و يا به دو توله آميخته با گالب نيم پاو بدهند و به عدهبمقيئات صفرا قي كنند 

اگر ت مركبه نمايند و به مسهالاگر ماده به اسفل مائل بود عالمتش پيچش شكم يا قبض و نفخ دال بود پس تنقيه 

 بارده به مدرات راست در شكم بود به اندكي درد پس به جانبميل بمجذب جگر بود عالمتش احساس ثقل بسيار 

االكليل  گردد كذا في ادرار نمايند و برخالف جانب ميل ماده هيچ يكي را دفع ننمايند كه آن باعث و آفت عظيم مي



310 

 

بقي آن در حمام معتدل برند در روز راحت كه نفع عظيم  بعد از نضج و تنقية ماده جهت تحليل مابدانند كهفائده 

خان يك نيم توله با  دارد و تا دو سه روز بلكه يك هفته متواتر قرص طباشير ملين سه ماشه در شربت كشوث علوي

 گويد كه گاه ابوسهلالمفتاح   هفت توله شربت بزوري معتدل چهارتوله بدهند كذا فيهر يكمروق كاسني و مكوه 

 جگر باشد و استفراغ به سويشود ماده حماي غب را به اشياي مدر صفرا ببول اگر حركت آن  غ كرده مياستفرا

هاي  شود به اسهال از حقنه  فوق بود و بر فم معده ريزد و استفراغ كرده ميبه سويشود بقي اگر حركت آن  كرده مي

 ظاهر بدن به سوي از مروخات اگر حركت او قبه عرشود   امعا باشد و استفراغ كرده ميبه سويلينه اگر حركت او 

 تطفية آن بالطبع كند مثل كاهو و كشك ي كهبه چيزشود سوءمزاج حماي غب را  باشد و گاهي تطفيه كرده مي

شعير و بشرب آب سرد و گاهي تطفية آن بچيزي كنند كه مطفي او بالعرض باشد مثل چيزهائيكه استفراغ مادة حار 

شود كه جامع هر  رگاه استفراغ كنند بدن سرد و تر گردد و گاهي اطفاي آن بچيزي كرده مييابس او كند زيرا كه ه

تجفيف آن و لذع آن  تب دو امر باشد مثل استحمام و استعمال روغن سرد در حمام تبريد و تلئين اعضا كند كه

اد آن بيشتر باشد پس اگر  اشيا آنچه مريض خواهش آن كند و آنچه معتاز اينكرده است و بايد كه استعمال كنند 

عفني شراب قبل از نضج  تب شهوت و عادت او به استحمام در يك روز دو مرتبه باشد اجازت آن دهند و اگر صاحب

را زياده كند و تذويب و ترقيق  تب  شراب مادةكه آن به جهتبنوشد حمي زياده و قوي گردد والسيما غب  تب مادة

به  آب را كه بدان ممزوج سازند كه آن هرگاه بعد نضج بنوشند نفع كند از جهت آن نيز نمايد پس سدد زياده گردد و

 تحريك استفراغ كه آن اعضا برساند پس تبريد و ترطيب آنها كند زيرا كه آب تنها عسرالنفوذ است و از جهت سوي

صاحب غب رقيق  غذاي بدن شود و بايد كه شراب كه آن تقويت كند و از جهت كه آنببول و عرق كند و از جهت 

سفيد ممزوج به آب بسيار باشد و طعام او چنان بايد كه كيفيت آن مبرد مرطب و كميت او بمقدار امكان هضم 

مريض باشد و آن مثل كشك جو و زردة بيضه و ماهي رضراضي و كدو و خيار و كاهو و بقلة يماني و خرفه و چوجة 

ها ترطيب صرف كند چون زرد بيضة نيمبرشت و از اين پس بعضي  استمرغ و بازوهاي دراج و كله پايچه جدي
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نمايد  تب بعضي تبريد و ترطيب هر دو كند همچون ماهي رضراضي و بعضي تغذيه و تبريد و ترطيب و تنقية ماده

 نويسد واجب  ميسينا بوعلي تناول كند آن رامثل كشكاب جو و لهذا اين افضل چيزيست كه صاحب حماي غب 

صولي را كه ذكر كرديم در عالج كلي حميات عفني از اسهال و غذا و جميع ابواب كه مراعات او  كه ياد دارند ااست

ت قويه و بهليله و مانند به مسهال قول كسي كه در ابتدا به سوي و التفات نكنند آن استدر حمي واجبست و بنابر 

 در آنجا ذكر كه آن به مثلين خفيف  مبادرت در ابتدا تلئ استآن رخصت داده اال بصفتي كه مذكور شد بلكه الزم

 چهل ورم شب در آب گرم تر كرده صاف نمايند و شيرخشت يا ترنجبين بدان به قدر تمرهندي كه به مثلكرديم و 

 طبيخ لبالب بترنجبين و مويز منقي و يا نقوع آلو بترنجبين يا شيرخشت به مثلآميزند و يا به آب انارين و شكر و 

كند يا طبيخ  رة بنفشه و گاه لعاب اسپغول ببعض اشربه مثل شربت آلو ازالق و تلئين مييا شربت بنفشه يا خمي

السوس و روغن بنفشه و   خطمي و عناب و سپستان و اصلبه طبيخهاي لينه مثل حقنه  عدس بلبالب و يا حقنه

كه حاجت بدان مس كند  معلوم و اين تلئين بحقنه و غيره وقتي بايد به دستوربعصارة چقندر روغن بنفشه و بورق 

 كه ماءالشعير و مثل آن از مشروبات غذايه از اغذيه و مزورات ندهند مگر هنگاميكه تلئين آن است صواب كه آنبهتر 

غب خالصه كمتر ضرر دارد از مثل او  تب  اسهال در ابتدا دركه آن مذكور شد با وجود بدان چهطبيعت كرده باشند 

 ضرر بزرگست و اگر ممكن بود كه فصد تا سه دوره نكنند عمل نمايند و كذلك چون  نيزآن راو در غير آن و اگرچه 

خوف كنند كه مرض مهياج خواهد شد فصد كنند پس آنچه از خطا واقع شود كمتر از غير اين خطا خواهد بود و 

ة به شيرر بول واجبست كه تحريك بچيزي روز نوبت نكنند مگر بضرورت و غذا ندهند مگر نزد شرائط مذكوره و ادرا

بزور نمايند و بايد كه در دو نوبت بر مريض در وقتي باشد كه آن گرسنه بود و در معده او چيزي نباشد بلكه 

واجبست كه هر صباح سكنجبين بنوشند و بعد از آن بدو ساعت ماءالشعير دهند و روزيكه نوبت نباشد و سكنجبين 

 كه در  است تا بقاياي حرارت را جذب كند و مستحب همچنين نهادن پاي در آب گرمنيكو استبعد نوبت 

سكنجبين خصوصاً در اواخر شيرة بزور بارد و مدر باشد و يا قبل نوبت بسه يا چهار ساعت و بعد نوبت ماءالشعير 
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دهند و چون تلطيف واجب گردد و اين قريب منتهي باشد مثل آب انار و آب هندوانه و مانند آن بدل ماءالشعير 

 تدريج تدبير او بر وجه مذكورة سابق نمايند و هر قدر كه منتهي قريب گردد تلطيف تدبير كنند و در ايام نوشانند و

اول بكشك جو و نان در آب سرد تر كرده يا بخبسه و يا شيرة او در آب گرفته غذا بايد ساخت و گاهي از بنوماش و 

الشعير بسيار رقيق چيزي ندهند و اگر احتياج شود هرگاه طعام در معدة او ترش گردد سواي ماء عدس ساخته مي

غيرشديد و  تب بنوشيدن آن افتد به پختن بيخ كرفس اندر آن اندك قوي كنند و اگر معده سرد زياده باشد و

به غيرخالص بود در آن اندك فلفل داخل كنند حسب راي بقراط پس اگر عالمات بر قرب بحران داللت كند 

 بين اكتفا كنند و فواكه نيك براي ايشان انار شيرين و چاشني دارد آلو پخته و خام و آب انار و سكنجماءالشعير

 با وجود لذت آن تلئين و ادرار و كسر شدت حرارت كند و عرق آورد و  استالنفع  و اما هندوانه چيزي عظيماست

د در تغذية صاحب  مقصوكه آنو بد كدو و خيار و بادرنگ و كاهوست به قولدستنبويه كوچك مضرت نكند و از 

 در آخر آن اطراف تيهو و خروس خسي و مغز سر جدي بكسي كه غثيان نباشد و چنان چه  استغب يا ترطيب

دهند و در تبريد بسيار افراط   مثل آب كشك جو ميچنان چهشود و يا تبريد و ترطيب هر دو  زردة بيضة داده مي

ند و يا خوف انقالب او بمحرقه يا غب الزمه باشد پس هرگاه  التهاب شديد دريابكه آننكنند خصوصاً در ابتدا مگر 

بيمار بجبران برسد و نضج در قاروره به بينند و آن رسوب محمود يعني سفيد مستوي القوام متشابه االجزاست پس 

سب  اعانت طبيعت بدان مناي كهبه چيزاگر بحران در تنقية بدن از ماده غني كند بهتر و اال در آن هنگام معالجه 

امر نكنند پس اگر ميل طبيعت بمدفع ظاهرانه  در اين بود از ادرار اسهال يا قي يا عرق بايد كرد نقيض طبيعت

 يك دانگ در جالبست و يا طبيخ هليله تمرهندي و به قدر كنند و از آنجمله سقمونيا به مسهلبينند استفراغ 

 مقوي بشاهتره و آن رادانند و مختاراند كه  يكه ميربه دستوترنجبين و مويز و اصول كاسني و باديان و خيارشنبر 

 بگيرند  استمرض در اين  و اين نسخه مستعملĤن استسنا و سقمونيا كنند و ايضاً قرص طباشير مسهل موافق ايش

پوست هليلة زرد چهار درم نبات سفيد بيست درم سقمونيا يك دانگ به آب سرد بخورند و بعد از آن معالجه به 
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ند و اگر در انجا حرارت مفرط و التهاب عظيم باشد و استفراغ كرده باشند در نوشانيدن ايشان چيزي از ادرار نماي

مطفيات قويه كه در تدبير امراض حارفه گفته باشد باكي نيست و گاهي عوض آن بر اضمده كه بر سينه نهند قناعت 

 و  استج و نزد انحطاط آن افضل عالج ايشان حمام بايد كه قبل از نضج قريب او نگردند و بعد نضو اماكنند  مي

 و با وجود آن خطا در ادخال ايشان بحمام قبل نضج سالمتر از مثل اين خطا در غير غب خالصه آن راخصوصاً معتاد 

است و واجبست كه حمام ايشان معتدل در حرارت خوش هوا رطب باشد كه در آن عرق برفق كنند بنحويكه قلب 

به  گل مضروب به آب مالش كنند و در آن مقام را طول ندهند بلكه   بنفشه و روغنبه روغن ايشان ملتهب نگردد و

 بنشينند گرم نيم از اطالت مقام و نزد خروج از حمام در آب Ĥن استتر براي ايش  بيرون آيند و معاودت موافقسرعت

د حمام خارج شوند شراب ابيض رقيق  چون از آبزن بعبه عده استلذاذ در آن مقام كنند كه آن موافق بود به قدرو 

ها بپوشند تا عرق بسيار كنند و اگر مادة مرض چيزي باقي باشد از آن نضج يابد  ممزوج به آب بسيار بنوشند و پارچه

 بدين صفت غذا سازند و بعد انحطاط از نوشيدن شراب ممزوج به آب به قولو بعد از آن به اغذية مبردة مرطبه و 

تدارك كند آب نافذ در اعضا بقوت شراب و مخالطت آن به آب چيزي را كه در شراب از تسخين كثير خوف نكنند و 

هنگام شراب ممزوج تبريد شديد و ترطيب كند و اگر در انجا اعراض از عطش و صداع و  در اين اندك باشد پس

رارت الزم باقي ماند سهر و غير آن باشند عالج آنها در ذكر اعراض مذكور گردد و چون بعد بحران چيزي از ح

الثعلب يا سكنجبين كه در آن بزور مدر مثل خيارين و اصول  سكنجبين به آبهاي مدر مثل آب مروق كاسني و عنب

 گويد كه چون ظاهر شده كه عالج حماي عفني  صاحب كاملمدر مثل بيخ كاسني پخته باشند استعمال بايد كرد

 چون حرارت در كه آنس حماي غب محتاج بهردو امر است مگر بتطفية حرارت و به استفراغ خلط متعفن باشد پ

حماي غب خالصه قويتر و بيشتر از ماده است احتياج در عالج آن بتطفية حرارت بيشتر از عنايت به استفراغ ماده 

اشته ابتدا كند بايد كه تلئين طبيعت به اشيائي كنند كه با وجود تلئين آنها بتريد نيز د تب باشد بهرحال چون اين

باشد مثل آب انارين بشحم آن افشرده و شكر و مثل آب آلو و تمرهندي با خيارشنبر و يا آب لبالب كه در آن 
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 حاجت به قدر يا برف يا به آب سرد هر واحد به سكنجبين و شربت ورد مكرر به شكرخيارشنبر ماليده باشند يا 

ه كه در آن ماءالشعير و عناب و سپستان و بنفشه و صداع و كرب باشد بايد كه حقنة لين تب بنوشانند پس اگر با

نيلوفر و چقندر و خطمي و سبوس گندم و روغن بنفشه و شكر سرخ و آبكامه داخل باشد استعمال نمايند تا ماده را 

به اسفل جذب كند و مسكن مريض سرد باشد كه بر آن باد شمالي گذرد اگر فصل گرما باشد و اگر موسم سرما بود 

عتدل الهوا دارند و بعد از استفراغ روز دوم نگاه كنند اگر روز نوبت باشد آب انار چاشني دارد و جالب به در جاي م

اندك تخم خرفه باريك سوده و يا آب تمرهندي ماليده صاف كرده به اندك آب هندوانه و يا آب خيار به اندك تخم 

البرودت بنوشند اگر در معده و جگر  ا آب سردي قويخرفه و طباشير بنوشانند و در ميان نوبت بعد رفع لرزه و سرم

 و حذر  است در شكستن تيزي حرارت فعل نيكآن راو ضعف و ورم نباشد والسيما اگر خلط نضج يافته باشد چه 

 كه آناو غب خالص نباشد يا غير از او حميات نائبه بافند تا  تب كسي را كه تب كنند از دادن آب سرد در وقت نوبت

 نگردد و در وقت لرزه هم ندهند و اگر روز نوبت نباشد ماءالشعير چهل درم تا پنجاه درم با شكر يا شربت نضج ظاهر

بنفشه ده درم بدهند و بعد چهار ساعت پانزده درم تا بيست درم سكنجبين ساده به آب سرد بنوشانند و انار 

 از معده قبل هضم آن نافض آن راميزند تا ميخوش بمكند و نبايد كه سكنجبين عقب ماءالشعير دهند و نه با وي آ

كند مادام كه در معده باشد قبل رسيدن آن  نكند و بدن را غذاي جيد نرسد و ايضاً ماءالشعير تبريد و تنويم مي

 دو ساعت بدهند باك نيست كه اين به يكبجگر و استحالة آن بخون و اگر مريض را سكنجبين قبل از ماءالشعير 

 به سويايضاً بعد ماءالشعير بچهارساعت سكنجبين بدهند تا ماءالشعير را از معده و امعاي دقاق  و نيكو استموافق 

دو ساعت مزورة معمول بكدو يا قطف يا اسفاناخ و بقلة يماني و خبازي و به يكجگر بسهولت نافذ كند و بعد از آن 

 بادام يا مغز به روغنن بادام يا سركه و زيت ها كه حاضر باشد به آب انار و آب غوره و روغاز اينبيخ كاهو هر كدام 

بادرنگ و خيار و كاهو و خرفه به آب حصرم و آب انار و آب آلوي تازه يا آب زرشك ومانند آن از اغذية بارده كه آنها 

 در كتاب فضول خود ذكر نموده كه اغذية مرطبه موافق بقراط چنان چهاند  و سائر حميات را موافق تب صاحب اين
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اند و زنان  اند والسيما بكودكان و زنان و كسي كه ارطب مزاج باشد و صبيان ارطب مزاج از جوانان صاحبان تپجميع 

اند در حميات بترطيب زائدتر تا بحال طبيعي خود رجوع كنند و مع ذلك  ارطب مزاج از مردان پس ايشان محتاج

 حذر نمايند در كسيكه معده يا كبد او ضعيف يناز ابايد كه اگر فصل گرما باشد اغذية ايشان ببرف سرد كنند و 

 حاجت به قدرباشد ودر شب چيزي از شربت غوره يا آب انار و طباشير و لعاب اسپغول و شيرة تخم خرفه هر واحد 

غذا تا وقت انقضاي نوبت يا وقت خفت  تأخير به آب سرد بدهند و بر آن خواب كنند و روز نوبت ماءالشعير ندهند و

 اگر نوبت در آخر روز باشد بدادن ماءالشعير كه بسيار رقيق باشد در اول روز باكي نيست و همواره آن كنند پس

اگر خالص باشد  تب  عالمات نضج در بول پديد آيد پس اينكه آن حال به اشياي مبرد مسكن نمايند تا بر اينتدبير 

ر حمام معتدل الحرارت داخل كنند و در اكثر بهفت دوره نوبت كند و هرگاه عالمات نضج ظاهر گردد مريض را د

خانه اوسط بنشانند و آب شيرين معتدل الحرارت بر آن ريزند تا ماده را تحليل كند و نضج او كامل گرداند و اگر 

خالصه را بحمام بعد روز هفتم داخل كنند و اگرچه عالمات نضج ظاهر نشود باكي نيست السيما اگر  تب صاحب اين

تر بود وليكن   موافقآن رامام هر روز يا ميان دو روز باشد يا نفس او ميل به استحمام كند مريض معتاد دخول ح

دخول او در حمام بروز غير نوبت باشد و معدة او خالي از غذا بود و نشايد كه مريض را دلك بسيار استعمال كنند تا 

الحرارت بنرمي باشد تا بقاياي صفرا  تدل ماندگي پيدا نشود بلكه غرض طبيب در ادخال او بمام ريختن آب معآن را

 پس گرم نيم باشد يعني اوال به تدريجتحليل گردد و ترطيب خشكي بدن نمايد و بايد كه ريختن آب گرم بر بدن 

يكه مذكور شد بپردازند و اگر نفس مريض مائل به تدبير آب معتدل در حرارت و بعد از آن به عدهاندك گرمتر از آن 

ضراضي يا هاربي يا بچه مرغ كوچك باشد در خورانيدن او باك نيست كه آن ترطيب بدن او كنند بچيزي از ماهي ر

 سكباج و بچة مرغ به آب غوره و آب انار و مانند آن بپزند و اگر مريض را غثيان عارض شود و به طريقو ليكن ماهي 

ة او مضايقه نيست و بعد قي شربت  و آب گرم و پاك كردن معدبه سكنجبيندر دهن تلخي دريابد در استعمال قي 

انار يا شربت غوره به آب سرد و گالب بنوشند و از سائر اشيا كه در آن حدت و حرارت باشد از غذا و غير آن اجتناب 

 آرند و غضب نياورند كه اين مقوي صفراست پس صاحب حماي غب خالصه چون به عملنمايند و سكون و راحت 
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او از هفت دوره تجاوز نكند و بسيار باشد كه در چهارم و پنجم و ششم دوره منقضي  تب اين تدبير استعمال نمايد

نويسند كه سبب حميات عفني دوچيزست يكي اجتماع خلط عفن در بدن دوم   ميايالقي و جرجانيگردد و 

به غب حاجت  تب حرارت و فساد مزاج كه از عفونت تولد كند پس عالج بدفع خلط و تعديل مزاج بايد اما در

 كه با تدبير مزاج از تدبير آن استتر   حرارت غريبه و تدبير مزاج فاسد بيشتر از تنقيض ماده باشد ليكن اوليتسكين

 كه در قول صاحب كامل آن استترين چيزي براي آن آب انارين و غير  كم كردن ماده نيز غافل نباشند و موافق

ماليده صاف كرده و مقدار دو درم  به گالب خميرة بنفشهگذشت و شربت آلو و شربت بنفشه و مقدار پانزده درم 

صداع و كرب  تب اسپغول بشربت آلو آميخته كه اين شربتها حرارت غريب را بنشاند و طبع را نرم كند پس اگر يا

تر باشد صفت حقنه بگيرند بنفشه و خطمي و سبوس گندم هر يك ده درم عناب  باشد تلئين طبع بحقنة لين اولي

 آثار آيد صاف كرده مقدار به يك سپستان عدد كشك جو سي درم همه را در چهار آثار آب بجوشانند تا بيست عدد

 به عمل مطبوخ بستانند و سي درم شكر سرخ در آن بگدازند و پنج درم آبكامه آميخته از اينپنجاه درم تا سه استار 

م ده درم انجير پنج عدد سپستان پنجاه عدد  ده درم سبوس گندهر يكآرند ديگر بنفشه و نيلوفر و خطمي بابونه 

 سابق بپزند و دو استار از آن گرفته ده درم لعاب اسپغول و ده درم روغن بنفشه بياميزند و دو درم به دستورجمله را 

 برند و اگر پنج درم آبكامه آميزند قويتر گردد و اگر قوت مساعد باشد تا نخست كار بهبورة ارمني در آن حل كرده 

 را نرم نكند چيزي غذائي مثل ماءالشعير و غيره نشايد داد و اگر طبع هر روز يك مجلس يا دو مجلس اجابت طبع

دوائي كه در آن حرارت و خشونت باشد نشايد تب  در اين اند كه  گفتهبعضي طبيبانكند حاجت تلئين نباشد و 

دارد و بايد داد  دد ليكن هرچه تري و سردي ميمحرقه گردد يا بسرسام بازگركه تب  آنداد زيرا كه ايمن نباشند از 

غب خالصه بود بگيرند بيست درم پوست هليلة زرد و در آب گرم  تب  گويد كه اگر قوت مساعد باشد ومحمدزكريا

روز تر كرده بدست ماليده صاف كنند و بيست درم ترنجبين در آن حل كرده روز راحت سحرگاه بنوشند و  شبانه

م سقمونيا در بيست درم جالب كه به آب آميخته باشند حل كرده بروز آسائش بدهند كه تن را گويد دانگي و ني مي



317 

 

گويد اگر فصل  بازنيابد و اگر باز آيد ضعيف باشد همچنين مي تب ار از خلط صفرا پاك كند و بعد اين شربتبه يك

دد آلوي سياه فريه در يك آثار آب گرما باشد و بيمار از اهل تنعم يا ضعيف بود هر شب ده درم تمرهندي و بيست ع

بپزند تا مهرا گردد ماليده صاف نموده ده درم شكر آميخته بنوشد و بر آن خواب كند و بامداد پيش از طلوع آفتاب 

د بزنند و با تمرهندي در آب گرم تر كنند كار بهكشكاب دهند و اگر از آلوي پخته و ماليده كراهت كنند صبح آلو را 

اند كه اگر در ابتداي  تر باشد و قومي گفته  ماليدن صاف كرده شكر آميزند و بدهند خوشتر و لطيفو شبانگاه بغير

مرض و در تزيد آن حاجت تلئين طبع باشد هر روز دو استار ترنجبين در آب حل كرده بدهند و اگر بدين نرم نشود 

درم شيرخشت يا ترنجبين حل كرده پنج استار تمرهندي در آب گرم شب تر كنند و صبح ماليده صاف نموده ده 

گويد سه استار ترنجبين در آب سرد حل كرده كسي را كه بتلطيف تدبير حاجت آيد بجاي   ميچورجيسبنوشند 

تمرهندي و آب   كه در تپهاي گرم دست از ترنجبين كوتاه دارند و اگر چاره نباشد بيآن استتر  كشكاب باشد و اولي

 تب ده درم ترنجبين خواهند داد هفت درم شيرخشت دهند بالجمله ترنجبين را درآلو ندهند و بعوض آن آنجا كه 

صفراوي بدون چيزي ترش چون آب غوره و آب انار ترش و آب آلو و تمرهندي نشايد داد زيرا كه مستحيل بصفرا 

آلو و دهان خشك شود تشنگي غلبه كند پيش از كشكاب شربتي مرطب چون جالب خام به آب  تب گردد و اگر در

آب تمرهندي و آب خيار ترش و ماءالقرع و آب هندوانه و آب برگ خرفه و شيرة تخم او و لعاب اسپغول با شكر 

بنوشند و اگر مرطب دهان خشك نشود پيش از ماءالشعير سكنجبين دهند و اگر بيمار از كشكاب كراهت كند 

 در موافق باشد و اصل تب ر بهر ادرار بول اندرينماءالقرع ممزوج به آب انار بجاي كشكاب باشد و نوشيدن شيرة بزو

 آميخته يا به شكر كه در روز نوبت بجز شيرة تخم خرفه و سكنجبين يا آب تمرهندي يا آب غوره آن استتب اين 

شربتها قدري  در اين آب انارين يا آب خيار ترش و اندكي شكر چيزي ديگر نبايد داد و اگر حرارت سخت قوي باشد

روز هرچه بغذا ماند چون كشكاب و غير آن دور دارند و روز راحت صبح  در اين ه آميزند و بالجملهطباشير سود

 مزورات بنوعي كه در قول سابق به عدهسكنجبين سرد كرده خورند و بعد دو ساعت كشكاب و باز سكنجبين 
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كه مزورة كدو به آب غوره گذشت و مزورة ماش مقشر يا طفشيل از ماش مقشر به آب غوره بدهند و بهتر آن باشد 

 اگر در معده صفرا باشد بدان مستحيل  است كدو بسيار لطيفكه آنبسازند و يا بعد آن چيزي ترش بخورند بهر 

 بادام و شكر موافق بود و سكنجبين بزوري كه بروز نوبت پنجم يا ششم به مغزگردد و مزورة زرشك و آلو و نيشوق 

 بيست درم اول تخم كاسني ده درم را هر يك خربزهة تخم خيارين و تخم خورند به اين صفت بايد بگيرند شير

كوفته در سي درم درم سركه و سي درم آب بجوشانند تا به نيمه آيد صاف كنند پس شيرة تخمها و سي استار شكر 

وز منقضي هفت باشد و اين هفت نوبت در چهارده ر تب  آرند و كف بردارند و چون عدد نوبتهاي اينبه قوامآميخته 

گردد پس نظر كنند اگر مريض تخليطي و طبيب غلطي نكرده باشد بعد از نوبت پنجم غذا كمتر و سبكتر بايد داد و 

بعد از نوبت ششم كه روز آسايش بود و از روز سيزدهم باشد آنروز غذا منع كنند و بر كشكاب يا آب انار قناعت 

قضي شود و اگر بعد از روز چهاردهم حرارتي باقي مانده باشد من تب نمايند تا در نوبت هفتم بحران تام گردد و

 ابن الياسسكنجبين بزوري كه مذكور شد بايد داد و اگر حاجت باشد اندكي بيخ كرفس در آن سكنجبين بپزند 

گويد كه عالجش سه گونه است اول تطفية حرارت غريبه و دوم استفراغ خلط عفن و سوم تدبير بغذاي اوفق و 

ايد كه هر صبح جالب از تخم كاسني و نيلوفر هر واحد سه درم و از ترنجبين و شكر سفيد هر واحد ده مختار و ب

درم بنوشند و يا تمرهندي بيست درم با شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم در آب سرد حل كرده و يا جالب از 

و غذا ماءالشعير يا هر صباح جالب از آلوي آب انارين مشحومين سه اوقيه و از شكر و ترنجبين هر دو واحد ده درم 

 روز به عدهين تدبير تا روز ششم بگذارند به همسياه ده عدد و از ترنجبين و شكر سفيد هر واحد ده درم بدهند و 

 سناي مكي گل صفت آنهشتم تلئين طبيعت كنند بنقوع فواكه يا مطبوخ آن يا بنقوع مشمش يا به اين مطبوخ 

بنفشه نيلوفر تخم كاسني تخم خبازي هر يك سه درم آلوي سياه عناب هر واحد بيست عدد  پنج درم هر يكسرخ 

 رطل آيد در آن شيرخشت و به يكآلوي جبلي سپستان هر واحد سي عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا 

به د و بعد از آن ترنجبين هر واحد پانزده درم ماليده صاف كنند و سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر كنن
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 چهل ورم غذا سازند و اگر مريض از مطبوخ كاره باشد و بر شراب او قادر نبود شربت ورد مكرر سي يا ماءالشعير

چهل درم با سكنجبين ساده بيست درم و آب برف در رطل بنوشد و اين وقتيست كه فصل تابستان قوي و مريض را 

 سناي مكي پنج درم يا هفت درم بنفشه نيلوفر تخم كاسني ت آن صفتشنگي شديد باشد واال اين حقنة لين كنند

هر واحد سه درم گل سرخ پنج درم عناب سپستان آلو بخارا هر واحد بيست عدد سبوس گندم يك كف لبالب 

 بماند يك رطليكدسته برگ چقندر يك باقه خطمي يك كف كشك جو يك كف همه را در سه رطل آب بپزند تا 

 به عمل انداخته  كر سرخ و شربت بنفشه و روغن بنفشه هر واحد ده درم داخل كرده در محقنهدر آن خيارشنبر و ش

آرند و چون استفراغ بدن و تنقيه از اخالط صفراوي كردند تبديل مزاج بجالبات مبرد مثل سكنجبين ساده و آب 

رد در ناحيه پهلو باشد هر صبح سرفه و د تب هندوانه و شيرة تخم خرفه با شكر سفيد ده درم نمايند و اگر با اين

شربت بنفشه و ترنجبين و شكر سفيد هر واحد ده درم بنوشند و يا جالب از تخم كاسني سه درم و بنفشه و نيلوفر 

چيزي بعد اين  تب هر واحد چهار درم و از شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم و غذا ماءالشعير دهند و اگر از

 زائل شود بايد كه هر صبح سكنجبين به الكل تب  مذكور اسهال آورند و چونبه مسهلديگر   تدابير باقي ماند مرتبة

 و بعد  است بدهند اين دستور تا روز چهاردهميك مثقالساده و گالب هر واحد ده درم و قرص طباشير ملين 

د قرص طباشير ملين انقضاي چهاردهم هر صبح شيره خرفه با سكنجبين ساده دهند و اگر احتياج تلئين زياده افت

به آب نقوع آلو سه اوقيه و ترنجبين بيست درم بدهند و غذا مزورة آب انار ميخوش يا آلوي كوهي يا تمرهندي با 

طباشير دو درم تب  در اين كدو و اسفاناخ با مزورة ماش به اسفاناخ و كدو دهند صفت  قرص طباشير ملين نافع

غز تخم كدو هر واحد يك نيم درم كتيرا صمغ عربي خشخاش سفيد ترنجبين مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ م

نشاسته هر واحد نيم درم همه را باريك سائيده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند و در سايه خشك كنند شربتي از 

 و آن محتاج است در رد  استآن يك مثقال و بدانند كه از شان حميات تسخين ابدان و تجفيف آن بكثرت تحليل

 تبريد و ترطيب كند پس اگر فصل گرما و سن جواني و مزاج اصلي حار يابس چيزي كه به سوي طبيعي به حالتاو 
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 طبيعي خود رجوع كند پس به حالتو مزاج عرضي نيز همچنين باشد احتياج به تبريد و ترطيب زياده تر افتد تا 

 بنوشند و بر برف سرد كنند اگر جگر و بايد كه هر صبح شيرة تخم خرفه چهل درم با سكنجبين ساده ده درم مي

 و چون مرضي منقضي شود  استمعده ضعيف نباشد و شربت حصرم و آب انار و طباشير و تخم خرفه ايشان را نافع

زائل گردد و بينند كه ماده مرض منقلع شده مريض را در حمام داخل كنند و چون از حمام خارج شوند  تب و

و عرق بيد هر  به گالب شره بحال طبيعي عود كند پس سكنجبين  ساده ده درمزماني طويل استراحت كنند تا ب

كدام كه باشد ده درم بنوشانند و غذا مزورة زرشك و اناردانه و تمرهندي با مغز بادام و شكر سفيد و لحوم بچة مرغ 

اً اگر با صداع  گويد كه هر صبح سكنجبين ساده بشربت نيلوفر نوشانند خصوصخجنديو ماهي صغار ضراضي دهند 

به باشد يا شربت تمرهندي يا شربت اجاص و شربت دينار و تلئين طبيعت روز فتره به آب انارين بشحم آن افشرده 

خشت و شربت ورد مكرر با شربت آلو  مسهل يا نقوع مشمش نمايند و غذا ماءالشعير يا بنوماش ترش به آب شير

 سناي مكي پنج درم پوست هليلة زرد سه درم است تب فع اينفواكه حامضه و بكدو و اسفاناخ و اين مطبوخ نا

 ده عدد ريوند چيني نيم مثقال هر يكبنفشه نيلوفر تخم كاسني هر يك دو درم تمرهندي ده درم عناب سپستان 

شيرخشت ترنجبين گلقند بغدادي هر يك ده درم برسم مقرر مرتب ساخته صباح بنوشند واال اين حقنه لينه كنند 

 عوض تخم كاسني و آلو و گل سرخ و شكر در اينجا كه در قول ابن الياس گذشت ليكن Ĥن استن همو نسخة آ

 و وزن عناب سپستان هر يك پانزده عدد  استسرخ و شربت بنفشه و روغن آن ترنجبين ده درم روغن كنجد درم

 به اشيائي كنند كه با وجود اشتداد نمايد بايد كه تلئين طبيعت تب  و چون اينبه دستورجو كوفته پنج درم باقي 

 يا شيرة تخم كدو يا تخم خيارين به اشربة به سكنجبينتلئين او تبريد نيز كند مثل تمرهندي و آلو و آب هندوانه 

 گفته كه حذر جالينوسمذكوره و اگر با سعال يا وجع حوالي جنب باشد هر صبح شربت بنفشه و نيلوفر دهند 

 به سبب گويد كه اگر تلئين شكم صاحب غب و اهرن دور اال بحاجت عظيم كنند از تلئين شكم محموم در روز

 عسر اجابت و شدت يبس او ممكن نباشد به آب فواكه مزلقه حقنه كنند و ثابت گفته كه چون به سببضعف او يا 
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دة تبريد جگر احتياج بخورانيدن قرص كافور باشد نبايد خورانيد مگر بعد ظهور نضج در قاروره و بعد تنقيه و چون ارا

 گويد كه معالجة غب بمردات شديد علي ابن زين آرند و به عملبنهادن خرقة مبرد نمايند بعد خلو معده از طعام 

از  تب  گويد كه چون حدوث اينسعيدابن هبةاهللاطول نمايد و اورام پيدا كند  تب نكنند كه آن تغليظ ماده كند و

امتالي بدن از صفرا بود واجبست كه عالج او به استفراغ مادة زائدة سخونت مزاج و خروج او در حرارت و يبوست و 

 كه ابتدا بتلئين طبيعت به آب آلو و آب  استعفنه و تبريد مزاج و ترطيب آن نمايند پس بدين سبب الزم

  و برف و گالب كنند و اگربه سكنجبينخشت و آب انارين بشحم آنها با شكر يا بشربت ورد مكرر به شيرتمرهندي 

 اقتضا كند فصد مريض در روز راحت نمايند و روز به فصدالتهاب شديد باشد و قوت قوي و امتال بسيار بود و حال 

 قي نكند و مزاج او آن رادوره بر استعمال مبردات مثل ماءالشعير قبل دوره بچهار ساعت اقتصار كنند تا مريض 

دار و آب تمرهندي  انند و در زمان لرزه آب انار چاشنيحدت نپذيرد و بعد آن سكنجبين و آب انار به آب سرد بنوش

 شكري و لعاب اسبغول به آب انار به سكنجبينبدهند و در زمانة التهاب و شدت عطش شيرة تخم خرفه و ماءالقرع 

 به سكنجبينو جالب بنوشانند و آخر روز ماءالشعير بدهند و در شب استكثار مبردات كنند و سحرگاه قرص كافور 

 سازند و اگر قوت بسيار ضعيف و خون حدوث غشي در به مزورهند و اگر قوت ضعيف باشد در روز راحت غذا خوران

روز دوره باشد قبل نوبت اندك از مغز نان مبلول به آب انار ترش بخورانند و اگر قي زياده شود رب بهي يا رب غوره 

گر خلفه اسراف نمايد قرص طباشير قابض به آب دهند و اگر عرق كثرت نمايد قطع آن بمالش روغن مورد كنند و ا

سيب استعمال كنند و شيرة اناردانه برب بهي نوشانند و تبريد معدة او به آب سماق و گالب كنند پس اگر عالمات 

مفارقت  تب نضج ظاهر شود در حمام داخل كنند و بر سر مريض آب شيرين معتدل الحرارت نطول سازند و چون

ك به آب غوره يا به آب انار يا به آب انبرباريس غذا سازند و بدعت و سكون امر نمايند كند از بچة مرغ كوچ

 حماي غب بود چون نوبت چهارم آيد بايستاد و در وقتي كه مفارقت آن را گويد كه جواني را ديدم كه ابومنصور

و دفعه خون او بسيار  او كردم و در دبه فصدكرد جدا نشد و اعراض او در افزايش شروع كرد پس مبادرت  مي
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منقلع شد و خروج تام از آن يافت و ايضاً در حماي غب خالصه نظر كنند اگر مريض قوي و طبيعت  تب برآوردم و

قبض و زمانه تنقية او بعيد باشد اسهال به آب فواكه بارد كنند يا نقوع هليله و غيره كه از محمدزكريا در قول 

 قي آن رانوبت بصبح باشد ماءالشعير بشب بنوشند چه اگر قريب نوبت دهند  برند و اگر كار بهجرجاني مسطور شد 

 بارد سازند و مزوراتي كه در آن شيريني و ترشي باشد و نان سميد محلول در آب مصبوغ در آب به قولكند و غذا ب

 به آب سرد شسته به عدهانار ميخوش و شكر بخورانند و پوست جو را در آب گرم تر كنند و بگذارند تا سرد گردد و 

با شكر بنوشند و اگر غذاي قويتر خواهند زير باج يا عدسية مزوره بكدو و سركه و شكر و روغن بادام بالزعفران و يا 

 بادام يا روغن كنجد شيرين به روغن مزوره و كاهو و شاخهاي چقندر مسلوق به طريقسنبوسك به اسفاناخ و كدو 

وده آميخته و يا مزورة ماهي كوچك و كدو و شاخ خرفه و يا سركه و بادام يا بسماق ترش كرده يا مصل و بادام س

خورانند و از لحوم اجتناب نمايند و از مغزها خيار و بادرنگ بخورند و ماءالقرع و آب هندوانه بجالب و سكنجبين 

سه مجلس هر روز دهند تا تعديل مزاج كنند وليكن تبريد و تطفيه قدر حرارت حمي بايد و اگر طبيعت از خود دو 

 آرند و بدل آبهاي مسهله آب انار ميخوش بلعاب اسپغول هر شب بنوشانند و به عملآيد مسهل ندهند و سائر تدبير 

بر جگر او در شب و در اوقات خلو شكم خرقه در صندل و گالب تر كرده سرد ساخته بر نهند و وقت غذاي او قبل 

قويتر و  تب تر از دو ساعت مقرر سازند زيرا كه اگر بقرب نوبت باشدنوبت بسه ساعت و بعيدتر از آن نيز و نه كم

گرمتر گردد و در ايام راحت و بعد انحطاط حمي از جميع اشياي مسخن از اغذيه و تعب و سهر و حمام و نشستن 

وانه يا لعاب با التهاب و حرارت شديد باشد و نوشيدن ماءالقرع يا ماءالخيار يا آب هند تب در آفتاب حذر كنند و اگر

اسپغول به آب انار ميخوش يا جالب تكثير نمايند و ماءالشعير بسيار دهند و اگر روز دراز يا در غذا كمي باشد بار 

 ساده به سكنجبين دو ساعت به قدرديگر ماءالشعير بنوشانند و قرص كافور هر روز سحرگاه قبل از ماءالشعير 

صفت  آرند به عمل  است حقنه كه مسكن عطش و مطفي لهيببخورانند واگر تشنگي و سوزش سخت باشد اين

 بگيرند ماءالشعير دو اوقيه لعاب اسبغول يك اوقيه روغن كدو يا روغن گل خام يك اوقيه سفيدي بيضة خام دو آن
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به مفارقت كند و نوبت نكند بر همين تدبير سه روز بمانند  تب عدد همه را با هم آميخته بدان حقنه كنند و هرگاه

 گويد كه در وقت نوبت نقوع عناب و آلوي بخارا خضر بچة مرغ و بزغاله بخورانند بعد از آن بعادت او رد كنند دهع

 محكوم را نوبت مالقي شود كه آن احتراز از  است من گفته كه واجباستادبشربت نيلوفر شيرين ساخته بنوشانند و 

دهند تا وقت نوبت غذا هضم شود و قوت وقت جهاد او و معدة او خالي باشد پس قبل از وقت نوبت شش ساعت غذا 

 امر در سائر حميات نابغه پس اگر غلطي افتد و غذا  استقوي باشد و در آن وقت باغتذا محتاج نبود و همچنين

 كه سكنجبين در آن حل كرده باشند و بعد قي تسكين نمايند و گرم نيمبقرب نوبت داده شود قي كنند به آب 

ربت ليمون يا نيلوفر يا نارنج دهند و از شميدن كافور و مورد در شب اجتناب نمايند زيرا كه هر دو خواب آورند و ش

 باطن و تبخر حرارت به سوي غور حرارت آن به سببسرو گردد  تب سهر آورند و بسيار باشد كه اطراف صاحب

گردد  هي كبد ايشان ضعيف مي سرپس اطراف را در آب گرم نهند و شرب آب سرد ترك نمايند و گابه سويغائره 

  قند و شربت ليمون و بهي فرمايند به گلالهند به او گلقند كنند و تنقل  پس تقويت آن بشربت اصل

  عالج غب الزمه

 نسبت بغب دائره بيشتر بنضج ماده كوشند و بدادن مبردات در اينجا عالج غب دائره معالجه فرمايند اما به دستور

خاصه كه غيرخالص بود تا اثر نضج ظاهر نشود و تنقيه نفرمايند و در ابتدا جز بحقنة شديد چندان مبادرت نكنند 

لين يا به آب فواكه و گلها و شربت بنفشه و مانند آن تحريك طبع نكنند و از حمام بازدارند و شربت ليمو و نارنج و 

انه سه ماشه لعاب اسبغول پنج ماشه  و يا تبريد با لعاب بهدنافع استشيرة تخم كاسني و آب تمرهندي و آلوبخارا 

الثعلب و عرق شاهتره و عرق بيد ساده برآورده سكنجبين بزوري يا ساده  شيرة تخم كاسني شش ماشه در عرق عنب

شود و يا خيساندة تخم كاسني  دو توله حل كرده خاكشي پاشيده بدهند و گاهي شيرة خيارين نيز افزوده مي

 توله يك و نيمالسوس مقشر پنج ماشه نبات   نيلوفر هر يك شش ماشه اصلالثعلب گل سرخ گل نيمكوفته عنب

تجاوز از بيست روز نمايد قرص طباشير ملين سوده يك مثقال در سكنجبين دو توله آميخته  تب و اگربنوشند 
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بخورانند بعد از آن شيرة زرشك شيرة تخم كاسني شيرة تخم خيارين هر يك هفت ماشه در عرقيات مناسب 

و رده شربت نيلوفر دو توله اضافه نموده بنوشند و اگر بلغميت همراه باشد عوض قرص طباشير قرص گل نمايند برآو

اول روز مع سرما آيد و باز الزم گردد و با نزله سرفه باشد لعاب بهدانه شيرة تخم كاهو در آب برآورده شربت  تب اگر

رين نه ماشه بجاي كاهو كنند بعد دو سه روز نيلوفر خاكشي داخل كرده بنوشند روز سوم شيرة تخم خيا

السوس مقشر هر يك چهار ماشه خبازي  الثعلب خطمي هر يك هفت ماشه بنفشه شش ماشه نيلوفر اصل عنب

شاهتره هر يك نه ماشه سپستان پنج دانه جوشانيده شربت بنفشه و دو توله خاكشي شش ماشه داخل كرده بدهند 

 سرفه كم شود گل سرخ تخم كاسني اضافه كنند و روز دهم مغز فلوس شش توله و بعد دو سه روز كه خلل نزله و

گلقند چهار توله سناي مكي شش ماشه روغن بادام پنج ماشه افزوده و شربت و خاكشي موقوف كرده مسهل دهند 

 شربت و بجاي آب عرق مكوه و غذا سه پهر شله ديگر روز تبريد لعاب بهدانه شيرة تخم خيارين در آب برآورده

بنفشه اسپغول شش ماشه داخل كرده بنوشند و روز دوازدهم در مسهل گلقند يك توله سناي مكي شش ماشه 

مفارقت نكند در منضج مذكور عناب بيخ كاسني مويز منقي  تب  اگربه عدهزياده كنند روز ديگر همان تبريد بدهند 

 همان تبريد به عدهره افزوده مسهل سوم دهند اضافه كرده دور وز ديگر داده روز شانزدهم اجزاي مسهلة  مسطو

با خلل جگر و اندك تهيج چهره باشد شيرة تخم خيارين شيرة تخم كاسني در عرق مكوه عرق و اگر بنوشانند 

 با و اگرشاهتره برآورده شربت بزوري بارد خاكشي انداخته بنوشند غذا شله و آب آهن تاب براي نوشيدن دهند 

السوس عرق بارتنگ برآورده رب بهي داخل كرده بارتنگ   شيرة تخم خرفة بريان شيرة اصلسرفه و نرمي طبع باشد

 با نزله و فصل گرما باشد بعد منضج و مسهل نكس گردد منضج مع تسكين مثل بهدانه سه و اگرپاشيده بنوشند 

از عناب ده دانه ماشه جوشانيده شيرة مغز تخم تربوز شش ماشه شربت نلوفر دو توله خاكشي شش ماشه دهند ب

 مسهل به عدهالسوس چار ماشه با بهدانه جوشانيده و بجاي شربت نيلوفر شربت بنفشه داخل كرده بنوشانند  اصل

الثعلب ده توله گالب چهار   عنببه عرقبا صداع مراقي و قي باشد خاكشي شش ماشه  تب و اگربرعايت نزله دهند 
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ل كرده دهند دوم روز شيره مع تخم هندوانه شش ماشه افزايند باز توله اندك گرم كرده سكنجبين ساده دو توله ح

 شاهتره و عرق مكوه هر يك پنج توله جوشانيده شيرة به عرقبرعايت نضج عناب پنج دانه گل بنفشه چار ماشه 

 تب خيارين شش ماشه شيرة كاهو شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاكشي شش ماشه داخل كرده دهند باز اگر

 گاهي بجاي خيارين شيرة مغز تخم هنداونه و گاهي مغز تخم كدو و گاهي بجاي چنان چهتبديل شيرجات كم شود 

كاهو شيرة تخم كاسني باز خيارين و كاهو كنند باز اگر اندكي دردسر مراقي و بخارات باقي بود شيرة كاهو شيرة 

م عوض كاهو خيارين و عوض تخم مغز تخم هندوانه هر يك شش ماشه نبات دو توله اسبغول شش ماشه روز دو

 با پيش سر و سينه و تمام بدن از حدت بخارات و خفقان باشد فصد و اگر وزن نمايند به همانهندوانه شيرة خرفه 

كنند و اگر خلل كم بود حجامت قفا فرمايند و عناب پنج دانه آلو بخارا هفت دانه جوشانيده صاف نموده شيرة تخم 

نويسد كه اول براي تسكين و   ميمصنف اقتباسفر دو توله خاكشي چارماشه دهند كاسني شش ماشه شربت نيلو

تعديل حرارت و صفرا تبريد مثل سكنجبين ساده چهار توله به آب هندوانه بيست و پنج توله داخل كرده صبح 

توله خورند و دهند و وقت شام سبوس اسبغول نه ماشه خورده شيرة خيارين نه ماشه با شربت آلو و يا ليمون چهار 

پاشويه از گل نيلوفر و خطمي و بنفشه و مكوه و برگ بيد ساده و سبوس گندم و نمك شور هر يك دو قبضه سازند 

و از گل بنفشه و تخم كاهو و گل ارمني و صندل سفيد و گشنيز هر يك سه ماشه ضماد بر سر نمايند و لخلخه از 

 گالب آب كاوي آب كاهو هر واحد يك توله صندل سفيد  توله آب گل سدايك و نيمگالب عرق بيدمشك هر يك 

حضض تخم كاهو گل ارمني هر يك چار ماشه ساخته ببويانند و غذا آش جو و يا برنج با پالك و ماش دهند و روز 

چهارم شيرة بنفشه يك توله در گالب و عرق مكوه و نيلوفر هر يك شش توله برآورده آلو بخارا هفت عدد تمرهندي 

ماليده شربت نيلوفر چارتوله داخل كرده بنوشانند و وقت شام آب انارين نه توله و نبات سه توله دهند و اگر چارتوله 

هاي لينه بارده طبع را بگشايند و اگر فصل و سن نيز گرم بود في الحال به اسهال  اجابت طبع نشود بشيافات و حقنه

 توله آلوبخارا بيست عدد گلقند چهار توله شربت آلو صفرا پردازند بخيارشنبر و تمرهندي و ترنجبين هر يك شش
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 اين علت از امراض حاده است در تلئين كه آنمسهل پنج توله روغن بادام هفت ماشه و انتظار نضج نكنند جهت 

رساند كذا في اسراراالطبا و وقت شام غذا شلة اسفاناخي دهند و صبح شيرة خيارين  تعجيل بايد كرد و اال بهالك مي

سني هر يك نه ماشه لعاب ريشه خطمي سه ماشه در گالب و عرق بيد ساده و نيلوفر هر يك شش توله برآورده و كا

 دهند و در خالصه التجارب نوشته به دستورشربت نيلوفر چارتوله داخل كرده اسبغول نه ماشه خورده بنوشند و غذا 

تا يك هفته  تب يد و عرق بجنباند و اينآب سرد هر ساعت تجرع كردن صفرا را نضج دهد و تسكين حرارت نما

 گويند كه نخست تدبير بعضي لطافت ماده كذا في المحيطي به سببشود   زائل ميبه تمامهكنند و يا  بمرگ مي

 سكنجبين در آب هندوانه و لعاب اسپغول و شيرة تخم به مثلتسكين حرارت و تعديل و تسكين صفرا كنند 

و اگر ضعف در معده نباشد و همچنين بكشكاب و آب سرد و آش انار و زرشك و خيارين با شربت ليمو يا شربت آل

تمرهندي و تلئين طبيعت كنند هر روز دو سه مجلس بشربت بنفشه در آب آلو يا تمرهندي يا به اندكي شيرخشت 

نرم و خنك  مقصود حاصل نشود بشيافات از ايناندرين آبها يا در سكنجبين قندي يا در آب انارين افشرده و اگر 

مدد كنند مثل شكر و بنفشه و اشياه آن و آلو رسيده بر يخ خنك كرده خوردن هم نفع عظيم كند و بعد ظهور آثار 

الحاق فصد كنند و خون بمقدار مناسب برآرند و فصد ناقص نيز نكنند و بعد  نضج به بينند اگر غلبة خون يابند في

 غذاي الئق و چون قوت باز آيد بعد شبانروزي اقالً اسهال صفرا فصد مراعات قوت و تسكين صفرا كنند بشربتها و

الحال به  كنند از ملينات مناسبه و اگر بعد نضج دو خون غلبه نباشد و سحنه و فصل و سن هم مقتضي آن نبود في

مفيد اسهال صفرا مشغول شوند و اگر بقي نيز لختي صفرا دفع كنند مفيد بود و غذاها و شربتها خنك كرده بسيار 

بود و آنجا كه قوت ضعيف باشد بعد تنقيه مثل گوشت بچه خروس در آش داخل بايد كرد و كباب آن آب انار زده يا 

 در اين  و آش آلو به اندك پودينه و چقندرآن رااندك خشكه پالو و افشرة آلو بر يخ سرد كرده نافع باشد معتاد

 برند كار بهي عالج محتاج شوند خفيف عالجهاي محرقه دتبه زيامرض بسيار نيكو بود و همچنين آش انار و اگر 

فرمايد كه عالج غب الزمه چون عالج غب دائره است ليكن مراعات به احوال نضج ماده بيش از آن بايد   ميشيخ



327 

 

 معمول از تخم خيار و تخم كاسني خاضه هر دو كوفته نمايند و بعد از به سكنجبينكرد كه در غب دائره و تبريد 

هاي لينه در ابتدا استعمال نمايند و بادرار پردازند و بايد  و ساعت ماءالشعير بدهند و تلطيف غذا كنند و حقنهآن بد

كه اسهال برفق كنند و مسهالت در ابتدا نبايد داد اال مثل شربت بنفشه و آب فواكه مثل آلو و تمرهندي و 

  هاي قويه استعمال نكنند مگر حقنه لينه حقنه

  قهعالج حماي محر

 كه در عالج كلي حميات صفراوي مسطور شد و هرچه در عالج غب دائره و الزمه Ĥن استطريق عالج اين هم

تر باشد اول بستكين   يا ماده اگر حرارت غالبر است برند و نظر كنند كه حرارت غالب تكار بهگذشت حسب حاجت 

 ضروريست و جهت در اينجا تبريد  و افراط استآن كوشند و در محرقه تسكين حرارت بيشتر از غب مطلوب

التبريد مثل شربت آلو و تمرهندي و سكنجبين ساده و لعاب اسبغول و شيرة خرفه و آب  تسكين حرارت اشربة قوي

 و گالب و به صندلبسيار سرد بدهند و براي اطفاي حرارت قلب شربت صندل و شربت حماض اترج خوردن و خرقه 

هادن نفع تمام دارد و قرص كافور حرارت قوي بنشاند و قصر در تبريد و  ترك اندكي كافور سرد ساخته بر سينه ن

 گفته اكثري را دماغ و معده و قلب از شدت رازيگردد و  خطر عظيم دارد چه اكثر مؤدي بدق ميتب  در اين تطقيه

 و اگر ماده شود هنگام تصير در تطفيه برعايت تقريب بحران گردد و اعصاب ايشان متشنج مي حرارت بريان مي

 مسهل صفرا دهند و در آخر بستيكن حرارت رجوع به عده بارد به منضجتر بود اول بنضج او كوشند  برحرارت غالب

نمايند و در ابتدا مسهل قوي نبايد داد ود رحالت قبض ماءالفواكه دهند و در صورت لينت شكم آب انار مع تخم آن 

كند و افشرة آلو كم ترشي  د كرده دهند كه تسكين عطش و سرفه ميكوفته بنوشانند و اگر سرفه باشد آب عناب سر

محرقه شيرة تخم كاهو نه ماشه لعاب اسپغول نه ماشه لعاب بهدانه سه  تب  نافعذكر بعض ادويهشود  مفيد مي

د الدم باش  كه با نفثديگرماشه عرق مكوه عرق بيد ساده عرق كاسني گالب هر يك پنج توله شربت نيلوفر دو توله 

لعاب بهدانه سه ماشه تيرة پوست بيخ انجبار بيخ ماشه شيرة تخم خرفه شش ماشه در عرق مكوه عرق بار تنگ 
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السوس سه  برآورده شربت بنفشه دو توله خاكشي شش ماشه داخل كرده بنوشند و اگر سرفه بسيار باشد شيرة  اصل

السوس  هم بود لعاب بهدانه سه ماشه شيرة اصلآيد و سرفه  تب  كه بعد سه روز از اسقاط حملديگرماشه افزايند 

الثعلب عرق شاهتره برآورده شربت بنفشه دو توله خاكشي شش ماشه داخل كرده دهند  پنج ماشه در عرق عنب

و قي و غنودگي ذبول و براز هر دو موقوف از كثرت انصباب صفرا و حركات مواد عجز طبيعت و  تب  اگرديگر

 و فصل گرما بود اول فصد باسليق كنند و تبريد لعاب بهدانه سه ماشه عرق بيد ساده ضخطه ماده باشد و عمر جوان

عرق كاسني عرق نيلوفر هر يك چهار توله گالب دو توله شربت نيلوفر دو توله خاكشي شش ماشه وقت شام و شيرة 

 بنفشه دو توله عناب پنج دانه شيرة مغز تخم تربوز شيرة تخم كاهو هر يك شش ماشه عرقيات ده توله شربت

حاد تبريد دهند و هر  تب  صبح دهندد پاشويه كنند و شاخ بر پاها بكشند ديگر برايبه جهتخاكشي پنج ماشه 

روز يك شيره اضافه كنند تا روز سوم اين دهند لعاب بهدانه شيرة تخم كاهو شيره تخم خيارين شيرة مغز تخم كدو 

الثعلب عرق شاهتره برآورده شربت نيلوفر دو توله   در عرق عنبشيرة تخم كاسني پنج ماشه آلو بخارا پنج دانه

خاكشي پنج ماشه داخل كرده بنوشند روز هفتم چون بيقراري زياده بود و تشنگي به افراط و بول سوزان باشد شيرة 

ين تخم كاهو و مغز تخم تربوز و خرفة سياه هر يك يك توله اضافه كنند و خيارين موقوف نمايند و روز هشتم ا

الثعلب گل سرخ هر يك هفت ماشه گل نيلوفر شش ماشه تخم خيارين تخم  مسهل دهند شاهتره پنج ماشه عنب

تر نموده صبح ماليده صاف كرده مغز فلوس هفت توله تمرهندي چارتوله  كاسني هر يك يك توله شب در آب گرم

 لعاب اسپغول يك توله اضافه كرده بنوشند ترنجبين دو توله گلقند دو توله ماليده صاف كرده روغن بادام پنج ماشه

وقت تشنگي و بجاي آب عرق مكوه بياشامند وقت دو هر نخودآب و سه پهر شام مالئم بخورند روز ديگر تبريد داده 

محرقه از خيسانده هذيان عارض شود  تب  اگر درديگرفرداي آن در مسهل سناي مكي هفت ماشه اضافه كنند 

 برند و خيسانده موقوف كنند و پارچه در سركه و روغن گل تر كرده بر تارك سر كار به پاشويه و لخلخله و تبريد

 اگر باسوءتنفس بنابر هيجان ماده بود انتظار نضج نكرده براي تنقيص مادة مهياج مسهل خفيف دهند ديگرنهند 
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ديان ده توله برآورده گالب  اگر با تهوع و تشنگي باشد لعاب اسپغول شيرة كاسني هر واحد يك توله در عرق باديگر

 اگر مرد منحني ديگردو توله سكنجبين دو توله داخل كرده خاكشي پاشيده دهند و نارنگي پخته جائز دارند 

 چار هر يك و عوض تبريد گل بنفشه گل سرخ  استصفراوي مزاج و از خون خالي عروق باشد فصد نكنند كه مهلك

ه شيرة خيارين شش ماشه شربت بنفشه دو توله خاكشي چار ماشه دهند الثعلب ده توله جوشانيد ماشه در عرق عنب

السوس چارماشه افزايند و عوض خيارين شيرة  و اگر آثار نزله ظاهر شود گل سرخ موقوف كرده بهدانه سه ماشه اصل

سوده  به گالب محرقه دوق و مسكن حرارت صندل تب  نافعحب كافورمغز تخم هندوانه و شيرة كاهو كنند 

رمهره سوده كات سفيد كتيرا تخم خرفة مقشر تخم خشخاش هر يك يك درم كافور زعفران هر واحد نيم درم زه

 درم بلعاب بهدانه يا اسبغول حبها سازند و باقي نسخ حب كافور در يك و نيممغز تخم كدو مغز بهدانه هر واحد 

ه سوده صندل سفيد سوده كات  گلو طباشير زهرمهر استمحرقه تب  مفيدسفوف هنديحماي دق خواهد آمد 

 مناسب بشربت به قدرسفيد مرواريد سوده هر واحد يك مثقال كافور زعفران هر يك نيم مثقال سفوف ساخته 

 كه در حميات حاره مستعمل طباشير يك توله زرشك دو توله تخم كاهوي قرص طباشيرنيلوفر آميخته خورانند 

 تخم خيارين هر واحد يك توله گل سرخ تخم كاسني تخم خرفه مقشر مغز تخم كدوي شيرين مغز تخم تربوز مغز

 شش ماشه كتيرا نشاسته هر يك سه ماشه صمغ عربي دو ماشه كافور يك ماشه زعفران دو سرخ كوفته هر يك

قرص طباشير كافوري بيخته بلعاب اسپغول اقراص سازند خوراك سه ماشه به آب كاسني مروق يا چكيدة آن 

 دو درم تخم كاسني تخم خرفه هر يكالسوس صندل سفيد كتيرا صمغ عربي  رم مجرب رب كه در تپهاي گملين

تخم كاهو گل ارمني هر يك سه درم مغز تخم كدو مغز تخم خيارين گرد سماق هر يك پنج درم زرشك طباشير 

 مسهالت  بعدقرص كافور قرص سازند به دستور زعفران يك ماشه درم يكهر يك هفت درم ترنجبين ده درم كافور 

 چهار ماشه و نيم هر يك طباشير صمغ عربي كتيرا صندل سفيد  استاگر حرارت باقي باشد و سرفه نيز بود معمول

 يك توله هر يك نه ماشه مغ زتخم كدو خرفه مقشر هر يكالسوس مقشر  نشاسته مغز تخم خيارين مغز بهدانه اصل
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شه كوفته بيخته بلعاب بهدانه قرص ساخته سه ماشه از آن  مايك و نيمبز را لبنج دو ماشه كافور سه ماشه زعفران 

 صاحب اقتباس گويد كه هيچ تدبيري نافعتر از تسكين حرارت اقوال حكماسائيده در شربت نيلوفر سرشته بليسند 

 در تبريد مبالغه نمايند آنچنان باشد در اينجاي نمايند كه در عالج غب الزمه مذكور شد ليكن به دستورنيست و آن 

كه وقت صبح ماءالقرع و ماءالخيار بوزن چهل درم گرفته شربت صندل چهار توله آميخته بر برف سرد كرده و يا 

 توله آميخته بليسانند پس دوا بنوشند يك و نيمبشور پرورده اول قرص طباشير كه فوري سه ماشه در شربت ليمون 

امر هيچ قصور نبايد كرد و از  در اين جهت انتظار نضج در اينجاآيد ليكن   ميبه عملاگرچه اقراص بعد نضج و تنقيه 

 تبريد كثير نبايد ترسيد و در خالصه التجارب نوشته كه سكنجبين كه از شيرة خيارين و تخم به سببدرازي مرض 

 كفايت به قدرخرفه و كاسني در آب هندوانه گرفته و از آب بود تمرهندي و اندك سركه و اندك صندل و قند 

النفع است و نزد فقير نقوع اشير سه توله در گالب و عرق بيد ساده و نيلوفر هر يك هفت   باشند عظيمتركيب داده

توله و شربت نيلوفر و سكنجبين مقطري هر يك دو توله اثري عظيم دارد و از صندل سفيد و گل بنفشه و كنپ بيد 

 ضماد نمايند و صندل سفيد و گشنيز و گشنيز خشك و كاهو هر يك سه ماشه سوار يك توله بر پيشاني و صدغين

 يك توله در گالب و دوغ گاو سوده بر معده و جگر و دل نهند و نگذارند كه خشك گردد هر يكخشك و تخم مورد 

و دوغ تردسازند و خيار و بادرنگ و تربز پاره كرده ببويانند و تخم و مغز آنها بر تارك  به گالب بلكه بعد هر ساعت

و بر كف دست و پا بمالند و اين لخلخه ببويانند آب برگ بيد ساده و بيدمشك و طحلب و سرد حوالي دل نهند 

 چهارماشه هر يكگشنيز سبز و عرق بيدمشك و گالب هر واحد يك توله حضض مكي صندل سفيد بوش دربندي 

نيز سبز با نان و گل ارمني نه ماشه كافور يك ماشه و غذا آش جو با شربت نيلوفر دهند و يا اسفاناخ و بنوماش گش

الثعلب  يا برنج خورانند و هميسان تا هفت روز بگذرانند و روز هشتم اين مسهل دهند گل بنفشه گل نيلوفر عنب

 پاو خيسانيده يك و نيمتخم كاسني گل سرخ هر يك نه ماشه آلوبخارا ده عدد شب در گالب و عرق نيلوفر هر دو 

رنجبين پنج توله گلقند چهار توله شيرخشت سه توله ماليده باز صبح ماليده صاف نموده خيارشنبر هفت توله ت
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خان چهار توله روغن بادام هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و بجاي آب بر عرق  صاف كرده شربت آلومسهل علوي

شه سوده نيلوفر و بيد ساده اكتفا نمايند و وقت شام شله اسفاناخي خورانند و روز نهم اين تبريد دهند طباشير دو ما

در خميرة صندل ساده يك توله آميخته ورق نقره يك عدد پيچيده بليسانند و بااليش شيرة خيارين و مغز تخم كدو 

و تربز هر يك نه ماشه لعاب بهدانه و ريشه خطمي هر يك سه ماشه در گالب و عرق بيد ساده و كاسني و نيلوفر هر 

كرده اسپغول نه ماشه كف زرده بنوشند و وقت دو بهر غذا يك هفت توله برآورده شربت نيلوفر چهار توله حل 

باقي باشد جهت رفع آن طباشير  تب خشكة گيالني با اسفاناخ دهند و همچنين مسهل دهند پس بنگرند اگر اندكي

 پاو و شربت صندل سه توله و يك و نيمسه ماشه در شربت نيلوفر دو توله آميخته بليسانند و بااليش ماءالقرع 

 توله بدهند تا روز پانزدهم روز شانزدهم اگر تپي باقي مانده باشد باز مطبوخ هليلة زرد و يك و نيميلوفر شربت ن

شربت ورد مكرر را هليلچي چهار توله و سكنجبين ساده چهار توله بنوشانند و غذا وقت شام شورباي بچة بز 

شربت انار شيرين دو توله سرشته با شيرة شيرخواره با برنج دهند و روز هفدهم قرص طباشير ملين سه ماشه در 

 نه ماشه لعاب اسبغول سه ماشه در گالب و عرق بيدمشك و نيلوفر هر يك خربزهخرفه و كاسني و خيارين و تخم 

 هفت توله برآورده شربت بزوري معتدل يا بارد چهار توله حل كرده تخم ريحان هفت ماشه پاشيده بنوشند و هر يك

 نميرسد در خير و شر و مفارقت و نادر باشد كه يك هفتهتا  تب  بسا باشد كه نوبت اين دهند وبه دستورغذا 

 قلمي فرموده كه هرگاه اثر نضج پديد آيد و حرارت و ميربهاءالدينبمبطوخ هليله حاجت آيد كذا في االكليل و 

ب كشكاب سرد كرده بعد اعراض هيجان بر جاي باشد سحرگاه قرص كافور در سكنجبين بايد داد و بوقت طلوع آفتا

 تطفيه كند اگر در احشا بسيار آفتي نباشد و بعضي بعد به دستوراز آن ديگر شربتها سرد كرده دهند و آب سرد 

 به فصد چندان جرات نتوان كرد كه در اينجا كه  استاند و بعد از آن مسهل صفرا بحق آن ظهور نضج فصد فرموده

 عالمات امتالي خون ظاهر بود و قوت قوي واال استفراغ صفرا بايد كرد در مطبقه پس فصد در وقتي واجب شود كه

بچهار شربت و اگر عمل آن ضعيف باشد سناي مكي داخل بايد ساخت و سائر بلغمات قوي كه گرم نباشد هم نيكو 
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اند جهت سرعت   قوي رخصت نيست و بعضي اندكي سقمونيا در ملينات با مصلح آن تجويز كردهبه مسهلبود و 

اند اگر طبع هر روز بشفقت خويش  فرموده تأخير عمل و تبريد بالعرض امزجة قويه را مناسب بود و بعضي در تنقيه

 آن فعل دال بر غلبة خلط بدست و ميل كردن طبيعت كه آن جهت  استدو سه مجلس اجابت صفرا كند و اين خلط

 تدارك نپذيرد و هنگاميكه مريض را از آن بدفع آن و بالشك چون مددي نباشد بزوري طبيعت از آن عاجز آيد و

 مقدار نقا به هماناجابت خفت عظيم حاصل شود و طبيب از عالمات چنان دريابد كه خلط كم و قوت وافيست و 

نبايد كرد كه بعد از آن  تأخير شود اگر مددي نكند جائز باشد و استفراغ را از سوم و چهارم و پنجم روز حاصل مي

النيض الكبير و آنچه از هفت روز بگذرد و قوت نيكو بود در روز  باشد و ماده مهياج هست كذا فيقوت استفراغ كمتر 

هشتم استفراغ كنند و آنچه از هشت روز درگذرد و قوت وفا كند در روز دهم استفراغ جائز بود و اگر محتاج باشد و 

الجمله   نيكو قادر بود و مرض نيز فيچون از دهم بگذرد به استفراغ حاجت نشود چه اگر قوت برجاست بر بحران

 نوشته مولف قوانين العالجخنك شده است و اگر قوت ضعيف است خود استفراغ نشايد كرد هيچ مرضي و 

غالب داشتند و اشتهاي طعام نداشتند و از شدت تشنگي رنج يافتند و احشاي  تب بسياري مردمان را كه حرارت اين

البته خفتي ظاهر گرديده بود دوغ  تب باشد و در د ظهور نضج كه روز هفتم ميايشان را هم از آفتي خالي بود بع

 معتاد هم بودند گاهي كه Ĥنگاهي بر يخ و يا ابقر سرد كرده دادم همراه طباشير سه ماشه بنابر منع آن از عفونت و آن

كرد و  اندكي فراشا پيدا مي چنان چهبخشيد  نان و گاهي با نان از جفرات گاوي بسيار ميدادم و تبريد عظيم مي بي

 تب شد بلكه غثيان و تهوع و قي هم پديد آمدي و  ميبه دستوربعد از آن هر روز همانوقت تا سه چهار روز فراشا 

و ديگر عوارضات طباشير و  تب كرد وليكن جهت رفع فراشا و هم جانقدر برحال خود بود و فترهاي ظاهر پيدا مي

 توله آميخته يك و نيم هر يكهر يك يك ماشه سوده در شربت ليمون و نيلوفر گرد سماق و دانه هيل و ست گلو 

گذشت و بروز  ليسانيدم و غذا چون ميخواستي پال و خشكة گيالني با جفرات مقرر داشتم از روز چهاردهم بخير مي

ترقد و بيمار  آنجا كه از خشكي زبان و دهان و لبها بآن استيافتند و بايد د هفدهم و هژدهم هم صحت كلي مي
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برنج بود بايد كه پيوسته آلوبخارا يا زردآلو يا تمرهندي در دهان دارند و يا بهدانه و بايد كه لعاب از بهدانه و ريشه 

خطمي و اسبغول و تخم خطمي و گل خطمي و گاوزبان همه و يا هرچه بدست آيد در آب شيرين برآورده لمحه 

نويسند كه عالج محرقه بعينه عالج غب   ميشراح قانون و رئيسال شيخ مفيد استلمحه مضمضه كنند كه بسي 

 به جهت گفته شد يعني از ملينات براي تنقيص ماده كه آن به مثلخالصه است و چون محتاج استفراغ شوند 

 سرد قلب به سويتجفيف بر طبيعت در انضاج باقي ماده و اخراج چيزي كه در امعا و قريب او باشد تا بخار از آن 

 و اما استفراغ تام بعد نضج بايد كرد و فصد  است نكند و مورث قلق بيشتر نگردد و پس تعجيل در آن اوليصعود

بخشد اگر در آنجا قاروره كدر و سرخ  كند اگر در آن صفرا بسيار خارج نشود و گاهي نفع مي گاهي التهاب پيدا مي

تر بود و  دتر و بحران و منتهاي آن سريع زيرا كه مرض حار استباشد و محرقه محتاج بتلطيف تدبير شديدت

 بخورند از غذا و دوا با وجود بودن آن بارد بالقوه و چون از سقوط قوت خوف آن را چيزي كههمچنين بتبريد بالفعل 

كنند از تغذيه چاره نباشد و اگرچه اشتهاي او نداشته باشند و خصوصاً در شخصيكه از آن چيزي بسيار تحليل شود 

 و آب سرد برف به سكنجبينل بدن آن و ايضاً محتاج بود بتلئين در ابتدا قويتر مثل شربت ورد مكرر  تخلخبه سبب

بمعالجات حماي حاده كه مذكور   اعلي متصاعد نشوند و ايضاً به سوييا شربت بنفشه يا حقنة لينه تا مواد و ابخره 

خواب كردن بر آب تمرهندي  تب فتور قليل ازشد بجميع اقسام موصوفه از اشربه و ملينات و غيره و گاهي هنگام 

شود اگر احتياج به تبريد قوي باشد و   محلول نيكو باشد و گاهي اندكي كافور در آن داخل كرده ميبه شكر

سكنجبين و شيرة تخم خرفه و شرة تخم كاسني ايشان را خوبست دهند دانه يعني مغز تخم آن و نزديك كمال 

 و در شرب آب ر استكنجبين و امثال آن تا مستحيل بصفرا نگردد براي ايشان بهتاحتياج آب و مغز او همراه س

سرد آنچه مذكور شد از نبودن ورم در جوف و نه ضعف در معده و كبد و نه ضعف حرارت غريزي معتبر دارند پس 

 از اخالط ذهن اگر مانعي از موانع مذكور نباشد چندان بنوشانند كه نوبت بسبز گرديدن رنگ بيمار برسد و گاهي

هاي بسيار تا خشكي بر  كنند پس واجبست كه هر وقت اندك اندك از آن بنوشانند بجرعه طلب آب را فراموش مي
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 بدان چه آن راحلق و دماغ ايشان مستولي نگردد و خاصه شخصي را كه زبان او خشك ديده شود و اعراض مفرط 

ر شد معالجه بايد كرد و بايد كه از افراط رعاف بر صاحب در ذكر اعراض مذكور گردد و هرچه در ابواب آنها مسطو

محرقه احتياط كند كه در آن خطر بزرگست و واجبست رعايت نفس ايشان هچه شدت و تواتر آن داللت بر ضعف 

قوت و كثرت حرارت كند پس رعايت آن بلخلخة بارد خوشبو و تدبيرات مقويه شرباً و طالء نمايند و نواحي صدر را 

 و روغن گل و به سركه كثرت حرارت و يبوست و بايد كه حفظ رؤس ايشان نمايند به سببدن ندهند تشنج ش

ات به مطبوخصندل و گالب و كافور و مانند آن آنچه تبريد راس وردع ابخره از آن و حفظ رطوبت آن كند و تنطيل 

يع مسام و اخراج حرارت بايد كرد  سابق مذكور شد براي توسچنان چهت بارده جوش كرده باشند به قوالكه در آن 

و هرگاه بيداري بايشان اشتداد نمايد معالجة آن كنند بمنومات مثل شيرة تخم خشخاش و مغز كدو و مانند آن و 

نوشيدن شربت خشخاش و اگرچه خشخاش سياه ساخته باشند در مثل اين حال بد نيست و در آخر محرقه يعني 

ة تخم خيار و به شير و در آن وقت سكنجبين ر است قرص كافونيكو است آن در منتهي يا قبل آن اقراصي كه براي

 حاجت براي ايشان به حسب از بيست و پنج درم تا سي درم به سكنجبينكاسني وتخم خرفه هر واحد دو درم 

 طباشير گل سرخ هر نيكو است كه قرص كافور نافع استموافق بود و اگر آنجا اسهال باشد قرص طباشير قابض 

احد دو درم و نيم تخم خرفه تخم كاسني هر واحد سه درم مغز تخم كدو مغز تخم خيار هر واحد دو درم صندل و

 دانگ زعفران دو دانگ شربتي از آن دو يك و نيم كافور درم يكالسوس نشاسته هر واحد   درب ربيك و نيمسفيد 

 خرفه هر واحد دو درم صمغ عربي نشاسته  گل سرخ چهار درم مغز تخم خيار و خربزه و بادرنگ و تخمايضاًدرم 

 دانگ شربت دو درم و هرگاه مريض انحطاط يك و نيمالسوس هر واحد يك درم زعفران دو دانگ كافور  كتيرا رب

مريض انحطاط بين نمايد بحمام كه آب او مائل بسردي باشد باك نيست و حمام از صاحبان حماي محرقه براي 

 گويد كه هرگاه حماي مطبقه از عفونت صفرا باشد مصنف ملكيز بلغم شور باشد او ا تب  كهر استت كسي محبوب

بايد كه  و قوي الحدت و حرارت بود و بغب اشتداد كند مثل حماي معروف بقوسوس و آن محرقه است پس مي
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ل آن كنند مرض استعما در اين ست كه اترين چيزي االمكان نمايند كه اين تدبير موافق استكثار تبريد و تطفيه حتي

تدبير قصر كنند مريض را خطر دارد و بدين  در اين و اگرچه در نضج و بحران وي كند در آن ضرر نيست و هرگاه

جهت بايد كه مريض را در اول روز ماءالقرع سي درم و جالب ده درم و طباشير سوده نيم درم دهند و اگر با وجود 

بايد داد و بعد اندك زمان عقب آن ماءالشعير به آب انار بدهند آن عطش و كرب شديد باشد ماءالقرع با قرص كافور 

دموي مسطور شد با  تب و وقت خواب ماءالخيار يا آب هندوانه به اندك جالب يا شربت خشخاش يا شربتي كه در

 مغز تخم خيار و نيم درم مغز تخم كدو بدهند و اين همه در فصل درم يك تخم خرفه و درم يكنيم درم طباشير و 

گرما يا ربيع بر برف سرد كرده بايد داد و تبريد جگر و معده بخرقة كتان مبلول در قيروطي مبرد معمول از آب 

 گل و روغن بنفشه و اندكي سركه ساخته باشند به روغن سفيد كه به مومكاسني يا گشنيز و خرفه و گالب مضروب 

 بنفشة تازه و صندل و گالب و كافور ببويانند و مسكن بايد كرد و سرد كرده نهند اگر فصل تابستان باشد و نيلوفر و

او سرد باشد زير بادكش كه در آن باد آيد و يا در مواضعي كه در آن هواي شمالي آيد و آب بپاشند از بيد و گل 

 اندازند تا  سرخ و گل سيب و بهي فرش سازند و حوالي او ظروف گلي پر از آب سرد و برف باشد و در آن سنگريزه

الهوا باشد و اگر جايگاه   نهند و مسكن معتدلگرم نيمض در آن نظر نمايد و اگر فصل زمستان باشد قيروطي مري

هاي معتدل پوشيده دارند و بگذارند تا هواي سرد استنشاق نمايد و تطفية حرارت خارج از  مريض سرد باشد بجامه

ز حقن حرارت بداخل بدن منع نمايد و از تحلل طبع كند و تقويت حرارت غريزي كه در سينه و قلب اوست و دثار ا

كثرت كالم و آواز سخت اهل خانه و همسايه ايذا نرسد و همواره به اين تدبير مالزم ه آن عائق نباشد و مريض را ب

غايت ه منتهاي خود برسد و وقت بحران حاضر آيد پس در آن هنگام يابد كه تلطيف غذا به  مرض بكه آنباشند تا 

الب و آب انار و آب سيب ميخوش و شربت بنفشه اقتصار فرمايند تا بحران تمام شود و مرض به انحطاط كنند و برج

موضع ه  خواهد شد و در آن شك نبود مريض را از جاي سرد ببه عرقافتد و بايد كه نظر كنند اگر بدانند كه بحران 

ان او بگذارند و چون بحران كامل شود و مرض رو البرد ببرند و اگر بينند كه بحران بنوع ديگر خواهد شد در مك قليل

به انحطاط آورد آنگاه تبدير نافين پردازند و هرگاه در بدن بقية مادة مرض باقي ماند و تحليل نشود و در رگها 
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بقاياي اخالط محتاج بتلطيف و تنفيذ باشد بايد كه مريض را آب كاسني و آب كشوث مروق هر واحد بيست درم با 

وقية سكنجبين بزور سه يا پنج روز بدهند كه اين تلطيف بقاياي مادة غليظ كند و تنفيذ آن از طرق و  ايك و نيم

 و اگر با وجود اين حال  استمجاري نمايد و اصالح جگر و ادرار بول كند و در آن منفعت كثير در بقاياي اخالط

 و اخراج بقاياي اخالط حار از آن برفق و قبض طبيعت باشد بايد كه نقوع مشمش استعمال نمايند كه آن تنقية بدن

 بگيرند آلو بخارا و عناب و مشمش هر يك بيست عدد سپستان سي عدد مويز منقي بيست  صفت آنسهولت كند

درم تمرهندي بيست درم گل سرخ هفت درم بنفشة ريحاني تخم كاسني تخم كشوث هر واحد چهار درم سنا شش 

ر واحد دو درم پوست هليلة زرد كوفته پانزده درم و در شش رطل آب جوش درم شاهتره ده درم باديان انيسون ه

خفيف دهند و در ظرف فراخ دهن بروز در آفتاب و بشب در خانة گرم بدارند و بعد سه روز صاف كرده از آن هر روز 

به اين تدبير چهار اوقيه با يك اوقية سكنجبين و يك اوقيه شربت بنفشه بنوشند و بايد كه تدبير صاحب مرض حاد 

نمايند و از خطا حذر كنند زيرا كه ادني خطا بر صاحب مريض حاد ضرر عظيم كند بغذا باشد يا بدوا چون در غير 

 از آن استكثار كنند و بر كه آنوقت او استعمال نمايند و اما در امراض متطاوله مضرت خطاي اندك ظاهر نشود مگر 

باشد پس تدبير تسكين  باطن گرمتر از ظاهر ميتب  در اين سند كهنوي  ميجرجاني و ايالقيآن ادمان نمايند 

حرارت در آن قويتر بايد كرد و اصل تسكين حرارت چهارگونه است تبريد هواي خانه و خورانيدن اشربه و اغذية 

حميات بارده و استعمال اضمده و نطوالت بارد بر سر و سينه و جگر اما تبريد هواي خانه و تبريد غذا در معالجات 

حاده مذكور شد و از اشربه سكنجبين كه از شيرة تخم خيار و بادرنگ و تخم خرقه و تخم كاسني ساخته باشند و 

تر بود و اگر نرمي  آب آلو و آب تمرهندي سخت موافق باشد ليكن اگر طبع نرم بود آب اناردانه و پوست جو اولي

 نرمي طبع زياده نمايد نبايد داد و چيزي كهجابت كند طبع بيش از آن نباشد كه هر روز يك مجلس يا دو مجلس ا

تر گردد بقبض آن پردازند و شربت ريباس و شربت سيب ترش و  تدبير بازداشتن نبايد كرد و اگر لينت طبع زياده

انار و ليمون و شربت ترشي ترنج با گالب هر ساعت بايد داد و شربت صندل بسيار موافق بود و آب هندوانه و آب 
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 شربتها اندك اندك از اينترش و ماءالقرع به اندك آب غوره يا اندكي شكر يا سكنجبين بايد داد و هر روز خيار 

و اعراض آن برحال خويش باشد سحرگاه قرص كافور با  تب تجرع نمايند و هرگاه اثر نضج پديد آيد و حرارت

گر در معده و جگر و در اعضاي اندروني سكنجبين ساده بدهند و وقت برآمدن آفتاب كشكاب سرد كرده خورانند و ا

ضعف و ورم و درد نباشد آب سرد سخت نافع باشد بالجمله در آب سرد و كشكاب سرد در آن انتظار نضج بايد كرد 

شربت صندل بگيرند صندل سفيد سوهان كرده پنجاه درم و يكشبانه روز يا بيشتر در سركه پنج استار و آب صفت 

 آرند به قوامرطل خيسانيده بجوشانند تا به نيمه آيد ماليده صاف نموده با شكر و رطل غوره پنج استار و آب يك 

شربتي ده درم با شيرة تخم خرفه و اگر كسي را سرفه باشد اين شربت بي سركه و آب غوره براي او بسازند و بسيار 

اشد آب نخورد و نخواهد هرگاه  برآمدن ابخره بدماغ از خويشتن غافل شود و اگرچه تشنه ببه سببباشد كه بيمار 

اثر غفلت ظاهر شود هر ساعت در دهن او اندك آب بچكانند و اگر حاجت باشد لعاب اسبغول رقيق با جالب خام يا 

 تر دارد و تشنگي بنشاند و اگر مانعي از نطوالت بر  آب انار بايد داده در دهن آلوبخارا و دانه تمرهندي بدارند تا دهن

 گل يا نيلوفر سرد كرده به آب يخ بر سر نطول كنند كه تشنگي بنشاند و اگر مانعي مثل زكام و به روغنسر نباشد 

 نشايد كرد و از ايننزله و سرفه باشد يا در سر گراني يابند دليل صعود بخارات بر دماغ باشد با وجود اين موانع هيچ 

بيم بود كه سرسام تولد كند ليكن اگر بخار  كه آن از بهر ر استمضرترين چيزي با اين موانع دوشيدن شير بر س

 و آب سرد و شير همه سودمند بود و فرق ميان بخار صفراوي و بخار ها روغن سر بخار صفرا باشد اين به سويصاعد 

تر باشد و   كه با بخار صفرا خواب نباشد و بيني خشك شود و بخار بلغم منخر را تر دارد و سر گرانآن استبلغمي 

حال بيني و روي سخت سرخ باشد خون از بيني آوردن صواب باشد واال  در اين  با آن باشد و اگرغفلت و سبات

باشد پس بشرب شربت  تب  پايها بايد كرد و بسيار باشد كه سبب تشنگي گرمي و خشكيبه جانبتدبير امالة ماده 

 در خواب تري كشكاب و سردي برابري كنند و بخواب روند زيرا كه تب  با حرارت و يبوستبه ماءالشعيرخشخاش 

قعر بدن رسيد و تشنگي زائل شود و اگر بيمار بر پشت باز خفتن عادت دارد تكليف تغير عادت ه ديگر شربتها ب
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 كه تشنگي بنشاند مغز صفت حبي خفتن بر آن شكل دهان را خشك گرداند و بيمار تشنه شود كه آننمايند از بهر 

السوس و ترنجبين مساوي سائيده بلعاب اسپغول يا بهدانه  السوس و اصل و و ربتخم خيار و خيار بادرنگ و تخم كاه

 كه تشنگي بنشاند طباشير پنج درم كتيرا صمغ عربي نشاسته صفت قرص طباشيرحبها سازند و در دهن گيرند 

ه م ب چهار درهر يكالسوس هفت درم تخم خرفه مغز تخم خيار بادرنگ مغز تخم كدوي شيرين   سه درم ربهر يك

لغاب اسبغول قرص سازند و هر صبح روغن بادام در دهان گيرند و ساعتي بدارند پس بريزند و زبان را بمنديل 

درشت بمالند تا بخار و درشتي از آن برخيزد و عقب آن اندكي لعاب اسپغول با جالب آميخته بدهند و در اكثر 

تا نفس آن به اعتدال شود و سركه و گالب و روغن و صندل آغشته بر سينه نهند  به گالب اوقات روز خرقة كتان

 حاحتراز از اينسرد آغشته بدارند ليكن  به گالب گل و اندكي كافور هر ساعت ببويانند و بر جگر نيز خرقة كتان

 باز ندارد و مرض  استنمايند در وقتي كه بيمار در آن عرق كند و بشرة او را سرد نكنند تا تحليل را كه نزديك

گويد سحرگاه آب آلو دهند   ميمحمدبن زكريابود  تب درازي مرض سالمتر از تيزيتب  در اين د و اگرچهطول نكن

بامداد كشكاب و نيمروز آب خيار يا آب هندوانه و وقت خواب لعاب اسبغول و در فرو نشانيدن حرارت هيچ تقصير 

كند التفات نبايد كرد  تأخير  در بحراننبايد كرد و بسخن طبيبان جاهل كه گويند مباغله كردن در تسكين حرارت

خطر و سالمتر يافتم و تقاعد از تسكين حرارت باز سپردن  كه من هر دو طريق را آزمودم تسكين حرارت را بي

 تا احتراق حمي دماغ و معدة او را بريان كند و اعصاب را بكشد و لقوة خشك تولد كند و بسيار است به مرض مريض

 به مومالنفس پيدا گردد پس سينه و گردن او را  خشك حادث در اعصاب و عضله ضيق تشنج به سببباشد كه 

 سخت موافق به سرشندروغني كه از روغن بنفشه سازند چرب دارند و اگر در آن بنفشه و خطمي كوفته بيخته 

 در چنان كها  گل سرشته ضماد كنند و تدبير غذبه روغنباشد و بر سينه و گردن كدو تراشيده و برگ خرفه كوفته 

غب خالصة دائره مذكور شد بايد كرد و اگر بيمار غذا نخواهد يا مانعي از آن بود در روزي دو بار كشكاب بايد داد بار 

تر باشد كشكاب به آب آلو آميخته  تر و صعب سوزان تب اندكي در آن ساكن شود دو روزيكه تب دوم آنوقت كه قوت



339 

 

او از شربتي سرد يا از چيزي كه بغذا ماند  معدة  تب ي تعب نكشد و تا در صعوبتبايد داد تا هر بار بيمار براي شربت

وقت صعوبت حرارت آن امر بطعام فرموده تا خوف سقوط قوت نباشد و اگر تب  در اين خالي نباشد و جالينوس

اشتهاي طعام را بيمار را اشتهاي طعام نباشد تدبير او در ذكر اعراض حميات حاده خواهد آمد و اطعمة خوشبو كه 

به  و مشوي در تنور كه پيش او بشكافند و بسيار باشد كه به خميربجنباند پيش او همي آرند چون مرغ ملفوف 

تر گردد پس اول در قاروره نگاه بايد كرد اگر قوام او غليظ و رنگ او  سوزان تب  فصد صفرا تيزتر شود و كذاسبب

 باشد فصد نشايد كرد بلكه تدبير اسهال نمايند بنوعيكه در عالج غب سرخ باشد فصد بايد فرمود و اگر برخالف اين

خالصة دائره مذكوره شد و اگر طبيعت نرم باشد و بحبس آن حاجت آيد قرص طباشير قابض بايد داد و از جالب و 

 دو درم و نيم تخم هر يكبگيرند طباشير و گل سرخ صفت قرص طباشير ممسك سكنجبين حذر بايد كرد 

السوس نشاسته هر واحد يك درم كافور نيم درم زعفران دو دانگ شربتي دو  م كاسني هر يك سه درم ربخرفه تخ

اآلس نيمكوفته و بهي پاره كرده بپزند و بنوشند و اگر در  درم و كشكاب از پست جو بسازند و در آن پنج درم حب

 موافق آن رات سيب و بهي و ريباس  و صمغ عربي نيم درم داخل كنند قويتر باشد و شربدرم يكآن گل ارمني 

 دو درم صمغ هر يك اسبغول بريان كرده گل قبرسي طباشير صفت آن نافع بود آن راالطين  باشد و اين سفوف

االخوين ريوند چيني زياده كنند و با شربت بهي  سفوف كهربا دم در اين عربي يك درم و اگر اسهال خوني باشد

گ خرفه يا به آب برگ حماض و غذا مزورة اناردانه يا سماق يا زرشگ كه در آن دهند يا به آب سماق يا به آب بر

گويد كه ابن الياس برگ خرفه و برگ حماض پخته باشند بدهند و كعك در آب بهي و آب سيب سماق نيك باشد 

 سياه عالجش عالج غب خالصه است و هر صبح جالب از تمرهندي و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم و آلوي

ده عدد بنوشانند و غذا ماءالشعير يا بنفشه و نيلوفر و تخم خشخاش دهند و يا آب انارين بشحم افشرده سه اوقيه و 

 فواكه نمايند به مطبوخشكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشانند و تلئين طبيعت بماءالفواكه با نقوع مشمش 

الصلوة و السالم فرموده كه لحمي  البرد بياشامند و لهذا نبي عليه قو طبع را محتبس نگذارند و در نيمروز آب صاد
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در تبريد و تطفيه در مثل اين  تأخير من قيح جهنم فابردهها بالماء بايد كه مبالغه در تبريد و تطفيه نمايند زيرا كه

 معالجه بشربت ورد مرض خطرناكست و اگر تشنگي شدت كند و از مطبوخ كراهت نمايد يا او را غثيان باشد بايد كه

سرفه نباشد و هرگاه  تب مكرر چهل مثقال يا سكنجبين ساده بيست درم و برف دو من كنند و اين وقتيست كه با

ايشان را سعال خصوصاً با سهر عارض گردد و هر صبح جالب از شربت بنفشه و شربت خشخاش هر كدام كه باشد 

 به اين مطبوخ كنند سناي مكي پنج درم بنفشه نيلوفر تخم ده درم با ترنجبين ده درم بنوشند و تلئين طبيعت

 رطل به يككاسني تخم خبازي هر واحد سه درم سپستان عناب هر واحد بيست عدد در سه رطل آب بجوشانند تا 

آيد و در آن شير خشت و ترنجبين هر واحد بيست درم ماليده صاف نموده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر 

 سازند و در هرحال از تبريد و تلئين غافل نباشند و به ماءالشعير در در آخر روز غذا به عده خوب اسهال كند كنند تا

 و گالب و صندلين و به سركهگويد بايد كه موي مقدم سر او بتراشند و خرقه كتان  چون بينند كه مريض هذيان مي

يت دماغ نمايد و ساعت بساعت تدبيل آن نمايند و يا روغن گل آغشته بنهند تا روع ماده و تبريد مفرط كند و تقو

بگيرند صندلين و گالب و سركه و آب خيار و آب بيد و شير دختران و در شيشة فراخ سر انداخته خوب جنبانيده 

هر ساعت لخلخه سازند و اگر سهر شديد عارض شود ليسيدن شربت خشخاش در شب باكي ندارد و مسكن ايشان 

باشد و زير آنها برگ بيد و برگ كدو فرش كنند و حوالي ايشان ظروف  به گالب يشاب مبلولمهاب شمال و زير خ

سپر پر از آب نهند و روبروي آنها خيار و كاهو و كدوي تبر و سيب و گل به و بنفشة تر و نيلوفر تر بدارند ببادكش 

ال سازند و اين وقتيست كه فصل گرما و صندلين و كافور ط به گالب كه بر آن گالب پاشند ترويح نمايند و بر سينه

تيز باشد و اما هرگاه سرما باشد در مكان معتدل سكونت اختيار نمايند و خوشبوهاي بارد مقوي دماغ مثل بنفشة تر 

و صندلين و گالب ببويند و هرگاه تنقية بدن كردند و عروق از صفرا پاك شد هر صبح شيرة تخم خرفه بسبت 

ه درم بنوشانند يا آب نقوع فواكه پنجاه مثقال يا آب هندوانه و ماءالخيار هر واحد پنجاه مثقال با سكنجبين ساده د

 چهارده روز بر مريض كه آن و غذا ماءالشعير بتخم خشخاش و بنفشه و نيلوفر تا يك مثقالدرم بقرص طباشير ملين 

هند و غذا مزورة زرشك يا بد به گالب بگذرد و بعد انقضاي اين مدت سكنجبين يا شربت سيب يا شربت حماض
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آلوي جبلي يا تمرهندي يا اناردانه با مغز بادام و بچة مرغ سازند و هرگاه حركت كنند و قوت قوي گردد بعد بيست 

روز در حمام داخل نمايند و بايد كه هواي حمام معتدل باشد تا كرب نيارد و بعد خروج از حمام در مسلخ استراحت 

 اولي عود كند و حرارت بشره ساكن شود و حمرت مكتبه از حمام به حالت بشره كه آن بايد كرد زمانة معتد به تا

 شربت سيب يا شربت بهي هر كدام كه باشد ده درم با گالب ده درم و يا از سكنجبين ساده و به عدهزائل گردد 

تصاص انار ميخوش يا گالب و عرق بيد هر واحد ده درم بنوشانند و جامة صندلي گالب بر آن پاشيده بپوشند و ام

اناردانة ميخوش و سيب ترش و بهي و مغز خيار و بادرنگ و هندوانه و مشمش خشك و آلوي رطب يا خشك و 

 گويد كه هر خجنديشفتالوي خشك كرده و سكنجبين سفرجلي و شربت انار و شربت سيب و شربت ليموسازند 

دي يا آلو و جالبات بلعاب اسبغول غيرصادق صبح شربتي از سكنجبين ساده يا شربت نيلوفر يا شربت تمرهن

الحالوت مبرد بنوشند و در مسكن بارد بنشينند و تلئين طبيعت بتمرهندي و شير خشت و شربت ورد مكرر ببرف و 

يخ و يا نقوع مشمش و فواكه خشك آب هندوانه سازند و تنقل از انار و بهي كنند و آب انار بتخم كوفته با ترنجبين 

 بادام بكدو يا كاهو و اسفاناخ به آب غوره ترش كرده يا غير به مغزخشت بدهند و غذا ماءالشعير و و شكر يا شير

 به مثلهاي لينه  ترش و مانند آن و يا نان مغسول پاك بجالب شكري تر كرده بدهند و تلئين طبيعت بحقنه

ادق البرودت سيما در نيمروز ترنجبين و عناب و سپستان و جو كوفته و بنفشه و خطمي و چقندر سازند و آب ص

 هليلة زرد و فواكه خشك و ريوند به مطبوخ تلئين باشد به زيادتخصوصاً در فصل گرما منع نكنند و اگر احتياج 

نمايند و اگر از مطبوخ اكراه كنند تلئين طبيعت بشربت ورد مكرر مع شربت دينار يا شربت آلو مسهل نمايند و از 

مرتقي نشود و سرسام حادث نگردد و چون سرفه خصوصاً با بيداري عارض شود هر حبس شكم حذر كنند تا ماده 

صبح شربتي از شربت خشخاش يا بنفشه يا شربت عناب و نيلوفر بنوشانند و در هر حال از تبريد و ترطيب و تلئين 

 وزن در اينجا و نسخة او هماست كه در قول ابن الياس گذشت ليكن نافع است آن راغافل نباشند و اين مطبوخ 

 و  است پانزده درمهر يكنيلوفر و غيره هر يك دو درم و عناب سپستان هرواحد پانزده عدد و شيرخشت ترنجبين 
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كند حلق مقدم راس مريض نمايند و بخرقة درشت بمالند و   بادام و چون بينند كه هذيان ميبه مغزغذا بنوماش 

و پايها بشويند و به اشنان و به اشياي ختنه بمالند و در نهادن محاجم بر كتفين و فخذين و ساقين بغير شرط نهند 

ادوية بارده بر سر مضرتست پس ترك او نمايند و قرص كافور يك درم بشربت صندل يا به آب خيار يا هندوانه يا 

 شكر باشد  و آنچه بر زبان او از صفرا يا سودا باشد بخرقة كتان كه در آن اسپغول ونافع استماءالقرع براي ايشان 

بايد كه در اول امر بدن را از عاج شديد مسهل قوي ننمايد بلكه واجبست   گويد كه طبيب را مياهللا ابن هبهبمالند 

 مرتب از تخم كاسني بنوشانند و ماءالشعير دهند و بعد دو ساعت به سكنجبينكه مريض را آب آلو و آب تمرهندي 

 و لعاب اسپغول بدهند و به سكنجبينع بطباشير و جالب و شيرة خرفه آب انار ميخوش بدهند و در بقية روز ماءالقر

 و گالب بخرقه آلوده نمايند و هرگاه به صندلدر آخر روز ماءالشعير بنوشانند و در شب مبردات دهند و تبريد جگر 

انند و آب عالمات نضج ظاهر گردد و حدت باقي باشد بايد كه مريض را اقراص كافور دهند و صبح ماءالشعير بنوش

انار ميخوش بدهند و اگر تشنگي شديد و آروغ سالم و خلط نضيج بود مريض را بشرب آب برف سرد كرده در وقت 

التهاب افراط نمايند و در افراط آن قبل از نضج حذر كنند بلكه استكثار در شرب شيرة تخم خرفه و لعاب اسبغول 

 آن بشربت بنفشه كنند و اگر اسهال اشتداد نمايد  خلط نمايند پس اگر طبع قبض باشد تحريكبه سكنجبين

مريض را قرص طباشير ممسك دهند و رب بهي بدهند و نيلوفر و صندل و كافور ببويانند و در خيوش ساكن كنند 

ها بپوشند اگر موضع شديدالبرد باشد و بگذارند كه استنشاق هوا نمايند تا مزاج قلب به اعتدال آيد و خدام  و بپارچه

ر كنند كه از آواز قوي باز مانند و بعد انحطاط مرض غذا مزورات مرتب از آب غوره و سماق سازند و بعد صحت را ام

به داخل حمام كنند و از بچة مرغ معمول به آبهاي مذكوره غذا سازند و اگر خوف رجوع مرض باشد آب كاسني 

 ابن نوحبماليمت برآرد انشاءاهللا تعالي  يا نقوع مشمش بشربت بنفشه بنوشانند كه آن اخالط حار را سكنجبين

به  قوي سازند آن را كه آن كه در حماي غب گفتيم مگر آن است به مثلگويد كه محرقه محتاج تدبير در عالج 

هر شب آب آلو و تمرهندي بنوشانند تب  در اين در قوت و حرارت بر حماي غب و مريض را تب  زيادتي اينحسب
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لس اجابت كند و سحرگاه قرص كافور الزم گيرند و بعد طلوع آفتاب ماءالشعير و در روز اال اگر طبيعت هر روز و مج

 سازند و در آب به شكرهر ساعت ماءالقرع يا ماءالخيار يا آب تربوز دهند و غذا نان مغسول يا مفتوت مخبص 

غن بادام در دهان گيرند و نوشيدني اندك اسپغول اندازند و لعاب او بجالب و آب انار بنوشانند و امر كنند كه رو

آنچه بر زبان از خشونت و زردي يا سياهي باشد بخرقة كتان بمالند و لعاب بزرقطونا و شكر لعق كنانند و پارچه در 

صندل و كافور و گالب آلوده سرد كرده بر جگر و سينه در اكثر اوقات بدارند و آب شديدالبرد بنوشانند بنوعيكه در 

را در ساعت ساكن نمايد  تب  رنگ سبز گردد و رعده افتد كه به اين حدتكه آنر شد تا به آب حماي مطبقه مذكو

 انطالق نمايد آب پوست جو با قرص به شدتپس بيمار عرق كند و صحت يابد يا قريب بصحت گردد و اگر طبيعت 

 ساده بدهند و اگر طباشير قابض بدهند و جالب و سكنجبين و شكر از آن دور دارند و رب انار و سيب و بهي ترش

 گفته كه اشياي جالينوس بنفشه سعوط فرمايند و به روغنهذيان شديد باشد كثرت دوشيدن شير بر سر نمايند و 

 بمريض غشي يا ذرب باشد و جالينوس هرگاه كه آنقابضه در امراض حاده مثل امرود و بهي استعمال نكنند مگر 

به اندر آن بودي  تب خورانيد در وقتيكه التهاب  طعام مين راآمريض را ضعيف ديدي و در معدة او صفرا بودي 

 گفته كه صاحب حماي محرقه را آب سرد ندهند مگر بعد و اهرن خوف ضعف طبع و ارادة تعديل معدة آن جهت

نمايد و ثابت گويد كسيكه از اصحاب حميات حاده در  ظهور نضج كه آن تبليد حمي و تغليظ ماده و احداث سدد مي

 برند كار به و آبها بر آن نهند و نه سعوط ها روغن تقل دريابد و دوشيدن شير بر آن نشايد و نه چيزي از سر خود

 در  گفته كهابن زكريا بابونه بايد كرد و دست و پاي اندر آن بايد نهاد و به طبيخوليكن درينحالت استعمال انكباب 

ربوب فواكه ترش نمايد و در تبريد آن قصور نكنند كه در مريض را منع نكنند اگر ارادة نوشيدن آب سرد و تب اين 

 سابق مذكور شد و اهرن گويد كه هرگاه در امر اض حاده احتياج بنوشيدن چنان چه  استآن خوف هالكت

 ي كهبه چيز نمايند و ماءالجبن نيز مثل اوست و در محرقه اسهال به سكنجبينسكنجبين و ماءالشعير افتد ابتدا 

  نافع استد بغايت مخرج صفرا باش
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  عالج غب غيرخالصه

 تبريد بر قدر اخالط صفراوي و بلغمي و بر  در ابتدا سه روز يا پنج روز تبريد براي تسكين حرارت دهند ليكن اندازة

 حاجت توان كرد و اعتنا بتقويت به حسبمقدار تيزي حرارت يابد و رعايت حرارت و اعانت نضج و تجويز مسهل 

د و لهذا شربت ليمو و سكنجبين ساده و بزوري بهتر از شربت آلو و تمرهندي باشد بعد از آن معده بسيار بايد كر

نقوع يا غير آن در ايام مسهل استعمال كنند و در آن سناي مكي نيز داخل نمايند و هرگاه مسهل در روز هشتم يا 

ات چاره نباشد ليكن منضج بعد دهم يا دوازدهم استعمال كردند پس بعد يك مسهل يا دو مسهل از استعمال منضج

استعمال تبريد يك روز عقب مسهل بدهند و در آن هنگام منضج را قوي سازند بنحويكه در آن اصول و مانند آن 

داخل نمايند و چون معلوم كنند غلظ و لزوجت و كثرت در خلط و قوت مساعد باشد استعمال تربد و ريوند و 

بشكند ليكن هنوز باقي باشد قرص ورد صغير و كبير  تب ارغ شوند و تيزيغاريقون بد نيست و هرگاه از مسهالت ف

و قرص زرشك صغير و كبير مانند آن و شربت بزوري بارد و معتدل و حار استعمال بايد كرد و گاهي هنگام قبض 

سني شود وليكن استعمال اقراص با نقوع مناسب يا مطبوخ يا به آب كا شكم شربت دينار نيز استعمال كرده مي

كنند و  مروق يا با چكيدة تخم كاسني نمايند و گاهي نقوع و منضجات و مسهالت در آب كاسني مروق استعمال مي

 كه بعد هر دو سه روز آن استبعض تدابير مناسبه در عالج شطرالغب خواهد آمد و بدانند كه نيكوترين تدابير 

 و استعمال مدرات مفيد بود و شيرة كاسني و باديان و خصوصاً وقت آغاز نوبت قي فرمايند با رعايت حال مادة غالب

حريره يا آش  تب  و اگر روز نوبت ترك غذا ممكن نبود در آخر است با سكنجبين مدري موافقخربزهخيارين و تخم 

صفت  حكيم ارزاني پارچة نان خميري با شربت نبات بهتر از پوست بود به قولجو يا اندكي پوست گندم توان داد و 

هر  طباشير گل سرخ  است كه در غب غيرخالص بعد تنقيه كه احساس گرمي كنند معمولطباشير ملينقرص 

السوس دو درم   سه درم ربهر يك پنج درم تخم كاهو و مقشر مغز تخم خيار و بادرنگ مغز تخم كدوي شيرين يك

ب غيرخالص كهنه مجربست  براي غ كهييدوا صفتترنجبين خراساني ده درم قرصها سازند خوراك چارماشه و نيم 
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 توله در يك سبوچه جوش يك و نيم سه توله انيسون هر يكبرگ انبه و برگ ني و برگ نيب و گل بابونه و اشنه 

كرده قبل از نوبت بخور نمايند و گل بابونه و افسنتين هر واحد يك ماشه در شربت قنطوريون يك توله آميخته 

 چهار توله حل كرده هر يكچهار توله در عرق مكوه و شاهتره و كيوره خان  بخورانند و بااليش شربت كشوث علوي

نويسد كه   مصنف اقتباس مياقوال مهرهبنوشانند غذا شورباي بچة مرغ بنان خشكار و تا يك هفته استعمال نمايند 

 بر بلغم  اگر صفراچنان چه اعراض و لوازم به حسبنخستين مالحظه فرمايند كه تفاوت از خالصه چه قدر واقعست 

غالب بود و بسيار دور از خالصه نباشد بمعالجه غب سه توله روغن گل هفت ماشه و روز نهم شيرة بزور بارده در عرق 

ين نمط تا دوازده روز بگذارنند و روز سيزدهم به همكاسني و نيلوفر و مكوه برآورده شربت نيلوفر و اسپغول دهند و 

 هفت ماشه سپستان سي عدد هر يكم كاسني مكوه بنفشه گل سرخ جهت نضج اين مطبوخ دهند برگ شاهتره تخ

تخم كشوث سه ماشه گل نيلوفر پنج ماشه آلوبخارا هفت عدد گلقند چهار توله تا روز پانزدهم و روز شانزدهم در 

مطبوخ پوست هليلة زرد هليلة سياه سناي مكي هرواحد يك توله خيارشنبر هفت توله شربت ورد مكرر اهليلجي 

 توله ترنجبين هفت توله روغن گل هفت ماشه اضافه نموده بنوشانند و غذا وقت شام شله با شورباي بچة بز چهار

دهند و روز هفدهم قرص گل سه ماشه مروق كاسني و مكوه هر يك هفت توله شربت بزوري بارد چهار توله تخم 

اند كه طريق  ان در عشرة كامله نوشتهخ ثابت مانند علوي تب شربتي هفت ماشه بدهند و بر همين نهج تا انقضاي

 كه ببينند اگر بول غليظ و سخت رنگين باشد و عالمات امتالي خون ظاهر بود فصد كنند آن استالجمله  تدابير في

به اعتدال بعد ظهور آثار نضج و در غير روز نوبت و بحران قوي بعد از فصد بغذا و شربتهاي جالي و مائل بگرمي نضج 

كشكاب كه اندر آن نخود اندك باديان و يا صعتر و اشباه آن پخته باشند و آش حليم جو كه در آن خلط دهند مثل 

نخود و اندك شبت و زيره و گشنيز و چوجة مرغ پخته باشند و مانند سكنجبين بزوري و اصولي و نعناع شرف و 

 بلغم بر صفرا غالب باشد پس بمعالجة و اگراشباه اينها و بعد از نضج تام بتلئين ماليم دفع خلط فاسد باقي كنند 

دارد و دفع آن بزودي نكوشند   ندهند و ملول نشوند كه مدتي دراز ميها ترشيبلغمي نائبه پردازند و سرديها و تب 
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بلكه در نضج مواد و تعديل مزاج و تقليل خلط فاسد برفق بعد از نضج و مراعات قوت بواجبي متوجه باشند و 

ه روز نوبت قبل از آمدن آن سكنجبين عسلي و يا عنصلي چهار توله در آب سرمق نيم آثار  كآن استبالجمله احوط 

و نمك طعام يك توله آميخته بدهند و قي كنانند و دو سه مرتبه تكرار نمايند تا تنقيه بقي خوب حاصل شود پس 

يش گلقند عسلي چهار جهت تقويت و تسكين گلقند و سكنجبين ليموني هر يك دو توله آميخته بليسانند و باال

 بنوشانند و غذا گرم نيمتوله در گالب و عرق مكوه و باديان هر يك نيم پاو جوش كنند كه به نيمه آيد صاف نموده 

نخوداب چوجة مرغ دهند و يا نان بشورباي مرغ يا نان تنگ دهند و بعد از ده دوازده دوره جهت حصول نضج اين 

 هفت ماشه افسنتين هر يكن برگ شاهتره بادرنجبويه مكوه گل سرخ مطبوخ دهند پوست بيخ كاسني و باديا

 پنج ماشه گلقند هر يكالسوس   توله بنفشه نه ماشه پرسياوشان اصليك و نيم سه ماشه مويز منقي هر يكانيسون 

 سه توله و بعد از حصول نضج تنقيه بمعجون خيارشنبر كنند به اضافه بعضي ادويه در مطبوخ مثل ريوند خطائي

هفت ماشه برگ سنا دو توله پوست هليلة زرد هليلة سياه هر واحد يك توله خيارشنبر شش توله ترنجبين هفت 

 دهند و صبح قرص افسنتين سه ماشه در به دستورتوله شبت دينار چهار توله روغن بادام پنج ماشه و وقت شام غذا 

فت توله شربت بزوري سه توله بدهند و سه جوارش مصطكي نه ماشه سرشته همراه مروق مكوه و كاسني هر يك ه

 اين مطبوخ دهند شكاعي باداورد تخم كشوث افسنتين غافث هر يك سه ماشه به عدهچهار روز استعمال نمايند 

 هفت ماشه مويز منقي يك توله شربت افسنتين دو توله و چون بعد چهار هر يك قرطم خربزهمكوه بادرنجبويه تخم 

 بايد كه فصد باسليق و يا اسليم كنند  استدام تدبير نميرود در قاروره بسي غليظ و رنگينيا پنج ماه بينند كه بك

 نه ماشه گلوي سبز هر يك خربزه گذشت و اين دوا دهند شيرة تخم كشوث سه ماشه گلوي سبز تخم چنان چه

 اول قرص افسنتين  نيم پاو شربت بزوري حار سه توله وهر يك نه ماشه در گالب و عرق مكوه هر يك خربزهتخم 

شود و اما آنجا كه   توله بليسانند در نوبت اول يا دوم يا سوم موقوف مييك و نيمسه ماشه در شربت بزوري معتدل 

 و خصوصاً كه سرفه و يا اسهال ر است دشوااز اينبعد از شش ماه صالبت در سپرز يا جگر پديد آيد اگرچه رهائي 

بر سه ماشه در جوارش مصطكي و خميرة گاوزبان هر يك هفت ماشه هم يار باشد پس اين دوا بدهند قرص ك
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 هفت هر يك خربزهآميخته بليسانند و تخم كشوث بيخ كبر هر يك پنج ماشه مكوه برگ شاهتره بادرنجبويه تخم 

 پاو جوش كرده شربت افسنتين دو توله يك و نيم پنج ماشه عرق مكوه هر يكالسوس مقشر  ماشه گاوزبان اصل

باب  در اين خان كه بعد هفت هشت ماه  علويدواي پنج ماشه داخل كرده بنوشانند هر يك تخم ريحان خاكشي و

 يك نخود در شربت كشوث والد به قدراز مجرباتست قرص زرشك چهار ماشه جدوارخطائي جندبيدستر هر واحد 

د يك مثقال آمله عود قماري عود  باديان نه ماشه انيسون تخم كشوث هر واحبه عدهاوشان دو توله آميخته بليسانند 

صليب هر يك يك دانگ مكوه هفت ماشه در عرق مكوه و شاهتره و بادرنجبويه هر يك هفت توله جوش كرده 

 كه از مجربات دوايماليده صاف نموده سكنجبين بزوري چهار توله خاكشي هفت ماشه داخل كرده بنوشانند 

يك ل كرده هرگز تخلف نكرده گلقند و سكنجبين ساده هر واحد  و راقم هم اكثر جا استعما استخان حكيم شريف

 گرم نيم توله آميخته بليسانند و شربت بزوري سه توله در گالب و عرق كاسني و مكوه هر يك پنج توله و نيم

دراز گردد و ضعف ريه و جگر و ورم جگر و  تب بنوشانند تا دو هفته و پوشيده نماند كه در اكثر چون مدت اين

 يك هر يك بجاي خويش بيان يافته به دستور و ماساريقا عارض شود پس بايد كه بمعالجة عضو ماوف كوشند سپرز

تا حصول قوت  تب الكبير و بدانند كه بعد زوال اين انجامد كذا في نبض  ميبه هالكتليكن منجر به استسقا گشته 

 بلغم و و اگر ورزند تا مورث امراض صعب نگردد  اجتنابها ترشيتام از استعمال آب سرد و ديگر سرديها و تريها و 

صفرا برابر بود پس در عالج حد اوسط اختيار نمايند و عنايت بر قوت مصروف دارند و اكثر در نضج و ادرار و تعريق و 

تفتيح مسام كوشند و آنچنان بايد كه بحمام برند و بخور معرق استعمال نمايند و به يه تنقيه كمتر مشغول شوند 

 نافع در قول جرجاني و ايالقي خواهد آمد در اينجاالتخليص و قرص ورد كه   آنجا كه ضرورتي داعي باشد كذا فيمگر

داشت اين دوا  و اميري را كه از مدت پنج ماه مبتال بغب غيرخالص بود و اندك صالبت جگر و تهبج رو و اطراف مي

 شيرة به عدهر ورق طال يك عده پيچيده اول بليسند خان هفت ماشه د دادم دواءالكركم صغير به نسخة والد علوي

تخم كشوث هفت ماشه تخم كاسني و مكوه هر واحد يك توله در گالب و عرق مكوه و شاهتره هر يك ده توله 
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به دار انداخته زير او آتش چوب كنار دو شاخه كنند و سفال آب ناديده مدور  برآورده صاف نموده در ديگچه قلعي

 هفت عدد در آتش خوب سرخ نموده از دست پناه گرفته در آن اندازند و تا هفت يا نه بار تكرار  فلوس ساختهشكل

خان سه توله خاكشي هفت ماشه داخل كرده بنوشند و غذا قورمة بچة بز با  نموده صاف كرده شربت كشوث علوي

يدم در مدت دوازده روز صحت نان خشكار مقرر داشتم و دو هفته همين دوا غذا دادم و بجاي آب عرق مكوه نوشان

كلي يافت و شخصي ديگر از هفت ماه غب غيرخالص داشت و در شروع ماه ششم زحير بواسيري و درد تهيگاه و 

رسيده بود من بعد معاينه حال اول به هممعاليق جگر و سپرز بدور ربع پيدا گرديد و ضعف كمال و سقوط اشتها 

 نه ماشه و باديان هر يكگرفتم و اين دوا دادم شيرة باديان و قرطم فصد اسليم چپ كرده چون بمقدار شش توله 

خطائي چهار ماشه لعاب گاوزبان هفت ماشه لعاب تخم مرو چهار ماشه در گالب و عرق كيوره و عرق بيدمشك هر 

 دو توله داخل كرده تخم فرنجمشك چهارماشه تودريين و هر يكيك هفت توله برآورده شربت گاوزبان و بنفشه 

 گاو زياده پخته باشد دادم همه اعراض به روغنماشه كف زده بنوشند و غذا پالو بنوماش بقلية زردكي و شلجمي كه 

 تب ها بلغم و خون آلوده خارج شد و زحيره و درد موقوف گرديد ليكن دوره نصف باقي مانده و صبح در اجابت سده

دادم قرص گل صغير سه ماشه در جوارش عود شيرين روز ديگر اين دوا  تب بوقت مقرر اندك خفيف آمد جهت رفع

 توله ورق طال يك عدد آميخته بليسند و بااليش شربت بزوري اصولي يك و نيمچهار ماشه و شربت بنفشه 

خان و شربت كشوث ايشان هر يك سه توله خاكشي يك توله در عرق مكوه و شاهتره هر يك پاو آثار داخل  علوي

 روز دوم آمدن عرق شروع گرديد و تا چهار روز به دستور آيد صاف نموده بنوشند و غذا كرده بجوشانند كه به نيمه

ين به همآمد و  خفيف همان وقت مي تب آمد روز پنجم عرق موقوف شد و بعد از آمدن لرزه عرق بمعمول خود مي

هرگاه حماي غب  گويد كه مسيحي اصلي آمد به حالتهم نجات يافت و اشتها  تب تدبير در سه هفته از دورة

 كه امساك از غذا كنند اگر قوت  استغيرخالصه باشد بايد كه مريض را طعام بحذر و احتياط بخورانند پس الزم

قوي و مرض عسرالنضج باشد و غذا به اعتدال استعمال نمايند اگر قوت ضعيف بود و مرض كثيرالبعد از نضج نباشد 
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قوي باشد بايد  تب  از نضج ماده داخل كنند و هرگاه صاحب اينو نشايد كه صاحب غب غيرخالصه را در حمام قبل

كه روز فتره غذا دهند و روز نوبت ترك غذا كنند تا روز غذا انتعاش قوت او گردد روز ترك غذا نقصان در مرض پيدا 

ذا دهند  افناي ماده و اگر قوت او متحمل اين نباشد و عادت او اين را واجب نكند بايد كه هر روز غبه سببكند 

آرام و سكون اختيار كنند زيراكه تب  در اين  كه استتر باشد و واجب تر و خفيف وليكن غذاي او روز نوبت لطيف

كند و ايضاً طبيعت را از انضاج ماده منع نمايد و در سكون  ضرر بيشتر از آن كند كه حمام مي تب حركت در مادة

را تضميد  تب امكان استيال بر آن باشد و ايضاً گاهي صاحب اينماده در موضع خود بقرار و سكون مائده طبيعت را 

 بلغم فائده بخشد و ايضاً به سببپوست شكم به اضمدة منضج بلغم معده و شكم و مرخي تمدد حادث در شكم 

 نافع بود زيرا كه هرگاه چيزي عسراالنهضام تناول كند قوت او ضعيف آن را هضم شوند به سرعتحسوهايي كه 

و در عسر نضج  تب  هضم نكند مستحيل ببلغم گرداند و در مادةآن را اگر كه آن به جهترض او بطول كند گردد و م

ها در غب خالصه بايد لين باشد چه مادة  درازتر و دشوارتر گردد و آنچه استعمال حقنه تب آن افزايد پس بدانسبب

بدل در بدن بسيار و تب  در اين بايد و هرگاه هاي حاده مي  و در غب غيرخالصه حقنه استاالستفراغ او لطيف سهل

قوت قوي و سن شباب و فصل ربيع باشد بايد كه فصد صاحب او كنند و هرگاه خلط بلغمي غالب باشد معالجه به 

الخروج و  اشياي مقطع و مسخن بايد كرد تا غلظ بلغم و لزوجت او قطع گردد و برودت او تسخين يابد پس سهل

كمتر بود و در  تب  خالصه عنايت بتطفية سوءمزاج حمي بيشتر و به استفراغ خلط مادةاستفراغ گردد و در غب

باشد و اقل عنايت بتطفيه مصروف دارند و گاهي  تب غيرخالصه بايد كه اكثر عنايت به استفراغ خلطي كه مادة اين

 و يبس نباشند واال در شود و اگر اشياي مذكوره شديدالحرارت مالجة غب غيرخالصه به اشياي مدر بول گرده مي

 غليظ عسرالتحلل آن راتر باقي ماند و  بيفزايند و جزو رطب رقيق كه در بلغمست فاني سازند و غليظ تب حرارت

 در بايد كه ادرار بچيزهاي حار يابس به اعتدال نمايند و مع ذلك اعنا بتقويت معده كنند و گاهي گردانند پس مي

شود و استفراغ در  كند و همچنين قي بعد طعام مفيد مي فرا و بلغم برفق نفع ميعلت استفراغ به ادوية مسهل صاين 

بلغمي و در حماي سوداوي بايد كه بعد از نضج و بعد ترقيق خلط و استعداد او براي  تب غب غيرخالصه همچنين در
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ست كه بدان فرمايد اموريكه بدان عالج غب غيرخالصه مخالف غب خالصه باشد آن اموري  ميشيخخروج باشد 

شود و آن چند  مشارك بود حميات بارده را از عدم ترخيصيكه گاهي گاهي بدان اصحاب خالصه را رخصت داده مي

 در آن انتظار اكثر تا زمانة انحطاط كه آنكنند دوم   در خالصه انتظار نضج در استفراغ نميكه آن يكي ر استام

 در آن با وجود نضج تا كه زمانة انحطاط نيايد تحليل مواد و كنند اگر انتظار نضج كنند بخالف غيرخالصه كه نمي

 و حمام بوجه احسن نشود سوم حمام كه آن بر صاحبان غب غيرخالصه حرام كرده شده چهارم به مسهلخروج آن 

  مضر بود بلكه واجب است كه يك روز غذا دهند و آن يوم راحتĤن راتغذية هر روزه يا قريب تغذيه از آنچه ايش

بايد و تغذيه در اوائل   و در اغذية ايشان آنچه جالي و گرم اندك باشد مي استو يك روز نه و آن يوم نوبت است

 تدريج بتلطيف كنند فوق تلطيف غب خالصه و تلطيف در آن به عدهعلت غليظتر بود از آنچه در اوائل خالصه باشد 

 قلت حرارت به سبب تبريد كمتر باشد كه آن پنجم در اوائل بگرسنه داشتن بيشتر از تلطيف بغذاي بسيار لطيف بود

 آرند اگر ميالن ماده بمقعر كبد و امعا معلوم شود و بلغم غالب بود به عمل در ابتدا حقنة حادتر كه آنمادة آن ششم 

 در ماءالشعير ايشان قوت منضجة محلله كه آن انتظار نضج در اسهال قوي ايشان بيشتر كنند هشتم كه آنهفتم 

 براي كسيكه در معدة او ماءالشعير ترش گردد بيان كرديم بلكه قويتر از آن باشد پس گاهي احتياج كه آنمثل باشد 

 و خلط نافع است مزاج بپزند و چقندر ايشان را به حسب در آن زوفا و صعتر و پودينه و سنبل كه آنشود به  مي

 در قرب غيرخالصه از خالصه و بعد او از آن نظر  و در آخر آن نخودآب نافع بود و واجبست كهبه ماءالشعيرنخود 

 آن تخالف ميان عالج او و عالج خالصه كنند پس اگر غب غيرخالصه قريب بسيار از خالصه باشد به حسبكنند و 

ميان هر دو بمخالفت اندك خالف ورزند و هرگاه قاروره ايشان غليظ بينند فصد كنند و چون فصد نمايند احتياج 

 نافعتر براي ايشان از قي كردن بعد طعام چيزي نيست و از مسهالت و ملينات در اوائل آن كه آن بدوبحقنه نيفتد 

 و يك و نيمهر دو خيارشنبر داخل م در اين  و گاهي است آب گلقند مطبوخ و سكنجبين استآنچه قريب به اعتدال

 و ر استبتدا نزد من بهتر از مسهالت ديگها در ا  كه در آن قدري تربد داخل كرده شود و حقنهآن است از اينقويتر 
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هاست كه در آن قوت خارخسك و بابونه و چقندر و قرطم و بنفشه و سپستان و انجير و اندكي تربد و در  آن حقنه

 بعد حمي از خالصه و به حسب افتد از اينآن خيارشنبر و روغن كنجد و بورق باشد و گاهي حاجت بحقنة حادتر 

مثل سكنجبين مخلوط بچيزي از گلقند و سكنجبين اصوليست و بعد روز هفتم و حصول نضج اما معينات بر انضاج 

 كه آن نافع ملطف مادة مقوي معده است و در آن قوت اسهاليه و ادرار و تفتيح نيز هست  استمثل طبيخ افسنتين

 بخوردن قرص درد  و اگر از روز چهاردهم تجاوز كندنافع استو همچنين آب باديان و آب كرفس با سكنجبين 

صغير باك نيست و اگر مرض طول كند از مثل قرص غافث و طبيخ آن و گرم كردن نواحي شراسيف بكماد چاره 

 انضاج نمايد و بدان چهتضميد پوست شكم ايشان   كه از آن چاره نيست و ايضاً  است قبيلاز ايننباشد و ضماد 

ه نضج حاصل شده استفراغ و ادرار نمايند و خوف نكنند و از ارخاي تمدد كند اگر آنجا باشد و چون معلوم كنند ك

مستفرغات جيده براي ايشان انيست كه بگيرند ايارج پنج درم و تربد هفت درم و عصارة كاسني و غافث هر واحد 

از سه درم و تخم كرفس و هليلة زرد و كابلي هر واحد پنج درم و به آب كرفس حبها سازند شربتي از آن دو درم و 

 و تخم خربزه اين مطبوخ جيدتاليف ما بگيرند غافث و افسنتين و هليلة كابلي هر واحد پنج درم تخم  است قبيلاين

 خيارشنبر شش درم مويز درم يكخيار و تخم بادرنگ و تخم كرفس و شكاعي و بادآورد هر واحد ده درم تربد سفيد 

 فارسي پانزده درم و برسم متعارف در آب بجوشانند منقي بيست عدد و سپستان سي عدد دو انجير ده عدد و گلقند

و از آن قدح بزرگ گرفته يك قيراط سقمونيا در آن داخل كرده بنوشند و گاهي احتياج بدواي قوي من وجه و 

 استفراغ كه آن به حسب استفراغ او خلط لزج را بايد و اما ضعف او به حسبافتد اما قوت او  ضعيف من وجه مي

ه نكند و اين چنان باشد كه از شربت دواي قوي كم كنند بلكه تدريج بدان نمايند پس استفراغ بسيار در يكدفع

 باشد تا قوت ضعيف نشود و اين دوائيست كه تفريق و جمع آن ممكن به تكرارخلطيكه احتياج به استفراغ آن باشد 

 اما مالقات گاهي اندك آن هيچ فصل بود تا قليل او اسهال خلط روي اندك آرد و كثير او اسهال آن بسيار نمايد و

 حاجت و سقمونيا قريب به حسبتر از آن   برند بگيرند تربد نيم درم يا كمتر يا زيادهكار بهكند و مثل اين دوا  نمي

قند فارسي سرشته بخورند و يا بگيرند از غاريقون و سقمونيا بقياس مذكور يعني از به گليك سطوح يا زياده از آن 
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 و بخورند و يا اين دوا در آب گل سرخ تازه يك اوقيه يا در به سرشندقند به گلو از ثاني يك سطوح و اول نيم درم 

باشد و ماده در آن  از مخالطت بلغم يا صفرا مي تب  گويد كه چون اينصاحب كاملشربت ورد انداخته بنوشند 

و بهرحال بايد كه بقاروره نظر كنند و نبض را بايد كه اكثر عنايت به استفراغ خلط باشد  بيشتر از حرارت بود لهذا مي

 بايد داد و بعد سه يا به شكرمالحظه نمايند اگر بول رنگين بينند و در نبض سرعت يابند اول مريض را ماءالشعير 

چهار ساعت سكنجبين به آب سرد و غذا بشورباي بچة مرغ معمول به آب غوره و انار و زيرباج سازند و اين در روز 

 و مغز خيار و بادرنگ پخته بدهند كه آن تبريد و ترطيب و ادرار بول كند به مزوره باشد و اما روز نوبت غذا غيرنوبت

و اين بعد انقضاي نوبت دهند و بايد كه بطبيعت نظر كنند اگر قبض باشد تلئين بفلوس خيارشنبر و ترنجبين و 

ماءالشعير دهند و عقب او سكنجبين اين در روز غير تمرهندي بمقداري نمايند كه طبيعت به اعتدال آيد بعد از آن 

نوبت دهند و روز نوبت بر سكنجبين تنها به آب سرد قناعت كنند و بعد از بعد از انقضاي نوبت بمزورات غذا سازند و 

 چون بر مريض هفت روز بگذرد و عالمات نضج پديد آيد بايد كه در استفراغ به اسهال يا بقي يا به ادرار بول شروع

 در كه آناز چند وجوه انتفاع يابند يكي تب  در اين كنند اما به اسهال از طبيخ افسنتين نمايند زيرا كه به افسنتين

 بلغم پس بايد كه به سببشود  ضعيف ميتب  در اين  و بدينجهت او مقوي معده است و چون معده استآن قبض

ند چه تولد بلغم اكثر از ضعف معده شود هرگاه قادر بر تقويت معده نمايند تا غذا را هضم گرداند و بلغم پيدا نك

 در آن قوت كه آن افسنتين ادرار بول كند بتلطيف خلط بلغمي و تفتيح مجاري سوم كه آنهضم اغذيه نبود دوم 

 و استعمال افسنتين نشايد اال بعد نضج ماده چه اگر است تب جاذبه براي صفراست و آن اصل خلط محدث بهر اين

 در افسنتين دو قوت متضاده است يكي از آن قابضه و كه آن استعمال نمايند ضرر بين پيدا كند بهر آن راقبل نضج 

ديگر مسهله پس هرگاه قبل از نضج استعمال كنند بقبض خود در ماده فجاجت و صالبت بيفزايد كه تحلل آن 

متانت آن بر آن قادر نباشد و در آن  خامي و و به سبب اسهال آن خلط نمايد و  دشوار گردد و قوت مسهله ارادة

حال طبيعت را اذيت و تعب حادث گردد و قوت او ضعيف گردد و اما هرگاه افسنتين را بعد نضج استعمال نمايند 
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به  تقويت اعضا و تشديد آنها نمايند و اعانت او بر دفع مواد و اخراج آن كند و ماده آن استقوت قابضه كه اندر 

در بعض اوقات استعمال كنند آب لبالب   خارج گردد و ايضاً به سرعتاذيت و كلفت طبيعت  لطافت خود بغير سبب

اين قرص بنفشه   ادعاي حاجت از كميت و ايضاً به حسب يا فلوس خيارشنبر  به شكربه اندك تربد و بسفائج 

السوس نيم  دانگ رب بگيرند بنفشة ريحاني جيد دو درم تربد سفيد يك درم سقمونيا نيم صفت آناستعمال كنند 

 چه از شان اين استتب  در اين درم باريك سائيده شكر سرخ پنج درم آميخته به آب گرم بخورند كه اين دوا نيك

 خلط كه آن و سزاوار نيست كه دواي مسهل در اول مرض استعمال نمايند مگر بعد از  استقرص اسهال صفرا و بلغم

 ديگر باشد و مريض به موضع مرض مهياج باشد و ماده منتقل از موضعي كه آننضج يابد و عالمتش ظاهر گردد واال 

ننمايند و اما اگر خلط بائج نباشد و عالمات نضج  تأخير را قلق بود كه در آن هنگام استفراغ خلط كنند و در آن

 او تنها ظاهر نگردد دواي مسهل استعمال نكنند زيرا كه اگر استعمال آن كنند لطيف خلط مستفرغ گردد و غليظ

 مقر كبد يا عروق يا امعا به جانبباقي ماند و نضج او متعسر شود و ايضاً استعمال حقنه بايد كرد هرگاه ماده مائل 

تر باشد حقنة حاده كه غسل امعا از بلغم كند استعمال نمايند و اگر خلط صفراوي  بينند پس اگر خلط بلغمي غالب

 آرند و اگر خلط مائل بفوق و ناحية فم معده باشد و مريض به عملده تر باشد حقنة معتدل ميان لينه و حا غالب

تر براي خروج  تلخي در دهن يا لذع معده يا غثيان دريابد بايد كه استفراغ بقي بعد غذا استعمال نمايند كه او سهل

د و اگر اوست پس اگر خلطي بلغمي غالب باشد بدان اشيا چيزي ملطف مقطع مثل پودينه و ترب و صعتر آميزن

صفرا غالب بود مريض را كشك جو و ماهي تازه و سركه و كاسني و سرمق و مانند آن خورانند و چون استفراغ بقي 

كنند بايد كه معده را پاك نمايند و مع ذلك سكنجبين و آب گرم استعمال كنند و در معده چيزي از غذا و غير آن 

 به جانب سيب ساده يك شربت بدهند و هرگاه ماده مائل باقي نماند پس هرگاه دانند كه معده پاك شده شربت

رسد ادوية مدر بول و اغذية مدره استعمال نمايند و به هممحدب جگر بينند و قريب شراسيف جانب راست تقلي 

 و باديان و دوقو خربزهالحرارت نباشد بلكه مثل طبيخ كرفس و باديان بود و اگر مغز تخم  ليكن دواي مدر بول قوي
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 وقت خواب به آب سرد بخورند سخت موافق باشد و چون به سكنجبين باريك كوفته بوزن دو درم بجالب يا مساوي

طول كند و از سه هفته درگذرد و اگر عالمات غلبة خون مثل سرخي رنگ و عظم نبض و غير آن ظاهر  تب اين

 و تغذيه بچوجة مرغ و تيهو  تطفيهبه عده حاجت و قوت خون بگيرند به حسببينند فصد هفت اندام نمايند و 

 اوقيه و آب سرد بدهند و اگر عالمات يك و نيماستعمال كنند و هر روز قرص طباشير ملين يك مثقال با سكنجبين 

تر بود ادوية كه استفراغ بلغم به اسهال و قي  غلبة خون ظاهر نباشد فصد نبايد كرد پس اگر عالمات غلبة بلغم ظاهر

بلغمي مذكور گردد استعمال بايد كرد و فيمابين استفراغات زمانه بقمداري بايد كه بدن   تبكنند بنوعيكه در عالج

در آن قوي بود و خلط نضج يابد و قوت را بتواتر استفراغات ضعيف نسازند كه حفظ قوت اندر مرض ضرورترين 

ه باشند هر روز يك چون بطول انجامد قرص درد صغير كه بطباشير ساختتب  در اين  و بعد استفراغر استتدابي

مثقال با يك و نيم اوقيه سكنجبين ممزوج به آب سرد بدهند و اگر قاروره رنگين و نبض سريع باشد ماءالشعير كه 

 زيرباج به طريقاندر آن باديان پخته باشند استعمال نمايند و تغذيه بلحم طيور لطيف مثل بچة مرغ و تيهو معمول 

 برند اما روز نوبت ترك غذا كنند و تلطيف او بعد انقضاي كار به روز غير نوبت يا مطبخن يا اسفيدباج سازند و غذا

نوبت نمايند تا روز نوبت ترك غذا كنند و تلطيف او بعد انقضاي نوبت نمايند تا روز ترك نوبت حفظ قوت و روز 

ذا روز نوبت نباشد شود و اگر قوت مريض متحمل ترك غ نوبت قوت را مشغول بمقاومت مرض و افناي ماده كرده مي

 عادت بترك غذا نبود بايد كه در روز نوبت تغذيه بحريره مرتب از سبوس گندم و شكر و روغن بادام سازند يا آن راو 

 ميل نفس عليل دهند و اين بعد انقضاي نوبت يا انحطاط به قدركشك جو يا چيزي از پوست گندم به آب سرد 

 بدهند و بايد كه از اغذيه بطي االنهضام اجتناب نمايند و اگر عادت  اسفل از سينه و شكمبه سويحرارت غريبه 

شراب باشد بعد ظهور عالمات نضج در بول و بعد يك ساعت از غذا اندك شراب ابيض رقيق كه نه كهنه و نه نو باشد 

به و قوي گردد به آب ممزوج بنوشانند كه از آن انتفاع يابند و اگر شراب قبل از نضج استعمال كنند حرارت زياده 

 نيز آن راها پيدا شود و با خلط نيك بياميزد و   ازدياد صفرا و تذويب خلط و انتشار آن در جميع بدن پس سدهسبب

و در غير آن استعمال نمايند مگر بعد ظهور عالمات نضج و تب  در اين فاسد گرداند بالجمله سزاوار نيست كه شراب
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 مسخن و مقوي آن و منضج خلط بلغمي و مانع از تولد او اندر آن نمايند مرض تضميد معده بضماد در اين بايد كه

 گل هر يك هفت درم بگدازند به روغن بگيرند الدن سه درم و در روغن سوسن مخلوط  است نافعآن راواين ضماد 

 ضماد و گل سرخ پنج درم و سك و رامك هر واحد دو درم باريك سوده آميخته بر معده در حالت خلوي آن از غذا

الملك و مرزنجوش جوشانيده باشند استعمال نبايد كرد  كنند و ايضاً استحمام به آب گرم كه اندر آن بابونه و اكليل

تر از كيفيت و  مگر بعد از نضج زيرا كه اگر استعمال آن قبل از نضج در مثل اين حميات كنند كه مادة آنها غالب

 اين خلط اگر بگدازد و تحليل نشود سيالن نمايد و در سدد كه آنغليظ بدون تلطيف بود سه مضرت پيدا كند يكي 

 چون خلط عفن بحرارت حمام بگدازد در بدن منتشر گردد و به كه آنافزايد و بدان سبب عفونت زياده گردد دوم 

  استحمام تحليل لطيف ماده كند و غليظ آن باقي ماند وكه آن متعفن سازد سوم آن رااخالط جيد مختلط شود و 

بايد كه راحت و سكون استعمال كند تا خلط ساكن ماند در  را مي تب نضج و تحلل آن دشوار گردد و صاحب اين

 نضج يابد و از حركت و تعب اجتناب نمايد كه اين اذابت خلط و انتشار او در بدن گرداند و به كه آنموضع خود تا 

 كه آنافزايد و مكث آن طول كند بهر  تب ايد و در مادة فاسد كند و احالة آن بعفن نمآن رااخالط جيده بياميزد و 

آن بمردي جوان عارض شده و بر آن شش ماه قيام نمود و من شخصي را ديدم كه  تب جالينوس ذكر كرده كه اين

 تدبير او نيك كردم بالجمله كه آندر آخر فصل تابستان حادث گرديد و تا فصل ر بيع مكث نمود با وجود  تب  اينرا

 و جرجاني ذكر نمودم استعمال كنند و از ماسواي آن اجتناب ورزند تدبيري كهتب  در اين  كهآن استر سزاوا

 از دوازده ساعت مقداري كهباشد پس ب تب از غب خالصه بمقدار طول نوبت تب نويسند كه بعد اين  ميايالقي

آن متغير سازند پس اگر بخالصه نزديك افزون باشد بعد او از غب خالصه بدان مقدار بود و عالج به اندازه درازي 

باشد عالج او اندكي بگردانند و اگر از آن دورتر باشد عالجش بيشتر متغير سازند و اگر قاروره غليظ و رنگين باشد 

تر بود و اگر اتفاق فصد نيفتد از تلئين طبع بحقنه يا شربت چاره نباشد و حقنه نافعتر بود و بر  نخست فصد اولي

ية بارده چندان دليري نشايد كرد كه در غب خالصه بايد كرد و اگر در هر چند روز طعام الئق قي اشربه و اغذ
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بخورند و قي كنند سخت سودمند باشد و بعد از نضج مسهل معتدل بايد داد و كشكاب كه از جو و نخود نيمانيم 

ند با سكنجبين سرشته يا آب باديان بپزند نافعتر باشد و اما آنچه اعانت بر نضج نمايد سكنجبين بزوريست يا گلق

گلقند در آن ماليده و اگر گلقند را در آب گرم بدست بمالند و اندكي باديان در آن جوشانيده صاف كنند و سركه 

آميخته سكبنجين سازند شربتي لطيف منضج باشد و چون اثر نضج پديد آيد به آهستگي تدبير استفراغ بايد كرد و 

تنقيه كنند گلقند گداخته است كه سكنجبين آميخته قدري خيارشنبر در آن حل كرده به  بعد نضج بدان چيزي كه

 تا غذا هضم كند و از آن آن استاندكي تربد تركيب داده باشند و شربت افسنتين مسهل موافق دابغ معده و مقوي 

 شربت افسنتين بگيرند افسنتين رومي پنج درم تربد سفيد تراشيده نيمكوفته دو درم صفتبلغم تولد نكند 

 گل سرخ پانزده درم در سه من آب بجوشانند تا يك من بماند صاف نمايند و هر صبح چهل درم يكالطيب  سنبل

ي اذخر ساذج هندي سنبل  افسنتين هفت درم مصطكنوع ديگر درم صبر بنوشند به يكدرم با ده درم شكر يا 

 دو درم زعفران نيم درم جمله را دارد و من آب بپزند تا بنصف آيد صاف كرده يك هر يكصبر غاريقون گل سرخ 

ها يك درم بيخ باديان و يك درم بيخ كرفس و   آرند و در بعضي نسخهبه قواممن عسل يا شكر يا ترنجبين آميخته 

مرض  در اين  هر يك نيم درم و نعناع يك درم زياده كرده و قرص بنفشهانيسون و نانخواه يا باديان و اسارون

 وزن سقمونيا دانگي نوشته و تا اثر نضج در اينجا و نسخة آن در قول صاحب كامل گذشته ليكن  استمسهلي نافع

 كتيرا خوب ظاهر نباشد اين مسهل نبايد داد و گاهي در آن قرص يك دانگ پودينه و انيسون زياده كنند و دانگي

 برند نافع بود و مطبوخ كار به و حبها سازند و به سرشنددر آب كرفس يا آب كاسني يا گالب حل كرده ادويه بدان 

 ليكن ده درم  است صد درم با نيم دانگ سقمونيا مسهل موافقبه قدرشيخ بوعلي سينا كه در قول او مسطور شد 

گر چنان بزرگي فكر بليغ كرده باشد از دو درم تا پنج  ا است گمان بر خطاي ناسخر استتخم كرفس در آن بسيا

 كه Ĥن استدرم كفايت بود و بعد تنقيه قرص طباشير و قرص گل و مانند آن موافق باشد و نسخة قرص طباشير هم

 صفت اين استمسطور شد و نسخة ديگر كه در تپها كه با تشنگي و سرفه بود سودمند باشد  تب در ذيل عالج اين
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السوس هر يك  گل سرخ صمغ كتيرا هر يك چهار درم مغز تخم خيار و خيار بادرنگ تخم خرفه اصل طباشير آن

 و قرص سازند شربتي به سرشندهشت درم زعفران دو درم نشاسته سه درم كافور يك درم سائيده و بلعاب اسپغول 

ع گل سرخ ده درم  قرص ورد براي غب غيرخالصه كه در آن صفرا بر رطوبت غالب باشد نافصفتيك مثقال 

 هر يكالسوس پنج درم تخم كاسني مغز تخم خيار هر يك چهار درم قرصها سازند از  الطيب سه درم اصل سنبل

 گل سرخ ده درم سنبل دو درم  استغب غيرخالصه كه صفرا و رطوبت برابر بود نافع تب مثقالي نسخة ديگر در

سرفه باشد سودمند بود  تب قرص بنفشه اگر با صفتمصطكي يك درم تخم كاسني پنج درم شربت يك مثقال 

 هر يكالسوس   پنج درم مصطكي يك درم مغز بادام مقشر پنج درم گل ارمني نشاسته ربهر يكبنفشه گل سرخ 

و  تب  قرص بنفشه اگر باصفتسه درم صمغ عربي مغز تخم كدو مغز تخم خيار هر يك پنج درم شربتي يك مثقال 

د بنفشه ده درم تخم خشخاش تخم كاسني مغز تخم خيار هر يك پنج درم كتيرا سرفه طبع قبض باشد نافع بو

السوس هر يك چهار درم قرص سازند و هر صبح يك مثقال با جالب بخورند و اگر احتياج به اسهال شود چهار  رب

ن نافع و  قرص غافث كه در آخر تپهاي كهصفتدرم سقمونيا و هفت درم تربد زياده كنند و شربت دو درم نمايند 

الطيب هر يك دو درم طباشير سفيد سه  خداوند يرقان و درد جگر را مفيد بود عصارة غافث پنج درم گل سرخ سنبل

 قرص ماذريون كه در غب غيرخالصه كه با تشنگي و دردسر بود و صفتدرم ترنجبين ده درم شربتي يك مثقال 

خشك نمود آرد جو هليلة زرد نبات سفيد مساوي صبع قبض باشد سودمند بود ماذريون هفت روز سركه تر كرده 

االس و   قرص قرظ در تپهائيكه با اسهال باشد سودمند بود قرظ و طراثيث و بلوط و حبصفتشربت يك مثقال 

 قرص زرشك در تپهائيكه با تشنگي و گرمي و ضعف معده و جگر باشد صفتتخم حماض برابر شربت مثقال دهند 

السوس عصارة غافث مغز تخم خيار و خيار بادرنگ نشاسته  گل سرخ دوازده درم اصلسودمند بود زرشك چهار درم 

 يك درم كافور هر يكالطيب   دو درم لك ريوند چيني سنبلهر يككتيرا صمغ عربي طباشير زعفران تخم خرفه 

ن يك مثقال  و هر قرصي بوزبه سرشندنيم درم ترنجبين چهار درم ترنجبين را در آب حل كرده ادويه سوده بدان 
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 نسخة ديگر او كه در تپهائيكه با ورم معده و جگر باشد نافع بود زرشك از دانه پاك صفتسازند شربتي يك قرص 

 سه درم مصطكي و سنبل و عصارة غافث هر يك خربزهالسوس و گل سرخ و مغز تخم خيار و مغز تخم  كرده و رب

يك و  سه درم طباشير هر يكم تخم كشوث تخم كاسني  دو درهر يك دو درم فوه و ريوند چيني و زعفران هر يك

 درم ترنجبين شش درم قرصها سازند شربتي يك مثقال و بسيار باشد كه خلط عسر باشد و حاجت بضماد كردن نيم

 مصطكي دو درم زياده است و در اينجا كه در قول صاحب كامل گذشت ليكن Ĥن استشكم آيد و نسخه ضماد هم

 و درم اشنه داخل كنند قويتر باشد و اشياي مدر بول بعد ظهور نضج نافع بود و بهترين چيزهااگر دو درم دارچيني د

 كه هر صبح جالب آن است گويد كه عالج غب غيرخالصه و شطرالغب ابن الياسباب سكنجبين بزوري بود در اين 

لشعير با نخود و باديان پخته السوس هر واحد سه درم و شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا ماءا از تخم كاسني و اصل

 به قولو يا هر صباح جالب از سكنجبين ساده ده درم و گلقند ده درم بياشامند و از شرب آب سرد و فواكه رطب و 

حذر كنند و سزاوار نيست كه در ابتداي مرض مبادرت به استعمال مسهالت قويه و افراط در اسهال كنند و چون 

السوس هر واحد سه درم و نيلوفر چهار درم و آلوبخارا   جالب از تخم كاسني و اصلعالمات صفرا غالب باشد هر صبح

ين طريق تا روز هفتم بگذرانند و هرگاه آثار نضج به همده عدد و از شكرسفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشند و 

لوفر تخم كاسني باديان  سناي مكي پنج درم بنفشه نيصفت آندر قاروره پديد آيد اسهال به اين مطبوخ سازند 

السوس مقشر كوفته هر واحد سه درم اسطوخودوس بسفائج كوفته هر واحد چهار درم هليلة زرد و كابلي هر  اصل

واحد پنج درم مويز منقي ده درم آلوي سياه عناب سپستان هر واحد بيست عدد جمله را در سه رطل آب بجوشانند 

زده درم ترنجبين بيست درم ماليده صاف نموده سحرگاه بنوشند و بر آن  آيد در آن فلوس خيارشنبر پانيك رطلتا ب

به  كه در آن نخود پخته باشند غذا سازند به ماءالشعير در آخر روز به عدهتا آخر روز صبر كنند تا تنقيه نيك گردد 

 اسهال صفرا و  قوت و واجب راحت دهند بعد از آن قرص بنفشه بخورانند كه آنبه حسب يك يا دو يا سه روز عده

 پوست هليلة زرد يك درم در اينجا كه در قول صاحب كامل گذشت ليكن Ĥن استبلغم نيك كند و نسخه آن هم
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 به آب خالص سرشته قرص سازند و آن همه يكشربتست صبح به آب گرم يا جالب شكر سرخ ده ر استعوض شك

السوس سه درم گلقند ده درم بنوشند و غذا  بلغم غالب بود هر صبح جالب از اصلتب  در اين درم بخورند و اگر

آن  محدب جگر محسوس گردد عالمتش به جانبماءالشعير با نخود و پودينه و دارچيني دهند و هرگاه خلط مائل 

 كه قريب شراسيف راست گراني باشد ادوية مدره مثل باديان و شيرة بزور ثلثه استعمال كنند و اغذية مدره است

  مقعر كبد ميل كند و عالمتش احساس ثقل در معده و قي و تهوعبه جانبدهند و اگر ماده مثل نخود و دارچيني 

 تلئين طبيعت بمعجون خيارشنبر هفت مثقال با سناي مكي هفت درم و شكرسفيد ده درم كنند و اگر روز است

آن مرض  در اين فضلنوبت مريض متحمل ترك غذا نباشد ماءالشعير با نخود پخته و اندكي از شكر سفيد بدهند و ا

 كه هر صبح از شرب سكنجبين ساده و گلقند شكري هر واحد ده درم تجاوز نكنند و بر شرب ادوية بسيار است

 سر صعود نكند و از آن سرسام متولد گردد والسيما اگر بادي به سويملطف دليري ننمايند تا ماده لطيف شده 

باشد و در  در مشايخ و بلغمي مزاجان لين مي تب ط گفته كهالدماغ باشد و لهذا بقرا صداع يا صاحب مرض ضعيف

ايشان ببالدت حمي و لين آن مغرور نشوند و بر تسخين اقدام ننمايند مگر بعد احتياط و تثبيت و بعد تنقيه 

 كه در قول جرجاني گذشت همه ادويه را Ĥن استسكنبجبين بزوري و قرص و رد نافع بود اجزاي قرص درد هم

 تب ه به آب باديان سرشته قرص سازند و در سايه خشك كرده  هر صبح يك مثقال بخورند و اگرباريك سائيد

مسنن گردد قرص غاث دهند بعد از آن هر صبح سكنجبين ساده ده درم و گلقند ده درم ماليده بنوشند و غذا 

 قوت و طاقت به قدرر هفته زيرباج از لحوم ماكيان و تيهو و كبك و دراج و نگذارند كه طبيعت قبض شود بلكه در ه

مرض بضماد مقوي معده و مسخن آن و منضج ماده كه در معده باشد بايد  در اين تلئين آن نمايند و تضميد معده

االنباط گل سرخ مساوي الدن را گداخته و باقي را   سك رامك مصطكي الدن علكصفت آنكرد مثل اين ضماد 

 آرند بابونه به عمل هر هفته بحمام داخل كنند و اين نطول سوده بدان آميخته در خلو ضماد سازند و در

به الملك مرزنجوش شبت در آب پخته آب گرم بر شكم بسيار بريزند و از معالجه اين علت غافل نباشند كه  اكليل
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 كه آن اال  است گويد كه تدبير اين نيز قريب از تدبير غب خالصخجنديگردد   مودي بسده و استسقا ميسرعت

ت بر قي قبل از ادوار در روزهاي نوبت بايد كرد و قبل از آن ماءالشعير و بعض اشربة ملطفه مثل سكنجبين مداوم

بنوشند به آب گرم قي كنند و اگر مرض طول كند ماءالشعير كه در آن پوست بيخ باديان و برگ دو تخم او پخته 

و تعاهد به بخور بيخ باديان و تخم آن كنند  و بول كند به عرقباشند بنوشانند كه آن تلطيف ماده و اخراج آن 

 عرق آيد و همچنين نهادن دست كه آنخصوص در وقت لرزه بر مجمر انداشته و چادر پيچيده زير آن دود بگيرند تا 

و پاي در آب گرم زير جامه تا گرمي و بخار آن بجميع بدن رسد پس اگر زائل نشود و مدت دراز گردد قرص درد كه 

 به تدبيريه مذكور گردد و نقوع صبر در آب كاسني و باديان بدهند و اگر از سه هفته تجاوز كند در حميات بلغم

 مرتب از تخم خيارين و به سكنجبيناصحاب حماي بلغمي پردازند ليكن اصل مراعات احوال نضج است و تدبير 

اند كه اگر  نيدن مدرات و گفته و نوشا استتخم كاسني و استعمال حقنة لين معتدل و اين در اوائل بهتر از مسهل

نافع باشد چه آن مركب از بلغم و صفراست و فصد تب  در اين قاروره غليظ ببينند فصد كنند و ندانم كه چگونه فصد

ة مغز بادام بعد انقضاي نوبت بدهند و بعد ظهور به شيردر آن بچه طور مفيد خواهد شد و روز نوبت غذا ماءالشعير 

  و از اقراص نافعه براي اين است نافعآن را چهاردهم اسهال بافسنتين كنند و قرص بنفشه عالمات نضج پس از روز

 مغز تخم خيار تخم درم يكالسوس  الطيب سه درم رب   گل سرخ ده درم سنبلنسخة آنقرص ورد صغير است تب 

حميات مركبه را كه كاسني هر واحد يك درم جمله ادويه سائيده قرص سازند شربتي از آن يك مثقال و اين قرص 

 گويد كه بهر اسهال قرص درد بخورانند گل سرخ ده درم مغز تخم كدو ابن نوحدر آن صفرا غالب باشد نيز نافع بود 

 قوت به قدر نيم درم كافور ربع درم به آب خرفه قرص سازند و هر يكخيار هر يك پنج درم صندل سفيد سقمونيا 

 كه در قول خجندي Ĥن است و آب گرم و باقي همبه سكنجبينمگر قي بخورند و در روز نوبت هيچ عالج نكنند 

  گذشت 

  حميات بلغمي
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 در يوناني مقيماروس و لوومنس گويند آن راعفني بلغمي كه  تب شود كه  از قانون و شروح آن مستفاد ميكه آنبد

 و ريه و جز آن بمواضع  نائبه كه هر روز نوبت كند  مادة او خارج عروق يعني معده و دماغيكي  استبر دو قسم

 الزمه كه مادة آن دوم بعربي مواظبه و در يوناني امقريبوس و اصطرمايوس نامند آن راخالي در بدن متعفن گردد و 

بلغمي را اوقات كليه مثل سائر حميات بود كمتر اوقات ابتداي آن  تب  لثقه گويند وآن راداخل رگها تعقن پذيرد و 

قالع آن در اكثر بجبران ميان چهل و شصت روز بود و اسلم آن نقي الفترات باشد كه بعد در اكثر هچده روز باشد و ا

آن گرمي در بدن باقي نماند والسيما كثيرالعرق كه آن داللت كند بر رقت ماده و قلت او و تخلخل بدن و آن دفاع او 

 انحطاط او نيز درازتر كه آند با وجود  غلبة طبيعت بر ماده  و اطول اوقات اين علت زمانة تزيد باشبه سبباز مسام 

بلغمي عارض شود و به  تب از غب بود و بلغم عفن گاه زجاجي باشد و گاه حامض و گاه حلو و گاه مالح و اكثر

سردي باشد نبض ضيق  تب  اگر باكه آنو بد معده ريزد و در آن متعفن گردد به سوياصحاب امتالها كه نوازل آنها 

 بلغم زجاجي و به سبب كه آنچه آن استتكثيف برودت و تقبيض آن و عالمات بلغمي دائره  به سببو صغير گردد 

حامض باشد سردي در حامض كثرت نمايد و لرزه در زجاجي شديدتر بود ليكن در ابتدا اندك باشد و سردي در آن 

اف مثل برف سرد گردد ي رسد كه اطربه حدگي غلبه نكند بلكه اندك اندك در اطراف ظاهر شود بعد از آن يك بار

 متصل بلكه اندك اندك مع عود سردي و گاهي به تدريجگي گرم نشود و نه يك بارو گرم نشود مگر بدشواري و 

 كه آن مادة باشد كه عفن نشده و قشعريره بباعث به سببسردي او را در ابتدا قشعريره مخالط گردد پس سردي 

از مادة نباشد كه نحس پيدا كند تا سبب لره  تب منتهي باشد و اينمتعفن گشته و اعظم سردي و لرزة آن در ادرار 

 و بسيار باشد كه در نوائب  است نفض يعني دفع ابخرة دخانيه گردد زيرا كه عفونت اين عفونت چيزي نرمبه طريق

 اما آنچه از نمايد و گاهي سردي بود و لرزه تا مدتي نباشد و تأخير اول بدون سردي و لرزه ابتدا كند بلكه تا مدتي

بلغم شور باشد قشعريره در آن تقدم نمايد و سرما و لرزة او اشتداد ننمايد و چون مدتي بگذرد سردي قويتر شود و 

اگرچه باندازة سردي زجاجي نباشد و اما آنچه از بلغم حلو باشد در اوائل آن تا اكثر نوائب قشعريره و سرما و لرزه 
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در اكثر امر بدون التهاب و كرب  تب ز سردي همه انوع بلغم باشد و حرارت اينكمتر تقدم نمايد و سردي آن كمتر ا

 هواي سرد و آب سرد و گشادن بدن و تحلل و نفس عظيم و نافخ باشد بخالف سائر حميات به سويو بالعظم شوق 

مان شود كه آن  ساعتي يا دو ساعت متوقف گردد و گبه قدركه مواد آن حار باشد و گاهي حرارت او در زمانة تزيد 

 در زمانة انحطاط وقوفات آن رابانتها رسيده و آن هنوز در تزيد باشد زيرا كه با زور زيادتي شروع كند و همچنين 

 مجموع مثل رنگ ارزيز نمايد كه آنبلغمي مائل بسبزي و زردي در ميان سفيدي باشد تا  تب باشد و رنگ صاحب

ل منتهاي ديگر حميات نباشد و تواتر و صغر نبض او شديدتر از كه در آن سرخي رنگ مث تب حتي كه در منتهاي

تر از آن يا مثل او در ابتدا باشد و  تواتر و صغر نبض ربع و غب باشد ليكن سريعتر از نبض ربع نبود و گاهي بطي

بلغمي  تب اختالف نبض بسيار بود و دالئل نبض بر تب شديداالختالف مع عدم نظام بود و در صبيان و ضعيفان اين

ها و سحنة بلغمي و نرمي ملمس و ضعف فم معده و سقوط   و تقدم اغذية هوا بلغم و تخمه استترين دالئل از صحيح

لثقه  تب بلغمي داللت كند و تب اشتها و گاهي عظم طحال و سبوق آروغ ترش بسيار در اكثر اوقات نيز بر

شد و نه مقارقت كند بلكه ساكن الزم بود و مريض  حرارت او شديد نباكه آن از جهت  استترين حميات بدق مشابه

 و لهذا بعضي معالجه آن بعالج اين كنند  است الزمآن را ضعف هضم كه قلت اعتذا به سببرا نخافت بدن البد باشد 

كند و سحنه ممتلي و منتفخ   كه لثقه بعد تناول غذا اشتداد نميآن است ميان هر دو و فرقو بموت مريض انجامد 

باشد و ايضاً تقدم تدابير بلغم افترا چون كثرت اكل و شرب و عدم تنقيه و استحمام بر آن گواهي  ين ميو نبض ل

گردد و سن و بلد و فصل نيز شاهد او باشد بخالف دق كه نبض در آن صلب  برد در مواظبه مشتد مي تب دهد و مي

ل نمايد و از آثار امتال و عفونت هيچ پيدا و ممتد بود و سحنه روز بروز بگذارد و عقب خوردن طعام حرارت اشتعا

اران و نزلي مزاجان به يكلثقه بزنان و پيران و خواجه سرايان و  تب نباشد و عالمات جفاف پديد آيد و گويند كه

اكثر افتد و صاحبان تخمه و آروغ ترش و كساني را كه بر امتالي طعام حمام كنند يا حركت عنيف نمايند كساني را 

 سردتر خورند و بااليش آب سرد نوشند و يا اشربة ترش خوب سرد كرده و يا مضعفات معده خورده كه ميوهاي
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باشند و بر آن حركات عنيفه كنند و ايضاً كساني را كه چيزهاي بلغم افزا بسيار خورند و استفراغات كمتر كنند و 

و بحران اين بعد روز چهاردهم بود و گردد  شود و منجر به استسقا مي چون كهنه شود ورم روي و اطراف ظاهر مي

بلغمي در آخر روز و هنگام شام و عشا  تب  باشد يا به اسهال و اكثر ادواربه عرقاكثر ميان بيست و سي روز افتد و 

 عظم طحال الزم ربع و صداع الزم غب باشد و بعد نضج و چنان چه است تب آغاز كند و ضعف معده خاضه الزم اين

ترين حميات دائره بلغمي نائبه  زائل نشود و جالينوس گفته كه ردي تب سيار آيد ليكن از آنتلطيف ماده عرق ب

 زائل به سرعت كه  استطويل عسرالبرء مزمن تب نويسند كه حماي بلغمي دائره  ميابن الياس و خجندياست 

مي گردد السيما هرگاه  و منجر به استسقاي ح استنشود و بسيار باشد كه تا ظهور باقي ماند و مع ذلك خطرناك

 كه نوبت او قصير و عرق در آن كثير باشد و در لثقه نبض آن استدر زمستان يا خريف حادث شود و اسلم او 

شديدتر در سرعت و تواتر بود و قاروره بسيار غليظ و رنگين و كدر باشد و در شش ساعت فتره كند و از بقيه حرارت 

آن  كه در آن اعضا گرم نشود و آن استبلغمي  تب گر نزد انقالع كلي و ازعرق نكند م تب خالي نباشد و صاحب اين

 به حسب گويد كه در حماي مواظبه گاه حفظ ادوار بود و گاهي تقدم و تاخر نمايد انطاكي زمهريري نامند را

ارت ابتدا  و كسل و خميازه و فازه و قلت حربه تخديرحرارت مزاج و برودت آن و اكثر بعد سه دوره متغير شود و 

 اعراض از لرزه و سرما و غير آن زيادتي نمايد و سببش مالزمت اشياي مولد بلغم مثل شير و ماهي و به عدهكند 

به غسل به آب سرد و جلوس بر سنگ و جماع عقب تناول چيزهاي باردست و عالمتش لين نبض و صغر آن اوالً و 

 مثل صداع در غب در اينجات و فساد معده و سوءهضم  سددسبه سبب اختالف آن و سفيدي قاروره و رقت آن عده

 بلغم حلو يا مالح بود و فرق در بلغم خالص كه آن بلغم شور باشد و قلت حرارت اال كه آنالزم بود و قلت عطش مگر 

 كه صالبت نبض در مالح باشد و فرط لين نبض در حلو مع شخوص و از عالمات او اختالف آن استو حلو و مالح 

 حمياتي كه در اكثر احوال انتباه  استيبه زيادتحرارت و برودت در يك وقت و قلت عرق و تدريج حرارت بدن در 
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ليلي و نهاري و حماي غشيه خلطيه همه جدا  تب از جنس حميات بلغمي باشد مثل حماي انقيالوس و ليفوريا و

  مذكور گردد 

  عالج حماي مواظبه

الثعلب و شربت انار و شربت نيلوفر و   عرق شاهتره و عرق عنبتا روز چهارم براي تسكين تبريد خفيف مثل

الثعلب و گالب ماليده و صاف   عنببه عرق بمقدار مناسب بدهند و يا گلقند هر يكسكنجبين ساده و خاكشي 

نموده و سكنجبين داخل كرده خاكشي پاشيده بنوشانند و اگر تسكين نيابد شيرة مغز تخم كدو يا تخم خيارين 

 كنند و بعد دو سه روز چون حرارت ساكن شود جوشانده ادوية مناسبه دهند و گاهي نزد حرارت هوا و استعمال

شود بالجمله  شديدالحرارت ميان اقسام بلغمي خيسانده استعمال كرده مي تب بودن مريض جوان حار مزاج يا بودن

گرفته شب در آب گرم تر كنند در صبح  روز پنجم ادوية قليل الحرارت از منضج بلغم  استغليظ تب چون مادة اين

ماليده صاف نموده شربت بنفشه خاكشي داخل كرده بدهند و بعد از نضج بروز مسهل از مسهل بلغم كه از آن ادوية 

شديدالحرارت دور كرده باشند تنقيه كنند و در مسهل دوم يا سوم داخل نمودن سناي مكي و تربد سفيد و غاريقون 

در مسهالت او مثل تمرهندي و آلو و عناب و غيره از ادوية صفرا داخل نكنند مگر نزد مس اند و  نيز حكم نموده

معده را از غذا خالي دارند و در ابتداي نوبت  تب حاجت بدان و قي كردن نزد آغاز نوبت نفع كثير دارد تا آمدن

سبز مروق يا با چكيدة كاسني نرود قرص زرشك يا قرص گل به آب كاسني  تب  تدبيراز اينخواب نبايد كرد و اگر 

و شربت بزوري وخاكشي دهند و گلقند و سكنجبين هر دو ممزوج نموده و يا شربت ورد و سكنجبين با هم مخلوط 

شود موقوف نبايد كرد چون خاكشي يك توله را  و در هر تپي كه بدير زائل ميتب  در اين نموده نيز نافع بود و غذا

جوش روز دوم دو جوش و همچنين تا هفت روز يك يك جوش زياده داده با شربت در عرقيات مناسبه روز اول يك 

بلغمي و مركب  تب بزوري و يا شربت بنفشه دهند و باز تا آخر هفته دوم هر روز يك يك جوش كم كنند براي

 كه نفوذ و تفتيح سدد از  استبسيار مفيد بود ليكن اين نسخة خاكشي مطبوخ مخصوص بحميات داخل عروق
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 و دستور  است لطافت مخصوصبه جهتگردد و لهذا در حميات مذكوره عرقيات نيز  تر حاصل مي شانيدن زيادهجو

 چهار ماشه انيسون سه ماشه هر يكالسوس   ين در معالجة حماي بلغمي نيست كه بهر نضج باديان اصلمتأخربعض 

ند تا گرمي ادويه را اعتدال دهد و اگر افزاي جوشانيده صاف كرده گلقند ماليده دهند و گاهي زرشك در منضج مي

تفتيح نيز خواهند شربت بزوري يا سكنجبين بزوري داخل سازند و بعد از گذشتن هفته و ظاهر شدن نضج مواد 

پرسياوشان پنج ماشه تربد سفيد شش ماشه مويز منقي دو توله انجير زرد سه دانگ برگ سنا يك توله در منضج 

غز فلوس خيارشنبر شش توله گلقند چهار توله ماليده باز صاف نموده روغن بادام افزوده جوشانيده صاف كرده م

چارماشه اگر نباشد شيرة مغز بادام هفت عدد آميخته مسهل دهند و اگر بهر اخراج بلغم كثير غليظ مسهل قويتر 

بح مسهل خواهند بوقت چهار گهري شب باقي مانده حب ايارج هفت ماشه به آب گرم خورده خواب كنند و ص

مذكور بنوشند و بدانند كه يك روز اول از مسهل قوي نيمچة مسهل از باديان بنفشه خطمي هر يك شش ماشه 

سناء مكي يك توله گل سرخ پنج ماشه مويز منقي دو توله تخم كاسني نه ماشه سپستان يازده دانه گلقند يا شربت 

مذكور شد بدهند واال سده و قبض شود و همچنين تا بنفشه دو توله دهند چون سده برآيد روز دوم مسهل قوي كه 

از حب ايارج صبح يك دو بار اجابت نشده باشد صبح مسهل جوشانده ندهند كه شكم دم گردد و نفخ شده حال تباه 

ذكر ادوية مفارقت نكند و دو هفته بگذرد قرص گل صغير با عرق باديان و غيره دهند  تب گردد و اگر بعد از آن

 نوشيدن طبيخ غافث بكسنجبين براي حماي بلغمي و تفتيح  استبلغمي نافع تب  كه دريه و هنديهيونان مفردة

 مجرب اوست و شرب طبيخ به سكنجبين و كذا آشاميدن آب كاسني صحرائي السيما  استسدد مجرب سويدي

به ا طبيخ بيخ اذخر  و كذبه سكنجبين شكري و كذا آب باداورد يا طبيخ آن و كذا طبيخ ايرسا به سكنجبينباديان 

 بعد نضج و به سكنجبين و كذا تخم بادرنجبويه و كذا نانخواه و كذا قشار كندر كذا غاريقون و كذا ريوند سكنجبين

به كذا پوست شجر آزاد درخت با هليلة كابلي و سياه و با شاهتره در ربيع و خريف بعد كمال نضج و قي كردن 

 آميخته يا تخم ترب كوفته جوشانيده صاف كرده به سكنجبين ترب هاي ترب در سكنجبين تر كرده يا آبقطع
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بلغمي و كذا چشم راست  تب سكنجبين آميخته و تعليق استخوان بازوي راست خروس سوراخ كرده بر صاحب

  در بياض استاد مرحوم مرقومديگر  استبلغمي تب خرس و خلط دارچيني در اغذيه داكل كرنب هر واحد نافع

اطالع مريض پيش از  ة عنكبوت سفيد صاف كرده نصف عدد تا يك عدد در قند سياه پيچيده بي كه اگر خاناست

صفراوي  تب  درر استلغمي و ربع بخورانند دفع شود بايد كه تا سه روز بدهند و چون گرم بسيا تب نوبت لرزه و

ماشه به آب سرد بخورند و اگر  شب يماني نبات مساوي كوفته بيخته قبل نوبت از يك ماشه تا دو ديگرزنهار ندهند 

 اما كسي را كه سرفة خشك باشد او را نبايد داد و اين دوا بعضي كسان را شكم ر استپهنكري را بريان نمايند بهت

 تپهاي باردة مزمنه از تجارب خود نوشته روز به جهت كه صاحب داراشكوهي ديگرزائل شود  تب الفور براند و في

به آب خيسانيده صبح دارفلفل با آب آن بنوشند و روز دوم دو عدد و روز سوم سه و اول دارفلفل يك عدد شب در 

ي آيد انشاءاهللا تعالي شفا بخشد به يككاهند تا  ين نوع تا چهارده روز بچهارده دارفلفل رسانند آنگاه يكيك هميهم

الصباح بنوشانند   سائيده علي برگ شفتالو دو نيم عدد همراه يك عدد فلفل سياهمفيد است كه تپهاي مزمن را ديگر

 جهت حميات مزمنه از حكيم ارشد تخم كشوث چهار ماشه در آب جوشانيده ديگر  استحتي كه بمدقوق نافع

صاف نموده با سكنجبين بنوشند و اگر خواهند دو نيم ماشه تخم كشوث سائيده در سكنجبين آميخته بليسند و 

 كه حكيم علي گويد كه در عالج حماي بلغمي خواه نائبه بود يگردالثعلب هفت توله بياشامند  بااليش عرق عنب

ريشه با شش مثل آب نبات سفيد كوفته بيخته سفوف   دوائي يافته نشده زنجبيل سفيد بياز اينخواه لثقه نافعتر 

ه بلغمي كونپل كرنجوه سه عدد با يك دو فلفل گرد به آب سائيد تب  نافعديگركنند و هر شب يك مثقال بخورند 

 حماي بلغمي برگ آگ  لرزه را فرصت دهد ديگر نافع تب بنوشانند و اگر مغز كرنجوه به آب سوده در بيني چكانند

ذكر ادوية مركبة يونانيه و  چهار سرخ با شهد خورند به قدرزرد شده در انگشت خاكستر نمايند و وقت صبح 

قند دو توله بخورند بعدة شيرة تخم كاسني شيرة  تبريد براي حميات بلغميه اول گل استبلغمي تب  كه مفيدهنديه

 پنج توله برآورده شربت بزوري بارد يا هر يكالثعلب و عرق شاهتره  تخم خيارين هر يك چهار ماشه در عرق عنب
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و درد شكم گلقند دو توله در گالب چهار  تب  برايديگرشربت نيلوفر دو توله داخل كرده خاكشي پاشيده بنوشند 

 در حالت ديگره عرق باديان هر يك پنج توله ماليده صاف كرده خاكشي نه ماشه پاشيده بنوشند توله عرق مكو

قبض طبع شربت بنفشه به آب گرم بدهند و اگر تشنگي بسيار نباشد شربت بسفائج يا شربت انجير موافق بود و يا 

 و گاهي سنا نيز داخل كرده السوس و شكر و ترنجبين شربت از سپستان و بسفايج و انجير و مويز منقي و اصل

 تربد درم يكالقرطم   براي حماي مواظبه مغز حبحب قرطمبسازند و با شيره تخم خيارين و كاسني بدهند 

 نيم درم نمك هندي دو دانگ كوفته بيخته حبها سازند هر يك غاريقون سفيد تخم كرفس انيسون درم يكموصوف 

مزمن اسبند بريان نيم توله سياهدانه فلفلمويه  تب ت دفع جهحب هندي باديان جمله يك شربت است به عرق

 بندند و به آب   يك توله كوفته بيخته در قند سياه سه و نيم توله آميخته بوزن نيم بهلولي غلولههر يكدارفلفل 

د  بريان سهاگة بريان نمك الهوري اجواين خراساني هر واحپهنكريو لرزه  تب به جهت نوع ديگرگرم نهار بخورند 

لرزه يك  تب  نخود سازند و دو گهري پيش از آمدنبه قدريكدام كوفته بيخته به آب برگ و محتوا را سائيده حبها 

لرزه معمول حكيم غالم امام كات سفيد چهار توله گل سرخ چهار  تب  برايالفار حب سمحب يا دو حب بخورانند 

يك حب  تب گرد سازند و چهار گهري پيش از آمدن فلفل به قدرالفار چهار سرخ هر سه را سائيده حب  ماشه سم

  استبخورانند و از ترشي و بادي و روغن پرهيز كنند و حب آنند بهيرون و حب رام بان نيز در حميات بلغمي نافع

لرزه از بياض استاد مغفور دارفلفل و فلفل گردد قرنفل و سندهي هر واحد يك درم اجواين و  تب  برايدواي هندي

هر روزه بلول جوانسه اندر جو مليهي  تب  برايايضاً يك درم بخورند به قدر يك نيم درم سفوف كرده نمك شور هر

لرزه هرتال طبقي  تب براي  ايضاًچهال نيب هر يك شش ماشه شب تر كرده صبح جوش داده شهد انداخته بنوشند 

وره نهاده گل حكمت نموده خشك  در سكبه عدهمنسل كنيري هر دور را در آب گهيكوار چهار پاس كهرل نمايند 

 دو برنج در برگ تنبول با مصالح يا در به قدركنند و در ده آثار با چك دشتي بسوزند پس خاكستر آن روز اول 

بلغمي برگ تلسي  تب  نافعدوايتباسه يا جغرات بدهند روز دوم و سوم يك يك سرخ دهند غذا كهچري مونگ 



368 

 

و  تب  نافعسفوفك عدد نبات سفيد يك توله در آب سائيده بنوشند شش ماشه فلفل گرد چهار عدد دارفلفل ي

لرزة بلغمي فلفل سياه دانة قاقله كبار نبات سفيد مساوي كوفته بيخته از سه ماشه تا شش ماشه خورده باشند 

 فلفل گرد دارفلفل كلونجي چرائته گيرد هر واحد يك ماشه برگ  استو لرزه معمول تب  كه جهتقنب سفوف

بدهند و اگر مريض طفل باشد از يك  تب  ماشه كوفته بيخته يك ماشه به آب سرد يك گهري پيش از نوبتقنب دو

 باديان تخم كاسني تخم معمول استبلغمي با سرفه و ربو و سوءالقينه  تب  كه برايشربتماشه كمتر دهند 

كرفس شكاعي باداورد گل الطيب انيسون تخم  كشوث بسفايج ساذج هندي سليخه اسارون بيخ سوسن صعتر سنبل

غافث زوفاي خشك هر واحد يك درم بيخ باديان بيخ كاسني گل سرخ ريوند خطائي لك مغسول شكر تيغال 

 تخم خيارين هر يك سه درم مويز منقي خربزهالسوس تخم  الثعلب هر يك دو درم اصل پرسياوشان گاوزبان عنب

 معمول نوع ديگر شربت بسازند خوراك دو سه توله وربه دستچهار درم انجير زرد هفت عدد قند سفيد يك رطل 

السوس شاهتره باداورد شكاعي گل غافث هر يك سه مثقال تخم  بلغمي و مركب بيخ باديان بيخ كاسني اصل تب در

 مرتب به دستور پاو يك و نيم دو مثقال قند سفيد هر يك خربزهكاسني تخم كشوث باديان تخم خيارين تخم 

جديد و عتيق شديد و ضعيف حادث از تب  در اين  حكيم عابد سرهندي نوشته كه صغيرقرص افسنتينسازند 

ديگر اين قرص را  تب بلغم حلو يا حامض يا زجاجي يا مالح در قوي معده و كبد و ضعيف آن و بسيط يا مركب با

ساوي باريك سائيده به ام افسنتين رومي كه بغايت تلخ باشد تخم كرفس اسارون انيسون مغز بادام تلخ م تجربه كرده

 حكيم ممدوح قرص انيسونآب سرشته قرص سازند و در سايه خشك كرده به اندك آب استعمال نمايند 

نويسد كه مريضي را ديدم كه از قرص افسنتين منتفع نشد و به استعمال اين قرص انيسون نجات يافت انيسون  مي

 سه درم هر يكر درم عصارة غافث ساذج هندي اسارون الطيب صبر زرد هر يك چها افسنتين مغز بادام تلخ سنبل

 يك درم با طبيخ افسنتين به قدرمصطكي تخم كرفس هر واحد يك درم كوفته بيخته در گالب قرصها سازند و 

الثعلب شكاعي  السوس عنب  حماي بلغمي مفيد بيخ باديان گاوزبان انيسون اصلبه جهت كه مطبوخاستعمال كنند 
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الثعلب و عرق باديان جوش داده شربت دينار    تخم كشوث انجير زرد در عرق گاوزبان و عرق عنبباداورد مويز منقي

السوس گاوزبان بيخ كرفس هر   بيخ باديان اصلدرم يك باديان ايضاًيا گلقند چارتوله حل كرده استعمال نمايند 

 كه با سرفة نزلي ايضاًخته بنوشند واحد دو درم پرسياوشان سه درم گلقند دو توله سكنجبين بزوري دو توله اندا

 باديان ده توله جوشانيده شربت بنفشه دو به عرقالسوس چارماشه دارچيني دو ماشه مويز منقي ده دانه  باشد اصل

و نزله گل بنفشه شش ماشه بهدانه سه ماشه زوفاي  تب  نافعنقوعتوله خاكشي شش ماشه داخل كرده بدهند 

 توله داخل كرده خاكشي شش يك و نيمح شيرة خيارين شش ماشه نبات خشك چهار ماشه شب خيسانيده صب

 هر روز وارد كه آن عيسي بن يحيي گويد كه حماي بلغمي را مواظبه نامند بهر اقوال اكابرماشه پاشيده بنوشند 

ل بايد كه شود پس معالجة آن بر امر كلي چنان بايد كرد كه تطفيه كمتر و استفراغ بيشتر نمايند و اما بر تفصي مي

 از آن چهارنوبت بگذرد پس محموم را اشياي ملطف ماده و مرقق آن بنوشانند بعد از آن چون كه آنترك كنند تا 

 كنند و خاصه بفم آن و عنايت به امر به معدهخلط لطيف گردد استفراغ به ادوية مسهل بلغم نمايند و اعتناي كلي 

انت در استفراغ ماده نمايد و مع ذلك اشياي مقوي معده از داخل معده در وقت منتهاي مرض به اشيائي كنند كه اع

التلطيف و تقطيع باشد و از اغلظ ابتدا كنند مدام تلطيف  و خارج استعمال نمايند و بايد كه غذا قليل التبريد قوي

 و الرئيس يخش غليظتر كنند به سوي به تدريج نزد انتهاي مرض لطيف گردد بعد از آن اعاده كه آنبرفق نمايند تا 

به  اوقات اداعني ابتدا و انتها و انحطاط و به حسبشود  بلغمي نائبه مختلف مي تب نويسند كه عالج  قانون ميشراح

 مواد آن اعني بلغمية حامضه زجاجيه و بلغمية مالحه و حلوه و به حسبو  تب  ظهور نضج و خفاي او اندرينحسب

قند و غيره و به گلبتدا اندر سه چيز يكي در وجوب تلئين معتدل شود در وقت ا عالج جميع اصناف او مشترك مي

سه روز بگذرد ماده در آن  تب قي سيما نزد نوبت و دوم در وجوب استعمال ملطفات و مقطعات و مدرات و چون بر

  و قبل آن تحريك ماده كند و ايذا رسانده استمدر تا سه روز كنند انسب تأخير رقيق گردد پس اگر تب به سبب

 اقتصار به شكرهيچ نفع نكند و سوم در استنطهار بتلطيف تدبير بر اعتدال و بساست كه در سه روز اول بر ماءالشعير 
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 رقت ماده و يا باعث قلت آن و اگر بيقين معلوم شود به سببتر بود يا   منتهاي او قريبكه آنشود به اميد  كرده مي

 گرسنگي و خواب و رياضت بر آن اگر ضعيف نكند بفايت كه آنوجود  تلطيف تدبير نكنند با بعيد استكه منتهاي او 

مرض بلكه در ابتدا تا هفتم روز بتغليظ ميل نمايند بعداز آن تدريج بتلطيف كنند ليكن استظهار  در اين  استنافع

ز  ممكن بود كه تالفي ضعف حاصل ابعيد استكند پس اگر ظاهر گردد كه منتهي  تلطيف تدبير اوالً واجب مي

 تليطف تا وقت منتهي كنند و هرگاه از روز هفتم تجاوز كند بر تلطيف به تدريج به عدهتلطيف بتغليظ تدبير نمايند 

تدبير قيام ننمايند چه اين ضعف آرد و در ضعف فم معده افزايد و هر قدر كه طول او بيشتر محسوس گردد تلطيف 

 كه  است از آنچه در ربع واجب بود و لهذا الزمر استت  واجببلغمي بالجمله تب  تلطيف دركه آنكمتر كنند با وجود 

 خوف ضعف كنند يا انحطاط ظاهر كه آندر خورانيدن او مثل بچة مرغ سرعت نكنند بلكه نان بمزورات دهند مگر 

از شود آنچه سببش بلغم شور و حلو باشد و آنچه سبب او زجاجي و حامض بود كه  گردد بعد از آن عالج مختلف مي

 در اوليين يعني حادث از شور و كه آنشود به   حمي فروموريوس زمهريري كه بدن در آن گرم نشود حادث ميناي

تر حاجت  افتد و در ثانتيين يعني زجاجي و حامض بدواي سخت حلو احتياج تلئين بدواي لين و با تبريد اندك مي

ع بملطفات مقطعت كه در آن تسخين بسيار شود بتقطي  غلظ و لزوجت ماده در اوليين احتياج ميبه سببشود  مي

 تلطيف بتسخين و تقطيع بحرافت خود ي كهبه چيزباشد  نباشد و اگرچه بتجفيف كثير بود و در ثانيتين حاجت مي

نمايد و خصوصاً هرگاه بلغم مختلط بسودا باشد در مثل اوال بدست از همچون كموني و معجون كبريت و استعمال 

 تا روز هفتم و ايضاً  است كه در ابتدا استعمال كرده شود گلقند عسلي و شكري ادويهو اوفقمملحات مثل مري 

 حاجت با گلقند بعد روز هفتم بد نيست و سكنجبين به حسباستعمال آب باديان و آب كاسني و آب كرفس 

 تلئين   ارادةكه نآ كه بدين تدبير برسند به  است و ايضاً ماءالعسل بزوفا و ممكن استشكري يا عسلي شديدالمنفعت

ة ترنجبين در آب لبالب حل كرده و بر به شيرزياده باشد خيارشنبر و فانيذ بدان مخلوط سازند و ايضًا گلقند مرتب 

ت در ابتدا و بعد آن نكنند و خصوصاً اگر با مادة بلغم صفرا باشد چه خروج آن مؤدي بفساد مزاج به مسهالآن الحاح 
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تدا مثل دواءالتربد در هر شب و مثل حب مصطكي در هفته دو دفعه و مثل حب بزور خواهد شد و بسيار مردم در اب

 هر دو هم چند كه بگيرند زنجبيل و مصطكي هر واحد ده جزو تربد اين استخورانند و نسخة دواءالتربد  مدره مي

اج بخورانند و اين  مزبه حسب يك مثقال يا كم و زياده به قدرنبات سفيد مثل مجموعه ادويه كوفته يخته هر شب 

دهند كه اگر طبيعت نرم نباشد و اگر هر روز دو مرتبه اجابت كند احتياج آن نباشد و اما نزد من انتظار  وقتي مي

 كه اندكي از بلغم بيرون آرند  است بلكه واجب است و تلئين بچيزهايي كه اوالً ذكر آن نموديم اولير استنضج بهت

 متوجه شوند تا بقيه او به ادرار به مدرات به عدهنرمي و اندك اندك بغير تكليف بود و با قي تا نضج بگذارند و اين ب

 مشابه بود به آب آلو و تمرهندي و عناب و مانند آن آنچه مضعف  كهييدوابرآيد و همچنين كراهت كرده شود از 

ي برودت باشد مغز قرطم ه زيادتبمعده به ارخا باشد و اسهال اجزاي رقيق نمايد و غليظ باقي ماند و اگر مادة مائل 

آميزند و اگر مادة مائل بصفراويت باشد شربت بنفشه و خميرة بنفشه يا شيرخشت يا بنفشة خشك سوده بياميزند و 

استعانت بحقنهاي لينة معمول از عسل و نمك و آب چقندر و روغن كنجد و قي به آب ترب و ترب در سكنجبين 

 كثرت عروض غثيان و تغير ذائقة به سبب و اگر احتياج به لقي كردن بيشتر باشد بزوري تر كرده و مانند آن نمايند

 تحريك سخت ليكن به سبب .............. كه آندهن تخم ترب سوده تا يك مثقال به آب سرد بخورانند و قي با وجود 

ا روز هفتم براي نضج  كه در قي ت است و الزمآن است اخراج مادة به سبببسيار شديدالمنفعت و قالع اين علت 

انتظار كنند تا در ابتدا از سختي آن ورم معده حادث شود و اگر بر مريض قي كردن متعذر باشد بر آن اجبار بسختي 

 قي خود بخود آيد و خصوصاً در ابتداي دوره بند نكنند مگر در هنگاميكه افراط نمايد و ضعيف آن رانكنند و اگر 

 ذكر آن خواهم كرد بحبس آن پردازند و اگر درد سر عارض شود از اين آنچه بعد  ميبه و شربت نعنع وبه مثلكند 

 به ماءالشعيرنطوالت بابونجي مع نهادن دست و پاها در آب گرم و بستن ساقين بقوت استعمال نمايند و اگر احتياج 

ا سكنجبين عسلي با وي  به اصول مثل بيخ باديان و كرفس بمقدار معتدل بپزند و استعمال نمايند و يآن راافتد 

دهند اگر ماءالشعير در معده ترش نگردد و يا ماءالعسل بدان مخلوط سازند اگر ترش گردد و اولي وقت شرب 

 كه در بول مريض از ابتدا رنگيني باشد پس واجبست كه اوالً گلقند بخورانند و بعد دو ساعت آن استماءالشعير 
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ن بمورخات محلله و ريختن نطوالت ملطفه اگر مرض در ابتدا بود يا در ماءالشعير بنوشانند و الزم نيست مالش بد

بدن خلط متحرك باشد كه آن ارخاي احشا بتسخين رطب خود نمايد و از آب سرد اجتناب كنند و هرگاه بول 

غليظتر و سرختر بينند فصد كردن بد نيست و واجبست كه در آن هنگام سكنجبينات زياده دهند و بدانند كه 

تر و غليظتر باشد مالش نافعتر بود و گويند كه   و هر قدر كه بلغم لزج است بدن از معالجات نافعه براي ايشانمالش

 مرض در تزيد شروع كند و بعد او تزيد و هرگاه بالخاصيه  استمالش بنسج عنكبوت مع روغن زيتون بسيار نافع

كنند استعمال مضوعات متخذ از پودينه و مصطكي و بايد كه اكثر عنايت بفم معده مصروف دارند و آنچه تقويت آن 

 تزيد و بعد روز هفتم   و استعمال قي بنحويكه مذكور شد بترب مع تقليل غذا و گلقند كه در زمانة استانيسون

دهند بدان ادويه مقوي فم معده كه در آن ادرار بول بسيار بود مثل انيسون و مصطكي مخلوط سازند و به آب گرم 

صاً در ابتداي دوره كه آن مقاومت لرزه و سرما كند و مع ذلك تطفية عطش كاذب خواهد كرد اگر آن دهند و خصو

 كه انتظار نضج تام آن استدهند و اولي  وقت تزيد رخصت مي در اين هيجان نمايد و اكثر در استفراغ بلغم و خام

ند بگيرند هليلة زرد و صبر و عصارة ت شروع كند و شدت نمايد اين قرص انتفاع ياببه حدنمايند و هرگاه مرض 

 و هر درم يكغافث و عصارة افسنتين هر واحد پنج درم زعفران و مصطكي هر واحد شش درم قرص سازند و هر روز 

 برگ كرفس و باديان و بيخ اذخر و پرسياوشان به مثلشب نيم درم از آن بخورند و چون نضج پديد آيد اعانت نضج 

كه ماده بسيار باردست به استعمال اندك فلفل در غذا و استعمال اندك شراب رقيق نه نمايند و اگر معلوم شود 

ر شود بر انضاج و تحليل از روي معونت قوي بمروخات محلله و اين موافقت بسيار باكي نيست و گاهي اعانت كرده مي

و لرزه كنند  تب بار قوت و كه در تدبير بمروخات اعت است در سائر حميات بود و الزمكه آنمرض از  در اين است

ي لطيف مائل به اعتدال مثل ها روغنبسيار صعب نباشد در قوت مروخات افزايند واال  تب پس اگر قوت قوي باشد و

 ييدواروغن بابونه و خيري و سوسن و زيت استعمال نمايند و هرگاه مرض از روز چهاردهم تجاوز كند از استعمال 

يان و كرفس چاره نباشد و گاهي ببزور آنها و به انيسون و تا مثل سكنجبين  تلطيف بيشتر كند مثل آب بادكه
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قرص براي تقويت معده  در اين بزوري كه در آن زوفا و حاشا افتد و تا استعمال قرص گل حاجت آيد و گاهي

 تقويت  وجوب مشاهده يعني اگر ارادةبه حسباحتياج بزياده كردن كندر و مصطكي و سعد و افسنتين و مانند آن 

معده بيشتر باشد مصطكي و سعد افزايند و اگر ارادة تحليل مع تجفيف بود كندر و افسنتين و امثال آن زياده كنند 

 تلطيف خود و تقويت حرارت غريزي و ادرار و به سبب بعد گذشتن چهارده روز نفع كند Ĥن راو شراب رقيق ايش

ين بخورانند و بعد آن چون دريافت كنند كه سردي در آغاز تعريق او و چون نضج و قوت طبيعت بينند اقراص افسنت

دهد و مرض در ابتدا نيست آب گرم كه در آن مثل كرفس و انيسون و حبق جوشانيده باشند بنوشانند  نوائب ايذا مي

ند آن ها نطوالت و بخورات و ماناز اينامثال او مثل تخم كشوث و باديان و تخم گزر استعمال كنند و قويتر  و ايضاً 

نوشانند بگيرند زنجبيل و صعتره و نانخواه  مثل دلك و غيره است و گاهي در نافض شديد و مطبوخ به اين نسخه مي

هر واحد سه درم گشنيز چهار درم گل سرخ پودينه هر واحد سه درم مويز هفت درم بر سم مقرر بجوشانند شربت 

يند به ادوية كه قوي باشند و مثل دواءالكبريت بخورانند و اگر  نضج تام بنگرند استفراغ و ادرار نماو هرگاهسه اوقيه 

 كه بعد تنقيه قرص ورد كبير به  استماده از بلغم باردتر مثل زجاجي و حامض باشد ترياق فاروق بدهند و ايضاً الزم

اين مستفرغات آب باديان خورانند و هر شب دواءالتربد و حب صبر معمول بغافث يا مرتب به افاويه دهند و از قبيل 

 بگيرند ايارج هفت درم تربد ده درم هليلة سياه غافث هر واحد پنج درم نمك هندي سه  استمطبوخ به اين صفت

 حاجت از سه اوقيه تا به قدردرم باداورد و شكاعي هر واحد چهار درم انيسون سه درم به آب كرفس بجوشانند و 

السوس هر واحد ده جزو ايارج هشت عصارة  ان بيخ كاسني اصل بيخ بادي استهفت بنوشند و قويتر از آن اين قرص

الطيب پودينه هر واحد هفت قرصها سازند و از درم تا دو درم  غافث پنج كرفس باديان هر واحد چهار گل سرخ سنبل

 هر دو بيخ مذكور از هر واحد ده مويز منقي هفت انيسون مصطكي هر واحد سه مطبوخ جيداستعمال كنند 

 رطل باز آيد و چند روز برنهار بنوشند تا به يكوارد غافث هر واحد چهار درم در سه رطل آب بپزند تا شكاعي باد

 نزد ازمان و اشتداد نافض بدهند بگيرند ارياج عصارة غافث افسنتين شكاعي باداورد هر قرص جيدنضج ظاهر شود 
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شوث هليلة كابلي هر واحد ده غاريقون واحد پنج تخم كرفس باديان انيسون هر واحد سه نمك نفطي چهار تخم ك

 صبر هليلة زرد ريوند مصطكي ايضاًپانزده قرص ورد بيست تربد سي و از آن اقراص سازند و اين مسهل قويست 

 ايضاً  استتر از اول عصارة غافث افسنتين هر واحد يك جزو زعفران نصف جزو سائيده استعمال نمايند و اين خفيف

 درم افسنتين پنج قرص ورد يك و نيمهر واحد چهار تخم كرفس باديان انيسون هر واحد ايارج هليلة كابلي نمك 

مطبوخ   استسه شكاعي بادوارد هر واحد دو درم كوفته بيخته حبوب سازند و اين در نفع قريب به نسخة سابق

جوشانند و هر روز السوس نانخواه هر واحد سه تخم كرفس باديان هر واحد چهار گل سرخ پنج ب  غافث بيخ اصلجيد

 اصول ثالثه يعني بيخ باديان و بيخ كرفس و بيخ كاسني هر ايضاًسه اوقيه بنوشند نزد ارادة انضاج و تحليل بقيه 

واحد ده انيسون تخم كرفس هر واحد دو درم شكاعي بادوارد غافث افسنتين هر واحد پنج قنطوريون سه درم 

 حشيش غافث شاهتره شكاعي باداورد ايضاً بلغم عذويت و غلظ باشد جوشانيده چهار اوقيه از آن بنوشند هرگاه در

 و ر است صفرا بر آن غالب باشد موافقتكه آنافسنتين هر واحد پنج مويز ده دليلة زرد ده درم و اين براي بلغم شور و 

ض را منع كند  آميخته چند روز بخورند به آب گرم تطاول مربه عسلاگر غاريقون تا يك درم و ثلث سفوف كرده يا 

 بدهند و اگر براي به عسل سفوف كرده يا  استبه اخراج بلغم غليظ و تخم انجره مثقالي بعد نضج بسيار عجيب

 ضعف به سبب ضعف جگر ريوند و تخم كشوث زياده كنند و به سببمحكوم حبوب اسهال بسازند بايد كه در آن 

 تب  اكثر همراه اينكه آنبر و اسقولو قندريون بهر  ضعف طحال و غلظ و بيخ كبه سببمعده مصطكي و انيسون و 

البان و حلبه احتياج شود و مع ذلك در استعمال  عظم طحال بود و گاهي براي آن بزياده كردن سعد و حب

 در اين  كه آن قويتر محتاج اليهو اما مستفرغاتكنند تا افراط تسخين واقع نشود  تب مسخنات رعايت حال شدت

هاي قويه   كه در شربت مذكورة سابق حب تربد زياده كرده شود و حقنهاين است از آنجمله ت اسمرض هنگام نضج

 مصطكي يكدانگ عصارة افسنتين ربع درم شحن حنظل يك دانگ ايارج  استاستعمال كنند و از قبيل آن اين حب

 و اگر ر استو صب عسلي حبها ساخته به آب گرم بخورند و منجمله آن حب مصطكي به سكنجبينفيقرا نيم درم 
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ماده مائل بحرارت باشد بگيرند از اقراص طباشير مسهل سه قرص و تربد يك مثقال و سقمونيا نيم مثقال و عصارة 

 غافث و افسنتين و ايضاً قوت بخورند كه اخراج بلغم و صفرا كند و در حرارت نيفزايد و به قدرغافث دو مثقال و 

 حاجت بنوشند به قدرقي مساوي جوشانيده بترنجبين يا گلقند شيرين كرده پرسياوشان و هليله و شاهتره و مويز من

به كه هرگاه در ماده شوريت از اختالط صفرا باشد نفع بخشد و اگر بدن متحمل اسهال نباشد  توجه بملطفات و 

دن به  هنگام عدم احتمال بچيزي كه و بمعرقات از دثار و تبخير آب حشائش و حمام نمايند و از جمله مدرات

هنگام بدخول  در اين  مرض رو به انحطاط آوردو هرگاه به عسل استاسهال قوي احتياج بدان افتد نقوع صبر 

 و گاهي در آن اندك مري  است ايشان پس لطيف مثل سركه و زيتو اما اغذيةحمام قبل از طعام باك نيست 

 كه  است بعد انحطاط و الزم استو كبك و دراجو اما غذاي قويتر تيهو و بچة مرغ  تب آميزند و خصوصاً در آخر مي

 در آن تقطيع باشد مثل سركه و خردل و مري داخل كنند و اگر بلغم حامض چيزي كهدر آن خصوصاً نزد نضج 

روي لزج باشد گندنا و نخوداب بهترين اغذيه براي ايشان بود چون در آن زيره و شبت و زيت داخل سازند و ايضاً 

در و آبكامه و سركه و زيت مغسول و كواميخ مثل كامخ كبر و كامخ شبت و صعتر و انجدان و بوارد معمول از چقن

 و قبل نوبت كمتر از آن است مبرد و مرطب نمايند و وقت غذا بعد خفت نوبت يا اقالع به قولهليون و اجتناب از 

تا كه نضج موكول بخواب و تحليل چهار ساعت فاصله نباشد و اما اندازة خواب ايشان بايد كه مساوي بيداري باشد 

  ايشان چون افراط نمايد بايد كهتدارك قي مگر بعد انحطاط ر استبه بيداري باشد و حمام ايشان را شديد المض

 ميبه و شربت انار نعناي معروف نمايد و اگر حاجت بقويتر باشد بگيرند اناردانه ميخوش ده به مثلاستعانت در اين 

ر واحد پنج درم پودينة خشك هفت درم در دو رطل آب بجوشانند و در آن چند درم كندر سفيد مصطكي ه

 بدان چه ايشان هرگاه مفرط گردد اما حبس او تدارك اسهال آب بنصف آيد كه آنشاخهاي پودينة تازه اندازند تا 

دوائيه نمايند  از قوابض تدبيريه يعني تصرف در اسباب سته ضروريه كه منجمله آن غذاست و از قوابض  استمعلوم

و اما تالفي ضعف آن بخورانيدن عقب آن چوجة مرغ بريان يا مطبوخ و بخورات يا روائح منعض قوت مثل روائح 
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 تهيج در وجه و اطراف عارض شود به استعمال مثل و اگركباب و فواكه خوشبو چون سيب و بهي و امرود سازند 

 واحد پنج درم بادام تلخ مقشر و زعفران و مرباي خوز هر اين قرص انتفاع يابند بگيرند انيسون و لك مغسول هر

الطيب شش  واحد چهار درم تخم كرفس و باديان و فقاح اذخر هر واحد سه درم عصارة غافث سه درم و نيم سنبل

 امروسيا و به مثلدرم ايارج فيقرا هفت درم گل سرخ ده درم و از آن قرص ساخته استعمال نمايند و گاهي احتياج 

الطيب باديان تخم كرفس تخم   براي طول حمي با سردي گل سرخ مصطكي سنبلقرصالملك و دواءاللوز افتد دواء

 تا دو درم همراه ده درم يككاسني عصارة غافث افسنتين هر واحد چهار درم طباشير پنج درم قرص سازند و بوزن 

  است سرشته را منفعت عظيمبه عسل نانخواه  دو اوقيه ماليده باشند بدهند وبه قدردرم گلقند كه در طبيخ باديان 

در حالت طول اين علت و گاهي احتياج افتد در طول سردي بمالش بدين طور كه ابتدا از منكبين و اربتيين كنند و 

هرگاه در دست و پا حرارت منتشر گردد و گرم شوند پس اگر شبيه بماندگي محسوس گردد باز بدلك رجوع كنند و 

آن  عضو بسخونت محتاج اليه برسد پس كه آن گرم مضايقه ندارد تا به روغنشتداد نمايد مالش اگر سخونت بدلك ا

 كه در آن قبض نباشد و روغن بابونه  استي نيك زيت شيرينها روغن ترك نمايند و بعضو ديگر متوجه شوند و از را

 كنند تا كرب نيارد بتسديد و روغن شبت مطبوخ در ظرف مضاعف و چون از مالش روغن فارغ شوند روغن را نشف

 حفظ معدة ايشان از ضعف نمايند آن مالش بدان چه كنند باكي نيست و به روغنمسام و اگر عقب دلك يابس دلك 

 و از اضمدة نافعه  است و قويتر از آن روغن رازقي است روغن بابونه و روغن ناردين و روغن شبتبه مثلفم معده 

 گويد كه عالج حماي صاحب كاملك و افسنتين جوشانيده باشند ضماد نمايند المل  كه بابونه و اكليلاين است

بيشتر از حرارت تب  در اين مواظبه مثل عالج سائر حمياتست اعني بتطفية حرارت غريبه و تنقية ماده و چون ماده

بير صاحب او در  كه تدآن استبود بايد كه عنايت در آن اكثر به استفراغ خلط بلغمي مصروف باشد و لهذا سزاوار 

آغاز حدوث آن به اين طور نمايند كه صبح سكنجبين دو اوقيه به اندك آب آميخته بدهند و بعد گذشتن سه روز 

صبح گلقند شكري هفت درم دهند و بعد سه ساعت دو اوقيه سكنجبين در قدري آب آميخته بايد داد و اگر در آن 
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د بايد كه در سحرگاه پنج درم گلقند بدهند و بعد طلوع آفتاب حرارت قوي لذاع و بول رنگين بود مريض تشنگي ياب

ماءالشعير كه اندر آن باديان پخته باشند چهل درم بدهند و بعد چهار ساعت دو اوقيه سكنجبين به آب سرد بايد 

وبت داد و بايد كه اگر ماءالشعير دهند قبل از نوبت بشش ساعت بدهند و كمتر از چهار ساعت ميان آن و ابتداي ن

 آرند تا به عملفاصله نباشد تا حاضر شدن وقت نوبت منحدر گردد و معده از آن خالي شود و چند روز همين تدبير 

به  حدت و حرارت نباشد باءالشعير استعمال نبايد كرد و گلقند و سكنجبين در اينجاحرارت منقضي گردد و اگر 

آيد و غذا مزورة معمول بچقندر و سركه و مري و كرويا و  عالمات نضج پديد كه آن مذكور استعمال نمايند تا طريق

 و نعناع و طرخون و كرويا دهند و اگر قوت به شكردارچيني باشد و اگر فصل تابستان بود سركه و زيت معمول 

ضعيف باشد تيهو و دراج مطنجن و مشوي و بكب خورانند و توابل او بفلفل و زيره و دارچيني باشد و هرگاه عالمات 

 ظاهر گردد تنقيه ببعض ادوية مسهل بلغم مثل تربد و غاريقون و مغز قرطم بايد كرد و اين حب مسهل نضج

النيل نيم درم ايارج فيقرا چهار دانگ نمك هندي   غاريقون چهار دانگ حبدرم يك بگيرند تربد صفت آنبلغمست 

 باذن اهللا تعالي و يا نافع استبخورند  سحرگاه گرم نيميكدانگ همه را حب مسهل باريك سائيده حبها سازند و آب 

بگيرد تربد سفيد و مغز قرطم هر واحد يك درم غاريقون چهار دانگ نمك نفطي دو دانگ تخم كرفس انيسون هر 

گاه در يك بار دانگ همه را باريگ سائيده حب بندند و در سحر به آب گرم بخورند و در هر هفته يك و نيمواحد 

 كه در آن ترب خيسانيده باشند اول به سكنجبين آرند به عمل استعمال او نمايند و قي وسط او و گاهي در اول آن

ترب را بخورند و بعد آن سكنجبين به آب گرم مع اندكي نمك جريش بنوشند كه اين تقطيع بلغم و تلطيف او كند 

عده آسان نبود اندك ماهي و خروج او مسهل گردد و اگر قي وقت نوبت استعمال كنند بهتر باشد و اگر قي بر خلو م

 عسلي سرشته و آب گرم كه در آن به سكنجبين استعمال قي بتخم ترب و تخم سرمق  شور مع ترب بخورند و ايضاً

گاه گاهي اشياي مدر بول مثل كرفس و باديان تب  در اين شبت جوشانيده باشند بان نمك جريش بايد كرد و ايضاً

 بگيرند پوست بيخ كرفس صفت آنخلوط سازند و يا اين طبيخ اصول بنوشند تازه استعمال كنند و اين به اغذيه م
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 حاجت و در آب خوب پخته صاف نموده گلقند به قدرو پوست بيخ باديان و تخم آن هر دو انيسون و حاشا هر واحد 

ر واحد ده السوس ه  بگيرند هر دو بيخ مذكور و اصلر است كه قويتصفت طبيخ ديگر بنوشند گرم نيمدر آن ماليده 

درم حشيش غافث و حاشا و افسنتين هر واحد درم مويز طائفي بيست درم شكاعي بادارود هر واحد چهار درم 

 درم هليلة كابلي هليلة سياه هليلة زرد هر واحدپنج درم در چهار رطل آب يك و نيمالطيب هر واحد  مصطكي سنبل

 از آن با هفت درم گلقند شكري بخورند و هرگاه مدت اين آيد صاف كرده هر روز چهار اوقيه يك رطلبجوشانند تا ب

دراز گردد و بدان تمادي ايام شود بايد كه عنايت بفم معده و تقويت آن نمايند بنحويكه تضميد آن بضمادي تب 

 سك اصيل سه درم الدن دو درم گل نافع استكنند كه در آن الدن و گل سرخ و رامك و سك باشد و اين ضماد 

 همه را باريك سائيده بنضوح و بمي سوسن يا آب مرزنجوش و درم يكزريره هر واحد پنج درم زعفران سرخ قصب ال

 درم يك قرص ورد صفت آن و اين دوا براي تقويت فم معده و تلطيف بلغم بدهند به سرشندنمام و مانند آن 

 و بايد كه گلقندر را خوب دبه سرشنمصطكي عود خام هر واحد دو دانگ همه را باريك سوده با هفت درم گلقند 

 گردد و عمل او نيك شود و اگر قرص غافث با سكنجبين بدهند بسيار موافق بود پس به سرعتبخانيد تا انهضام او 

اگر بلغم بسيار و قاروره سفيد باشد سكنجبين عسلي بگيرند و هرگاه خوف حدوث سردد و در جگر و برودت مزاج 

 بزوري بدهند و از كثرت شرب آب والسيما آب بر يخ سرد كرده ه سكنجبينبآن باشد قرص افسنتين يا قرص لك 

طول كند و بول سفيد و فصل سرما و سن پيري و مزاج مريض بارد رطب باشد بايد كه  تب منع كنند و هرگاه اين

سارون  در آن زيره و حاشا يا قدري اĤبي كهمريض را ترياق كبير يك روز در ميان بوزن دو دانگ تا نيم درم ب

 بندقه به قدرجوشانيده باشند بدهند و اگر معجون فالفلي و غيرآن از معجونات حاره مثل مثرودويطوس و سنجرينيا 

بدهند نافع باشد و اما هرگاه فصل گرما و مزاج عليل حار و سن شباب باشد ترياق و چيزي از معجونات حاره نبايد 

 مشاهدة قوت مريض و ضعف آن به حسبري يا عسلي يا گلقند  شكبه سكنجبينداد و بر اقراص كه ذكر آن كرديم 

 آن كرده شود اقتصار نمايند و بايد كه صاحب اين مرض را به سويو سائر اشيائيكه بموافقت آن استدالل بر احتياج 
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بض از همه فواكه تر و جميع اشياي مؤلد بلغم مثل شير و ماهي و غير آن منع كنند و مويز سفيد كه در آن اندكي ق

باشد و شكر و عسل به اندك مغز قرطم و پسته و حبةالخضرا بخورند و در بعض اوقات جوارش شكر بدهند كه بدان 

در انحطاط شروع نكند كه آن رديست و  تب انتفاع يابند و از حمام منع كنند تا وقتيكه عالمات نضج ظاهر نگردد و

الملك و مرزنجوش و نمام و برنجاسف و شيح  بونه و اكليلبعد ظهور آثار نضج حكم بحمام نمايند و به آب مطبوخ با

بلغمي قوانين  تب نويسند كه در عالج  ميجرجاني و ايالقي آن از اشياي ملطفه نطول و آبزن سازند  و مانند

 انواع بلغم نمايند پس اگر ماده بلغم شيرين باشد ادوية به حسبمذكورة در ابواب گذشته فراموش نكنند و معالجه 

دل در حرارت و تلطيف استعمال كنند و گاهي چيزي سرد بدان آميزند مثالً چون گلقند با سكنجبين سرشته و معت

تر مثل فالفلي و كموني و مانند آن   بلغم ترش يا زجاجي باشد ادوية قويتر و گرمتر و ملطف مانند آن و اگر مادة

رض عنايت بسه چيز مصروف دارند يكي بتلئين طبع  كه در ابتداي مآن استدهند و اصل در عالج جميع انواع بلغم 

  است اعتدال دوم قي به اندازة معتدل سوم تدبير ادرار بول به ادوية ملطف معتدل و اگر دانند كه ماده غليظبه قدر

از غذا در ابتداي مرض منع نكنند بلكه تدبير معتدل كنند و آنجا كه تدبير مريض بطعام در اول مرض غليظ كرده 

 از آن برگردند و بالجمله تدبير يك هفته عادت او همان باشد پس عادت او پيوسته جاري ندارند بلكه بعد شود و

گوشت بدهند پس اگر از ضعف  ربع جائزست و اوالً مزوره تنها بي تب  درچنان چهجائز نيست تب  در اين غليظ

 كه در ابتداي مرض خاصه در ابتداي استآن  تب قوت ترسند مزوره بمرغ بايد داد و بهترين تدبير در عالج اين

 عسلي و آب گرم و آنچه به آساني برآيد غنيمت شمارند و اگر چيزي بر نيايد تلطيف به سكنجبيننوبتها قي فرمايند 

ماده كند و به امعا فرو برد و آنجا كه ماده غليظ باشد نخست چيزي ملطف چون سكنجبين ساده يا بزوري بدهند و 

سكنجبين بزوري آورند و اگر ترب را در سكنجبين شب تر كنند و صبح برآورده آن سكنجبين قي به آب ترب و 

بنوشند و بعد از يك ساعت ترب و تخم ترب و شبت در آب جوشانيده صاف نموده سكنجبين قدري آميخته 

اده گلقندست در آب تر آن باشد كه قي بعد يك هفته فرمايند و بهترين اشيا براي تلطيف م بياشامند نيك بود و اولي
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 در آن گلقند حل كنند باديان يا تخم آبي كهتر افتد به  گرم حل كرده و بعد يك هفته اگر حاجت بچيزي ملطف

تر شود و سكنجبين بزوري و سكنجبين ساده و ماءالعسل كه در آن قوت زوفا باشد  كرفس بجوشانند كه لطيف

ت روز نگذرد آب باديان و مانند آن نشايد داد و بعد هفته  كه تا هفآن است و يوحنا ابن سرافيون بر استملطف

 بگذرد اگرچه اثر نضج ظاهر نشده باشد بشب دواءالتربد دهند اگر يك هفتهسخت صواب باشد و چون از بيماري 

طبع نرم نباشد و صبح پنج درم گلشكر بخورند و عقب او ده درم سكنجبين عسلي بنوشند و آنجا كه سرما و لرزه 

 بگيرند صعتر و نانخواه و صفت شربت صعتري باشد شربت صعتر و شربت مرزنجوش سودمند بود سخت قو

زنجبيل و گل سرخ و پودينه و گشنيز خشك هر يك سه درم مويز منقي بيست عددد جمله را در ده صد درم آب 

 صفت كرده بخورند  ساعت مقدار سي درم گرمبه يكبپزند تا سوم حصه باقي ماند صاف كنند و پيش از وقت نوبت 

 بگيرند مرزنگوش و اذخر و پودينه و بابونه و عاقرقرحا نيمكوفته از هر يك پنج درم جمله را مثل شربت مرزنجوش

 كه در قول صاحب Ĥن استشربت صعتر بپزند و هرگاه اثر نضج پديد آيد به اين حب اسهال آورند و نسخة آن هم

 و مقل يك دانگ  استنگ حب النيل يك درم و نمك نفطي دو دانگ وزن تربد چهار دادر اينجاكامل گذشت ليكن 

 و ادرار بول كند  است كه بعد ظهور اثر نضج نافعصفت ماءاالصولافزوده و نوشته كه حبها به آب كرفس سازند 

 هر يكبگيرند بيخ كرفس و بيخ باديان و بيخ اذخر و پرسياوشان و انيسون هر واحد يكمشت مصطكي تخم كرفس 

م جمله را در يك من آب بپزند تا به نيمه آيد صاف نموده هر صبح چهل درم گرم كرده ده درم گلشكر در آن دو در

بلغمي كند و از تركيب محمدزكرياست ايارج  تب  مسهلي كه تنقية بدن از مادةصفتماليده صاف كرده بنوشند 

 دانگ مصطكي يك و نيمافسنتين فيقرا نيمدرم تربد يك درم شحم حنظل يك دانگ غاريقون نيم درم عصارة 

يكدانگ جمله را سائيده و با سكنجبين عسلي بخورند و اگر فصل سرما و مريض باردالمزاج باشد ترياق اربعه به آب 

 اجزاي آن در  استباديان بدهند و اگر ماءاالصول كه در قول شيخ گذشت و در آن قنطوريون دقيق سه درم داخل

 و هر صبح سي درم با گلقند هفت درم بدهند نافع بود و اگر سه درم مصطكي در آن دو من آب بپزند تا نصف بماند
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 كه در ر استداخل كنند بهتر باشد و اگر با وي صفر باشد اين ماءاالصول دهند و نسخه آن همان نسخة طبيخ ديگ

 و  استطروحالطيب و هليلة كابلي م  پوست بيخ كرفس و حاشا و سنبلدر اينجاقول صاحب كامل گذشت ليكن 

 و وزن مصطكي دو درم و باداورد پنج درم و هليلة زرده درم و  استعوض آن بيخ اذخر هفت درم انيسون سه درم

 كه در قول شيخ  استهليلة سياه هفت درم نوشته و اين حب تنقية دماغ و معده كند و نسخة آن همين مطبوخ

 و گل  استرج فيقرا هشت درم و عصارة غافث چهاردرم وزن ايادر اينجا ليكن  استگذشت و در آن ايارج هفت درم

 درم يك و نيمسرخ چهار درم مقل سه درم افزوده مقل را در آب كرفس حل كرده ادويه سرشته حبها سازند شربتي 

تا دو درم و اگر از مسهل مانعي باشد اعتماد بر ماءاالصول و اشياي ملطفه بايد كرد كه هم عرق آرد و هم ادرار بول 

 به نسخة ابن زكريا گل سرخ ده گل صفت قرصلت و بعد ظهور اثر نضج سخت نافع باشد در اينجا و قرص گل كند

الطيب عود خام  السوس عصارة غافث هر يك شش درم عصارة افسنتين سه درم مصطكي اسارون سنبل درم اصل

ض طول كند و ماده سخت  اگر مرنوع ديگرفقاح اذخر هر واحد يك درم شربتي سه درم بماءاالصول و گلقند 

 دو درم عصارة هر يك سه درم پودينة خشك قاقله خير بود هر يكغليظ باشد نافع بود انيسون تخم كرفس باديان 

 گل سرخ درم يكالطيب فطراساليون مصطكي زعفران هر واحد  غافث عصارة افسنتين فقاح اذخر ريوند چيني سنبل

 پشت پاي و پشت چشم و روي تهبج و ورم ظاهر شود اين قرص گل به ده درم شربتي سه درم بماءاالصول و اگر بر

 در اينجا كه در قول شيخ براي تهيج وجه و اطراف گذشت ليكن Ĥن استايارج فيقرا بايد ساخت و نسخة آن هم

الثعلب سرشته قرصها  پودينة خشك چهار درم ريوند چيني شش درم عوض مرماحوز نوشته و جمله را به آب عنب

 به نسخة جالينوس كه در تپهاي كهنه كه با صفت قرص گل درم بماءاالصول بدهند يك و نيمو هر صبح سازند 

 چهار درم ساذج هندي اسارون هر يكلرزة سخت و آماس پشت پاي و روي باشد سود دارد انيسون گل سرخ صبر 

سرشته قرص سازند و به آب  به آب كرفس درم يك سه درم تخم كرفس هر يكافسنتين مغ زبادام تلخ عصارة غافث 

 سرشته سه درم بدهند در آخر تپهاي كه با لرزة شديد باشد به عسلباديان و سكنجبين بدهند و اگر نانخواه سوده 
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بايد كرد تلطيف بلغم بجالبات ملطفه و  مواظبه اول آنچه مي تب  گويد كه درابن الياسو بدير گرم شود نافع بود 

و هر صبح جالب از سكنجبين ساده ده درم گلقند شكري ده درم در آن ماليده ماءالشعير مركب با ملطفاتست 

بنوشانند و غذا ماءالشعير كه در آن باديان سه درم پخته باشند بمقدار چهل درم بدهند و اگر حرارت قوي باشد و 

ند و غذا مريض لهيب و كرب و عطش دريابد هر صبح جالب از تخم كاسني سه درم و شكر سفيد ده درم بنوشان

ماءالشعير با نخود و باديان پخته دهند و در نيمروز چون حرارت و تشنگي اشتداد نمايد سكنجبين ساده ده درم به 

السوس هر واحد سه درم و شكر سرخ يا گلقند ده درم  آب سرد بنوشند و يا هر صبح جالب از تخم كاسني و اصل

سناي مكي صفت آن سوب بينند تنقية بدن به اين مطبوخ كنند بياشامند و هرگاه آثار نضج در قاروره از قوام و ر

السوس سه درم بادرنجبويه گاوزبان هر واحد چهاردرم تربد خراشيدة كوفته دو درم گلقند عسلي ده  پنج درم اصل

 درم هليلة زرد يك و نيمدرم باديان افسنتين روي تخم كاسني حاشا پوست بيخ كبر هر واحد سه درم سنبل رومي 

يك ابلي هر واحد هفت درم مويز طائفي ده درم حب القرطم پنج درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا بو ك

 آيد فلوس خيارشنبر پانزده درم در آن ماليده صاف كرده بر آن سردارد از ايارج فيقرا يك مثقال انداخته رطل

ودر آخر روز به آب كشك جو كه در آن دراج و سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر كنند تا تنقيه نيك نمايد 

 دو يا سه روز راحت داده اين حب به عدهتيهو پخته باشند غذا سازند اگر قوت ضعيف باشد واال ساده بدهند 

 كه در قول صاحب كامل گذشت و اگر وقت نوبت مقي كه  استسحرگاه بخورانند و نسخة آن حب تربد و مغز قرطم

 ترب را در آب خوب بپزند و صاف كرده در آن آب كه آنآورد بدهند نافع باشد مثل تلطيف بلغم نمايد و قي 

ملول  تب بايد كه در معالجة اين  و انداخته بنوشانند و طبيب را ميدرم يكسكنجبين ساده دره درم و نمك طعام 

 تفقد امر طبيعت نمايد  قوتبه حسبالبرء و عسراالنقالع كثيرالعودست و در هر هفته يكدو بار  نشود زيرا كه بطي

پس اگر طبع قبض باشد تلئين آن بسناي مكي و معجون خيارشنبر وحب ايارج و حب لوغاذيا بايد كرد و در ايام 

  است نافعآن را دهند و قرص ورد و قرص غافث خربزهديگر مدرات بول مثل باديان و انيسون و تخم كرفس و تخم 
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  گلقند با مصطكي بخايند و فرو برند و اين ضماد و بر فم معده نمايندو هرگاه مرض طول كند بهر تقويت فم معده

 قصب الزريره سك رامك گل سرخ هر واحد ده درم زعفران نيم درم همه را باريك سوده به آب صفت آن

هند  و بايد كه غذا ماءالشعير با لحوم تيهو و دراج و نخود و دارچيني و باديان دبه سرشندمرزنجوش و تمام و قيصوم 

 با سكنجبين درم يك خوب خائيده فرو برند و هر صبح قرص غافث درم يكو عقب آن گلقند ده درم با مصطكي 

 بگيرند عصارة غافث ترنجبين هر يك شش درم طباشير گل سرخ صفت قرص غافثبزوري ده درم بخورند 

 تخم فت سكنجبين بزوريصالطيب هر واحد دو درم همه را باريك سوده به آب خالص سرشته قرص سازند  سنبل

كاسني باديان تخم كشوث هر واحد سه درم عصارة غافث دو درم پوست بيخ كبر پوست بيخ كرفس پوست بيخ 

 همه را نيمكوفته در سركة كهنه ربع رطل و آب دو رطل يك شبانه روز تر درم يكباديان هر واحد پنج درم انيسون 

 آرند و اگر فصل به قوام داخل كرده يك رطلكر سرخ و فانيذ كرده بجوشانند تا بنصف رطل آيد و صاف كرده ش

گرما و سن شباب و تشنگي باشد بر سكنجبين ساده ده درم با گلقند شكري ده درم اقتصار كنند و غذا مزورة ماش 

المحلب تنقل فرمايند و  مع لحوم دراج و تيهو و ماكيان دهند و بمويز سرخ طائفي و كشمش و مغز فندق و مغز حب

 گويد كه اگر خجندي كه در قول صاحب كامل گذشت Ĥن استاز حمام و درآمدن اندر آب سرد بازدارند باقي هم

 باشد سكنجبين ساده تنها يا شربت ليمو به آب سرد و آب برگ كاسني و باديان بنوشند و هرگاه به شدتحرارت 

 سه هر يكناسب آن بادرنجبويه گاوزبان  مطبوخ منسخةات يا حقنها تنقيه نمايند به مطبوخآثار نشج پديد آيد 

درم تربد سفيد يك مثقال باديان افسنتين حاشا تخم كاسني هر يك دو درم پوست هليلة كابلي پوست هليلة زرد 

Ĥن  سه درم فلوس خيارشنبر ده مثقال گلقند پانزده درم روغن بادام شيرين دو درم باقي اجزا مع اوزان همهر يك

 و اگر ارادة اسهال مفرط  استاس گذشت ليكن بيخ كبر و سنبل و حب قرطم ايارج مطروح كه در قول ابن الياست

باشد ايارج سر دارو كنند و هر قدر كه خلط غليظتر باشد دلك نافعتر باشد و اگر فم معده ضعيف باشد به اغذية 

 ناردين يا روغن بان غنبه روناشفه و نانخورش معمول از سركه و مري و چقندر و زيت غذا سازند و فم معده را 
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 بزوري افتد و اين به سكنجبينبمالند و مصطكي و كندر و مانند آن بدهند و چوناز چهارده روز تجاوز كند احتياج 

 پنج هر يكالطيب گل سرخ   عصارة غافث ترنجبين هر يك ده درم سنبلنسخه آن نافع استقرص غافث ايشان را 

ءاالصول و يا به اين طبيخ پوست بيخ كرفس و باديان هر واحد ده درم و  بمايك مثقالدرم طباشير دو درم شربتي 

 پنج درم در چهار رطل آب بپزند تا دو رطل هر يكتخم اين هر دو و نانخواه و انيسون و زيره بادراورد و شكاعي 

رشته سه درم  قرص مذكور بدهند و شونيز با عسل سدرم يكبماند صاف كرده دو اوقيه از آن با ده درم سكنجبين و 

 آن است گويد كه عالج حماي بلغمة دائره ابومنصور چند روز بر آن مداومت نمايند ر استخوردن از نانخواه نافعت

 قي كنانند و در قي بر مريض درشتي نكنند بلكه گرم نيماز سكنجبين عسلي اوقيه به آب  تب كه در ابتداي نوبت

برايد غنيمت دانند و جهد به استنظاف و استقصا ننمايند و هر شب سكنجبين و آب بسيار بنوشانند و آنچه بسهولت 

 مجموع هم چند نبات درم يكاين دواء التربد بخورانند تربد مثل سرمه سوده ده درم مصطكي و زنجبيل هر واحد 

 طبيعت دو بار در روز و شب اجابت كند و چون صبح شود گلقند شكري پنج درم با كه آنشربت يك مثقال اال 

يسون و مصطكي بخورانند و عقب او سكنجبين عسلي يك اوقيه بنوشانند كه اين تدبير ادرار قوي نمايد و نفع بليغ ان

 غرغره فرمايند و مالش سينه و فم به سكنجبيناالمكان بعيدتر از وقت نوبت كنند و  بخشد و وقت طعام او حتي

طيفه كنند و تقويت فم معده و كبد بكندر و مصطكي و  ناردين يا روغن بابونه يا ببعض ادهان حارة لبه روغنمعده 

سعد و مانند آن نمايند و اگر حاجت حقنه باشد به آب شبت و بابونه وسپستان و اندك عسل و روغن كنجد گاه گاه 

 مس كند با تخم كرفس و باديان بپزند پس اگر در معده ترش گردد نبايد به ماءالشعير آرند و گاه حاجت به عمل

به كند  تأخير  برند اگر در طول نوبت او و اعراض او يكي رو نمايد و وقت نوبتكار بهين تدبير تا يك هفته داد و ا

 را زايد يا واقف ببينند اسهال قوي به اين معجون آورند و نسخه آن همان مسهل تب ين تدبير بگذرانند و اگرهم

گر مريض ضعيف باشد بچة مرغ و لحوم بريان و قليها  كه در قول ايالقي گذشت بعد از آن تعديل تدبير نمايند ااست

از چهارده روز بگذرد قرص درد با طبيخ پوست بيخ  تب و مطبخنات دهند و از شوربا و ثريد اجتناب كنند و اگر
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  بدواءالتبريد اسهال كنند و اگر هنوزيك باركرفس و غيره كه در قول خجندي مذكور شد بدهند و در هر دو شب 

نقصان بين نمايد لزوم  حمام كنند و هر روز قبل از غذا عرق  تب  معجون مذكور دهند و هرگاه درقوي باشدتب 

 تغليظ خلط و تجميد او و اگر به سببگردد  را بغايت دراز مي تب آورند و پرهيز از شرب آب سرد نمايند كه آن

صداع عارض شود بر سر آب گرم  گداختن خلط و تحليل آن و اگر به سببتشنگي باشد آب گرم تسكين او نمايد 

اشتداد نمايد وقت  تب  سعوط نبايد كرد و اگر سرما و لرةبه روغنالملك و تمام بريزند و  مطبوخ مرزنجوش و اكليل

نوبت آب گرم كه در آن مصطكي و حبق و غيره ادويه كه در قول شيخ گذشت جوشايند و باشند بنوشند و زير جامة 

 و اذخر و مرزنجوش و تمام و شبت و يا طبيخ عاقرقرحا تبخير نمايند كه آن منع او به آب طبيخ حبق و بابونه

و در ربع نيز كند و اگر ماده غليظ جامد باشد و عالمتش طول نوبت و شدت سماجت مزة تب  در اين سردي حادث

در قي يا افزايد و اگر ماده رطب لين باشد و عالمتش خروج او   سكنجبين ندهند كه آن غلظ او مي استدهن

برازست سكنجبين بايد داد كه آن جالي خلط بارد و تفتيح سدد جگر و گروه و انحدار خلط رطب نمايد و شراب 

 بگيرند انيسون و صبر و گل سرخ  استقوي كهنه صرف نافع بود و اين قرص نافع سوءمزاج مبتدي در حمي بلغمي

 هر يكفس دو درم عصارة غافث و مصطكي و باديان  چهار درم ساذج هندي و افسنتين و كره بره و تخم كرهر يك

 به آب گرم و سكنجبين عسلي بخورانند درم يك درم كوفته بيخته قرص سازند و هر روز يك و نيمسه درم وج 

 گويد كه عالج حماي نائبة بلغميه بچيزي بايد كه ملطف و مقطع باشد و بدين سبب بايد كه مريض را سعيد

شانند و بعد آن گلقند شكري دهند و بعد صبح ماءالشعير اندك قبل چهار ساعت از سحرگاه سكنجبين و آب بنو

زمانة نوبت بدهند اگر حرارت قوي و بول رنگين و مريض شاكي تشنگي باشد پس سكنجبين بعد زماني بدهند و 

نمايند و اگر و آب مورد و رامك  به گالب تلئين طبع به آب تمرهندي و سكنجبين كنند و بايد كه تقويت فم معده

 در آن مصطكي جوشانيده باشند بنوشانند و هرگاه آبي كهحرارت اندك باشد عوض ماءالشعير گلقند دهند و 

 صبر كنند و اگر قوت ضعيف بود قرص به حسبعالمات نضج ظاهر گردد و قوت قوي باشد تنقية بدن يا بارج يا 
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 بتخم سرمق و سكنجبين و آب مطبوخ شبت قي بنفشه و شكر دهند و اگر قوت متحمل آن نباشد حقنه كنند و

آورند و اگر قوت ضعيف بود و تغذيه ممكن نباشد ماءالشعير كه در آن پودينه پخته باشند بياشامند و سكنجبين 

 و مري و شكر غذا سازند و اگر زمانه طول به سركهبنوشانند و اگر در معده ترش گردد عوض آن بمزورة زيرباج يا 

قوت باشد غذا بدراج و تيهو مطنجن كنند و امر بخائيدن مصطكي نمايند و اگر مريض را قي كند و خوف سقوط 

عارض گردد و بدن ممتلي باشد بحبس آن نپردازند و خاصه در ابتداي نوبت و اگر قي كثرت نمايد رب انار يا پودينه 

 عارض در ابتداي نوبت عظيم باشد آب بدهند يا رب حصرم يا اناردانه كه در آن پودينه جوشانيده باشند و اگر سردي

دراز گردد  تب مطبوخ انيسون بنوشانند و زير مريض آب مطبوخ مرزنجوش نهند و شراب عسل بنوشانند و اگر زمانة

 بخورانند و اگر مزاج بارد باشد به سكنجبين برودت خلط غالب رو نمايد قرص گل به سببو تهبج وجه و اطراف 

نويسند كه   ميخضر و قرشي بدن قوي گردد كه آنذا و رياضت و سائر عادات كنند تا قرص لك دهند و تدريج در غ

 سكنجبين يا اشربة و تنقية آن و تقويت فم معده و قي در هر نوبت يا اكثر نوبتها  استبلغمي انضاج بلغم تب عالج

كنجبين يا شربت دينار و شربت ليمو يا شربت نيلوفر مع ليمو يا شربت قشر اصل هندباء همچنين شربت بنفشه و س

شربت ورد يا سكنجبين بزوري يا عنصلي به آب گرم و يا جوشاندة تخم خيار و بادرنگ و كاسني و زرشك با 

انضاج بلغم بجال  تب  دهند و بزور با وجود تسكين تشنگي و تبريد حرارتبه شكرسكنجبين ساده يا بزوري يا 

السوس   و نزد تشنگي آب اصلنيكو استنار شيرين هنگام سرفه  و شربت انافع است به شكركنند و آب ليمو  مي

بشربت ليمون يا سكنجبين شيرين كرده جرعه جرعه بدهند  و گاهي ماءالعسل حار يا جالب گرم به آب 

شود اگر حرارت قوي نباشد و گاهي گلقند بشربت ليمون يا سكنجبين بزوري يا  السوس استعمال كرده مي اصل

كنند هنگام غلظ بلغم يا شربت ورد  السوس و تخم كرفس و پرسياوشان استعمال مي ديان و اصلعنصلي بجوشاندة با

 مرض كه آنسكنجبين يا شربت افسنتين اگر در معده ضعف باشد و قريب اقراض نگردند در همه حميات عفنيه تا 

د احتياج بقرص زرشك كبير يا به بيست روز نرسد و هرگاه از بيست روز تجاوز كند و زمانة او طول كند و زائل نشو
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قرص ورد كبير افتد يا مثل قرص انبرباريس راوندي بشربت پوست بيخ هندبا و يا قرص گل بدهند و براي اقراص 

به و طبيخ غافث و شكاعي و باداورد و شاهتره و كاسني و كشوث و اندك خطمي تب  در اين  استغافث فعل عجيب

 و گاهي اين ادويه به ادوية ملين طبيعت مثل تمرهندي و آلوبخارا يا  يا سكنجبين تنها يا گلقند بدهندشكر

 و نافع است آن را و ده درم گلقند و سي درم سكنجبين ر است و آلو مضرتر استتمرهندي تنها ايشان را مض

ه آب  شربت دينار ب استدواءالتربد از درم تا مثقال و تا دو درم ملين طبعست و اگر معلوم كنند كه در جگر ضعف

 تنها يا با ريوند اگر احتباس طبع معتاد بود و قوت متحمل باشد به شكركاسني مروق به اندك آب سماق و مروق 

 منجمله آنها نقوع حلو با مستفرغات  است نافعآن رابايد داد و ادرار و گرسنگي و مالش بدن و تقويت فم معده 

 مستفرغات ايشان غاريقون اندر مطبوخ و در لعوق داخل  و بعد روز هفتم و ظهور نضج در قاروره در استترنجبين

كنند و اگر در نضج ديرگردد سكبنجين بزوري و اصولي دهند و بعد ظهور آثار نضج در بول در روز شانزدهم اين 

 در شربت اصول يك درم يكلعوق دهند غاريقون ريوند تخم كشوث غافث هر واحد نيم درم پوست هليلة كابلي 

 سپستان سي عدد و تخم خيار و كاسني و غاريقون و  استبليسانند و از مستفرغات جيده اين مطبوخاوقيه آميخته 

السوس و زرشك هر يك دو درم بسفايج و قنطوريون و سناي مكي و هليلة كابلي وهليلة زرد هر يك پنج درم  اصل

قند بيست درم ماليده باز صاف نموده جوشانيده صاف كرده خيارشنبر از ده درم تا پانزده درم ترنجبين يا شكر يا گل

 ربع دوم و يا حب ايارج يا ايارج فيقرا و يا حب زراوند و هر يك نيم درم مقل زرد و كتيرا هر يكبا تربد و ريوند 

 بادام چرب كرده بمغر به روغن دو دانگ كوفته بيخته هر يكهليلة كابلي و غاريقون و مقل ازرق و كتيرا و تربد 

 و يا لعوق خيارشنبر به اندك غاريقون بدهند و اگر قوت ضعيف باشد اقدام بر استفراغ ايشان شندبه سرخيارشنبر 

نكنند تا انعاش قوت آنها و تلئين طبيعت ايشان بريوند و سكنجبين يا بفتائل مسهله يا حقنهاي لينه كه در آن 

 و تخم خربزه تخم خيارين و به مثلر ايشان قرطم و بسفائج و قنطوريون افتد بايد كرد و اعتنا نمايند هر شب به ادرا

به  تخم ترب مقيئاتاز بلغم شور باشد  تب كرفس شيره برآورده سكنجبين ساده داخل كرده و خصوصاً اگر
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به السوس جوشانيده صاف كرده  السوس يا بيخ خربزه و اصل  عسلي و آب گرم يا سكنجبين به آب اصلسكنجبين

باشد پس محتاج بتكثير غذا بيشتر از   ليكن طويل مي استرچه غليظ بلغمي اغذية مادة اين مرض اگسكنجبين

نمايند تا روز چهاردهم و بعد از  تأخير تب در اين صفراوي بود و مادام كه قوت متحمل باشد در دادن شوربا

و روغن بادام  به شكرچهاردهم شورباي بچة مرغ با دارچيني و شبت يا بقرطم استعمال كنند و در ايام اوائل نخوداب 

 برند و گاهي احتياج كار به و يا ماءالشعير مركب با ملطفات مثل نخود و قدري باديان به عسل يا به شكريا ماءالشعير 

 اندك فلفل يا باديان يا مصطكي و بايد كه عقب آن سكنجبين بزوري به مثلي تسخين ماءالشعير به زيادتشود  مي

 و شيرة به سركهمغز نان با شربت ليمون و مزورة رشتا يا زيرباج و مزورة اناردانه يا ساده بنوشند تا انحدار آن كند و 

 سفرجل يا روغن گل كه در آن سنبل به روغن مالش فم معده ادوية موضعيه و آب ليمو با شكر دهند به شكربادام 

 چيزي در اينجاگويد كه  انطاكيو مصطكي جوشانيده باشند بايد كرد و بزوردو افسنتين به آب قرنفل ضماد سازند 

 امتالي شكم از ماهي و بر آن شرب طبيخ شبت و به عدهبهتر از شربت اصول اوال و سكنجبين عنصلي يا عسلي 

 صحيح يافته و در شرح اسبابست به تجربهترب مع بورة ارمني و عسل و قي كردن آن نيست كه در سرعت ازالة آن 

 ذكر نكرده بايد كه چهار مثقال بدهند و مالزمت گلقند عسلي وقت  و قدر شربت آن استكه در دواءالتربد عجيب

 چيزي كهي حرارت شرب به زيادتعشا نمايند و دادن شربت ليمون مضايقه ندارد و براي تقطيع و هنگام احساس 

 طول كند قرص گل يا زرشك معين  تب تسكين عطش نمايد مثل شربت نيلوفر و بنشه جائزست و هرگاه زمانة

 تربد غاريقون مقل ازرق سكبينج هر واحد يك جزو ايارج فيقرا  صفت آن استمجربتب  در اين اين حبكنند و 

به نيم جزو بورة ارمني نمك هندي انيسون هليلة كابلي هر واحد ربع جزو به آب كرفس حبها سازند شربتي مثقال 

ايند و در سرما و سن پيري اشق  عسلي يا بشربت اصول و اگر حرارت زياده باشد ريوند نيم جزو افزسكنجبين

وحلتيت هر واحد ربع جزو اضافه كنند و آب مدبر بمصطكي و باديان و كرفس و كشوث بنوشند و مالش بدن 

 بهي يا زيت كه در آن سنبل و ريوند و بورق و الدن و مصطكي جوشانيده باشند بايد كرد به روغنخصوصاً فم معده 
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الشعير دهند و هنگام سقوط قوت بچة مرغ جائزست و ابازير داخل كنند اگر غذا آب نخود و در زيادتي حرارت ماء

 و تعليق سه مثقال بلور يك قطعه در جلد بز و بخور به استخوان  استتشنگي نباشد و از مجربات بخور افسنتين

 در نزهت بارد و تب سنگ پشت و تعليق دندان مرده و پنيرماية خرگوش شرباً و بخوراً و اكل لحم فرس در مطلق

بلغمي ابتدا بقي نمايند پس اسهال آورند بعد از آن اكثار نمايند از سكنجبين بزوري و عسلي و آب  تب نوشته كه در

  روغن بابونه و مرزنجوش كه در آن بورق حل كرده باشند و عالج مختصبه مثلنخود بشبت و بورق و تدهين بدن 

 شرب غاريقون به عده  استزوري و طبيخ شبت و ترب و بورقبلغمي مطلقا قي كردن بماءالعسل و سكنجبين بتب 

نويسد كه چون از اول دريابند هر بامداد و اوقيه   ميمصنف خالصهو ريوند و آنچه در آن تربد و شحم حنظل افتد 

يكه در قول به دستورسكنجبين عسلي يا شربت اصول به اندك آب آميخته بدهند و بعد سه روز گلقند و غيره دهند 

حب كامل گذشت تا هنگاميكه عالمات نضج ظاهر شود و اگر هر شب وقت خواب دواءالتربد استعمال نمايند صا

قائدة تمام دارد و صبح گلقند هفت درم با مصطكي و انيسون بدهند و بعد از نظج مسهلي مرتب سازند از اين نوع 

 يك مثقال تخم هر يك تربد خراشيده السوس مقشر غاريقون سناي مكي بسفائج تخم كاسني هر يك چهار درم اصل

 يك اوقيه مويز منقي شش درم باديان هر يكخطمي بنفشه غافث هر يك سه درم آلوبخارا و اوقيه عناب سپستان 

 جوشانيده صاف نموده مغز فلوس خيارشنبر و اوقيه ترنجبين شش درم شكرسفيد نيم درم يكانيسون هر واحد 

 وده ريوند چيني نيم درم سوده پاشيده بنوشند و حبي كه در قول انطاكي گذشت اضافه نمدرم يكاوقيه روغن بادام 

ين نوع به هم دهند و يك باربه آب بغايت مجربست و حب صاحب كامل نيز ستوده است بعد از هر هفته در اين 

به ت و باز باب بغايت قوليست و نسخة آن مسهلي است كه در قول ايالقي گذش در اين تنقيه فرمايند و اين معجون

 Ĥن است و باقي تدبير همسودمند است نخستين رجوع نمايند و اگر بوقت نوبت قي بمقئيات بلغم كنند بغايت تدبير

 دو توله هر يك گويد كه گلقند عسلي تازه و سكنجبين ساده مؤلف اقتباسكه در قول صاحب كامل مسطور شد 

 آثار و عرق باديان نيم پاو بجوشانند كه به نيمه آيد صاف بليسانند و بااليش گلقند شكري چهار توله در گالب پاو
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 بنوشانند و غذا نخودآب چوزة مرغ و يا شورباي بچة مرغ كم روغن با نان تنك دهند تا يك هفته در گرم نيمنموده 

مرغ  كه تلطيف غذا در اوائل الزم بود چون بنوماش و برنج و ماش مقشر و شورباي چوجة  استقوانين العالج مرقوم

بعد نضج واجب باشد براي حفظ قوت و يا گوشت مرغ كالن بعد چهارهم و نخوداب بگوشت كبوتربچه بعد بيست و 

 بمقيئات بلغم قبل از نوبت قي كنند بكرات و مرات يك هفتهيكم و بجاي آب در ابتدا بر ماءالعسل اكتفا ورزند و بعد 

نمايد و روز نهم مالحظه نمايند كه بلغم از  و درم پيدا ميشود   كه معده رنجانيده ميآن است جهت يك هفتهو قيد 

تر باشد مثل   در بلغم زجاجي ادوية قويه و گرم ملطفچنان چه برند كار به پس مناسب آن ادويه  استكدام قسم

ز اشكاعي و باداورد و افسنتين و غافث و جعده و قنطوريون دقيق و برنجاسف و مانند اينها و در ديگر اصناف خفيف 

 بسيار دهند و بعد انقضاي دوره غذا دهند و جهت تقويت معده اين ضماد در اينجاها بدهند و اغذية منضجة گرم اين

كنند الدن سمك المسك مصطكي افسنتين سعد گل سرخ هر واحد يك توله به آب برگ ريحان و پودينة سبز و تا 

السوس مقشر انيسون پرسياوشان هر  خ دهند اصل تدبير باشد وليكن جهت حصول نضج اين مطبوبر اينپانزده روز 

 توله انجير زرد سه عدد گاوزبان پنج يك و نيم هفت ماشه مويز منقي هر يكيك پنج ماشه بادرنجبويه شاهتره 

 سه توله و يا مطبوخي دهند كه در قول ابن الياس گذشت و روز شانزدهم هر يكماشه خميرة بنفشه گلقند عسلي 

خان سه ماشه با معجون كه مذكور گردد خورانند و صبح در مطبوخ مذكور برگ سنا  علويوقت شب معجون مسهل 

يك توله تا دو توله پوست هليلة زرد و هليلة سياه هر واحد يك توله ريوند خطائي تربد سفيد هر يك هفت ماشه 

ين سه ماشه در جوارش شام نان تريد بشوربا و يا شله بخورانند و روز هفدهم تبريد دهند بدين صفت قرص افسنت

 پنج ماشه انيسون هر يكالسوس مقشر گاوزبان  خان نه ماشه آميخته بليسانند و اصل مصطكي مركب علوي

 شش توله جوشانيده و هر يك هفت ماشه در عرق مكوه و گالب و عرق شاهتره هر يكچهارماشه باديان بادرنجبويه 

ان سه توله تودريين يا حرف هفت ماشه اضافه كرده بنوشانند خ ماليده صاف نموده نموده شربت بزوري اصولي علوي

 و همينطور سه چهار مسهل داده بعد قرص غافث سه ماشه در شربت افسنتين يك توله آميخته با به دستورو غذا 

مطبوخ كه در آن اصول ثالثه است و در قول شيخ گذشت عوض افسنتين مصطكي سه درم و گلقند ده درم داخل 
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 دو هر يكالنيل بدر هر يك سه درم گلقند غاريقون  تربد سفيد برگ سنا حبصفت معجون مسهل كرده دهند 

درم سقمونياي مشوي يك توله مغز تمرهندي چهار توله در سه چند عسلي و قند قوام ساخته بياميزند شربتي از 

و بعد از حصول نضج بايد كه باز   استباب بسيار نافع در اين  تا دو درم و دواءالتربد هر شب يك مثقال دادندرم يك

 تدبير هم مفارقت نكند پس بنگرند اگر قاروره رنگين و غليظ باشد از اين سابق و اگر به دستورتكرار تنقيه نمايند 

  قوت بيمار بگيرند جهت اخراج بلغم غليظ و مواد متعفنه عاجل النفعبه قدرفصد باسليق و اسليم بگشايند و خون 

دبير نيز باقي ماند مروق دواءالمبارك با بشربت بزوري دهند و هرگاه مرض طول كند قرص گل  تاز اين و اگر است

 كه در قول ايالقي بعد قرص گل به نسخة ابن زكريا بنوع ديگر مسطور شده و Ĥن استرازي دهند و نسخة آن هم

 بايد كه در قرص گل با ايارج آنجا كه بعد چهار پنج ماه يا كم و زياده تهبج و آماس در پشت چشم و پاي پديد آيد

فيقرا كه در قول مذكور بحوالة قول شيخ گذشته بدهند و تدبير سوءالقنيه رجوع نمايند وليكن بفاصلة يك روز تا 

 كه در قول ايالقي گذشت با نبات مساوي  استسه هفته وقت شب دواي رازي دهند اجزاي آن همان مسهلي

الثعلب و بادرنجبويه هر يك هفت توله دهند  ر چهار توله در عرق عنبآميخته شب بدهند و صبح شربت دينار كبي

در روز ديگر دواءالكركم كبير نه ماشه شربت افسنتين و سكنجبين فوهي هر يك دو توله در عرق مكوه پاو آثار حل 

ن اثر  و بخور عاقرقرحا همي استمعمول تب كرده بدهند و بخور برگ نيب و باديان جهت عرق آوردن و رفع اين

از مجربات خود ترقيم  تب دارد و انطاكي گوشت قنفذ سه ماشه در شربت افسنتين يك توله ليسيدن در رفع اين

فرموده و همچنين بخور لثه حيض زنيكه اول بار او را حيض آمده باشد و در عشره كامله در حماي بلغمي دائره 

نيم مثقال فلفل سياه سه ساعت قبل از نوبت دادن  كه بعد از گذشتن چهار ماه يك فنجانه كشكاب با  استمرقوم

 كثرت ادرار و دفع تعفن و بقراط در فصول نوشته كه آب گرم قبل از نوبت به جهتكند  مي تب در سه روز رفع اين

 اند كه در بر سر بيمار انكباب كردن از مجربات نيست و قاضي ثناءاهللا صاحب مرحوم در معالجات ثنائي ملمي فرموده
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 چيزي ديگر از اينغمي دائره و الزمه تا چهل روز متواتر گلقند عسلي و سكنجبين ساده مساوي دادن بهتر بلتب 

  نيست

  عالج حماي لثقه

 به احتياط و تدريج نمايند زيرا كه مادة در اينجاعالجش بعالج حماي مواظبه نمايند مگر اقدام بر تسخين بملطفات 

 تحليل نشود بلكه به استعمال ادوية ملطفه متحرك و تبخر ه سرعتبجهت از اين ر استدر عروق محصو تب اين

 عروق برسد و آن گرم گردد و بدق مودي شود و به طريق اعضاي اصليه خصوصاً قلب به سويگردد و حرارت آن 

 وجه آن عنقريب در اقوال مبين گردد و در دادن مبردات نيز آن چنان چهدر آن خوف حدوث سرسام باردست  ايضاً 

صفراوي زيرا كه ماده را خام كند و عرض بطول كشد و فساد آن بجگر رسد و منجر به  تب يري نشايد كه دردل

استسقا شده عالج مشكل گردد و آنجا كه سرفه باشد ترشي دور بايد داشت و حبوب مسكن سرفه بدون مخدري 

ي گاه گاهي بعد طعام بمقي مناسب يا  بود و صداع نباشد تنقية بلغم بق ساخته در دهن دارند و آنجا كه دماغ قوي

ي كه سخت گرم و تيز نباشد مناسب بود و آنجا كه صداع باشد بحقنه و به مسهلبه اسهال برفق بعد ظهور نضج 

 برند غير از كار به و ديگر تدابير كه در غب غيرخالصه مذكور شد حسب حاجت  استشياف شكر تلئين طبع اولي

ف و تقويت معده سكنجبين و گلقند و عرق باديان دهند و اگر دماغ ضعيف بود مخدرات بالجمله جهت تلطيف خفي

 و چوب مشاهده حال اقتصار ورزند و به حسب باديان و امثال آن به عرقسكنجبين نبايد داد و بر گلقند تنها خواه 

 سود دارد و آنجا كه  خيارشنبر كنند و بعد نضج تنقيه و ادرار بول نمايند و بعد تنقيه قرص گلبه مغزتلئين طبع 

السوس و خطمي فائده نمايد و استحمام بعد  در سينه خشونت بود مطبوخ بنفشه و سپستان و پرسياوشان و اصل

يكه در دماغ ضعف نبود و صداع نباشد و اگر لثقة كهنه مشتبه بدق باشد طبيخ به شرط  استنضج تام كثيرالنفع

 مويز منقي ده دانه نانخواه دو ماشه قرنفل چهار عدد جوشانيده  چهار ماشههر يكالسوس باديان پرسياوشان  اصل

 كه آن است تب ين در عالج اينمتأخرنبات يك توله داخل كرده دهند بعد از آن مسهل بدهند و دستورالعمل بعض 
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 چهار ماشه عناب هفت دانه جوشانيده و هر يكالسوس باديان  هفت روز نضج ماده بدين دوا كنند گل بنفشه اصل

گاهي گلقند گاهي شربت بنفشه در آن حل كرده خاكشي پاشيده بنوشند و روز هشتم بدين مطبوخ مسهل دهند 

 نه ماشه پرسياوشان شش ماشه عناب ده دانه جوشانيده صاف هر يكالسوس  الثعلب اصل گل بنفشه باديان عنب

صاف كرده روغن بادام شش ماشه  شش توله گلقند چهار توله ماليده باز هر يكنموده مغز خيارشنبر ترنجبين 

انداخته بنوشند روز نهم جوشاندة مذكور روز دهم مسهل مسطور روز يازدهم دواي روز نهم روز دوازدهم هم مسهل 

 چهار ماشه گالب پانزده توله در هر يكالثعلب تخم كاسني  مذكور روز سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم عنب

دهم اين مسهل دهند عناب ده دانه گل بنفشه گاوزبان باديان مكوه جوشاندة مذكور داخل نمايند روز شانز

 نه ماشه پوست بيخ كاسني شش ماشه سناي مكي يك توله جوشانيده فلوس خيارشنبر هر يكالسوس  اصل

 به عدهشسته بخورند  به گالب ترنجبين گلقند روغن بادام با وزان سابق افزوده بدهند و روز هفدهم هليلة عربي

 چهاردهم بدهند غذا شورباي قليه خشكه روز مسهل ميانه روز نخودآب و شب شوربا و خشكه روز هژدهم دواي روز

 هر يكالثعلب   شكاعي پوست بيخ كاسني عنببه عدهقرص گل صغير با سكنجبين بزوري معتدل سرشته بخورند 

 اقوال افاضل تا خاطرجمع شود چار ماشه جوشانيده گلقند حل كرده بدهند بعد از آن همين ادويه استعمال نمايند

آن فرمايد كه عالج حماي بلغميه الزمه مسمي بلثقه عالج بلغمية نائبة هر روزه است و فرق فيمابين  الرئيس مي شيخ

بايد كه استعمال ملطفات حاده به آهستگي نمايند و اگر اقتصار نمايند بر مثل سكنجبين و تب  در اين  كهاست

عسل و آب باديان و كرفس و اصول ثلثه يعني بيخ كاسني و باديان و كرفس نفع كنند گلقند و جالب عسل و ماءال

 اعضاي رئيسه نكنند و گاهي كامخ شبت و كامخ كبر به سويزيرا كه اين ادويه نضج ماده برفق نمايند و تحريك آن 

 مراعات زمانها يعني بتوسيع  در وقت ظهور آثار نضج در ماده و تدبير غذاي ايشان در ايشان را نفع نمايد و خصوصاً

در اغذيه كثيرالغذا و خالف آن يعني بتويجع و تلطيف و قوت قوه و ضعف آن مثل تدبير مواظبه است كه در سابق 

 از ايضاًمذكور شد و از ادوية جيده براي ايشان قرص عشره است كه در آن داده ادويه است و در قرابادين نوشته و 
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الطيب هر واحد  السوس شاهتره سنبل  ربشش درم گل سرخ  استان اين قرص گلادوية جيدة مجربه براي ايش

 اين قرص غافث نسخة آن غافث چهار درم گل ايضاًچهار درم مصطكي كهربا هر واحد سه درم انيسون دو درم و 

رخ نيم  غافث سه اوقيه گل سايضاً و ثلث طباشير دو درم و نهم ادويه در سوده به آب قرص سازند و درم يكسرخ 

 اين قرص افسنتين نسخة آن افسنتين اسارون تخم كرفس ايضاًالطيب نيم رطل طباشير چهار اوقيه و  رطل سنبل

 ايالقي و جرجانيالطيب هر واحد دو درم  انيسون مغز بادام تلخ شكاعي باداورد عصارة غافث مصطكي سنبل

باشربه و ادوية منضجة  تب  در عالج اينكه آنبلغمي نائبه است جز  تب همچون عالج تب نويسند كه عالج اين مي

 نتوان كرد خاصه اگر با وي صداع يا ضعف دماغ بوده باشد زيرا كه در اينجاملطفه چندان دليري كه در نائبه كنند 

به تر آن باشد كه معده را  تر گشته بدماغ برايد و سرسام آرد پس اولي بيم آن باشد كه در وقت تزايد ماده لطيف

قوت دهند و براي تلطيف خلط از سكنجبين ساده يا سكنجبين كه در آن بيخ باديان پخته باشد يا جالب و قند گل

 اندك باديان به آب كرفس جوشانيده تجاوز نكنند و از قرص گل نيز تجاوز نكنند و از بهر اين بقراط گفته است كه

ان غره نشايد كرد و بر چيزهاي گرم دادن دليري ايش تب تر باشد و بر نرمي و آهستگي مردم پير را نرم و آهستهتب 

آهسته باشد بعد نضج تنقية بلغم بحبها  تب نبايد كرد واال بعد احتياط تمام واگر دماغ قوي باشد و صداع نبود و

صفت كنند كه در آن شحم حنظل باشد و ادرار بول بماءاالصول نمايند و قرص غافث و قرص افسنتين سودمند بود 

يرند غافث سي درم گل سرخ شصت درم طباشير چهل درم شربتي دو درم نوع ديگر عصارة غافث  بگقرص غافث

شش درم گل سرخ سنبل طباشير ترنجبين هر يك دو درم شربتي يك مثقال و صفت قرص افسنتين در قول شيخ 

 نيز در قول گذشت يك مثقال از آن يا پنج درم گلقند و يا پانزده درم سكنجبين ساده بدهند و نسخة قرص گل

السوس نوشته و شاهتره و انيسون مطروح است و شربت آن  السوس اصل  عوض ربدر اينجامذكور مسطور شد ليكن 

گردد پس هرگاه عالمات آن پديد آيد بعالج آن مشغول  در آخر مؤدي به استسقا مي تب  و چون اكثر اينيك مثقال

 كه در عالج حماي مواظبه در Ĥن استاج را به اصالح آرد همبايد شد و نسخة ماءاالصول كه ادرار بول نمايد و مز
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لثقه هر صبح جالب از تخم  تب  نوشته كه درمصنف حاوي صغيرقول ايالقي بحوالة قول صاحب كامل مذكور شد 

كاسني سه درم و پوست بيخ آن پنج درم و از شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعير به 

 گلقند شكري ده درم در آن ماليده باشند آبي كهنخود پخته بدهند و يا جالب از سكنجبين ساده ده درم در اندك 

 به تدريج در اينجاداخل كرده بنوشند و از آب شديدالبرد منع كنند و در غذا تقليل بايد كرد و اقدام بملطفات قويه 

يعت به اين مطبوخ نمايند سناي مكي پنج درم تخم وحذر كنند و هرگاه اثر نضج در قاروره ظاهر شود تلئين طب

السوس مقشر نيمكوفته باديان گل سرخ بنفشه نيلوفر هر واحد سه درم مويز سرخ طائقي ده درم آلوي  كاسني اصل

 آيد و در آن فلوس خيارشنبر و ترنجبين يك رطلسياه عناب هر واحد بيست عدد همه را در سه رطل آب بپزند تا ب

ده درم ماليده صاف كرده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر نمايند هرگاه اسهال خوب نمايد هر واحد پانز

به جالب بارد از شكر سفيد و عرق گاوزبان هر واحد ده درم و تخم ريحان دو درم بنوشند و در آخر روز غذا 

هند پس قرص بنفشه مقوي بسقمونيا و  كه در آن نخود و لوبيا پخته باشند بدهند و دو يا سه روز راحت دماءالشعير

تربد و يا معجون خيارشنبر پنج مثقال در آب گرم حل كرده بنوشانند و با قي عالج و تدبير او مثل عالج مواظبه 

 بعد بيان امتناع به اقدام مسخنات خجندي و نوح ابنالئق نيست تب  در اين  قرص غافث دلككه آنباشد غير 

آهسته بود مدرات  تب قند و قرص ورد نمايند و اگر دماغ صحيح باشد وبه گلت معده نويسند كه توجه بر تقوي مي

قويه مثل ماءاالصول و بزور و ماءالعسل و دواءالكركم و كموني و فالفلي دهند و از قي بمقطعات مثل سكنجبين و 

 تب  گفته كسي را كهبقراطد  و كامخ كبر يا مرقة معمول به انجدان و صعتر بخوراننبه عسلآب گرم بازنمانند و نان 

 گويد كه افضل عالج حماي شرك هندي كثير سود دارد و به مراتبغير صفرا باشد ريختن آب گرم بر سر او 

 گويد كه اطبا حماي بلغمي را تشبيه اهرن وليكن بعد روز هفتم تا معدة او درم نكند و  استبلغمي قي كردن

 گفته ابن سرافيونس دخان او بسيار برخيزد و سوختن او كم باشد و اند بچوب تركه در آتش انداخته باشد پ داده

 گويد علي بن زينبلغمي را اجازت حمام ندهند مگر بعد ظهور نضج چه او ايشان را ضرر دهد و  تب كه صاحبان
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ماد اعتتب  در اين فرمايد كه  ميمحمدزكرياكند و  از مالش روغن حذر كنند كه ابطاء تحليل او ميتب  در اين كه

 غافث و شاهتره و باداورد و شكاعي واشق و كندر و مانند آن وجوع طويل و خواب بر به مثلبر ادرار بول غليظ باشد 

 گويد كه عالج حماي مواظبه بعينه عالج حماي لثقه است ليكن در لثقه مزيد اعتنا بتسخين واجبست انطاكيآن 

 مفتح باشد مثل ماءالعسل و كرفس براي چيزي كهردن  و ايضاً بدلك خشن و خو استزيرا كه خلط در قعر عروق

دماغ ضعيف تب  در اين  گويد كه اگرميرعوضآيد مگر در اقالع كلي  انضاج و ايضاً بتعريق زيرا كه عرق در آن نمي

باب فائده تمام دارد  در اين گردد و معرقات و رنجور باشد استعمال مسخنات جائز نيست و باعث احداث ليثرغس مي

 خواهند و يكشب در سركه تر كنند آنگاه آنچه كه آنكار آزموده است بيارند حلزون چند  در اين  كهسفوفيصفت 

به  سپيد گردد و بعد از تنقية خلط فاسد كه آناندر آن از گوشت باشد بيرون اندازند پس آن حلزون را بسوزانند چند

هور اشتداد بدهند و بدن بيمار را بپوشانند كه از عجاب  ثلث درم تا دو ثلث با شراب يا روغن گاه بوقت نوبت يا ظقدر

بن زين در حميات مزمنة   كه عليصفت مطبوخي عمل افتاده باشد به تكرارتجاربست و كم ديده شد كه حاجت 

 سه درم گشنيز خشك چهار درم پودينة نهري پنج درم مويز منقي هر يكسايد صعتر گل سرخ زنجبيل  بارده مي

 و دواي مجرب بنوشند گرم نيمدر دو رطل آب بجوشانند تا بنصف آيد صاف نموده ثلث رطل هفت درم همه را 

 بيشتر در اينجانويسد كه   ميمولف اقتباسصاحب داراشكوهي در ذيل ادوية مفرده نافع حماي مواظبه مسور شد 

 در ابتدا سخت اجتناب از مواظبه در ادرار كوشند و به استفراغ كمتر متوجه شوند و از استعمال مسخنات شديده

بعد  تب خان كه در رفع اين  نواب علويدواينمايند تا مورث سرسام گشته موجب هالك نگردد كذا في االندميزيا 

 قرص گل سه ماشه در شربت بنفشه يك توله بليسانند و باالي آن تخم كاسني يك  استسه چهار ماه از مجربات

 يك ده توله تر كرده در جهولي انداخته بطور رهني بچكانند و هفت توله در عرق كاسني و عروق مكوه و گالب هر

 در ظرفي مسي قلعي داركه بر آتش اخگر چوب كنار سرخ كرده باشند انداخته صاف به عدهمرتبه تكرار نمايند 

يد مفنموده سكنجبين بزوري دو توله داخل كرده بنوشانند و در خالصةالتجارت نوشته كه بعد تنقيه اين دوا بسي 
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 شيرين كرده به عسل نانخواه مقشر يك توله شب در آب شيرين خيسانيده صبح صاف نموده يك پيالة آن است

اند دارفلفل يك عدد قرنفل دو عدد در عرق كاسني و   كه حكيم بقاءاهللا خان از مجربات خود نوشتهدوائيبدهند 

ه افزوده صاف كرده دهند و هر روز قند نيم مكوه هر يك يك نيم توله شب خيسانند صبح بدست ماليده قند يك تول

 بيفزايند تا چهارده روز پس هر روز بنحويكه اضافه كرده شد بكاهند تا هر يك بوزن روز به دستورتوله و ديگر اجزا 

 شيرة مكوه صفت بگذارند و چون هشت ماه بگذرد و سرفه و تهبج اطراف پديد آيد اين دوا دهند به عدهاول برسد 

السوس مقشر هفت ماشه و تخم كشوث سه ماشه در عرق مكوه و   يك توله و اصلهر يكلوي سبز خشك شيرة گ

خان   والد علويشربت كشوثشاهتره هر دو پاو آثار برآورده مثل كوكنار هفت نوبت چكانده شربت بزوري حار و 

 از دست پناه گرفته در هر يك دو توله داخل كرده و هفت عدد پارة سفال آب ناديده در آتش سرخ كرده هفت كرت

آن انداخته صاف نموده بدهند وليكن بايد كه اول قرص افسنتين سه ماشه در شربت كشوث دو توله بليسند و باالي 

 و سالي تا مدت ر استطعام مصطكي سه ماشه در دواءالكركم آميخته بدهند صبح و شام تا يك هفته كه عظيم االث

خان معاينه  كرد حكيم كبير علي  بردم سودي نميكار بهتعديالت بكرات و مرات نه ماه لثقه داشتم و هرچند تنقيه و 

 اسليم نمودند و اين دوا دادند شيرة فقاح اذخر هفت مانند شيرة به فصدالفور امر  احوال و قاروره و نبض فرموده في

 ناديده در آتش سرخ هاي سفال آب تخم كشوث سه ماشه در عرق مكوه و افسنتين هر يك هفت توله برآورده پاره

 هر يكخان دو توله داخل كرده خاكشي و تخم بادرنجبويه  كرده هفت مرتبه داغ داده شربت قنطوريون نواب علوي

   تدبير صحت يافتماز اينسه ماشه كف زده بنوشند تا دو هفته استعمال اين فرمود در مدت يك هفته 

  حميات كه اكثر از قسم بلغميات بود

 و آن شش  است از آن مخصوص به اسما و احكامهر يكيز باشد و از اقسام سودا البته نباشد و و گاهي از صفرا ن

 افيالوس و انفاليوس نيز گويند و در سرياني فرسولسوس نامند و آن تپي باشد كه آن را انقيالوس كه اول  استقسم

از بلغم زجاجي بود كه در باطن  تب در آن اندرون بدن برودت محسوس شود و بيرون آن حرارت باشد و حدوث اين
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 برد خود سرد گرداند پس آنچه از آن عفن شود از آن بخار گرم در به سببوقعه بدن حاصل شود و آن موضع را 

ظاهر بدن منتشر متفرق گردد و در ظاهر لهيب آرد و آنچه متعفن نشود در باطن سردي آرد و برودت او قبل از 

 از آن الفت گيرد و از سردي آن است او اندر عضوي كه وقتيكه آن ساكن باشد زمان نوبت بهر آن ظاهر نشود كه تا

او منفعل نشود و چون حركت كند وقت نوبت و مالقي گردد بعضوي از اعضاي باطني مجاور آن عضو كه مالوف او 

ك متفرق نيست از آن منعفل گردد و سردي او احساس نمايد و هرگاه عفونت در آن آغاز كند حركت نمايد و اند

 تب  غلظ و لزوجت خود در تمام بدن عام نگردد تا در ظاهر بدن نيز سدري از آن حادث گردد و اينبه سببگردد و 

 دوميابند  كمتر نجات مي تب از اينرساند و پيران  نمايد و منجر به استسقاي لحمي گشته بهالك مي تا دير مي

 كه اندر آن در باطن بدن حرارت بسيار محسوس شود و در ظاهر  است لنفوريا نيز گويند و آن تپيآن راليفوريا كه 

در اكثر بلغمي بود و گاهي صفراوي حادث از صفراي محية بسيار غليظ و آن از بلغم چنان  تب آن برودت و اين

 چيزي كه ظاهر كه آنعارض شود كه بلغم در باطن چون مشتعمل شود و عفن گردد آن موضع را گرم گرداند و بهر 

 غلظ و شدت برد او بسيار متحلل نشود پس ظاهر بدن به انتشار بخار آن بسيار نگردد و به سببرا گرم كند بدن 

 متوجه شود پس ظاهر بدن از حرارت  است حيز اذيت كه آن باطن بدنبه سوي قوت مع خون و روح كه آنبهر 

 خام زجاجي بارد باشد كه آن اعانت  در غشي و خصوصاً هرگاه در ظاهر بدن بلغمچنان چهخالي شود و بارد گردد 

 بخار قليل ضعيف  است بسيار باشد كه از آن بلغم كه در باطن بدنكه آنبر برودت ظاهر بدن كند و ايضاً بهر 

 حرارت منفصل گردد و اندك مدت حرارت به سبب ظاهر بدن صعود كند و آن به سويالحرارت منحل گردد و 

گردد پس هرگاه آن زائل   از بخار آب گرم زائل ميكه آنآن بخار زائل شود مثل  آن حرارت از به عدههمراه آن باشد 

شد و آن بخار و بلغم در اصل قبل از عفونت شديدالبرد بوده پس سردي آن عود كند و ظاهر بدن را سرد سازد و 

يظ در باطن باشد و از صفرا چنان عارض گردد كه هرگاه صفرا اندك و غل تب اين نوع در اكثر نائبه بود و اما اين

 قلت و غلظ آن منحنل نشود كه ظاهر بدن را گرم به سببعفن شود و آن موضع را گرم گرداند و از آن ابخره بسيار 
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 به سببسازد همان حالت كه در بلغمي مذكور شد عارض شود يعني سخونت باطن بحرارت عفونيه و برودت ظاهر 

 و صفراوي  استصفراوي را بطيقودس نامند و اما ليفوريا اسم جنس آن و اين نوع به سويعدم تحلل ابخره كثيره 

 گويد انطاكي اتحاد شديد صفرا با بلغم به سببباشد  تر از شطرالغب مي  و ليفوريا در مدت طويلآن استنوعي از 

به  كه لنفوريا از صفراي محرقه داخل عروق و بلغم حصي قريب سطح جلد كه حرارت آن استكه قياس مقتضي 

 تسويد زيان و آثار به حدنوع اگر برودت ظاهر اشتداد نمايد و حرارت باطن  در اين حل او نرسد عارض گردد وحد

كرب و قلق و اختالط عقل و ثقل رسد پس در عالج اوجاي طمع نيست و اين حالت را چند بار مشاهده كرديم كه 

 تپي كه در آن هر واحد از حرارت و سومازند در همان هفته عقب او موت رو نمود و اگر چنان بنا شد بعالجش پرد

 حرارت در موضعي از ظاهر بدن كه آنبرودت معاً در هر يك از باطن بدن و ظاهر آن در حالت واحد يافته شود يعني 

و برودت در موضعي ديگر از ظاهر آن يافته شود و همچنين حرارت در موضعي از باطن بدن و برودت در موضعي 

اگر باشد پس چنان افتد كه دو مادة بارد بلغمي باشد  تب فرمايد كه مثل اين  ميشيخيافته شود ديگر از باطن آن 

 تعفن يكي از آن در باطن بدن حركت كند و ديگر در ظاهر آن و همه با يكي از آن هر دو در ظاهر و به سببكه 

آن بخار حار لطيف بنواحي خود  از هر يك وقتيكه هر دو در تعفن شروع كنند به عدهباطن بسيار منتشر نباشد 

رساند و آن هر دو چون بار دست ببخار خودها گرم نمايند و بجرم خويش سرد سازند و سبب تبريد خلط بارد در 

حال حركت معلوم شده و آن مرور مادة بارد بر اعضاست كه ببرودت آن انس نداشته باشند و گويند كه حدوث او 

ت صفراوي و ديگر بلغمي يا سوداوي باشد پس عفونت ضعيف حادث شود كه چنان بود كه در خارج بدن يكي رطوب

 گرم آن را حرارت خود گرم گردد پس ظاهر بدن و باطن به سبببدن صفراوي بنابر سرعت قبول او تسخين را 

و گرداند و اما رطوبت بلغمي و سوداوي پس بر تسخين او اين عفونت قوي نگردد بلكه سيالن آن نمايد پس بگدازد 

 سرد سازد جائيكه برسد و جائزست كه هر دو رطوبت متميز آن راسائل گردد و آن باردست ظاهر بدن و باطن 

 كه  است حماي غشيه و آن تپيچهارمباشند و يا مختلط باشند و با وي انفصال آنها بحرارت ضعيفه سهل باشد 
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 مادة به سببطاقت شود و در آن غشي  و بيقوت  چون ابتدا كند غشي حادث گردد و بيمار در هر نوبت بيهوش و بي

 بلغم خام تخمي متفرق بسيار در بدن كه از كثرت او قوت مقهور گردد و لختي از آن به سببآن افتد و آن در اكثر 

 دل و فم معده بريزد عارض شود و در اكثر اعانت ضرر آن ضعف فم معده كند و آن بلغم چون متحرك به جانب

عاجز  تب كند قوت حيواني و طبيعي را اكثر مقهور گرداند و متحير كند و از تدبير غشي وشود و در عفونت شروع 

 ماده وفا نكند و اگر به استفراغ ماده به آهستگي مشغول شوند به تدبير اگر قوت را با ماده بگذارند چنان كهشود 

 و اگر به استفراغ آن به اسهال  غلظ و كثرت خود و بحركت خانق قوت و روح حركت كندبه سببماده عصيان نمايد 

 با وجود سكون ماده غشي در اينجايا فصد بسختي مشغول شوند قوت متحمل آن نباشد و چگونه تحمل نمايد كه 

 غلبة ماده بكيفيت و كميت او و ايضاً حاجت ايشان به سببافتد و با اين همه حاجت ايشان به استفراغ بيشتر باشد 

ط ايشان خام بود در آن خوني نباشد كه غذا ببدن دهد و انعاش قوت نمايد و بدن بغذا شديد باشد زيرا كه اخال

 تحليل حمي و عدم وصول تغذيه و اگر تكليف غذا دهند مادة فاسد زياده گردد و اگر غذا به سببغذا باشد  بي

محدث غشي  قلب چيزي از مادة بارد به سويندهند قوت قوت ساقط شود و در ابتداي آن چنان عارض شود كه 

 طبيعت در تسخين ماده و تلطيف به عده برودت ماده مصبوب به سبببريزد پس نبض صغير و بطي و متفاوت شود 

 قلب تحريك داده بر آن اعانت كند پس قلب از ضرر برودت به سوي آن راآن جهد كند و عفونتي كه بعض اجزاي 

اً در انقباض آن گردد و مع ذلك صغر و بطو و آن خالص يابد و در ضرر حرارت آن افتد پس نبض سريع و خصوص

در بعض احشاي مريض ورم باشد اميد صحت آن نبايد داشت و سردي اطراف و  تب تفاوت غالب بود و اگر با اين

مع انضغاط نبض و عدم زوال اين عوارض بعد رفع غشي بيمار را بدورة  تب عرق سرد غليظ قبل از نوبت در انواع اين

هاي سياه بر همه بدن پديد آيد  كند و اگر با اين اعراض وقت دورة شكم دم گردد آبله ك ميدوم و يا سوم هال

در بعض اوقات از صفراي غالب غليظ عارض شود و گاهي از اختالط رقيقة رديه  تب اين عنقريب هالك گردد و ايضاً 

ن در ابدان بسيار حار يابس مزاج  تعفآن راالجوهر سمي باشد كه  افتد و اكثر آن صفراوي شديدالرقت و غوص ردي

عارض شده باشد و اين نوع حاد بود كه نبض و قوت را در يك يا دو نوبت ساقط كند و با تهبج ذوباني بود كه در 
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الرئيس اين نوع را كه از كيموسات   حادث شود و گاهي با وي قوت تا روز چهارم وفا نكند و شيخبه سرعتبدن 

 و عروض غشي و گاهي به سرعت تغير اعضا و انخراط آن به سبب دقيه ناميده صفراويه حادث شود حماي غشيه

غشي در حميات از اسباب ديگر افتد مثل درد شديد و سهر و استفراغ مفرط و حركت مفرط و تدبيرش در ذيل 

ه ب مغشيه نامند آن را كه  است گويد كه از حميات مركبه تپيانطاكيتدارك اعراض حميات حاده مسطور گردد 

 فم معده و قلب پس قوتها به سوي كثرت تحلل مادة فاسد به سبب وقوع غشي در نوبت آن و اين حادث شود سبب

 و سقوط نبض ظاهر گردد و اين گاهي از بلغم به سرعتو حركات ضعيف شود و وحش غالباً برود و با وي عجز قوت 

 گاهي از صفرا بود و بنوبت غب آيد و در هر دو غليظ مراري باشد و بنوبت آن آيد و با وي عالمات آن ظاهر شود و

عسر  تب حال وفاي او بهرمرتبه شرط نيست بلكه اكثريه است و گاهي صفراوي آن نعل محرقه كند كند و انواع اين

اند كه صفراوي قطعاً هالك كند و چرا نكند كه شرب دوا بحركت خود جذب  بعيدالبرءست بلكه اكثر اطبا گفته

 طرف لب و معده كند و ترك آن نيز موجب تراكم آن گردد و غذا مختلط بصفرا شود و فاسد گردد يبه زيادتاخالط 

 حماي نهاري و آن تپي باشد كه پنجم جهت عسر گشت از اينو ترك آن سقوط كلي قوت واجب كند پس 

كه مادة او از مادة ليلي ليلي زيرا  تب تر بود از درازتر و ردي تب نوبتهاي در روز عارض شود و فترهاي او بشب و اين

 طول خود و عروض او در گرمي روز به سببشد و بسيار باشد كه   حرارت روز تحليل ميبه سبب واال ر استغليظت

دق اندازد و اگر اين خبيث نبودي عروض از وقت انفتاح مسام و تحلل بخار نگرديدي پس عارض نشود مگر  تب در

 غذا بشب دهد و نگذارد كه بر امتالي آن رابيب محتاج بود كه صاحب  كثرت ماده و قوت آن و مع ذلك طبه سبب

كند و مقامات حمي در گرمي روزه بيداري  معده خواب كند پس تكليف به بيداري خواهد داد و آن قوت را ساقط مي

عكس ليلي و اين تپي باشد ب تب ششم  استدر سردي شب ضرور در دق اندازد و بالجمله اين از حميات عسرالعالج

نهاري كه بشب آيد و بروز رها كند و اين نيز مثل نهاري رويست و طويل المدت بليدالحركت غليظ الماده 
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 كه در بدن منتشر گردد ليكن عفونت  استبلغم زجاجي لزج تب عسراالنفعال از فعل طبيعت و مادة اين هر دو

  بسيار نيافته باشد 

  عالج انفيالوس

الثعلب و خاكشي   د و اول سكنجبين و گلقند با عرق كاسني و باديان و عنببلغمي نماين تب عالجش مثل عالج

 مطبوخات مناسبه از اصول و بزور و ادرار مناسبه استعمال كنند و بعد از يك هفته و يا زياده از آن به عدهدهند 

م افزوده مسهل دهند چون ماده نضج بايد در همان مطبوخات سنا و تربد و غاريقون و خيارشنبر وگلقند و روغن بادا

و در استعمال ادوية منضجه و مسهله و غير آن و اختيار اغذيه و جز آن همان قاعده كه در عالج مواظبه ولثقه 

نيز مثل جميع حميات بلغمي محتاج بتقويت معده بود و گلقند با مصطكي و انيسون  تب گذشت مرعي دارند و اين

نزد من البدست  تب  گويد كه در عالج اينانطاكيتمام دارد و جهت تقويت معده در سائر حميات بلغمي نفع 

 گويند كه عالجش خفيف از شطرالغب نمايند بلكه بعالج حماي غشيه بعضيامتزاج چيزي از عالجات سودا و 

 نوشته صاحب خالصه التجارب و مفيد است در اينجا دلك متمادي و گرم داشتن بدن چنان چهبلغميه پردازند 

 جائز در اينجا وليكن دلك و گرم كردن ظاهر بدن  استبعالج حماي غشية خلطيه و مواظبه نزديككه عالج اين 

 اندر آب سرد غوطه خوردن اگر از فصل و سحنه و عمر مانعي نباشد عالجي نيكو بود يك بارنباشد و در وقت نوبت ب

سير غالب در طعام بتفاريق و  و فلفل سياه كوفته در عسل و مفيد استو نفس گرفتن بمقدار امكان و تخويف 

 كه  استفرمايد كه عالج انفيالوس و ليفوريا قريب از عالج حماي بلغمي  ميشيخ آب نافع بود به عسلجندبيدستر 

 به سكنجبين كه اوال ابتدا  استاند و الزم سابق مذكور شده نائبه و الزمة بلغميه نيز هر دو در طريق عالج متفارب

شود اگر   و شربت ورد امر كرده ميبه عسلهر دو برب غوره مطبوخ  در اين اً گاهيعسلي و شكري كنند و ايض

 بسيار باشد بعد از آن تدريج از طريق نوشيدن بزور مثل باديان و كرفس و آب به تسكينعفونت شديد و حاجت 

به  هر دو اعتنا اوراق آنها تا نقوع صبر و قرص ورد بمصطكي و حب صبر و ايارج فيقرا و حسب غافث نمايند و در
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 هر دو در اين  فرمايند و قي به آب لوبيا و ترب و شبت و پودينه و مدرات استعمال كنند و از مسهالت نافعهمعده

 كه  استتبه حدهاي مائل   كه از هليلة سياه و زرد و تربد و شكر سازند و از آنچه نفع بليغ دارد حقنهآن استتب 

 گويد مجوسيالملك و مري و عسل افتد  شبت و بابونه و خارخسك و اكليلدر آن مغز قرطم و قنطوريون دقيق و 

كه ابتدا نمايند اوالً در عالج انفيالوس به استعمال گلقند در هر روز بخائيدن نيك بوزن هفت درم و بااليش آب 

 خام باشد  بنوشند و بعد دو ساعت از آن دو اوقيه سكنجبين بزوري بياشامند و اگر سردي شديد يا بولگرم نيم

 برند و غذا بچة مرغ بطور اسفيدباج يا زيرباج يا مطنجن بدارچيني و زيره و كار بهگلقند و سكنجبين هر دو عسلي 

 تربد يك درم غاريقون چهار دانگ صبر صفت آنكرويا و مانند آن پخته بخورند و بعد هفت روز اين دوا دهند 

 و سحرگاه خورده بااليش آب گرم بنوشند و بعد ه سرشندب به سكنجبينسقوطري نيم درم كوفته بحرير بيخته 

اسهال فرداي آن صبح قرص گل با گلقند بدهند و اگر در معده ضعف باشد اندك مصطكي و عود بدان اضافه سازند 

 بخورند و هر روز در حمام داخل كنند و به سكنجبينو اگر در معده ضعف نباشد و در آنجا حرارت بود قرص گل 

 بر آن ريزند و در حمام زياده قيام نسازند تا لطيف خلط نگدازد و غليظ باقي ماند و مع ذلك دلك گرم نيمآب 

 ايالقي و جرجانيمعتدل در سائر بدن او استعمال نمايند بعد از آن بسائر تدبير اصحاب حماي بلغميه پردازند 

به  و بيشتر عنايت بقي كرده و قي ت اسديگر نزديكبه يكگويند كه عالج هر دو نوع يعني انفيالوس و ليفوريا 

 و تخم ترب و مانند آن بايد فرمود و از اول مرض تا هفت روز هر روز صبح هفت درم گلشكر نجايد و بعد سكنجبين

 دو ساعت سكنجبين ساده بيست درم بنوشد و بعد يك هفته نقوع صبر و ايارج فيقرا و حب صبر و شربت گل دهند

زده درم هليلة زرد و چهار درم مصطكي سه درم گل سرخ انيسون زعفران هر  صبر سقوطري دواصفت حب صبر

 صبر سقوطري چهاردانگ سوده در آب صفت نفوع صبرواحد يك درم كتيرا مقل هر يك يك درم شربتي دو درم 

نسخة كاسني چهل درم حل كنند و يك شبانه روز گذاشته بنوشند و اگر عوض صبرا ايارج فيقرا كنند روا باشد 

 باديان پنج درم در دو من آب بپزند تا به نيم من باز آيد صاف كنند و دو درم ايارج فيقرا در آن حل كرده در يگرد
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 بنوشند معده را از خلط لزج پاك كند و گرم نيمشيشه كرده در جاي گرم بنهند و روز سوم سي درم از آن گرفته 

ل سرخ اقماع جدا كرده دومن بگيرند و در ده من آب  گصفت شربت گلصداع متولد از بخار معده را زائل نمايد 

 كه بعد از نضج صفت مسهلي آرند به قوامبپزند تا به نيمه آيد صاف كرده و يك من عسل دو من شكر انداخته 

 كه در قول مجوسي گذشت و در آخر اين حميات كموني و فودنجي و مانند آن سود  استبايد داد و نسخة او همان

بمرد پير باشد بعالجش مشغول نبايد شد زيرا كه از آن خالص نيابد و اگر  تب اند اگر اين  گفتهبابعضي اطدارد و 

مرد كسل و قوي باشد ادوية ملطفه مثل دواءالمسك هر بماء االصول بدهند و اگر فصل زمستان باشد شليثا و 

تدا هر صبح جالب از باديان و  گويد كه بهر تلطيف بلغم در ابابن الياسمثردويطوس و ترياق كبير نافع بود 

بادرنجبويه هر واحد سه درم و گلقند شكري ده درم بنوشانند و غذا مزورة بنوماش و نخود و مغز بادام دهند و تلئين 

 تربد و معجون خيارشنبر و قرص بنفشه كنند و سكنجبين بزوري با قرص غافث و لك و گل به مطبوخطبيعت 

ل غليظ سفيد خام باشد تخم كرفس و باديان هر واحد سه درم با گلقند عسلي ده بخورانند و اگر سردي شديد يا بو

 ماكيان و تيهو و دراج دهند و يا هر صبح سكنجبين به لحومدرم بنوشانند و غذا مزورة نخود و مغز حب قرطم 

مغز حب قرطم و بزوري حار كه در آن عصارة غافث باشد ده درم با قرص غافث يك مثقال بخورانند و غذا نخوداب و 

 و قاطع بلغم زجاجي  است نافعآن رادارچيني و زيره و كرويا و هرگاه نضج تام در قاروره بينند اين حب دهند كه 

غليظ از عمق بدن بقوت صبر سقوطري يك درم غاريقون نيم درم تربد سفيد يك درم مقل يك دانگ باريك سائيده 

 سحرگاه بخورند و تا آخر روز بر آن صبر كنند و هرگاه است به آب كرفس سرشته حبها سازند و اين يك شربت

اسهال نيك كند جالب بارد از شكر سفيد و عرق گاوزبان هر واحد ده درم تخم ريحان دو درم بنوشانند و غذا 

 زوري ده درم با قرص به سكنجبين به عدهبنخوداب و گوشت ماكيان و دارچيني سازند و دو يا سه روز راحت دهند 

   است مثقال بخورانند و باقي تدابير اوقيه حماي بلغميگل يك

  عالج ليفوريا
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و قسم سوم كه در آن حر و برد معاً محسوس گردد معالجة اين هر دو بعالج انفيالوس كنند اما تدبير ليفوريا محتاج 

ي گرم بسيار ها وغنبه ر و دلك بدن و تمريخ او  استبرفق در استعمال ادوية حادة جالية مقطعه از تدبير انفيالوس

 برند ليكن بگرميها اينجا آن جرات كار به بنوشند و هرچه در عالج مواظبه مرقوم شده به عسلكنند و رب غوره 

نتوان كرد و دلك متمادي و گرم داشتن تن اينجا عظيم نافع بود و بايد كه مصطكي يا كندر يا قاقله بخايند و 

ج قسم سوم مذكور كه مركب از انفيالوس و ليفورياست مركب از  كه عالآن است گويد كه قياس مقتضي انطاكي

در عالج صفرا و بلغم باشد و اگر ليفوريا از صفراي غليظ افتد عالجش نزديك بعالج غب غيرخالصه باشد و دلك 

بين  مركب از تدبير بلغمي و صفراوي مثل شطرالغب پردازند و گلقند با سكنجبه تدبير نيز بسيار نافع بود و اينجا

 انطاكي اوالً بعالج صفرا معالجه نمايند بعد از آن مالش بدن از بورة ارمني و قصب الزريرة به قول و نيكو استبغايت 

نوع بغايت افعل محمود دارد بر آن اعتماد  در اين محلول در غاليه يا روغن بابونه و قي كردن به آب عسل و هندوانه

الج تپي كه حرارت در باطن باشد برفق بايد كرد و در ابتدا سكنجبين نويسند كه ع  ميجرجاني و ايالقينمايند 

ساده و گلشكر بايد داد و در آخر مرض نقوع صبر و ايارج فيقرا و آب باديان و آب كاسني و قرص گلو مانند آن و 

روف  گويد كه تدبير صاحب حماي معصاحب كاملقوانين كه در عالج حميات بلغمي مذكور شد مطالعه بايد كرد 

 مشاهدة نضج خلط و خامي آن پس اگر خام باشد تدبير او به به حسب حماي بلغمي بايد كرد و به تدبيربليفوريا 

 اندر آن باديان و تخم كرفس انيسون جوشانيده باشند و آبي كهاشياي ملطف سازند مثل گلقند و مصطكي به 

 و به سكنجبينقرص افسنتين در بعض اوقات سكنجبين عسلي و عنصلي به آب حاشا يا آب پودينة كوهي دهند و 

 آن و ايضاً معجون فالفلي و ترياق وليكن اين اشيا بعد به سوي مشاهده حاجت به حسبايضاً معجون حلتيت احياناً 

النيل و غير آن كه اسهال  نضج و تنقيه بدواي مسهل مركب از تربد و غاريقون و ايارج فيقرا و شحم حنظل و حب

ي كه در آن هليلة كابلي و به مطبوخل نمايند و اگر فصل و مزاج و سن احتمال اين ادويه ننمايند بلغم كند استعما

الملك و حاشا و پودينه   در آن بابونه و اكليلآبي كههليلة سياه افتد تنقيه كنند و در حمام داخل نمايند و بر بدن او 
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 به روغنونه و شيخ و قيصوم يا شبت مطبوخ بود و يا ي كه اندر آن باببه روغنپخته باشند نطول سازند و مالش بدن 

نويسند كه هر صبح جالب از نيلوفر و بادرنجبويه هر واحد سه درم با   ميخجندي و مصنف حاويقسط نمايند 

گلقند شكري ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش و نخود سازند و هرگاه حرارت و تشنگي افراط نمايد و مريض را 

خم كاسني سه درم و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعير با نخود و طاقت آن نباشد ت

از اخالط بلغمية  تب از ملطفات و مسخنات غيرشديد السخونت غافل نباشند زيرا كه حدوث اين تب در معالجة اين

 كرب و عطش او خوف نكنند و هر لزجة غليظه است و به اعراض الزمة او ملتفت نشوند و از قلق مريض و لهيب و

روز جالب از بادرنجبويه سه درم و گلقند شكري ده درم و از مصطكي نيم مثقال بدهند و يا باديان  و تخم كرفس 

هائيكه  هر واحد سه درم بجوشانند و صاف كرده سكنجبين بزوري ده درم داخل كرده دهند و تلئين طبيعت بحقنه

ي نمايند كه در آن به مطبوخو هرگاه آثار نضج در قاروره ظاهر گردد اسهال در حماي بلغمي گذشت بايد كرد 

اسطوخودوس و تربد و غاريقون باشد و خوردن قرص افسنتين و معجون فالفلي و ترياق كبير و شرطه ويطوس 

ه در آن  و اگر مزاج و سن و فصل احتمال ادوية ملطفه و مسخنه و قوي االسهال نكند مطبوخي ك استايشان را نافع

آلو و عناب و سنا و شاهتره و هليلة زرد كابلي و سياه باشد با مغز خيارشنبر بنوشانند و هرگاه بدن پاك شود و 

الملك و  اعراض هائله ساكن گردد و در حمام غيرشديد الحرارت داخل كنند و بر بدن او آب مطبوخ بابونه و اكليل

وغن بابونه و شبت و مانند آن بر بدن بمالند و گاهي اين نوع حمي شبت و قيصوم گرم بريزند و بعد خروج از حمام ر

السوس و نيلوفر هر واحد سه درم و شكر  از ماده صفراي غليظه افتد پس هر صباح جالب از تخم كاسني و اصل

 وخبه مطبالسوس دهند و اسهال  سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعير با تخم كاسني و اصل

   است هليلة زرد و خيارشنبر نمايند و هر صبح نوشيدن شربت دينار وسكنجبين ساده نيز نافعبه مطبوخفواكه يا 

  عالج حماي غشية بلغميه
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 آرند و به عملبلغمي كنند و حقنة لين كه در آن اندك حدت باشد  تب هنگام غش غشي نمايند و بعد از آن عالج

 يا عسل به شكر به ماءالشعيرب آورند و هنگام گرسنگي و نزد ابتداي نوبت مالش بدن بپارچة درشت سازند و خوا

به شيرين كرده و بنان كه در ماءالسكر تر كرده باشند غذا دهند و هر صبح يك مثقال تخم كرفس جوشانيده 

ال  عسلي بنوشانند و باديان و گاوزبان و تخم كاسني و گلقند حسب حاجت افزايند و وقت غشي استعمسكنجبين

  و اگر از صفراي غليظ باشد بعالج غب غيرخالصه نزديك بود و اين شربت اسهال برفق كند و نافع استياقوتيها نافع

 آلوبخارا پانزده عدد سناي مكي شاهتره گل سرخ مويز منقي بيخ باديان بيخ كاسني تربد  استغشي و مركبتب 

 قند سفيد يك نيم پاو درم يك يك دو درم تخم كشوث سفيد هر واحد يك توله گاوزبان بسفايج بنفشه گل غافث هر

فرمايد   شيخ مياقوال حذاقو اگر عوض آلو دو توله تمرهندي تر كرده آب آن اندازند جائزست خوراك تا سه توله 

به  از ادوية لطيفه  استبه تدريج وجهش مذكور شد و طريق عالجش تنقيه چنان چه ر استدشوا تب كه عالج اين

ويه و خصوصاً اگر طبيعت بنفسه اجابت نكند پس حقنه ها تنقية ماده كه در امعا و عروق قريب آن  ادوية قسوي

باشد از فضول نمايند و در مادة باقي عروق بعيد تلطيف بدلك استعمال كنند كه آن بهترين مستفرغاتست و 

و بهترين وجه در مالش عاجز هستم مگر بمالش بدن  تب  گفته كه من از استفراغ اكثر صاحبان اينجالينوس

 كه اول ساقها را از باال بريز فرود همي مالند بپارچهاي درشت خراشندة جلد پس رانها را از باال بزير آن استايشان 

بعد از آن دستها را از دوش تا كتف دست بنحويكه جلد سرخ گردد پس از آن پشت و سينه و شكم را از فوق بتخت 

ا و رانه او غير آن بترتيب اول و بمرتبه كه پوست سرخ شود و چنان سازند كه زمانة و باز رجوع نمايند بمالش ساقه

مريض نيم در مالش بگذرد و نيم در خواب اگر ممكن باشد و بالجمله قانون عالج ايشان تلطيف ماده است بغير 

 يعني اندكي از آن در  و خصوصاً با قوت زوفا و يا تخم كرفس استتسخين بسيار و از ملطفات نافعه مثل ماءالعسل

آب او پخته باشند و مانند آن چون سكنجبين و جالب و صبح بدهند و اگر آنجا اسهال مفرط باشد ماءالعسل را 

تر طبخ دهند تا قريب انعقاد گردد كه آن اسهال كم و معتدل و نافع كند و غذا بيشتر دهد و سكنجبين عسلي  زياده
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 كه عادت شرب آب سرد باشد به آب سرد ممزوج كرده بايد داد و در آن ران و نيز ايشان را نفع كند اما در تابستا

 ر استت زمستان آب سرد البته نبايد نوشيد و بر آب گرم اقتصار نمايند و تناول جمله اشربه گرم كرده ايشان را اولي

 براي تشنگي چيزي كهمگر نزد ضرورت فصل سخت گرم و شدت بيقرار كردن گرمي و تشنگي سخت و موافقترين 

ايشان غير قوي باشد و اين  تب  اگر دهند سكنجبين عسلي است و شراب رقيق ايشان را در ابتدا نافع بود و خصوصاً

را بعد غذا از شراب چاره نباشد براي اعانت  تب قوي باشد و صاحبان اين تب كمتر بود و خصوصاً در پيران كه اكثر

ن مرض را دائم مالحظه نمايد پس هرگاه بينند كه دفعه در ضعف و  كه نبض صاحب اي استهضم و بر طبيب واجب

كند را نان در شراب ممزوج به آب تر كرده بخوراند اگر ورم احشا مانع نباشد زيرا كه اگر ورم مقارن  سقوط شروع مي

ث شود و اين علت گردد نه عالج را وجهي باشد و نه اميد خالص را جاي اعني هرگاه مثل اين تغير در نبض حاد

اند نزد اشتداد غشي پس خورانيدن آن   آن محتاجبه سويورم در اعضاي اندروني بود و اين طعام از آنجمله است كه 

نفع نخواهد كرد و بايد كه عقب آن طعام مالش بدن استعمال نمايند و اما غذاي كه بر آن خواب كنند يعني در شب 

 بر آن مزيد نكنند مگر هنگام سقوط قوت و اگر زياده كنند نان در  ور استبخورند و از پس آن بچسبند آن ماءالشعي

 و جرجاني  استجالب يا ماءالعسل نمايد بيسار نافع بود و بالجمله قي كردن براي حاجت برآوردن در آن خلط اولي

 و اگر قوت تا سه روز ماءالعسل دهند و هيچ چيز ديگر ندهند تب  كه اوالً از شروعآن استنويسند صواب   ميايالقي

به ضعيف باشد اندكي كشكاب بدهند و آن از كشك جو و نخود نيمانيم و يا دو حصه كشك و يك حصه نخود 

 مشاهدة حال بپزند و اگر بچيزي ديگر حاجت آيد اندكي نان در جالب يا ماءالعسل ثريد كرده دهند و اگر در حسب

به قندر و اندكي بورة ارمني بايد كرد و بدن او را ابتداي مرض قبض طبع باشد نخست تنقية روده بحقنه از آب چ

اي مختلف و پارچة درشت تا خلط به دستهي كه در آن قبض نباشد چون روغن خيري يا روغن كنجد بمالند روغن

لطف شود و در زمستان روغن خيري بهتر باشد و جاي خواب او خشك بايد معتدل در حرارت و برودت و خواب 

 را نضج دهد و خواب بسيار مضر بود و در اعضاي باطني گراني پيدا كند و آب با سكنجبين معتدل سود دارد و خلط
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آميخته بنوشند و از آب سرد پرهيز كنند و در سرما به آب گرم دهند و اگر آب گرم بدون سكنجبين بنوشند 

تر باشد و اگر طبيعت  جائزست و اگر از ماءالعسل مدبر بزوفا و كرفس خوف گرمي ماده باشد ماءالعسل ساده صواب

 خوف سقوط قوت باشد و اگر بيمار از ماءالعسل نفرت كند و يا اسهال كه آنمجيب باشد تدبير قبض نبايد كرد مگر 

از حد تجاوز كند عوض آن ماءالشعير يا آب گندم بايد داد و اگر حاجت باشد كه اندك سماق و اناردانه و گندم با هم 

 گويد كه جالينوس در حيلةالبرء گفته كه عالج اين انطاكيهيچ وجه جائز نبود بپزند جائز باشد و فصد كرد ب

هاي قليل الحدت و قليل الجذب براي تنقية مادة امعا بايد كرد پس اگر از بلغم باشد اين  هاي لين و حقنه بفتيله

ر واحد نيم جزو  برند سناي مكي يك جزو سرگين موش نمك بورة ارمني تخم خطمي تخم هلو خيا هكار بهفتيله 

 گل چرب كرده بردارند و بعد به روغن مقوم سرشته مثل خستة زيتون شياف سازند و به عسلشكر سرخ ربع جزو 

 آرند خطمي سناي مكي هر واحد يك اوقيه عناب سپستان تربد سفيد به عملساعتي تبديل نمايند و يا اين حقنه 

حد سه درم شحم حنظل بورة ارمني تخم كرفس هر واحد السوس هر وا اذخر هر واحد نيم اوقيه تخم كاسني رب

 بدان حقنه كنند به اندك زيت اگر سرما باشد واال روغن كنجد و تكرار گرم نيميك درم با چقندر و پايچه بپزند و 

نمايند اگر قوت متحمل باشد و مالزمت تغميز بجهات اربعة بدن كنند و ابتدا بساقين شرط نيست پس هرگاه 

 ممزوج سازند و جهد نمايند كه آن را به ماءالشعير شود ماءالعصل بنوشانند و اگر شكايت حرارت كنند اعراض ساكن

 غالب سازند و اگر به شكرآب مستعمل ايشان در شرب و اكل مدبر بتخم كرفس و مصطكي باشد و غذا آب كعك 

 گويد كه ابتدا بپاشيدن آب ابن الياسقوت ساقط گردد بچة مرغ در قزاز بپزند و آنچه از آن شيره برآيد بنوشانند 

بر روي صاحب اين مرض كنند و شكم او بماليمت بمالند و دست و پاي او بعصابها محكم بربندند تا  به گالب سرد

 ساده به به سكنجبينماده به اسفل منجذب گردد و دهن و بيني او بند كنند تا حرارت غريزي بداخل رجوع كند و 

وشانند تا مواد را از فم معده باصل منحدر سازد و استفراغ بقي نمايند و هر صبح جالب از آب گرم در حالت غشي بن

تخم كاسني و باديان  هر يك سه درم و گلقند شكري ده درم بنوشند و يا تخم كرفس سه درم جوشانيده صاف 
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ه بدهند و بحقنه لين كه  سفيد شيرين كردبه شكرنموده سكنجبين ده درم بر آن انداخته بنوشند و غذا ماءالشعير 

السوس باديان بنفشه قنطوريون دقيق  در آن ادني حدت باشد حقنه سازند مثل اين حقنه سناي مكي هفت درم اصل

هر واحد سه درم برگ چقندر يك باقه سبوس گندم يك كف جوشانيده صاف نموده روغن زيتون و آبكامه و عسل و 

 حكايت كرد كه قرشي هر واحد نيم درم بر آن ريخته حقنه كنند شكر سرخ هر واحد ده درم نمك و بورة ارمني

والد او را عارض شد و از خوردن شفتالو و اغذيه غليظه كثرت نموده بود پس تنقية او بعد نضج ده مرتبه  تب اين

غير نمودم به ادوية كه در آن غاريقون و تربد و مانند آن بود و غشي و سقوط نبض و فساد رنگ و اضطراب نفس و 

آن در حالت اين ماده بحال خود بود و اين همه نزد فراغ از تنقية و هم برطرف گرديد و از ابتداي مرض تا آخر آن 

شورباي بچة مرغ از آن قطع نكردم و مشروب در غير ايام تنقيه وقت صبح شربت ليمون تنها و بشربت سيب و يا 

مصنف اقتباس  به سكنجبين روز شيرة تخم خيارين السوس در بعض ايام بود و در آخر شربت بنفشه و به اصل

 اندك اندك غذاي ترياقي منضج بدفعات دهند مانند شورباي مرغ كه كه آنهيچ چاره نبود جز تب  در اين گويد كه

 بالخاصيت  كهييدوا  نخود در آن افتاده باشد به اندكي اناردانة كوهي و همچنين شورباي مرغابي قبل از نوبت و ايضاً

نمايد مانند فادزهر بزي و جواهر مهره و جدوار و عنبر و  قوت و تحليل ماده و تقويت معده و اعضاي رئيسه ميحفظ 

 دو سه ماشه در شربت سيب و يا بهي و يا شربت ياقوت دو توله سرشته همراه عرق كيور به قدرمشك و امثال اينها 

 و حقنة گرم در حالت غشي گشايند و عوض آب او يا در مغلي حلو و اشباه اينها و قبض شكم را بشياف تيز

ماءالعسل دهند كه در آن قوت بعض ادوية ملطفه باشد مانند مصطكي و باديان و باديان خطائي و انيسون و مانند 

آمد و همچنين بستن را نهاد و دستها  اينها و حجامت بر ساقين و ميان كتفين نمايند كه همان وقت بهوش مي

بگذرد و ضعف بسيار باشد ماءاللحم ساده را با شراب ريحاني چهارم حصه بنوشانند  تب ون نوبت و چر استاالث عظيم

 در شورباي مرغ خورانند و باقي معالجه همه آنچه در مواظبة بلغمي به عدهو غذا نان تريد اول در شراب ريحاني 

   آرند مع رعايت ضعفبه عملنوشته شد 
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  عالج حمي غشيه صفراويه

قه عالج كنند و اول گالب و عرق بيدمشك بر يخ سرد كرده بر رو و سينه زنند و ربط اطراف و بعالج حمي محر

آب سيب و بهي و خيار و   بلغمي نمايند و اين لخلخه ببويانند عرق بيدمشك و گالب وبه دستوردلك و وضع محاجم 

ور يك ماشه و مويهاي بدن را گشنيز سبز هر واحد يك توله صندل سفيد تخم كاهو گل ارمني هر يك سه ماشه كاف

آرد و همچنين ريختن آب شيرين تازه بر ناخنهاي دست و پا از آفتابه و يا از  الفور بهوش مي از موچنه بركندن في

مشك بفاصلة يك وجب و همچنين باليدن سركه و گالب و چون بهوش آيد اين دوا دهند شيرة زرشك و مغز تخم 

 شش توله برآورده هر يكاشه در عرق نيلوفر و زرشك و كاسني و بيدمشك  نه مهر يككدو و خيارين و كاسني 

شربت ليمون و صندل ترش هر يك دو توله داخل كرده بنوشند و يا آب معصور انارين نه توله با نبات سه توله دهند 

دورة آن اثر اين دوا دادن در منع  تب و غذا نان ثريد به آب انارين و عرق بيدمشك خورانند و يك گهري قبل از

عظيم دارد گل ارمني هفت ماشه در آب در يا يك فنجانه برنج سرد كرده و عرق زرشك سه توله و شربت سيب 

 دو توله آميخته بنوشانند و همچنين گل قبرسي و يا قيموليا و يا نيشاپوري و يا هر يكترش و شربت ليمون 

 كه  استيضاً مقطر سركه و در قوانين العالج مرقوم و همچنين نوشيدن مسكه در آب دريا و ا استداغستاني نافع

خان سه ماشه در شربت صندل ترش دو توله يا دوغ گاوي دادن و جامة  بدوره دوم قرص طباشير كافوري علوي

 و غذا آش ر استاالث باريك كهنه در دوغي كه صندل سفيد در آن سائيده باشند آغشته بر سينه و دل نهادن عظيم

 و اندك عرق بيدمشك دهند و بر بستر بيمار برگ بيد ساده و برگ ترنج و ريحان و سداگالب جو با شربت صندل

فرش نموده بااليش در هر ملحه صندل سفيد در گالب سوده بپاشند و نگذارند كه خشك شود و همچنين گل ترنج 

كوره بخير بگذرد پس همگي و سداگالب و حنا و نيلوفر و گالب و گورهل و ياسمين و چون دو سه نوبت از تدابيرند 

نوشته كه مريضي را كه پيش از شروع دوره سركة مقطر سه توله در مصنف اقتباس بمعالجة غب خالص پردازند و 

 گلو دانة هيل هر يك يك ماشه سوده در شربت انارين دو  استآب يخ يك فنجانه دادم و وقت شروع دوره طباشير
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كه آب چاه تازة شيرين از مشك بر سر ناخنهاي هر دو دست و پا بفاصلة يك توله ليسانيدم و چهار سقا را امر كردم 

تر از هر دو نوبت   نرسيده بود كه اين نوبت سوم سبكبه تمامهوجب بريزند هنوز نوبت ريختن آب هر چهار مشك 

ن دو سابقه منقضي گشت و وقت عصر اين دوا دادم زهرمهرة بزي يك ماشه جواهر مهره دو ماشه در شربت ليمو

توله آميخته با شربت انارين و شربت زرشك دو دو توله در عرق بيدمشك و عرق زرشك و عرق صندل هر يك پنج 

توله بخورند و غذا قورمة بچة بز شيرخواره با نان روده و اچار مقطر كه در آن ليمون كاغذي و كچومرانبه افتاده باشد 

 بردم و شير بز دو حصه روغن گل كار بهچهارم همه تدابير سابقه و مرباي كرونده و تمرهندي مقرر داشتم و در دورة 

حكيم  به قولخام يك حصه آميخته بر تارك سر ماليدن امر كردم بفضل الهي بخير گذشت و صحت كلي يافت و 

خان در كيوراو گالب و عرق كاسني دادن و پاشويه كردن و شاخها   عبرت سكنجبين تفاحي علويميرضياءالدين

ايم  از صفرا باشد پس اگر قوت ساقط بود آنچه آزموده تب  انطاكي گويد كه اگر ايناقوال مهره  استفعكشيدن نا

 كه يك قيراط فادزهر مع دو قيراط زياد و سي درم گالب هر روز صبح بدهند و يك قيراط عنبر با بيست  استاين

 لخلخه طال سازند برگ مورد تازه جرادة درم سكنجبين و پنجاه درم ماءالشعير وقت دو پهرو بر قلب و اطراف اين

كدو يا خيار هر واحد يك جزو نعناع نيم جزو صندل ربع جزو سركه مثل مجموع ادويه گالب و آب سيب هر يك 

مثل سركه و نصف آن به اندك كافور آميخته استعمال نمايند اين همه از مجربات ماست پس هرگاه قوت عود كند 

خطمي گل سرخ بنفشه هر واحد يك اوقيه تخم شاهتره و كاسني و صفت آن  آرند ملبه عيا موجود بود اين حقنه 

السوس حنا سناي پاك كرده هر واحد ربع اوقيه  خبازي و سپستان و عناب هر واحد نيم اوقيه سبوس گندم رب

مايند و جوشانيده صاف نموده آب بقله و روغن كنجد هر واحد سه اوقيه ترنجبين يك نيم اوقيه آميخته حقنه ن

 آرند اگر قوت احتمال نمايد مع مالزمت شرب ماءالشعير بكسنجبين و بعد سكون اخالط مداومت آب به عملمكرر 

انارين نمايند و قبل او خطاست زيرا كه بجنس خلط مستحيل شود و هرگاه غشي تواتر كند كعك در شراب و شكر 

نويسد كه   ميبوعلينمايد و بلخلخه سابق طال كنند  به سرعتتر كرده بنوشانند كه غذا نافع دهد و انعاش قوت 
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 و گالب بايد كرد و انعاس قوت بغذاي اندك اندك نمايند وليكن غذاي او مثل نان در آب به صندلتضميد سينة او 

بايد اگر مريض را اشتها باشد و همچنين در آب فواكه قابضة ديگر و اگر براي قوت  انار تر كرده بر يخ سرد نموده مي

ابن  بارد و خصوصاً گشنيز سبز باشد نافع بود به قول و آب غوره و به سركهحتياج بمصوصات معمول از بچة مع ا

 گويد كه هر صباح آب انارين بشحم آن افشرده سه اوقيه با ترنجبين ده درم و يا تمرهندي و شكر سفيد هر الياس

نزده عدد تمرهندي و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده واحد ده درم بنوشانند و يا بگيرند آلو سياه ده عدد عناب پا

درم و جالب ساخته بنوشند و غذا ماءالشعير  كه در آن نيلوفر و تخم كاسني پخته باشند هر ساعت به آب انار 

ميخوش آميخته بدهند و تلئين طبيعت بماءالفواكه يا نقوع مشمش بايد كرد و در استفراغ او مبالغه نكنند تا غشي 

 سقوط قوت و مريض فواكه بارد مثل بادرنگ و خيار و سيب ترش همه بر برف سرد كرده به سببت نكند مبادر

ين و گالب و كافور و اقاقيا و آب بيد ضماد سازند و زيرا و برگ خالف فرش كنند و حوالي به صندلبخورد و بر سينه 

 گويد كه ابومنصور انارين ماليده بخورد او ظرف گلي پرآب نهند و امر كنند كه مريض هنگام گرسنگي نان در آب

مبادرت كنند و ماءالشعير به آب انار ميخوش و آب سيب ترش آميخته بدهند و بيمار را در مكان هوا دارند و 

 و گالب تر كرده بپوشانند و بدن او را صندل و گالب بمالند و حوالي او برف بسيار نهند و به صندلپيراهن او را 

و نزديك او برگ بيد و انگور و سيب و بهي و تربز فرش كنند و بنفشه و گل سرخ و نيلوفر ببويانند تبريد هوا سازند 

و در خانه گالب بپاشند و هر ساعت اندك اندك نان ميده در آب انار ميخوش تر كرده بخورانند و بچة مرغ معمول 

تر  نمايند و آب انار كه در آن نان ميدهبه آب حصرم و خيار و كدو بدهند و آب سرد بنوشانند و قبل نوبت اقدام 

كرده باشند يا ماءالعشير با شراب رقيق به آب بسيار آميخته بنوشانند و اگر قبل از نوشانيدن اين غشي افتد دهانش 

 به شراببگشايند و كعك سوده در آب سرد آميخته يا ماءالشعير چكانند و اگر غشي شديدتر باشد كعك سوده 

 و ماءالقرع و روغن گل سرد كرده حقنه به ماءالشعير آن آب سرد آميخته باشند وجور سازند و هم چندرقيق كه با 



414 

 

كنند و از هواي گرم و حمام و تعب و سهر و از جميع استفراغات پرحذر باشند و غسل به آب سرد كنند و در هر 

  اشد دوغ با قرص كافور بنوشانند او بغايت شديد ب تب وقت و اگرچه در ابتداي نوبت باشد غذا بدهند و اگر حرارت

  ليلي و نهاري تب عالج

 قانون استعمال نمايند و تلطيف تدبير كنند و هرچه بلغم افزايد از آن به همانآنچه در حميات بلغمي مذكور شد 

 ة بزور مدره و شربت بزوري و تفريق بحمام و رياضت سود دارد و تنقية بلغم ضروريبه شيرمنع فرمايند و ادرار 

قند شكري ده درم بنوشند و غذا به گل گويد كه در حمي نهاري هر صبح سكنجبين ساده ابن الياس و ستا

ماءالشعير بنخود پخته و تلئين طبيعت بفلوس خيارشنبر كنند و بايد كه بشب غذا دهند و نگذارند كه بر امتال 

 و بعالج نهاري معالجه كنند غير ت اسخواب كند و صاحب او را تكليف بيداري نمايند و ليلي اسم و اقصر مدت

   غذاي او در روز و وقت خلو نوبت بايد داد كه آن

  حميات سوداوي

 يكي ربع دوم خمس و سدس و مافوق آن و اين جدا مسطور گردد پس اگر مادة ربع خارج  استو اين دو قسم

طاوس نامند و اين اكثر افتد و اگر  ربع دائره گويند و در يوناني ططراآن راروز چهارم آيد و  تب عروق متعفن گردد

 ربع دائمه خوانند و اين كمتر افتد ربع مركب آن راالزم باشد و بروز چهارم شدت كند و  تب داخل عروق عفن شود

 ربع معكوس نامند و اسباب ربع تناول مؤلدات سود است مثل بادنجان و لحم بقر آن راشود و روز آيد و يك روزنه و 

 كه بدان سبب  است و از اسباب تولد سودا يكي ضعف طحال استاو نمايد و آن حرارت غريبي آنچه تعفن به عده

 سودا را بخود جذب نكند و از خون جدا نتواند كرد و در بدن بسيار گردد و سوداي طبيعي در وي خون طبيعي

آن ن حادث شود  كه از سوختن اخالط حاصل شود پس آنچه از احتراق خو است و غيرطبيعي حراقي در مادياست

 سوداي دموي گويند و ربع كه از تعفن آن افتد ربع دموي نامند و آنچه از احتراق صفرا متولد شود سوداوي را

صفراوي گويند و ربع كه از عفونت آن افتد ربع صفراوي خوانند و آنچه از احتراق بلغم پيدا شود و سوداي بلغمي 
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 بلغمي گويند و آنچه از احتراق سوداوي طبيعي تولد كند سوداي  ربعآن راخوانند و ربع كه از تعفن آن افتد 

اند كه ربع از سوداي  سوداوي نامند و ربع كه از عفونت آن عارض شود ربع سوداوي گويند و بعضي اطبا گمان كرده

د  يبوست خود و عدم رطوبت و مثل اين قول نبايد شنيبه سببشود  طبيعي متولد نشود و زيرا كه آن متعفن نمي

 كه تعفن پذيرد و اگرچه در استعداد عفونت متفاوت باشد زيرا كه آنچه آن است از شان هر رطوبت بالفعل كه آنبهر 

يابس بالقوه باشد بعيداالستعداد براي عفونت از رطب بالقوه بود و اكثر ربع عقب امراض و حميات مختلفه و عقب 

فونت آن اخالط حادث گردد زيرا كه هرگاه مدت طول كند  اختالف اخالط مولد آنها و از عبه سببحميات متفقه 

 عصيان آنها و سود اكثرت پذيرد به سبب عجز طبيعت از تدبير آنها و متسفرغ نگردد به سبباخالط خاكستر شوند 

پس وقتيكه آن عفن شود ربع عارض گردد و بسيار باشد كه ربع عقب مرض طحال پيدا شود و مع ذلك آن در اكثر 

 كه از ورم طحال يا غير آن حادث نشود و نه با وي ورم آن است صالبت طحال خالي نبود و سالمتر ربع از وجع يا

طحال بود زيرا كه ربع كه از ورم طحال پيدا شود بيشتر به استسقاي زقي و قيلة مائي مودي گردد و ربع سليم از 

دوالي و اوجاع مفاصل و جذام و برص اسود و امراض ردية سوداويه مثل ماليخوليا و صرع و سكته و فالج و نقرس و 

 و  است زيرا كه در ربع خلط يابس استگرداند و در آن امان از تشنج رطب جرب و سرطان و مانند آن خالص مي

خطر بود بخالت حمي صفراوي و اگر در عالج آن خطا نيفتد مدت دراز آن بر يك سال  آن در اكثر مرض سليم و كم

ر عالج خطا كنند يا ماده بغايت غليظ و سخت خام باشد تا دوازده سال لزوم نمايد و فوق آن و زياده نشود و اگر اند

تا بيست سال لزوم نمود و رازي گويد شخصي را ديدم كه تا چهل  تب اند كه مردي كهل را اين  گفتهبعضي اطبا

م سال منقلع گردد و از  كه در نيآن است تب گويند كه اقل مدت اين  گفته ميانطاكيربع داشت و  تب سال

معالجة من اكثر در چهل و پنج روز زائل شده و در دورة پانزدهم منقلع گرديده و گاهي بعد موقوف شدن سه دوره 

انجامد و ربع صيفي در اكثر قصيرالمدت بود و خريفي طويل باشد و  باز عود نموده و ربع طويل اكثر به استسقا مي

 كه اوال آن است و از عالمات حمي ربع دائره  استمن صاحب حمي ربع گفته كه فصل خريف دشالرئيس شيخ
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به  در هر نوبت سرماي او بيفزايد بعد از آن نزد منتهي اندك كم شود و بعد آن به عدهبسرما و لرزه اندك شروع كند 

م گردد  در بلغمي و چونكه ماده غليظ و سرد باشد بدير گرم شود و هرگاه بدن گرچنان چه كمتر گردد تدريج

مؤدي بضعف بصر شود ليكن نزد  تب  حرارت با قشعريره بود و ايندر اينجاحرارت مشتمل بر تمام بدن نباشد بلكه 

نضج زائل گردد و نوبت ربع بيست و چهار ساعت آنگاه باشد كه مادة آن سوداي خالص صرف بود و اگر از احتراق 

 تب د و بسيار باشد كه حمي غب در فصل تابستان افتد و بهخون يا صفرا يا بلغم باشد مدت نوبت او از آن كم گرد

به  نظام نبود مؤدي گردد آن راالمواد بحميات مختلطه كه نوبتهاي  ربع در زمستان بازگردد و اكثر حميات مختلف

ض  اختالف بقاياي اخالط باقي بعد حميات پس هرگاه آن بقايا مستقر بر ترمد گردد بر ربع استقرار نمايد و نبسبب

كشد گويا كه مثل نبض پير   داخل ميبه سوي يبوست خلط كه آن شريان را به سببدر ربع مائل بضالست بود 

باشد در تواتر ادو و مائل به استوار بود تا وقتيكه خلط سوداوي متحرك نشود و هرگاه حركت كند نبض مختلف 

 و اكثر در آن اتفاق افتد  استين داللت تام برربع غلظ ماده و تفاوت او نزد فتره ظاهر باشد و ابه سبببسيار گردد و 

 در غب بود و نبض ربع اشد احساس از نبض بلغمي در كه آنانبساط غيرمستوي و انقباض شديدالسرعت برخالف 

 به سببصغر و تواتر باشد وليكن مثل او در بطو بود و بول در ربع اندر جميع اوقات مرض در عدم نضج متشابه بود 

و غلظت آن مگر نزد منتهاي جيد ليكن احوال او در رقت و غلظ و صفاي و كدورت و الوان او مختلف برودت ماده 

شود و از عالمات نضج مادة ربع كمي سرما و لرزه است و غلظ و سياهي  باشد زيرا كه سودا از اخالط شتي متولد مي

باشد و در اكثر بعد از  يعي بغايت كم مي چون حدوث اين مرض ابتداء از سوداوي طبكه آنو بدقاروره و لينت نبض 

نمايد پس عالمات هر خلطي كه از احتراق آن سودا حاصل   احتراق آن خلط احداث ميبه سببتپهاي عفني ديگر 

 انتهاي احتراق و اضمحالل خلط اول به سببشده باشد در ابتدا ظاهر بود و در وسط زمان عالمات مركب شود و 

  نمايدبعالمات سوداي خالص رجوع 

  عالج كلي حمي ربع
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 سبب او كه آن سببش سوداي طبيعي باشد و دوم كه آنباشد يكي  ربع مانند ماليخوليا برد و طريق مي تب كه آنبد

احتراق خلطي از اخالط اربعه باشد پس عالج قسم دوم مشترك باشد بعالج سودا و عالج آن خلط كه از احتراق آن 

مذكور  تب  در ماليخوليا مسطور شد و هرچه در اقسام اينبدان چه خلط  غلبهبه حسبسودا حاصل شده باشد و 

بسيار پرهيز نكنند و بعد از چهل روز كه ماده نضج يابد تنقيه كنند و دستور تب  در اين گردد عالج بايد كرد و

ماشه و  كه در ربع صفراوي پوست هليلة زرد و نه  استاستعمال هليلجات ثلثه در مسهالت انواع حمي ربع اين

 چهار ماشه و مساوات هم جائزست و در سوداوي بعكس آن و در بلغمي هليلة زرد هر يكهليلة سياه و كابلي 

اكثر ضرر بطحال و تغير در حال كبدي تب  در اين كنند و متروك و عوض آن غاريقون و تربد و زنجبيل داخل مي

 صالبت نيفتد و گاه گاهي جهت تقويت آنها در ابتدا باشد پس الزم كه هميشه از احوال جگر و طحال باخبر باشند تا

سكنجبين و در وسط مرض و آخر آن بعد از نضج قرص زرشك و غافث و سكنجبين بزوري دهند و در روز نوبت غذا 

هاي  ندهند و در غير روز نوبت غذا مانند غذاي اصحا دهند ليكن مائل بترطيب باشد و از طعامهاي غليظ و ميوه

مرض كم استعمال نمايند و نزد ضرورت  در اين و جغرات و از جمله مولدات ريح پرهيز بايد كرد و آبسردتر و شير 

اندك اندك  بنوشند بر طريق مكيدن و معتدل در حرارت و برودت باشد بلكه عوض او عرق گاوزبان و شاهتره و يا 

هند واگر آهن تاب يا طال تاب بود  مگر بعد خوردن طعام يك دو مرتبه آب خالص بد استالثعلب مناسب عرق عنب

 استفراغ به جهت شيرين و باديان و مانند آن كه خربزه و در ابتدا هرچه ادرار قوي كند نشايد داد چون ر استبهت

كند و فصد در جميع اصناف توان كرد مگر آنجا كه خون سرخ و صاف  مي تأخير رقيق ماده و بقاي غليظ در نضج

 خون نبايد گرفت كه ضرر دارد و در شروع هر ماه فصد اسليم كردن و قدري خون گرفتن حالت البته در اين آيد كه

در جميع اقسام ربع سود دارد و روز نوبت طحال را ماليدن و محاجم بالشرط بر آن نهاده بسيار مكيدن مجرب 

مرض  در اين مايد كهفر  ميشيخدهد و اگر مجمة ناري نهند بهتر باشد   كه بغايت نفع مي استحكيم ارزاني مرحوم

 يا سوداي بلغمي يا سوداي صفراوي يا سوداي سوداوي بعد از آن تدبير  استاوال نگاه كنند كه ايا از سوداي دموي
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  است و مذكور خواهد شد بايد كرد ليكن براي جميع اصناف آن احكام عالجآن است مخصوص بدان چههر واحد 

 كه تامل نمايند اگر غلبة  استهمه را كم كنند اندر ابتدا پس واجباند و آن اين است كه مادة  كه در آن مشترك

 حاجت بگيرند و گاهي به قدرخون بينند و خصوصا اگر ربع از سوداي دموي بود در آن هنگام فصد كنند و خون 

كند اخراج خون بسيار و اگر حاجت فصد نباشد و فصد نمايند ضرر كند از جهت  كثرت خون و رداءت او واجب مي

 خارج و در ابتدا از خلط به سوي و از جهت تحريك اخالط  استضعف و از جهت اخراج ضد سودا كه آن خون

 كه اين وقت نضج يابد به تمامهلختي استفراغ نمايند براي تجفيف نه براي تنطيف يعني اخراج ماده  تب محدث

استراحت يابد و واجب نيست كه در ابتدا وليكن استفراغ بعد يك روز از نوبت باشد تا طبيعت از مجاهدة روز نوبت 

 ضعف معده به سببادرار قوي كنند و بايد كه مرخيات استعمال نمايند و اگر در مشروبات مرخيه صواب نباشد مثالً 

 آرند ليكن حقنه لين باشد چه در حقنة به عملهاي موافقة مرطبه از مثل بنفشه و خطمي و خبازي  بدل آن حقنه

 به مراتده شود كه مرض بمنتهي رسد و اگر طبيب دليري كند و در ابتدا اسهال قوي سودا قوي آنگاه رخصت دا

بنابر خوف انصباب مادة غيرمنضجه بر عضوي شريف و  منع كند صواب با خطا باشد به تمامهنمايد و آن مرض را 

 كه روز نوبت از خوردن طعام منع نمايند و تكليف صوم دهند و آنروز از آب سرد باز دارند و در باقي ايام  استاجبو

گوشت تيهو يا بچة مرغ تنها بهتر دوا در غير روز نوبت گلقند در آب گرم ماليده در روز دو مرتبه صبح و شام بدهند 

 استعمال ادوية مخرجة هر خلط  استداند كه واجب يب ميو يا سه درم گلقند در ده درم سكنجبين دهند و طب

محترق در تركيبي كه اسهال بدان در ابتدا كنند پس اگر سوداي صفراوي باشد چيزي از جنس هليله و بنفشه اگر 

 در آن قوت از بسفائج و افتيمون و چيزي كهبلغمي باشد چيزي كه در آن قوت از تربد بود و اگر سوداوي باشد 

داند كه ماءالجبن بهترين بدرقه براي استعمال قواي موجوده در ادوية   او ميايضاً بود استعمال بايد كرد و مانند آن

رساند خصوصاً هرگاه حرارت مسلط بود و گلقند خوب  مذكوره است و گاهي استعمال ماءالجبن تنها بنجاح مي

ه در معده ضعف باشد و يا خلط بارد غالب بود  و خصوصاً هرگا استمقام ماءالجبن جوشانيده آب صاف او گرفته قائم
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 قي از امور نافعه است در آن و خصوصاً قبل از طعام و بعد طعام ديگر نيز و خصوصاً روز نوبت قبل از نوبت ايضاًو 

 كه در ابتدا و اوائل نضج تا قبول نضج كامل  استخصوصاً اگر سودا بلغمي باشد و نفع او در هر وقت باشد و واجب

 خشكي قوي آرد از دوا و از ترك ي كهبه چيز گرمي قوي نمايد و نه ي كهبه چيزنكنند در استفراغ فضول سختي 

 كه آنو بد در ابتدا از تلطيف تدبير ضعيف نمايد ي كهبه چيز به اسهال ضعيف كند و ايضاً نه ي كهبه چيزغذا و نه 

ين بنوشانند تا تفتيح طريق براي درد و فضول نمايد چون ربع در فصل گرما ابتدا كند بايد كه اوال ماءالشعير سكنجب

 منقضي گردد و اين بعد فراغ نوبت مقدم بسله يا چهار ساعت بايد و هرگاه ربع در سر ما عارض شود به سرعتو 

 كه و بدانندباشد و براي خوردن اقراص وجهي نيست   برند زيرا كه قي و اسهال در آن فصل متعسر ميكار بهمدرات 

و از جهت مضاوت يكي از دو  تب  از جهت استاالنهضام جيدالكيموس موافق اين مرض ارد رطب سهلاشياي ب

 پس واجب بود استعمال آنها نيز مثل استعمال اشياي حار رطب هنگاميكه خوف  استكيفيت سودا كه آن يبوست

ضج نباشد و يا مخلوط سازند يكه از آن ضرر بنبه قدرضرر در نضج نباشد از جهت اطفاي حرارت و خام كردن ماده و 

اند و از جمله   تعديل برودت آنها كند و رطوبت آنها كم نكند و آن اشياي معدل برودت حار به اعتدالچيزي كهبدان 

اشياي بارد يابس احتراز نمايند و اشياي معدل برودت حار به اعتدال اند و از جمله اشياي بارد يابس احتراز نمايند و 

 و شفتالو احياناً و واجب بود اجتناب از امثال خربزه و كاهو و  استوافق اين مرض مثل كاسنياشياي بارد رطب م

 شدت ادرار به سبب شيرين نيست و يا خربزه شدت برودت و اين در مثل كاهو موجودست و در به سبباينها يا 

و مخالط براي عفونت و اين  تهيه جزبه سبب موجودست و يا خربزهمؤدي بتلغيظ خون به انفصال مائيت و اين در 

موجودست در شفتالو و بايد كه رعايت امثال اين امور در اشياي بارد رطب كنند و اما اغذية حار به اعتدال به اعتبار 

 خصوصاً چون ارادة تعديل حرارت او هنگام عدم ارادة استعانت بدان بر انضاج ببارد  استزائد در رطوبت بسيار نافع

ن انجير بكاسني و در ابتدا خوف نيست به تناول چيز يكه در آن ملوحت و حرافت و تقطيع رطب كنند مثل آميخت

  استباشد اگر خوف سورت حرارت نباشد و اما در آخر مرض از آن چاره نيست و قرص افسنتين تا آخر مرض نافع
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طيب كند و عرق نياورد بربع نفع كند نشستن در آب گرم و شيرين قبل از غذا هر روزست و استحمام كه ترو آنچه 

و هيجان حرارت ننمايد و لزوم آرام و سكون و ترك رياضت و حركات بدني و نفساني مثل فكر و هم و غم و غضب 

 تبريد يا به سوي مختلف باشند در اندازة احتياج به عدهكنند و جميع حميات سوداوي محتاج بمرطبات بود 

 مجففات بنابر آن باشد كه در آن قوت تقطيع و جالد اطالق به سويتسخين به اختالف خلط محترق و حاجت او 

 بالذات مطلوب نيست و بايد كه رعايت امر معده نمايند به اضمدة جيدة در اينجا تجفيف كه آن به سبببود نه 

الحراره و لطيف آن حسب وجوب حال سودا كه بسيار بارد يا حار بحرارت احتراقي باشد و رعايت  مقويه مابين قوي

 در تنقيه بقي احتياج به آب ترب و تخم آن و گاهيال و كبد و تدبير آن كنند تا صلب نگردد و ورم نكند طح

شود بتقديم خوردن چقندر و نمك و يا ماهي و خردل و مانند   افتد و گاهي استعانت كرده ميبه سكنجبينمخلوط 

 به سكنجبينشرب آب بسيار پس عقب آن كنند بعد از آن ب آن آنچه جالد غسل كند قبل آن و گاهي استعانت مي

كند تناول آن روز نوبت و قي كردن بر آن و از مضرت سرما و لرزه و   نفع ميآن راكنند و آنچه  نوشند و قي مي مي

 كه ثوم و عسل بخورند و سكنجبين عسلي بنوشند و از طعام ممتلي شوند پس  استسازد اين ايمن مي تب حدت

 و هرگاه نوبت منقضي گردد بشب اندك غذا دهند و صبح استحمام نمايند و پنج كنند آب گرم نوشيده قي مي

كند و اگرچه قي نيايد و قي  ساعت قبل از نوبت طعام براي قي بماهي و ترب و شبت بخورند كه اين اكثر نفع مي

 كه روز نوبت ست ا اينو تدبير جيدنمايد  كردن قبل از نوبت براي هر خلطي كه باشد تجفيف نوبت و اقالع آن مي

ترك غذا كنند اگر مانعي از ضعف و غيره نباشد و تا انقضاي نوبت غذا نخورند و روز دوم در حمام داخل شوند اما 

اگر ماده نضج يافته باشد برسم مقرر حمام نمايند واگر نضج نشده باشد در حمام تا دير ننشينند سواي ريختن آب 

 ثوران خلط رسد و در روز سوم به حد كه آنيابد و ترطيب نمايد كمتر از  از آن بدن لذت مقداري كهگرم بر بدن ب

 رقيق كرده و گداخته باشد و با وجود اين براي آن را حمام كه آناستعمال قي كنند براي دفع فضول طعام و براي 

ارب متواتره نويسد كه آنچه نزد ما به تج  ميگيالنيصواب ربع سزواراست كه استعمال قي در روز نوبت نيز كند 
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 كه روز نوبت قبل از آن به پنج ساعت تخمينا امر كنند بتناول قدر صالح از حلواي لذيذ  استصحيح يافته شد اين

 از اشربة لذيذه آنچه از آن لذت يابند اگر خواهند بنوشند و به عده بادام شيرين ساخته باشند به مغزوالسيما آنچه 

آب گرم ساده يا آبي كه در آن چيزي از تخم رب كوفته و از شبت و قدري دوسه ساعت بر آن صبر كنند بعد از آن 

 از آن شكم پر شود و بعد آن حركت كنند تا آنچه مقداري كهعسل و روغن گاو و نمك جوشانيده باشند بنوشند ب

كند و  خورده است فرو نشيند پس به استقصا قي نمايند كه اين تدبير تجفيف در نوبت و تقليل از مادة مرض مي

 در شرح قانون نوشته كه حاجت در عالج حمي ربع بترطيب در اشربه و قرشيشود  عقب او نفي بليغ حاصل مي

 كه مادة آن آن استدق و اين بهر  تب  از آنچه در جميع حميات مادي باشد كمتر از حاجتر استاغذيه بيشت

سخنات خفيفه كثيرالرطوبت انتفاع يابد و بم تب  و اما حاجت او تبريد كمتر بود و صاحب اين استشديداليبوست

 از ر است زيرا كه ترقيق مادة يابس ارضي دشوارت استتر از ديگر حميات به انضاج ماده زيادهتب  در اين حاجت

شود و ادرار قوي بساست كه اخراج رقيق ماده كند و غليظ آن  ترقيق خلط رطب و لهذا نضج آن در مدت درازتر مي

ها بسيار لين كثيرالدهن باشد براي  حقنهتب  در اين  آن نبايد كرد مگر بعد نضج تام و بايد كهبگذارد پس اقدام بر

صفراوي و  تب  كه درآن استمنع از آب سرد بيشتر از تب  در اين تلئين امعا و ترطيب آن و ازالة ضرر يبس ماده و

 كه حرارت نوبت مضرت آن استهر  و اين ب استبلغمي و منع آن در غير وقت نوبت اولي تب دموي و كمتر از

  نمايد   اندك تدارك ميآن رابرودت 

  عالج ربع دموي

 آرند اما اگر در فصد خون سرخ و به عملاز فصد و مسهل و غيره هرچه در عالج ماليخولياي دموي مسطور شد 

ير مرطبه به اصالح  بحمام و ديگر تدابآن راآيد پس  صاف برآيد بند كنند و بدانند كه ماده از شدت غلظ بر نمي

آورده فصد نمايند و بعد فصد شورباي مرغ و تيهو و گوسفند جوان كه در آن بنوماش مقشر و نخود نيمكوفته پخته 

باشند بافتق آب تمرهندي و آب انارين سود دارد و ايضاً اسهال سودا بماءالجبن مقوي به افتيمون و مانند آن آنچه 
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فشه و شاهتره و هليلة كابلي و بسفايج و مغز خيارشنبر و ترنجبين نمايند و مخرج سودا بغير تسخين باشد مثل بن

براي ادرار سكنجبين و ماءالشعير بنوشانند و اگر بعد فصد باسليق يا صافن تا چهل روز گلقند و سكنجبين ساده يا 

 به مطبوخقيه سودا  دو توله آميخته بليسانند و بااليش گالب كهنه هفت توله بنوشانند بعد تنهر يكافتيموني 

به فرمايد كه اگر سودا دموي باشد   شيخ مياقوال حكما سودمند استخان نمايند نيز  افتيمون فواكهي حكيم علوي

 رگ باسليق انتفاع يابند بعد از آن استفراغ لطيف كنند بمسلهي كه در آن منقيات خون از قواي شكاعي و فصد

  استالقبول براي عالج  عناب و آلو و گلقند افتد و اين نوع ربع سريعبادوارد بسفايج و شاهتره و هليلة كابلي و

 گويد كه در اول حدوث او نظر كنند پس اگر نبض عظيم بود و در آن اندك سرعت باشد و بول سرخ مجوسي

 باسليق يا هفت اندام از دست از دست چپ نمايند و به فصدغليظ بود و سن منتهاي شباب باشد بايد كه مبادرت 

گاه كنند اگر رنگ خون سياه دردي باشد خون بمقدار حاجت خراج نمايند اگر قوت مساعدت كند و اگر خون سرخ ن

 صواب واقع شود بايد كه تغذية مريض به طريقبود بايد كه بند كنند و چيزي از آن بيرون نيارند و هرگاه فصد 

صي فربه و بيضة نيمبرشت و گوشت بزغاله بغذاي محمود الكيموس مثل لحم بچة مرغ وماكيان و تيهو و خروس خ

و بره نيك پخته مثل زيرباج و طبايج و اسفيدباج و مطنجنه كه در آن دارچيني و كرويا و شبت افتد بايد ساخت و 

از اغذية مولد خلط غليظ سوداوي مثل بز بزرگ و بقر كامل و كواميخ و البان و كرنب و عدس و سائر حبوب مانند 

 آن استنويسند كه عالج ربع دموي كه از كثرت درد خون طبيعي تولد كند   ميجرجاني و يالقيااينها منع كنند 

كه اول رگ باسليق يا اكحل از دست چپ گشايند اگر خون تيره و سياه برآيد مقدار حاجت بيرون آرند و رگ فراخ 

صد و استفراغ روز نوبت نشايد كرد بزنند تا دردي خون بيرون تواند آمد و اگر سرخ جيد باشد بهيچ بيرون نكنند و ف

بلكه روز سوم از آن مثالً اگر روز شنبه نوبت باشد روز دوشنبه فصد كنند و اگر روز دوم از نوبت در حمام معتدل 

داخل شوند و چندان بنشينند كه رطوبت حمام در رگها و اعضا اثر كند و قبل از آمدن عرق بيرون آيند نفع كند و 

د و بعد فصد غذا دراج و غيره دهند كه در قول مجوسي گذشت و در اول مرض عنايت بجگر و خلط نرم و پخته گرد
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 حاجت آيد اين به مسهلطحال مصروف دارند و سكنجبين و ماءالشعير بترتيبي كه مذكور شد سود دارد و اگر 

 تخم كاسني پنج شاهتره ده درم عناب آلوبخارا مويز منقي هر يك سي عدد صفت آنمطبوخ شاهتره موافق باشد 

درم پوست بيخ باديان و بيخ كرفس هر يك دو درم جوشانيده صاف نموده چهل درم ترنجبين در آن حل كرده باز 

هليله زرد و كابلي مقشر هر يك هفت درم گل سرخ تخم  صفت آنصاف نمايند و اين مطبوخ هليله نيز نافع بود 

 سي عدد پوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان انيسون ر يكهكاسني هر يك پنج درم مويز منقي آلوبخارا سپستان 

 يك درم برگ كرفس تر برگ كاسني هر يك دستة كوچك پودينة ترده شاخ بنفشه پنج درم تمرهندي هر يك

بيست درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا يك رطل بماند و در نيم رطل از آن سي درم ترنجبين حل كرده 

تر خواهند هفت شاهتره و پنج درم سناي مكي و پانزده درم فلوس خيارشنبر زياده   قويصاف نموده بنوشند و اگر

كنند و تا بيست روز از مرض نگذرد ازاين مسهالت هيچ ندهند و شربت بعيد مسهالت آب كاسني و سكنجبين 

تر صواب باشد و قي دهند و با آب انارين و يا آب آلو و سكنجبين و اگر حرارت قوي نباشد سكنجبين به آب باديان 

اگر حادث از احتراق خون باشد و بدن ممتلي و  تب  گويد كه ايناهللا هبه ابنكردن در جميع انواع ربع نفع دارد 

نبض عظيم و چهره سرخ بود فصد باسليق يا اكحل نمايند و اگر عالمات خون ظاهر نباشد فصد نكنند بلكه هر روز 

 به شكرو بعد آن سكنجبين ساده دهند و هنگام قبض طبع آب آلو و عناب  بزوري بنوشانند به سكنجبينماءالشعير 

بايد داد و آب كاسني و سكنجبين و آب انار ميخوش و جالب بنوشانند و وقت نوبت سكنجبين به آب گرم دهند و 

راحت اگر در ابتداي حدوث آن اشربة ترش بدهند و اگر التهاب عظيم باشد اندك مبردات استعمال نمايند و غذا روز 

قوت ضعيف باشد زيرباج بچة مرغ دهند زيرا كه پرهيز سخت تحليل قوت كند و در زمان انتها تلطيف تدبير كنند و 

در روز دوره از غذا منع نمايند تا طبيعت بهضم آن مشغول نگردد پس هرگاه عالمات نضج ظاهر شود و تنقية بدن 

 قي كنانند و بعد آن ده درم گلقند شكري بخورانند و عقب بمبطوخ افتيمون كنند و وقت دوره به آب مطبوخ شبت

به او آب گرم بنوشانند و در تلئين طبيعت بحقنه حريص گردانند و هرگاه مرض از چهل روز تجاوز كند قرص غافث 
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 بزوري بدهند و تا عالمات نقا به سكنجبين ساده بدهند و اگر تهبج در پايها ظاهر شود قرص افسنتين سكنجبين

 نشود در حمام فسحت ننمايند و هرگاه خلط نضج يابد بحركت اندك امر كنند و در حمام داخل نمايند تا ظاهر

 گويد كه اگر در ابتدا الياس ابنمنقضي گردد كه تب  آن عالمات نقا پديد آيد و بدين تدبير مالزم باشند تا كه آن

السوس و تخم  كنند و هر صبح جالب از اصلعالمات خون ظاهر باشد فصد باسليق يا هفت اندام از جانب راست 

 ده روز به عدهكاسني هر يك سه درم و گلقند ده درم بنوشند و غذا مزورة بنوماش و نخود و مغز بادام سازند و 

سناي مكي پنج درم بادرنجبويه گاوزبان تخم كاسني باديان  صفت آنتنقية سودا به اين مطبوخ كنند 

 تر يا خشك پنج درم هليلة زرد و كابلي و  احد سه درم گل سرخ چهار درم بنفشةاسطوخودوس بسفايج نيلوفر هر و

افتيمون در صره بسته هر واحد هفت درم شاهتره يك دسته و اگر نباشد تخم آن سه درم آلوي سياه عناب سپستان 

بجوشانند تا يك هر واحد بيست عدد تربد خراشيده دو درم هليله آمله هر واحد سه درم همه را در چهار رطل آب 

نيم رطل بماند فلوس خيارشنبر ترنجبين هر واحد پانزده درم ماليده صاف كرده سحرگاه بنوشند و در آخر روز 

بمزورة نخود بنوماش و مغز بادام مع لحوم ماكيان و تيهو و كبك غذا سازند و در اول امر تلئين طبيعت به استعمال 

 آن اشيا طبع نرم نگردد اين به مثلويز و ترنجبين يا ماءالجبن كنند و اگر ملينات لطيفه مثل سنا و بنفشه و آلو و م

 آرند سناي مكي پنج درم بنفشه نيلوفر هر واحد سه درم سپستان بيست عدد مويز سرخ ده درم به عملحقنة لين 

روغن سبوس گندم يك كف برگ چقندر يك دسته همه را در سه رطل آب بجوشانند تا يك رطل بماند صاف كرده 

 برند و روز نوبت غذا ندهند و امر بقي كار بهكنجد و آبكامه هر واحد ده درم فلوس خيارشنبر پانزده درم داخل كرده 

بول غليظ و بدن سرخ و تب  در اين  گويد كه اگرابومنصوراز سكنجبين و آب گرم و نمك و روغن كنجد نمايند 

نند از دست چپ بعد از آن بعض ادوية مسهل سوداي مذكور  باسليق كنند كبه فصدعروق ممتلي ممتد باشد ابتدا 

 ده درم سنا و شاهتره هر يك هر يكهليلة زرد و سياه صفت آن در به آب ماليخوليا بدهند و اين مطبوخ بنوشانند 

 سه درم درد و هر يكپنج درم آلوبخارا بيست عدد عناب پنجاه دانه تخم كشوث تخم كاسني باديان بيخ باديان 
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ب بجوشانند تا نيم رطل باقي ماند بر آن شش درم افتيمون انداخته از آتش فزود آرند و صاف كرده بنوشانند رطل آ

 قي كنند و در ديگر روزها آب كاسني و غيره كه در قول ايالقي گرم نيم و آب به سكنجبينو قبل دورة آن روز نوبت 

صد باسليق از دست راست كنند اگر طحال صحيح  گويد كه اگر از خون محترق باشد اوال فانطاكيگذشت بدهند 

گردد ودر خروج خون مادام كه رنگ آن   رفع مي است واقعدر اينجا تفصيل خالفيكه از اينباشد واال از دست چپ و 

متغير گردد استقصا نمايند و اگرچه بدفعات باشد اگر قوت از گرفتن آن در يك مرتبه قصور نمايد و هرگاه فصد 

خ بيرون آيد قطعاً ضرر كنند و قطع او واجب بود واال سودا غلبه كند و خطا كرده كسيكه فصد غير كنند و خون سر

انجير مويز هر واحد  صنعت آن و بعد از فصد مالزمت اين نفوع واجب  است نموده و اين زلة فاضلدر اينجاباسليق 

 مرتب به دستورجات هر واحد نيم اوقيه دو اوقيه عناب سپستان آلوبخارا تمرهندي هر واحد يك اوقيه انواع هليل

تدبيري نمايند پس اگر بعد اين تدبير طول كند  ساخته بنوشند و در هر سه روز تبديل نمايند و بعضي طبيخ اين مي

 نوشته كه اگر قوت و سن مساعدت كند اول رگ باسليق زنند راست ميرعوض در ربع سوداوي بيايد واجب بود كه

قول انطاكي گذشت اگر خون سياه بيرون آيد چندان بگيرند كه رنگ آن متغير گردد و  در طريقي كهبه يا چپ 

 آنگاه نقوع  استالفور بند كنند كه اخراج اين چنين خون مورث مضرت كلي هرگاه كه خون سرخ ناصع برآيد في

ه بنوشند و اين اجزائيكه در قول مذكور مسطور شد در عرق گاوزبان و عرق شاهتره شسته تر كرده صبح صاف نمود

 دو درم گاوزبان هر يكالسوس و زرشك   سه درم اصلهر يكمضموع قرشي تخم بادرنگ و كاسني و خيار و كشوث 

الياس گذشت   و بعد از ظهور نضج مطبوخ مسهل كه در قول ابنسودمند استپنج درم با شربت عناب و سكنجبين 

 اول به تدبيراه پنج درم روغن بادام يك درم بنوشند و باز به اضافة تخم كشوث سه درم مويز منقي ده درم هليلة سي

 و چون مدت دراز شود بنوعيكه در ربع  استرجوع كنند و شربت عناب و ماءالفواكه و ماءالقرع و ماءالشعير مناسب

  سوداوي بيايد عالج نمايند 

  عالج ربع صفراوي
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 يا شربت نيلوفر به شكرماءالشعير ساده يا مبرز هرچه در عالج ماليخولياي صفراوي مسطور شد استعمال نمايند و 

نافع بود و اگر با شربت نيلوفر شربت بادرنجبويه و عرق گاوزبان اضافه نمايند احسن باشد و يا جالب بارد نزد شدت 

به تشنگي و پاحار هنگام عدم تشنگي و سكنجبين در بعض اوقات و يا شربت حماض يا شربت نيلوفر يا شربت سيب 

زبان و عرق نيلوفر و تخم ريحان بدهند يا مطبوخ قرشي كه در قول ميرعوض مذكور شد استعمال نمايند و  گاوعرق

 حكيم علي گيالني مبتال به اين مرض شده بود و شبي چنان چه شربت آلو يا نقوع آن افتد به مثلگاهي احتياج 

 دوا و غذا و شرب او كرده و بعد به طريق او قرشي را در خواب ديد كه اشاره به استعمال آلوبخارا نمود پس استعمال

 ترشي ترنج نافع حماي ربع حادث از احتراق صفراست و ابن ماسويه به قولمفارقت تام نمود و  تب يازده روز

 كه در مسهالت اين نوع مثل شاهتره و هليلة زرد و سقمونيا و افتيمون و سنا و تمرهندي و بنفشه  استواجب

 و اگر قوت ضعيف بود روز ر است حمام بعد نضج نفع دهد و غذا بنوماش و برنج با غوره بهتدر اينجاداخل كنند و 

 استعمال  استفرمايد كه اگر سودا صفراوي باشد طبيب را الزم شيخ مي اقوال اطباراحت گوشت طيور نيز توان داد 

ل ماءالشعير و نشستن در آب تبريد و ترطيب بالغ از ادويه مثل شيرة خرفه و خيارين و سكنجبين و اغذيه مث

 از بنفشه و سپستان و عناب و آلو و ترنجبين كنند كه آن به مثلمعتدل و غسل كردن بدان و تلئين طبيعت در ابتدا 

 افتيموني و شربت به سكنجبين از ماءالجبن نمايند بقوت بسفايج كه بعد اخذ ماءالجبن در آن بجوشانند يا كه آنو 

مدت ظاهر  در اين نبر و اما اسهال تام بساست كه بر بيست روز ميسر آيد زيرا كه نضجورد و آب لبالب و خيارش

 تلطيف و تقطيع نمايد مثل افتيمون و تربد ي كهبه چيزشود اگر ماده سوداي صفراوي باشد بعد از آن تدريج نمايند 

دهان و اطليه نمايند و در حرارت و بسفايج و سنا و اگر احتياج باصالح معدة صاحب اين نوع ربع افتد بمروخات از ا

الملك و مانند آن تجاوز نكنند و بسيار گرسنگي حتي كه در روز نوبت گاهي   آنها از مثل بابونه و افسنتين و اكليل

نوع طبيخ  در اين  موافق نشود و اگرچه روز نوبت اقتصار از غذا بر اندك غذاي تغه كنند و از منقيات نافعهآن را

خورانند   حلتيت بر ناشتا ميآن رايمون و سنا با سكنجبين كه در آن بنفشه مطبوخ باشد و گاهي هليله است و افت
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نويسند كه عالج ربع صفراوي  مي ايالقي و جرجانيكنانند اگر از خود غيثان شود  خصوصاً روز نوبت نوبت و قي مي

شينند و ماءالشعير و سكنجبين و آب نباشد در آبزن گرم ن تب  اول فصد كنند و هر روز كه نوبت استنزديك دموي

انار ترش و آب كاسني و آب باديان تر بنوشند بقانوني كه در عالج ربع دموي مذكور شد هر يك بوقت حركت خلط 

 هفت درم بنفشه افتيمون هر يكمطبوخيكه بدان قي كنند هليلة زرد و كابلي صفت باشد قي كنند سودمند بود 

 پنج درم همه را بپزند و هر يك خربزه نيمكوفته بيخ خربزهترب تخم شبت تخم  چهار درم تخم هر يكسناي مكي 

 بنوشند و اگر مدت دراز شود اين گرم نيمصاف كرده بمقدار صد درم يا كمتر از آن يا پنجاه درم سكنجبين آميخته 

ل غافث انيسون تخم كرفس زعفران هر يك سه درم ريوند چيني لك مغسو صفت آنقرص استعمال كنند 

 چهار درم گل سرخ تخم كشوث هر يك شش درم باديان پنج درم هر يكالطيب پوست بيخ كبر حب البان  سنبل

 صفت قرص ديگركوفته بيخته به آب كرفس قرصها سازند شربتي دو درم با سكنجبين يا آب باديان يا آب كاسني 

شوث هر يك دو درم صمغ عربي  سه درم تخم كاسني تخم كهر يكتركيب ثابت بن قره گل سرخ زرشك طباشير 

 نيم درم قرص سازند شربت يك هر يكالسوس هر واحد يك درم لك مغسول ريوند چيني عصارة غافث  نشاسته رب

 آيد افتيمون دو درم بسفايج ده درم گاوزبان پنج درم كار بهسكنجبين افتيمون كه در ماءالجبن صفت درم 

 و خربق را نيمكوفته و افتيمون و خربق را جدا جدا در صره بسته بادرنجبويه سه درم خربق سياه دو درم بسفايج

جمله را درصد درم سركه و صد درم آب بپزند تا به نيمه آيد صرة افتيمون انداخته ماليده صاف نمايند و يك من 

د و تا سه  بادام دهنبه مغزشكر داخل كرده سكنجبين سازند و طعام هر روز مزورة ماش و كدو و قلية خيار و زيرباج 

هفته نگذرد دراج و چوجة مرغ ندهند اال اگر قوت ضعيف باشد و بعد از چهل روز گوشت بره و بزغاله دهند و از 

ربع از احتراق صفرا حادث شود مريض را ماءالشعير بنوشانند و بعد آن  تب  گويد كه اگرسعيدها انار بايد داد  ميوه

به ل بماءالفواكه نمايند و خون خارج نكنند بلكه قي در روز نوبت سكنجبين و تبريد و ترطيب مزاج كنند و اسها

 و آب گرم كنند و غذا روز راحت بمزورات سازند و نزد اصالح اجازت بچة مرغ دهند و در حمام داخل سكنجبين
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 گويد كه اگر از احتراق صفرا بود هر صباح جالب از تخم ابن الياسنمايند و از تعب و صوم و سهر حذر كنند 

السوس هر واحد سه درم آلوي بخارا ده عدد و شكر سفيد و ترنجبين هر يك ده درم بنوشانند و غذا  كاسني و اصل

سناي مكي   صفت آنماءالشعير بنخود و بچه مرغ و بعد نضج تام تنقية بدن از صفراي محترقه به اين مطبوخ كنند

گل سرخ هر واحد پنج درم مويز سرخ ده درم همه هفت درم بنفشه نيلوفر تخم كاسني هر واحد سه درم هليلة زرد 

 رطل آيد فلوس خيارشنبر و ترنجبين هر واحد ده درم ماليده صاف نموده به يكرا در سه رطل آب بجوشانند تا 

بنوشند و در آخر روز بمزورة ماش مع نخود و مغز بادام و اسفاناخ و سرمق غذا سازند و يا بگيرند سنا هفت درم و 

 سه درم و با شكر سفيد ده درم جوشانيده صاف نموده معجون نجاح پنج مثقال داخل هر يكو گاوزبان بادرنجبويه 

پوست هليله و آمله و هليلة سياه و كابلي هر واحد ده تب  در اين  مستعملمعجون نجاح صفتكرده صبح بنوشند 

 شربتي از آن هفت به سرشندفته  كف گربه عسلدرم تربد سفيد بسفايج افتيمون هر واحد پنج درم كوفته بيخته 

درم و يا اين حب بخورانند كه اسهال سودا برفق نمايد پوست هليلة كابلي بسفايج اسطوخودوس افتيمون هر واحد 

يك درم نمك هندي يك دانگ گل سرخ دو دانگ مصطكي نيم درم كتيرا يك دانگ كتيرا را در آب گرم حل كرده 

نوع هر صبح  در اين گويد كه خجندي  است سازند و اين يك شربتادويه كوفته بيخته بدان سرشته حبها

 مگر فصد و سكنجبين  استسكنجبين ساده و شربت دينار بماءالجبن بنوشانند و عالجش قريب از عالج دموي

 نافع بود و اكثر استفراغ او بقي در ابتداي نوبت باشد و بعد نضج تنقيه به اين مطبوخ مناسب كنند آن راافتيموني 

 دو درم تمرهندي ده درم سناي مكي پنج درم هليلة زرد پنج درم عناب ده عدد هر يكتخم كاسني بنفشه نيلوفر 

 ده درم روغن بادام شيرين يك درم برسم مقرر طيار ساخته صبح بنوشند هر يكفلوس خيارشنبر ترنجبين 

ه كه براي حميات مادي چيزي  و گفت است گفته كه مالك عالج ربع اسهال سودا و ترطيب بدنمحمدبن زكريا

 گويد كه انطاكي پس اگر فضول را نبايد منطفي گردد  استبهتر از اسهال نيست كه آن آتش ملتهب در فضول

 و هر نوع از انواع  استبه شير ساده و ماءالشعير و ترنجبين و خيارشنبر و افتيمون به سكنجبينعالج ربع صفراوي 
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 تمحض سودا با ستحكام احتراق پس بعالج آن بايد به سببوداوي باشد ربع كه طول كند عالجش بعالج ربع س

 و آب گرم يا به آب خرپزة به سكنجبين بعد ذكر عالج قول ابن الياس گفته كه روز نوبت مصنف خالصهپرداخت 

هندي و عسل و آب گرم قي آورند و جهت تلئين شربت ورد مكرر و سكنجبين و شربت بنفشه استعمال نمايند 

هر  سناي مكي پنج مثقال گاوزبان پرسياوشان باديان شاهتره تخم كاسني  است كه بغايت مناسبمسهليصفت 

 دو مثقال عناب بيست دانه آلوي بخارا ده دانه در يك كاسه آب بجوشانند تا به نيمه آيد صاف نموده شيرخشت يك

 درم غاريقون سفيد نيم مثقال اضافه چهارده مثقال فلوس خيارشنبر ده مثقال ماليده صاف نموده روغن بادام يك

  كرده بنوشند 

  عالج ربع بلغمي

 ماليخولياي بلغمي نمايند و در مسهل آن مثل هليلة كابلي و تربد و بسفايج و غاريقون به دستورنضج و اسهال 

خان   افتيمون تربدي و حب غاريقون علويبه مطبوخداخل كنند بلكه شحم حنظل اگر بلغم بسيار غليظ باشد و يا 

تنقيه نمايند و قي بمقطعات مثل طبيخ شبت مع سكنجبين كه در آن ترب تر كرده باشند خصوصاً نزد ابتداي نوبت 

 برند كار به گلقند بخورانند و سكنجبين بزوري بنوشانند و آنچه در ربع سوداوي بيايد حسب حاجت به عدهكنند 

 بزوري و كذا آب كرفس با شكر و به سكنجبين به عدهلقند  مطبوخيكه در قول انطاكي خواهد آمد اوالً با گچنان چه

 و قرص زرشك جهت تقويت جگر و قرص غافث براي تقويت طحال بايد داد و آنجا سودمند استحب حلتيت خيلي 

كه سرما و لرزه قوي باشد در ابتداي نوبت بخار طبيخ بنفشه و بابونه و گل خير دو گل سرخ بعد گرفتن چادر بر سر 

فرمايد كه اگر سودا بلغمي باشد سكنجبين عسلي به آب كرفس و باديان و مانند  شيخ مي اقوال مهرهانند ببدن رس

ي از هر دو آب مذكور هر به يكآن آنچه منضج و ملين طبع باشد و گرمي به اعتدال كند چون گلقند عسلي ده درم 

م از قوت تربد و بسفايج آميزند و اندك تدريج روز بدهند و اگر احتياج بتلئين زائد افتد در ابتدا اندك مسهل بلغ

 و تخم ترب و نممك خربزه بزوري عسلي و مانند آن مثل آب بيخ به سكنجبينكنند تا بقوت غاريقون برسند و قي 
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 قويتر باشد حتي كه بخرما و انجير و مانند بدان چه در نضج شروع كند و تكميد معده و تضميد آن كه آنآورند تا 

 با روغن قسط و گاهي نزد به تدريج و خطمي و مصطكي سازند و همچنين تمريخ آن به ادهان حاره آن مثل حلبه

 خربق را شب در چنان چهزيادتي غلظ احتياج افتد بقي كردن از سكنجبين كه در آن قوت خربق سفيد باشد 

 خربق كه آنآيد تا سكنجبين تر كنند و صبح صاف كرده آن سكنجبين را در آب گرم بنوشند بلكه گاهي حاجت 

سفيد در ترب خورند و يا قوت خربق در ترب باشد و يا خربق بذاته اگر خوف ضعف قوت نباشد و اين قرص ربع 

الطيب چهار درم و نيم جندبيدستر سه  بلغمي را نافع مرمكي پنج درم زعفران فطراساليون هر واحد پنج درم سنبل

 واحد چهار درم حماما پوست سليخه ميعه هر واحد دو درم و ثلث درم انيسون سه درم و نيم تخم كرفس كرويا هر

 اگر ماده بلغمي باشد اين حب مسهل بعد  سيساليوس اندر و خون معجون هر واحد يك درم و دو ثلث درم و ايضاً

نضج در پنج روز يك مرتبه خوردن نافع بود افتيمون نانخواه غاريقون هر واحد هشت درم تخم كرفس باديان 

 ايالقيون هر واحد سه درم نمك نفطي پنج درم ايارج فيقرا تربد سفيد هر واحد ده درم شربتي دو درم و نيم انيس

 خامي ماده كه لطيف آن از استفراغ بيرون به سبب گويند كه در ابتداي مرض هيچ استفراغ قوي نكنند جرجانيو 

 پانزده درم آب باديان و ده درم آب كرفس آيد و غليظ باقي ماند و عسرتر شود و هر روز ده درم جلجنبين در

جوشانيده صاف كرده بخورند و اگر ارادة تلئين طبيعت باشد پنج درم مغز تخم قرطم و ده درم شكر در نيم من آب 

لبالب آميخته بخورند و اگر  وقت لبالب نباشد پنج درم هليلة سياه كوفته و پنج درم مغز قرطم به آب نقوع مويز 

تربد و ثلث درم يعني چهاردانگ  صفت آن بخورند صواب باشد يك بارلنجبين مسهل هر هفته خورند و اگر ج

 و اگر مريض محرور و  استزنجبيل نيم دانگ بسفايج نيم درم گلنگبين ده درم آميخته بخورند جمله يك شربت

 انجير حقنة نرمفت صبود  دهند تا طبع نرم شود و اگر حقنة نرم سازند صواب به شكرفصل گرما بود ماءالجبن 

شكري ده عدد حسك دو درم سبوس گندم ده درم بابونه پانزده درم شبت پنج درم در يك نيم من آب بپزند تا 

سوم حصه بماند صاف كرده پانزده درم روغن كنجد تازه و ده درم شكر سرخ و يك درم نمك در آن حل كنند و 
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 و اسفاناخ بپزند و با آبكامه خوشبو كنند و شورباي خروس  برند و طعام بهر نرم داشتن طبيعت برگ چقندركار به

پير و گنجشك و از فواكه انجير شكري و مويز دهند و اگر روز نوبت وقت سرما قي كنند به آب شبت و ترب و عسل 

و نمك صواب باشد و كسي را كه قي دشوار بود ترب را چون درم ببرند و در ديك بگسترند و اندك نمك بر آن 

و باالي آن صف ديگر از ترب بنهند و بر آن نمك اندازند و همچنين سه چهار ته نهاده سكنجبين عسلي بر پاشند 

سر آن ريزند و يك شب بگذارند و صبح چندان كه توانند از آن ترب بخورند و طعام ماهي شور با چقندر پخته و با 

رياضت و مالش آهسته هر دو سود دارد و  بنوشند و گرم نيم آن سكنجبين به آب به عدهخردل سوده بخورند و 

مسام را بگشايد و اخالط را نرم كند و هرگاه اثر نضج پديد آيد مسهل قوي مثل مطبوخ افتيمون بنوشند و نسخة آن 

افتيمون  صفت آندر عالج ربع سوداوي در قول صاحب كامل خواهد آمد و اگر از آن كراهت كنند اين حب دهند 

 دو دانگ ايارج فيقرا هر يكانخواه دو دانگ بسفايج چهاردانگ انيسون تخم كرفس باديان يك درم تربد نيم درم ن

 نيم درم به آب پودينه حبها سازند شربتي يك نيم درم وقت هر يكيك درم غاريقون يك درم نمك هندي مقل 

اشد و اين سفوف بعد خواب و مطبوخ صبح بنوشند و اگر اين حب در هر هفته دو درم و نيم وقت خواب بخورند روا ب

 بخورند و نسخة آن نيز در قول مذكور بيايد و هرگاه مدت دراز شود و فصل سرما آيد يك بارنضج در هر هفته 

 بگيرند برگ سداب مرفلفل انگزد هر صفت معجون حلتيتمعاجين گرم مثل معجون حلتيت و فالفلي بخورند 

گويند كه   ميمحمدزكريا و ثابت بن قرهبتي نيم مثقال  شربه سرشندچهار برابر و كوفته بيخته در شهد مصفي 

نافع ديگر  معجون بخورد و خود را درجامة گرم بپوشد تا عرق كند سخت نافع بود از ايناگر وقت نوبت مثقالي 

 هر يكالطيب ده درم پودينة كوهي انيسون   سه درم حلتيت چهار درم سنبلهر يكزنجبيل فلفل نانخواه سليخه 

 فلفل سياه فلفل سفيد صفت فالفليل مصفي سه چند ادويه شربتي يك درم به آب باديان و كرفس پنج درم عس

 بيست درم عود بلسان سيزده درم زنجبيل تخم كرفس سليخه سياليوس اسارون هر واحد شش درم هر يكدارفلفل 

چند ادويه شربتي يك  چهار درم عسل مصفي دو هر يكالطيب حماما   پنج درم سنبلهر يكپودينة كوهي انيسون 
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 چهار درم افتيمون هفت درم هر يكسود دارد برگ سداب حماما  تب  كه اندرينصفت قرص يك مثقالدرم تا 

السوس هفت درم تخم خشخاش سفيد شش درم كبريت   سه درم جندبيدستر يك درم ربهر يكانيسون سعد 

قبل از نوبت بسه ساعت مقدار دو درم به آب ث سرشته بعد ظهور نضج و استفراغ به مثلسوخته و نيم درم كوفته 

حادث از  تب گويد كه اگر سعيد دو دانگ بخورند نيكو باشد به قدرگرم بخورند و اگر هر هفته مثردويطوس و ترياق 

 بنوشانند و هنگام ظهور عالمات نضج تلئين به سكنجبيناحتراق بلغم باشد مريض را گلقند بدهند و آب باديان 

اب و هليله كنند و از اغذية غليظه پرهيز كنانند و بعد نضج اندك شراب بنوشانند و در آخر زيرباج طبيعت به آب عن

 خورانند و از افراط در غذا و امتال از آن حذر به سكنجبينبچة مرغ بدهند و اگر معده ضعيف گردد قرص زرشك 

تخم كاسني هر واحد سه درم گلقند السوس مقشر نيمكوفته و  گويد كه هر صبح جالب از اصل الياس ابننمايند 

عسلي ده درم جوشانيده صاف كرده بنوشند و غذا مزورة نخود و مغز تخم قرطم بماكيان و تيهو و تدرو سازند و اين 

سناي  صفت آنتدبير تا ده روز كنند بعد بقاروره نظر كنند اگر ماده نضج يافته باشد به اين مطبوخ اسهال آورند 

بلي افتيمون در صره بسته هر واحد هفت درم تربد خراشيدة كوفته دو درم باديان تخم كاسني مكي هليلة سياه و كا

تخم كشوث افسنتين رومي اسطوخودوس بسفايج هر واحد سه درم بادرنجبويه گاوزبان هر واحد چهار درم مويز 

و ترنجبين هر واحد طائفي ده درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا يك نيم رطل بماند فلوس خيارشنبر 

پانزده درم در آن ماليده صاف كرده غاريقون نيم درم بر آن انداخته سحرگاه بنوشند در روز دوم از نوبت و بعد 

 بزوري ده درم بخورانند و روز نوبت منع از غذا كنند و به سكنجبينمسهل و بعد يوم نوبت قرص غافث يك مثقال 

السوس جوشانيده باشند قي آورند زيرا كه   و نمك و عسل و اصلربزهخبه آب گرم كه در آن شبت و ترب و بيخ 

سازد پس خلط بسهولت خارج   مرتفع ميآن را تب باشد وحرارت اخالط در وقت نوبت در هيجان و ثوران مي

السوس تخم كاسني و بادرنجبويه با گلقند شكري بنوشند و بعد  گويد كه هر صباح مطبوخ اصل خجنديشوند  مي

 سناي مكي هليلة سياه  استات تربديه استفراغ كنند و اين مطبوخ نافع اين نوعبه مطبوخار نضج در قاروره ظهور آث
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 دو درم باديان تخم هر يك پنج درم تربد يك مثقال گاوزبان افتيمون در صره بسته هر يكو كابلي بادرنجبويه 

 پانزده درم هر يكوس خيارشنبر ترنجبين  دو مثقال عناب ده عدد غاريقون نيم درم فلهر يككاسني تخم كشوث 

عصارة  نسخة آن  است نافعآن راروغن بادام شيرين يك مثقال برسم معهود تيار ساخته بنوشند و اين قرص غافث 

يكه در آن ادويه جمع گردد و اين قرص به قدرالطيب نيم جزو طباشير پنج جوز ترنجبين  غافث يك جزو سنبل

 با ده  است جگر و طحال را نيز نفع كند و تفتيح سده نمايد شربتي از آن يك مثقالبحميات كهنه و يرقان و درد

 ده درم باديان تخم كرفس پوست بيخ هر يكپوست بيخ كرفس پوست بيخ باديان  صفت آندرم سكنجبين بزوري 

ن نيم رطل  صاف نموده مقابل هر رطل آبه عدهروز تر كنند  كبر هر يك سه درم در سه رطل آب سركه يك شبانه

   آرند به قوامشكر اضافه نموده 

  عالج ربع سوداوي

 و گلقند دو توله اول  است ماليخولياي سوداوي عالج نمايند و ايضاً عالجش نزديك بعالج ربع بلغميبه طريق

الثعلب سكنجبين ساده دو توله آميخته بنوشند و گاهي برعايت   عرق نيلوفر عرق بيد ساده عرق عنببه عدهبخورند 

شود و  شكر طحال عرق كاسني و عرق شاهتره و عرق باديان عوض عرق گاوزبان و نيلوفر وبيد ساده داخل كرده مي

الثعلب مويز منقي باديان بيخ باديان بيخ كاسني تخم خيارين  السوس تخم كاسني گاوزبان اسطوخودوس عنب يا اصل

 و هليلجات ر استتيمون بسفايج سناي مكي ضروخيسانيده گلقند داخل كرده دهند و بعد نضج در مسهل ادخال اف

يكه در عالج كلي ربع گذشت داخل نمايند و يا منضج سودا از باديان چهار ماشه بادرنجبويه شش ماشه به دستور

جوشانيده گلقند يك نيم توله داخل كرده بدهند و اگر خواهند شربت افتيمون يا افتيمون بصره بسته داخل سازند و 

خيارشنبر شش توله و ترنجبين يا شيرخشت و افتيمون بصره بسته و بسفائج و اسطوخودوس در مسهل فلوس 

السوس مقشر افتيمون در  داخل كنند ليكن بعد نضج كامل و يا اين منضج بدهند شاهتره گاوزبان بيخ كاسني اصل

ر عدد گلقند دو توله  بيست عدد بسفائج يك درم انجير چهاهر يكصره بسته هر واحد ده درم سپستان مويز منقي 
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كند  بالجمله بعد ظهور نضج در قاروره و بعد سبك شدن لرزه و باقي ماندن قشعريره كه اينهم داللت بر نضج مي

مسهالت قوي و حبوب مخرج سودا و مالش بدن و ادرار بول و آوردن عرق نفع كند و استعمال اين تدابير قبل از 

اسهال بدفعات نمايند مع رعايت قوت فيمابين مسهالت زيرا كه خلط  تب در اين نضج بغايت مضر بود و بايد كه

 كه بعد  استشود بلكه الزم آيد و نقاي تام حاصل نمي  بر نميبه تمامهسوداوي عسراالنفعال است در يك دو مسهل 

يند بكرات هر مسهل ماده را مهيا به استفراغ به استعمال منضجات سازند بعد از آن به آهستگي و نرمي مستفرغ نما

 مستاصل گردد و هيچ استفراغ روز نوبت جائز نيست مگر قي و بعد  به تمامهو مرات تا قوت ضعيف نگردد و ماده 

 صافن حاجت آيد و اگر مزاج ضعيف شده باشد اول به فصدنضج اگر حاجت فصد باشد باسليق گشايند و باشد كه 

گاهي شربت بنفشه يا عناب و گاهي عرقيات و شربت انار خيساندة سبك دهند و در ماءالجبن گاهي شربت نيلوفر و 

تخم فرنجمشك بدهند چون ماءالجبن قريب نيم اثار رسد مسهل به اين طور دهند افتيمون در پارچه بسته سناي 

مكي هر يك يك توله بسفائج پنج ماشه تربد سفيد شش ماشه در عرقيات جوش داده صاف كرده مغز فلوس هفت 

توله روغن بادام شش ماشه با ماءالجبن مخلوط كرده بنوشند و سفوف الجورد و شربت سودا نيز توله گلقند چهار 

استعمال كنند و تبريد صرف عرقيات و شربت انار و تخم ريحان دهند و دواءالمسك حلو و قرص انبرباريس بوعلي 

ذكر همراه شربت انار شيرين دهند  برند و غذا كهچري در نخوداب و گاهي ماءالشعير در نخوداب يا كار بهسينا نيز 

خان كه جهت صداع مزمن و  از بياص حكيم علوي  حب الشفا استربع تب ادوية يونانيه و هنديه كه نافعبعض 

ربع و سائر تپهاي مزمن مستعمل زعفران دودانگ گل سرخ گل  تب  و در استجميع امراض حاره و با راده نافع

ند چيني پنج دانگ افيون تخم تاتوره هرواحد يك مثقال كوفته بيخته به  دو نيم دانگ ريوهر يكارمني زنجبيل 

 به يكربع بيش از نوبت  تب  نخود سازند پس برايبه قدر در آن شيرخشت حل كرده باشند سرشته حبها آبي كه

 حكيم حب هليله  استساعت به آب گرم سه حب فرو برند و براي امراض ديگر دو حب صبح بخورند مجرب

ربع محمود آقا به اين حب بدين طريق نموده بود كه در اول يوم راحت وقت طلوع آفتاب دو  تب ر عالجمحمدجعف
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روز نخوداب گوشت خروس  در اين  حب تناول نمايند و بااليش قهوة دارچيني يك پياله بنوشند و غذااز اينمثقال 

زبان پاو آثار حل كرده بنوشند و غذا بچه سازند و روز دوم گلقند هفت مثقال سكنجبين هفت مثقال با عرق گاو

ت پرهيز سازند بگيرند به قوالآنروز شورباي گوشت بره تناول نمايند و در جميع احوال از حموضات و لبنيات و 

 پنج مثقال ايارج فيقرا سه مثقال عصارة افسنتين هر يكپوست هليلة زرد پوست هليلة كابلي هليلة سياه برگ سنا 

 بادام به روغن يك مثقال نمك هندي يك دانگ كوفته بيخته هر يكاي مشوي شاهتره يك نيم مثقال سقموني

چرب ساخته حبها سازند و دو مثقال با قهوة مذكور يا گالب بخورند و در روز نوبت اين حب ذهب يك عدد صبح و 

قال  مكلس فادزهر معدني جدوار خطائي برگ قنب هر واحد يك مثصفت حب ذهب طالئييك شام فرو برند 

 نيم مثقال صمغ عربي دو دانگ كتيرا يك دانگ هر يك چهاردانگ دارچيني قرنفل هر يكجوزبوا مصطكي زعفران 

 كه حميات ربع را سوددارد هليلة زرد عصارة حب حلتيت نخود به قدرسرشته حبها سازند  به گالب كوفته بيخته

ته بيخته به آب حبها سازند و خشك كنند  دو درم حرف يك درم حلتيت يك نيم درم ادويه را كوفهر يكغافث 

 ريوند چيني يك ماشه تخم و قصوره يك نيم ماشه  استلرزه مجرب تب  كه برايحبيشربت يك درم به آب گرم 

سونهر سه ماشه كوفته به آب ادرك يك پهركهرل كنند و حبها برابر ماش هندي بندند و حسب مزاج بدهند و 

ربع مجرب برگ و قصورة سياه برگ  تب به جهتكه  ايضاًاند  صفراوي گفته تب بعضي تا چهار عدد خوراك اين براي

 دو نيم درم باريك ساخته قدر فلفل سياه حب سازند يك صبح و يك شام به آب هر يكپان گنگيري فلفل گرد 

 گرم نيم گرم بدهند در دو سه نوبت دفع شود و يك حب دو گهري پيش از لرزه بدهند و اگر معلوم شود شيرة باديان

 پالس پاپره پوست سرخ از وي دور كرده مغز او و مغز تخم كرنجوه مساوي بسايند  استكه ربع را نافع ايضاًبنوشند 

ربع را دفع كند  تب كه دوائي فلفل حبها سازند و هر روز يك حب بخورند مجرب نوشته به قدرو قدري آب آميخته 

كه  ديگرآيد از صبح آن شروع كند  تب هار روز متواتر روزيكهكلونجي چهار درم باريك سائيده با شهد خورند چ

 سمندر پهل يك عدد سائيده يك ساعت پيش از نوبت بخورند و بااليش آب  استمعمول تب براي دفع لرزه و
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 سه هر يكربع برگ تنبول مغز بادام  تب براي ايضاًليموي كاغذي نيم عدد افشرده بنوشند همچنين تا سه نوبت 

 تب  كه در ازالةديگربنوشند  تب نب يك نيم ماشه نبات شش ماشه سائيده قبل شش گهري از آمدنعدد برگ ق

ربع مجرب نوشته انگزد يك ماشه نمك دو ماشه هر دو را در يك سير آب بجوشانند هرگاه چهار دام بماند بنوشانند 

ونه مقدار سه چهار ماشه يا كم مركب مجرب آهك يعني چ تب كه در جميع انواع رب و ايضاًدر دو روز دفع شود 

 كفايت نكند يك نوبت يك بارزياده در آب حل نمايند و يك عدد ليمون كاغذي در آن افشرده بگذارند بخورند اگر 

 ييدواربع نوشادر سه سرخ فلفل گرد دو عدد كوفته بيخته روز نوبت خورانيده باشند  تب دافع ديگرديگر بدهند 

لرزه مجرب تخم و قصوره در سكوره كرده دهن آن بند نموده گل  تب يند براي دفع جرانكس و قصوره گوآن را كه

 يك سرخ و قوي مزاج را تا به قدرحكمت كرده در آتش نهند كه سوخته خاكستر گردد پس برآورده آن خاكستر 

 توتياي سبز ربع و بلغمي و صفراوي نائبه تب مسمي بجرانكس دافع ايضاًچهار سرخ با قدري آب دهند تا چند روز 

پنج مانگ هرتال ورقي ده مانگ چونة صدف پانزده مانگ باريك سائيده به آب گهيكوار چهار پاس كهرل نمايند و 

يك قرص بسته در دو سكوره نهاده گل حكمت كرده در چقر مربع يك درعه پاچك دشتي ته و باال داده آتش دهند 

شود و در ربع روز نوبت از  دفع مي تب يربرنج در سه روزهرگاه سرد شود برآرند خوراك يك سرخ در بتاسه غذا ش

شود و در نسخه حكيم ارزاني جنت مكاني وزن نيله تهوته نيم  صبح دهند و اين هر قدر كهنه شود تا شيراو زياده مي

 تا  و نوشته كه در شيرة كنوار تا دو پاس كهرل كرده در سفال خام است دو دامهر يكدام و هر تال و چونة گهونگه 

پخته طال نموده سفال ديگر بر آن پوشند و كنارة هر دو سفال كه با هم پيوسته باشد از گل و پوست شالي محكم 

كرده در آوة كالل يا درپاچك دشتي آتش دهند ليكن آتش بسيار بايد داد چون سرد شود برآرند و مرو كالن را تا 

ربع كهنه زائل  تب  دوااز ايني و بادي و روغن پرهيزند دو نيم سرخ در شكر يا برگ تلسي كوفته بايد داد از ترش

 صدف كه آن از  است دوا قي شود نفع زودتر دهد و چونة صدف و گهونگه عبارتاز اينشود و بعضي كسان را كه  مي

آهك سفيد چهار درم زرنيخ سرخ دو درم توتياي سبز يك  ايضاًيا گهونگه را در آتش بسوزند تا سوخته سفيد شود 
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كه بخاصيت  ديگر آتش دهند خوراك يك سرخ غذا شيربرنج به دستورباريك سائيده در آب يك پاس كهرل درم 

عمل كند و در ربع اكثر تجربه شده زرنيخ سرخ اشخار آهك مساوي سحق كنند و در سفال كرده زير او آتش دهند 

ن دو ايستاده كنند كه سر چوب بسفال  كه ريزه از چوب ني يا كاه در مياآن استتا پخته گردد و اندازه پختگي او 

برسد و آتش متوسط كنند پس ريزة چوب بيرون آورده نظر كنند اگر سر او سياه شده و آتش گرفته باشد درنگ دوا 

 يك سرخ در بتاسه پيش از نوبت بدهند و روز راحت به قدربگردد دوا پخته شده باشد پس فرود آورده باز سائيده 

بع را مجرب نوشته و ديگر تپهاي سرد را سود دهد سمندر پهل مرچ سياه برگ تلسي هر ر تب كه دوائيهم دهند 

 مزاج و سن مريض پري بندند و يكي از آن يك به حسب يك يك ماشه يا كسري زياده به قدرسه برابر با هم كوفته 

 دراز همچون به آب سرد بدهند و پرهيز هيچ نيست و سمندر پهل آنچه باريك سر و تب گهري پيش از آمدن

 حميات سوداوي از مجربات خود شمرده گل به جهت كه مصنف داراشكوهي شربت ر استخستة خرما باشد بهت

 پنج مثقال در يك نيم پيالة آب بجوشانند تا هم پيالة بماند صاف نموده يا شصت مثقال قند هر يكبنفشه گاوزبان 

ثقال تخم ريحان و قدري گالب اضافه نموده بنوشند  آرده هر صبح در هفت قاشق آب حل كرده و مبه قوامسفيد 

 باديان زيرة سياه هليلة سياه قرص ساخته استعمال نمايند كه از نوبت  استمجرب سرهنديتب  در اين  كهقرص

 از مجربات حكيم عمادالدين محمود چون روز نوبت قبل از معجون ربعسوم تجاوز نكند فاحفظه فانه من الفيوض 

 بحب لولو جند  استار دو نخود تا نيم مثقال تناول نمايند البته در سه نوبت قطع كند و مسميبدو ساعت مقدتب 

 سه درم افيون سداب فلفل گرد هر يك يك درم عسل هر يكحلتيت دارچيني قرنفل شونيز مرصاف ميعة سائلة 

چهار قيراط كه فعل سويدي گويد كه شرب غافث و كذا سركه اشترغار و كذا الجورد  اقوال حذاقبرابر جمله 

 باقال و كذا پوست تخم پنجنكشت دو درم و به قدرعجيب دارد و كذا هوفاريقون در شراب و كذا پنيرماية خرگوش 

بسيار طول كند و كذا خردل و كذا قسط و كذا آب كاسني و كذا  تب  روز شنبه اگربه سكنجبينكذا شونيز سوده 

لة سياه و شاهتره در ربيع يا خريف و كذا آب كاسني صحرائي و كذا غاريقون و كذا پوست درخت آزاد درخت با هلي
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كرفس باقه جوش شديد داده صاف نموده با سكنجبين و كذا نانخواه و كذا آب برگ با دراج و كذا برگ حندقوقا و 

الحمل  م لسان سه باقال و كذا بابونه و كذا ريوند و كذا تخبه قدرتخم آن هر كدام چهار عدد و كذا پنيرماية بزغاله 

چهار عدد قبل شروع نوبت و كذا شورباي خروس پير بقرطم كوفته و بسفائج پخته و كذا خاكستر شاخ نر گاو چون 

در نيم ماه بسوزد و سوزانندة او كالم نكند تا انفراغ از سوختن آن و كذا طبيخ اسقولوقندريون و كذا طريفلن چهار 

 بادام و كذا گوشت خارپشت و كذا به روغنالحمل مسلوق  و كذا لسان حرشف و اكل به شراببرگ يا چهار تخم آن 

اندازند و كذا عنصل بريان و كذا جرم طرخشقوق و كذا كرنب و كذا ترب و كذا لحم  لحم افعي مدبر كه در ترياق مي

و كذا   است و كذا بچة ماكيان كه افضل غذاي صاحب ربع استناقه در روز راحت در چهار او داركه مجرب مالقي

 هدبه يك عدد در پارچه بسته بر صاحبو تعليق دراج و تيهو و زرزور و كذا نخوداب مطيب بدارچيني و مصطكي 

باشد چون در جلد   و در سر او مي استالديك در خرقة كتان بسته و كذا كرم عكوب كه آن حرشف و كذا حينتب 

قة آن بسته و كذا قرن حية مقرنه و كذا فقرة مدبوغ بيندند و كذا خاكي كه بر آن سگ سياه رنگ بول كند بند

گردن بط و كذا استخوان غوك و كذا استخوان ميت و كذا قطعة لحم تيس و كذا ذراريح در پارچة سرخ بسته و كذا 

دار بازوي خروس و كذا موي ريش بز نر در خرقة كتان بسته و كذا چشم راست نمس و كذا دندان فك  عظم سوراخ

 و كذا استخوان خوك و كذا نسج عنكبوت بر  است جوزالطيب يك عدد كه مجرب صحيح منالسير تمساح و كذا

بازو بستن و كذا لب باالي موش كور و كذا جلد فيل و كذا اعظم طويل كه در بازوي مرغابي باشد از جانب چپ 

 بند به مومرده فسافس در تقبة باقالي كرم خورده داخل كرده و كذا سپشن سر در سوراخ باقال ك و بلعگرفته 

 تخم ترنج و كذا عرن يعني براسپ و كذا جلد خارپشت و كذا بيخ بقلةالرمل و پوشيدن لباس زن و بخورنموده 

صاحبة نفاس و شرب و تعليق قنه و كذا دو قو و كذا حلتيت و كذا بندق هندي و قطع چوبدستي از درخت 

 و اگر بگيرند شكر هفت درم سقمونيا ربع درم است پنجنكشت از دست خود و اتكا بدان هر واحد نافع حماي ربع

 گويد كه در حماي سوداوي ابوسهل  استربع بدان تنقيه كنند مجرب من تب حجر ارمني مغسول دو درم و در
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اعني ربع اگر در صاحب او آثار غلبة خون بينند و قوت قوي و سن و فصل محتمل باشد فصد از دست چپ بايد كرد 

الفور بند كنند و قصد تلطيف خلط كه آن  نند اگر سياه باشد بيرون آرند و اگر سرخ باشد في خون نگاه كبه سويو 

 و تهية آن براي خروج سازند و هرگاه عالمات نضج ظاهر گردد و ادوية كه اسهال سودا به آهستگي است تب مادة

باشد ............... ربع بايد كه  تب ذا درنمايد بنوشانند تا قوت را ضعف كند و با فضول اخالط نافعه خارج نگردد و اما غ

 مشهور سازد دانه و تعديل آن نمايد و  استرا اعني سودائي كه آن بارد يابس تب تا بحرارت و رطوبت خود مادة اين

 كه گاهي از خلط سوداوي در معده و طحال ارباح و نفخ غليظ موذي پيدا آن استملطف محلل رياح باشد و اين بهر 

 كه آن ملين شكم بهر به قولملين شكم باشد مثل ماءالجبن و عسل و حريره معمول از زيت و مري و شود و  مي

 خارج گردد و غير مولد خلط غليظ باشد زيرا كه غذاي غليظ را استفراغ منع به تدريجآنچه در بدن مجتمع شود 

اوالً تب  در اين و قابض شكم نبود وكند و خلط سوداوي افزايد و همچنين مولد خلط ردي و خلط بارد و نفخ نباشد 

 مهيا به استفراغ كند و بعد استعداد آن راهاي لينه نفع كند تا ترطيب يبوست اين خلط نمايد و  حقنه كردن بحقنه

در هر چند روز تناول تب  در اين شود و ايضاً  خارج ميبه شدتهاي قويه استعمال نمايند زيرا كه اين خلط  حقنه

مشي معتدل و دلك معتدل تب  در اين ل و فلفل و غير آن از معجونات ملطفه نفع نمايد وچيزي حاد مثل خرد

بايد كه  باشد پس مي المدت مي ربع طويل تب سود دارد و بايد كه در آن حمام در ابتداي امر استعمال نكنند و چون

ضعيف نگردد بعد از آن هرقدر كه تدبير غذا در آن اندر ابتدا غليظ باشد تا قوت قبل از رسيدن مرض بمنتهاي خود 

 چون مرض بمنتهي رسد كه آنمرض بمنتهاي خود قريب گردد از تدبير غليظ كم نمايد و در لطافت او بيفزايند تا 

 كه آن چون مرض در انحطاط شروع كنند تدبير را بغلظ اندك اندك باز آورند مانند به عدهتدبير بغايت لطافت رسد 

شند و اين براي انتعاش قوت و بهر عود بدن بصحت بود و اين تدبيريست عام در جميع در تلطيف او عمل كرده با

ربع بمنتهي رسد بايد كه تلطيف تدبير نمايند و آرام و سكون اختيار نمايند تا ماندگي و  تب امراض مزمنه و هرگاه

 نضج يابد دواي است  چون مرض منتهي گردد و خلطي كه آن مادة مرضبه عدهحركت فعل طبيعت را قطع نكند 

مسهل سودا بكرات و مرات بخورند و بعد از آن مريض را چيزي از ترياق بخورانند كه آن تلطيف بقية اين خلط و 
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تحليل آن كند و تنقية بدن از آن نمايد و بدل ترياق و دواءالحلتيت و مثروديطوس جائزست و نشايد كه مريض را 

ت بخورانند تا هيجان و تحريك به مسهالن مرض بمنتهي و تنقية بدن  معجونات قبل از نضج و رسيداز اينچيزي 

 اعضا بريزد و به اخالط نيك كه درانجاست مخلوط گردد و احالة او به سوي ننمايد پس است تب خلطي كه آن مادة

و در شدت افزايد و سوءمزاج خبيث گردد  تب بطبيعت خود گرداند و هرگاه اين عمل در موضع واحد از بدن كند

 الرئيس شيخمركب گردد  تب  آن حميات ربع حادث شوند وبه حسباگر عمل او در دو يا سه موضع بود 

فرمايد كه اگر سوداي سوداوي صرف از قبيل در وي خون باشد اسهال او در ابتدا هنگام قبض به آب لبالب و  مي

 طبيخ هليلة زرد و سياه به مثلراغ  و در آخر آن استف است و استعمال گلقند عسلي و شكري خوبنيكو استفانيذ 

 از باسليق فصد ر استهنگام نيز براي فصد موقع بهت در اين و شاهتره و مويز نمايند و چون مادة مرض نضج يابد

يكه غلبة خون ظاهر گردد و باالي طعام قي بقوت يا به آهستگي حسب فصل و حاجت كنند و ادمان به شرطنمايند 

هاي قويه سازند و ادوية كه در مثل اين وقت استعمال   و استفراغ به ادويه و حقنه استاو نمايند كه آن اصل بزرگ

كنند آن افتيمون و بسفائج و غاريقون و اسطوخودوس و حجر ارمني و الجورد هر دو مغسول و غيرمغسول و آب 

ر صفراوي سنا و  و گاهي نزد عصيان ماده احتياج بخربق سياه افتد و گاهي د استبرگ بنطافلون بشربت عسل

 كفايت كند و بعد استفراغ براي ربع بلغمي و سوداوي آن ترياق و به سكنجبينشاهتره به افتيمون و قي 

مثروديطوس و دواءالحلتيت بخورند و فلفل تنها در آب و مثل خردل بخورند و اين اشياي مدام استعمال نكنند بلكه 

در مدت بعيدتر از آن و همچنين فالفلي و مانند آن از جوارشات  و در ابتدا و قبل استفراغ يك باردر هر سه روز 

 چيزها قبل از نضج تعجيل نكنند زيرا كه اگر طبيب ترياق و مانند آن در ابتدا بخوراند از اينحريفة مقطعه و بچيزي 

رض فصد ربع را بربع ديگر مركب كند و گاهي امراض ديگر آورد و خصوصاً در سرما و خريف و اگر در آخر اين م

واجب گردد بر آن اقدام نمايند و جالينوس گفته كه خلقي كثير را از ربع به اين تدبير به ساختم كه بعد نضج ايشان 

را مسهل نوشانيدم بعد از آن عصارة افسنتين و پس از آن ترياق خورانيدم و گويم كه حلتيت و فلفل هر دو مفرد 
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ربع را صحنا و كامخ كبر و خردل و آبكامه و  تب ا برسد و صاحب چون نضج ظاهر شود و وقت انته استبسيار نافع

بخورانيدن مثل  تب همه آنچه در آن قوت ملطفه قوي باشد بخورانند و گاهي طبيب را احتياج افتد بعد چهل روز از

 در افعهحاد نباشد و اصل او صفرا نبود و از اقراض ن تب  كنار هر صبح و همين قدر هر شب اگربه قدردواءالحلتيت 

بگيرند عصارة غافث و   صفت آن استوقت يعني بعد ظهور نضج و رسيدن منتهي و نزد انحطاط اين قرصاين 

زعفران هر واحد سه درم اسقولوقندريون دلك و ريوند و طباشير هر واحد پنج درم تخم حماض و تخم خرفه و گل 

البان و باديان هر واحد چهار درم به   و حبالطيب و تخم كشوث و انيسون و تخم كر فس و بيخ كبر سرخ و سنبل

آب كرفس سرشته قرص سازند و به آب باديان و كاسني و كشوث بخورند و اين دوا نافع از بسيار وجوه است چون 

الطيب سيزده درم فطراساليون پانزده درم انيسون ده درم  مرمكي بيست و هفت درم سنبل بگيرندماده نضج يابد 

 و شربتي مثل جوزه و به سرشند زنجبيل به عسل كهنه يا به شراب پنج درم هر يكاذخر عاقرقرحا قسط فقاح 

گاهي اطبا در آخر اين مرض و براي قلت ايذا از آن و كثرت حرارت بتليطف ماده ناقهين را دوائي به اين صفت 

است چون بگيرند   قبيلناز اي ايضاًو ميخورانند بگيرند بزرالنج و بيخ لفاح يك قيراط و حلتيت قريب سه باقال 

پودينة بستاني چهار مثقال و تخم ابخره بيست مثقال و افيون يك مثقال و اقراص بسيار كوچك بسازند شربتي يك 

 كه  است ايننيكو است گاوزبان و بادرنجبويه و آنچه ايشان را استعمال او بعد ظهور اثر نضج تا آخر آن به عرقدرم 

 ثوم دشتي و مورد تازه هر واحد يك جزو در آب خيسانيده خوب بجوشانند و صاف بگيرند مويز صناني يا هردوي و

 تخم كرفس و انيسون و قردمانا هر واحد پنج درم سعتر دشتي و غافث هر ايضاًكرده يك اوقيه از آن بنوشند و 

و رطل آيد  به يكواحد هفت درم نانخواه چهار درم شكاعي سه درم مويز ده درم در سه رطل آب بجوشانند تا 

الطيب و پودينه هر واحد ده درم كرويا و انيسون هر واحد   بگيرند نانخواه و سنبل استبراي ايشان اين دواي جيد

 شربتي يك درم به به سرشند كفايت به قدرهفت درم حلتيت پنج درم زنجبيل چهار درم سليخه سه درم در عسل 

افث ده درم اسقولوقندريون و طباشير و باديان و قرص به اين صفت عصارة غ ايضاًآب كرفس و باديان و 
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الطيب و زعفران هر واحد پنج درم لك و ريوند هر واحد چهار درم تخم خرفه و تخم خيار هر واحد شش درم  سنبل

 و سكنجبين گرم نيم بخورند و چون لرزه اشتداد نمايد قي كردن به آب به سكنجبينبه آب كرفس قرص سازند و 

 قوي سازند و بتخبير بنطوتي كه در آن را دقت به حسب مذكور شد بدان چه اگر اين كفايت نكند  نفع كند وآن را

كه بعد نضج بدان  ذكر مسهالتآن شيح و بابونه و مانند آن پخته باشند پارچه پيچيده سخونت را جمع كند 

ارة غافث آمله هر واحد چهار محتاج گردند هليلة كابلي شش درم افتيمون افسنتين هر واحد پنج درم هليلة زرد عص

 يا بگيرنددرم تخم كرفس انيسون باديان هر يك دو درم جوشانده از آن بسازند و اسهال به آهستگي نمايند و 

كشمش ده درم هليلة كابلي افتيمون هر واحد هشت درم شاهتره هفت درم شكاعي قنطوريون غليظ هر يك شش 

چون در هر  حب خفيف رطل باز آيد به يكج رطل آب بجوشانند تا درم غافث بيخ اذخر هر واحد پنج درم در پن

 افتيمون تربد سفيد هر يك ده درم كرويا انيسون  استنافع بود مجربتب  در اين  استعمال نماينديك بارپنج روز 

 سه درم بسفائج شش درم غاريقون هشت درم نمك هر يكهر يك هفت درم نانخواه هشت درم تخم كرفس باديان 

 پنج درم ايارج فيقرا يازده درم به آب پودينه حبها سازند شربت يك نيم درم و هرگاه با وجع طحال بود به هندي

اين دوا انتفاع يابند و برفق اسهال كند اسقولوقندريون پانزده درم غاريقون دوازده درم هليله سياه ايارج فيقرا هر 

اعي باداورد كمافيطوس عصارة غافث هر واحد هفت درم واحد ده درم هليلة كابلي افسنتين هر واحد هشت درم شك

   سه درم از آن معجون يا حب سازند هر يكثمر طرفا بيخ كبر هر يك پنج درم تخم كرفس انيسون باديان 

  تغذية ارباب ربع

 قوت ضعيف كه آني تلطيف مائل گردانند بغير به قدر كه تدبير ايشان در اول هفته تا سه هفته آن استصوابتر 

ردد و اين چنان باشد كه از گوشت و زهوهات اجتناب نمايند زيرا كه اين تقليل ماده و تخفيف اعراض برايشان و گ

 ماهي رضراضي و بيضة نيمبرشت و بچة به مثلقصر مدت مرض ايشان نمايد و بعد از آن البدست از انعاش قوت 

 برسد و آن سه هفته است و مرض كم  استعماكيان و تيهو و هرگاه مريض بمدت مثل مدتي كه در آن زهومات من
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 مثل گوشت ماكيان و بره و بزغاله و پرندة نرم ر استنگردد از مراعات قوت چاره نباشد و خورانيدن غذائيكه آن قويت

 كه جامع آن است شرط در غذاي صاحب ربع كه آنگوشت مانند تدرو و دراج و ماهي جيد كه بزرگ جثه نباشد و بد

 غليظ نباشد بلكه ملطف غليظ كه آن نافخ نباشد بلكه محلل نفخ مولد از سودا بود دوم كه آنيكي چهار خصلت باشد 

 خون متولد از آن محمود بود و اكثر غذا كه چنين كه آن قابض نبود بلكه ملين شكم باشد چهارم كه آنبود سوم 

ار ساعات و كميت تقديم در باب  كه در آن حرارت و رطوبت بود و كيفيت تغذيه قبل نوبت و اختيآن استباشد 

اند كه گاهي احتياج بغذا در وقت نوبت و قريب  تدبير غذا در عالج كلي حميات عفني معلوم شده و ايضاً معلوم كرده

بر خلو شكم مالقي گردد تا طبيعت بمادة غذا غير  تب  كهآن استشود وليكن صواب   مذكور در انجا ميبه سببآن 

گويد كه  صاحب كامل مادة مرض را دفع كند و شراب سفيد رقيق ربع را نافع بود كه آن مادة مرض مشغول نشود تا

هرگاه عالمات غلبة خون يافته نشود فصد نشايد كرد و نه استفراغ بچيزي از ادوية مسهله در بول امر كنند مادام كه 

 معمول به قولن شكم مثل بايد كه طبيعت معتدل بنرمي اندك به استعمال اغذية ملي خلط خام باشد ليكن مي

بمري و سركه و زيت باشد چون اسفاناخ و چقندر و سرمق و شورباي خروس و قنبره و مويز خراساني و آلوي 

شيرين و انجير خشك به اندك مغز قرطم و هرگاه طبيعت قبض شود تلئين او به آب آلوي شيرين و مويز و سنا و 

انند آن بايد كرد و اگر به اين دوا طبع گرم نگردد حقنة لين به آب  و مبه شكرخيارشنبر و ترنجبين با ماءالجبن 

كنند و در آن غذاي غليظ تب  در اين چقندر و روغن كنجد و مري استعمال نمايند و بايد كه تعديل غذا

ا افزايد و غذاي لطيف هم استعمال ننمايند كه قوت را ضعيف كند فلهذ تب عسراالنهضام استعمال نكنند كه در مادة

 تب بايد كه تعديل غذا نمايند تا حفظ قوت بوقت منتهاي مرض كند و از غلظ او اندك اندك كم نمايند پس هرگاه

بمنتهاي خود برسد در آن هنگام تلطيف غذا بايد كرد تا قوت بمدافعت مرض مشغول گردد و همچنين در سائر 

از غذا منع كنند تا طبيعت  تب يند و روز نوبتامراض و در هر روز بر گلقند شكري و سكنجبين متواتر اقتصار نما

البته استعمال نبايد كرد مگر بعد منتهاي آن در انحطاط و تب  در اين بمقاومت مرض مشغول گردد و حمام
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 تا مسام بگشايد و ماده رقيق گردد و مدام مثل اين ر استاستعمال مشي آهسته و مالش بدن بمقدار معتدل سزاوا

ظهور عالمات نضج استعمال نمايند و هرگاه آثار نضج ظاهر گردد ادوية مسهل سودا مثل اين تا تب  در اين تدبير

هر السوس مقشر  تا ظهور ده درم هليله آمله اصلتب  در اين هليلة كابلي تدبير صفت آنمطبوخ استعمال كنند 

رگ بادرنجبويه بسفائج  پنج درم آلوي بخارا بيست عدد مويز منقي بيست درم سنا پنج درم افسنتين رومي بيك

 رطل به يك چهاردرم اسطوخودوس سه درم همه را در چهار رطل آب بجوشانند تا هر يككوفته گاوزبان گل سرخ 

آيد هفت درم افتيمون انداخته از آتش فروده ساعتي صبر كرده افتيمون را خوب بمالند و آبش ده اوقيه صاف كرده 

ي هر واحد نيم درم خربق سياه دو دانگ باريك سوده بر آن انداخته غاريقون يك مثقال صبر سقوطري و نمك نفط

 قرص غافث و مثقال با دو اوقيه سكنجبين به عده بنوشند و مسهل در روز دوم از نوبت استعمال كنند و گرم نيم

ل شكري ممزوج به آب بدهند و روز نوبت سكنجبين كه در آن ترب تر كرده باشند به آب گرم مطبوخ شبت استعما

هليلة  صفت آن اين دوا استعمال نمايد يك باربعد از نضج در هر هفته  تب نمايند و قي آورند و بايد كه صاحب اين

هندي و كابلي هر واحد هفت درم بسفائج افتيمون هر واحد سه درم همه را باريك سائيده سه درم از آن با مثل او 

 تب دوا روز ديگر از روز نوبت بخورند و هرگاه زمانة اينشكر سليماني بخورند و بااليش آب گرم بنوشند و اين 

متمادي شود و مدت او طول كند و فصل سرما بدان الحق گردد و آثار نضج ظاهر گردد بايد كه در آن بعض 

معجونات حاره مثل معجون حلتيت يا حب حلتيت در هر سه روز نيم مثقال تا يك درم استعمال كنند و يا قدري از 

لي بخورند و نسخة آن در عالج ربع بلغمي در قول ايالقي مسطور شد و اين معجون ديگر نيز حماي ربع معجون فالف

 در اينجا كه در قول مسطور مذكور شد ليكن ر استرا بعد نضج سود دهد و نسخة او همان معجون حلتيت نوع ديگ

 هفته معجون مثروديطوس يا ترياق  و ايضاً در هربه دستور باقي  استوزن نانخواه و سليخه هر واحد هشت درم

 معجونات از اين حاجت و مقدار تحمل طبيعت مريض بدهند تا تلطيف خلط نمايد و بايد كه به قدركبير هر واحد 

قبل از نضج مادة مرض حذر نمايند كه از آن مضرت بسيار حاصل شود و بايد كه از آنها حذر كنند اصحاب مزاج حار 
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ان و اگر اين كسان را ضرورت خوردن آنها داعي گردد اندكي از آنها به احتياط و در سن شباب و فصل تابست

 يا گلقند و بر استعمال قي به سكنجبيناستعمال كنند و در اكثر امر در مثل اين حال اقتصار نمايند بر قرص غافث 

شند و اما هرگاه فصل  در آن پودينة نهري و افتيمون جوشانيده باآبي كهدر روز نوبت و بر تناول سكنجبين به 

زمستان و سن مريض سن شيخوخت و مزاج او بارد رطب بود و خلط ابتدا بنضج كرده باشد پس بدادن اين 

الجوهر نمايند و بايد كه صاحب  معجونات حاره باكي نيست و پرهيز مريض از اغذية بارد يابس و مؤلد سودا و غليظ

 شراب كهنه نباشد و نه نو و ممزوج به اندك آب باشد و چون اينرا شراب بعد نضج مادة مرض دهند وليكن  تب اين

 لطيف كنند مانند تيهو و بچة مرغ و مزورات در وقت منتهي به تدبيربمنتهاي خود برسد تدبير غذاي صاحب او تب 

ن و يا بازوي طيور و گردن آنها و امثال آن تا قوت بمقاومت مرض مشغول گردد و مادة او پاك شود و آرام و سكو

مشغول گردد و حركت از مقاومت عائق نشود و بايد كه عنايت بجگر و  به مرض قلت حركت اختيار نمايند تا طبيعت

مصروف دارند و عنايت به اين هر دو تا ضعيف نشوند و يا سد و در آن هر دو يا غلظ حادث نشود تب  در اين طحال

 در وسط مرض و آخر او بعد نضج به سكنجبينث به اين طور نمايند كه صاحب او را قرص زرشك يا قرص غاف

گويد كه اگر از عفونت سودا  ابن الياسبدهند و اما در ابتداي او سكنجبين از اوفق اشيائيست كه استعمال كنند 

باشد هر صبح جالب از گلقند ده درم و تخم كاسني سه درم و پوست بيخ كاسني پنج درم بنوشانند و غذا مزورة 

 مغز حب قرطم بدهند و هرگاه اثر نضج ظاهر نشود اسهال سودا بحبوب مسهل سودا كه در ربع بنوماش و نخود و

 افتيمون يا بحب آن نمايند و يا تلئين طبيعت بمعجون نجاح و سنا و تخم شاهتره و به مطبوخبلغمي مذكور شد يا 

بدلك و تب  در اين  كه كسر لرزه و فراشااسهال متواتر نمايند و بايدتب  در اين بادرنجبويه و گاوزبان كنند و بايد كه

  در باب قولنج گفته شد ايشان را نافعچنان چهادرار و تعريق نمايند و تناول شورباي خروس پير با نخود و بسفائج 

 تب  و ايضاً تناول ترياق كبير يا مثروديطوس درهرماه يك دو مرتبه سودمند بود و تناول اين معجون براي ايناست

الطيب وج هر واحد پنج درم فلفل زنجبيل هرواحد يك درم حلتيت دو درم نانخواه سليخه هر  رد سنبلنفع بين دا
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 كف گرفته معجون سازند شربتي از آن يك مثقال به آب باديان يا به به عسلواحد چهار درم همه را باريك سائيده 

 بزوري يا ماءاالصول كنجبينبه سآب كرفس و براي حفظ كبد و طحال قرص زرشك كبير يا صغير يك مثقال 

قصد تدبير بيرآنكس نمايند كه ارادة فربه شدن بدن خود نمايد و نگاه كنند اگر تب  در اين گويد كه ابن نوحبدهند 

از چهل روز تجاوز كند و مريض  تب نگردد به استفراغ قويتر بپردازند و اگر تأخير اعراض او كم نشود و در وقت او

 جوزه فالفلي يا بمقدار كنار دواءالحلتيت و همچنين وقت به قدرغذا بر آن نمايند و هر صبح فربه توانا باشد توسع 

 كه آن تسكين  استخواب بدهند و در غير روز نوبت بحمام عرق آورند و شراب بنوشند و خاصيت دواي حلتيت

اوقيه از آن بنوشند و  دو يا سه به قدرو منع لرزه كند و همچنين آب جرجير افشرده عمل كند اگر  تب برودت

كذلك اگر يك درم قسط يا عود بليسان يا غاريقون يا بيخ سوسن آسمانجوني هر كدام كه باشد بماءالعسل قبل از 

 كه در آن قسط و عاقرقرحا يا شيح پخته باشند قبل از نوبت تسخين بدن و به روغننوبت بخورند و ايضاً مالش 

البان هر  بعد انهضام غذا اين قرص بخورند عصارة غافث سه درم لك ريوند حبتسخين لرزه كند و ادرار بول نمايند و 

به يك چهار درم باديان سه درم زعفران دو درم به آب كرفس سرشته اقراص بوزن مثقال سازند و يكي از آن 

بر مزاج  يا به آب باديان و كاسني و كشوث بخورند و اما از اصحاب حماي ربع كسيكه نحيف بدن باشد و سكنجبين

اندازد بلكه معالجة او   ميآن رادق  تب او يبوست غالب بود باغذيه و ادوية حار يابس عالج نكننند كه اين در

 در آن عرق آيد و ريختن آب بسيار بر بدن او كه آنبمرطبات و مسخنات نمايند مثل استكثار دخول حمام بغير 

 او آب ممزوج و اعتماد در اسهال او بر به مثلاب رقيق  كنجد و خيري و شرب شربه روغننشستن در آبزن و مالش 

 و كالب و آب به سكنجبينماءالجبن با نبات كنند و غذاي او خرس پير مع بسفائج نخود باشد و روز دوره قي 

گل سرخ زرشك طباشير هر يك دو درم تخم كاسني و كشوث هر  صفت آن آورند و لزوخ اين قرص نمايند گرم نيم

السوس سه درم اقراص بوزن يك درم سازند و يكي از آن  يوند عصارة غافث هر يك نيم درم ربواحد يك درم ر

بخورند و بگيرند افتيمون و سائيده در مويز منقي سرشته هر صبح بخورند و غذا بسركة زيت مع روغن كنجد و شكر 
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ذلك در دهن او رطوبت باشد طبرزد سازند و هر روز گلقند بخورانند و دست و پا در آب گرم بدارند و اگر مع 

به سكنجبين معمول از تخم كاسني و باديان و كرفس بدهند و زردة بيضه و انجير در عسل تر كرده بخورند و تنقل 

 بادام و پسته و فندق و مغز چلغوزه و شكر وفانيذ و حبةالخضرا و كنجد مقشر و مويز طائفي سازند و گردو پيش مغز

رم كه در آن بابونه و شيح و پودينه جوش داده باشند بنهند و بپارچها بپوشند تا بخار او روز دوره طغارهاي پرآب گ

نويسند كه اگر در خون كثرت يابد بعد چند روز كه نضجي حاصل   ميقرشي و خضراو ببدن رسد و زود گرم شود 

فيف كنند و بعد نضج تام به الفور بند نمايند و ابتدا به استفراغ خ شود فصد كنند پس اگر خون رقيق مائي برآيد في

 و بدفعات و بعد نضج و تنقيه در آخر آن ترياق فاروق و دواءالمسك حلو خوردن به تدريجاستيصال سودا پردازند 

 و ايضاً بعد سه هفته قرص غافث و قرص زرشك ريوندي بدهند و معذا استعمال ريوند در اوقات متفرقه نيكو است

 نوبت در آخر روز آيد و كه آنر در وقت دوره و روز نوبت ترك غذا نمايند مگر نمايند و از آب سرد منع كنند مگ

 يا شربت نيلوفر يا بمزورة ملوخيه يا به شكر ماءالشعير به مثلگرسنگي اشتداد نمايد پس اولي آن باشد كه معده را 

 بچة مرغ و ماكيان فربه و به مثل بادام مشغول دارند و روز راحت غذا به روغناسفاناخ يا كاسني يا خرفة مطنجن 

نيكو بره يكساله بطور اسفيدباج پخته يا به اناردانه و مويز و يا به آب ليمون و شكر سازند و از مسهالت اين مطبوخ 

 عناب سپستان تمرهندي آلوي بخارا هر يك ده درم سفناي مكي بسفائج شكاعي باداورد تخم ريحان شاهتره است

 گاوزبان هر يك پنج درم تخم خيار و كاسني زرشك افتيمون هر يك سه درم هليلة سياه و كابلي گل بنفشه

جوشانيده صاف نموده پانزده درم مغز خيارشنبر و يك درم روغن بادام و پانزده درم گلقند داخل كرده بريوند چيني 

شند و مطبوخ  ربع درم تقويت داده بنوهر يكيك ورم و حجر ارمني و الوجورد و مقل ازرق و كتيرا و سقمونيا 

 كه اعادة  است نجاج و ايارج لوغاذيا و محموده و واجببه شير و كذا افتيمون نيكو استافتيمون و حب آن هر دو 

 و كذلك آب شاهتره ر استاستفراغ مره بعد اخري نمايند تا بدن پاك گردد و سفوف مسهل سودا بماءالجبن مشكو

 و صمغ حرشف و به سكنجبينرد و بايد كه در ابتداي نوبت قي و شربت شاهتره مركب تنها و با ريوند فائده دا
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 بهر تقويت معده گلقند و شربت به عده و ر استالسوس آورند و در غير نوبت قبل از غذا و اگر بعد غذا باشد بهت اصل

ن و ة خياريبه شيرليمون دهند و اعتنا به ادرار ايشان نمايند در بعض اوقات و خصوصاً نزد فدت حركت و عطش 

 و كاسني و روز دوم از نوبت در حمام داخل شوند و در آبزن آب شيرين نشيند و آب حمام بيشتر از هواي او خربزه

 پس هرجا كه معلوم شود  استاستعمال نمايند و وقت ابتداي نوبت دريافت كنند كه ابتداي وجع از كدام مكان

 بابونه و نمك چرب كنند و اطراف بمالند به روغنرا  و آن موضع Ĥن استبدانند كه عسل ماده و مستوقد عفونت هم

 كه اوالً اين مطبوخ بنوشانند كه آن عجيب  استگويد كه آنچه از نفس سودا باشد واجب انطاكيو در آب گرم نهند 

جو مقشر سي و شش درم آلوبخارا  صنعت آن صحيح يافتم به تجربهالنفع كثيرا الفائده است من تاليف آن نمودم و 

الراعي عناب تخم كرفس بيخ خطمي تخم  ودوس بسفائج تمرهندي هر واحد پانزده درم افتيمون عصياسطوخ

شاهتره تخم كاسني تخم خرفه مغز تخم خيار گاوزبان هر واحد هفت درم پوست بيخ كبر گل بنفشه گل سرخ هر 

 با شكر يا شربت گرم نيمرده واحد چهار درم همه را كوفته در ده چند آن آب بجوشانند تا چهارم حصه بماند صاف ك

نيلوفر يا شربت بنفشه بنوشند و تا شش روز تكرار اين در ايام راحت كنند اگر قلع آن نكند و تمام نضج ظاهر شود 

سفوف سودا بماءالجبن چند روز بدهند واال شير شتر به افتيمون دهند تا نضج تمام گردد پس سفوف مذكور بدهند 

 قبض پس از وي حذر كنند و واجب بود به سبباذيا دهند و دادن ترياق كبير خطاست و اگر زائل نشود ايارج لوغ

حمام در روز راحت و اندر آن نكثير جلوس در آبزن و ترطيب به ادهان بارده نمايند و هرگاه يبوست زياده شود 

ر ارمني و مرواريد هر شود بخوردن غاريقون يك درم و حج احتقان بشورباي كله پايچة جائز بود و اكثر آن زائل مي

 چند بار روز دوم از نوبت استعمال نمايند و بدل حجر ارمني الجورد كنند و اما  استواحد نيم مثقال و اين مجرب

 مثل اسفاناخ و كدو و ماكيان و برة فربه بدهند و هرگاه نوبت بروز خود استيعاب نمايد غذا ندهند واال به قولاغذية 

و از مجربات مثل طيون اكالً و شرباًست و كذا كرفس و بخور بافسنتين و تعليق جائزست اگر هضم وسعت كند 

ياقوت و خلد و موش داكل طحال خارپشت و بخور بزهرة او و در نزهت نوشته كه شرب افتيمون و بسفائج و الجورد 
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 و به شكرس  و بخور تخم او و شرب آب كرف است و از مجربات مرواريد محلول در ترشي ترنج استمخصوص بربع

در خواص آمده كه پارچة زن ذات نفاس قبل غسل او چون بپوشد ربع را زائل كند و كذا خوردن لحم قنفذ و تعليق 

اند كه چون زمانة اين مرض و   نوشتهخالصة التجارب و اقتباس مولفعظم مثقوب در بازوي خروس و هدهد 

 تدابير آن برفق بايد كرد و در ابتدا غذاهاي  استينوبت آن درازست و زمان آسايش بسيار وخلط سوداوي بسي عاص

 لطيفه چون بچة مرغ و گوشت بچة بز شيرخواره كه در آن زردك و يا شلجم و يا چقندر و يا اسفاناخ و يا  معتادة

 گاو پخته با نان تنوري خشكار دهند و استفراغات قوي نبايد كرد و محركات خلط به روغنگشنيز سبز افتاده باشد 

افزا دور بايد داشت و در خريف طمع بزوال آن نبايد كرد خصوصاً كه اندر آن فصل عارض  زهاي گرمي و خشكيو چي

بيشتر بايد كرد تب  در اين شده باشد و همچنين پيشتر از هفتاد روز در دفع آن نبايد كوشيد و اهتمام در نضج ماده

مي و بسيار رطب بايد كوشيد و اگر در روز نوبت از جهت يبوست و غلظت ماده در تعديل مزاج بچيزهاي مائل بگر

طاقت ترك غذا نداشته باشد قبل از نوبت بشش هفت ساعت اندكي از غذاي سبك معدل سودا دهند و مدرات و 

معرقات و هرچه رقيق اخالط را دفع كند همه مضر باشد و بدين جهت خربزه نفع نكند با وجود ضديت طبع آن با 

شود و اگر بيمار دسترس  بزوال آن زائل مي تب ر سپرز باشد اول بمعالجة آن پردازند كهسودا و آنجا كه آفتي د

ماءالجبن نداشته باشد عوض آن آب شاهتره و يا آب گلوي سبز مروق با سكنجبين افتيموني دهند كه همان اثر 

 ده درم سكنجبين ساده دارد و در ذخيره نوشته است آنجا كه ماده سخت غليظ باشد هر بامداد هفت درم گلقند با

سرشته بدهند و مويز منقي با مغز پسته و بادام تنقل كنند و هرگاه غذا خواهند نخوداب بمرغ فربه جوان و يا زيرباج 

 برند و از فعل متعب دور باشند و گويد كه بدين تدبير بسيار تپهاي ربع زائل شده است و در كار بهبمرغ بوقت اشتها 

 در غير روز يك باراخراج مادة غالب و نرم داشتن طبع حاجت آيد حقنة معتدل لين در هفته اوائل اين مرض اگر به 

 بردن در هفته يك دو كرت نافع بود و كار بهنوبت و شياف ملين معتدل از شكر و بنفشه و مغز خيارشنبر و مانند آن 

قند آميخته صباحهاي به گللي در آغاز نوبتها اگر قي كردن الزم گيرد عظيم نافع بود و قدري سكنجبين عنص
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غيرنوبت و يا سكنجبين افتيموني با گلقند سرشته هرگاه طبع از حرارت خالي باشد عيم مفيد آيد و نضج و تحليل 

ت به مسهالنمك با عسل خوردن غذاي نافع بود در روز سوم از هر نوبت و بعد از تنقيه  سودا نيكو كند و پنير تازه بي

باب  در اين الشفا را يكه در غب غيرخالصه مذكور شد و حببه دستورو امثال آن الزم بود الشفا  سودا تخدير بحب

 دوا در از اينداشت و اطبا از عالج آن عاجز شده بودند  تب  برادر استاد از يك سال اينچنان چه  استاثري عظيم

اثل سه جزو جمله را باريك دو نوبت خورد و صحت يافت بگيرند زنجبيل يك جزو ريوند چيني دو جزو تخم جوز م

 و در خريف حضرت استاد اربع پيدا شد و چهار ماه كشيد و نوبت آن در آخر به سرشندسائيده با دو برابر آن عسل 

روز قرار يافت و غذا نخوداب بمرغ فربه و قليله و پالو چرب بگوشت برة فربه و شورباي گوشت گوسفند فربه و جوان 

اهي اندك سركة كبري كم ترش باطعام و گاهي گلقند با سكنجبين عنصلي صبح خورندي با برنج و امثال اينها و گ

هاي سرد و تر آب سرد و ادوية گرم و خشك حذر كردني و تنقيه نيز كم فرمودي و چون نوائب  و از سرديها و ميوه

خورند جهت   آب گرم ميضعيف شد قبل از نوبت بدو ساعت مقدار باقال مرمكي را با دو دانة فلفل سوده با يك قاشق

خوردند تا  داشتند و آن روز طعام و شربت در صباح اندكي مي منع تعفن خلط و دست و پا و تن را گرم نگاه مي

بسياري خلو معده اخالط را زدود و در حركت نيارد و قوت بر جاي ماند چند نوبت چنين رعايت نمودند صحت 

 اگر ربع از سوداي طبيعي باشد چيزهاي گرم و بالجملهديم نافع آمد يافتند و اين دوا در اكثر ربعهاي خفيف آزمو

 و در نضج سودا محض كوشيدن و هيچ سختي نكردن و در جمله اقسام آن برفق مرض را آن است بايد دكار بهتر 

يد  كوشيدن و آنجا كه آفت طحال سبب آن شده باشد اوالً عالج سپرز بابه دستوركهنه بايد ساخت آنگاه برفع آن 

كرد و بسياري را ديدم كه عالج سپرز ايشان كردند و ربع ايشان بدان زائل شد و بعضي ترك طبيبان را ديدم كه 

شود و ربيعي را اندر خريف در جائيكه دوشاب  كنند و ربع كهنه بدان زائل مي محض نبض را بر ساعد بفتيله داغ مي

 در آن را در آنجا بوي بخار دوشاب شميدن و بخار و هواي پزند نشانيدن دو سه شبانروز خود را گرم نگاهداشتن مي

 با وجوديكه عالج ربع در خريف صعوبتي دارد ليكن آنچه سخت كهنه باشد  استيافتن بسي نافع آيد و مجرب
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فصل افتد و نو باشد و آنجا كه دوشاب مويزي پزند و غلبه باشد  در اين ممكن العالج بود اندرين فصل بخالف آنچه

نويسد كه استعمال مرواريد محلول در اقسام تپهاي سوداوي با عرق گاوزبان و  مي ميرعوضن انسب بود هواي آ

 بيارند برگ صبر تر يك قطعه و پوست باالي آن تراشيده  است و اين دوا باب بغايت مجرب استامثال آن از مجربات

شيده از آتش فرود آورند و در پارچه انداخته مغز او را بر آتش دارند و قدري زردچوبه و اندكي نمك سياه بر آن پا

كه در  نوع ديگر از روي بيرون آيد مقدار يك فنجان بنوشند انشاءاهللا تعالي در سه روز زائل سازد آبي كهبيفشارند 

سه روز فائده تمام دهد پوست دروني درخت نيم پنج درم در نيم آثار آب بجوشانند و چون نيم پاؤ بماند صاف 

 آب مذكور سه دام بماند سرد كرده كه آنهار قطعه سنگ چقماق به آتش تافته اندر آن فرو برند چندنموده سه چ

آمد آخر برگ  بنوشند و من جواني را ديدم كه از مدتي بس دراز به اين علت مبتال بود هيچ دارو سودمند نمي

 آن استيد صحت كلي يافت و بايد دكرنجوه با بيست و يك دانة فلفل سياه به آب سائيده صاف نموده چند روز نوش

 تخدير طبيعت را از به سببكه در تپهاي نائبه مزمنه كه سخت بلرزاند گاهي استعمال ادوية مخدره قبل از نوبت 

 صفتورود نوبت آگاه نسازد و چون چند نوبت به اين نوع بگذرد بيمار از علت پاك بيرون آيد باذن اهللا تعالي 

 ورق الخيال پوست خشخاش برابر كوفته بيخته قبل از ورود و نوبت بدو ساعت ر استاالث كار عجيب در اين داروئيكه

افيون يك  نوع ديگر بدو انگشت برآيد بخورند ليكن بايد كه نخست بدن را از اخالط پاك كرده باشند كه آنچند

قدار يك ماشه يا كم و ماشه فلفل سياه دو ماشه انكشت چون كيكر شش ماشه هر سه را با هم سائيده بدارند و م

 قبله ايستاده فرو برد و بايد كه قبل استعمال اين دوا بدو پاس به جانبزياده مريض قبل از ورود نوبت بدو ساعت رو 

كند   واال در سه روز زائل مي استغذا ميل نموده باشد واال ناشتا قي آورده و فائده دوا فوت شود يك خوراك كافي

  باذن اهللا تعالي

   الزمهعالج ربع
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به  نيز نخست بنگرند كه مادة مرض از كدام خلط حاصل شده پس در غذا و دوا و تنقيه مراعات آن كنند در اينجا

يكه در اقسام ربع دائره مفصل مسطور شده مع رعايت حرارت و برودت آنچه الئق حال باشد از آنجا اخذ دستور

 بسي نافع در اينجاواجب بوده و ادرار بول نيز بعد از نضچ نمايند و ايضاً اينجا در هر حال فصد باسليق و يا صافن 

است بماءاالصول معتدل و سكنجبين و امثال آن هرچه درگرمي و سردي معتدل باشد و اگر حاجت تلئين بود ملين 

 مناسب يا مطبوخ افتيمون دهند و در ابتدا بحقنة لين بسنده كنند و مسهل قوي بعد نضج تام بايد داد و قي در روز

قند و شربت سيب و مانند آن تقويت معده نمايند و استحمام به گل و آب گرم فرمايند و عقب قي به سكنجبيننوبت 

قريب قانون ربع دائره است و در اشيا  در اين فرمايد كه قانون عالج  مي شيخبه آب شيرين و مالش مالئم نفع دارد 

اولي بود تب  در اين  تبريدبه سوياعتدال در مسخنات و  به سوي كه ميل  استاندك مخالفت دارد از آنجمله اين

 كه در عالج اين مثل سكنجبين و گلقند بزوري و ماءاالصول معتدل و افشرجات  استپس واجب تب  لزومبه سبب

 ر استتر بود زيرا كه ماده در عروق محصو واجب در اين  كه فصد است استعمال كنند و منجملة آن اينبه عسل

 كثرت به سببمرض كمتر بود  در اين  سهل باشد و از آنجمله است كه در غذا رخصت لحومصدبه فخروج او 

نويسند كه اتفاق ربع دائمه كمتر افتد و اگر باشد   ميجرجاني و ايالقيو ازدياد تشخيص لحم  در اين اشتعال قلب

 كه مذكور  است و عالجش هماني بنوبتي ديگر آغاز كندهر يكش آن بود كه ماده در دو يا سه عضو باشد و به سبب

تر چيزها سكنجبين سادة شكري و  شد ليكن تدبير طعام و شراب و داروها بايد كه همه مائل به اعتدال باشد و اولي

گلشكر بود و اگر حاجت آيد سكنجبين بزوري و گلنگبين و ماءاالصول معتدل و آب باديان تر و آب كرفس استعمال 

گويد كه هر صبح  ابن الياس صافن حاجت آيد به فصدسود دارد و گاه باشد كه  تب نمايند و فصد باسليق اندرين

تخم كاسني پوست بيخ كاسني باديان هر واحد  صفت آنسكنجبين ساده يا بزوري معتدل به اين نسخه بنوشانند 

كة كهنه يك  تخم خيار تخم بادرنگ هر واحد پنج درم نيمكوفته در دو رطل آب و نيم رطل سرخربزهسه درم تخم 

روز خيسانيده بجوشانند تا چهارم از آن فاني گردد از آتش فرود آورده صاف كرده شكر سفيد يك رطل داخل  شبانه
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سكنجبين آميخته بدهند و با قي عالج او مثل عالج ربع  در اين  آرند و بگيرند گلقند شكري ده درم وبه قوامكرده 

 اگر عالمات خون ظاهر باشد و  استاوليتب  در اين  و هفت اندامدائره است از تنقية خلط سودا و فصد باسليق

 و گلقند و به سكنجبين گويد كه معالجة اين ابومنصور سن و قوت و فصل متحمل آن بود به حسبمريض 

ماءاالصول باديان و هندبا قي كنند و فصد باسليق كنند بعد از آن صافن بگشايند پس از آن شروع به ادرار بول 

 گويد كه عالج حماي ربع دائمه و اقسام او انطاكياگر بليدالحرارت بود و غذا بنخوداب و سركة زيت سازند نمايند 

 در اين مثل ربع دائره است بغير زيادتي مگر در دائمه حادث از خون كه در آن فصد صافن در اواخر عالج كنند و

ز عالمت تحليل آن تسويد موي سفيد سبب شدت انضاج بيشتر و قي بايد كرد تا از آن تحليل رو نمايد و ديدم ا

 و هرگاه آن است شان حرارت غريبه اندر چنان چهشود  طبخ آن مواد را و عمل او در رطوبت غريبه پس سياه مي

مالزمت شرب بسفائج مطبوخ بمويز  تب از اين فرط احتراق و بسيار باشد كه به سبباشتداد نمايد مو سفيد گردد 

 كه اول رگ باسليق و يا صافن زده آن استنويسد كه نزد من بهتر   ميمصنف اقتباس  شيرين ساختهبه شكر

 دو توله بليسانند و بدرقة گلقند چهارتوله در عرق هر يكجهت نضج تا چهل روز گلقند گل مشكي و سكنجبين 

 دهند برگ  تا يك هفته اين مطبوخبه عده هفت توله ماليده صاف نموده بدهند و هر يكشاهتره بادرنجبويه 

 هفت ماشه افسنتين سه ماشه تخم كشوث در لته بسته هر يكشاهتره بادرنجبويه بسفائج افتيمون گل سرخ 

 پنج ماشه مويز منقي يك نيم توله گلقند سه چهار توله و غذا نخوداب چوجة مرغ بعد يك پاس از هر يكگاوزبان 

خان نموده   افتيمون غاريقوني نواب علويبه مطبوخقيه دوا و وقت دو پهر نان با شوربا و پالؤ بچة مرغ دهند و تن

جهت ادرار سكنجبين افتيموني بزوري ايشان در گالب بدهند و جهت تقويت خميرة مرواريد و ماءاللحم دهند 

 كيور و بيدمشك صاليه كرده بسد يشب سبز به عرق بگيرند مرواريد ناسفته يك توله خميرة مرواريد صفت

 هفت ماشه كوفته بيخته آمله هر يك نه ماشه بسفائج درونج عقربي تخم بادرنجبويه ر يكهطباشير گل گاوزبان 

مربي كالن بيست و پنج عدد در كيوره يك شبانه روز خيسانيده ماليده يا سه چندان قند قوام ساخته ورق طالئي 
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ج آثار گوشت بچة مرغ  ماءاللحم گوشت حلوان بز پنصفتمحلول سه ماشه حل كنند شربتي هفت ماشه تا نه ماشه 

سه عدد گل سرخ پنج توله بسفائج تخم فرنجمشك بادرنجبويه شاهتره گاوزبان بستان افروز هر يك سه توله گل 

گاوزبان چهار توله برگ گاوزبان هفت توله ابريشم مقرض خام بيست و پنج توله صندل سفيد سه و نيم توله مويز 

 نه توله گالب پنج شيشه آب شيرين چهار هر يكودينه برگ ترنج منقي سه توله زعفران سه ماشه ريحان سبز پ

 بسيار در اينجا مقرر بكشند شربتي از نه توله تا پانزده توله و قرص زرشك كبير و قرص گل كبير به دستورشيشه 

في سازد هرگز تخل  در سه چهار دوره به مي است و اين صاحب راقم براي ربع دائره و الزمه از مجربات استنافع

 بهندي كهوجه گويند سه توله زنجبيل صبر آن راكند وليكن بعد از تنقيه پوست بيخ بقلة يماني صحرائي كه  نمي

 نخود سازند شربتي يك حب قبل از نوبت به آب گرم و به قدر توله كوفته بيخته حبها يك و نيم هر يكسقوطري 

اءالجبن هم فائده نشده بود بلكه ضعف زياده گرديده بنابر خان را از نه ماه ربع الزمه بود و از م صاحبزاده مظفر علي

 تقويت خميره و ماءاللحم مسطور و جهت رفع نوبت حب مذكور دادم در سه چهار نوبت موقوف شد ليكن وقت نوبت

آمد پس جهت رفع دوره عوض حب سفوف طباشير و ست گلو و دانه هيل هر واحد يك ماشه نبات  خفيف ميتب 

هر خان سه توله در عرق شاهتره و گاوزبان  هر روزه شربت افتيمون اصولي علوي تب  دادم و بنابر رفعبرابر روز نوبت

 دادم در يك ماه به دستور هفت توله نوشانيدم و غذا پالؤ و قورمه با نان تنوري مقرر داشتم و خميره و ماءاللحم يك

آمد و از ماءالجبن نيز فائده نشد و رنگ  ربع مي تب  نجوخان بهادر را از مدت يك سال و سه ماهايضاًصحت يافت 

همه بدن سياه شده بود و اندكي سختي در سپرز هم بوده از ضعف طاقت قيام و قعود هم نماند حكيم 

ميرضياءالدين عبرت معالجه به اين طور فرمودند كه وقت صبح قرص كبر سه ماشه در خميرة صندل ترش رازي 

شربت سيب و شربت افتيمون هر واحد يك نيم توله در عرق شاهتره و عر ق يك توله ورق طال يك عدد سرشته 

 هفت توله حل كرده دادند و غذا وقت دو پهر پالو كبري با چار آمله و قورمة بچة بز با نان هر يكابريشم ساده 

صفت ه خان دو توله شير نه توله و تخم فرنجمشك هفت ماش خشكار مقرر نمودند و وقت شام شربت ياقوت علوي
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 پنج توله ابريشم خام بيست و پنج هر يك بسفائج درونج عقربي تخم شربتي تخم فرنجمشك گاوزبان عرق شير

 نيم آثار آب تربوز و آثار سيب هر يك هفت توله آب ليمون شربتي آب انار واليتي هر يكتوله گل سرخ گل مشكي 

س نبات يك آثار شير بز پنج آثار عرق كشند شربتي از واليتي نيم آثار كسيرو يك آثار برگ خرفه نيم آثار و سه فلو

نه توله تا بيست توله و قبل از وقت دوره يك گهري دواي آهك پخته و ليمون كه در ذكر ادوية نافع ربع دائره 

آمد  بمعمول خود مي تب  تدبير در مدت يك نيم ماه لرزه موقوف گشت ليكن بروز دورهاز اينمسطور شد نوشانيدند 

خان و شربت  دادند و هر روز شربت كشوث والد علوي فع آن سفوف برگ بادرنجبويه سه ماشه با نبات برابر ميبراي د

ين تدبير در دو ماه به همنوشانيدند و   هفت توله ميهر يك دو توله در گالب و عرق بيدمشك هر يكافسنتين 

رة گاوزبان عنبري با عرق زردك صحت كلي يافتند ليكن سياهي بدن باقي بود جهت رفع سياهي و ضعف خمي

 بگيرند زردك از پوست و استخوان پاك صفت عرق زردكخان دادند در مدت سه چهار ماه سياهي رفع شد  علوي

 هفت هر يك نه توله برگ گاوزبان بسفائج درونج عقربي هر يككرده پنج آثار گل گاوزبان گل فرنجمشك گل سرخ 

 چهار و نيم توله عود خام و عود غرقي هر يكالطيب  پنج توله اشنه سنبلتوله ابريشم خام چهل توله صندل سفيد 

 سه ماشه شربتي از هفت توله تا پانزده توله با هر يك سه و نيم توله زعفران نه ماشه مشك عنبراشهب هر يك

  خان چهار توله و تخم فرنجمشك نه ماشه شربت تنبول نواب علوي

  عالج ربع معكوس

آيد و يك روز نه و همه اسباب و عالمات اين مانند ربع دائره بود ليكن ربع   كه دو روز مي استو اين هم نوعي از ربع

 كه در ربع دائره مسطور  است همانبه تمامه كذا في االنديميزا و عالجش  است و اين ارواء بلكه مهلك استاسلم

 ادرار كوشند و سفوف بادرنجبويه و يا  در تقويت و تفريج و تسكين بيشتر از اسهال ودر اينجاشد وليكن بايد كه 

 و همچنين سفوف تخم هر دو با نبات مساوي شربتي سه ماشه و گاهي اين نوع  استباب از مجربات در اين شاهتره

گردد و بدورة ششم بعروض  انجامد و گاهي از ابتدا شروع مي آفتد و در دورة چهارم بهالك مي در آخر ربع دائره مي
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 كه دو روز آن است منعكسه گويند و او آن را كه  است گفته كه نوعي از ربعقسطابن لوقا نمايد غشي هالك مي

نوبت كند و يك روز راحت دهد و عالجش بتلطيف تدبير در روز اول كنند تا غذا بر طبيعت ثقل نيارد و تنشيط بدن 

 به سوياخالط نمايد و سيالن او روز دوم بحمام و راحت نمايند و استعمال قي روز سوم كنند زيرا كه حمام ترقيق 

  معده كند

  حميات ديگر از انواع حميات سوداوي

 دورة به حسبها از اين هر يك بكسر اول و اسامي هر يكي ر استكه آن خمس و سدس و سبع و ثمن و تسعه و عش

د و همچنين اگر او ماخوذست مثالً اگر سه روز در ميان آيد خمس گويند زيرا كه روز مع روز ترك آن پنجم روز باش

چهار روز در ميان آيد سدس خوانند و باقي را همچنين قياس كنند تا عشر كه هشت روز در ميان آيد و زياده از 

حكيم آمد و  او را در هر هيجده روز يك نوبت مي تب  گويد مردي را ديدم كهقرشي چنان چهعشر نيز اتفاق افتد 

نوشته كه شخصي شرح اسباب  محشيآمد و  مي تب ز در ميان او رانويسد عورتي را ديدم كه سيزده رو  ميارزاني

 اين حميات را در يوناني فيماطوس نامند و قومي مثل اين شيخ به قولآمد بالجمله  مي تب را در هر ماه دو بار

ز  گفته حماي فائته و مشمي متراقبه و متعديه اانطاكي طول دوران آنها و به سبباند  حميات را دواره ناميده

 پس حماي خمس گويند اگر در پنجم روز واقع شود و همچنين آن استمجراي طبيعي و اين مسمي به اسم ادوار 

كنند   و ديگران اثبات آنها مير است جالينوس منكآن را و اما مافوق  استديگر اقسام آن و وجود خمس اجماعي

 گويد كه جالينوسقراط نيز ذكر كرده و  بآن را قول قرشي و غيره مذكور شد و سدس و سبع و مافوق چنان چه

 و  استام و نه خمس جلي قوي را ديدم كه آن حمي مثل خفي ضعيف من در عمر خويش زين تپها هيچ نديده

گويد بعيد نيست كه سبب اين تپها تدبيري بود يعني سببي از اسباب باديه باشد چون حركت و رياضت قوي  مي

فق يا چيزي از اعراض نفساني چون فرحت و غضب و غم و فكر كه اندر مزاج اثر دفعه با طعام و شراب و دواي ناموا

تولد كند يعني سبب ادوار و عودات آنها عودات تدبير و ادوار آن  تب كند هر وقت كه سببي ازاين اسباب تازه شود
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ن اين معني تا غلطي  در امتحان اين تپها رعايت كرد استگويد كه واجب  منصب گردد و ميموادي كهباشد نه ادوار 

 الرئيس شيخ يا از ادوار انصاب مواد و ر استواقع نشود يعني امتحان نمايند كه آيا اين حميات از عودات تدبي

ام و  گويد نديده  براي وجود اين حميات يعني دليل ندارد زيرا كه مير استفرمايد كه جالينوس مثل منك مي

 كه براي امثال اين تپها اصل ديگر يعني  استشد و مثل موجبتواند شد پس مانند منكر  گويد كه نمي نمي

 لهذا مانند موجب شد آن استسوءتدبير گفته و چون بلفظ بعيد نيست گفته و بالجزم نگفته كه سبب اين تپها 

ليكن بقراط تحقيق قول در وجود سبع و تسع نموده اين در ظاهر متعذر و مستحيل نيست تا احتياج رجوع در آن 

 كه  است و اقواليكه بقراط در باب اين حميات گفته اينر است تاويلي افتد كه حدوث آنها از عودات تدبيبه سوي

 و مهلك نيست و گفته كه خماسي آن است و قتاله نيست و تسع در مدت درازتر از  استسبع طويل المدت

يك و  گويد كه ما بگمان مشيخو ترين حمياتست زيرا كه از سل يا بعد آن افتد و اين مبني بر تجربة اوست  ردي

 خمس از اين كه از سل مراد دق باشد و مراد  است كه اين قول بقراط را كه خمس بدتر از همه است وجه ايننيم

 او قبل از دق و بعد كه آن كه بعضي از صنف خمس از بدترين تپهاست بهر آن است از اينمطلق نيست بلكه مراد او 

ول كنند و ايذا رسانند در اكثر اعضاي رئيسه گرم شوند و بدق ادا كنند و ايضاً دق آن بود زيرا كه حميات چون ط

چون سبقت كند بعيد نيست كه در اخالط اندر آخر دق رماديت و عفونت عارض شود پس حماي خمس حادث 

ضاً واجب نبود گردد و واجب نيست كه انكار از امراضي كرده شود كه مشاهدة آن در زماني يا بلدي اتفاق نيفتد و اي

 ربع به طريق ماده آن سوداست و دره كه آن به سببكه گويند حماي خمس را مادة خامس البدست زيرا كه ربع 

 آن راتر باشد و  تر و قليل  و بعيدنيست كه در بعض ابدان سودا غليظ است او قليل و غليظكه آنكند بلكه بنابر  نمي

تر باشد پس جائزست كه نوبت بطور  ستوقد اجتماع او در آن بطي مبه سويعفونت عارض شود و هنگام تحرك او 

به ام و اما خمس را ما  خمس نمايد بغير لزوم مادة خامس و مروي ثقه از من گفته كه حماي تسع را مشاهده كرده

قبيل ايم كه در آنجا خلطي ديگر بود الحاصل اين حميات از  ام و براي آن مضطر بگفتن اين سخن نبوده  ديدهتكرار
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 به سرعتاند زيرا كه مادة اين تپها از  جنس مادة ربع بود ليكن آن ماده غليظتر و كمتر باشد و لهذا  حماي ربع

مجتمع و متعفن نشود پس زمانة راحت در آن طول كند و اكثر اين تپها از سوداي بلغمي باشند و بيشتر بعد 

ربع بايد كرد وليكن چيزهاي بغايت گرم و مسهل تب   معالجة اين تپها همچون عالجعالجحميات ديگر عارض شود 

  حال كنند صواب باشد مثالً اگر صاحببه حسب نضج تام پديد آيد و اگر استفراغ كه آنقوي نشايد داد مگر بعد از 

الغر خشك مزاج باشد تنقيه به ادوية مرج سوداي احتراقي نمايند و اگر لحيم شحيم بسيارخوار بود به ادوية تب 

لغم و روز نوبت قي بملطفات و مقطعات خلط غليظ الزم گيرند و مراعات جگر و سپرز و معده مرعي دارند مخرج ب

 حرارت به حسبالحموضت نفع دارد و اشربه و اغذيه   در حماي بلغمي ذكر يافته و گلقند و سكنجبين قليلبدان چه

فرمايد كه عالج اصناف اين حميات   ميشيخو برودت مزاج اختيار نمايند بنهجيكه در اقسام ربع مفصل مذكور شد 

غليظ  ي صوم و تلطيف تدبير و نوم هاضم بود تا مادة به زيادت و احتياج در عالج آنها  استقريب از عالج ربع بلغمي

بدان تحلل و نضج يابد و ايضاً احتياج بتلغيظ تدبير افتد تا قوت ضعيف نگردد و اين هر دو يعني تلطيف و تغليظ 

 تلطيف تدبير و استعمال چنان چه يك و نيم و تا وقتيكه اين حميات قوت را ضعيف نكنند خوف نماست متضادتين

الهضم  خواهيم بتغذية اغذية جيدالغذا و سريع نمائيم و تالفي ضرر تلطيف هر وقت كه مي صوم تا مدتي بر مريض مي

  استز نافعترين معالجات براي اين قي كردن و ايك و نيمو مزيد خون متولد از آن و غيرمغلظ ماده و غيرمزيد آن م

بخربق و تخم ترب و ترب كه در آن خربق خالينده باشند و تخم سرمق و استفراغات به ايارجات و بعد از آن 

كند تعريق به ادويه در حمام گرم بغير استعمال  هنگام نفع مي در اين استعمال ترياق و مانند آن از معاجين كبار و

كنند چون حدوث آنها از   گويد حمياتي كه در هر پنج يا شش روز نوبت ميمجوسيمال مرطبات آب و بغير استع

افتد از تلطيف خلط و استفراغ   اصحاب حماي ربع ميبه تدبيرالغلظ باشد در عالج آنها احتياج  خلط سوداوي مفرط

 و گلقند احياناً و بصوم در بينبه سكنجآن به ادوية مسهل سودا و تلطيف غذا و ترك تخليط و استعمال قرص غافث 

 كه در آن ترب قطع كرده تر كرده باشند و به آب شبت و نمك هندي و عسل و همه به سكنجبينروز نوبت و قي 
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 گويد كه مرا جرجانيشود در عالج حماي ربع كه چون مدت او طول كند  آنچه مانند اينها استعمال كرده مي

 و من همچنان كه جالينوس گفته گمان بردم كه اين غالم هر وقت تخليطي آمد غالمي بود او را اين نوع تپها مي

او  تب آيد پس گوش بر آن داشتم و برورق تقويت وقت ابتداي نوبت نو همي تب كند و بدان سبب هروقت اين مي

ن كردم تپ بود معلوم كردم و ابتداي نوبت ديگر نشا نشان كردم و مدت نوبت آن نگاهداشتم و روزهاي راحت كه بي

 و مزاج او گرم بود او را  استسبع تب و مدت نوبت آن نگاهداشتم چند نوبت همچنين نگاهداشتم معلوم شد كه

ة تخم خرفه دادم و بعقب آن بعد چند ساعت كشكاب دادم و به شيرديگر  روز بعد روز نوبت صباح سكنجبين 

 بنخود و شبت و گوشت بره يا مرغ و دو روز پيش بروزهاي ديگر گلشكر با سكنجبين ساده داد  غذا زيرباج و شوربا

 بادام و روز نوبت جز سكنجبين بزوري سخت اندك به آب به مغزاز روز نوبت نخوداب دادمي يا زيرباج مزوره 

 تا آب ساده تنها نخورد و قبل از آمدن نوبت آن روز امساك غذا فرمودمي كه آنآميخته هيچ ندادمي و اين نيز جهت 

معجون نجاح حبي ساختم و بعد روز نوبت بدو روز مقدار دو درم دادمي و اين حب دوبار بيش ندادم و از اجزاي 

 و اينكه هر صبح جالب  استگويد كه عالج او اخراج بلغم غليظ از بدن ابن الياساو زائل شد  تب بدين طريق عالج

 درم بنوشانند و غذا مزوره نخود و مغز السوس خراشيده كوفته هر واحد سه درم و گلقند عسلي ده از باديان و اصل

قرطم و لحوم دراج و تيهو و كبك دهند و تلئين طبيعت بمعجون خيارشنبر يا معجون نجاح كنند و روز نوبت امر 

 و بيخ آن و تخم ترب و برگ و بيخ آن و خربزه نمايند و قي به آب طبيخ تخم شبت و تخم به الكلبصوم و ترك غذا 

اهمال ننمايند چه  تب  و در معالجة اين است آورند و باقي تدبير آن مثل تدبير حماي ربعنمك و غسل و كنكرزد

شود اگر اخالط بسيار و رطوبت مفرط گردد و اگر رطوبات وافر و اخالط بسيار نبود بدق   ميبه سرعتمؤدي ربع 

ترك بد پرهيزي و اسهال و  گويد كه عالج حمياتي كه بنوبت خمس و سدس و مافوق آن آيد باهللا هبه ابنانجامد 

  رداءت تدبير و بدين جهت واجببه سبب فرط احتراق يا به سببشوند يا  قي باشد زيرا كه اين حميات حادث مي

 در عالمت حماي بلغمي و سوداوي مذكور شد اگر بدن نحيف بدان چه كه در عالج اين تپها تمسك نمايند است
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 گويد كه ابومنصورنائبه بلغمي نمايند  تب و اگر فربه باشد تدبير اربابباشد اسهال سودا و تدبير اصحاب ربع كنند 

البدن حار يابس مزاج بود پس لزوم اسهال بماءالجبن  كرد و مريض نحيف تپي را ديدم كه در هفت روز نوبت مي

 قانونشراح نمودم و در تدبير غذاي او تلطيف كردم و در بيست و هفت روز نوائب او منقلع شد سديد و غيره 

كرد و هرگاه  نويسند كه مادة اين حميات البد شديداليبوست باشد واال عفونت را در زمانه بسيار بطي قبول نمي مي

چنين باشد تلطيف در تدبير غذاي او جائز نبود مگر در روز نوبت فقط و اما در ايام راحت حال بدن او مثل ابدان 

ايام مثل آن باشد كه در حالت صحت بود و مائل تر بترطيب ين  در اباشد پس واجب آمد كه غذا صحيح مزاجان مي

 گويد كه عالج اين انطاكي پس مثل معدل اين ماده باشد  استتر باشد زيرا كه تغذيه از مرطبات يا اندك لطيف

همه بر مجراي صحت  در اين انواع بتسخين و تلطيف و استعمال ادوية مخرج بلغم و سوداست مع جاري داشتن بدن

ام وليكن ميگويم كه چون بسفائج  باب عالجي مجرب نيست زيرا كه هيچ از ين تپها نديده در اين .........اغذيه به 

 ثاني بلغم به سبب تحليل دواي اول سودا را و به سبببجوشانند و آب او گرم با اورمالي بنوشند عالج ناجح باشد 

 و سه برگ بيخ شربا و در  استانيسون و باداورد و كشوثغليظ را بنابر تلطيف آن و در نزهت گويد كه مختص بدان 

بود و معالجة او اطبائي تامل  تب نويسند كه زني را  ميخان شريفرا ببرد  تب  كه بخور سرگين فيل استخواص

  استم كه حماي خمسآن استاو طول نمود پس او نزد من آورد و چون در حال او غور كردم د تب كردند هرگاه مي

و به تنقيه و تطفيه نمودم زيرا كه مادة آن از صفراي محترقه بود بعد از آن ماءالجبن نوشانيدم و نفع بليغ پس عالج ا

نمود و با ماءالجبن جز ادوية خفيفه مثل قرص انبرباريس و غيره ممكن نبود و حدت ماده و ضعف مريضه از 

او اين بود  تب ه قريب شصت سال بود و صورتاستعمال سفوف الجورد و غير آن از ادوية قويه مانع بود و سن مريض

 كم از آن و در سوم كمتر از شدت دوم و در چهارم كمتر از به شدتآمد و در روز دوم   ميبه شدتكه يك روز 

 در ششم مثل ثاني و در هفتم مثل سوم و در به عدهكرد  شدت سوم و در پنجم اشتداد مثل شدت روز اول مي

 گويد كه از كالم اين مؤلفكرد و بر همين هيئت مدتي بود  ثل پنجم شدت ميهشتم مثل چهارم و در نهم م
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باشد اكثريه  گردد كه آن حماي خمس الزمه بود پس قول بعضي كه اين حميات دائره مي الحكما مدرك مي اشرف

  باشد

  حميات مركبه

 از امراض مجتمعه است  تركيب اين حميات تركيب حقيقي نيست بلكه تركيب اعتباريست و حميات مركبهكه آنبد

 كه از اجتماع دو مرض يا زياده بر آن مرض وحداني پيدا گردد و احكام و آن استنه از مركبه زيرا كه مرض مركب 

الرئيس مثال او به اورام و بثور   شيخچنان چهعالمات و عالجات او غيراحكام و عالمات و عالجات مفردات او باشد 

 احكام آن را و  استض مفرد يعني سوءمزاج مادي و تفرق اتصال و مرض و تركيبداده زيرا كه آن مركب از سه مر

 كه براي مفردات اوست مثل زيادتي مقرحه در حجم عضو و جمع ريم و انفجار و اما سل آن استو عالمات غير 

يست و دق ن تب  عالمات غيرعالمات مفردات اداعني قرحة ريه وآن رامرض مركب بتركيب حقيقي نيست زيرا كه 

 عالمات غيرعالمات آن رامركب مثالً شطرالغب كه  تب  براي مفردات اوست و همچنينكه آننه عالجات و احكام غير

 مفردات او از غب و بلغمي نيست و نه عالج غير از عالجات آنها پس تقسيم حميات بمفرده مركب مجرد اصطالح

 حميات با بالجمله  استمعتبر در تعريف مرض مركب آن چنان چه نه از امراض مركبه از روي تركيب حقيقي است

 از انواع داخل در دو جنس گاهي و ضبط او ممكن نيست ر استيابد و اقسام مركبات او بسيا يكديگر تركيب مي

 از يك نوع داخل در و گاهيدق با حماي عفني و حماي يوم با حماي غلياني  تب بعيد مركب شود مثل تركيب

 از دو غب خالصه يا غيرخالصه مركب گردد و بر دورة نائبة بلغمي هر روز نوبت كند اگر روز كه آنجنس واحد مانند 

راحت غب اول روز نوبت غب ثاني خواهد بود و يا از دو ربع مركب شود و دو روز اخذ كند و يك روز ترك نمايد و 

نوبت بلغمي هر روز آيد چون در  سابق مذكور شد و يا سه ربع تركيب يا بد و بچنان چه ربع معكوس گويند آن را

 مبادله آيد به طريقهر دو روز راحت ربع اول روز نوبت ربع ثاني و ثالث باشد و يا سه غب مركب گردد پس اگر 

 اجتماع اعراض دو دوره زيرا كه آن روز منتهاي دوروز اول و ابتداي يوم ثالث به سببنوبت روز سوم شديدتر باشد 
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 تركيب از دو غب مشابه نائبة چنان چهاين تركيب از سه غب مشابه شطرالغب باشد بود و همچنين روز پنجم و 

باشد و يا از دو خمس تركيب پذيرد و روز آيد و دو روز نه و يا سه خمس مركب شود و سه روز آيد و يك  بلغمي مي

 از دو نوع و يا اكثر گاهي روز نه و يا از دوسدس تركيب يابد و دو روز نوبت كند و سه روز ترك نمايد و مانند آن و

از آن داخل در جنس واحد مركب مثل غب با بلغمي چون حماي معروف بشطرالغب و مثل تركيب حميات اورام و 

شود تركيب حميات بوجه   واقع مي و گاهي هر دو و از ورمية صفراويه تركيب يايداز اينمثل غب با محرقه و آنچه 

ع با الزمه همان نوع مركب گردد مثل غب دائره باالزمه و مواظبه بالثقه و ربع  كه از دائره يك نوآن استديگر و او 

دائره با دائمه و يا از دائره يك نوع با الزمه و نوع ديگر تركيب يابد چون غب دائره با مطبقه و يا غب با لثقه و يا غب 

ا لثقه و همچنين دائره يك نوع با دائرة نوع با ربع دائمه و يا مواظبه يا مطبقه و يا مواظبه با غب الزمه و يا دائره ب

الزمه  تب اند و ديگر مثل غب دائره با مواظبه و غب دائره با ربع دائمه و لثقه با ربع الزمه و سخن گروهي كه گفته

 در خلط ممتزج باشند كه آن انواع تركيب واقع ميان حميات بنوع ديگر بود مانند و گاهيمركب نشود معتبر نيست 

 حميات متداخله باشند و يا مبادله و يا كه آن هر دو متساوي در مقدار باشند يا مختلف و مانند كه آنرد مانند يا منف

 كه صاحب كامل گفته كه تركيب بعضي حميات با بعض ديگر بر دو وجه بود يكي بر آن استمشابكه و تفصيل اين 

د از آن ابتداي نوبت آن هر دو و انقضاي آنها همه مختلط ممتزج باشن تب جهت امتزاج پس اگر دو خلط محدث دو

در زمانة واحد بود دوم بر جهت مجاورت پس اگر هر واحد از دو خلط منفرد باشد در آن هنگام نوبت آن هر دو در 

دو وقت مختلف بود و همچنين انقضاي آن هر دو و هر واحد از اخالط مركبه يا متساوي در مقدار باشد و يا بعض 

 اول تركيب ممازجه و اين  است گويد كه تركيب حميات بر سه قسماهللا ابن هبهعض آن كمتر باشد و آن بيشتر و ب

هنگام ابتداي نوائب و انقضاي آن هر دو در  در اين يا خارج عروق بود يا داخل عروق و تب آنگاه باشد كه مادة هر دو

 از دو خلط مفرد بود يعني يكي از آن داخل زمان واحد باشد و ثاني تركيب مشابكه و اين وقتي باشد كه هر واحد

در يك وقت ابتدا كنند و ثالث تركيب مقارنه و اين وقتي باشد كه  تب عروق و ديگر خارج عروق باشد اال هر دو
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دورة خود را تمام كند تابع او ديگر مقارن آن گردد و مادة او داخل عروق باشد خواه خارج  تب چون هر واحد از دو

  كه هنوز يكآن استفرمايد كه اصناف تركيب حميات سه گونه است يكي تركيب بداخله و او  ي مشيخعروق و 

 كه بعد آن استديگر داخل شود پس بالضرور اعراض مشتد گردد دوم تركيب مبادله و اين  تب در بدن باشد كهتب 

بدل از اولي باشد در بقاي ديگري داخل شود خواه بمجرد مفارقت اولي خواه بعد زماني پس ديگر  تب گساريدن يك

 دفعه درگيرند خواه ترك آن معاً باشد به يك تب  كه هر دوآن استحرارت بعد اقالع آن سوم تركيب مشاركه و او 

 گويد كه گاهي سه نوع از حميات مذكوره مجوسييا نه و مشاركه را مشابكه نيز گويند جهت شدت مداخلت و 

نويسد كه تركيب   ميشراح اسباببر آن از اختالف تراكيب مركب شوند و مركب گردند و گاهي چهار نوع يا زياده 

 و يا ثالثي باشد و اين يك صد و شصت قسم بود و يا رباعي  استحميات عفنيه يا ثنائي بود و آن سي و شش قسم

 كه شود و گفته باشد و آن پانصد و شصت قسم بود پس جملة انواع اين هر سه تركيب هفت صد و پنجاه و شش مي

 نوشته كه تركيب حميات گاه بر حكيم ارزاني قياس بود و از هزار قسم تجاوز كند و بر اينخماسي و مافوق آن نيز 

 تپي الزم بود و چنان چهسبيل انتظام بود اگر از اقسام مركبات به اوقات محفوظ آيد و گاه بر سبيل اختالط باشد 

 سمرقنديه گويند و حميات مختلطه جدا مذكور خواهد شد و را مختلط تب بگسارد و بگيرد بالنظام و اين چنين

ميان سائر مركبات  تب  كه از تركيب صفرا و بلغم افتد و لهذا اين استگويد كه از حميات مركبه كثيرالوقوع آن

 در معرفت حميات مركبه الحاصل و اين عليحده مسطور گردد  استمخصوص به اسم خاص گرديده و آن شطرالغب

اند كه بر نوبتهاي حميات اعتماد كلي نبايد   تا در تشخيص نوع آن مغالطه نيفتد لهذا گفتهر است در كامهارت تمام

بايد كه بديگر اعراض الزمة مختصه بهر واحد استدالل نمايند زيرا كه نزد تركيب درهم   ميدر اينجاكرد بلكه 

ب دوره شبيه بدورة مفرد يا بدورة مركب مرك تب  گاهيچنان چهگردد  افتد و اعتبار نوبت ساقط مي اختالط مي

آيد و همچنين از تركيب سه ربع دائره و  هر روز مي تب  از تركيب دو غب دائره نوبتكه آنكند مثل  ديگر پيدا مي

جا از اينبلغمي كنند مريض هالك گردد و  تب به تدبير پس هرگاه معالجه  استبلغمي تب اين نوبت هر روز دورة
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 كه  استاعتماد بر آن نكنند بلكه الزم تب  پس در معرفت نوع استضعيف تب  نوائب بر نوعمعلوم شد كه داللت

نويسند كه اگر اين   ميشراح قانون و شيخفرق نمايند ميان اين حميات به اعراضي كه الئق هر واحد از مواد باشد 

 اوالً ضعف از آن كه آنا حميات از غب خالصه مركب شوند چنان عارض گردد كه نوبتهاي او بقصر سرعت كند ت

متالشي گردد غب ثاني باقي ماند مثالً چون صفراي خالص درد و موضع متعفن شود و در موضعي صفرا اندك و در 

 شدت حرارت و به سبب قصر جلدي خواه كرد به سويموضع ديگر صفرا بسيار باشد بالضرور نوبت هر واحد از آنها 

 خواهد رفت و گاهي بر تركيب حمي معاودت قشعريره  استدة آن اندكحركت صفرا و بساست كه نوبت تپي كه ما

اولي داخل شده و  تب ديگر بر تب كند بر اخذ نوبت داللت كند زيرا كه باز آمدن قشعريره داللت مي تب بعد سكون

زديك را اول روز يا دوم دريافت نكند و اين ن تب  كه تركيب استو اعراض او را عيب تب طبيب عالم بدالئل هر

 و  استزمانه اگر در وسط هم دريابند غنيمت در اين  اما استكند آسان طبيب مجرب كه معالجه بدقت نظر مي

دق همراه بلغمي لثقه  تب  خصوصاً چون مركب شود استعفونت سخت مشكل تب شناختن تركيب حماي دق با

 لرزه و قشعريره و معاودات عرق را مالحظه مركب فترات و ابتداهاي در اين كه مادة آن بلغم شور باشد زيرا كه اطبا

نمايند اگر اوقات جزئيه براي اين حميات باشد و مفتره بود واال بر عالمات آنچه اظهر بود و بر عفونت داللت كند از 

 حميات در اينجاو لزع آن نگاه كنند و عالمات دق را فراموش نمايند و گمان كنند كه  تب تغير بول و نبض و لزوم

  فقط الزمه يا مركبه از الزمه و دائره و گاهي تركيب حميات متعدده متوالي گردد حتي كه ظاهر شود استعفونت

 دالئل چاره به سويواحد متصل متشابه كه شبيه بسونوخس باشد در دوام آن و در آن هنگام از رجوع كردن تب 

بض و قاروره و احوال مريض معلوم شود و  كه از ن استانتفاعي عالمات سونوخس و غلبة خون در اين نباشد و عمده

 تب فتره ظاهر گردد مثالً چون تب هرگاه نوبتهاي حميات كوتاه باشد اتصال آن الحق نشود بلكه فيمابين هر دو

 هر دو روز گيرد و يكي هفت ساعت ماند پس موقوف گردد و غب دوم از ايني هر يكمركب از دو غب خالصه باشد و 

 امر عظيم از كثرت عدد حميات خصوص كثرت به سبببگيرد البته اتصال نخواهد شد مگر از روز دوم هفت ساعت 
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عدد در حمياتي كه فترات آن طويل باشند مثال آن چون چهار حميات قصيره مركب شوند پس يكي از اول روز تا 

 نوبت به عدها اول روز نيمروز گيرد و ديگري از نيمروز تا مغرب و سومي از مغرب تا نيم شب و چهارمي از نيم شب ت

شد خواهد آمد و باعث الحق خواهد شد و هرگاه حميات مختلفه در حدت و ازمان مثل  تپي كه از اول روز شروع مي

 سرعت تحلل مادة او كه صفراست و مزمنه صرف باقي به سببشطرالغب مركب شوند اوالً حادتر از آن منقلع شود 

و دائره باشند يا الزمه يا دائره و الزمه و گاهي با شطرالغب مركب شود غب ماند و اقالع او متعسر گردد خواه هر د

 حدت ماده و شطرالغب خالص بماند و اگر به سببديگر يا بلغمي يا سوداوي پس اگر با غب باشد غب قلع گردد و 

غب به نسبت با بلغمي يا سوادي باشد شطرالغب منقلع شود و بلغمي يا سوداوي خالص باقي ماند زيرا كه شطرال

 بودن صفرا جزوي از مادة آن و هرگاه بينند كه حماي مطبقه است و با وي به سبب  استبلغمي و سوداوي الطف

هاي بسيار عرق يك مرتبه كند بر مركب بودن آن گواهي دهند و  لرزه بود و عرق نباشد و يا بينند كه گاهي در لرزه

 پا و تقبض آن بينند و اما سردي و تقبض اندك گاهي در الزمه افراط در سردي دست و تب همچنين هرگاه در

  است گويد كه آنچه از حميات مركبه تركيب او بر جهت مجاورت باشد معرفت او سهلصاحب كاملباشد  الزمه مي

نائبه مركب گردد استدالل نمايند بر حماي نائبه  تب از اوقات نوائب حميات و مدت زمانة آن پس اگر حماي دائمه با

افتد و بر دائمه بدوام آن و اما آنچه تركيب او بر جهت ممازجت باشد معرفت او  تب لرزه كه در وقت نوبتبا 

 اختالط عالمات بعضي آن ببعض ديگر السيما اگر اخالط ممتزجه متساوي باشند كه اين به سبب  استعسرشاق

فت او سهلتر بود زيرا كه عالمات خلط تر باشد معر اعسر و اصعب بود و اگر يكي از دو خلط در تركيب آنها غالب

باب جودت تميز و حسن نظر استعمال كنند و در حميات مركبه بر  در اين  كهآن استغالب ظاهرتر باشد و سزاوار 

كنند و اطباي ناقص مقرر  نوائب آن در استدالل بر آن اعتماد ننمايند زيرا كه گاهي حميات غب نوبت در هر روز مي

 كنند كه آن حماي غب نمايند پس گمان مي ي مواظبه است و گاهي حميات ربع نوبت غب ميكنند كه آن حما مي

 مريض كه آنكند تا  شود اشدت مي زياده مي تب نمايند و بدان سبب قوت  و در آن عالج ناموافق استعمال مياست
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از  تب بايد كه استدالل بر كنند و لهذا مي  در آن ضدمحتاج اليه استعمال ميكه آنگردد بهر  بدان عالج هالك مي

نفس طبيعت او و از اعراض خاصه بدان نمايند تا داللت صحيح شود و عالج بموقع خود واقع گردد پس اعتبار نوائب 

شود ليكن در تركيب مداخله و مشابكه   گويند كه در هر واحد از تراكيب غلطي واقع ميبعضيحميات نبايد كرد 

شود بر كيفيت حميات مركبه   اعراض هر واحدست و واقف نميبه سويرجوع افتد و طريق تمييز  اكثر غلطي مي

 تب  كرده و در آن بتجرد داشته باشد و لهذا نشايد كه كسب معرفت نوع مكر كسيكه معرفت حميات مفرده را محكم

اشد كه در آن از  آن ببه قدراز دور آن نمايند زيرا كه اتفاق افتد از حماي غب آنچه دورة او در هر روز باشد و اين 

از جنس واحد بود و  تب كند و آن تب صفرا و بلغم مشترك بود و گاهي مريض در يك روز و شب و دو يا سه مرتبه

الزم  تب كند بحماي غب پس حماي ربع يا بلغمي يادق و گاهي يك تب گاهي از دو جنس مختلف باشد و گاهي

ت كنند و يا در يك وقت متفق شوند و گاهي متباعد گردند پس بود و ديگر دائر بر آن و گاهي اوقات و نوائب مقارب

نظام ادوار فاسد شود و اين مثل مريضي باشد كه او را احماي غب و ربع آيد پس يك روز غب نوبت كند و روز ديگر 

تد و در ربع بر آن نوبت نمايد و در روز سوم غب آيد و در روز چهارم فتره افتد و در روز پنجم اتفاق نوبت هر دو اف

آن امر مشتبه شود و بر اسباب او وقوف دشوار گردد و ايضاً گاهي به اين مريض اتفاق افتد كه روز چهارم او را حماي 

نويسد   در شرح قانون ميقرشييوم آيد بعارضي كه او را از عوارض آن عارض گردد پس در نظم فساد زياده شود 

باشد زيرا كه  تب  روز يا چند روز بگذارد ممكن نيست كه يك يكبه عدهدرپي درگيرند  چند روز پي تب كه چون

بودي يا اقتضاي اخذ در هر روز كردي و البته ترك نمودي و يا مقتضي ترك بودي و روزهاي بسيار  تب اگر يك

 عدد ايام اخذ بود و ضابطه در معرفت عدد به حسب تب متوالي اخذ نكري پس البد از حميات مركبه باشد و عدد

به ايام ترك آن ضم نمايند و يك روز بيفزايند  تب  كه ايام اخذآن استنزد تركيب و معرفت اسم نوع حمي حميات 

 تپيكه آن است عدد نوبتها باشد مثال اين به حسبو از حاصل آن اسم هر واحد از حميات مشتق بود و عدد حميات 

 و اما ر استي ثمن بود زيرا كه ايام اخذ چهاباشد و حما تب چهار روز اخذ كند و سه روز ترك نمايد پس اين چهار
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 و چون يك روز بر آن زياده كنيم مجموع هشت روز باشد  است ايام اخذ با ايام راحت هفتكه آنآن ثمن باشد بهر 

عشر  تب باشد و تب و مشتق از آن ثمن باشد و همچنين تپي كه سه روز اخذ كند و شش روز ترك نمايد اين سه

عشر بهر آن بود كه سه با شش نه روز باشد  تب بهر آن باشد كه عدد ايام اخذ سه است و اما آنبود اما سه حميات 

 اوال عالج قياس نمايند بر اين آن راعشر باشد و غير  تب  يك روز افزوديم عشر باشد و مشتق از آنبر اينو چون 

 به عملرده مذكور شد تركيب داده  آن هرچه در حميات مفبه حسب به عدهبغور دريافت نمايند  تب كيفيت تركيب

 تا هرچه مناسب  استآرند با مراعات فصل و حال مريض و ابتدا و انتهاي مرض و اين جزئيات موقوف برراي طبيب

از احتراق اخالط باشد گاه گاه استفراغ فرمايند و بيشتر در تسكين كوشند و از شربه  تب  آرد و آنجا كهبه عملبود 

د بدان امر نمايند تا ماده زياده محترق نگردد و در جمله تقويت نگردد در جمله تقويت جگر و اغذيه هرچه لطيف بو

در  نيز مرعي دارند و بعض ادوية مفرده و مركبه كه در اينجاو طحال الزم دانند و همه قوانين كه سابق مذكور شد 

 نافع حميات مركبه است شرب  كهذكر ادويه مفرده و مركبهگردد حسب حاجت استعمال كنند   مسطور مياينجا

باداورد و كذا ذوفرا كه آن حزاست و كذا غاريقون و كذا ريوند بعد نضج تام و كذا گل بيخ سه يا چهار برگ آن و اكل 

سرطان نهري بريان به اندك فلفل سياه و كذا لحم خارپشت چند مرتبه و بخور سرگين فيل و كذا سرگين طاوس و 

دست راست قنفذ بستاني و تعليق استخوان بازوي راست خروس سوراخ دارد و كذا كذا دندان فيل و كذا ناخن 

چشم راست خروس و كذا كرم قز خشك كرده در خرقة كتان بسته و كذا هر دو لب باال و زير كور موش و كذا قطعة 

 حميات سرگين گوزن و قطعة شاخ آن هر دواحد نافع حميات مركبه و مزمنه است و اختالط انيسون در ادوية

مركبه مقوي فعل آنهاست و نوشيدن طبيخ غافث بسكبنجين در حميات مركبه و مزمنه و تفتيح سدد مجرب 

 و راقم اكثر شيرة او با شيرة باديان و شكر  استعديل  و استعمال بنفشه با گلقند در حميات مركبه بي استسويدي

مجرب  تب ن ريوند با شيرة خرفه نيز براي اكثر اقسام آورده و در حميات مركبه و بلغميه مفيد يافته و خوردبه عمل

 چهار ماشه در آب شيره برآورده يا جوشانيده صاف نموده سكنجبين داخل كرده به قدراند و اگر تخم كشوث  نوشته
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 و اگر خواهند دو نيم ماشه تخم كشوث سائيده در سكنجبين آميخته بليسند و  استبنوشند تپهاي مزمنه را نافع

 بگيرند  است كه در حميات مركبه و مزمنه كثيرالنفع و معمولديگرالثعلب هفت توله بنوشند  عرق عنببااليش 

 از كارد پارچه پارچه نموده در طرف گلي انداخته آب خالص بر آن ريزند و زير آن راگلوي سبز نيم دام تا يك دام و 

 به اشربة مناسبه بنوشند و گاهي همراه قرص آن راآسمان گذارند صبح در صافي انداخته اندكي افشرده آب زالل 

شود و اگر اين دوا را سائيده يا خيسانيده يا جوشانيده با قرص طباشير  زرشك و قرص گل نيز استعمال كرده مي

النفع مشهود گشته حتي  باب سريع در اين كند و بدانند گلو كه بر درخت نيب پيچد بهتر باشد و دهند نفع بين مي

السوس مقشر نيمكوفته نيز بدان خيسانيده و بصورت غلبة  افته شد و گاهي درحالت بودن سرفه اصلكه بدق مفيد ي

شود و گاهي ادوية ديگر مثل كاسني و بيخ كاسني و بيخ باديان و تخم خطمي و  حرارت شيرة خيارين افزوده مي

 اطباي هند دهمايه هفت ولبه ق ديگرشود  گل غافث و شكاعي و غيره حسب حاجت همراه آن خيسانيده داده مي

 براي حماي مركب و نزله دوا  استماشه را مساوي آن شهد در آب جوشانيده نوشيدن نافع حماي مركب

 پنج ماشه جوشانيده صاف نموده شيرة تخم هر يك چهار ماشه پرسياوشان بنفشه هر يكالسوس بهدانه  اصل

السوس  مركب گل سرخ گل بنفشه اصل تب  بنابراًايضخيارين شش ماشه نبات يك نيم توله داخل كرده بنوشند 

 چهار ماشه جوشانيده نبات يك نيم توله آميخته خاكشي پنج ماشه پاشيده بنوشند هر يكتخم كاسني نيمكوفته 

السوس چارماشه آلوبخارا پنج دانه تخم كاسني نه ماشه در آب گرم تر كرده صبح   نبفشه هفت ماشه اصلايضاً

 اگر بعد مسهالت در جگر حرارت ايضاًيده صاف ننموده خاكشي پنج ماشه پاشيده بنوشند گلقند داخل كرده مال

باقي ماند قرص ورد صغير چار ماشه سوده بشربت انارين دو توله سرشته بخورند بااليش آب كاسني سبز مروق ده 

معمولي از ادوية منضج عفني بعالج  تب  چونفائده توله بنوشند يك و نيمتوله شيرة تخم خيارين شش ماشه نبات 

نباشد  تب و مسهل زائل نشود توجه بحال احشا بايد كرد و از مس كردن شكم اگر درد شود داللت بر ورم كند و اگر

غمز كردن سوءتنفس  بر ريح و اگر از مس كردن خفيف بدون غمز سوءتنفس گردد و آفت در عضالت باشد و اگر بي
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 كه آفت در احشاست خواه در آن استتنفس يا درد پيدا شود بايد دنشود و چون غمز قوي به انگشت كنند سوء

 اگر ايضاً عدم حس اال بواسطة غشاي مجلل آن به جهتشود  جگر باشد خواه در قعر معده و در نفس جگر درد نمي

 توله يك و نيم ساده به سكنجبين يك تولهبدون تشنگي باشد و در شكم صالبت بود گلقند  تب بعد مسهالت

 شاهتره جوشانيده شربت بزوري دو توله خاكشي چار به عرق بخورانند بعد آن كاسني شاهتره مويز منقي سرشته

 هر يك شش ماشه افزايند باز قرص گل صغير خربزهماشه بنوشانند دوم روز شيرة مغز تخم هندوانه شيرة تخم 

 بشربت انارين سرشته بليسانند  سودهيك ماشه اگر اسهال شود طباشير به عدهچهار ماشه سوده پاشيده بدهند 

 باشد به دستور شش ماشه نبات يك توله بنوشانند و اگر اسهال هر يكالثعلب شيرة تم خرفه  بااليش شيرة عنب

بارتنگ چار ماشه دانة هيل سه ماشه سوده به آب پخته شربت انار شيرين دو توله زهرمهره يك ماشه سوده داخل 

رة مغز تخم هندوانه شربت انارين شرين زهرمهره دهند اگر اسهال موقوف شود و  شيرة خرفه شيبه عدهكرده بدهند 

الثعلب پاو  الثعلب چهار ماشه در عرق عنب صالبت رحم ظاهر گردد گل خطمي سه ماشه گل سرخ چار ماشه عنب

الثعلب  نببعالقة كبد گلقند يك توله در عرق ع تب  برايايضاًسير جوشانيده گلقند دو توله داخل كرده بدهند 

زتوله گالب دو توله ماليده صاف كرده شربت بنفشه يك توله خاكشي پنج ماشه داخل كرده بنوشند باز اگر شكايت 

السوس تخم كاسني شب در آب گرم تر كرده صبح  الثعلب گل بنفشه گل سرخ اصل درد و قراقر شكم باشد عنب

و سرفه و خلل جگر  تب اگر ايضاًافه كرده بنوشند ماليده گلقند داخل كرده صاف نموده  شربت بزوري خاكشي اض

السوس گاوزبان در آب جوش داده ماليده صاف كرده شيره تخم خيارين شربت بنفشه خاكشي  الثعلب اصل باشد عنب

بدن از اندرون  تب  اگر بعد مسهالت وقتايضاًداخل كرده بنوشند باز تخم خطمي و خبازي و گل بنفشه افزايند 

براي حماي مركب بعالقه كبد اول  ايضاًص بنفشه كه مذكور گردد با آب كاسني مروق بدهند سوزان باشد قر

 چهار ماشه مويز هر يكالثعلب گاوزبان   منضج از بنفشه خطمي عنب است معمولچنان چهتبريدات داده روز سوم 

سناي مكي يك توله گل منقي ده دانه و غيره جوشانيده گلقند دو توله داخل كرده بدهند و بعد نضج در مسهل 
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 معمول به دستورسرخ شش ماشه در طبيخ و مغز خيارشنبر پنج توله ترنجبين چهار توله روغن بادام شش ماشه 

مفارقت ننمايد و از چهارده روز تجاوز نمايد قرص زرشك خورده بااليش از كاسني  تب افزوده بدهند بعد از آن اگر

 در حماي كهنه بعد ايضاًتوله خاكشي شش ماشه پاشيده تا هفته بدهند دو توله چكيده ساخته با شربت بزوري دو 

 تفتيح سدد كبد و ادرار و دفع بقاياي مواد رطوبي و تقويت جگر شيرة خيارين شش ماشه شيرة به جهتتنقيه 

السوس چار ماشه نبات يك توله خاكشي چار ماشه دهند باز شربت بنفشه دو توله در عرق شاهتره و عرق  اصل

الثعلب شيرة تخم كاسني هر يك شش ماشه   پنج توله حل كرده خاكشي پاشيده باز شيرة عنبهر يكالثعلب  بعن

شيرة باديان چهار ماشه شيرة خارخسك شش ماشه شربت بزوري معتدل دو توله خاكشي پاشيده باز بجاي شربت 

فت توله شيرة تخم خرفه شش ماشه  شش ماشه افزايند باز آب كاسني سبز مورق هخربزهگلقند دو توله شيرة تخم 

 چون بعد تنقية ايضاًلعاب بهدانه سه ماشه شربت بزوري بارد دو توله بدهند باز قرص طباشير سوده افزايند غذا شله 

 شش ماشه شربت هر يكباز عود نمايد آب كاسني سبز مروق هفت توله لعاب اسپغول شيرة خيارين  تب معمولي

قند سرشته همراه آب به گلنج ماشه غذا شله باز قرص زرشك صغير چار ماشه سوده بزوري بارد دو توله خاكشي پ

 حماي ايضاًكاسني دوازده توله شيرة باديان شش ماشه شربت بزوري دو توله باز شيرة خيارين شش ماشه افزايند 

ماشه درم روز السوس چهار ماشه شربت بنفشه دو توله خاكشي چار مزمن آب كاسني سبز مروق چارتوله شيرة اصل

 چهار ماشه بزوري معتدل دو توله خاكشي هر يكالثعلب  گلقند دو توله آب كاسني ده توله شيرة خيارين شيرة عنب

السوس چارماشه كنند باز  الثعلب اصل پنج ماشه باز بجاي خيارين شيرة مغز تخم هندوانه شش ماشه و بجاي عنب

ق نقره پيچيده با شيرة باديان شيرة خيارين شربت بزوري دهند همه شيرجات موقوف نموده آملة مربي يك عدد بور

السوس شيرة خيارين در عرق مكوه  كهنه و سرفة شديد و قي و صالبت معده شيرة مكوه شيرة اصل تب  برايايضاً

عرق شاهتره برابر شربت بزوري خاكشي داخل كرده بنوشانند و مكوه خشك و مغز خيارشنبر در آب مكوه سبز حل 

السوس خطمي خبازي تخم  الثعلب گل بنفشه گل نيلوفر اصل  بر شكم ضماد سازند بعد از آن عنبگرم نيم كرده
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 و سده كبد و رعايت تب  بعد مسهالت براي بقيهايضاً خاكشي داخل كرده بدهند گرم نيمخياري خيسانيده شربت 

يرة خيارين و شيرة كاسني هر  سرشته با شيك توله ساده به سكنجبيناحشائي قرص زرشك صغير چارماشه تب 

 چهار توله شربت بزوري دو توله خاكشي هر يك عرق مكوه عرق شاهتره عرق گاوزبان عرق كاسني ماشه ششيك 

 اگر آثار نزله و زكام به عده شام لعاب بهدانه دو ماشه عرقيات شربت بزوري خاكشي به جهتشش ماشه صبح و 

 چهار ماشه هر يكالسوس گاوزبان  دانه سه ماشه خطمي شش ماشه اصلظهور نمايد دو سه روز نقوع خفيف نزله به

الثعلب تخم كاسني پرسياوشان گل بنفشه بيخ كاسني خطمي هر  نبات يك توله بدهند اگر زائل نشود بهر نضج عنب

 چهارماشه در آب كاسني نيم آثار شب تر كرده صبح ماليده صاف نموده هر يكالسوس  يك شش ماشه گاوزبان اصل

شيرة خيارين شش ماشه شربت بزوري دو توله خاكشي پنج ماشه داخل كرده سه چهار روز داده روز مسهل سناي 

 چهار توله روغن بادام شش ماشه افزوده مسهل هر يك فلوس خيارشنبر شش توله گلقند ترنجبين يك تولهمكي 

 مزمن و مقاسات مرض تركيبات آب هاي در اورام حارة احشا و تپ فائده تعديل و تقويت نمايند به عدهدهند 

 مردم نحيف با حمي و سرفه و مسلولين را بوقت ضرورت ملين در ماءالقرع و چنان چه ر استكاسني از استائذه ماثو

كهنه و كثرت تشنگي و عقب  تب  برايايضاًبرند   ميكار به و براي تعديل بعد تنقيه  استماءالخيار تر كرده معمول

ول كردن و سوزش بدن شيرة خرفة سياه شيرة گلو در عرق شاهتره برآورده شربت انار داخل الفور ب نوشيدن آب في

 براي حماي مزمن ايضاًكرده اسپغول پاشيده بنوشند و اگر از اسبغول طبيعت بر هم شود عوض آن خاكشي كنند 

گرم كرده شيرة الثعلب ده توله عرق كيور دو توله اندكي   عنببه عرقموهم بدق و سل خاكشي چهار ماشه 

السوس چار ماشه شيرة تخم كاسني شش ماشه نبات يك توله باز شيرة خيارين شش ماشه شربت بزوري دو  اصل

السوس پرسياوشان   براي حماي مزمن مشتبه بدق و سل گاوزبان اصلايضاًتوله و خاكشي شش ماشه پاشيده دهند 

الثعلب ده توله شربت بزوري شربت دياقوذا   عنب چهار ماشه جوشانيده شيرة تخم خيارين شش ماشه عرقهر يك

 شام دياقوذا يك توله و عرق مكوه هفت به جهت حل كرده خاكشي چهارماشه پاشيده بنوشند و يك تولههر يك 



472 

 

 چهار ماشه شيرة خيارين شش ماشه شيرة باديان هر يكالسوس شيرة تخم خطمي  توله بعد دو سه روز شيرة اصل

 شام به جهتلب پانزده توله شربت بزوري معتدل دو توله خاكشي چارماشه پاشيده دهند و الثع چار ماشه عرق عنب

 دارفلفل سه عدد نبات يك ماشه گلو دو ماشه طباشير نيم ماشه مغز كهول گنه سه ماشه دانه هيل  استسفوف

سوده عوض نبات الثعلب نه توله دهند بعد از آن صبح در سفوف مذكور نانخواه يك سرخ  سوده همراه عرق عنب

 عوض به عده بدهند غذا شله يك تولهالثعلب هفت توله نبات  السوس شش ماشه عرق عنب آميخته همراه شيرة اصل

الطيب سوده در سفوف افزايند باز اين   چارماشه دهند و سنبلهر يكالثعلب  السوس شيرة باديان شيره عنب اصل

معده بايد داد دارفلفل سه عدد نانخواه دو سرخ مغز كنول گنه نسخه سفوف به ادوية مفتحة حار و بارد مع تقويت 

 مناسب در گلقند يك به قدرالثعلب هشت ماشه سوده  السوس چارماشه ريوند چيني چار ماشه عنب سه ماشه اصل

 حماي ايضاً پنج توله بنوشند غذا پالؤ كم روغن هر يكتوله سرشته تناول نمايند بااليش عرق مكوه عرق باديان 

 باديان هفت توله گالب چارتوله به عرقمن مرطوب مزاج شاهتره شش ماشه مويز منقي دو توله دارفلفل چاردانه مز

جوشانيده شيرة تخم خيارين شش ماشه شربت نيلوفر دو توله خاكشي چهار ماشه دهند باز شيرة مغز تخم كدو 

اي مركب از بلغم و صفرا خصوص بعد در حم  كهييدواشش ماشه عوض خيارين كنند باز شاهتره موقوف نمايند 

 آميخته بخورند عقب آن شيرة باديان شيرة تخم به هم چهار درم هر يك سكنجبين گلقند  استتنقيه معمول

 سه درم در عرقيات مناسب كشيده شربت بزوري بارد هفت درم اضافه نموده هر يككاسني شيرة تخم خيارين 

مركب از صفرا و بلغم مجرب  تب  كه برايايضاًشود  اضافه كرده مي سه درم نيز به قدربنوشند و گاهي خاكشي 

 يك توله اجمود نه ماشه دارفلفل شش ماشه جمله را سه حصه نمايند و يك هر يكنوشته كاسني گشنيز خشك 

حصه در آب پنج توله شب تر كنند و صبح آب صاف آن بنوشند و چهار توله ديگر آب در آن انداخته بدارند در شام 

السوس مقشر شش   براي حماي مزمن نافع اصل كهييدوا آرند به عملوشند و همچنين تا سه روز هر دو وقت بن

ماشه گلوي درخت نيب نه ماشه االئچي كالن شش عدد نيمكوفته در آب جوش داده در شبنم نهند صبح صاف 
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 هر يكلو طباشير دانة هيل  گ است كه در حميات مركبه نافعسفوف هندينموده نبات دو توله انداخته بنوشند 

 سكنجبين بزوري معتدل  است توله خوراك از چهار ماشه تا شش ماشه معموليك و نيمنيم توله نبات سفيد 

 سه هر يككند تخم كاسني باديان تخم كرفس  جهت تپهاي مركب و تفتيح سدد جگر و سپرز نافع و ادرار بول مي

 هفت درم همه را هر يكست بيخ كاسني پوست بيخ باديان  پنج درم پوهر يك خربزهدرم تخم خيارين تخم 

نيمكوفته بسركة تند بيست درم و آب سه رطل يك شبانه روز تر نمايند و بجوشانند و صاف كرده با يك من قند 

  است در تپهاي كهنه كه قريب بدق باشد همواره مجرب و معمولشربت كشوث برند كار به آرند و به قوامسفيد 

السوس تخم كشوث تخم خيار بادرنگ هر يك ده مثقال   پنج مثقال بيخ كاسني اصلهر يكاديان تخم كاسني ب

 هفت مثقال قند سفيد هشتاد مثقال هر يكالسوس   بيخ باديان ربخربزهتخم خيارگل كشوث ريشة كشوث تخم 

 در جميع حميات الحيات كه بعد از بيست روز به شراب مسمي ايضاً مرتب نمايند به دستورشيرخشت سي مثقال 

جهت اصالح مزاج احشا و دفع و تحليل بقاياي مواد از سكنجبين بزوري بسيار نافع است زرشك سي مثقال تخم 

هر كشوث پنج مثقال تخم كاسني چهار مثقال گل كشوث ريشة كشوث هر يك سه مثقال گل سرخ باديان كرنازخ 

 آورند و هر روز از پنج مثقال تا هفت به قوامجاه درم  دو نيم مثقال جوشانيده صاف كرده با قند و يا شكر پنيك

تر باشد با قرص كافور و درحماي بلغمي  صفراوي و دموي با شيرة خيارين و كاسني و اگر حرارت غالب تب مثقال در

و سوداوي و حميات مركبه با قرص زرشك صغير و يا قرص ورد صغير هر كدام كه مناسب دانند به اشرية تخم 

مركب و  تب  آمده برايبه عمل بهترين نسخه است و مكرر شربت بزوراديان و يا بدون اقراص بنوشند كاسني و ب

حميات كهنه و ادرار بول و حيض و اخراج سنگ گرده و مثانه و دفع يرقان و تفتيح سدد جگر و سپرز نافع است 

ثقال پوست بيخ كاسني گل  پنج مهر يك تخم خيارين مغز تخم كدو حب قرطم خربزهتخم كاسني باديان تخم 

 سه مثقال كوفتني را نيمكوفته جمله را هر يكالطيب بنفشه انيسون گاوزبان  السوس سنبل غافث تخم خطمي اصل

يك شبانه روز در پنج رطل آب تر نمايند و مويز منقي بيست درم آميخته بجوشانند تا دو رطل بماند صاف نموده 
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ند شربت يك اوقيه و اگر غافث نباشد عوض آن شاهتره يا افسنتين اندازند  آربه قوامقند سفيد يكمن اضافه كرده 

مركب  تب  برايشربتتر گردد  هرگاه چهار مثقال ريوند خطائي باريك سوده بعد قوام آميزند در اخراج سنگ نافع

خم كشوث  تخربزه چهار درم تخم هر يكالسوس شاهتره مويز منقي  از صفرا و بلغم بيخ باديان بيخ كاسني اصل

 سه درم تخم خيارين تخم معصفر تخم كاسني باديان برادة صندل سفيد گل سرخ هر يكشكاعي باداورد گل غافث 

 تخم كاسني  استمركب كه قريب بدق بود نافع تب  برايايضاًگل نيلوفر هر واحد دو درم قند سفيد سه چند ادويه 

الطيب  ه مثقال مويز منقي بيست و پنج مثقال سنبل سهر يكالسوس گاوزبان  باديان بيخ كاسني تخم خطمي اصل

 تب  كه برايايضاً آرند به قوام دو نيم مثقال قند سفيد نيم سير ترنجبين پاوسير هر يكگل بنفشه باداورد شكاعي 

 چهار درم مويز منقي دو توله باديان تخم خيارين تخم هر يك بيخ باديان بيخ كاسني  استبا تهبج اطراف مجرب

الثعلب گاوزبان ريوند خطائي  السوس گل نيلوفر تخم كشوث برادة صندل گل سرخ عنب نفشه شاهتره اصل بخربزه

 براي حميات مركبه و امراض جگر  شربت بزوري معتدل رطليك و نيم دو درم قند سفيد هر يكلك مغسول 

 كاسني دو مثقال و نيم  و ربع آن بيخيك مثقال بهر واحد خربزهمعمول تخم كاسني تخم خيار تخم بادرنگ تخم 

 تب  كه درطبيخ افسنتين متعارف تيار سازند به طريق و ربع آن قند سفيد دوازده مثقال يك مثقالبيخ باديان 

 حاجت جوشانيده به قدر آيد انيسون تخم كرفس افسنتين رومي اسارون باديان بيخ اذخر هر كدام كار بهمركب 

كهنه و استسقا و يرقان نمك سابنهر بريان  تب  اهل فرنگ براي رفع معمولعرق نمكصاف نموده استعمال نمايند 

سازند ممزوج كرده باريك سائيده حبها بسته در شيشه گل   آن گل كه از آن ظرف ميهم وزننمايند كه سرخ شود 

 نافع از براي حميات مركبه و قرص زرشكحكمت كرده انداخته عرق چكانند شربتي دو سرخ تا چهار سرخ 

يك  دو مثقال ريوند چيني هر يك جگر و استسقاي حار زرشك لك مغسول دارچيني گل سرخ كشوث هاي سده

 كه جهت قرص گلالثعلب مروق   كوفته بيخته اقراص سازند شربتي دو درم با سكنجبين و آب كاسني و عنبمثقال

الطيب  ير سنبل چهار درم طباشهر يكالسوس مقشر   گل سرخ اصل استتپهاي مركبه و كهنه همواره معمول
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قرص سازند و پنج ماشه همراه چكيدة كاسني و شربت بزوري  به گالب افسنتين هر واحد دو درم ترنجبين سه درم

 هر يك بنفشه مغز بادام مغز تخم كدو مغز تخم خيار كتيرا  استكهنة با سرفه را نافع تب  كهقرص بنفشهدهند 

 كوفته اقراص درم يكالطيب   سنبليك مثقال مصطكي  سه درمهر يكالسوس گل ارمني نشاسته  پنج درم رب

الثعلب گل بنفشه گل سرخ گل   آيد باديان باداورد عنبكار به مطبوخ كه در حماي مركب يك مثقالسازند شربتي 

نيلوفر تخم كاسني تخم كشوث بيخ كاسني هر يك سه درم آلوي بخارا هفت دانه همه را در نيم آثار آب بپزند 

 هفت درم اضافه نموده بنوشند به قدربماند صاف نموده سكنجبين ساده يا بزوري يا گلقند هرگاه سوم حصه 

 گلوي سبز شاهتره تخم كاسني هر واحد يك توله شب در آب تر كرده  استمركب بيعديل تب  كه برايمطبوخ

اسني نائي كه صبح جوش داده صاف نموده دو توله شربت بزوري آميخته نوشانند و اگر بلغم غالب باشد عوض ك

السوس مقشر نيمكوفته  دواي هنديست داخل كنند و شربت بزوري معتدل آميخته دهند و اگر سرفه هم باشد اصل

مزمن بود مثل تخم كشوث و گل غافث و افسنتين و شكاعي و باداورد و بيخ كاسني و تخم  تب دو درم افزايند و اگر

لرزة مزمن خس صندل سرخ گشنيز تر كچور و زنجبيل گلوي   تببراي تپهاي كهنه ومطبوخ هندي  افزايند خربزه

 يكدام كوفته سه حصه سازند و يك حصه در هشت سكورة آب بجوشانند هرگاه يك سكوره باقي ماند هر يكسبز 

  است كه عبارت از چكيده كاسنيماءالهندباء اليابسصاف نموده بخورانند اگر طفل باشد موافق سن او كم كنند 

 رسيده به تجربهنمايد و بارها  به كه بلغميت در آن زياده باشد از آب برگ كاسني نفع بسيار ميدر حميات مرك

 نيم به قدربگيرند تخم كاسني چهار توله و نيمكوب كرده شب در آب يا در عرقيات مناسبه مثل عرق باديان كه 

 بچهار چوب بسته باشند آن راگوشة رطل باشد تر نمايند و از دو گهري شب باقي مانده در صافي گنده كه هر چهار

داخل نموده هفت مرتبه مثل رهني رنگريزان قطره قطره بچكانند بعد از آن آب صاف گرفته با شربت مثل شربت 

  است برند و دادن چهل روز يا بيست روز يا كم و زياده مفوض بر راي طبيبكار بهبزوري و با اقراص مثل قرص گل 

قدر باشد و در امزجة ضعيفه و در صبيان از دو توله شروع نمايند   مقدار تخم كاسني همينو از ابتداي شروع تا انتها
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مفرد بود و اين چنان باشد كه  تب  صاحب كامل گويد كه عالج حميات مركبه بايد كه مركب از عالجاقوال حذاق

فت كنند كه آيا حمي نظر كنند وجودت تميز و حدس و تخمين صناعي استعمال نمايند و بدان دريا تب در اين

  استمركب از دو خلط است يا از سه يا بيشتر از آن اگر دو خلط باشد نظر كنند كه آيا آن هر دو با يكديگر ممتزج

مركب متساوي  تب و يا هر واحد از آن هر دو منفرد در موضع از بدن پس اگر چنين باشد باز نظر نمايند كه آيا دو

متساوي باشد در عالج آن  تب تر از ديگري و يا شديدتر در خط پس هرگاه دو  و يا يكي از آن قوي استدر قوت

احتياج افتد به امتزاج تدبير از ادويه و اغذية موافقه هر واحد از آن هر دو با يكديگر مزاج متساوي و اگر يكي از آن 

موافق حماي ضعيف كمتر و تر بايد و  تر از ديگر باشد استعمال تدبير موافق حماي قوي زائدتر و قوي هر دو قوي

شديدالخطر بود  تب به سوييكي شديدالخطر از ديگر باشد بايد كه توجه عالج و تدبير  تب تر و هرگاه از دو ضعيف

 قياس عمل نمايند و از آنجا كه بر اينبايد كه در سائر حميات مركبه  تا از آن مريض ايمن گردد و همچنين مي

 ممكن نيست كه براي هر واحد از آن تركيب  است و نقصانبه زيادتلتركيب ا حميات مركبه كثير بعدد و مختلف

خاص و كالم مفرد وضع نمائيم زيرا كه شرح آن طويل گردد ليكن براي متولي عالج اين حميات بايد كه در عالج 

ارف آن باشد حميات مفرده مرتاض باشد و صورت هر واحد از آن و عالج آنها به انفراد شناخته باشد زيرا كه اگر ع

 كه  استممكن بود كه سائر حميات را كه از آن تركيب بايد بجودت قياس عالج نمايد مثال اين حماي شطرالغب

 تپهاي مركب ممتزج بود از حميات صفراوي دموي و بلغمي و چنان كه گويد كه همجرجانيعنقريب مسطور گردد 

 و تركيب آن از چه  استقوي تب گرد تا عالمات كدام كه بن استسوداوي عالج نيز آميخته باشد و بر طبيب واجب

تر آن   آن نمايد و در تپهاي مركب و حميات خمس و سدس و غير آن اوليبه حسبماده است پس تدبير عالج 

به باشد كه استفراغ كمتر كند تا اخالط كم نشود و حرارت به اعضاي اصلي متعلق نگردد و بدق ادا نكند و تا قوت 

راغ ضعيف نشود و مقاومت مرض نكند و مادام كه قوت بر حال خود باشد از طول مرض انديشه  كثرت استفسبب

نبايد كرد و آنجا كه حرارت قوي باشد قرص كافور دادن صواب باشد ليكن تركيب قرص از چيزهاي بارد رطب بايد 
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خم خشخاش و تخم كاهو كرد چون مغز تخم خيار و بادرنگ و تخم خرپزة هندي و تخم كدوي شيرين و بهدانه و ت

و مغز بادام و كتيرا و غذا بايد كه ميل بسردي و تري داشته باشد و چيزي بايد كه عفونت كمتر پذيرد چون زيرباج و 

 و كدو و خيار و اسفاناخ داخل كنند زيرا كه كدو اسفاناخ ها ترشيحصرميه و مزورة پالك و آلوي بخارا و در همه 

گويد كه اوالً دريافت نمايند ابن الياس  باشد از عفونت دور بود ها ترشيچون در   است و اگرچه نازكر استسردت

 در غب غيرخالص و چنان چهكه آيا امتزاج دو خلط امتزاج متحد مستحكم است يا غير متحد غيرمستحكم 

 و بنگرند  يا در خارج آن استس دريابند كه آيا آن هر دو خلط داخل عروقبه حدشطرالغب و بايد كه نظر كنند و 

 در حمي معروف بشطرالغب چنان چه  استكه آيا يك ماده از آن هر دو شديدتر در حدت و بيشتر خطرناك

باشد يا نه پس عالجش گاه به استفراغ كنند و گاهي بتطفيه به اينطور كه هر صبح جالب از تمرهندي و شكر و  مي

 محترق نگردد و از استكمال به سرعتدهند تا اخالط ترنجبين هر واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعير بخشخاش 

 قرص يك مثقالاحتراق منع كند و يا جالب از سكنجبين ساده ده درم و گالب و آب كاسني هر واحد پانزده درم با 

طباشير ملين بياشامند و اگر قوت قوي باشد و مريض الغر و خشك بدن نبود اسهال بملين خفيف مثل اين ملين 

كي بنفشه هر واحد هفت درم گل سرخ پنج درم تمرهندي ده درم كاسني سه درم تربد سفيد كنند سناي م

 غلبه يكي از دو خلط به حسب فلوس خيارشنبر ده درم ترنجبين پانزده درم وليكن تدبير اين تپها درم يكخراشيده 

حرارت و استفراغ صفرا باشد پس اگر صفرا غالب بود و تشنگي شديد و كرب و لهيب قوي باشد بتطفية  تب و دو

پردازند و اگر بلغم غالب باشد و بادي عطش و لهيب و كرب نباشد تلطيف خلط و استفراغ بلغم نمايند و اگر بيشتر 

 واجب و غالب و آنچه در نكايت و خطر شديدتر باشد بايد كرد و به حسباز دو خلط باشد سه بود و يا چهار تدبير 

اند بايد كه صرف عنايت بتقويت قوت نمايند تا مقاومت وقوع اين  محترق شدهاگر بينند كه جميع اخالط متعفن 

بلية كبري و واقعه عظمي نمايد و اگر مع ذلك حرارت قوي و تشنگي شديد و كرب و لهيب قوي و بول ناري بد بود 

فور و بنبض دقيق صلب بود و بدن در خشكي و ذبول شروع كرده باشد سكنجبين ساده به آب كاسني و قرص كا
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س صناعي به حد گويد كه خجنديماءالشعير بسرطانات نهري بدهند و مبالغه در تبريد بدن و ترطيب آن نمايند 

به  كه تفتيش اسباب و اعراض نمايند  استمركب دائمه است يا دائرة خلطيه است يا بدقيه و الزم تب دريابند كه

ل اول نشود و محمدزكريا يا گفته كه ممكن نيست قصور  معالجه با هم كنند يابد آنچه زوال تب دوم بدون زواعده

حميات مركبه بعالج مخصوص بدان بلكه معالجه بتركيب عالج مفردات آن كنند و بالجمله شربت تمرهندي و 

 با ده يك مثقال كاسني و گالب بدهند و از اقراص ارفعه در مثل اين حميات قرص طباشير به عرقسكنجبين ساده 

ت خفيفه مثل سنا و تمرهندي و به مسهال و اگر قوت قوي باشد اسهال بحقنة لين نمايند و يا  استدرم سكنجبين

شيرخشت و ترنجبين و خيارشنبر و گلقند و مانند آن و اگر در ذبول شروع كند و با سرفه باشد قرص كافور بشربت 

وار نكند و بر آن حكم ننمايد بلكه  كه التفات بنظام ادآن است گويد كه طبيب را سزاوار ابن نوحخشخاش بخورانند 

 آن در قوت و ضعف و خلوص و اختالط او نمايد و به حسبامعان نظر در اعراض و دالئل آن كند پس از آن معالجه 

 يك روزبلغمي نكند چون اعراض بدان شهادت ندهند و نه بر كسي كه  تب كند اقدام بعالج تب بر كسي كه هر روز

ج حماي غب بلكه به اعراض و دالئل او بايد كرد و عالج حميات مركبه از عالج حميات آيد بعال تب در ميان او را

خطرناك نمايند و از  تب آيد و يكي از آن خطرناك باشد عالج تب مفرده امتزاج نمايند و هرگاه مريض را دو يا سه

 يا جگر يا در بعض آالت  از ورم معدهآن راربع باشد پس  تب  كه شخصي راآن استديگر خوف نكند و مثال اين 

كند و ربع و نوبت او را بگذارد و اگرچه قوي باشد و  حادث شود درينصورت همگي قصد به اين در مي تب تنفس او

بچهارده ساعت رسد و جميع اعراض حماي غب در آن معلوم  تب آيد و نوبت غب مي تب چون بيند كه شخصي را

 مشاهدة به قدربلغمي  تب باشد پس عالجش بعالج خالصه مي در غب چنان كهشود ليكن آن سخت قوي نباشد 

ي بتدابير معلومة مفردات هر يك گويد كه در حميات مركبه عالج بهاءالدينقوت اعراض و ضعف آن مركب بايد كرد 

و بعد از نضج و كهنگي مرض  تب آن بايد كرد با زيادتي اهتمام در مراعات قوت بواسطة بودن مريض هر روز اندر

 دستور هر روز آن دوا بايد داد و رفع نوبت ديگري نمودن به همانبدادن مخدري رفع نوبت يكي كرده شود چون 



479 

 

اگرچه ممكن بود كه برفع يك نوبت رفع جمله شود جهت قادر شدن طبيعت بر تحليل مادة فاسد و اگر ازالة بعضي 

برند و قوتي با  نضج بيشتر شود و مريض و ميتر بود اسهل را رفع بايد كرد و نوائب خلط عسير را گذاشتن تا  مشكل

تر شود آن هنگام ازالة آن نيز آسان باشد و اشتباه ميان مركب از غب خالصه و  تن او باز آيد و مزاج عالج را قابل

ديگر قريب باشند و در خمس و سدس و غيره اگر تركيب واقع به يكغيرخالصه و شطرالغب عظيم بود ليكن در عالج 

 و معالجات اينها قريب بعالمات و معالجات ربع باشد و اما در مركب از حماي دق و حماي خلطي عفني شود عالمات

 قانون عالج دق مرعي دارند و آنجا به عده كه خلط فاضل فاسد را برفق استفراغ كنند بعد نضج تام و آن استعالج 

 با كه آن بود عالج آن سخت مشكل باشد جهت كه دق با حماي سوداوي افتد كه از احتراق بلغم افتاده باشد و كهنه

ي قوي اتفاق افتد و در به سببوجود يبس غالب تدبير هر يكي  ضد تدبير ديگري بايد و ايضاً چون با حماي بلغمي 

قريب  تب چنين محلها جز توسل بخواص اشيا چاره نباشد و اما مركب از غب الزمه دوائره عالمات و معالجات اين

تر  تر و به اهتمام  تدبير به احتياط استجات مفردات آن باشد و چون طبع را اينجا تحير بيشتر واقعبعالمات و معال

  بايد كرد

  شطرالغب

كه يكي غب و ديگري بلغمي باشد و مادة او مركب از  تب  مركب از دو است اين تپيشراح قانون و شيخ به قول

تعفن شوند غب غيرخالصه حادث شود پس شطرالغب هر صفرا و بلغم بود كه عليحده متعفن شوند چه اگر يكجا م

 نوبت غب و بلغمي هر دو باشد و اين يا بر سبيل مشابكه و توافق بود كه يك روزروز نوبت كند بنوبت بلغمي و در 

گي اخذ كنند و يا بر سبيل مبادله و جواركه يكي بعد اقالع ديگري درگيرد و يا بر سبيل مداخله و يك بار تب هر دو

 پس ثاني و در  است كه يكي بر ديگري در اثناي آن داخل شود و دشوارترين اقسام در معرفت نوع اولطرة

الزمه باشند اگر عفونت هر دو خلط داخل رگها باشد و گاهي هر دو اهره باشند كه منقلع  تب شطرالغب گاهي هر دو

شد اگر عفونت او داخل عروق باشد و شوند اگر عفونت هر دو خلط در خارج عروق بود و گاهي صفراوي الزمه با
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مركب از غب  تب بلغمي بخالف آن بود يعني مواظبه دائره و گاهي اين هر دو بالعكس باشند و اطبا شطرالغب خالص

دائره و بلغمي الزمه را گويند و ماسواي آن هر سه قسم مذكوره را غيرخالص شمارند واين سزاوار فضل اشتغال 

بخشد بالجمله شطرالغب چهار قسم باشد يكي خالص   و در معالجه بحقيقت نمي استحنيست زيرا كه مجرد اصطال

 عفونت صفراوي بود و گاهي هر دو معاً متوافق باشند و ايضاً گاهي به سويسابق تب  در اين و سه غيرخالص و گاهي

 چونكه باشد مادة بلغمي تر باشد و هر تر بود و گاهي مادة فاعلة حماي صفراوي غالب مادة فاضل حماي بلغمي غالب

تر سازد و مادة صفراوي نوائب بلغمي را كوتاه كند و گاهي  هاي صفراوي را درازتر گردد و در بحران بطي نوبت

آن عالج هر دو ماده و تحير طبيعت و گاهي از شطرالغب ............. شطرالغب مدت طويل بماند و تا نه ماه در فوق آن 

بدن و ....... ترين حميات بود زيرا كه مؤدي بدق و به امراض مرضيه عسرالبرء  از قاتلگرم حاد پيدا شود و گاهي 

آن واقع شود و گاهي از امراض و وقوع از عادات مثل ......... و گاهي ..... مختلفه بود ........ گاهياستدالج شيطرالغب 

 آرام كند و رياضات معتاد ترك به عدهيرد و  كه انساني را در بدن او تولد صفرا بسيار گردد و عفونت زودتر پذاست

نمايد و اغذيه و اصناف تدابير مؤلد بلغم استعمال كند و بلغم بسيار شود پس هر دو خلط متعفن شوند مرض او 

شطرالغب باشد و يا انساني باشد كه در بدن او تولد بلغم و عفونت آن بسيار گردد بعد آن رياضت بسيار نمايد و 

 اصناف تدابير مسخنه استعمال كند و صفرا كثرت نمايد و هر دو متعفن شود مرض او نيز شطرالغب مؤلدات صفرا از

باشد و يا سن او تولد صفرا و بلغم واجب كند بنحويكه جوان گردد بعد كودكي و غلبة رطوبت و يا كهل شود بعد 

مچون شخصي باشد كه در بدن جواني وحدت مزاج پس حال كودكان كه از سالها كودكي بسالهاي جواني برسند ه

او تولد رطوبت بسيار باشد و رياضت و تدبيرهاي گرم كننده استعمال كند و حال جوان كه از جواني بكهولت رسد 

همچون شخصي باشد كه در بدن او صفرا بسيار بود و برياضت معتاد باشد پس از رياضت بازايستد و تدبير 

يشتر حالها امراض هر دو شطرالغب باشد و اما از اعراض مثل نبض و بول افزا استعمال نمايد بدين سبب در ب رطوبت

و بروز چيزي از قي و براز وحال نضج و عالمات او و حال تشنگي در قلت و كثرت و حال لمس در اختالف و حال 

آن كبه كه  گويد كه از حميات مر صاحب كاملقشعريره و لرزه در تكرار و احوال اوقات و نوائب در عدم انضباط بود
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 سابق چنان چه و او خالص باشد يا غيرخالص  استرا امطريطاوس نامند و آن شطرالغب تب  آن است اسم خاصرا

تر از ديگر باشد  كه يكي قوي تب از دو حماي متساوي در قوت مركب شود و گاهي از دو تب مذكور شد و گاهي اين

 كه آن حماي بلغمي دائمه دوم به سبب دائمه بود كه آنپس بر شطرالغب خالص استدالل نمايند بچهار دالئل يكي 

 شديد صعب بود سبب خفت او حركت يك روز بنوتها در هر روز باشد ليكن نوبت يك روز خفيف سهل و آن را

 او داخل عروق و سبب صعوبت او در روز ديگر بنابر   مفرد و بدون لرزه بنابر بودن مادةيك روزبلغمي دائمه است در 

بلغمي كه هر روز  تب افتد و با وجود آن حركت  نوبت غب دائره است و حدوث لرزة شديد كه با غب ميبودن روز

 اندر آن در اوقات نوائب صعب لرزة شديد حادث گردد و گاهي لرزه و قشعريره در آن دو سه كه آنكند سوم  نوبت مي

قوت بود شديد متساوي شديد و ضعيف  نوبت متساوي در كه آن تكرار نمايد چهارم يك روزيا چهار مرتبه در 

 كه مركب از حميات متساوي در قوت باشد و آن استمتساوي ضعيف باشد و اما امريطاوس غيرخالص بعضي از آن 

تر در تركيب آن از ديگر باشد اما آنچه متساوي در تركيب باشد پس آنچه از آن مركب از  غالب تب  يككه آنبعضي 

آن لرزه هر روز آيد ليكن روزي ضعيف با قشعريره و سردي اطراف باشد و روز ديگر با غب دائره و مواظبه باشد در 

بلغمي تنها ظاهر گردد و روز دوم اعراض بلغمي مع  تب  از اعراضيك روزلرزة شديد و رعده و سوزش و تيزي بود و 

 قشعريره نبود آنچه از آن اعراض صفراوي ظهور نمايد و آنچه از آن مركب ازغب الزمه و لثقه باشد در آن لرزه و

 مخالف او باشد در آن كه لرزة آن شديد نبود زيرا كه آنمركب از غب دائمه و مواظبه باشد آن شبيه بخالصه بود اال 

بلغمي بود و آن شديد نباشد بلكه شبيه بقشعريره بود و با وي نخس نبود بلكه  تب به سببنوع  در اين كه لرزه

از حميات غيرمتساوي باشد اعني اخالط محدثه آن غيرمتساوي بود  تب اه تركيب اينمشابه به امتال باشد و هرگ

 در ذخيره گفته كه گاهي در سيداسمعيلتر بود  تر خفي ضعيف تب تر ظاهرتر باشد و عالمات غالب تب پس عالمات

د و بحران ديرتر صفراوي درازتر گرد تب شطرالغب مادة بلغمي مادة صفراوي را عسرتر كند و بدان سبب نوبتهاي

تر شود و  بلغمي سبك تب كند و گاهي مادة صفرا مادة بلغم را لطيف كند و زودتر نضج دهد و بدان سبب نوبتهاي
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عرق كمتر آيد و تب  در اين بحران زودتر كند ليكن بهرحال تپهاي مركب عسرتر بود و ديرتر گذرد و بالجمله

يكه خالصه به شرطم روز هيچ اثر آن نباشد غب خالصه بود  آيد و دو تب يك روز نوشته كه اگردرخف اعالئي

يك نيايد اما اثري ضعيف از آن پيدا شود غب غيرخالصه بود و اگر  تب مركب با خالصة ديگر نباشد و اگر دوم روز

 آيد و دوم روز نيز آيد اما كمتر از آن شطرالغب باشد و گاه باشد كه سه غب خالص مركب شود و به شدتروز تب 

شود و روز دوم نوبت   نوبت يك غب مييك روز كه آن به سبب زياده همي آيد يك روز كم و يك روزنند شطرالغب ما

مصنف دو غب و نزد راقم فرق بينهما از عدم آثار بلغم در غب مركب و وجود آن در شطرالغب توان كرد 

و مخفي نماند كه چون اين مرض از  گويد كه بسيار باشد كه شطرالغب بعد بيست روز عالج پذيرد خالصةالتجارب

گردد و اسلم اصناف  شود طبيعت را در تدبير آن تحيري عظيم حاصل مي دو مادة متخالف في الغايت واقع مي

نائبه افتد و فرق آن در نوبتها ظاهر و با مهلت باشد و در غير مركب از دو نائبه  تب شطرالغب آن بود كه از هر دو

دراز بود و بسيار  تب  گفته كه اينسمرقندياحتياط عظيم در تشخيص آنها واجب بود اشتباه بيشتر واقع شود و 

 معالجه آن متوسط در تبريد و عالجروزها كشد گاهي تا يكسال امتداد نمايد دردي باشد احشا را فاسد كند 

 بقي و اسهال و تسخين ميان حماي صفراوي و بلغمي مفرد نمايند و عمده در عالج اكثر تنقية بلغم و صفرا باشد

 غلبة خلط بعد ظهور نضج و تعاهد قي روز نوبت نمايند و سكنجبين ساده يا بزوري بنوشند به حسبادرار و تعريق 

 شدت حرارت و قلت آن و غلبة يكي از هر دو خلط بر ديگر و گلقند و قرص گل و قرص غافث بخورند به حسب

ه در عالج غب غيرخالصه مذكور شد مع مراعات اوقات و  كĤن استنيز همتب  در اين بالجمله طريق دوا و غذا

 در اقوال غب غيرخالصه گذشت و ادوية كه چنان چهحسب غلبة اخالط و لهذا ابن الياس عالج هر دو يكجا نوشته 

 نشايد ماداميكه به مسهل استعمال نمايند و استفراغ در اينجادر عالج حميات مركبه مسطور شد حسب حاجت 

 اما اگر طبع قبض بود ملينات توان داد هرچند نضج ظاهر نشده باشد و دستورالعمل بعض استائذه نضج ظاهر نشود

 پاؤ آب جوشانيده چون يك و نيم كه منضج از باديان پرسياوشان مويز منقي بهدانه در اين استدر عالج شطرالغب 
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 شش ماشه باديان هر يكنفشه نصف بماند شربت گاوزبان آميخته دهند و يا برنجاسف چهارماشه تخم كاسني ب

الثعلب هفت توله و يا هر دو نيم نيم پاؤ جوشانيده صاف كرده  چهارماشه عناب پنج دانه در عرق شاهتره يا عرق عنب

الثعلب  السوس داخل كرده دهند و اگر سرفه يا نزله و زكام باشد حموضات ندهند و باديان بنفشه عنب شربت اصل

شه در نيم آثار آب بجوشانند هرگاه سوم حصه بماند شربت زوفا دو توله يا شربت گل نيلوفر زوفاي خشك سه ما

خشخاش يك توله يا دياقوذا داخل كرده دهند و اگر مواد به افراط باشد ادوية منضجة ماءاالصول داخل سازند مثل 

كرده دهند و براي باديان بيخ باديان كاسني عناب سپستان مويز منقي جوشانيده صاف كرده نبات يا گلقند حل 

تلئين شكم بعد از گذشتن چهارده روز هليلة مربي يكعدد وقت شب نيز جائزست و هرگاه ماده نضج يابد ادوية 

مسهل مثل خيارشنبر و روغن بادام افزايند و در مطبوخ مذكور گل سرخ و سناي مكي داخل كنند و هليله زرد براي 

مادة بلغم و هليلة سياه براي اخراج مادة سودا نيز در مسهل داخل اخراج مادة صفرا و هليلة كابلي براي اخراج 

كنند و اگر عادت قبض باشد هليلجات خوب نيست و يا گل خطمي شش ماشه تخم خطمي پنج ماشه يا ريشه  مي

و لرزه  تب  نافعذكر بعض ادويةخطمي چهارماشه بنفشه شش ماشه و غيره براي اصالح هليلجات داخل كنند 

 فلفل سياه و نيم درم كوفته بيخته حبها درم يك دو درم دارچيني هر يك درم صندل سفيد زعفران افيون چهار

 يك سرخ و يك حب قبل از يكساعت بدهند و طفل را نيم حب و كيفي را دو نيم سه سرخ بدهند به قدرسازند 

 مكه آن راسم خرد كه  دارفلفل ق استالنفع و مجرب لرزة صفراوي و بلغمي مشترك تب  كه در ازالةحب هندي

 ماشه باريك سائيده به آب يك و نيم هر يك سه ماشه زيرة سفيد برگ مغيالن هر يكهيپل گويند مغز كرنجوه 

 ايضاً نخود سازند و يك حب صبح و يك وقت ظهر و يك حب وقت شام بدهند هميسان سه روز بكنند به قدرحبها 

يك و خود افيون يك سرخ برگ نيب دو نيم عدد برگ شفتالو  پر اسپ مقدار ن استو لرزة مزمن را مجرب تب كه

 يك حب فرو برند چون تب  عدد جمله را سوده در قند سياه آميخته سه حب سازند و سه گهري پيش از آمدننيم

شروع گردد يكي ديگر بخورند اغلب كه بحب سوم احتياج نيفتد و اگر مريض قوي باشد از جمله دو حب سازند تب 
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 كه قرص غافثا افيون بيشتر اندازند و نيم بيگ نيب و شفتالو بايد كه در طول بستانند نه در عرض و افيوني ر

الطيب دو درم گل سرخ   عصارة غافث شش درم طباشير ده درم سنبل استجهت شطرالغب و تپهاي كهنه مجرب

 نيم درم هر يككي  بقاياي شطرالغب صعتر مصطبه جهت مطبوخ درم يكپنج درم به آب اقراص سازند شربتي 

 هر يك دو درم شكاعي غافث هر يك سه درم گشنيز خشك گل سرخ هر يكالسوس بيخ باديان بيخ كرفس  اصل

اقوال چهار درم ترنجبين بيست درم بسه رطل آب بپزند تا به نيمه آيد صاف كنند و هر روز نيم رطل بياشامند 

 اسهال و قي و به طريقكه عنايت شديد به استفراغ ماده  آن استفرمايد كه در عالج شطرالغب واجب   شيخ مياطبا

 از جنس ملينات باشد و شكم براند كه آنادرار و تعريق بيشتر از تطفيه باشد و در مسهالت انتظار نضج الزم بود مگر 

قند اگر بلغم غالب باشد و مثل ترنجبين و شيرخشت و نقوع به گلو تشويش بتحريك قوي نيارد مثل آب لبالب 

 هر دو اگر هر دو خلط مساوي باشند و بعد ظهور از اينرهندي و شربت بنفشه اگر صفرا غالب بود و مثل مركبات تم

به  مادة غالب باشد يا به آب ترب به حسب كه قي  استنضج اگر استفراغ بدواي قوي كنند جائزست و ايضاً واجب

 صفرا و بايد كه ادرار به ادوية معتدل نمايند و اگر  گرم نزد غلبة بلغم و يا سكنجبين به آب گرم نزد غلبةسكنجبين

ادوية نافعه در زمانيكه از تزيد تا منتهي  و امادر نوشيدن مطبوخات قبل از نضج سرعت كنند خوف سرسام باشد 

 كه رومي و جيد باشد وليكن استعمال  استباشد براي اصالح ماده و انضاج آن و تالفي آفات آن از مفردات افسنتين

بعد هفتم روز و ظهور نضج يابد و اگر در استعمال او جلدي كنند تحريك خلط نمايد و اخراج او نكندو كرب و غم او 

 قيض خويش تبليد ماده از تحلل نمايد و به سبب تلخي خود و خشك ند و به سببو غثيان پيدا كند بس بر ماده 

اند كه  باشد معالجه مينمودند و بعضي اطبا گفته كه در آن اندكي فلفل به ماءالشعيرجالينوس و اطباي سابق او 

برافروزد و ماءالشعير بتليد  تب آيد و تامل نكرد كه فلفل جالينوس در سهو فرو رفته بنحويكه تعجب از آن الزم مي

 ماده كنند و اين معارض خطائي كردكه اين مختص باينمعني نيست بلكه مختص بقانون مقرره در معاضدت طبيعت

 طبيعت براي مقابله مثل اين مواد مجدد برخيزد و به ادوية مركب از مبردات و مسخنات باشد تا  كه چوناست
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و ناحيه قلب براي اطفاي حرارت و  تب به سويطبيعت ميان هر دو قوت دواي مركب تميز كند پس قوت مبرده را 

عالجة شطرالغب بغير اين كند و تبريد قلب مصروف گرداند و مسخنه را بماده براي تحليل و انضاج آن و كسي كه م

گويد كه الزم  طبيعت بر تميز قوتين قوي نباشد بهرطور كه عالج كند سود ندهد و اين كس كه اعتراض كرده مي

 قلت خود به سبب كه فلفل آن استنمود ند آن بود كه ملطفات بدون تسخين قوي مثل كرفس و شبت استعمال مي

بشكند و تلطيف او از تلطيف كرفس بسيار كم نباشد و ماءالشعير معاون او  تسخين او كه آنبدان گرمي نباشد تا 

گردد در ايصال قوت او و استيصال افراط حرارت او و تر كردن مواد را تا نفوذ قوت او در مواد سهل گردد پس از 

 و  استيمعني كه فلفل ملهب حماز ايناند   كه جالينوس را از كساني شمار كرده كه جاهلآن استعجب عجيب 

 مركبات از ادوية و اما فتوي بخلط فلفل با ماءالشعير داده كه آن تا  است غافلاز اين بجاي شخصي شمرده كه آن را

 خفيف جيد قرصكه استعمال آنها در وقت ميان تزيد و انتها واجب بود مثل اقراص افسنتين و اقراص در دست 

ملتهب گل  تب  برايديگرة حميات مركبه مسطور شد  كه در ادوي استبراي شطرالغب نسخة آن همان قرص گل

سرخ شش درم تخم حماض صمغ عربي هر واحد چهاردرم نشاسته سه درم زرشك طباشير تخم خرفه هر واحد دو 

براي جيد  قرص ديگرالطيب ريوند چيني هر واحد دو دانگ كافور يكدانگ قرص بسازند  درم كتيرا زعفران سنبل

الطيب عود زعفران زرشك يا عصارة او هر   شكايت و اسهال و سعال كند سنبلذلك معر و خصوصاً اگ تب صاحب اين

واحد سه درك ريوند چهار درم طباشير گل سرخ به اقماع او لك صمغ بريان كهربا هر واحد پنج درم تخم حماض 

ك صمغ كه جيدست گل سرخ شش درم زرشنسخة ديگر بريان شش درم گل ارمني هفت درم از آن قرص بسازند 

الطيب غافث طباشير نشاسته تخم خرفه تخم خيار هر واحد دو درم تخم  تخم حماض هر واحد چهار درم سنبل

 لك ريوند هر واحد نيم درم همه را جمع نموده درم يكالسوس   درم ربيك و نيمكاسني تخم كشوث هر واحد 

حشا و خصوصاً هرگاه مادة بلغمي  براي اين مرض و جميع تپهاي مزمنه و حميات موذي احب جيدقرص سازند 

تر باشد صبر مصطكي هليلة زرد ريوند خطائي عصارة غافث عصارة افسنتين گل سرخ هر واحد يك جزو زعفران  غالب
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 گويد كه شطرالغب حماي ابن عباس بخورند به سكنجبيننيم جزو به آب كاسني حبها سازند شربتي دو درم 

بلغمي بر آن و تكرار غب و در  تب  لزومبه سببخالي نبود  تب  او ازخطر است است زيرا كه بدن صاحب صعب ذي

روز نوبت غب صعب باشد و لرزه در آن اشتداد نمايد و حرارت در آن قوي گردد و بول رنگين بود و بدن نكايت قوي 

 بدن را و  شدت تكليف اوبه سبببدق انجامد  تب بر بدن و بسيار باشد كه امر اين تب  اجتماع دوبه سبببردارد 

 بنوشانند و بعد سه ساعت سكنجبين يا به شكر پس در ابتدا بايد كه صاحب او را ماءالشعير آن راافناي او رطوبات 

 به آب انار غذا يك بار بزيرباج و يك بارجالب بدهند و روز نوبت بمزورة معمول از كدو و بنوماش و قطف و اسفاناخ 

 اسفيدباج يا زيرباج يا مشوي به آب انار و آب غوره و روز نوبت به طريقهو سازند و روز خلو نوبت بچوزة مرغ يا تي

 الغري و آن راقوي باشد و تب  در اين شيرة تخم خرفه بجالب و آب سرد و مغز تخم خيارين بدهند پس اگر بدن

ند و در خشكي عارض نشده باشد بايد كه در بعض اوقات اسهال بفلوس خيارشنبر و تمرهندي و اندك تربد نماي

بايد كرد پس اگر حماي غب  تب بحث قوت يكي از دوتب  در اين  آرند و ليكن تدبيربه عملبعضي اوقات حقنة لين 

تر و شديدتر بود  بلغمي قوي تب قويتر و شديدتر در اذيت باشد قصد تطفيه حرارت و تنقية صفرا بيشتر كنند و اگر

ر هر دو مساوي در قوت باشد قصد تعديل عالج و استفراغ هر دو قصد تلطيف خلط و استفراغ بلغم اكثر نمايند و اگ

 بدهند تا چند روز و اگر حرارت به سكنجبينطول نمايد قرص طباشير ملين  تب خلط مجموع بايد كرد و هرگاه اين

 به سكنجبينطول نمايد قرص طباشير ملين  تب قوي و بول سرخ و در نبض وقت و صالبت و سرعت باشد و بدن را

نكايت رساند  تب ند تا چند روز و اگر حرارت قوي و بول سرخ و در نبض وقت و صالبت و سرعت باشد و بدن رابده

 آرند و به عملو در جفاف شروع كند بايد كه قرص كافور دهند و عقب آن ماءالشعير نوشانند و تدبير اصحاب دق 

 ايالقي و جرجانياالمكان حيله سازند  حتي در عالج حماي دق مذكور گردد بدان چهدر تبريد بدن و ترطيب آن 

 كه تدبير تلئين طبع و قي و ادرار بول و تفتيح مسام و تعريق و آن است تب گويند كه طريق صواب در عالج اين

تر باشد فزون از تدبير تسكين حرارت كنند و  تر و سبكتر و بدان طريق كه آسان تنقية بدن از ماده بچيزهاي سهل
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 نضج كنند و اگر حاجت تلئين پيش از نضج باشد و ماده صفرا و بلغم هر دو برابر بود فلوس استفراغ قوي بعد

به  در اين خيارشنبر به آب تمرهندي و قدري تربد جائزست و اشربه از آن نوع كه در غب غيرخالصه مذكور شد و

صبر در آب كاسني و آب گلقند و سكنجبين بزوري شكري و سكنجبين سادة عسلي و شربت غورة عسلي و نقوع 

آب باديان موافق باشد و ادرار بول به آب نخود و شيرة بزور در عرق باديان كشيده بايد كرد و غذا هم بر آن ترتيب 

تر باشد مزوره به آب غوره و آب انار ترش و اسفاناخ و مغز  قوي تب بايد كه در غب غيرخالصه مذكور شد و روزيكه

باشد و دراج و تدرو بريان كرده به آب غور دهند و در طعام نخود و شبت و صعتر و تر  آهسته تب بادام و آنروز كه

 غلبة بلغم و صفرا و تدبير استفراغ نيز بر آن ترتيب و به حسب هر يكآبكامه و اندك باديان و زيره داخل كنند 

صفت حب بايد كرد باب عالج غب غيرخالصه مطالعه  تب ادويه از آن نوع بايد ساخت و بالجمله در عالج اين

 دانگ يك و نيم شحم حنظل نيم درم سقمونيا ربع درم يعني درم يك كه بعد از نضج بايد داد ايارج فيقرا مسهل

 و حبي كه در آخر تپهاي كهن هر شب دو درم بدهند  است رسمچنان چهكتيرا دو دانگ مقل يكدانگ حبها سازند 

ها عوض هليلة زرد صبر  ذشت و نوشته كه در بعضي نسخهسواي صبر اجزاي همان حب جيدست كه در قول شيخ گ

سقوطريست و اگر عصارة غافث و عصارة افسنتين ميسر نشود غافث و افسنتين عوض آن كنند و قرص گل كه در 

 كه در قول مذكور مسطور شد و  استآخر تپهاي كهنه سود دارد و شربت آن دو درم بود همان نسخة قرص خفيف

 اهللا ابن هبة شربت نسخة اول دو درم و شربت ثاني دو نيم درم ر استر نيز همانجا مذكودو نسخه قرص گل ديگ

 هر دو خلط در آن متساوي باشند و عالج او متوسط نمايند مثل كه آنسه است يكي  تب نويسد كه انواع اين مي

صفراوي باشد و عالمات او  غالب خلط كه آنگلقند و آب گرم و ماءالسكر و شرب سكنجبين و غذا مزورة زيرباج دوم 

 است و شرب گرم نيماز قصر نوبت لرزه و عرق و قي ظاهر بود و عالج اين فرع استعمال سكنجبين محلول در آب 

 و تعديل مزاج بجالب و به مطبوخماءالشعير بجالب و استعمال سكنجبين به آب سرد بعد از آن و تنقية بدن 

ة تخم خرفه و سكنجبين و هرگاه اعراض او به شير و آب تمرهندي استعمال سكنجبين به آب سرد و شرب آب آلو
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خفت يابد غذا بمزورات دهند و اگر قوت ضعيف باشد به استعمال شورباي بچه مرغ زيرباج يا به آب انار اجازت دهند 

  استالزمر اين  د بلغم غالب باشد وكه آنو اگر قوت قوي باشد در اغذيه اسراف نبايد كرد تا بدان امتال نيفزايد سوم 

 در آن مصطكي و عود جوشانيده باشند بنوشانند و سكنجبين بزوري استعمال آبي كهكه گلقند بخورانند و بعد آن 

 استعمال كنند و غذا به سكنجبينطول كند قرص غافث  تب  صبر نمايند پس اگر زمانةبه حسبكنند و تنقية بدن 

ت از سكنجبين ساده و تخم كاسني و تخم خرفه بنوشانند اگر با  گويد كه هر صبح شربخجنديبزورة زيرباج سازند 

وي تشنگي باشد و يا تخم خيارين اگر صفرا غالب بود و يا شربت ليمو و سكنجبين بزوري معمول از تخم خيارين و 

 و بايد كه تدبير ملطف  استكاسني و در ابتدا تلئين بحقنة معتدل اولي از مسهالت مشروبه و شرب مدرات

قند اين مرض را نفع كند و غذا به گلنگي بيشتر از تغذيه باشد و قي بعد غذا نافع است و سكنجبين ساده بگرس

 بادام يا به مغز مزاج به حسبماءالشعير بنخود و باديان و  بيخ آن و زوفا و سنبل و پودينه و زيره و صعتر و كرويا 

  استظاهر شود و آن استيالي طبيعت بر قهر مادة مرضبچوزة مرغ اگر قوت ضعيف باشد بزيرباج و هرگاه آثار نضج 

و وقت آن انتها يا انحطاط بود پس اسهال بافسنتين و گلقند بغدادي مسهل نمايند كه آن تقويت معده و تنقية آن 

نمايد و خلط موجب مرض را اخراج كند و آنچه اين مرض را نفع كند نهادن دست و پا در آب گرم و نهادن آب گرم 

مه و بخور از باديان و بيخ آن زير او تا عرق آيد و بعد استفراغات و مسهالت پس از روز چهاردهم قرص زير جا

 گويد كه اگر قوت ساقط نبود نزد من انطاكي  بزوري بخورانند به سكنجبينافسنتين و غافث يا قرص گل صغير 

 نقاي اعالي بدن ظاهر كه آن تا  و آب گرم روز ديگربه سكنجبين يك روز شبت و عسل به طبيخ قي  استواجب

 بخورند و شربت اصول يا سكنجبين بزوري روز ديگر و اين حب صحيح يك روزشود بعد از آن ماءالعسل بغاريقون 

 تربد هليلة زرد هر واحد نيم جزو يك جزوصبر غاريقون هر واحد  صنعت آناز تراكيب منست تب  در اين مجرب

يك احد ربع جزو مصطكي ثمن جزو به آب كرفس حبها سازند شربتي گل سرخ سقمونيا حلتيت سكبينج هر و

ر  در هر دو دائره و در هفته دو مرتبه بخورند و ظاهبه سكنجبين بشربت اصول مطلقاً و بماءالعسل در نائبه و مثقال
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 نوبت باشد و  كه اگر آنجا اقالع باشد دوا و روز آن واجب بود واال قصد بدان روز خفت كنند و غذا بايد كه قبلاست

 كه آن است گويد كه براي صاحب اين مرض سزاوار خضراگر قوت ساقط بود در استفراغ بكاهند و در غذا بيفزايند 

 نضج يابد زيرا كه حركت و محنت اختالط را كه آنلزوم سكون و راحت نمايد تا خلط در موضع خود مستقر باشد تا 

بيفزايد و  تب  فاسد سازد و در مادةآن رابا اخالط نيك ممزوج گردد و  در عروق منتشر نمايد و آن رارقيق گرداند و 

 در خالصه التجارب ميربهاءالدينگردد و  غفلت نبايد كرد كه آن مؤدي بسدد و استسقا مي تب از معالجة اين

وقات الئقه  به استفراغ ليكن قبل از نضج تام قي بايد فرمود و در ا استنوشته كه طريق اصوب در عالج اهتمام تمام

بمقي كه از هر خلطي لختي دفع كند و اگر قبل از هر نوب بمقي آن خلط استفراغ كنند نيكو بود و نرم داشتن طبع 

بحقنه و شياف معتدل و ملينات خفيف بايد تا از هر خلطي لختي دفع شود اما چنان بايد كه غليظ و رقيق هر دو 

 اوالً در آن بايد گويند بنوعيكه مانع نضج نشود و بعد نضج اسهال دفع شود واگر بستكين ضرورت احتياج بسيار نبود

و فكر نيكو بود و اگر غلبة صفرا باشد سنا و ...................... صفرا و بلغم بايد كرد ليكن اگر غلبه بلغم باشند آنجا 

ا مقلي حامض و اندك ي شيرخشت در منضج مناسب بود و اگر هر دو خلط غالب باشند فلوس خيارشنبر در آب سرد 

تربد مناسب بود و شربتها و غذاها كه در مطلق غب غيرخالصه مذكور شد اينجا موافق باشد ليكن در نوبت صفرا 

 بايد داشت و ادرار و تعريق بعد از نضج كار بهشربت و غذاي صفراشكن بايد داد و در نوبت بلغم مقطع و منضج بلغم 

هاي سابق مرعي بايد داشت و جالينوس قبل از نوبت به دستورعظيم نافع آيد و تام و بعد از استفراغ بمهلتي نيكو 

 ساعت كشكاب به اندكي فلفل سائيده فرموده است و نافع يافته و من جواني را كه در فصل خريف در به چندبلغمي 

ب آن ظاهر و داشت بعد بيست و پنجروز كه نوائ وي شطرالغب داشت از نابئتين و امراض بلغمي بيشتر رنجه مي

مقرر شده بود در صباح نوبت بلغمي بسه ساعت پيشتر از نوبت شربت كشكاب جو با نيم مثقال فلفل سائيده دادم و 

ين صحت يافت و آنجا كه مركب از غير نابئتين باشد چون طبع را به همديگر هيچ ندادم وآن نوبت بخير گذشت و 

د در استفراغات برفق تمام مرعي داشتن و هر خلط كه غالب مهلت آسايش نيست عالج به احتياط بسيار بايد كر



490 

 

باشد طريق نضج و تدبير رفع آن بيشتر كردن و اگر مساوي باشند حد وسط نگاهداشتن عنايت برعايت قوت هرچه 

الزم باشد نبايد  تب از الزمتين نافع آيد و مخدرات وقتيكه تب تمامتر بايد نمود و قرص گل كافوري اندر آخر اين

نويسد كه بسا باشد كه   ميمصنف اقتباسد مگر وقتيكه كهنه شده باشد آنگاه حافظ الصحت و امثال آن نافع آيد دا

كشد پس بايد كه از معالجه بر طبع مالل نيارند و عالج خفيف از غب غيرخالصه نمايند   سال ميبه يكتا  تب اين

شتر از غب غيرخالص كوشند به ادخال حمام معتدل و  بهر تقدير در نضج و تفتيح مسام و تعريق بيدر اينجاوليكن 

 صحت به تمامهكهنه گردد و مريض را سخت بلرزاند پس استفراغ به ادوية قويه نمايد اگر  تب ببخور و هرگاه اين

 بمخدرات آن راكلي حاصل گشت فبها واال باز منضجات حاره استعمال نمايند تا ماده پخته قرار نوبت گيرد پس 

جهت دادن منضجات بعد از تنقيه  تب لشفا و حافظ الصحت و قنب و غيره گذرانند و مالحظة كهنگيا مانند حب

مختلط است و در اول غلبه بود و نوبتهاي او غيرمضبوط هرگاه در اول مرض  تب  كه چون مادة اينآن استبراي 

م تر سازد و فساد آن به اخالط منضجات حاره و ديگر گرميها داده شود صفرا را بيشتر بحركت آورد و ماده را گر

كهنه شد و ماده سرد گشت و تخفيفي يافت و  تب الزم پيدا شود وليكن چون تب داخل عروق سرايت كند و

طبيعت به آن خوگر شد پس آن هنگام منضجات و گرميها بزوري تحليل آن كند و مجال آن فسادات نماند و 

 كه چون محل حركت و قبول تعفن خلط مقرر شد آن استبهر مالحظة قرار گرفتن نوائب براي استعمال مخدرات 

سازند از انشاي فعل مقرر واخالط و بخارات را در وقت آن تسكين  مخدرات در قرب آن محل طبع را مشغول مي

 آن وقت بگذرد و حرارت غريزي اخالط مجتمعه را تحليل كند و نگذارد كه تعفن پذيرد و هرگاه چنان كهكند  مي

آيد تا بار ديگر بمحل   در گذشت برحسب اقتضاي طبع مرضي تعويق در آن كيفيات و حاالت پديد ميآنوقت مقرر

كند و چون محل نوبت مقرر نيست هرگاه كه كيفيت مخدر بر طرف شده ماده  رسد انشاي آن صورت مي نوبت مي

آن  به جهتت از تنقيه استعمال مخدرا تأخير كند برحسب مقتضاي طبع مرضي و بحركت آمد و فعل خود تمام مي

 تسكين آن مشكل بود و ممكن است كه از مخدرات غلظ يابد و به تخدير كه چون خلط بسيار در غلبه باشد است
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 خان مرقوم تر از آن بظهور آيند كه عالج آن مشكل گردد و در عشرة كاملة نواب علوي بيفسرد و فسادات ديگر سخت

كهنه شده باشد و بتحليل خفت يافته حاجت به تنقية ديگر نباشد و  تب  كسي را كه تنقيه نكرده باشند واست

 مقداري كه كه قبل از نوبت بچهار ساعت دهند آن است برند و دستور استعمال مخدرات كار بهتكلف مخدرات  بي

 بشربت مقوي كه آن را  استگردد پس ببينند كه اگر مزاج مريض ضعيف دانند كه آن مقدار بيمار را البته مي

ي چيزي به زيادتذايت محض در آن نباشد دهند مانند شربت سيب در عرق گاوي و بيدمشك و مانند آن و اگر غ

نضج و تحليل و تعديل محتاج بود در سكنجبينات منضج حل كرده يا در شربت عسل يا در عسل تنها يا در عسل 

 مرض ترك آن كرده از آن به جهتد و زنجبيل مربي يا در شربت دينار دهند و اگر مريض بمخدري معتاد بوده باش

معتاد او مقداري دهند كه تخدير كند اگر تخدير آن مضرتي نداشته باشد همچو افيون كه تخدير آن مضر بود واال 

بحب الشفا و امثال آن تخدير اولي باشد و آنجا كه مريض را در مدت گرفتن مخدرات امساك غذا مضر بود پس بايد 

 اگر نوبت بعد ظهر آيد بايد چنان چه آرند به عملسب مزاج اندكي بخورانند آنگاه مخدرات كه قبل از آن غذاي منا

كه صباح غذا دهند و خصوصاً كه بيمار نازك مزاج باشد و آنجا كه با وجود تخدير سرما و لرزه و حرارتي پديد آيد 

تن و در اثناي راحت تدارك يبس و  داشكار به از مسكنات سرما و لرزه و حرارت چيزي  استدر اثناي آن حذر واجب

حرارت به ادوية مقوي اعضاي رئيسه كه معتدل باشد بايد كرد مانند شربت به و انارين و سيب و گاوزبان در عرق 

گاوزبان و بيدمشك و گالب و امثال اينها و در روز نوبت قبل از مخدر و بعد از آن تا انقضاي نوبت دست و پا و پشت 

 اجتناب ورزند تا ها ترشيو آسايش جستن و تا ممكن بود از آب سرد و ديگر تريها و سرديها و مريض را گرم داشتن 

 برند و هرگاه نوبتي بدين تدابير بخير بگذرد پس بايد كه تا سه روز ديگر نوبت كار به مخدر به دستورسه چهار نوبت 

 نبرند و كار به پرهيز بيرون آيند و اگر مخدر  ازبه تدريجين دستور گذارند آنگاه چون صحت مزاج قرار يابد به همرا 

به اشربه و اغذيه عالج كنند آنجا كه طبع را بعلبها و صنائع و غناهاي مرغويه مشغول دارند تا تفريح ازو حاصل 

 اين استدر ماه هفتم و هشتم و يا كم و بيش پديد آيند تب  در اين  بدانند كه بيماريهاي مهلكه كهفائدهگردد 
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ر و طحال و اختالج معده و دل و جگر و غشي متواتر و تهيج رو دست و پا و سدة ماساريقا و اسهال صالبت جگ

 در صالبت جگر و طحال اين دوا دهند قرص كبر سه ماشه در سكنجبين بزوري دو توله بليسانند و اماكبدي 

 پنج هر يكائي نفاح اذخر افسنتين اسارون انيسون هر يك سه ماشه تخم پنجنكشت بيخ كبر بيخ كرفس ريوند خط

 هفت ماشه جوش كرده گلقند سه توله هر يكالثعلب  ماشه برگ شاهتره پوست بيخ باديان پوست بيخ كاسني عنب

 توله داخل كرده بنوشند و انجير خام صحرائي چهل عدد برگ گز دو توله در آب شور يك و نيمسكنجبين عنصلي 

 سه نيم ماشه هر يكمقل اشق هر يك چهار ماشه سهاگه گندمك بپزند كه خوب مهرا شود ماليده صاف نموده 

 مثقال گل گز برگ سرو هر يك سه ماشه سركه دو نيم توله آميخته يك و نيم هر يكبرگ سداب اشنه كزمازج 

 گل چرب نموده ضماد سازند و غذا شورباي بچة مرغ با نان روه دهند و بجاي آب بر به روغنموضع صالبت را اول 

 در اختالج معده آب درياي شيرين هفت آثار آهن تاب كنند و همچنين بنقره و و اما و گزا اكتفا كنند عرق مكوه

طال و نيم آثار از آن گرفته مصطكي چهارماشه برگ تنبول پخته سه عدد االئچي كالن چهار عدد باديان خطائي سه 

بنوشانند و غذا شورباي سنگخواره با نان تنك ماشه بجوشانند كه به نيمه آيد صاف نموده نبات سه توله داخل كرده 

 در اختالج دل خميرة گاوزبان عنبري نه ماشه و امادهند و جاي اختالج را بپارچة درشت ماليده روغن جوز بمالند 

در اختالج جگر  و اماخان با عرق گاوزبان عنبري دهند  با عرق عنبر هفت توله بدهند و يا انوشداروي لولوي علوي

خان دو توله آميخته با عرق   در جوارش آمله نه ماشه ورق طال يك عدد شربت ياقوت علوييك ماشهره جواهر مه

سيب مركب معصوم عليخان نه توله و عرق ابريشم ساده و تخم فرنجمشك نه ماشه بدهند و غذا پالو و قلية زردكي 

ول مصطكي پوست بيخ كبر هر واحد  الجورد مغس استهرسه اقسام اختالج را نافع  كهييدواو شلجمي بخورانند 

 شربت ياقوت سه توله در به عده سوده در دواءالمسك معتدل نه ماشه ورق طال يكعدد آميخته بليسانند يك ماشه

عرق عنبر پنج توله عرق زرشك هفت توله تخم شربتي هفت ماشه بنوشند و هرگاه قسمي از اقسام اختالج زياده 

 گالب و سركة صفت لخلخهآيد  الفور بهوش مي  برند كه فيكار بهله و ضماد گشته احداث غشي نمايد پس اين لخ
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 سه ماشه هر يك سه ماشه عطر عنبر و مجموعه هر يكالطيب و عود خام   شونيز و سنبليك توله هر يكمقطر 

  بز سوده سه توله عود خام سه ماشه روغنبه شير دال بنوماش مقشر  صفت ضمادبيني دارند مرتب ساخته پيش

گل سه توله سفيدي بيضة مرغ دو عدد و عطر گالب سه ماشه و بعد بهوش آمدن اين دوا دهند عرق كيوره و عنبر و 

ي عالج كنند كه در به دستوردر غشي متواتر  و اما پنج توله تخم فرنجمشك هفت ماشه هر يكگاوزبان عنبري 

 در سدة ماساريقا و اماالثعلب نمايند   برگ عنبدر تهبج رو و اطراف ضماد از انيسون و و اماغشي مطلق نوشته شد 

خان را شطرالغب الحق شد   نواب نظام عليحكايتو اسهال كبدي عالج بنهجي نمايند كه در مقام آنها مذكور شد 

چنان  ماه صحت يافتند ليكن بعد پانزده روز باز عارض شد يك و نيمداشتند در مدت  و از قديم مراقيت در مزاج مي

ماند و هفت ماه بر آن منقضي  تا چاشتگاه مي تب آمد و اب اندكي حرارت با لرزه خفيف سه چهار بار مي وقت خوچه

دق قرار داده مبردات  تب شد و سقوط اشتها و الغري بدن و اختالج قلب و ضعف بدرجة غايت شده بود و اطبا

اطراف هم ظاهر شده بود چون رجوع دادند و اندك تهبج رو و  شديده مثل قرص كافور و ماءالقرع هر دو وقت مي

عالج بمن فرمودند از فصد باسليق دست راست خون بوزن دوازده توله گرفتم و اين دوا دادم شربت ياقوت نواب 

 سه توله هر يك دو توله در عرق كيوره و عرق عنبر و ماءاللحم ساده هر يكخان و شربت كشوث والد اوشان  علوي

ه پاشيده و غذا مطنجن باالئي جغرات گاوي و شراب كه وقت شام معمول قديم حل كرده تخم فرنجمشك چهارماش

يك  كيوره دو حصه ممزوج كرده دادم و عوض غذا دو عدد كباب شامي و به عرقبود از وزن معمولي چهارم حصه 

 صبح  نيمه آمدهبه قدرهم  تب  كشمش دادم اختالج بمجرد اخراج خون چهارم حصه مانده بود وقت شب دورةتوله

 ورق طال يك تولهخان  قرص زرشك كبير سه ماشه در دواءالكركم صغير چهارماشه شربت بزوري اصولي علوي

يكعدد آميخته ليسانيدم و باالي آن مروق گلوي سبز بوزن سه توله شيرة انيسون سه ماشه شربت كشوث والد 

واليتي كه چهارم حصة آن دانة هيل باشد تنقل  انار شيرين  خان دو توله نوشانيدم و گفتم كه اكثر اوقات دانة علوي

 يك ماشه در شربت ياقوت و هر يك و وقت شام جواهر مهره جدوار خطائي اظفارالطيب به دستورفرمايند و غذا 
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 يك توله ورق طال يكعدد آميخته شربت سيب واليتي دو توله تخم شربتي چهار ماشه و هر روز هر يككشوث 

 داشتم و از روز يازدهم به دستورن يك ماشه اضافه نمودم تا ده روز هر دو وقت دو از غذا مروق گلو يك توله و انيسو

يكه شروع كردم كاستن آغاز نهادم روز بستم اختالج و تهبج و لرزه همه موقوف شد ليكن به دستورمروق و غيره 

ي مرغ سليماني و نان خشكار گو و شوربا آمد بروز بيست و يك تبديل غذا كرده پالو مرغ حق تپي خفيف معمول مي

و ماءاللحم ساده سه توله مقرر داشتم ......... جواهردار هفت باشد ورق طال يكعدد عرق عنبر  ........ يك ماهدادم و بعد 

داشت و  شطرالغب عارض شد و تا مدت هفت ماه كشيد و سختي جگر هم مي........... صحت كلي يافتند ايضاً ........... 

ه هشتم اسهال كبدي پديد آمد و بعد سه چهار روز وضع حمل شد وقت نيمروز ناگاه اختالج قلب پيدا در شروع ما

 آوردم بعد يكپاس به عمل سابق نوشته شد ضمادي كهشده و وقت ظهر دوره آمده بيهوش گشت من لخلخله و 

 هر يكت سيب و كشوث  ماشه در شربيك و نيم هر يكبهوش آمد پس اين دوا دادم جواهر مهره الجورد مغسول 

 چهارماشه و باديان هفت ماشه لعاب هر يك سرشته همراه شيرة انيسون پنج ماشه و زرشك و ريشة انجبار يك توله

 توله لك مغسول دو ماشه تودريين سه ماشه يك و نيم هر يكاآلس و خشخاش  گاوزبان پنج ماشه شربت حب

الطيب  ر دادم برگ ني سبز نيم آثار باديان نيم پاو سنبلفرنجمشك چهارماشه بخورند و جهت رفع دوره اين بخو

اشته هر يك چهار و نيم فلوس در سبوچة آب بجوشانند و وقت آمدن لرزه در سه عدد طشت گلي آب انداخته 

 پاك سازند و چون آب آن راگرداگرد داشته همه تن را برضائي پوشيده بتبخير كنند و چون عرق آيد از پنبة كهنه 

ايد سه عدد خشت در آتش سرخ كرده در طشتها اندازند تا باز آب گرم شود و عرق بسيار آيد و همچنين بسردي گر

 گويد كه آنچه تجربه سرهنديين تدبير در مدت بيست روز صحت يافت به همدو سه مرتبه خشتها اندازند 

 تخم كاسني نيمكوفته گل نيلوفر  كهاين استرا قلع كند و نكس نشود اگر صفرا در آن غالب بود  تب ايم و اين كرده

 آب شب تر كند و صبح بجوشانند تا يك رطل سه درم آلوي بخارا ده دانه در هر يكالسوس مقشر نيمكوفته  اصل

 بنوشند و هرگاه گرم نيممهرا گردد و ربع بماند صاف كرده ده درم شكر سرخ و ترنجبين آميخته باز صاف نموده 
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فشة مسهل نمايند و نسخة آن در عالج غب غيرخالصه در قول ابن الياس نضج ظاهر شود حل طبيعت بقرص بن

 ترك غذا روز نوبتتب  در اين  به آب گرم بخورند و عقب او مطبوخ مناسب بنوشند و بهترآن رامذكور شد صبح 

طفيه بسيار  و اگر متحمل ذاقه نباشد ماءالشعير با نخود پخته به اندك شكر سفيد بدهند و بر ادوية ملبه تمامه است

جسارت ننمايند تا بسرسام و غيره انجامد سيما اگر با وي صداع يا ضعف دماغ باشد و در عالج او تساهل نكنند زيرا 

گردد و بايد كه روز نوبت صفراوي تبريد و روز بلغمي تلطيف  كه در اكثر مدي به استسقا و غيره از امراض سديه مي

 اسهال بمخرجات صفرا و اگر بلغمي قوي بود اسهال بمخرجات بلغم و نمايند و اگر صفراوي قوي باشد تبريد و

  تلطيف اكثر كنند

  حميات مختلطه

 دوري و نوبتي معين و محفوظ نباشد آن راباشد كه  مي تب  مختلفه نيز گويندآن را حماي مختلط كه كه آنبد

 لزوم يا غير آن آيد پس برود و باز قبه طري تپي الزم باشد بعد از آن بغب منتقل شود و يا تپي چند روز چنان چه

باشد و سببش يا ورم  مرتبة دوم آيد و تقدم كند يا تاخر نمايد و علي هذا القياس و عالمات اين تپها مختلطه مي

 و يا سوءتدبير مريض در ماكل و مشرب و غير آن پس سبب در ادوار و  استبعض اعضا باشد و عالمتش وجود ورم

 روي داد دار آن باشد نه ادوار مواد كه منصب شود و عودات آن و عالمتش وجود تدبير رديعودات آن عودات تدبير 

 ترمد در اعضاي متعدده و عالمتش عدم سببي از اسباب مذكوره است به سوي و يا احتراق اخالط گرديدن آنها است

كثر حماي بلغمي بصفراوي  اچنان چهو اين نوع منتقل بربع گردد و يا استحالة ماده بجنس ديگر بدون احتراق 

شود نزد استعمال كثرت تسخين و بعكس آن نزد افراط تبريد و با اختالف مواد در كثرت و قلت و غلظت  منتقل مي

 اگر مواد كم شود غلظ و يبس او بيفزايد و نوبت او از ربع بخمس يا سدس و غير آنها منتقل گردد و چنان چهدرقت 

ن ضعيف شود بر سرعت تحليل ماده قوي نگردد پس نوبت طول كند و فتره يا ضعف مريض زيرا كه قواي او چو

 عدم تحلل مادة منصبة نوبت اولي و اقصال مادة موجبه به سببنائبة دائمه گردد  تب كوتاه شود و بسا باشد كه
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 در قول ابن نوبت ثاني به اولي و يا ديگر اسباب اختالف او دارد طول و قصر نوائب كه در ابتداي بحث حميات خلطيه

 عالج ورم كنند و در سوءتدبيري اصالح تدبير و در در ورمي عالجعباس و بوعلي و غيره مفصل مسطور شد 

 شدت رماديت و به سبباحتراقي گاه استفراغ و گاهي تطفيه نمايند تا از استكمال احتراق بازماند و استفراغ 

اند لعاب بهدانه سه ماشه لعاب اسپغول  نافع نوشتهتب   در اينمتعسر نگردد و اين تبريد براي تطفيه تب استيالي

 نه ماشه شربت نيلوفر دو توله خاكشي چهار ماشه و گاهي بجاي خرفه هر يكپنج ماشه شيرة تخم خرفه و خيارين 

و خيارين شيرة تخم كاسني پنج ماشه و گاهي عوض خرفه شربت بنفشه و گاهي شيرة مغز تخم كدو و كاسني و 

شود بالجمله طريق عالج اين  و سكنجبين بزوري عوض خرفه و شربت نيلوفر وخاكشي داخل كرده ميعرقيات بارد 

 در نضج و تقويت اعضاي در اينجا كه در حميات مركبه مسطور شد مع رعايت خلط غالب و گويند كه Ĥن استهم

 تپي محافظت بهيچ دور نكند و  گويد كه اگرابومنصوررئيسه بيشتر كوشند و در اسهال و ادرار كمتر توجه نمايند و 

كند واال از   كه ارادة انتقال بربع هميآن استبا وجود آن در عضوي از اعضا دردي و ضرري محسوس نباشد بايد د

 برند تا احتراق را تمام كار بهورم خالي نبود پس در صورت اول لزوم استفراغ صفرا و بلغم معاً گاهي و تطفيه گاهي 

مشغول نشوند و تمامي توجه بر عالج درم آن عضو مصروف داشته بنوعيكه در باب  تب عالجنكند و در صورت دوم ب

   آورند به عمل ر استدر باب آن مذكو

  حميات ورميه

 برتبع اورام ظاهر بدن كه آناول   است حدوث ورم در ظاهر يا باطن ورم بر دو قسمبه حسبتپهائيكه تابع اورام بود 

 قلب به سوياورام  در اين  حميات يوم باشد زيرا كه اكثر حرارت متولد از وجعپديد آيد و اين نسخت از جنس

گردد بدون عفونت مادة آنها و اسباب اين اورام در اكثر اسباب باديه باشند چون زخم و  تب متادي شود و سبب

بدي آن سقطه و ضربه و هرگاه اين حمي يوم مستحيل بجنس ديگر حميات شود سبب آن صعوبت ورم و كثرت و 

فرمايد كه هرگاه   ميشيخ چنان چهماده باشد و سبب كثرت ماده امتال بود كه از اسباب سابقه حاصل شده باشد 
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از غيرجنس حماي يوم يعني  تب  قلب گرددبه سوي عظم ورم يا قرب او از قلب متادي به سببعفونت اورام ظاهر 

 به سويبدنيه و امتالآت باشد و گاهي از قروح بود كه عفني شود و اكثر امثال اين حميات عفني از اسباب سابقة 

 گويد ابن نوح قلب متادي شود و به سويآنها مواد خبيثه متوجه شود و در لحوم رخو محتبس گردد و عفونت آن 

از ورم حادث از سقطه يا ضربه باشد آن از جنس حماي يوم بود و در آن خطر بسيار نيست و اگر ورم  تب كه اگر

 كه بعد ظهور ورم آن است تب  شرف عضو بود بالجمله عالمات اينبه حسبز غيرسقطه و ضربه باشد خطر او ابتداء ا

عارض گردد و عالج اين قسم در عالج حماي يوم ورمي  تب در اعضاي ظاهر چون بن ران و بغل و پس گوش

 به حسب تب ختي و آساني اينبرتبع اورام باطن افتد و اين تپها عفني باشند و س كه آندوم بتفصيل مذكور شد 

 قلت و كثرت و رقت و غلظت به سبب ماده بود و به حسب تب دوري و نزديكي عضو متورم از دل باشد و نوبتهاي

 همچنين  است و بعض اورام باطن را نامهاي خاصر است كثرت اورام آن بسيابه حسبآن و تپهاي تابع اورام باطني 

 و  است قرانيطش كه در يوناني اسم ورم حار حجاب دماغ با نفس دماغ اسماي مخصوصه است مثلآن راحميات 

باشد  تب  حماي قزانيطسيه گويند و مثل سرسام كه در فارسي اسم ورم راس است و تابع اوآن رابود كه  تب تابع او

 ماده او به حسب تب  حماي سرساميه نامند و مثل خناق كه نام ورم نواحي حلق و حنجره است و تابع اوآن راكه 

باسرفه  تب  حماي خناقيه خوانند و مثل برسام كه اسم ورم غشاي صدر و اضالع و عضالت باشد و تابع اوآن رابود و 

 آن راباشد كه  تب  حماي برساميه گويند و مثل شوصه كه نام ورم غشاست و تابع اوآن راالنفس باشد كه  و ضيق

و سرخي چهره و تواتر نفس و سرفة  تب  حار ريه است و تابع اوالريه كه اسم ورم حماي شوصيه نامند و مثل ذات

 اسم مخصوص نيست مثل آن را و حميات آن را حماي رئيسيه گويند و امثال اينها و اما اوراميكه آن رادائم بود و 

ر گرم با تشنگي و تنگي نفس و سقوط شهوت طعام و دردي در كتف و چنبر گردن و زي تب  و تابع اور استورم جگ

و سقوط قوت و شهوت و درد استخوانهاي صدر باشد و  تب پهلو و قبض شكم بود و مثل ورم معده است و تابع او

سوداوي  تب گرم باشد و عسر بلع و درد ميان هر دو كتف و مثل ورم طحال و تابع او تب مثل ورم مريست و تابع او
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 تب  و قبض طبع باشد و مثل ورم گرده است و تابع او ماده ورم و درد پشتبه حسب تب بود مثل ورم امعا و تابع او

 تب گرم و اختالط عقل و عسر بول باشد و مثل ورم رحم و تابع او تب با درد كمرگاه بود و مثل ورم مثانه و تابع او

ون و آن حار بنفشه باشد مثل خ پيدا شود كه مادة  تب  اين اورام آنگاهبه مثلدرم مثانه بود و بدانند كه  تب همچون

ممكن نيست مگر به  تب  باشد مثل بلغم عفن و از اورام بارده حدوثبه عفونت هر دو و يا حار از اينصفرا يا مركب 

اين وجه و گاهي حميات اورام قوي بود و گاهي آهسته و گاهي از جنس غب و گاهي از جنس ربع و گاهي از جنس 

 كه از آن استايد كه بدترين حميات حادث از اورام باطن فرم  ميشيخمواظبه و گاهي با وي قشعريره و لرزه باشد 

ورم قسم حمره در بعض احشا باشد پس درد و تشنگي و التهاب اشتداد نمايد و بر آن دالئل مخالطت صفرا بسيار با 

خون داللت كند مانند سرعت نبض و تواتر او و ناريت بول و زردي رنگ و غير آن و اورام باطني مثل ورم صماخ و 

 قرب از قلب و به حسبشود حميات آنها در شدت و ضعف   كه سابق مسطور شد و گاهي مختلف ميآن استير غ

او  تب او شديدتر باشد و آنچه در غشائيه و مانند آن بود تب بعد از آن و ايضاً آنچه از آن در اعضاي لحميه باشد

تر بود و  او ضعيف تب نچه در جوار اورده تنها باشداو شديدتر باشد و آ تب تر باشد و آنچه در جوار شرائين بود ضعيف

 به حسب اورام آن به ادوار و به سوي مواد منصب به حسباين حميات از ادوار خفيفه خالي نبود و اگرچه الزم باشد 

 كه آن جذب حرارت دالم در انجا پس براي هر خلط دور الئق او باشد و بدبه حسب حركت آن و به حسبتولد آن و 

 نقاي تام ماده واقع كه آنباقي ماند و اين داللت كند بر  تب الجنب و مانند آن زائل شود و  باشد كه ورم در ذاتبسيار

نشده و اين حميات چون طول كنند بدق مودي گردند و خصوصاً هرگاه اورام در جگر باشد و اما اورام حجابيه چون 

ان بمرضي ديگر زائل شوند و اگر قوي باشند ار اكثر مستحكم شوند مهلت دق ندهند چه اگر خفيف باشند بالامك

 عالمات و اعراضي كه يكيشود  بالامكان  هالك كند و عالمات و اعراض با حميات ورمي باطني سه نوع يافته مي

تر  داللت بر عضو عليل كنند مثل نبض فشاري و وجع ناخس بر ورم نواحي صدر و همچنين سرفة خشك اوالد سرفه

الجنب دال بر ورم نواحي سينه و مثل تشنج كه اكثر همراه اورام حار در اعضاي  ند آن از اعراض ذاتثانياً و مان
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 مرض كه آنبنوبت غب بر  تب  عالمات و اعراضيكه داللت بر جنس ماده كنند مثل داللت اشتداددومعصبيه باشد 

ة دمويست و مثل سفيدي رنگ بدن و  مادكه آنصفراويست و مثل حرارت مالئم و حالتي شبيه به بهجت و سرور بر 

 عالمات و اعراضيكه بر حال مريض داللت كنند و آن احواليست كه سوم  است بلغميكه آنموضع محاذي ورم بر 

به و اعراض و ظهور ريم بسيار در قاروره و احواليكه  تب بسالمت مريض بشارت دهند مثل نرمي ورم و سكون

د سكون آن و ظهور تفتيح و ثقل و حرقت در موضع ديگر با صفائي قاروره بع تب  مريض منذر باشد مثل عودهالكت

 به حسبباشند اورام باطني در ايجاب حمي و قوت آن و دوام آن و فترة آن  و خلو آن از ريم و گاهي مختلف مي

 قلب  كه قريب ازآن است اعضاي آن زيرا كه از اعضاي باطن بعضي به حسبعظم ورم في نفسه و عظم عروق آن و 

قوي دائمه  تب باشند مثل فم معده و حجاب و يا شديدالمشاركت بقلب باشند مثل كبد و ريه پس در هر دو صورت

 اورام خود به سببالمشاركت بدان باشند مثل گروه پس آن   كه بعيد از قلب قليلآن استالزم باشد و بعضي 

و از جنس حميات مختلط و حميات غب و ربع و كند بلكه اكثر آن مفتره باشند  حميات قويه و الزمه واجب نمي

خمس و سدس بود و با وي لرزه و قشعريره باشد و امر آن مشكل گردد كه آيا اين حميات اورام است يا حميات 

مذكوره و ثقل در موضع گرده و ناحية كمرگاه و درد اختصاص حرارت بعضو زياده از حرارت معتاد بر آن داللت كند 

 مجتمع گردد و آن قريب از عضو رئيس باشد يا قوي المشاركت با وي و يا شديدالحس بود و و چون ريم در عضوي

 قلق عظيم و تشنج عارض شود و گاهي تابع آن آن راآن عضو عصبي باشد پس با وجود اشتداد حميات تابع اورام 

 در اين ود و اگر حرارتصداع و درد گردن و حرارت ب تب اعراض غريبة ديگر باشد مثل ورم رحم كه همراه آن با

 مادة ورم كه آن امر عظيم باشد مثل كه آن در محرقه مگر چنان كهاورام مشتعل گردد بسيار شديدالحدت نباشد 

 كه عفونت در اورام غيرناشي و آن است در اينجاالجوهر حار بود و سبب در عدم شدت حدت  بسيار خبث

 عالج اين حميات بعالج حميات كه آن بدعالجواحد بود  خارج بدن باشد بلكه مختص بعضو به سويغيرمتحرك 

حاده كنند از تسكين و تبريد و تنقيه بعد از عالج اورام از ردع و ارخا و تحليل و انضاج و تفجير و تنقيه و الحام زيرا 
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ف از تبريد و ترطيب و اين حميات در عالج خود مخال تب تپها عالج ورم است مع مراعات عالج در اين كه اصل

حميات بنوشيدن آب سرد و بدخول حمام  در اين اند به اين نوع كه عالج حميات ساذجة حاده يعني خالي از ورم

رخصت نيست و اگر ورم صفراوي باشد نهادن پارچة مبلول به اشياي بارد مبرد بالفعل از خارج بر ورم مثل آب كاهو 

ر برف سرد كرده و تبديل آن جائز بود و گاهي زيت انفاق العالم و خرفه و گشنيز به اندك آرد جو سفيد مالم ب و حي

شود و اگر كاهو مغسول مبرد خورند بدان انتقال يابند  و روغن گل براي ارخا مع القبض بدان مخلوط كرده مي

 پس بايد كه بعالج ورم  است عرض ورمكه آن احتياج به بيان عالج مستقل براي اين تپها هيچ نيست بهر بالجمله

خود زائل گردد در اورام باطني حاره  تب ي كه بجاي خويش مسطور شده متوجه شوند كه بزوال آن ورمهر عضو

 آن رااورام احشا در عالج حميات مركبه ضبط يافته  تب  و بعض ادوية معمول استائذه نافعر استفصد در ابتدا ضرو

  نيز مالحظه فرمايند

  حميات وبائي

وا عارض شود و از كيفيت اصلي متغير گردد و هرگاه هواي ملكي متعفن شود  وبا تعفن و فسادست كه در هكه آنبد

 متعفن آن را جملة  است فاسد گرداند و رطوباتيكه اندر دلآن رااز راه دهان و بيني و مسام وشرائين بدل رسد روح 

 حرارت عفوني بسائر سازد و از دل بدماغ و جگر رسد و ارواح و رطوبات آن هر دو را نيز فاسد و متعفن گرداند پس

عارض گردد و بدوام سبب الزم باشد اگر بزودي تدارك آن نشود هالك گرداند واگر سميت  تب اعضا سرايت كند و

 ضرورت استنشاق او از كه آن بنابر ر استت مفرط در آن باشد مهلت عالج ندهد و چون اثر هوا در ابدان و ارواح سريع

به تواند ماند  از همه امور ضروريه است كه دمي و لحظه خالي از آن نميسته ضروري باعث زندگي حيوان زياده 

 كمال حرارت و لطافت روح حيواني و دوام احتياج او بتوريج و ايصال مدد بهوا پس هرگاه آن هوا عفن فاسد جهت

اكثر خلق گردد اخالط بدن خاصه اخالط نواحي دل را زود گنده سازد و چون سبب عام است مرض نيز عام گردد و 

آن ملك را عارض شود مگر كسي را كه بدن او  از اخالط بايد پاك باشد و مسامات او گشاده نباشد و مزاج او قوي 
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 دافع آن فساد مشغول باشد و گاه باشد كه ساد آن هوا بدل حيوانات ديگر نيز سرايت كند و حيوان به تدبيربود و 

اسباب سماوي از اختالفات اوضاع كواكب با هم و تاثير شعاع آن  يكي است سه گونه  و سبب وبابسيار هالك گردد

بر بعض راضي و تغيرات هوا و مولدات و احتقان ابخرة رديه در جوف زمين و صعود آنها و اختالط بهوا و افساد جوهر 

كماينبغي آن و غير اينها از اموريكه بر مردم مخفي باشد و سواي ذات عام السرد الخفيات احدي را بر آن اطالع 

 اسباب ارضي مثل جدال و قتال عظيم كه در ملكي واقع شود و كشتگان را دفن نسازند  و متعفن دومحاصل نيست 

گردند و هواي آنجا نيز متعفن گردد و مثل آبهاي ايستاده و آب نيستانها كه متعفن گردند و يا مزابل و قاذورات و 

 اجتماع اسباب سماوي و ارضي هر دو موجب سوم هوا گردند مستقعات جلود كه تعفن بسيار يابند و باعث فساد

 كه هوا به تنفس و استنشاق مردم را خوش نيايد و از آن آن است و عالمت وبافساد هوا و اين بدترين وبا باشد 

  راآنتفريحي و راحتي نيابند بلكه متنفر و متاذي گردند و چون بر بلندي يا بر سر كوهي برآيند و در هوا نظر كنند 

 دودي باشد كه آن گردآلود و دردناك و غليظ مكدر مشاهده نمايند و بر سر عمارت همچو دود فرو چسبيده نمايد بي

الحس مثل لقلق و هدهد و خطاف بگريزند و آشيانه خود رها بلكه بيضه و بچه خويش گذاشته بملك  و حيوانات ذكي

ز عفونت پيدا شوند مثل مگس و دوزغ و هوام و حشرات بعيد كه هواي آن خوش باشد بروند و غوك و حيواني كه ا

بسيار شوند وحيوانات و حشرات كه زيرزمين مسكن دارند مانند موش و روباه و مار و كژدم و هزارپا از سوراخ خودها 

رارت و بر زمين آيند و باز در آن نروند و آنچه برنيايند بميرند اما از شواهد وقوع و با سبقت تغيرات هوا بود و در ح

برودت متوالي بغير محل و زياده از دستور و عادت و فصل و وقت و غبارناكي هوا و غلظت و تيرگي و رطوبتهاي 

دار و سرخيها بسيار ظاهر شوند  محل و ممتد يا تعاقب حر و برد و در اواخر تابستان شهب و رجوم و ستارة دنباله بي

 خصوصا تابستان و كثرت تيرگي هوا اندر آن فصل و بسياري و حال فصول سال از وضع طبيعي خود متغير گردد و

ابر  زرع نبات خبيثه و باران در موسم خود كم بارد وليكن ابرهاي غليظ متراكم بسيار باشد و هواي خوش و صاف بي

  كه در بالد حارهو بدانندكم باشد و غالت را در آن ملك نقصان عظيم رو دهد و خريف صيفي و ربيع شتائي گردد 
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شود و در بالد بارده و يا حارة كثيراالرطوبت و  و دامن كوهها وبا و فساد هوا نسبت بجاهاي ديگر بسيار واقع مي

كند مگر كسي را كه  تر باشد و فساد هوا ضرر نمي تر و خبيث افتد وبا كه در فصل ربيع افتد ردي درازكوه كمتر مي

يان و جوانان براي قبول وبا شديدتر از استعداد كهول و مشائخ بدن او مستعد براي قبول اثر او باشد و استعداد صب

 و خصوصا اگر طاعون با وي يار بود و مردم از اين بال كمتر  استبود بالجمله حماي وبائي بدترين اقسام حميات

حاله در شود و هوا را است فرمايد كه گاهي عارض مي  ميالرئيس شيخرهائي يابند اللهم احفظنا من شر كل بالء وباء 

گردد   آب را عارض ميچنان چه تغير و عفونت به سوي حرارت و برودت و در طبيعت و جوهر او به سويكيفيات او 

شود در حال   آب متعفن نميچنان كهو متغير در طعم و رنگ و بدبو و متعفن مي شود و اين را وبا نامند و هم

 از بساطت او خارج كند آن راه كه بدان ممتزج گردد و  اختالط او از اجسام ارضيه خبيثبه جهتبساطت خود بلكه 

شود در حال بساطت خود بلكه بنابر مخالطت او از  و جمله را كيفيت رديه عفنه پيدا نمايد همچنين هوا متعفن نمي

 وزيدن بادهاي به سببابخره رديه كه بدان ممتزاج گردد و براي جمله كيفيت ردي حادث كند و اين اختالط گاهي 

 موضع نيك خالي از فساد ابخرة ردي رساند از مواضع بعيد ردي كه در آن مغاك آبهاي بد و به سويار باشد كه بسي

اجسام گنده در معركة جنگ يا در آن وباي قتاله بود كه آن اجسام را دفن نكنند و نسوزند و گاهي سبب قريب 

 بجزئيات آن Ĥبي كهاطن زمين پيدا شود به اسبارضي از موضع حادث در آن باشد و گاهي عفونات و ابخرة  بد در ب

 اسباب مذكوره هوا از ايني به سببشعور نداريم پس آن بظاهر برآيد و مضرت او به آب و هوا پديد آيد و هرگاه 

 هواي رطب مگر صفرا در به سبب هواي يابس كمتر بود از حادث به سببمتغير شود وبا تولد كند و حميات حادث 

پذيرد پس آن نيز سبب حدوث حميات صفراوي گردد و اما حميات وبائيه از هواي كدر رطب هواي يابس كثرت 

افتد و حميات در هواي رطب اكثر بود ليكن آن در حدت كمتر و در مدت درازتر و در تابستان خشك كم باران 

فظ طبيعت  كه حاآن استكمتر حادث شود و در حدت بيشتر دور صحت يا هالكت سريعتر باشد و افضل فضول 

 كه من موجب  استخويش باشد و مبداي همه اين تغيرات از استحاله در كيفيت و در طبيعت شكلي از اشكال فلك
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آن  د استگويند ليكن واجب  صحيح ميبه جهتدانم و اگرچه قوم منجمين در آن چيزي غيرمنسوب  او را نمي

 و سبب  استون و فساد از وبا و غيره اشكال سماوين اين امر كه سبب اول بعيد براي اين تغير واقع در عالم كاست

قريب او احوال ارضي و در آن هنگام قواي فعالة سماوي از قواي كواكب و غيره و قواي منفعلة ارضي از مواد عناصر 

 آن و انتشار او در آن و تعقيب آن بحرارت به سويترطيب شديد واجب كند در هوا به انگبيختن ابخره و ادخنه 

 فاسد كند و  است قلب رود مزاج روح را كه در دلبه سويائن در ادخنه و هرگاه هوا به اين طور گردد و ضعيفه ك

 عفن شود و حرارت خارج از طبع در آن حادث شود و او از طريق شرائين در همه بدن  استآنچه خاوي او رطوبت

 نفس ايشان استعداد بود زيرا كه فاعل تنها منتشر گردد حماي وبائي افتد و خلقي را از مردم عام گردد خاصه كه در

 كه آن استچون حاصل شود و منفعل مستعد نباشد فعل و انفعال حادث نشود و استعداد ابدان براي انفعال وبائي 

شود و ايضاً ابدان ضعيفه از آن   كم منفعل مياز اينبدن ممتلي به اخالط ردي باشد چه بدن پاك از فضول ردي 

كسانيكه كثرت جماع نمايند و همچنين ابدان واسع مسام رطب كثيراالستحمام و گاهي در منفعل گردد مثل 

به حميات وبائي مريض وحاس قريب او حرارت زياده معلوم نكنند و نبض و بول بسيار متغير نشود و مع ذلك 

نفس بدبو شود بميرد  تب  مهلك باشد و اطبا در امر او متحير شوند و اكثر كسي را كه از صاحبان اقسام اينسرعت

  تر سبب هالك است زيرا كه عفونت در قلب مستحكم شود و آن قوي

  عالمات وبا

 كه رجوم و شهب در ابتداي خريف كثرت اين استمقام اسباب اوست   داللت كند بر وبا از اشيائيكه قائمچيزي كه

 و ضباب دريابند و گمان ياران كنند نمايد و هرگاه هواي جنوب و مشرق در زمستان بسيار روزها وزد و خلط در هوا

 كه مزاج زمستان فاسد شده و اما وباي تابستاني خبيث آن استو هوا را غبارناك خشك يابند و باران نيايد بايد د

 چون هواي جنوب در تابستان كثرت نمايد و به عدهردي بود و بر آن قلت باران در فصل ربيع مع سردي داللت كند 

 سردي بشب و شدت گرمي ورزد و به عدهگردد و باز مدت يك هفته يا زياده بر آن صاف شود روزي چند هوا مكدر 
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ابرها و كدورت هوا و حرارت حادث گردد وبا بيايد و حميات وبائي و جدري و غيره احداث نمايد و همچنين هرگاه 

ريف شهب و نيران و نيازك باشد تابستان بسيار گرم نباشد و هوا بسيار تيره بود كه اشجار را غبارناك كند و در خ

اين عالمت وباست و همچنين هرگاه در فصلي بينند كه هوا در روزي چند مرتبه متغير شود روزي صاف گردد و 

آفتاب صاف برآيد و روز ديگر مكدر شود و آفتاب در پردة غبار طلوع كند حكم حدوث وبا بايد كرد و اما عالماتي كه 

 كه غوكان و حشرات متولد از عفونت بسيار بنظر درآيند و موش و آن است مثل ت اسبر سبيل مصاحبت براي سبب

ديگر جانوران كه در قعر زمين سكونت دارند بر ظاهر زمين برآيند و چون مدهوش و متحير و سراسيمه باشند و 

 جرجاني و ايالقيالحس مثل لقلق و مانند آن از آشيانة خود بگريزند و گاهي بيضة خود بگذارند  حيوان ذكي

 چيزي از قوت كه آن به سبب آب چون در آب روان دير ماند و يا چنان كهنويسند كه معني وبا فساد هواست هم مي

 در ميان درختان و كه آن به سببنباتات بد با وي بياميزد طبيعت او از حال خويش بگردد و عفونت پذيرد و هوا نيز 

ديه يا دخان كه با وي آميزد و حركت بادهاي خوش معتاد به او نرسد و  ابخرة ربه سببميان مغاكها دير بماند و يا 

او را نجنباند طبيعت هوا بگردد و عفونت پذيرد و هيچ چيز با روح هر حيوان شديدتر در امتزاج از هوا نيست و 

ر بتر است مثل  هرگاه كه هوا ردي گردد ضرور مرض بحيوانات عارض شود و لهذا جانوران كه حس آنها لطيف

وك و لك لك از جائيكه هواي آن ردي گردد بگريزند و وبا در هواي تر بيشتر از آن افتد كه در هواي خشك و است

 مثال در خريف چنان كهبدين سبب در تابستان گرم و خشك و يا كمتر باشد و هر فصل كه بر طبع خويش باشد 

سرما و  تان سرما و باران بيحد نباشد و بيهوا سخت گرم و سخت سرد نباشد و باران معتدل آيد و در فصل زمس

 گونه باشد بر اينگرما معتاد نباشد هرگاه كه فصول سال  باران معتاد نبود و فصل بهار بر غايت اعتدال باشد و بي

 كه هرگاه وبا پديد آيد هواي خانه بهتر از هواي صحرا آن استاندر آن سال وبا نباشد و بيماري كمتر باشد و بايد د

و تا در بدن خلط نباشد هواي بد در آن اثر نكند ليكن اگر شخصي باشد كه جماع بسيار كند يا هر روز حمام باشد 

نمايد و مسام او بدان سبب گشاده باشند در مسام او هواي ردي درآيد و اخالط او را فاسد كند اگرچه در بدن خلط 
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ات را تباه كند و همه حيوانات را زيان دارد و هركه از ها و نبات ردي نباشد هواي بد در آن اثر كند و هواي بد ميوه

ها و گوشت آن جانوران خورد كه از آن نباتات خورده باشند مضرت آن بدو رسد و اكثر اوقات وبا در آخر  ميوه

وبائي در يك شخص پديد آيد و گاهي بعضي از  تب تابستان يا در فصل خريف افتد و گاهي باشد كه همه عالمات

  گويد كهانطاكي كمي و زيادتي رواءت ماده است به حسبشود و بعضي نه و قلت و كثرت ظهور آثار او آن ظاهر 

شود يا به  شود نزد تغير آب و هوا و خروج آنها از بساطت با يكي از آن هر دو و اين تغير واقع مي وبائي پيدا ميتب 

عاع مثل مرنج كه در آن هنگام اجزاي سميه در اسباب علويه مثل قلت امطار و تناتر شهب و صواعق يا شروق ذي ش

شود و يا به اسباب سفليه مثل دخان و غبار و  گردد و از آن تعفن موجب فساد ابدان الزم مي هوا و آب منفصل مي

هاي گنده و روايح كريه و احتباس ابخره و كثرت زالزل و مثل منافع و مواضع برنج و كتان و شديدترين  مثل مرده

 مخصوص بسه عالمات تب اند كه اين الفعل است و گفته  كه عقب جنگ افتد زيرا كه بوي آدميان قويآن استوبا 

به  خارج شود پس از نفس بوي عفونت شميده شود و كذا حال فضله بود مع كثرت تلون چيزي كه تغير اول است

شاق ايشان هوا را و شرب  استنبه سبب عموم آن به اكثر مردم دوم استنشاق هواي فاسد و شرب آب متغير سبب

 رسد و از آن به هم همين فساد آن را فساد مذكور داخل شود و اكل لحم حيواني كه آن راايشان آب را و اكل فواكه 

 تقديم سوميابد مگر كسيكه بقوت مضاد عفونت مثل تنقيه و استعمال ادويه مانع از آن اختيار نمايد  نجات نمي

قلت باران و هرب حيوان ذكي مثل كبك و تعلق و كثرت ضباب و از عالمات او كه  بر وبا داللت كند مثل چيزي كه

 تواتر نبض و نفس و شهت كرب و غش مع خفت حرارت در ظاهر و خروج مواد بالوان  استمحتمل مشاركت

فرح دموي پردازند و چيزهاي خوشبو ببويانند و دواءالمسك بارد م تب  بعالجعالج  استمختلفه در قي اثر و صداع

باب منفعت عظيم است و هرچه  در اين بارد خورانند و ياقوتيها و ترياق الذهب و جوارش مرجان و معجون راحت را

 تب  نشايد و يا مجرد و ظهوردر اينجا برند مگر حمام و شراب و شير تازه كه كار بهدر عالج دق بيايد حسب حاجت 

 يك تولهرص طباشير كافوري سه ماشه در رب انار ترش اول فصد باسليق كنند و خون بسيار گيرند و بعد آن ق
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سرشته بخورند و بااليش شيرة كاسني و خيارين و مغز تخم كدوي شيرين و زرشك هر يك نه ماشه و تخم كاهو 

 شش توله برآورده شربت هر يكهفت ماشه و آلوي بخارا هفت عدد در گالب و عرق بيدمشك و نيلوفر و بيد ساده 

 سه هر يكهر يك دو توله داخل كرده دهند و از گل بنفشه و صندل سفيد و تخم كاهو و حضض نيلوفر و ليمون 

ماشه بر صدغين و پيشاني ضماد نمايند و پارچة باريك در دوغ و يا در آب صندل سوده تر نموده بر سينه نهند و 

 يا شربت سيب ليموني  انارين نه توله با شربت صندل ترش و نگذارند كه خشك گردد و وقت ظهر آب افشردة

خاني دو توله دهند كه بسيار نافع است و همچنين افشرة ليمون كاغذي و تمرهندي و فالسه و كرونده و انناس  علوي

و راحت جان هر واحد مفيد و غذا خشكة گيالني و يا ديگر غذا كه ذي ترياقيت باشد با مرباي تمرهندي و كرونده و 

 و كچومر و ليمو افتاده باشد خورانند و آب سرد ببرف و يا بشوره پرورده شكم سير انبه و اچار مقطر كه در آن آمله

رساند و كافور و گالب و صندل و سركه در  االثر است و اندك اندك نوشيدن ضرر عظيم مي  نوشيدن عظيميك بار

ودينه و گشنيز و گالب پاش كرده ساعت بساعت در خانه بپاشند و برگ ترنج و ليمون كاغذي و سيب و ريحان و پ

كاهو و بيدمشك و بيد ساده و گل نيلوفر تازه و گل چاندني و گرهل توده توده در خانه گرد بستر بيمار نهند بلكه بر 

 بيدمشك و گالب بر يخ سرد كرده بپاشند و بيمار را در خسخانه به عرقبستر هم ريزند و لمحه لمحه رشاشات 

 و بر بدن خود مالند و نوشيدن گل ارمني نه ماشه در آب سرد يك پياله بدارند و عطر خس و ياسمين سفيد ببويند

نافع است و كذا در سركه به آب سرد ممزوج بالمناصفه و كذا همه گلها چون گل داغستاني و غيره و همچنين 

ور الف نوشيدن سركه مقطر بوزن بيخ توله در يك پيالة آب يخ و خميرة صندل ترش و عرق زرشك و عرق فواكه في

 در حماي وبائي مستعمل قرص كافور چهار ماشه بشربت انارين يك توله سرشته بخورند  كهييدوادهد  نفع مي

الثعلب سبز مروق هر يك هفت توله سكنجبين ساده سه توله حل كرده  بااليش آب كاسني تازة مروق آب عنب

 بچة مرغ و بزغاله و طيور خفيفه بنوشند غذا در حالت حرارت يك وقت آش جو با نبات دهند و وقت ضعف گوشت

 مثل تيهو و كبك بحموضات مثل زرشك و سماق و غوره اصالح داده چه وقت ضعف مزاج لحم رواست و اگر گرمي
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بيضة مرغ جائز و يك وقت هرچه مناسب باشد و غذاي غليظ مثل گوشت و داب و شير و  زياده نباشد زردة تب 

 هر يك حالت قبض توان داد آلوي بخارا هفت دانه گل سرخ گل بنفشه وتب  در اين  كهايضاًفواكه ممنوع است 

شش ماشه تمرهندي سه توله عناب پنج دانه در عرق بيد ساده و بيد مشك و كيوره و عرق گاوزبان هر واحد سه 

ه  پنج توله گالب چهار توله خيسانيده خام ماليده صاف كردهر يكالثعلب عرق كاسني عرق شاهتره  توله عرق عنب

گلقند يا خميرة بنفشه سه توله ماليده صاف نموده بنوشند و اگر حرارت كم بود بيخ باديان شش ماشه باديان چهار 

العمل خواهند شربت ورد مكرر چارتوله فلوس  ماشه كشمش سبز دو توله داخل سازند و اگر در تلئين قوي

فزايند باكي نيست و گاهي براي دفع عفونت  سه توله و هليلة زرد نه ماشه بيهر يكخيارشنبر و خميرة بنفشه 

 و عمل زودتر گردد و صرة سناي مكي نه ماشه و گل نيلوفر و  استسكنجبين ساده نيز داخل سازند كه نافع طحال

 كه درحال لينت طبع توان داد شيرة زرشك پنج ماشه شيرة عناب پنج ايضاًشش ماشه اگر حدت نباشد جائز است 

ه شيرة تخم حماض چارماشه در عرق صندل و كيوره هر يك دو توله عرق كاسني عرق دانه شيرة خرفه شش ماش

 توله برآورده شربت سيب شربت انارين منفع هر يك چهار توله گالب آب پودينه آب ليموترش هر يكبارتنگ 

ت زائد  يك توله داخل كرده بارتنگ چارماشه پاشيده دهند و اگر حرارهر يكشربت بهي شربت ترنج شربت غوره 

باشد قرص كافور قابض سه ماشه يا اجزاي قرص مذكور چارماشه سوده همراه دوا دهند و براي تقويت قلب با شربت 

سيب سرشته دهند و گاهي شيرة دانة هيل سه ماشه اگر گرمي كم باشد و تخم ريحان بريان چهار ماشه پاشيده 

ارت گرده و قي صفراوي و اسهال مراري نافع است محرقة وبائي و حر تب  فواكه كه جهت فساد خون وشربتدهند 

 رسد بسيار مفيد و معمول عناب بيست دانه سماق انار دانة به همو در مرض حصبه و جدري كه با غلبة صفراويت 

 نيم رطل شب خيسانيده هر يك پنج درم همه را كوفته در عرق صندل و عرق كاسني هر يكترش گشنيز خشك 

 ماند صاف نموده آب انار شيرين آب بهي شيرين آب امرود و آب هندوانه آب نيشكر آب صبح بجوشانند هرگاه نصف

 بيست درم قند سفيد دو چند شربت ترشي ترنج يكچند هر يك ده درم عرق بيدمشك گالب هر يكسيب شيرين 
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 شيخ ال حذاقاقوتر گردد   آرند و اگر آب آلو و آب حصرم و آب تمرهندي هم اضافه كنند قويبه قوامداخل كرده 

 و اسهال باشد و الزم است كه به فصدفرمايد كه جمله عالج ارباب حماي وبائي تجفيف و تقليل موادست و اين  مي

 غالب دموي بود فصد كنند و اگر اخالط ديگر باشد استفراغ آن نمايند  در آن مبادرت به استفراغ كنند پس اگر مادة

ي آن نمايند اما تبريد خانه به اين طور كنند كه گرداگرد فواكه و رياحين و بايد كه تبريد خانة ايشان و اصالح هوا

 برند و كار بهبارده و برگ شجر بارد نهند و لخالخ و نضوجات معمول از فواكه باردالرائحه و از كافور و گالب و صندل 

شاشات آب باشد بهتر بود و اما در خانة او هر روز چند بار بپاشند و خصوصا گالب و خالف و نيلوفر و اگر در زمانه ر

اصالح هوا عنقريب ذكر كنيم و برايشان استعمال كنند قرص كافور و ربوب بارد و آب رائب و رائب مسكه گرفته و 

 يك بارگالب كه در آن مصل ترش خوشبو حل كرده باشند و ايضاً سركه به آب سرد و نوشيدن آب سرد بسيار 

 شر اسيف كه آناهي هيجان حرارت كند پس اگر امر متمادي گردد به  و اما اندك اندك گسودمند استسخت 

بكشد و دست و پا سرد شود و بيداري و اختالط عقل طول نمايد و سينه بلند و پست شدن بنظرآيد از استعمال 

 خارج چاره نباشد و چون اشتها ساقط گردد غذا بزور بخورانند زيرا كه اكثر به سويپوشش گرم جاذب حرارت 

 كه بر خوردن آن دليري كند و با تفسير بخورد طبيعت او بر طعام اقبال نمايد و زنده ماند پس البدست از كسي

 اغذية كه آنالمقدار بود بهر   و مجففات باشد و قليلها ترشي كه اغذية ايشان از  استجبر كردن ايشان برغذا و واجب

نويسند كه   ميايالقي و جرجاني از جهت امتال ضرر كند ايام وبا نيز روي باشد پس كثرت او از جهت رداءت و ايضاً

هاي    كه اول بدن از خلط فزون پاك كنند و هواي خانه به يخ و ميوهآن استوبائي بود  تب تدبير كسي كه او را

 و كافور و گالب و رياحين بارد چون بنفشه و نيلفور و برگ بيد خوش كنند و هر ساعت اندك به صندلخوشبو و 

و سركه به آب بيد بپاشند و هر صبح قرص كافور دهند برب غوره و رب سيب و رب بهي و رب امرود و رب گالب 

 هيچ حاضر نباشد سركه به آب بياميزند و سرد از اينترشي برنج و رب ريباس و رب ليمو آنچه حاضر باشد و اگر 

 در آن حل سازند و بدهند و شرب كنند و در آن قرص كافور حل كنند و يا مصل ترش در گالب بگدازند و قرص
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قرص كافور سودمند باشد و تشنگي بنشاند و آب يخ كه بغايت سرد باشد  مصل در گالب حل كرده و سرد كرده بي

گي شربتي تام بخورند سود دارد و اندك اندك زيان دارد و بر تشنگي صبر كردن سخت ضرر دارد و يك باراگر 

 گويد كه بعد فصد اگر خون غالب باشد و سعيداندكي از طعام ترش بايد خورد خاصه بر طعام و اگرچه آرزو نباشد 

بعد تنقيه اگر خلطي ديگر ظاهر بود اصالح كيفيت اخالط جسم كنند به استعمال مشروبات مبرده كه در حميات 

ده مثل شود و استكثار ربوب قابضه مثل رب سيب و رب حصرم و انار كنند و فواكه مبر حاره استعمال كرده مي

امرود و سيب و انار و بهي بخورند و آب تمرهندي و سكنجبين رماني و يا شيرة خرفه به آب انار چاشني دارد و 

 و كافور كنند و در زواياي به صندلسكنجبين ساده بنوشند و سحرگاه اقراص كافور برب ترنج بدهند و تبريد سينه 

 مثل سماقيه و رمانيه دهند و از دخول حمام منع كنند و خانه گالب و سركه بپاشند و غذا قابض مطفي حدت خون

گويد كه فصد و اسهال و اخراج رطوبات ابن الياس اغتسال به آب سرد نمايند و از اغذية حاره و شيريني حذر كنند 

فضليه از بدن كنند و هر صبح جالب از تمرهندي و شكر سفيد هر واحد ده درم به آب برف بنوشانند و يا 

ساده و گالب هر واحد ده درم به آب برف حل كرده بدهند و يا قرص كافور يا قرص صندل هر كدام كه سكنجبين 

 بشربت حماض يا ترنج يا سيب ترش بخورند و غذا مزورة از آب غوره يا زرشك يا اناردانه يا سماق يك مثقالباشد 

ز دو عدد يا زياده بمكند و يا بگيرند آب مع بچة مرغ و مغز بادام و اسفاناخ سازند و انار ترش مع شحم او هر رو

 و بر آتش بيفر شكر قوام سازند و هر صبح يك رطلحصرم و آب سماق و آب ليمو و آب ترنج و آب نارنج هر واحد 

اشجار بارد مثل بيد و شاخ انگور و برگ سيب و رياحين بارده و كافور و گل سرخ و صندل كنند و خانه را هر روز 

 بپاشند گالب آميزند بهتر باشد و اصالح هوا كنند ببخوراتيكه مذكور گردد و بر آبي كه اگر در چند بار بپاشند و

 باشد مثل سركه از سكباج و ها ترشيصدغين صندل و كافور و گالب ضماد سازند و بايد كه اغذية ايشان اندك و از 

بسازند و از امتال و رياضت و حركات مصل و مفيره و زرشك و اناردانة ساذج و اگر قوت ضعيف باشد با بچة مرغ 

  گويد كه اوالً فصد واجبانطاكيسخت و اعراض نفساني و هرچه محرك اخالط و مسخن بدن باشد حذر كنند 



510 

 

 معده پاك كه آن تنقيه و مالزمت اشربة باده مثل شربت بنفشه و ريباس و ليمون و گل حامض و قي تا به عده است

 شرب گل ارمني يا به عدهر حميات حاره بدن از آن عنبر و فادزهر يا گالب شود پس استعمال مسهالت مذكور د

مختوم و طال به آب مورد كه در آن كافور و صندل حل كرده باشند و پاشيدن سركه و پودينه و آس و بخور بعنبر با 

هم د شكري و  كه بگيرند سي درم گل سرخ خشك و بيست درم گلقنآن استتب  در اين الدن يا طرفا و از مجربات

 هر دو گالب خالص و همه را در چهارصد درم آب بپزند تا چهارم باقي ماند صاف كرده ده درم روغن گل چند

العمل يابند و اگر اعراض اشتداد نمايند با وي بيست درم خميرة بنفشه يا   استعمال نمايند كه سريعگرم نيمآميخته 

وبائي ظاهر شود بزودي تن را از اخالط  تب نويسد كه هرگاه  مينيحكيم ارزاگل او كه تازه باشند يا خشك آميزند 

انتظار نضج و خانه را بفواكه و عطريات بارد و چون سيب و ليمون و نسرين و غيره كه در قول  فزوني پاك كنند بي

جرجاني گذشت معطر دارند و محافظت كنند تا باد خارجي درنيايد و چون بترويج حاجت آيد هواي خانه را 

ببادكش بجنبانند و سقف خانه بلند بايد و مسكن هرچند كه از زمين برتر بود بهتر آنجا كه اسباب ارضي موجب وبا 

 جرعه جرعه هر لحظه نوشانيدن نفع تمام دارد و صندل و به عده شكم سير دادن يك بارباشد و آب شديدالبرودت 

 و پوشيده نماند كه اهم سودمند استظه بوئيدن كافور و سركه و گالب بر سينه نهادن و در شيشه كرده هر لح

 مرض تقويت دل و دماغ است و ازالة عفونت و چون عفونت در جسم كثيرالرطوبت زود اثر كند واجب در اين مهمات

جاست كه تبخير عطريات در خانه بر سبيل دوام نفع از اينناك حذر كنند و   كه از اغذية رطبه و هواي رطوبتاست

دهد دل و دماغ را و خشك  ا كه بخور خوشبو هم مصلح هواست و هم مجفف او و كذلك تقويت ميتمام دارد زير

 چنان چهكند عفونت اخالط را اما بايد كه مجمر دور باشد و بخور بدرجة اعتدال بود  سازد رطوبات را و زائل مي مي

 كه نقل هوا كنند آن است تب  اين نوشته عالجميربهاءالدينبيمار را هيچ مضرتي از آن نرسد و نفس خفگي نكند 

يكه در تدبير اصالح هواي وبائي گفته شود از غذا و شربت و دوا مرعي دارند و عوض معاجين گرم به دستوراوالً آنگاه 

 خورند و اگر نقل ممكن نباشد بايد كه تا ضعف و اعراض قويه پديد نيامده مبادرت كنند ها ترشيكافوريات اندر 
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 و مسهل سبك و يا ملين قوي و به استعمال غذاهاي ترش و به فصد استفراغ رطوبات زائده بخشك ساختن بدن به

 به آب غوره و ليمو و يا ترنج و يا سماق بريان كرده باشند و بزيره و آن راخشك كننده بدن و ترياقي مثل مرغيكه 

طعامي ديگر كم رطوبت كه ترياقي و  آالئيده و به اناردانه كوفته آكنده و خشكه پالو و شله يا آن راگشنيز خشك 

مسكه نافع بود هر روز يكنوبت و گل ارمني و گل مختوم يك  ترش باشد و قرص كافور اندر ربها دادن و اندر دوغ بي

ي مذكور يا گالب عظيم مفيد آيد و بر تشنگي و گرسنگي صبر كردن عظيم مضر بود و اگر ها ترشيشربت اندر 

 امتال نشود و خلو نيز نماند و تدبير مسكن و بوئيدن چنان چهز طعام بايد خورد اشتها كم بود اندك اندك برو

يكه در حفظ از هواي وبائي گفته شود و اعظم  تدابير بود وليكن گرميها و بخورات گرم دور بايد به دستورترياقيات 

 اگر خون غالب باشد  كهآن است طريق استفراغ ممكن گردد تقصير نبايد كرد و بدان چهداشت و در تقويت دل 

فصد نيكو كنند و از پي آن ترياقي خنك چون كافوريات واشاه آن بدهند و اگر خلط ديگر غالب باشد استفراغ آن 

المقدر و اينجا انتظار نضج نبايد كشيد كه مجال  العمل قليل كنند بملينات قوي و ترياقي و مسهالت ترياقي سريع

رفع سبب و احتياط عظيم در مسهل بايد كرد كه مبادا چون دل ضعيف  نه  است و غرض تقليل رطوبات استتنگ

است فسادي كند و آنجا كه اعراض بد ظاهر شده باشد استفراغ نتوان كرد و توسل بترياقات خنك و معتدل بايد 

كه  كه در اول حال بعد فصد تام اگر هر صبح و شام محصور انار ترش يا شربتي عصير غوره آن استكرد و بزعم من 

حب الشفاي بزرگ اندر آن حل كرده باشند خورد و مراعات غذا بمقدار الئق در شب و روز كند بهترين تدبيري باشد 

 حاجت بگيرند به قدرنويسد كه اگر غلبة خون يافته شود و بايد كه اول رگ باسليق زده خون   ميمؤلف اقتباس

ر گالب و عرق بيدمشك ماليده روغن گل اضافه نموده پس همان روز و يا بفاصلة دو سه روز از فصد ملين مبارك د

بدهند و اگر آلو يا تمرهندي و ترنجبين و شيرخشت هم ضم كنند ميشايد و مسهل هرگز ندهند و رعايت قوت و 

ضعف لحوظ دارند زيرا كه همه اعضاي رئيسه ضعيف اند مبادا كه اندكي از مواد سميه بر اينها ريزد و فسادي عظيم 

 بمرگ مفاجات بكشد و خانه و مسكن بيمار را لمحه لمحه بسركة كه حلتيت در آن حل كرده باشند پيدا كند و
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بپاشند و بعد از تنقيه و كم شدن رطوبات ترياقات بارده و ربوب حامضه و شربت صندل استعمال نمايند و بهرحال 

 وند و دم زدن دشوار بود پسدر تقويت اعضاي رئيسه كوشند و چون پوست شكم ترنجيده گردد و اطراف سرد بش

 ترياقات حارة بزرگ مانند مثروديطوس و ترياق فاروق دهند و لباس پنبئي و يا كه آنحالت چاره نباشد جز در اين 

ديگر گرم كننده بپوشانند و لختي بدن را بمالند و ماليدني سخت و جدوار سه ماشه در عسل سه توله آميخته 

وبائي پيدا شده بود و روز دوم آن ارتعاد در همه اعضا پديد آمدي و  تب ند و ساليبليسانند و بجاي آب ماءالعسل ده

شد و ضعف و هذيان و تشنگي و بيخوابي و  روز سوم يا چهارم بثرهاي سياه مانند حصبه بر همه بدن ظاهر مي

جاميد و چون اطبا بروز ان كرد با سوءشي و بدبوي دهان و بروز پنجم و يا هشتم و يا نهم بهالك مي بيقراري غلبه مي

بردند همه عالمات مذكوره زياده   ميكار بهدادند و ديگر تدابير مناسبه   مسهل مي است معمولچنان چههشتم 

رسيدي  شد و بروز نهم و يا دهم انطباق مري پديد آمدي و بعد يكپاس هالك كشتي و هركسي كه نزد من مي مي

گرفتم و   قوت ميبه قدركردم و خون  هارم اول فصد باسليق و يا داخل ميانتظار روز بحران بروز دوم يا سوم يا چ بي

بعد پنج شش گهري مغز خيارشنبر هفت توله و گلقند چهار توله در عرق بهارنارنج و گالب هر دو يا آثار و شربت آلو 

رنج و گاوزبان و دادم و بجاي آب گالب و عرق بهارنا خان چهار توله و روغن بادام شش ماشه مي مسهل نواب علوي

 طباشير دو ماشه در يك ماشهوقت شام غذا خشكة گيالني با مرباي تمرهندي خورانيدم و صبح زهرمهرة بزي 

 نه ماشه لعاب بهدانه هر يكشربت سيب دو توله آميخته ليسانيدم باالي آن شيرة مغز تخم پزد به و مغز تخم كدو 

 شش توله هر يكي چهارتوله عرق گاوزبان عرق بيدمشك  سه ماشه در عرق بهارليموي كاغذهر يكو اسپغول 

 تدبير انطباق مري هم نشدي و از اينبرآورده شربت به سه توله تخم فرنجشمك هفت ماشه داخل كرده نوشانيدم 

همه اعراض منكره برطرف شده بصحت انجاميدي و اگر احيانا كسي را انطباق مري پديد آمدي مجمة ناري و يا 

گذاشتم و در آن وقت زردي بيضة سنگ پشت دو عدد دور  فقره دوم از فقرات گردن و زير زنخ ميشيشة حجامت بر 

 قريب پانصد كس چنان چهيافتي  دادم و از آن مريض صحت مي آب باران پخته بمقطر ثريد كرده با پاره نان روه مي

 تب  زمستان هوا تعفن پيدا كرده مورثين تدبير شفاي كلي يافتند و در سالي اندر آخر فصلبه هماهللا تعالي  به اذن
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خان را مع   روزي وقت چاشتگاه نواب نظام عليچنان چهشد  مطبقة دموي شده بود و خلقي كثير از آن هالك مي

شديد با غثيان و هذيان عارض شد  تب بعضي نديمان دفعه درد سر و گراني اعضا با تكسر پديد آمد و بعد از ظهر

همان زمان موقوف  تب ده خون وافر گرفتم كه بغشي انجاميدند همه اعراض و شدتوقت عصر فصد اكحل همه كر

و دردسر خفيف باقي ماند پس من شيرة خيارين و كاسني و زرشك هر يك نه ماشه و تخم  تب گشت ليكن اندكي

و صندل  شش توله برآورده شربت عناب هر يككاهو هفت ماشه آلوبخارا هفت عدد در گالب و كيوره و عرق كاسني 

ي را همين قدر دادم و بر سر ضماد از صندل سفيد و كاهو  و گشنيز و گل ارمني هر يك دو توله داخل كرده هر يك

 سه ماشه كردم و بر سينه و دل صندل سفيد و گل ارمني در دوغ سائيده پارچه ململ تر كرده نهادم غذا هر يك

 مقرر ساختم و لخلخه از بوش دربندي و گل ارمني و جغرات گاوي و مرباي كردنده و تمرهندي با خشكة گيالني

يك  سه ماشه آب گشنيز سبز و ريحان سبز و گالب كهنه هر واحد هر يكداغستاني و حضض مكي و صندل سفيد 

ين تدبير صحت به همكردم كه خواب آيد و   تيار كرده بويانيدم و بهرحيله تسكين حرارت مييك ماشه كافور توله

 كه اگر خلط فزوني در بدن  استان را واجبر است در ايام وبا تندكه آنبد ح هوا و حفظ از وباتدبير اصاليافتند 

حاجت به آفت انجامد   چه بسيار باشد كه تحريك بي استحاجت تسكين بهتر از تحريك يابند تنقية او نمايند اما بي

ن رياضت و كثرت جماع و جهت توران اخالط ساكنه و احداث ضعف در طبيعت و هرچه مفتح مسام بود چو

 يك قيراط دافع ضرر هواي وباست و همچنين به قدراستحمام و جز آن از وي باز مانند و مداومت زهرمهرة خطائي 

 برنج با گالب و گل مختوم نيز رافع مضرت هواي وباست و بوئيدن ترنج و فرش كردن به قدرخوردن نارجيل دريائي 

برگ آن و همچنين ليمو نيز دافع فساد هواست و بخور موم جهت دفع  و بوئيدن نارنج و  استبرگ آن مجرب

 و تبخير كافور و سعد و صندل و سك و عود وعنبر و مشك و ترنج و طرفا و برگ غار  استعفونت هواي وبا نافع

هواي كند و آب بيد و گالب در خانه پاشيدن نيز نافع بود و پيش كسي كه پيپتا مدام باشد  بالخصيت اصالح هوا مي

رسد و همچنين نگاهداشتن سيب و بهي و ناشپاتي و نيلوفر و بنفشه و كدو و گل سرخ نزد خود از اثر  بد به او نمي
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 و كذا بخور عنبر و شحم او و  استهواي وبا محفوظ دارد و گويند كه براي اصالح هوا بخور درونج و طرفا مجرب

 گيالني شرب و به قوللنفع است و اگرچه شم آنها باشد و خوردن برنج و نارنج و سركه همه مجرب و پياز مشهورا

 حكيم ارزاني روغن گاو بسيار خوردن و بر بدن به قولپاشيدن در موضع و بخور كردن صبر خاصيت عظيم دارد و 

 اصحا باشد يعني كسانيكه هنوز به حسبفرمايد كه اصالح هوا يا   ميالرئيس شيخايام نفع تمام دارد  در اين ماليدن

 اصحا بود غرض در آن آن باشد كه به حسب اصحا و مرضي اما آنچه به حسبز هوا مريض نشده باشند و يا ا

 باشد پس اصالح ببخور عود خام و عنبر و كندر و مشك و چيزي كهبتجفيف هوا و منع عفونت آن كنند به هر 

عسل و زعفران و سك و سرو و البطم و الدن و  قسط شيرين و ميعه و سندروس و حلتيت و علك و قرنفل و علك

 مفردات تركيب از اينعرعر و اشنه و غار و سعد و اذخر و ابهل و وج و شابانك و بادام تلخ و اسارون كنند و گاهي 

 و كافور و پوست انار و به صندل اصا و مرضي بتخبير به حسبدهند و در خانه سركه و حلتيت بپاشند و اما  مي

  است ساج و طرفا و ريباس نمايند و بايد كه بتخبير همچنين از بعيد كنند و واجبسيب و مورد و بهي و آبنوس و

كه از بدن اخراج رطوبات فضيله كنند و تدبير او از هر وجه از قلت غذا مائل بتجفيف سازند مگر رياضت استعمال 

د بايد كرد و ميل غذا  مذكور شبدان چهنبايد كرد و نه حمام و نه اشربه و بر تشنگي صبر نكنند و اصالح هوا 

بحموضات كنند و تقليل آن نمايند وليكن لحم كه استعمال كنند در حموضات بپزند و هالم و قريص و مصوص 

 و غير آن از سماق و آب غوره و آب ليمو و آب انار ترش تناول نمايند و مخالت نافعه بخورند و به سركهمرتب 

كند و آنچه ازو به اخالص گرداند  ت نافع است و منع عفونت ميخصوصاً كبر در سركه پرورده و حلتيت بالخاصي

 مع سائر تدبير صواب از اغذيه و غيره و دوا معمول  استاستعمال ترياق و مثروديطوس قبل تاثير و با حدوث حمي

 درم استعمال نمايند كه اين نافع وباست به يكاز صبر دو جزو و زعفران و مر يك يك جزو هر روز اين قريب 

 گويد كه اگر در گرما باران بسيار بارد و ابر در شب و روز دوام نمايد و رياح جنوبي در آن بكثرت باشد و بومنصورا

 كه مبادرت به تنقية بدن  استيا هوا اندر آن در اكثر كه غبارناك غيرمتحرك بود و مع ذلك جنوبي كدر باشد الزم
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الحال فصد نمايند و لحظه در آن توقف  دليل خون باشد فياز فضول اخالط احار رطب كنند و اگر در آنجا اوني 

نكنند و لحوم و شيريني و فواكه رطب و حلوا و حمام و اغتسال به آب گرم و شراب ضرور ترك نمايند و اگر از لحم 

ترش  بخورند و در اغذيه اكثار كه نماينده ربوب فواكه به سركهچاره نباشد بچة مرغ و دراج و بره و بزغالة معمول 

قابض كه سابق مذكور شد استعمال كنند و كثرت شرب سكنجبين شكري ترش نمايند و لزوم مجلسي كه دروازة او 

 در آخر تابستان حرارت شديد باشد و و اگر شمال باشد بايد كرد و از جميع اشياي مرطب بدن حذر كنند به سوي

تبريد مجلس نمايند و ترطيب بپاشيدن آب كنند و المطر و برد بود بايد كه  خريف شديداليبس كثيراالغبار و بطي

لزوم آرام و ترك تعب و جماع و سير در آفتاب و صوم و مدفعت گرسنگي و تشنگي نمايند و آب برف بنوشند و 

 و آب برف خورند و از اغذية مسخنه و شراب حذر كنند مگر شراب ممزوج به آب بسيار و به شكرصباح سويق 

صاً ابدان حارة يابسه و استكثار اكل خيار و بادرنگ و كدو و مانند آن و اغذية مبرده نمايند ماءالشعير بنوشند و خصو

زمان بسيار مردم و بهائم مريض شوند و در هوا اندك شعاعات  در اين و قيلوله در مكان سرد الزم گيرند پس اگر

 ايشان بدبو شود و كرب و  بميرد و نفس مريضان تنگ گردد و دهنبه سرعتظاهر شود و كسي كه مريض شود 

 به قولسوزش و تشنگي و سردي دست و پا يابند و قي كنند و در اسهال ادة بد مختلف برآيد بايد كه از ثمرات و 

كه در آن فصل پيدا شوند و شرب آب كه بر ظاهر زمين ايستاده باشد اجتناب نمايند و در خانه نشينند و از هواي 

به وز آب و سركه آميخته بپاشند و اگر مع ذلك در هوا بوي عفن و بد باشد بتبخير بيروني بگريزند و در خانه هر ر

 و عود رطب و عود در گالب تر كرده و كافور و قسط و كندر و ميعه و سك و مر نمايند و پارچة صندلي صندل

د و آب و سركة بپوشند و بر دردازها پرده در گالب تر كرده آويزند و غذا از سركه و عدس و سماق و كشك سازن

 نافع بود اگر آن را بنوشند و قرص كافور به سركهممزوج جرعه جرعه بياشامند و شربت ترك نمايند و گالب و آب 

به بدن پاك باشد و گاهي خناق در ربع كثرت نمايد در بعض سالها و مع ذلك قاتل ردي باشد پس بايد كه اقدام 

بوب مذكوره در باب آنها كنند و تمريخ و تعطيس و غرغره و ثقليل  سرما كثرت نمايد بايد كه تعاهد تنقيه بحفصد
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غذا و تلطيف او نمايند و بالجمله بايد كه نظر بمرضي كنند كه در آن حادث شود و مقابله به اضداد آن كنند و 

  گفته كه اگر دواي صبر و زعفران و مرو كه در قول شيخ گذشت هر روز در وقت و با يك مثقال با شرابروفس

 و نديدم احدي را كه اين دوا در ايام و با خورد و سالم نماند سودمند استممزوج به آب يك اوقيه بخورند سخت 

 گفته كه شرب گل ارمني جالينوس كه اين ادويه در حال استعمال نبايد كرد و آن استگويد بايد دمحمد زكريا 

 گويند كه در ايام وبا از جرجاني و ايالقي ند استسودم و آب سرد و بارانفع كند و ترياق االفاعي خيلي به سركه

خانه بيرون نشوند و هواي خانه را احتياط كنند كه ردي نگردد به اين طور كه در آن هر روز چند بار عود و 

مصطكي و چوب گز و غيره كه در قول شيخ گذشت لختي بسوزند و انگزد در سركه حل كرده هر روز اندرون و 

فعه بپاشند و چون در هواي تر وبا بيشتر از آن افتد كه در هواي خشك بدين سبب دست از بيرون خانه دو سه د

اغذية مرطبه بازدارند و طعام خشكي افزا بايد خورد و گوشتها بسماق و زرشك دريباس و اناردانه و غوره و سركه 

 تر سود دارد و اين جمله تدبير بايد پخت و از عادت كمتر بايد خورد تا امتال پيدا نكند و حلتيت در مزاج سرد و

 كه در ايام و با گرسنگي و تشنگي صحيح و مريض را سخت آن استان و تدبير منع مضرت وباست و بايد در استتند

بايد و بدانند كه اندكي غذاي نيك خوردن اميدوارتر از طعام بازگرفتن  زيان دارد خاصه بيمار را كه حفظ قوت او مي

 فساد و به سوي تغير جوهر هوا و استحالة او به سببكه امراض حادث از تغير هوا گاهي  گويد صاحب كاملباشد 

عفونت بود پس در مردم امراض ردية قتاله مثل طاعون و حميات خبيثه مهلكه و جدري و غيره پيدا كند و امراض 

ه آن اكثر بكسي افتد كه وبائيه بجميع مردم حادث نشود ليكن آنچه حادث از تغير جوهر هوا باشد از شان اوست ك

 امراض باشد پس اگر از ايندر بدن او اخالط روي مشاكل جوهر هواي روي در آن وقت و مستعد بقبول موثر در آن 

حدوث آنها از فساد هوا و استحالة جوهر او بود چون اين حال براي هوا در اكثر امر از افراط حرارت و رطوبت بر آن 

 بدواي مسهل كه ازشان او به عده كنند به فصده احتراز از حدوث اين امراض اوال  ك استشود لهذا واجب حادث مي

استفراغ فضول حار باشد بعد از آن به استعمال تدبير سرد مجفف و به اجتناب از مالقات هواي گرم و سمائم و 
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و فرش خانه تعرض به آفتاب و استعمال سكون دراحت در جاي سرد و قريب آب جاري و مكان بلند شمال رويه 

و صندل و كافور باشد بنهند و  به گالب ببرگ بيد و مورد و گل سرخ كنند و ظروف كه در آن مورد كوفته مطيب

 و كافور نمايند و آب و سركة ممزوج در آن بپاشند به صندلففوخ مطيب بدان دريا دهنجات باشد و تبخير در مكان 

 نمايند و بر گرسنگي و تشنگي صبر كم كنند و از لحوم مواشي و به آب شيرين سرد غسل كنند و ترك امتال از غذا

مسن و اغذية مولد كيموس روي اجتناب نمايند و اگر وبا در آن هنگام در كدام مواشي افتد از لحوم آن ماشي 

  و عدس و آب انار وبه سركهاجتناب ورزند و بر لحوم طيور مثل بچة مرغ و دراج و تيهو و كبك و مانند آن مطبوخ 

 خيار و بادرنگ و بيخ كاهو و كاسني به مغزآب غوره و آب سماق و حماض و زرشك و بوارد معمول ببعض اينها و 

الفساد و حذر كنند و انار و امرود و بهي و سيب چاشني دارد و  مربي اقتصار نمايند و از حلوا و فواكه شيرين و سريع

برف بنوشند و قريب بينند نكردند و رب سيب و رب ريباس و ترش و آلو و شفتالو و توت و مانند آن بخورند و آب 

باب از تناول گل ارمني بسركة ممزوج به آب و بميفختج  در اين رب حصرم و شربت ليمو به آب برف بنوشند و

انتفاع يابند و اگر فصل تابستان شديدالحرارت باشد و مردم را تشنگي بسيار عارض شود بايد كه قرص كافور با 

 و غيره به فصد ساده يا برب غوره دهند و چون اكثر كساني كه برايشان خوف استكثار از اخراج خون سكنجبين

كنند و در استعمال اغياي مبردة مجففه كه مذكور شد بيفزايند و همگي پرهيز از تدبير و اشياي مسخن مرطب 

المطر عقب  يداليبس قليلنمايند و گاهي امراض وبائي مهلك اكثر در هنگامي حادث شود كه چون خريف شد

تابستان شديدالحرارت باشد مثل حميات محرقه و صفراوي كه در آن قي و خوردن تربوز و مغز بادرنگ و خيار و 

 و آب غوره و آب انار و روغن بادام و نوشيدن پوست به عدسمزورات معموله بقطف و بقلة يماني و بچة مرغ معمول 

 در اين  تدبير و از ماسواي اين اجتناب ورزند و بايد كه نظر كنند به امراضي كهجو به آب سرد و نبات و مانند آن از

 از اغذيه و ادويه بدان بدان چهوقت حادث شوند و در مردم منتشر گردند پس اقدام بحفظ از حدوث آن مرض كنند 

ت بر ساق و استعمال  و حجامبه فصد گاهي خوانيق و اوجاع حلق كثرت نمايند و نزد آن كه آنمرض نافع بود بهر 

كه در آن سماق تر كرده باشند و برب توت به اندك آب گشنيز تر و آب مطبوخ عدس  به گالب حقنة لين و غرغره
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يابند اقدام نمايند و گاهي در بعض اوقات امراض  مرض بدان انتفاع مي در اين به آب انار ميخوش و مانند آن از آنچه

و هرگاه در مردم اين امراض حادث شود تدبير بچيزي كه نافع آن مرض باشد   استبارد مذكور شد و همچنين الزم

به تنقية بدن از خلط محدث آن و ايراد بدل بمواد موافق آن از اغذيه و ادويه كنند و ايضاً چون امراض و بائيه گاهي 

 و منحل از آبي كه در آن هاي مردم و بهائم حادث گردد از قبيل بخارات عفنه مخالط هوا مثل بخارات منحله از مرده

 كه با وجود از تنقية ابدان و تدبير مضاد مرض حادث در بدن  است و فواكه بسيار افتد پس عفن شود واجببه قول

كه مذكور شد از آن بلد و از جائي كه در آن اتفاق اين افتد جدا شوند اگر اين ممكن بود واال بمكان باالي آن باد كه 

ونت اختيار نمايند و يا در سرد آبهاي خوش هوا و در خانة كه در آن هوا بسيار نيايد و بدين عفونات گذر كند سك

سركه بپاشند و بمورد رياحين بارده فرش كنند و بتبخير در مسكن ببخورات خوشبو مثل عود صرف و صندل و 

ز اشتمام رياحين بارد كافور و مشك نمايند و اگر بتبخير موضع بكندر و سندروس كنند خيلي موافق بود و اكثار ا

 گويد كه خجندي مثال نمايد بر اينخوشبو نمايند پس كسيكه اراده خالصي از امراض وبائيه كند بايد كه تدبير 

 و هر عفونت را البدست كه از حرارت غريبي باشد كه در جسم رطب نعل كند و اين چنان  استچون وبا عفونتي

ود فلهذا آنچه وبا را نفع كند يا بتقليل رطوبت بود تا ماده كم گردد و باشد كه حرارت غريزي از مقاومت آن ضعيف ب

 و اسهال و قي بود و يا به اطفاي حرارت غريبي فاعل عفونت به فصدتاثير او را كم قبول كند و اين مثل استفراغات 

 نيز نفع كند زيرا كه بايد كه اين اشيا مجفف باشد تا بتقليل مواد و اين مثل اشياي باردة قابضة قامعه بود و مي

اشياي مرطبه مهيا براي عفونت بود بتكثير ماده و همچنين بتكون و يا بتقيوت حرارت غريزي باشد و اين يا بچيزي 

 در حلتيت و درونج چنان چه در ترياق و يا چنين نباشد چنان چهبود كه در آن خاصيت تقويت و منع فساد باشد 

 به سوي كه هنگام ظهور عالمت او قبل از حدوث او مبادرت آن استر وبا  گويد كه تدبيخضرعقربي و مانند آن 

 آن ادوية ترياقيه بايد كرد و اگر امتال به سوي و به ادوية مامون الغائله خالي از سميت مضاف به فصداستفراغ 

باشد ترك شوند و تا ممكن   آن امتال زيرا كه ابدان نقي از هواي وبائي كمتر منفعل ميبه حسبمحسوس گردد 
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 يا به شكر و تعديل مزاج بشرب آب انار ميخوش  است اوليبه مسهلتحريك اخالط در ايام وبا به استفراغ خصوصاً 

سكنجبين ساده يا شربت حماص يا ليمو يا ريباس يا حصرم يا سيب ترش به آب سرد بلكه ببرف نمايند و جماع و 

 و آلوبالو شيرين و تر و هر آنچه ازدياد خلط خربزهو خوبائي و الفساد مثل شفتالو  شيرينيها و فواكه شيرين و سريع

 حادث شود ترك نمايند و از غذية غليظه و رديه مثل به سرعت او را استحاله كه آنبرداءت يا حدت و حرارت يا 

 گاهي لحوم مواشي بزرگ جثه اجتناب ورزند و از شوربا و از شراب نو پرهيز كنند و كهنة آن اندكي ضرر نكند بلكه

و عرق بيد ممزوج بود و بر آن تنقل بمبردات ترش كنند و بر اغذية لطيفه مثل بچة  به گالب نفع كند خصوصاً چون

 زيرباج يا به آب انار و غيره كه در قول صاحب كامل گذشت يا بخرفه و بر مجففات به طريقمرغ و تيهو و دراج 

 و فواكه خوشبو مثل سيب و بهي و امرود و زعرور نيكو است و گل حوامض  استاقتصار نمايند و صحناي شاميه نافع

 خورند و از كرفس و به سركه كاهو و كاسني خصوصاً به قولالفساد نباشد بخورند و از  و انار و ترنج و آنچه سريع

انند و  پرورده و گندنا و مانند آن اجتناب نمايند و در آب مشروب گل ارمني بجوشبه سركهجرجير و رشاد و پياز اال 

يا به اندك سركه آميزند و در مسكن آس و خالف فرش كنند و اندرون خانه و بيرون آن چند بار سركه و گالب و 

 و كافور و عود و لبان و گل سرخ و غيره بتبخير سازند و استنشاق به صندلآب بيد هر روز بپاشند و طرفا بسوزند و 

 و در زمانة بقراط بزمين سودان وبا عارض شده بود حتي كه ت اسموم در وباي حادث از بوي مردار و مقابر نافع

بشهر بقراط قريب شده و امر كرد جميع كردن اشجار خوشبو و ادهان و غيره گرداگرد شهر و تدخين آن نمود و 

فقت  حكمت بقراط و فضيلت او ظاهر شد و آنچه قدما بر موااز اينبدان فساد هوا اعتدال يافت و از وبا سالم ماندند و 

 حتي كه جالينوس گفته كه در وباي عظيم كه برايشان واقع  استآن براي مقاومت وبا اتفاق دارند ترياق االفاعي

 كه در قول شيخ Ĥن استشده بود خالص نيافتند مگر كساني كه استعمال او كردند و صبر و غيره اجزاي او هم

 شربت كه وبا و طاعون و جدري و حصبه را صفتيند مسطور شد نيم مثقال از آن با گالب در بعض اوقات تناول نما

نفع بخشد و تقويت معده و كبد حار نمايد و تقويت قلب و تسكين جوش خون و قمع صفرا و ردع ابخره كند و 
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خفقان و خمار را نافع بود آب گل سرخ و آب انار ترش و آب غوره و آب ترشي ترنج و آب سيب ميخوش هر واحد 

كة خمر هر واحد ربع جزو و مقابل هر رطل از مجموع پنج درم گل ارمني آميخته يك يك جزو آب سماق و سر

 آن شكر افزوده شربت بسازند و بعد فرود آوردن از آتش بكافور هم چندشبانه روز بگذارند پس صاف كرده با 

  گويد كه واجبطاكيانقيصوري خوشبو كنند و بزرگان از يك اوقيه تا دو اوقيه و اطفال كم از آن استعمال نمايند 

 و قطافي و به قول تنقيه بچيزي كه مخرج خلط فاسد يا غالب باشد و كثرت اكل به عده به فصد تقديم است

االمكان بايد و آنچه متعلق به  حوامض و تقليل اشياي مولد خون مثل گوشت و شيرينها اين همه مع اصالح هوا حتي

يب مذكور گردد و در نزهت گفته كه مالزمت بخور بميعه مقل و احكام او و استيفاي عالج اوست در طاعون عنقر

فرش در مكان بمورد و نعناع و شم پياز و سيب و بهي و تقليل حمام نمايند و ترك لحوم و حلويات و خصوصاً چون 

ه نويسند كه هرگاه آثار حدوث و با ظاهر گردد بايد كه مردم آن بلد مبادرت ب  ميينمتأخربعض سال ربيعي باشد 

 واجب و تجفيف رطوبات به استعمال به حسبتنقية بدن از فصد و حجامت و قي و اسهال و ادرار و تعريق و غيره 

ت قويه مضعف قلب و ديگر اعضاي رئيسه مثل تربد و به مسهالمجففات و تعديل غذا و مسكن نمايند ليكن نبايد كه 

نها تنقيه كنند بلكه بملينات مانند مغز فلوس با روغن السالطين و سقمونيا و مانند اي الملوك و حب غاريقون و حب

  است چرب كرده و تمرهندي و شيرخشت و امثال اينها و تقليل غذا و شراب بهترين مجففاتبه روغنبادام و هليله 

 بلكه بتفاريق و اندك اندك غذا تناول نمايند بمقداري كه بزودي هضم شود و ثقل نيارد و ر استو خلو معده نيز مض

العفونت مانند گوشت بسيار و   نرسد و فضول بسيار از آن تولد نيابد و از اغذيه و فواكة رطبة سريعبه همسوءهضم 

 و امثال به قول و خيارين و كدو و خربزهروغن بسيار و شيريني و ماهي و شير و ماست و انگور و شفتالو و هندوانه و 

 و بايد كه مالحظه نمايند اگر  استن بهتر از سكون مطلقآن پرهيزند و نشستن در گهواره و حركت مالئم داد

 آن را كه در مكان غائر پست سقف بند دروازه مسكن نمايند و هواي  استحدوث و با از اسباب سماويه باشد الزم

تعديل و اصالح كنند و هواي خارج را داخل شدن ندهند و اگر از اسباب ارضيه باشد واجب است كه در مكان بلند و 
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 كه آن استراي بلند وسيع ساكن شوند و اگر از هر دو سبب باشد در آن هنگام خانه بهتر از صحراست و بهتر صح

خانة اختيار نمايند كه در آن حوض آب و فواره و نهر نباشد و سركة كه در آن پياز و سير پرورده باشند بر سطح 

 و زراوند طويل و غيره ادوية بخور كه در قول شيخ خانه و در و ديوار و سقف آن اكثر اوقات بپاشاند و از كزمازج

يكه دخان به حدگذشت مجموع يا آنچه ميسر آيد با عسل سرشته بتبخير نمايند و لخلخه ساخته ببويند و ليكن 

 در مزاج حار طيوب چنان چه بوئيدن خوشبوها با رعايت ضدمزاج شخص و هوا به دستورتبخير ايذا بدماغ نرساند و 

 كافور و نيلوفر و بنفشه و صندل و در مزاج بارد طيوب حاره مانند مشك و عنبر و الدن و جند و قرنفل و بارده مانند

بيني دارند و  جوزبوا و امثال اينها ببويند و دائم پياز و سير در سركه پرورده ببويند و پارچه اندر آنها تر كرده پيش

بسير و پياز پرورده قدري با خود ببرند و دائم خرقه بدان تر اگر ضرورتي داعي نگردد از مكان برنيايند واال سركه 

كرده نزد بيني و دهان بدارند و بزودي در مكان خود معاودت نمايند و هرچه بخورند در آن سير و پياز و سركه 

 چربي و روغن تناول نمايند و شيريني مطلق تناول نكنند و از لحوم حيوانات آن بلد بياميزند و اغذية ترش بي

الطين و برشعثا و فلونياي رومي و شربت گاوي و مفرحات ياقوتيه و جدوار خطائي و  المقدور نخورند و ترياق حتي

از  مزاج و الئق تناول نمايند و هر روز خوردن نيم درم تا يك درم به حسبفادزهر معدني هرچه ميسر آيد گاه گاه 

 كف گرفته معجون سازند به عسلكوفته بيخته  دوا مفيد صبر سقوطري مرمكي زعفران كشميري مساوي اين

 و خود را از غم و هم و ر استوليكن هنگامي كه هوا سرد بود و سردي بر مزاج غالب باشد نه گرمي كه در آن مض

غضب محفوظ دارند و اگر تشنگي غالب باشد جرعه جرعه آب بنوشند و گاهي بر مضمضه تنها اكتفا نمايند و اگر 

 از آب خالص زيرا كه سركه بهترين ر استير فاحش در مزه ننمايد به آب آميخته بنوشند بهتسركه بمقداري كه تغ

مصلحات آب و نافعترين اشيا در وباست و اگر سركه نباشد آب را جوش دهند و اگر توانند كه آب آن بلد و خصوصاً 

ا وجود اين تدابير اميدوار  و آب جاري را چندان مضرت نيست و ب استآب چاه و حوض و تاالب را ننوشند اولي
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الرئيس حماي   شيخانتباه  استفضل پروردگار و فسكر و انديشة باطل را بخود راه ندهند زيرا كه واهمه خالق

  جدري و حصبه را از جنس حميات وبائي شمرده و آن در امراض اورام و بثور مسطور خواهد شد

  حميات اطفال

 بطوريكه در آن راباشد بسيط بود و يا مركب و نوع  خلطي مي تب رشود اكث  تپها كه بصبيان عادت ميكه آنبد

بزرگان كنند ليكن طفل  تب طريق تشخيص حميات خلطيه مسطور شد مشخص نموده عالج آن سبكتر از عالج

به عارض شود اصالح شير دايه كنند تا استعداد عفونت از آن مندفع گردد و نيز قوت طفل  تب شيرخواره را چون

 آن نيست كه آن در عالج كافيست بلكه اين جمله از اينقادر بر احالة ادويه و اصالح آن نيست و غرض  ضعف سبب

دموي حادث شود و طفل زياده از شش  تب كنند نه به ادويه بالجمله اگر شرائط است گاهي اصالح شير به پرهيز مي

 زلو چسپانند نيز در اينجاخون گيرند و اگر ماه باشد بعد از سه روز بايد كه سرهاي گوش او را شرط زنند و قدري 

تر و   ليكن خون سر گوش موافقسودمند استاند كه اگرچه اخراج خون از ديگر مواضع معروفه نيز  جائزست و گفته

 رسيده و گاه باشد كه خون بعد از شرط زود بيرون نيايد و چون گردن و به تجربهتر  در ازاله غشي و ضعف قوي

 بمالند خون آمدن گيرد و اگر طفل صغير و مرضعه جوان دو موي مزاج باشد بالتوقف مرضعه را گوشهاي او را سخت

فصد كنند و استعمال كافور نشايد و از مسخنات پرهيز فرمايند و مطفيات خون همچون عناب و گشنيز و شاهتره و 

ده سرد كرده در شبانه روز امثال آن كه در حماي دموي مذكور شد استعمال نمايند و عناب جوشانيده صاف نمو

صداع نيز رنج دهد و از  تب   و در آنجا كه با وجود اينر استاالث  مطبقه و حصبه قوي تب بكرات نوشانيدن در ازالة

 برند و كار بهاخراج خون تسكين نپذيرد پاشويه كنند و طبيعت را بشافة نرم فرود آورند و شموم و طالي مناسب 

بسيار  در اين نمايد و لهذا تعريق مفارقت مي تب آيد مگر روزي كه  كه عرق نمي استي الزمة اين نوع حمكه آنبد

 كوفته بيفشارند و بر تارك سر و كف و دست و آن را كه بگيرند ني تازه و تر و اين است   و تدبير معرقهمفيد است

صفراوي باشد تلئين طبيعت تب  و اگرها گرم دارند كه عرق بسيار خواهد آمد  پاي مريض بمالند و بدن را بپارچه
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مرضعه بماءالفواكه و ديگر ملينات مناسبه نمايند و اگر طفل تناول غذا نموده باشد قدري او را نيز بنوشانند واال 

تدبير مرضعه كافيست و اگر در مزاج مرضعه غلبة خون دريابند او را فصد نمايند و جهت تسكين صفرا و كسر حدت 

 و خاكشي سنگ سود يا ديگر اشربه و ادوية مسكنة موافقه بخورانند و از اشياي مؤلد آن سكنجبين با عرق كاسني

 منحل سازند و اگر حناي تر را نرم آن راصفرا طفل و مرضعه را بازدارند و اگر طبع او قبض باشد بشيافات لينه 

رين و آب خيار با طباشير سوده بر كف دست و پا و تارك سر كودك بمالند حرارت قوي را فرو نشاند و آب انار شي

 آرند و به عملدموي مذكور شد  تب  و اگر بتعريق احتياج باشد همان تدير معرقه كه درسودمند استبدهند كه 

 تدبير تسكين نيابد به اضمده و اطليه و شمومات پردازند از اين و اگر صداع نيز به آن باشد و مفيد استپاشويه نيز 

ا طفل را آب  انار با سكنجبين و مانند آن بخورانند ليكن استعمال حموضات وقتي نوع تپه در اين  شيخبه قولو 

بايد كه معدة طفل از شيرخالي باشد و بعد از تناول حموضات بزودي شير به او ندهند تا از ضرر تجبن و فساد و 

 گل اين استرد  ازالة صداع و جذب حرارت سود دابه جهتسميت شير محفوظ ماند و پاشويه كه در تپهاي گرم 

 حاجت جوشانيده استعمال نمايند و بعضي به قدربنفشه گل خطمي برگ بيد برگ كنار سبوس گندم هر واحد 

العمل است   برند و سريعكار بهافزايند و شافة لينه كه در تپهاي گرم  چقندر نيمكوفته و بعد جوش آب هندوانه مي

پنج درم مغز خيارشنبر هفت درم نمك سنگ يك درم  كه گل بنفشه سه درم گل خطمي دو درم سنا اين است

 تب و اگر بادام چرب كرده استعمال نمايند به روغن حاجت شياف سازند و به قدرشكر سرخ هفت درم كوفته 

اند كه اين دوا بعد از سه  بلغمي باشد برنجاسف در آب جوشانيده يا نقوع ساخته گاه گاه ميداده باشند و بعضي گفته

كند و در ابتدا هر بامداد مرضعه را آبي كه در آن و بيخ كاسني  رضعه را چند روز دادن فائده تمام ميهفته طفل و م

السوس جوشانيده باشند با گلقند بدهند و طفل را نيز قدري از آن بخورانند و آب سرد كمتر دهند و بر  و اصل

 و سائر تدابير و  استلغم دهند مناسبتشنگي و گرسنگي صبر فرمايند و بعد از نضج ماده از گرضعه را مسهل ب

 برند و از هرچه مرخي و مضعف معده است پرهيز كنانند كار بهمركب بايد هرچه انسب دانند  تب ادوية مجربه كه در
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 نضج ماده اول مرضعه را طبيخ مويز منقي و باديان به جهتسوداوي باشد و اين كودكان را نادر افتد پس  تب و اگر

پستان با گلقند بدهند و غذا نخوداب سازند و بعد از انقضاي چهل روز مسهل سودا دهند و چند السوس و س و اصل

الفساد  نوبت تنقيه فرمايند و اگر طفل غذاخوار باشد پرهيز قوي هرگز نفرمايند ليكن از استعمال فواكه رطبة سريع

رد يابس بود اجازت ندهند بعد از آن  شديدالبرودت چون كاهو و كاسني و هرچه بابه قول و شفتالو و خربزهچون 

باشد غايت امر  مزمن مي تب  و همچنين ديگر ادوية مجربة ربع و چون اينسودمند استدواءالحلتيت بمرضعه دادن 

و قصد در آن مراعات نضج ماده است با رعايت قوت و تا هنگامي كه دادن ادويه بمرضعه كفايت باشد بطفل نبايد 

 انواع مادة سوداوي يعني سوداي طبيعي و احتراقي در انواع حماي ربع بتفصيل به حسبخورانيد و باقي تدابير 

 ليكن آنچه كودكان را بيشتر افتد شطرالغب و غب ر استمركب باشد هرچند اقسام او بسيا تب و اگرمذكور شد 

بند ادوية مخصوصة آن  كه در عالمات تركيب آثار غلبة هر خلط كه دريااين استغيرخالصه است و قانون عالج آنها 

در تركيب نسخه مرعي دارند و اصول تدبير نضج و تنقيه و پرهيزست و سكنجبين اصولي و قرص گل و شربت دينار 

 و اگر قبل از وقت نوبت لرزه قدري ماءالعسل و گالب بنوشاند نفع تمام دهد و در آغاز لرزه از آب سرد سودمند است

د و چند ساعت پيش از نوبت انگشتي چند از عسل يا سكنجبين عسلي  بلكه آب گرم دهنر استبازداشتن ضرو

 سرشته همين حكم دارد و اگر مصطكي باريك سوده به عسلكهنه را سود دهد و نانخواه سوده  تب ليسانيدن لرزه و

مفيد  آن نان خشك سوده بياميزند و مقدار نخود حبها سازند و بعد از طعام يك حب طفل را بخورانند هم چند

 ساعت مقدار نخودي از به چندنائبة بلغمي بعد از گذشتن چهل روز قبل از نوبت  تب  و بسيار باشد كه دراست

 سرشته پيش از نوبت خورانيدن و از آب بازداشتن در به عسلجندبيدستر خورانيدن نفع كلي بخشد و جوزبوا قدري 

و سه نوبت و مدار كار در عالج حميات مزمنه بر   اقالً د است ليكن تكرار استعمال شرطر استاالث منع لرزه سريع

تقويت معده است و بدانند كه طفل غذاخوار را كه از شير باز گرفته باشند اگر توانند كه او را از گوشت و روغن 

توان داد زيرا كه تدبير اطفال در امر تغذيه بر  بازدارند بهتر واال هرچه خواهش نمايد و شديدالمرضت نباشد مي



525 

 

 و در اكثر امور متابعت طبع بيمار در صورت ازمان مرض خصوصاً كودكان را در خورانيدن  استتدبير بزرگانخالف 

 در حماي فائدة جليله  است و تكثير غذا در هيچ صورت جائز نيست كه موجب ضرر و فساد كلي استاغذيه واجب

 اده زياده بود بنضج و استفراغ و اگر حرارتعفني اگر ماده و موسم حار بود به تبريد و تسكين محتاج باشد و اگر م

 به استفراغ ماده پردازند اما كثرت به عده پرداخته به تسكينمحتاج تسكين و كثرت ماده داعي استفراغ بود اول تب 

تبريد بالضرورت و يا استعمال مفتحات و مدرات قويه مثل كاسني و گلو و شاهتره در ابتدا نشايد كه موجب غلظ 

صورت تبريد مضرورم است پس بمفتحات و مدرات  در اين بود تب گردد و اگر ورم سبب  مرض ميماده و طول

حادث شود و رعايت ورم بيشتر ملحوظ بايد داشت كه  تب افتد بلكه ورم اگر در الحرارت ضرورت مي معتدلة قليل

 و اين هر دو در  استسهال بر دفع ورم يعني حرارت حمي محتاج تبريد و ماده محتاج ا استامور عالج حمي مبني

باقي باشد مسكنات و مبردات لطيف كافي بود و اگر مادة قليل غليظ  تب توان كرد و اگر بعد اخراج ماده اثر ورم نمي

 و مفتحات مع رعايت تبريد به محلالتدر عروق باعث شده و عفونت اخالط باشد و از اسهال دفع نگردد و الجرم 

  بارده و  شاهتره و گلو و اذخر و افسنتين و تخم كاسني و غير آن با ديگر ادويه مدرةرجوع كرده آيد مثل باداورد و

  كند دهند نفع مي وقت اطباي فرنگ كنين و غيره كه ميدر اين 

  حماي دقيه

هادي و نرم باشد و هزال و الغري الزم دارد  تب  و چون حرارت اين است معني دق در لغت هدد و هزالكه آنبد

 به اعضاي اصلي خصوصاً   كه حرارت غريبه اوالً استدق عبارت از آن تب ي گشته و در اصطالح اطبابدين نام مسم

به  انتقال حرارت از رطوبتي به حسبرا  تب  فاني سازد و اينبه تدريج رطوبات بدن را كه آنبقلب تعلق گيرد چند

  است كه در بدن دو جنس رطوبتن اين مقدمه استآن است ديگر سه درجه است و توضيح آن موقوف بر درطوبت

آيد  يكي را رطوبات اولي گويند كه عبارت از اخالط اربعه است دوم رطوبات ثانيه كه از اخالط ثانياً در بدن پديد مي

 از كه آنو اين با فضول باشد همچون عرق و اشك و مني و مخاط و شير و حيض و مانند آن و يا غيرفضول يعني 
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  استه در اعضا نفوذ كرده باشد و هنوز جوهر بدن نگرديده و اين نوع غيرفضول چهار قسمحالت اولي استحاله يافت

 كه خلع صورت خلطي كرده و هنوز قبول صورت عضوي نكرده محصور در رگهاي باريك بود كه  است رطوبتياول

 به  استن رطوبت عروق شعرية ساقيه گويند و چون از آن منفصل شود در اعضا حاصل گردد و مغذي بدين ايآن را

 رطوبتي كه به افواه ساقية دوماستحاالت ديگر سبب بيماريها بسيار شود و بقبول عفونت و فساد و فجاجت و غليان 

 چون  استشعريه گذشته در همه اعضا پراكنده است بسان شبنم و مستعد براي تغذية آنها و آن بعينه رطوبت اول

دارد و هرگاه كه بدن غذا  يد و اين رطوبت اجزاي مفاصل را نيز نرم مياز آن عروق منفصل گردد و استحاله ديگر با

العهد بجمود و انعقاد به   كه قريب است رطوبتيسومنيابد طبيعت اندرين تصرف كند و ديگر بار بگوارد و غذا سازد 

صورت و مزاج  مزاج بجوهر اعضا مستحيل شد و نه از جهت قوام يعني غذاي آنها گذشته و به حسباعضا گرديده و 

تر براي تحلل از اجزاي قويمة  عضوي يافته ليكن هنوز بصالبت عضو نگشته از جهت قرب عهد بسيالن و اين قابل

 و اين از مادة آن است كه اتصال اجزاي اعضاي مفرده با يكديگر از ابتداي خلقت بد است رطوبتيچهارماعضاست 

رسد و مثال رطوبت قسم به هم از بطالن او تفرق و تفتت  و استمني كه از آن اعضا متكون شده در اعضا حاصل

 كه در چراغدان باشد و مثال قسم سوم يعني رطوبت  استاول يعني محصور دوم يعني رطوبت طليه روغني

ر العهد به انجماد روغن متشرب در جرم فتيله است و مثال قسم چهارم يعني رطوبت اندر عروق صفار محصو قريب

 افناي قسم دوم شروع نمايد چنان باشد كه شعلة چراغ روغن مصبوب در چراغ را فاني كند و  تمام كند و دراست

دق باشد و به اسم جنس يعني مطلقاً  تب كار بدان رسد كه روغن داخل فتيله خرج خواهد شد و اين درجة اول

اري توان كرد و چون  افطيقوس نامند و عالج اين آسان بود ليكن تشخيص بدشوآن رامخصوص گردد و در يوناني 

اين قسم دوم را نيز فاني سازد و در افناي قسم سوم شروع كند چنان باشد كه شعلة چراغ روغن چراغ را فاني نمايد 

و در افناي روغن متشرب در جرم فتيله شروع كند و اين درجة دوم دق باشد و بذبول مسمي گردد و بيوناني 

مرتبه است ابتدا و وسط و انتها و تشخيص اين درجه آسان بود ليكن قارسيموس و مارسموس گويند و ذبول را سه 
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 آن استعالج بدشواري پذيرد و مرتبة اول اين درجة دوم قابل عالج بود بسعي تمام و مرتبة دوم كه وسط 

العالج بود بجد و حذق كامل و مرتبة سوم كه انتهاي اوست مريضي كه به انتهاي اين درجة دوم رسد كمتر  ممكن

ص يابد و عالج نپذيرد و خصوصاً چون نوبت بكمي لحم و ظهور عظام بسب سخافت و خشكي رسد و اگر اين خال

قسم سوم را نيز تمام كند و در افناي قسم چهارم شروع نمايد اين چنان باشد كه گويا شعلة چراغ جرم فتيله 

اسم مفتت و مخشف موسوم گردد و در  در احراق شروع كند و اين درجة سوم دق باشد و به آن رادرطوبات اصلية 

 گاهي دق گويند و از آن مراد جنس حمي دق كه آنو بديوناني انجيس دادماطس خوانند و اين امكان عالج ندارد 

 چون هر دو كه آنبود يعني هر سه قسم را دق گويند و گاهي از دق مراد درجة اول از درجات ثالثة آن باشد بهر 

 ذبول و مفتت مخصوص شده قسم اول را به اسم عام يعني دق مخصوص كردند و قسم ديگر به اسم خاص يعني

حدوث دق يا از اسباب سابقه بود و يا از اسباب باديه اسباب سابقه چون حماي يوميه و ورميه و محرقه و غب خالص 

 حرارت شش و معده ماساريقا و و غيرخالص و شطرالغب و ورم حار سينه و جگر و گرده و مثانه و امعا و رحم و سدة 

و جگر و گرده غير آن كه حرارت بدل باز دهد و اسباب باديه چون غم و هم و غضب و تعب و بيخوابي و جوع مفرط 

 والسيما در سن شباب و مزاج گرم و خشك و فصل تابستان  و جز آن كه دل را گرم كند بغايت زيرا  استو عطش

ابتداء در اغلب در اسباب باديه بود چون ببدن مستعد براي ب  ت گويد كه حدوث اينآملي  استكه مبداي دق دل

 رسد مثل حركت مفرط كه آن تسخين و تجفيف بدن كند يا قلت ورود اغذيه بر بدن يا استعمال به همقبول آن 

 به سبباغذيه و ادوية مسخنه يا سهر دائم يا افكار دائمي در قراءت كتب و الحاح نظر در سائر علوم يا غضب مفرط 

 غفلت او از به سبباشتعال ارواح و افادة آن حدت و ناريت و بسيار باشد كه تدبير طبيب در دق اندازد و اين يا 

 منع او مريض را از استعمال آب سرد هنگام به سببجانب قلت بود در امراض حار و از استعمال ضمادات مبرده و يا 

اضطرار و نزد سقوط قوت و تواتر غشي به استعمال  خون ضعف معده و يا از به جهتاشتياق و شدت تشنگي آن 

اشياي حار منعش قوت مثل شراب و ماءاللحم و دواءالمسك و غير آن از ادوية مفرحه و اغذية لطيفة حاره پس 
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هرگاه بقلب رسند و بدان سوءمزاج حار بود در آن حرارت متمكن گردد و در دق اندازد و يا از مبالغة تقليل غذا بود 

ه حاجت داعي به استعمال تكثير غذا باشد پس حرارت مشتعل گردد باعضا متشبت شود و گاهي دق هنگامي ك

 طول امراض زيرا كه آن جوهر اعضا را فاسد و ضعيف كند حتي كه از غذا نفرت نمايند و به سببحادث شود 

فراط اسهال افتد و گاهي از  ابه سببقوي شود و در دق اندازد و گاهي دق  تب احتداد و اشتعال آنها زياده گردد و

نويسند كه گاهي حرارت جگر و ريه و معده مؤدي بدق   و بعض شراح قانون ميشيخدرد شديد مسخن روح 

 قلب به سبب كه آن استگردد اگر حرارت اين اعضا بدل متعلق گردد ليكن نفس حرارت آنها دق نبود بلكه دق  مي

 كشد ليكن تا آن حرارت بدل كه معدن حرارت بدن ذبول ميباشد يعني هرچند حرارت جگر و شش و معده هم ب

 نوبتها و اوقات نوائب نيست آن راگردد و اين مرض از قسم حمياتيست كه  كند اين مرض متحقق نمي  ادا نمياست

 كه ر استباشد و كمت و گاهي دق بعد حميات يوم افتد و گاهي بعد حميات عفونت و اورام و دق در اكثر انتقالي مي

 كه خلط و  استتداء عارض شود و اعضاي اصلي را مشتعل گرداند و خلط و روح قبل آن مشتعل نشود بلكه الزماب

 سبب بسيار قوي عارض شود كه خاص كه آن بمرور ايام اعضاي اصلي سخونت پذيرد مگر به عدهروح اوالً گرم گردد 

 در جرم قلب حرارت قوي پيدا شود و سبب واحد هك آنگرداند تعلق حرارت دق را به اعضا سواي ارواح و اخالط مثل 

 شدت به حسبشود مثل غم و هم و غيره اسباب باديه پس  گردد و گاهي سبب حماي يوم مي گاهي سبب دق مي

 ضعف تعلق او حماي يوم متولد گردد مثل آتش كه آن چوب را برود وجه بسوزد به حسبتعلق او دق حادث شود و 

 تعلق ضعيف بود و دم بر سبيل اشتعال و آن تعلق قويتر از به جهتخير در آن و اين يكي بر وجه تسخين آن و تب

 شدت حماي عفنيه يا كثرت تلطيف غذا در آن يا به سبب و حماي عفونت و ورمي بسيار بدق منتقل گردد آن است

ل حجاب و بسيار منع آب سرد يا قلت مراعات جانب قلب باطليه و اضمده خصوصاً در امراض اعضاي مجاور قلب مث

 در قول آملي گذشت و گاه دق مفرد بود و گاهي با حميات عفونت و چنان چهباشد كه اضطرار طبيب در دق اندازد 

حميات احتياج استفراغ  در اين كه آن بهر  استاورام مركب شود و بدترين تركيب او با حماي خمس و سدس و سبع
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 سبب دشواري  استالعالج  در اول امر عسرالمعرفت سهل قوي باشد و در دق رخصت آن نيست و دقبه مسهل

شناخت آن در ابتدا اشتباه آن بحميات ديگر خصوصاً بحماي لثقه است از جهت عدم غلبة خشكي بر اعضا و عدم 

ظهور آثار خاصة آن و سبب سهولت عالج آن علت فناي رطوبات و بحال بودن قواي اعضاست و در آخر آن 

 سبب آساني معرفت او ظهور خشكي اعضا و غلبة يبس و الغري بدن و صالبت و  استجالعال المعرفت صعب سهل

 و آخر ر است و باعث دشواري عالج فناي رطوبتي كه بدل آن متعسآن استوقت نبض و غيره عالمت مختصة 

مكان عادي  به ا است زيرا كه اعادة رطوبات منويه با وجود سقوط قوتها غيرممكن استبذلول البته غيرقابل عالج

 حرارت به سبب اعضا تجاوز كند حتي كه رطوبات اعضا به سوي كه تعلق آن آن است گويد كه حماي دق انطاكي

 از اينهمچون روغن براي چراغ گردد چون نفوذ كند استخوانها باريك شود و موت رو نمايد و تب  در اين مشتعله

اگر تشبث او بغير اعضاي رئيسه بود معالجة آن سهل جهت بعد تمكن العالج بود و قبل تمكن آن عسرالعالج پس 

 باقي به سويباشد و اگر به اعضاي مذكوره متعدي گردد يا اوالً به آنها مشتبث شود پس اگر بقلب تشبث نمايد 

اعضا بالواسطه متعدي گردد و مفضي بهالك شود قطعاً السيما در كساني كه مزاج و رطوبت آنها لطيف باشد مثل 

 باقي اعضا پس معلوم شود كه به سوي قلب متعدي شود بعد آن به سوييا از ديگر عضو رئيس اهل حبش و 

 اصح بلكه قالمين بتدقيم دماغ به قول  است كه اوالً بقلب تشبث كند زيرا كه او رئيس مطلقآن استتر دق  مخوف

 تشبث بدماغ اوالً كه آنند در ا  پس اين قوال اجماعيست و اختالف كردهر استت قلب مخوف تب اند كه تصريح نموده

اند و ابن قره ذيختيشوع   اول رفتهبه سوي يا تشبث بكبد بقراط و اتباع او و رازي و مسيحي و ابوالفرح ر استت مخوف

 در اين اند و مرا تا حال ترجيح احدي  ثاني و هر دو فريق بر مذهب خودها استدالل نمودهبه سويو فاضل جالينوس 

باب نديدم و بدانند كه اقسام خلط هشت گونه است چهار از آن  در اين الرئيس چيزي  از شيخمسئله ملخص نشده و

 برطوبات ثانيه مسمي ساخته و آن در اعضا مثل تري يا آن را كه در قانون آن استاخالط معروفه است و چهار 

ي كه در به رطوبتمتشبث  عدد رطوبات ثانيه اول به حسبچهار قسم باشد  تب شبنم پراكنده شده پس الجرم اين
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 و مسمي بعضويه است و اين بذلول  استي كه در عظامبه رطوبت دق مطلق گويند و دوم متشبث آن را و  استعروق

 منويه باشد و اين رطوبت مصحوب به اعضا از اول خلقت بود و از مني به رطوبت متعلق كه آنموسوم گردد و سوم 

اند و اين اخير را دق تفتت نامند و صحيح موافق بقوم اطبا  سه نوعر اين  دحاصل شود و جمهور اطبا بر انحصار دق

 آن است عنصر به گويند و او آن را كه  استيبه رطوبت تب  و آن تعلق استاسم اين مرسله است و چهارم دق تفتت

صاً بر  و اسباب دق مثل تعب و هم و سهر و كثرت تناول مجففات و جماع خصوآن استكه تماسك جوهر عظام بد

خلو معده است و از اسباب آن طول حميات محرقه و امراض و مصابرت عطش در آن و خطا در غذا يا در زمانة او يا 

 حبس حرارت افتد و از كثرت تناول اشياي حار يابس خصوصاً براي به سببدر مقدار اوست و گاهي از ورم مسدد 

بودن چيزي ميان او و بدن يا در گرما و از صناعت گرم صاحبان يابس مزاج و از لبس مثل پشم و موي بغير حائل 

دق حرارتيست كه از اعتدال تجاوز كند حتي كه  تب نويسد كه  او در نزهت ميايضاًمثل آهنگري و از كثرت فصد 

 متشبث گردد و اول او را دق مطلقاً و ثاني او را ذبول و آخر به تدريج كه در آنهاست  استبه استخوانها و رطوبتي

شود مگر ما هر نبض را يا مستوقظ نفس خود را زيرا كه هرگاه غذا در هضم   تفتت گويند و اول آن بدرك نمي راآن

 شود و اما باقي اقسام او سهل االدراك  هنگام ورود روغن چراغ روشن ميچنان چهمشتعل گردد  تب شروع كند اين

 چون به آخر رسد آواز باريك شود و چشم و بناگوش  زيرا كه ذبول بدن را تحليل و الغر كند و رنگ بگرداند واست

 اهمال يا سوءتدبير يا خطاي طبيب و يا تخليط به سببعفني افتد  تب يا از تب ذونشيند و ناخنها كج گردد و اين

در اغذيه و ادويه واقع شود و تالفي آن ممكن نبود و گاهي ابتداء حادث شود چون هم و غم و كد افراط نمايد و دق 

 از ابومنصور كه يابس مزاج و الغر را در مثل ملك حجاز بفصل گرما حادث شود آن استتر از روي خطر  شديد

اند هرگاه از طعام و حمام امساك   يابسه مستعد براي وقوع در حميات جالينوس نقل كرده كه ابدان صفراوية حنيفة

ميات دق و ذبول نزد حر و يبس در قلب يا نمايند و در رياضت و سهره جماع اسراف كنند در دق افتند و اكثر ح

المدت شروع گردد دق خبيث ردي باشد و چون عقب حماي  معده يا جگر بود و چون دق بعد حميات قويه يا طويل
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يوم آغاز كند آن دق مبتدي غيرمستحكم باشد پس اگر معالجه نكنند ايضاً بذبول مودي گردد و يا ايضاً جالينوس 

ام كه سبب آن  كه سبب آن درم رودة قولون بود كه مدت آن دراز گشت و بذبول او اگر و ديدهام  گفته كه ذبول ديده

آهسته  تب االمعا و درازي مدت آن ورم مري و مثانه و گرده و ورم طحال و ورم ماساريقا بود و هرگاه كه از پس زلق

 دق تب كرده است حكم بايد كرد كهي از اسباب كه خشكي در دل و نواحي آن تولد به سببپديد آيد و معلوم شود 

 بماند و آهسته و الزم بر يك حال بود نه زياده شود و نه كم آن دق باشد يك هفته گفته هر تپي كه يهوي و است

 گويد حماي دق كه از مجوسيپس اگر دو هفته باقي ماند مستحكم گردد و اگر سه هفته بماند سخونت پذيرد 

 در ابتدا دق گويند و چون آن رادا ذبولي بود و آنچه از مثل اسباب باديه افتد اسباب سابقه حادث شود آن از ابت

حادث شود و سه روز يا زياده  تب دق و اقسام آن هرگاه تب طريق تشخيص ذبولي و سل نامند آن رازياده شود 

لق و كرب و الحرارت نبود با وي چيزي از اعراض حميات حاره مثل تشنگي و ق دوام كند و منقلع نشود و قوي

خشكي زبان و سياهي آن و تكسر و ضربان و صداع و بدبوي بول و عظم و اختالف نبض و لرزه و غير آن از اعراض 

تابع حميات عفني نباشد و در آن فتره و نوبت پديد نيايد مع ذلك حرارت ساكن مالئم دائمي قائم بر يك حال باشد 

 ايضاًحماي دق باشد و  تب  در شب وقت خواب زياده شود آنمگر عقب غذا هر وقت كه نخورند اشتداد نمايد و

آهسته و الزم باشد و هرگاه دست بر بدن  تب نبض دقيق صلب متواتر ضعيف ثابت بر حال واحد و بول مائي بود

بيمار گذارند سخت گرم نبود و در ملمس حرارت كم از حرارت سونوخس و غير آن از حميات خلطيه محسوس 

تر نمايد و بقوت و سوزش همواره افزايد  تر باشد و چون ساعتي دست بر بدن ماند گرم ي لمس ساكنگردد و در ابتدا

 در حماي الزمه و فتره چنان چهتر از جاي ديگر بود و حرارت متشابه بود و كم نشود  و مواضع عروق و شرائين گرم

كه آن سوءمزاج متفق و مستوي شده است دائره و بيمار از آن حرارت سخت آگاه نباشد زيرا  تب  درچنان چهنكند 

و مثل مزاج اصلي گرديده ليكن نزد تناول چيزي از غذا حرارت زياده و مشتد گردد و نبض قوي شود و اندكي ميل 

از غذا زياده  تب  مدد دهد و چونآن رابعظم نمايد چه طعام در حق مدقوق بمنزلة روغن در چراغ باشد كه روشني 
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از  است تب گردانند و اين از دالئل قوية اين كنند و مريض را هالك مي با از غذا منع ميشود لهذا اجهال اط مي

را در اوقات مختلف طعام بخورانند پس اگر  تب اند كه صاحب گفته تب جاست كه بعضي اطبا براي امتحان ايناين

گرايد  بض او بعظم و سرعت ميگردد و ن شود و چهرة او سرخ مي زياده مي تب چنان يابند كه بعد طعام او را دائم

نمايد اگر  دق باشد و اگرچه بعد تناول غذا در سائر حميات المحاله اشتعال و تغير در احوال رو مي تب بيشك آن

 كه در اين است و آن ر استاضطراب حركات طبيعت واجب نمايد ليكن در تغير و اشتعال دق و ديگر تپها فرق بسيا

شود و  و تكر و گراني اعضا و سردي دست و پا و اختالف نبض زياده مي تب طول نوپتتپهاي ديگر بعد غذا فراشا و 

مركب نباشد و ايضاً اشتعال دق مثل اشتعال سائر  تب ي كه با ديگر وبه شرطهيچ نباشد  تب در دق جز ظاهر شدن

اشتعال پديد آيد و اگر حميات بعد تضاغط نبض نباشد و نه بر ادوار معلومه بلكه مدقوق در هر وقت كه غذا بخورد 

به  اين درجه و هرگاهبول را بتفحص نظر كنند و نسبت در آن محسوس گردد و اين همه دالئل درجة اول باشد 

 در اختالف از نقصان به تدريجالفار گردد و آن نبضيست كه   ذبول تجاوز كند صالبت نبض از قسم معروف بذنبحد

 كه طبيعت جهد كند تا از اذيت خالص يابد پس عظم آن استين بهر  زيادتي شروع كند و يا بالعكس و ابه سوي

طلب نمايد و از صغر براي طلب نسيم بعظم منتقل گردد بعد از آن ضعف غلبه كند پس بصغر انتقال نمايد همچنين 

ز شرب ام و ذبول كه باورم باشد اگر ا الفار در كتاب نير اعظم بتفصيل اتم نوشته استمرار كند و اقسام نبض ذنب

 افراط تحليل شراب رطوبات را به سببالفار نبض مسلي باشد يعني در وقت مثل سل بود  شراب حار بود بدل ذنب

 مودي گردد به هالكتاعراض ذبولي مثل ضعف نبض و صغر او بسيار شديد نباشد زيرا كه بدين مهلت ندهد بلكه 

 بول اندكي غليظ گردد و چشم غائر شدن گيرد بالجمله در بول دهنيت و رطوب همچون صفائح سبوس ظاهر شود و

و مريض الغر شود و گوشت او نقصان پذيرد و بر جلد او خشكي و چهرة او الغري رو نمايد و تا كه ذبول بمرتبة اول 

گردند تا كه بمتربة دوم رسد و مادام كه بقيه از  تر مي باشد عالمات مذكوره نيز كمتر پديد آيند و همچنين زياده

 خون و تازگي در وفق و قوت باقي بود و استخوانها بگوشت پوشيده باشند و نبض زياده دقيق صلب نباشد گوشت و
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 الئق مرض زائل به تدبيرو عالمات مذكوره قوي مستحكم نگردد اميد صالح در جاي فالح قائم بود و در اكثر امر 

شم كثرت پذيرد و سر استخوانها از هر  ذبول بانتها رسد غور و چشم اشتداد نمايد و چرك خشك چو هرگاهشود 

عضو و از چهره بلند و ظاهر گردد و صدغين فرو نشيند و جلد پيشاني كشيده گردد و رونق و تازگي از جلد و چهره 

برد دو بدان ماند كه بر آن غباري افتاده است يا از آفتاب سوخته و برداشتن ابرو و پلك گران گردد و چشم نيكي 

 خواب بود بيني وگردن باريك شود و گوشها تنگ و كوچك و زرد گردند و خنجره بلند شود و آلود پوشيده بغير

استخوان سينه ظاهر گردد آواز باريك شود و عروق ظاهر وخالي از خون نمايد و موي دراز گردد و سپش افتد و 

ه و با وي جلد سينه  كه كشيده شد استكتفها برافرازد و شكم الغر گردد و به پشت بچسپد گويا كه جلد خشك

 از درجة دوم تجاوز نمايد و بدرجة سوم رسد دهنيت در بول بسيار پديد آيد و خشكي بدرجة رسد هرگاهبكشد و 

كه گوشت همه بدن بتجليل رود و موي ريزيدن گيرد و ناخنها منحني و متقوس گردد و بجز پوست و استخوان 

 گويد انطاكيبگدازد و طمع در صحت او نباشد و زود بميرد و هيچ نماند پس اسهال ذوباني عارض شود و غضروفها 

كه هرگاه ذبول بمرسله انتقال نمايد ظهور حرارت كم گردد و يا معدوم شود و نبض نملي گردد و قاروره دهني 

صفائحي و ناخنها سبز نمايد و از آن و از منخسف الصدر كشيدگي محسوس شود و آواز باريك و ساقها دقيق گردد و 

مس خشك شود و نفس تنگي كند و سرفة خفيف ظهور نمايد و اگر مع ذلك اسهال باشد و در آن خون آيد بيمار مل

 بتجفيف سرعت كند و گويند كه از عالمات اوست كثرت  استروز چهارم بميرد واال در روز هفتم زيرا كه او ذوبان

 دق مفرد بود اما از دالئل تركيب دق با  اين همه كه مسطور شد از دالئلتعليمسپش قريب موت و تغير رائحه 

نرم بنوبت عفنيه مشتد گردد و از قشعريره يا لرزه هم خالي نباشد اگر  تب  كه با وجود دوامآن استحميات عفونيه 

 و نيز از دالئل آن استكه مركب شود از اعراض خاصة او توان د تب عفنيه خارج از عروق بود و ايضاً با هر تب مادة

 و زيادتي دز ذبول و سخافت ر استعفني بقاي حرارت خشك بعد آخر انحطاط نوبت و بعد عرق واف تب باتركيب او 

عفني خفي بود تضاغط  تب  حماي عفني واجب كند و دهنيت در بول و براز باشد و اگر دق ظاهر وكه آننسبت به 
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 مفرد غيرموجود بود و بدانند كه گاهي نبض واقع در ابتداي نوبت بر آن داللت كند چه مثل اين تضاغط البته در دق

 مجاورت معده فاسد گردد و تهبج قدبين در آن پيدا شود و به سبب ابتدا نمايد پس مزاج جگر به معدهدق متشبث 

 لثقه گمان آن راجالينوس گفته كه اكثر هالكت مدقوقين از اشتباه ايشان بصاحبان لثقه بود زيرا كه جهال اطبا 

عالج اين نمايند از استعمال مسخنات و فرق ميان هر دو در حميات بلغمي مسطور شد و كنند و معالجة دق ب

به  شيخ از دالئل انتقال حماي يوم به قولاي دق در بحث حميات يوميه گذشت و به همعالمات انتقال حماي يوم 

 انحطاط شروع كند  و در اكثر حماي يوم بعد دوازده ساعت در استدق كثرت اشتداد حرارت در روز سوم تب سوي

از آن مدت تجاوز كند و عالمات انحطاط ظاهر نشود بلكه تا روز سوم استمرار و اشتداد نمايد آن دق  تب و هرگاه

 جرجاني هرگاه حماي يوم از سه شبانروز درگذرد و عالمت گساريدن ظاهر نشود و حرارت از آنچه به قولباشد و 

 كه حماي آن استواجب كند و رنگ روي زرد شود بايد د تب شود كه آناول بود زياده نگردد و تن خشك تر از آن 

باشد اما اگر  پذير نيست و در ابتدا مشابه بحماي لثقه مي  اگرچه  دق بعد استحكام عالجعالجيوم بدق منتقل گشت 

و يا قرص طبيبي بصالبت و وقت و تواتر نبض و زيادتي حرارت بعد از غذا معلوم كند بايد كه قرص طباشير ملين 

دق مركب نشود و معدة مريض  تب كافور يا تبريد يا ماءالخيار يا ماءالقرع دهد و در صورتي كه حماي عفني با

 و اگر سرفه هم باشد خميرة  استضعيف نباشد دادن اقراص مذكوره با شير بز و شير خر و شير دختر بسيار مناسب

كافور  تب ت به اقراص مذكوره آميخته بايد داد  و يا اندرينخشخاش و مانند آن كه در عالج نزله و سرفه نزلي گذش

از چهار سرخ تا يك ماشه يا طباشير يك ماشه يا مرواريد يك ماشه يا قرص طباشير كافوري چهار ماشه يا زمرد 

ة مرواريد يا خميرة گاوزبان يا شربت نيلوفر آميخته به خميرسبز سوده چهار سرخ يا لعل سرخ  سوده چهار حبه 

خورند بااليش شيرة خرفه تا دو توله يا لعاب بهدانه و شيرة مغز تخم كدو شربت نيلوفر و شربت تمرهندي و حماض ب

مدنظر باشد و اگر اسهال شريك بود قابضات چون طباشير يك تب  در اين و غيره دهند بالجمله تقويت و تبريد

دق مركب شود اسهال  تب عفني با تب  و اگرماشه و كافور قيصوري چهارسرخ با شيرة بارتنگ و رب بهي بدهند
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الثعلب گاوزبان خطمي خباري شب در عرقيات خيسانيده مغز  برفق كنند مثالً گل بنفشه نيلوفر عناب سپستان عنب

كنند و  فلوس تمرهندي ترنجبين گلقند روغن بادام داخل كرده بدهند و شيرخشت براي اخراج صفرا نيز اضافه مي

نوع تبريد و ترطيب نمايند يعني به اشربه و البان و هوا و اطليه و تمريخ و آبزن و حمام و غيره دق بهر  تب در عالج

شود و همچنين بعض اشياي مرطبه مثل شراب موجب تسخين  و بعض ادوية مبرده مثل كافور باعث تجفيف مي

به آب ممزوج كرده وقت هضم گردد پس بايد كه كافور به ادوية مرطبه مخلوط نموده بخورانند و همچنين شراب  مي

مرطبه در آب جوشانيد و اندر آن نشينند  از مرخيات و مضعفات معده احتراز كنند و ادويةتب  در اين غذا دهند و

پس هرگاه بيرون شوند روغن كدو بر تمام بدن بمالند و روغن مذكور در گوش و بيني چكانند و بشورباي گوشت بز 

 بارده و آش جوغذا سازند و نمك در طعام ايشان كم اندازند و زردي بيضة به قولو پاچه و بزغاله و چوزة مرغ و 

نيمبرشت نيز مناسب بود و از اشياي خشك و نمكين و تيزه و گرم و گرسنگي و تشنگي و غم و غضب احتراز كنند 

 دق مستعملب  ت كه درذكر ادوية مفرده و مركبهو در مساكن بارده و مهب باد شمال و كنارة آب مسكن سازند 

 يك توله كوفته شب در آب تر كنند و صبح آب دالل آن به قدر بگيرند گلوي سبز كه بر درخت نيب پيچد است

 و اگر سرفه هم باشد چهار پنج ماشه  است مداومت نمايند كه مجرببر اينگرفته با نبات شيرين ساخته بنوشند و 

 ترياق النزله استعمال كنند و اگر حرارت زياده باشد شيرة السوس مقشر نيمكوفته با گلو بخيسانند و همراه  اصل

 تخم گاوزبان بو داده كوفته بيخته ديگر هفت ماشه نيز به آب زالل آن اضافه كنند به قدرخيارين يا مغز تخم كدو 

نفع اين  حاجت بدهند و بعضي اوقات طباشير دست گلو افزوده و فائده نموده و به قدريا قند سوده برابر او آميخته 

 شيرة تخم اسفاناخ در دق مجرب نوشته و شيرة مغز بادام با ديگردر سرفه و قي بيحدست و معمول حكيم بقاخان 

 گوش خر اشره از دو پنج يا شش قطرة خون او به آب باران آميخته بنوشند و غذا ماءالشعير ديگرشكر نيز نافع 

 گويند كه بخور لتة حيض شود زني كه اول ديگردهد  يباشد همچنين سه مرتبه كنند گويند كه مايوس را شفا م

دق مرده  به مرض باردار احيض آيد در ازالة حماي وقيه از سر ارخقيه است و براي كساني كه اكثر مردم خانة آنها
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باشند اگر  يوم شنبه يا يكشنبه اتفاق قضاي ميت شود بايد كه شلوار بند آن ميت را بيرون آرند و بعد برداشتن 

زة آن فوراً آن شلواربند را در دهليز خانه بسوزند انشاءاهللا تعالي باز اين مرض بكسي از صاحب آن خانه نخواهد جها

 آيد و فائدة عظيم و تبريد نمايد گل نيلوفر گل كار به كه در حماي دق آبزنشد و گويند كه اين عمل مجربست 

يد برگ خبازي تراشة كدو تراشة تربوز تراشة بنفشه خشخاش جو مقشر نيمكوفته تخم خطمي برگ كاسني برگ ب

خيار تخم كاهو و برگ آن برگ خرفه برگ اسفاناخ جمله يا هر چه از اينها ميسر آيد و در آب بسيار بجوشانند و 

به  بود و بعد برآمدن و نشف كردن بدن گرم نيممريض را در آن بنشانند ليكن سر بيمار بيرون از آب باشد و آب 

 چون كدو و خشخاش و غيره مالش بدن سازند و نزديك اطباي هند آبزن از شير بز يا شير ماده گاو  بارد رطبروغن

 براي مدقوق و مسلول و نزالت حاره و تقويت قلب حار از حب شفا و بدن را بدان مالش كرده باشند مفيد است

 شش درم گل هر يك عربي خان مرواريد سوده يك مثقال شكر تيغال مغز تخم خيارين صمغ مجربات حكيم علوي

نيلوفر يك مثقال تخم خطمي سفيد يك درم كتيره مغز تخم كدوي شيرين تخم كاهو تخم بستان افروز مغز بهدانه 

 دو درم كافور قيصوري هر يكالسوس سريشم ماهي عنبراشهب  نشاسته طباشير صندل سفيد تخم خرفه مقشر رب

 نخود به قدر كوفته بيخته بلعاب بهدانه سرشته حبها سازند  نيم درمهر يكيك نيم دانگ افيون مصري زعفران 

  كه جهتحب كافور ر استالسوس يك درم و عنبر نيم درم كنند بهت شربت پنج عدد اگر در مزاج بسيار گرم رب

دق نافع و خشونت سينه و سرفه را دافع بزرالبنج نيم ماشه افيون يك ماشه گل ارمني گل نيلوفر مغز تخم كدو تب 

 سه ماشه صمغ عربي چهار ماشه هر يكالسوس تخم خرفه كافور   دو ماشه طباشير ربهر يك تخم هندوانه مغز

 نخود سازند هر به قدر شش ماشه كوفته بيخته بلعاب اسپغول حبها هر يكتخم خشخاش سفيد مغز تخم خيارين 

شيرين ده درم يا شربت نيلوفر صبح هفت حب يا شيرة تخم خرفه دو درم و شيرة تخم خيارين دو درم و رب انار 

 مفيد استدق و محرقه و بوقت لينت طبع نيز  تب  جهتنوع ديگركند  بخورند مجربست در سه روز نفع بين مي

 دو مثقال طباشير گل نيلوفر تخم خرفه مقشر بريان صمغ هر يكسوده  به گالب مرواريد زهرمهره صندل سفيد
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 زعفران نيم درم بزرالبنج افيون درم يك هر يكالسوس  دانة بريان ربعربي بريان تخم خشخاش سفيد براين مغز به

 از ايضاً صندق و شيرة تخم خيارين دهند به عرق ربع درم كافور نيم مثقال بشربت انار شيرين حب بندند و هر يك

 دو دانگ صمغ عربي كتيرا سرطان هر يكالسوس تخم خطمي گل ارمني   رب استخان كه مجرب بالتخلف علوي

 صندل سفيد ترنجبين گل خربزهسوخته نشاسته گل بنفشه نيلوفر تخم خشخاش مغز تخم كدوي شيرين مغز تخم 

 يكدانگ افيون يك سطوج هر يك يك مثقال مغز بهدانه نيم مثقال كافور قيصوري زعفران هر يكگاوزبان كوكنار 

ا آش جو و شام سه عدد با شير خرد يا  نخود سازند شربتي وقت صبح پنج عدد ببه قدربلعاب اسپغول سرشته حبها 

 تاليف والد حكيم عليوخان از براي امراض حب كافوريآب بيد ساده و يا عرق كافور والد حكيم ممدوح 

دق كه با اسهال باشد مجربست كافور قيصوري نيم مثقال طباشير سفيد  تب شديدالحرارت و حميات حاده و

 چهار مثقال گل هر يك دو مثقال مغز بهدانه مغز تخم كدو ر يكهمرواريد نا سفته صندل سفيد گشنيز مقشر 

 صمغ عربي دو دانگ صمغ را در عرق صندل حل كرده آنچه ادويه صاليه كرد نيست يك مثقالارمني زهرمهره يك 

 با يك مثقال نخود سازند شربتي به قدر كوفته بيخته مجموع را نيكو سرشته حبها  استسائيده و آنچه كوفتني

الثعلب سبز مروق هفت توله شربت نيلوفر دو توله   در دق و سرفه معمول آب عنب كهييدوامناسب باشد آنچه 

خاكشي شش ماشه و هر روز يك توله آب مروق افزايند و هرگاه سرفه غلبه كند لعاب بهدانه سه ماشه شيرة 

زايند روزي كه در شكم درد السوس چهار ماشه خميرة خشخاش پنج ماشه اضافه نمايند باز شربت اعجاز اف اصل

باشد گلقند دو توله در عرق باديان هفت توله ماليده صاف كرده دهند بعد رفع درد آب خيار هفت توله شربت 

بنفشه دو توله خاكشي شش ماشه همراه خميرة خشخاش صبح و بوقت شام خميرة مذكور همراه لعاب بهدانه شيرة 

ه آميخته همراه آب خيار شربت بنفشه به خميرسرطان كافوري  قرص به عدهالسوس شربت بنفشه خاكشي  اصل

خاكشي داخل كرده بدهند و آب خيار يك يك توله افزوده تا دوازده توله رسانند بعد از آن اگر دست و پا ورم كند 

دق و ضعف جگر و سرفه طباشير صمغ  تب  برايايضاًباز آب مكوه مروق همراه قرص مذكور و شربت اعجاز دهند 
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 نيم ماشه بشربت بزوري بارد آميخته همراه شيرة خيارين يك توله شيرة تخم خشخاش سه هر يكي كتيرا عرب

 براي دق و ايضاًماشه در عرق مكوه برآورده شربت انار شيرين يك توله خاكشي شش ماشه داخل كرده بخورند 

الثعلب   نشود چهار تخم در عرق عنبسرفه و زحير لعاب بهدانه لعاب ريشه خطمي عرقيات نبات بارتنگ و اگر فائده

 چرب كرده خورانيده بنوشانند به روغنجوش داده رب بهي روغن بادام داخل كرده و تخم فلوس خيارشنبر سه دانه 

 چرب كرده همراه لعاب بهدانه لعاب ريشه خطمي شيره تخم به روغنالطيب پنج ماشه  هرگاه دانه بيرون آيند سفوف

قريب دق بعد  تب  براي سرفه شديد وايضاًنگ تخم ريحان تخم مرو داخل كرده بخورند خرفه عرقيات رب به بارت

اسقاط حمل هفت ماهه خميرة خشخاش خورده بهدانه سه ماشه عناب چهار دانه سپستان نه دانه تخم خطمي پنج 

 معلوم شود ماشه در آب جوش داده صاف كرده شربت بنفشه خاكشي داخل كرده بنوشند چون در نبض صغر و تواتر

 چون طبع نرم گردد رب به بارتنگ به عدهسپستان موقوف كرده شيرة مغز بادام مقشر و تخم كاهو اضافه كنند 

السوس دو ماشه در عرق گاوزبان برآورده  عوض شربت و خاكشي كنند و وقت شام لعاب بهدانه سه ماشه شيرة اصل

خلطي آب  تب  براي دق مركب باايضاًرتب سازند رب به بارتنگ داخل كرده بنوشند و قرص سرطان كافوري م

كاسني سبز مروق شيرة تخم كاسني شيرة تخم خرفه در عرقيات و شربت بزوري باز شيرجات موقوف كرده بارتنگ 

به  جهت مدقوق قرص طباشير كافوري چارماشه سوده ايضاًافزوده بدهند و براي تقويت جوارش آمله مرتب سازند 

دق مركب نباشد  تب  بخورند بااليش شير بز پاو سير نبات دو توله بنوشند اگر حماي خلطي باقند دو توله سرشتهگل

 اگر جواني بكثرت جماع و رياضت مبتال بدق گردد و هر ايضاًتاب رواست واال ممنوع  شير خر و بز و زن و دوغ آهن

و ماشه سرطان سوخته چهار ماشه  گلو گاوزبان صمغ عربي طباشير يك د استروز يك دو بار اسهال نيز آيد سفوف

 نه ماشه همراه لعاب بهدانه سه ماشه شيرة تخم به قدر سفوف از اينكوفته بيخته بارتنگ مسلم نه ماشه آميخته 

خرفه شش ماشه شيرة تخم خيارين هفت ماشه عرقيات ده توله شربت خشخاش دو توله تخم ريحان شش ماشه 

و نزلي مزاج و حرقت بدن و دست و پا بعد غذا شيرة مغز تخم هندوانه شش  براي حاملة صفراوي ايضاًپاشيده دهند 
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الثعلب ده توله نبات يك نيم توله خاكشي شش ماشه دهند روز دوم شيرة  ماشه لعاب بهدانه سه ماشه در عرق عنب

افه خيارين شش ماشه افزايند و بجاي خاكشي اسپغول كنند روز سوم عناب پنج دانه تخم كاسني شش ماشه اض

 حلق متوجه بود و حماي به سويكنند پس اگر ضعف بسيار و ذبول و نبض دقيق و بعد طعام سرفة خشك و نزله 

 خاكشي شش ماشه يك تولهگدائي شير بز پاوسير نبات  تب عفني همراه دق نباشد براي ترطيب مزاج و تسكين

 دهند و شير بزور سرفة يابس نيز معمولچند روز دهند باز همراه قرص طباشير چار ماشه سوده بر شير پاشيده ب

 آثار به يك براي دق آب تربوز شير بز ممزوج نموده از نيم پاو شروع كنند و يكدام هر روز بيفزايند تا ايضاً است

برسد باز يك يكدام هر روز كم كنند تا به نيم پاو رسد ليكن خاكشي چهارماشه پاشيده خورده باشند و پرهيز واقع 

 براي دق معمول  كهييدوا فائده بينند چند بار همچنين افزايند و بكاهند واال موقوف سازند يك بار يكنند اگر در

اهل هندست سبوس نخود سه دام در قدح آب شب تر كنند و صبح صاف كرده از يكدام گلوي سبز دو عدد دارفلفل 

 دواءالمسك باردفته بنوشانند و نصف مغز كرنجوه در همان آب شيره كشيده از پارچه گذرانيده همچنين سه ه

نافع خفقان و غشي حار و دق و سل مرواريد ناسفته كهرباي شمعي بسد ابريشم مقرض هر يك دو درم طباشير 

 مقرر به دستور چهار درم مشك خالص دو دانگ هر يكسفيد غنچة گل سرخ گشنيز مقشر صندل سفيد تخم خرفه 

 براي دق كه با اسهال باشد نوع ديگر تا يك مثقال درم يكي از مرتب سازند با نبات مقوم سه چند ادويه شربت

سوده مرواريد كهربا مرجان زهرمهره آمله طباشير گل سرخ  به گالب مشك كافور هر واحد يكدانگ صندل سفيد

 درم مغز تخم كدو مغز يك و نيمپوست بيرون پسته زرشك گشنيز مقشر بريان گل گاوزبان نشاستة بريان هر واحد 

اآلس يكچند ادويه   دو درم قند سفيد دو چند شربت حبهر يكخيارين گل نيلوفر تخم خرفه بريان ورق نقره تخم 

  كه در دق و سل و اسهال و سرفة خشك كهنه كه با حرارت مزاج بود همواره معمولسفوف مرتب سازند به دستور

السوس هفت و نيم ماشه مغز تخم خيار  صل كتيرا سفيد چهار و نيم دام صمغ عربي دو نيم دام نشاسته يكدام ااست

مغز تخم سرو و مغز تخم تربوز هر يك سه درم و نيم كافور پنج سرخ صندل سفيد نه دام پخته قند سفيد شش دام 
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 براي دق از بياض والد مرحوم كتيرا صمغ ايضاًپخته سفوف سازند و اگر از همين اجزا معجون سازند نفع زياده كند 

 براي دق ايضاًك پنج ماشه سائيده سه حصه كنند و يكحصه نهار با شير بز كه تازه باشد بخورند عربي طباشير هر ي

 گلو طباشير گشنيز مقشر هر واحد دو درم صمغ عربي  استو سرفه كه گاه گاهي در سرفه خون هم آيد مجربست

در دو توله شربت مركب آميخته  از اين درم يك سفوف سازند و درم يكاالخوين اقاقيا كتيرا كهربا بسد هر يك  دم

آيد عناب يازده دانه بنفشه گاوزبان تخم خطمي خبازي عود   ميبه عمل كه با سفوف سابق شربت مركببليسند 

 چهار درم سپستان بيست و هر يكالسوس مقشر نيمكوفته  صليب هر واحد دو درم تخم خشخاش مويز منقي اصل

برادة صندل هر واحد سه درم قند سفيد نيم رطل شربت نيلوفر نيم هفت عدد پرسياوشان بيخ انجبار نيم كوفته 

خان نافع سوءمزاج حار و حمي دق و محرقة حاده گل   از والد حكيم علويعرق كافوررطل شربت مرتب سازند 

 نيم من تبريز هر يكنيلوفر كدو تازه باقالي تازه هر واحد يك اوقيه برگ كاهو كنپ بيد برگ كاسني جو مقشر 

 ده مثقال عرق هر يك سفيد سي مثقال گل سرخ دو من تخم خرفه سه نيم من طباشير سفيد كتيرا صندل

 مقرر عرق كشند و در وقت عرق به دستور يك من گالب دو من هر يكبديمشك عرق نيلوفر عرق بيد ساده 

بچكد و در نسخة كشيدن كافور قصوري بيست مثقال سوده در ته ظرفي كه عرق در آن بچكد بپاشند تا عرق بدان 

ديگر حكيم ممدوح وزن گل سرخ يك اوقيه و كدو تازه نيم من و صندل سفيد ده مثقال و عرق بيدمشك و عرق 

 و گل بيد شاهتره گل گاوزبان گل بيدمشك هر يك يك اوليه باديان سيب شيرين به  است دو منهر يكبيد ساده  

 گل خربزه تخم كدو تخم خيارين تخم كاهو تخم  نيم من صندل سرخ كاسني مغزهر يكشيرين امرود شيرين 

 ضرور عوض برگ كاسني و تخم خرفه و طباشير و كتيرا و به قدر دو مثقال عرق كاسني ده من آب هر يكبنفشه 

 كافور پنج درم برگ كاهو و كاسني و بيدمجنون و بارتنگ و ر استت  كه قوينوع ديگر  استعرق نيلوفر مرقوم

هار توله كنپ بيد نه توله گل نيلوفر گل گاوزبان گل سرخ تخم خرفه تخم خيارين تخم  چهر يكخاكشي همه سبز 

 هر يك دو توله صندل سفيد تخم كاسني گل بنفشه هر يكتربوز گشنيز خشك خبازي خطمي كاهو خس هندي 
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 هر يكد و انناس نه توله باقالي تازه خيار و بادرنگ و كدو شيرين و پزدبه و تربوز و جو مقشر و سيب و بهي و امرو

 نه هر يكنيم آثار كسير و يك آثار خاكشي  يك نيم پاو كتيرا بيست و پنج مثقال تخم تاج خروس و تخم نيلوفر 

 دو شيشه برگ ريحان برگ ترنج هر يكتوله گالب پنج شيشه عرق بيدمشك عرق نيلوفر عرق شاهتره عرق صندل 

دق و  تب خان جهت  معمول حكيم اكملعرق شيره تا نه توله برگ بستان افروز هر يك دو قبضه شربتي از پنج تول

 چهار دام هر يك كدوي تازه برگ كاسني سبز برگ كاهو  استسوداوي نافع و مسكن لهيب حرارت و مرطب بدن

الثعلب گاوزبان تخم خيارين مغز   نيم پاو گل سرخ صندل سرخ صندل سفيد عنبهر يككسير و گل بيد گل نيلوفر 

 دو توله گشنيز خشك چهار توله تخم كاسني گل گاوزبان زهر مهرة خطائي طباشير هر يككاهو تخم كدو تخم 

 يك توله تخم خرفه سه توله گل كنول پنج توله گالب دو آثار عرق بيدمشك عرق شاهتره عرق هر يكسفيد 

 متعارف عرق به طريقجت  حابه قدرالثعلب هر واحد يك آثار عرق بيد ساده چهار آثار شير بزده آثار آب باران  عنب

صورت  در اين كشند و اگر سرد زياده خواهند كافور پنج مثقال سوده افزوده در ظرفي كه عرق بچكد پهن نمايند و

 براي دق و سل از مجربات استادي مرحوم آب برگ خرفه آب كدو آب تربز نوع ديگرعرق شير كافوري ناميده شود 

هر تخم خيارين گاوزبان گشنيز خشك گل سرخ صندل سرخ صندل سفيد يا آب خيار هر يك نيم آثار تخم خرفه 

 يك توله آب ليمو شربتي بيست هر يك دو توله خاكشي چهار توله گل نيلوفر سه توله تخم كاسني طباشير يك

 يك آثار قند سفيد نيم آثار شير بز سه آثار ادويه را شب در هر يكعدد عرق بيدساده عرق نيلوفر عرق گاوزبان 

قيات خيسانيده صبح شير داخل كرده عرق كشند و هفت توله همراه قرص كافور سه ماشه بنوشند و اگر خواهند عر

 ذبول رسد قرص كافور با شير خر يا شير بز يا شير به حدشربت نيلوفر يا شربت سيب داخل كرده بنوشند و چون 

ن صاحب دق شير بز دوازده آثار عرق نيلوفر  ترطيب بدبه جهت ايضاًزنان خاكشي پنج ماشه پاشيده استعمال كنند 

 پنج آثار آب سيب شيرين نيم آثار آب ليمو شيرين دو آثار آب هر يكعرق كاسني عرق بيد ساده آب هندوانه 

 پنج توله هر يكزردك آب نيشكر هر يك پنج آثار آب به شيرين نيم سيرگل نيلوفر گل بنفشه گاوزبان طباشير 
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 دو توله تخم كاسني نيم پاو تخم خرفه هر يك خيار بيست عدد صندل سفيد تخم كاهو جرادة كدو سه عدد جرادة

 دو آثار عناب سه عدد هر يكالسوس چهار توله برگ كاسني سبز بيدمشك گالب  پنج توله خاكشي شش توله اصل

احب گل خان ص  تاليف حكيم شريفعرق مركبگل سرخ سه توله كافور قيصوري پنج ماشه بر دهن نيچه بندند 

 نيم پاو گل گاوزبان گل سرخ مغز تخم كدو تخم كاهو تخم خيارين گل كنول گشنيز هر يكنيلوفر گل بيد كسيرو 

 يك توله تخم خرفه سه توله برگ كاهو سبز چهار دام هر يكخشك هر يك دو توله تخم كاسني صندلين طباشير 

 ناشپاتي هر واحد يك عدد در عرق بيد عرق خيار يك عدد دانة انار شيرين دو عدد سيب شيرين دو عدد بهي

 به طريق حاجت شب بخيسانند و صبح به قدرالثعلب عرق نيلوفر هر يك چهار آثار بيدمشك يك آثار آب باران  عنب

خان كاسني چهار درم گل سرخ بنفشه نيلوفر تخم تربوز تخم   مخترع حكيم اجملنوع ديگرمتعارف عرق بكشند 

 يك نيم توله هر يك دو توله گاوزبان خطمي خبازي هر يكان خاكشي اسپغول ترنجبين الثعلب بادي  عنبخربزه

 يك توله صندل سرخ هر يك سه توله صندل سفيد بيخ كاسني هر يكتخم خيارين تخم كدو تخم كاهو 

خرد  نه ماشه عناب پانزده دانه كافور چهار ماشه مويز منقي چهارتوله االيچي هر يكالسوس طباشير سفيد  اصل

 مشهور عرق به طريق نيم توله تخم خرفه چهارتوله برگ بيد پاو آثار تخم بالنگ و هفت ماشه هر يكزهرمهره 

 نسخة آن در  است كه جهت سعال حار و سل و دق و حميات محرقه كه با سرفه باشد معمول قرص كافوركشند

بت خشخاش و لعاب بهدانه بدهند و براي دق قول صاحب كامل خواهد آمد دو درم از آن براي سرفه با دياقوذا يا شر

دق و محرقه و  تب  كهنوع ديگرو حميات حاده به آب انارين و ماءالقرع و ماءالخيار و آب هندوانه و آش جو دهند 

 هر يكجميع اقسام تپهاي حاره و يرقان را نافع و تشنگي بنشاند و بقرص مبارك مسمي است گل سرخ ترنجبين 

 سه درم تخم خربزه درم تخم كاهو سه نيم درم مغز تخم يك و نيم هر يكيارين طباشير پنج درم مغز تخم خ

 دانگ كوفته بيخته اقراص سازند يك و نيمالسوس يك مثقال كافور  كاسني چهار درم مغ زتخم كدو دو درم رب

شير سفيد دق و حميات محرقه و مسكن تشنگي كافور يك درم طبا تب  كافوري نافع جهت سرفه وقرص طباشير



543 

 

 چهار مثقال كوفته هر يكمغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ تخم كاسني تخم خرفه تخم كاهو گل سرخ صندل سفيد 

 تب خان كه براي  از اختراع علوينوع ديگر لولويبيخته بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند شربتي يك مثقال 

الدم و اسهال دموي و كبدي  الدم و قي  و از براي نفثدق و سل و خفقان حاد و حميات محرقه وقتيكه با اسهال باشد

 مرواريد ناسفته طباشير سفيد سرطان سوخته تخم خشخاش سفيد تخم كاهو تخم خرفة  استالنفع و ذوباني مجرب

 دو مثقال مغز تخم خيارين پنج هر يكالسوس غنچة گل سرخ   سه مثقال كهرباي شمعي ربهر يكمقشر كتيرا 

 دو دانگ هر يك يك مثقال كافور قيصوري يك درم زعفران ابريشم مقرض هر يكسد محرق مثقال صمغ عربي ب

 مجرب جهت حمي حار و دق كه با قرصكوفته بيخته به آب بارتنگ سبز سرشته اقراص سازند شربتي يك مثقال 

صمغ عربي بريان  يك ماشه طباشير گل داغستاني هر يكاسهال بود مرواريد ناسفته زهرمهره سائيده كهربا سائيده 

 دو ماشه هر يكاآلس دانة هيل  گلنار فارسي تخم حماض بريان گل سرخ گل ارمني اقاقيا پوست بيرون پسته حب

هر  سه ماشه خرفة مقشر بريان صندل سرخ صندل سفيد هر يكنشاسته تخم خشخاش تخم كاهو گشنيز مقشر 

 هر دو از ماءالقرع و ماءالخيار خوراك نيم درم ة برگ بارتنگ اقراص سازندبه شير چهار ماشه كوفته بيخته يك

 طريق  استدق و دموي و صفراوي و اخالط محترقه و سرفة حاره و ترطيب مزاج و رفع تشنگي نافع تب براي

 كه بگيرند خيار و يا كدو تازه و از سركار و چند جا بزنند پس در گل زرد يا آرد جو كه اين استساختن آنها 

 انگشت باشد گرفته در تنوري كه شدت گرمي آن فرو نشسته باشد بدارند تا بريان شود  يكبه قدرضخامت آن 

 بريده بيفشارند و آب كه برآيد صاف نموده همراه شربت آن راصبح از تنور بيرون آورده گل يا خمير دور كرده سر 

 روز اضافه نموده تا يك رطل نيلوفر بدهند و اول روز از هفت توله شروع نمايند بعد از آن يك يك دو دو توله هر

رسانند همراه اقراص مناسبه و اشربة الئقه كه مقتضي وقت باشد و اگر احتياج تبريد زياده باشد بر يخ و برف سرد 

  است هر روز كم نمايند و دادن چهل روز يا زياده و كم موقوف بر راي طبيببه دستور برند و پس از آن كار بهنموده 

شود پس در امزجة كه خوف استحاله باشد با ترشي مناسب  اءالقرع مستحيل بصفرا مي كه مآن استو بايد د
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 و نيكو استاستعمال نمايند و جائيكه سرفه مانع استعمال ترشي باشد سويق جو يا شربت نيلوفر براي اصالح آن 

شود  مستحيل بصفرا نميكند و  ماءالخيار ادرار نسبت بماءالقرع زياده دارد و مادة حمي را از جهت ادرار دفع مي

اند كه مثل آب   يعني آب تربوز جهت حمي دق و تپهاي گرم و حرارت جگر نافع و بعضي نوشتهماءالبطيخ الهندي

صفراوي بود آب كدو به اشربة مانع  تب شود ليكن فقير چند جا در حمي دق كه همراه او كدو مستحيل بصفرا مي

 آب كه آن بصفرا گشته و باعث ازدياد حمي صفراوي گرديده بعد از استحاله بصفرا استعمال كرده آب او مستحيل

كدو موقوف كرده آب تربوز استعمال نموده باعث ازدياد حمي عفنيه نگرديده تسكين حدت حمي دق نموده و طريق 

نگذرد استعمال  تب  گويد كه تا يك هفته از ابتدايصاحب قادري و  استاستعمال و قدر شربت او مثل ماءالقرع

وي و ديگر فواكه رطبة كثيرالمائيت جائز نيست كه ماده را خام كند و با سكنجبين جهت تفتيح سده و ادرار بول و 

يرقان و مواد محترقه و اعانت هضم و با تمرهندي جهت مواد صفراوي و جرب و حكة با شيرخشت و امثال آن جهت 

و مؤلد خون رقيق و بلغم شيرين و مرطب بدن و الكيفيت كه كم مقدار باشد مفيد  تپهاي حاده و رفع خلط ردي

تر بهتر و طريق گرفتن آب   بارد و مصلح او گلقند و عسل و قند و امثال آن و تربوز هرچند شيرين مضر سپرز و معدة

 ماءاللحم بسيط كه بنوك كارد مغز او را بزنند تا آب از آن جدا شود پس آن آب را صاف كرده بنوشند آن استاو 

به دق را نافع گوشت فربه و سرخ از چربي جدا كرده ورق ورق نمايند و در آب شيرين بپزند  تب لب وكه ضعف ق

يكه بگدازد و آب غليظ گردد پس در قرع انبيق عرق كشند و اگر با بعضي ادوية مناسبه كشيده استعمال كنند حد

 آرند نفع آن به عمل آمد مرتب ساخته  در قول صاحب كامل خواهدطريقي كهبه منافع بسيار مشاهده نمايند و اگر 

حكيم عابد  و  است كه در امراض حاره و صداع يبسي و تب دق معمولمعجون راحتنيز بيشتر حاصل شود 

 بارها آزمودم و خطا نكرد و نديدم كه حميات حارة جديد و قديم را قلع نكند سيما دق را آن را نوشته كه سرهندي

كند كافور قيصوري نيم   در آن سوءتدبير واقع شود خورانيدن او اصال فائده نمينمايد ليكن اگر كه شفاي تام مي

مثقال مرواريد ناسفته ياقوت رماني طباشير قاقلة صغار و كبار هر واحد يك نيم درم صندل سفيد تخم شاهتره بيخ 
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 درم آمله منقي  سههر يكانجير مغز تخم خيارين مغز تخم هند يا نه مغز تخم كدوي شيرين تخم خشخاش سفيد 

 چهار درم و نيم ترنجبين شش درم هر يكالسوس  اآلس تخم كاهو تخم خرفه صمغ عربي زرشك گل سرخ رب حب

 هشت دام پخته رب به شيرين رب انار هر يكتخم كاسني گشنيز خشك هر يك هفت درم و نيم گالب بيدمشك 

 آب هندوانه هر واحد يك عدد آب عناب بيست  ده دام پخته نبات سفيد دوازده استار آب كدو تازههر يكشيرين 

نافع  مفرح بارد آورده آميزند شربت يك مثقال به قوامدانه ادوية خشك را كوفته بيخته ربوب و آبها و نبات را 

سوده طباشير گل سرخ تخم خرفه مقشر بريان گشنيز  به گالب مدقوق و مسلول كه با لينت نضج بود صندل سفيد

آمله پوست بيرون پسه گل نيلوفر گل گاوزبان  به گالب ربا زهرمهره سوده مرواريد سودهمقشر بريان بسد كه

 دو درم زعفران كافور هر يك دو دانگ هر يكاآلس هر واحد يك درم مغز تخم خيارين مغز تخم كدو شيرين  حب

وس تخم خشخاش الس ورق نقره يك درم قند سفيد سه چند ادويه و اگر سرفه بسيار باشد صمغ عربي بريان رب

السوس مقشر نيم  دق گلوي سبز نيم كوفته يك توله اصل تب  نافعنقوعسفيد گل ارمني هر واحد يك درم افزايند 

 هفت ماشه در پاو آثار آب گرم شب بخيسانند هر يككوفته شش ماشه تخم خطمي خبازي شاهتره گل نيلوفر 

اشه در آب مذكور برآورده نبات سفيد يك نيم  شش مهر يكصبح آب صاف گرفته شيرة تخم كاهو و تخم خرفه 

دق و بخار سوداوي سوخته تاليف  تب نافع ياقوتي بارد مداومت نمايند بر اينتوله داخل كرده بنوشند و چند روز 

خان مروايد ناسفته كهرباي شمعي هر واحد هشت ماشه ياقوت سرخ عنبر اشهب كافور هر يك دو ماشه  حكيم علوي

 هر يك ماشه گاوزبان سه ماشه زعفران سه ماشه بسد محرق ابريشم مقرض يك و نيمورق نقره ورق طال يك ماشه 

ين گشنيز مقشر پوست به همشش ماشه آمله در شير پرورده چهار توله و شش ماشه صندل سفيد يك توله طباشير 

ي عرق بيدمشك  هفت ماشه شربت سيب شيرين شربت انار شيرين واليتهر يكبيرون پسته گل نيلوفر گل سرخ 

اقوال مدققين  دو توله نبات سفيد نيم سير بدتسور مقرر مرتب سازند خوراك يك درم هر يكگالب عرق گاوزبان 

نويسد كه در اول امر هنگامي كه قوت متماسك و بر اعضا گوشت باشد و بدن نيك حال بود و  صاحب كامل مي
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به اهر نشود در آن صحت و صالح ممكن بود چون نبض دقيق صلب نباشد و سائر عالمات مشتبه باشد و خوب ظ

 كه مسكن ايشان در فصل گرما اندر موضع سرد اين است اليق تدبير نمايند و اول آنچه الئق استعمال بود تدبير

باشد كه در آن هواي شمالي وزد و يا حوالي او ظروف گلي نو پر از آب سرد شيرين نهند و رياحين بارد مثل گل 

 بنفشه و گل سيب و امرود و برگ بيد و برگ انگور و مورد تر و صندل و گالب و كافور پيش او دارند سرخ و نيلوفر و

الهوا بنوعي كه از آن فراشا نگردد ساكن باشند و از  و خواب بر فرش نرم كنند و اگر فصل سرما بود در جاي معتدل

غضب و غم نسازند و هر روز ماءالشعير با تعب و حركت و بيداري و گرسنگي و تشنگي و جماع بازدارند و تحريك 

 دو اوقيه به آب سرد به قدر حاجت بدهند و بعد نوشيدن آن جالب وشربت خشخاش يا شربت عناب به قدرنبات 

 باشد درآيند و بعد از خروج آن بچوزة مرغ يا پاچة بزغاله بطور اسفيدباج گرم نيمدهند و در آبزن كه آب او شيرين 

 و به شكريخ كاهو و اسفاناخ و قطف پخته غذا سازند و در بعض اوقات حريرة معمول از آرد سفيد بچيزي از كدو يا ب

 بادام يا كباب آن در آب و به روغنروغن بادام و از اطريقه بخورند و گاهي بماهي هاربي بطور اسفيدباج يا بريان 

 به شيرظاهر نباشد و آهسته بود  تب  آنجاالجسم غذا كنند و اگر در نمك انداخته و گاهي با دوغ بز نوسن و صحيح

 خر غذا سازند و بيضة نيمبرشت ايشان را موافق بود و كذا مغز خيار و بادرنگ و بيخ كاهو و بيخ به شيرتازه والسيما 

 هضم كند و به سرعتكاسني هر دو مربي و مانند آن و غذاي ايشان در روز دو مرتبه اندك اندك بمقداريك معده و 

ها قبول كنند بايد داد و از فواكه انار شيرين و شفتالو نبطي و سيب پخته و عناب تر بخورند و اكثار اينها اعضاي آن

نكنند و انجير و انگور بد نيست اگر مقدار معتدل و پخته باشند و موز بخورند و از حلواها آنچه بخشخاش تر و شكر 

م خيار و مانند آن بسازند و ايشان را از آب سرد منع نكنند و  تخم كدو شيرين و مغز تخبه مغزو آنچه از بادام تر يا 

آب  و به گالب  و گالب و بقير و طي معمولبه صندلاز اغذية حار يابس پرهيز كنند و بر سينه و جگر پارچة مبلول 

ز آن العالم و روغن گل و روغن بنفشه بدارند و چون پارچه گرم شود با سردرتر ا خرفه و آب گشنيز تر و آب حي

 تخم كدو و روغن نيلوفر استنشاق نمايند و لباس ايشان پارچة به مغز بنفشه جيد و مربي به روغنتبديل سازند و 

 و گالب رنگين كردن توانند در به صندلكتان مالئم مثل تستري و قصب باشد اگر ممكن بود و اگر پارچة ايشان 
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ظاهر بود بايد كه  تب چيزي از عالمات ذبول ظهور كند و كه در آن و اما كسيقوت نفوس و اعضاي ايشان بيفزايد 

از هواي سرد حذر نمايد تا نزالت عارض نگردد و هر روز قبل از طلوع آفتاب قرص كافور به آب انار يا آب هندوانه يا 

 روغن ماءالقرع يا ماءالخيار بدهند وچون آفتاب طلوع كند ماءالشعير كه در آن خشخاش و عناب پخته باشند و بر آن

بادام شيرين يا روغن تخم كدو يك مثقال چكانيده بنوشانند و بعد سه ساعت از آن اندك شربت خشخاش يا شربت 

عناب يا جالب بدهند و در آبزن آب شيرين كه در آن گل نيلوفر و بنفشه و پوست كدو جوشانيده باشند بنشانند و 

و در خانة گرم حمام داخل نكنند و نه در موضعي كه كرب الهوا باشد  اين در خانة اوسط حمام و يا در جاي معتدل

 نشف به عدهيا عرق نمايند و در آبزن مكث معتدل نموده برآيند پس بر بدن روغن بنفشه يا روغن تخم كدو بمالند 

كنند و اندك صبر نموده غذا دهند به اسفيدباج گوشت بچة مرغ و روغن بادام و اطريه و در آن قطعه كدو و مغز 

 غذا دهند واكثار از آن به دستورو باشد و سائر آنچه مذكور شد و بعد عصر باز مثل صبح در آبزن نشانند و كاه

ننمايند و هنگام خواب جالب يا شربت عناب لعاب بزرقطونا و لعاب بهدانه و شيرة تخم خرفه كه در آب شيرين 

 به عملمبرد مرطب مع استعمال قيروطي مبرد برآورده باشند با يك درم روغن بادام شيرين بدهند و سائر تدبير 

السوس   هر واحد پنج درم گل سرخ ربخربزه بگيرند مغز تخم كدو مغز تخم خيار مغز تخم صفت قرص كافورآرند 

طباشير هر واحد سه درم صمغ عربي نشاسته كتيرا صندل سفيد هر واحد دو درم تخم خرفه يك درم كافور نيم 

لينت شكم باشد اين  تب باريك سائيده لعاب اسپغول سرشته اقراص سازند و اگر با ايندرم تا نيم مثقال همه را 

خشخاش سفيد مغز تخم كدو تخم خرفه مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ مغز بهدانه همه صفت آن قرص دهند 

  سه درم نشاسته دو درم گل سرخهر يكبريان هر واحد شش درم صمغ عربي طباشير تخم حماض گل قبرسي 

پنج درم كافور نيم درم باريك سائيده بلعاب بزرقطونا قرص سازند بوزن يك يك مثقال و به آب سيب و آب امرود و 

اآلس و قطعات به پخته باشند و بر آن  آب به سحرگاه بدهند و بعد طلوع آفتاب آب پست جو كه در آن اندك حب

 اگر با وي اسهال بود  استدق را نافع تب كه قرصيصفت حاجت انداخته بنوشند به قدرصمغ عربي و گل ارمني 
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بلوط هر واحد چهار درم  بگيرند مغز بهدانه و مغز تخم كدو و مغز تخم خيار بريان هر واحد پنج درم گل ارمني و شاه

اآلس هر واحد سه درم طباشير صمغ عربي هر واحد دو درم همه را باريك سائيده  گل سرخ تخم حماض كهربا حب

ته قرص سازند و بوزن يك مثقال برب مورد در آب سرد آميخته وقت سحر بخورند و غذا ماش مقشر به آب به سرش

 كه در آن عالمات ذبول خوب ظاهر شده باشد اال و اما كسيبريان يا دخن مقشر بطور اسفيدباج پخته بدهند 

گاه قرص كافور به اندك شير  مذكور پردازند و سحربه تدبيربحايي نرسيده باشد كه در آن صحت ممكن نيست ايضاً 

قوي حاد نباشد بعد از آن در آبزن  تب خر يا شير زنان كه كف آن از پنبه دور كرده باشند استعمال نمايند اگر با وي

 در جاي معتدل يا د رخانة اوسط حمام قريب دروازه بنشانند و اندك مكث در آن نمايند پس بيرون آمده در گرم نيم

 روغن بنفشة خالص بر بدن به عده بايد گرم نيماگر فصل گرما باشد و اگر سرما بود آب آب سرد شيرين درآيند 

تر باشد بعد از آن اندك صبر كرده ماءالشعير بشربت خشخاش   كدو باشد نافعبه مغزمالند و اگر روغن آن معمول 

فر و پوست كدو و پوست  كه در آن بنفشه و نيلوگرم نيمبنوشند و بعد سه ساعت باز اعادة دخول آبزن به آب 

العالم و مانند آن  خشخاش وجو مقشر نيمكوفته و گل بابونه و تخم خطمي و خبازي و برگ آنها و برگ كاهو و حي

جوشانيده باشند بايد كرد و در آن اندك مكث كرده بيرون آيند و در آب سرد شيرين كه بسيار سرد نباشد تا از آن 

 بنفشه و نيلوفر مالش كنند و پارچه بپوشند به روغنآينده بعد از آن خارج شده بدن را تكليف رسد و فراشا كند در 

االنهضام سازند و از غذا ممتلي نشوند ليكن   هاربي رضراضي و غيره از اغذية سريع و غذا بچوجة مرغ يا تيهو يا ماهي

 به سرعت باشد حريرة كه  هضم شود و هنگام آخر روز كه معده از غذا خالي شدهبه سرعتغذا بمقداري بايد كه 

جو مقشر كوفته بيست درم باقالي  صفت آنمرض انتفاع يابند  در اين  حريرهاز اينهضم گردد استعمال نمايند و 

سفيد كوفته ده درم ماش مقشر خشخاش سفيد هر واحد هفت درم بادام شيرين مقشر پنج درم همه را در سه رطل 

 آب آن صاف نموده بر چهل به عده بر آن انداخته بار ديگر خوب بپزند آب بپزند تا پخته گردد صاف كرده آب كدو

 حاجت در آن به قدر آب بيست درم آب انار ميخوش و چهار درم روغن بادام ريزند و مغز نان ميده از ايندرم 
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ن عمل  صبح در آبه دستورشكسته از چهار اوقيه تا نيم رطل از آن بنوشند و اندك صبر كرده در آبزن نشينند و 

نمايند و هرگاه از آن خارج شوند و معده خالي بود و هرچه خورده است خوب هضم شده باشد و از معده منحدر 

قوي نباشد شير زنان از پستان  تب گشته پس لعاب و جالب يا آب انار و شربت خشخاش كه مذكور شد بدهند و اگر

به ظاهر باشد نزديك شير نگردند و دوغ گاو  تب ت وبمكند يا شير خر بمجرد دوشيدن بنوشند و اگر در آنجا حرار

يكه در سل مذكور شد بدهند و بر سينه قيروطي مبرد ضماد كنند و اگر در بعض اوقات طبع قبض گردد دستور

 كه  استخيارشنبر و ترنجبين و لعوق اجاص يا آلو تازه يا قومسي در شربت بنفشه تر كرده و مانند آن بدهند و الزم

 و هرگاه كه طبيعت نرم گردد سفوف الطين بشربت  استمرض مذموم در اين م حذر كنند كه آناز نرمي شك

اآلس و آب پوست جو و صمغ عربي و گل قبرسي بدهند يا قرص طباشير قابض كه زعفران از آن دور كرده  حب

مغز تخم خيار مغز تخم كدو  صفت آن  استباشند بشربت آس دهند و اين قرص بدهند كه در مثل اين مرض نافع

و بادرنگ بريان هر واحد سه درمغ صمغ عربي نشاسته گل قبرسي هر واحد يك نيم درم خشخاش سفيد بريان 

بلوط هر واحد دو درم صندل سفيد يك درم كافور نيم درم همه  چهار درم تخم خرفة بريان طباشير تخم حماض شاه

بلوط و غير او زعرور و   تا دو درم برب آس بخورند و شاهرا باريك سائيده بلعاب اسپغول قرص سازند و از يك مثقال

بذبول مردي گردد و يبس بدن و جفاف او مستحكم شود در  تب امر صاحب اين و هرگاهكنار خشك بخورند 

ر طوبات فاني گردد و تازگي حيات از آن برود در آن عالج سود ندارد و بشفاي او سبيل نيست ليكن بهرحال سزاوا

وت او نمايند تا مدتي حيات او باقي ماند واين چنان بايد كه شير زنان از پستان بمكند و بر بدن  كه حفظ قاست

 آرند و چون از به عملشير تازه هنگامي كه دوشيده باشند نطولي سازند و اگر ممكن باشد كه در آبزن شير نشانند 

 روغن بنفشة خالص به عدهده باشند بريزند آن بيرون آيند بر بدن او آب شيرين كه در آن بنفشه و نيلوفر جوش دا

 بچة ماكيان و دراج و تيهو كوفته كه در آن قطعة سيب شامي و بهي و اندكي شراب به لحومبر بدن مالند و غذا 

انداخته باشند و اگر خواهند عوض دارچيني قطعة عود خام اندازند و شورباي آن بنوشند و يا ماءاللحم از گوشت 
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ة مرغ به آب سيب و بهي سازند و اندكي كعك در آن آميزند كه اين حفظ قوت او نمايد و بزغالة كوچك و بچ

ماءاللحم به اين نوع بسازند بگيرند گوشت سرخ و باريك ورق كنند و در ديگ سنگين انداخته قدري گالب چكانند 

د و گوشت را با زبر آتش و سرديگ پوشيده زير او آتش مالئم كنند و چون آب بگدازد و در ظرفي صاف كرده بگيرن

 صاف كنند و گوشت را بيفشارند تا هيچ تري در گوشت نماند پس اين آب را باز آن راگذارند و هر قدر كه آب برآيد 

تر گردد و قدري نمك در گشنيز آميخته استعمال نمايند و چيزي كه اشتهاي  در پاتيله انداخته بجوشانند تا پخته

ة صندل و عود خام و به قطعايح خوشبو مثل صندل و گالب و كافور پيش او دارند و آن كند از آن منع نكنند و رو

 و گالب و كافور رنگين سازند و در مسكن رياحين مثل شاهسفرم و نيلوفر وگل به صندلكافور بور سازند قميص او 

 و لخاخ خوشبو نهند و سرخ و گلهاي فواكه و بيد فرش نمايند و اگر فصل گرما باشد حوالي او ظروف پر از آب سرد

 تدبيري كهمسكن او چنان بايد كه در آن باد شمالي آيد و گاهي بر چهرة او گالب سرد كرده بپاشند و با اين حالت 

 آن سرعت نخواهد به سويسبيل او باشد استعمال نمايند زيرا كه از آن اندك مدت حيات او دراز خواهد شد و موت 

شود   هر دو تمام مياز اين و هر واحد  استفرمايد كه عالج دق تبريد و ترطيب  ميالرئيس شيخكرد انشاءاهللا تعالي 

بتقريب اسباب او در رفع اسباب ضد او يعني تسخين و تجفيف و گاهي سبب يكي از آن هر دو سبب ضد ديگر 

ص كافور و  مانند تبريد به اقرا استگردد و آن فصد ترطيب شود مثل سبب تبريد كه آن گاهي سبب تجفيف مي مي

شود و آن ضد تبريدست همچون   تسخين ميبه سببطباشير و امثال آن و امثال آن و ايضاً گاهي سبب ترطيب 

 كه رعايت اين امور نمايند و هرگاه حاجت  استنمايد پس الزم كند ليكن تسخين نيز مي شراب كه آن ترطيب مي

 در آن قوت ترطيب باشد مثل چيزي كه پس از آن به تبريد قوي داعي باشد و آن يبس بود همراه آن يا پيش يا

ماءالشعير و شيرة خرفه و لعاب اسپغول و مانند آن دهند و همچنين اگر حاجت بترطيب قوي سريع افتد مثل 

 در آن قوت تبريد باشد مثل شربت نيلوفر و چيزي كه كه با وي يا پيش يا عقب آن  استماءاللحم  و شراب الزم

واجب بود  ه و تخم خيارين بدهند و اگر سبب دق ورم يا الم در عضوي باشد عالج او اوالً بنفشه همراه تخم خرف



551 

 

بسيار اشتداد  تب هركه خواهد كه تبريد او از فنون مختلفه مثل ترطيب و تقويت تركيب دهد موافق بود كسي را كه

ت سحر بدهند اگر سرفه نباشد و  كه ابتدا نمايند و اقراص كافور و مانند آن در سكنجبين وق استنمايد پس واجب

هنگام طلوع آفتاب ماءالشعير دهند با سرطانات اگر از آن كراهت نكند يا با جالب يا به آب انار و نزد خواب لعاب 

 كه معلوم شده از اشربة مبرده مثل شربت Ĥن است همتدبير مبرداسپغول اگر ضعف معده و غير آن مانع نباشد و 

 مثل كاهو و خرفه و كاسني و از اقراص مثل قرص كافور و از اضمدة مبرده به قول صندل و از نيلوفر و بنفشه و انار و

مثل صندل و گل ارمني به آب برگ كاسني و كاهو و خرفه و مروخات از موم و روغن بنفشه و آبهاي سرد و مانند 

شش خفيف بر آن كنند زيرا كه  ضعف مزاج پوبه سببآن و تبريد هواي او حتي كه در سرما و اگر احتمال آن نكند 

 و كافور رنگين و بويا كرده باشند و اشمام به صندلبتبريد هواي او بهترين اشياست و مثل پوشانيدن لباس كه 

 و به عرق در آن گل سرخ و كافور و صندل باشد و فواكه بارده و ريحان بر آن گالب پاشيده و بتبخير چيزي كه

مدة بسيار سر در ابر اعضاي قريب از اعضاي تنفس طول ندهند كه گاهي او  كه وضع اض استحمام كنند و الزم

بنفس و آواز ضرر عظيم رساند و واجب است كه مريض براحت و خواب و سكون و فرحت ميل كند و از آنچه غضب 

 و حزن و غم آرد و از جوع و عطش طويل اجتناب نمايد و برايشان واجب بود كه اضمدة مبردة خوشبو استعمال

اند و خصوصاً بر سينه و قريب او و سرد كرده باشند و در آن قبض نباشد زيرا كه قبض با  كنند كه آن حاضرالنفع

كند و بايد كه مدام تبديل او نمايند تا دوا گرم نگردد و بدن و قلب  وجود احداث تجفيف قوت دوا را از غوص منع مي

 بسيار كنند بعيد نيست كه عضو ضعيف كند و چون قريب اعضاي را نسازد با مراعات شدت تبريد او زيرا كه اگر سرد

و تدبير طب تنفس باشد بعيد نباشد كه حجاب و غيره را تخدير نمايند و از اخراج نفس بسهولت منع نمايد 

منجملة آن اغذية لينه و فاكهيه است و آبزنات و مراخات و ضمادات و نشوقات و سعوطات و راحت و سكون و عدم 

 براي مدقوقين كه مبرد صرف باشند يا با ترطيب اما مرطبه ذكر ادوية مبردهسنگي يا تشنگي بر مريض هجوم گر

 بر آن غذائيت غالب باشد مثل ماءالشعير مطبوخ بسرطانات  از جهت كه آناز آنها پس جميع آن غذائيه است تا 
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به آب سرد و نمك و خاكستر سه مرتبه يا سرطانات و بايد كه دست و پاي آنها بكنند و دمها و آاليش آن دور كرده 

 در ماءالشعير بپزند و مثل دوغ گاو رقيق همچون آب و مثل به عدهزياده بشوند تا پاك و صاف از بوي بد گردد 

  است مذكور در عالج حميات حاده و مثل لعاب اسپغول و اما در سركه بتجفيف شديد و قوت تحليلبه قولآبهاي 

 مقاومت هر دو خصلت يعني تجفيف و قوت تحليل نمايد مثل آميختن او به آب ي كهبه چيز كه  استپس واجب

اند كه با وجود ترطيب او مبرد باشد  بسيار با بعضي مرطبات ملينه چون لعابات بنوشند و در شير خر شك كرده

دق ديگر  تب  را بجزاند ليكن آن كسي را موافق بود كه او حتي كه قوي تبريد او را فضيلت بر تبريد دوغ گاو داده

 كه از بستن شير در معده حذر كنند و آنچه منع بستن آن  است نبود و الزمبه عفونتنباشد و ماده و خلطي مهيا 

 و چون خوف حدوث عفونت از شير گردد اسهال برفق نمايند و اگر خوف تسخين شود چند روز ترك ر استكند شك

 اعادة شير كنند و به عدهباشير و آب فواكه مثل آب انار و سيب كنند نمايند و در آن ايام معالجه بقرص كافور و ط

اما ادوية مبرده كه در آن ترطيب نيست مثل اقراص معلومه اعني قرص كافور و قرص بسد بارد و مثل اين قرص 

طباشير گل ارمني هر واحد چهار درم گل سرخ شش درم تخم خرفه مغز تخم خيارين مغز  صفت آن ر استطباشي

 قريب آن بارتنگ نشاسته ايضاً نيكو استخم كدو كهربا هر واحد سه درم قرصها سازند شربتي دو درم و اين بسيار ت

 چهار درم تخم خشخاش پنج درم مغز تخم كدو و خيار هر يكصمغ كتيرا هر واحد سه درم گل ارمني طباشير 

السوس ده   بادرنگ هر واحد هفت درم رب مغز تخم خيارخربزهتخم خرفه هر واحد شش درم مغز بهدانه مغز تخم 

 كه Ĥن استدرم بلعاب بزرقطونا قرص سازند و اما مروخات و اطليه و ضمادات مبرده و نشوقات و سعوطات مبرده هم

 كدو و خشخاش و نيلوفر و بيد و بنفشه است و اما فرش مبرد مرطب به روغنسابق معلوم شد و بهترين مروخات 

سازند و ميان او پر از  ان مير است در طبكه آنپاشيده و يا كتان از جنس  به گالب اديم كه محرك بود از آن است

چيز مسخن مثل پنبه و پشم نباشد بلكه از جنس كتان محلوج باشد و مدام تجديد آن كنند و يا فرش از چرمي 

 را باز دارد و قرب فرش باشد كه در آن آب پر كنند و بر آن دوخت بنهجي باشد كه آب منبسط گرداند و اجتماع او
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 رطب و رياحين بارد مثل گل به قولالعالم و  به آب و مجاري آن بود و زير او برگ درخت بارد رطب مثل بيد و حي

 براي مدقوقين اما آنچه با ذكر ادوية مرطبهسرخ باشد و ايضاً برگ شجر بارد و شاخهاي نرم انگور و مانند آن 

ة مبرده گذشت و الحال كالم در كيفيت نوشيدن شير و دوغ و در كيفيت استعمال تبريد باشد ذكر او در ذكر ادوي

آبزن و حمام و در استعمال مروخات و ادهان و اطليه و سائر تدبير باقي ماند و طريق نوشيدن شير در باب سل و 

و بعد از اين شير يبس معده معلوم شده پس بايد كه آن قانون باشد و بعد شير زنان مثل شير خر كدام شير نيست 

 معلوم شده و آنها خصوصاً شير خر قلع دق چنان چه بارد رطب باشد به قولبزست و بايد كه علف او از حشايش و 

 مادة حاصله در بدن به سبب عفونت واقع يا متوقع كه آن قالعي باشد و در شير باكي نيست مگر آن رانمايند اگر 

تر از جمله شيرهاست   و شير زنان از پستان مكيدن موافق استخر آن نافعباشد و شير براي صاحبان دق از اول تا آ

 كه ابتدا از ده درم كرده تا سي درم رسانند و زياده بر آن است و اولي آن استو قانون در نوشيدن و دوغ نيز قريب 

وي مخلوط سازند و آن نمايند اگر قوت اعانت كند و اگر خواهند چيزي از اقراص مبرده نزد حاجت تبريد شديد با 

يكه به شرطاگر بر مقدار مذكور در ابتداي تشرب يعني ده درم و آخر آن كه سي درم باشد زياده نمايند مختار اند 

 ذلك مع باشد و حرارت بسيار در آن نبود و گرم نيم كه آن است پس افضل او اما آبزنقوت بر هضم او اعانت كند و 

طبه بود و آبزن چنان باشد كه تري نمايد نه كه عرق آرد وجائز نيست كه  و حشايش مبردة مربه قولدر آن قوت 

بود وليكن مانع از آن ضعف ابدان  آبزن را بخار گرم باشد و اگر از استعمال آبزن بارد مانع نبودي بر آن ايثار نمي

بخشد و اما  عدم سخافت گاهي آبزن بارد شفا به سبب و سخافت آن و اما در ابتداي امر ايشان  استايشان

البدن را گاهي آبزن بارد شفا بخشد مع تبريد اندك كه در مزاج او آبزن بارد واجب كند و معالجة تبريد  ضعيف

تر از آن باشد خوف وقوع آن از تبريد آبزن در دق الشيخوخت بود و اين در  البدن ممكن بود و اگر ضعيف ضعيف

تر گردد و گاهي با وجود آن مدت مديد زنده   زمانه موت بطيكمتر باشد وليكن آنشخص را با وجود وقوع آو در آن

 كه آن استتر   صواب استماند و بسيار باشد كه نقل او به اين دق نيكوتر باشد و اما آنچه ما را در آن از كالم آبزن
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ج كنند زيرا  بارد معتدل البرد كه احتمال آن نمايند تدريبه سويابتدا به آب زني نمايند كه آن اندك گرم باشد و 

باشد و ايضاً بدن به آب گرم  كه اين تدريج بدن را قابل آب سرد گرداند چه الم بورد و مخالف در مزاج دفعه مي

 كه  استنمايد و اگر تكرار آبزن در روزي سه مرتبه كنند صواب باشد و الزم استفاده شبيه بفربهي متحمل بارد مي

ن مكث ننمايند تا سقوط قوت بتحليل مفرط نكنند و اگر ماءالشعير دو برفق استعمال نمايند يعني مدت طويل در آ

ساعت قبل از آبزن تناول نمايند صواب بود و اگر تقديم آبزن استعمال نمايند تا غذا منبسط گردد تا مجاري غذا را 

كنند بعد از آن آبزن  زماني بر آن صبر به عدهفراخ گرداند بعد از آن ماءالشعير و مانند آن از اغذية مرطبه بخورند 

ي سرد و تر مثل روغن ها به روغناستعمال نمايند تا غذا منبسط گردد نيكو باشد و بعد آبزن و حمام مالش بدن 

به الحراره  بنفشه خصوصاً معمول از روغن كدو و همچنين روغن نيلوفر و روغن كدو سازند و اگر بعد آبزن معتدل

مال آن كنند نقل نمايند بعد از آن روغن بمالند صواب بود و اگر تقديم  آبزن مائل تر ببرودت اندك كه احتسوي

 اندك در آب سرد و تر داخل شوند نيكو باشد و اين دخول در به عدهمالش روغن و تعجيل آن از آبزن ثاني كنند 

ن اوقات  به آب سرد و تر رسند باك نيست و بهتريكه آن احتمال قوت باشد و تبدريج در آن تا به حسبآب سرد 

گي درآيند بغير تدريج پس از يك بار و اگر ممكن بود كه بعد آبزن گرم در آب سرد  استاين صنعت بعد هضم طعام

يك  و از جهت خطر شديدتر و ريختن آن به آهستگي در خطر كمتر از در آمدن مريض ر استت آن جهت عالج بالغ

 و گرم نيم برودت آب تابستان باشد كه آن مابين به قدر و كمتر در منفعت وليكن برودت آن استگي اندر بار

شديدالبرد بود واگر تقديم دوشيدن شير بر اعضاي او نمايند اگر ضعيف نبود و يا آن ممزوج به آب گرم بود اگر 

 آبزن استعمال كنند صواب باشد پس اگر شير بر بدن دوشند شديدالترطيب بود و البان جيد به عدهضعيف باشد 

به  كه وقت خواب مالش آن استير زنان و خربزست و الزم است كه از پستان بدوشند و اولي براي دوشيدن ش

مدقوق را در دخول او رخصت نيست اال چون بنحوي باشد و اما حمام ي مذكوره بر همه بدن و مفاصل كند ها روغن

 بود گرم نيمد و حرارت آب او كه عرق نيارد و نه گرم كند و نه نفس را تغير دهد پس آب او از هواي گرم كمتر باش
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 نباشد و خصوصاً به عفونتبنوعيكه در مسام نفوذ كند و ايذا نرساند و عرق نيارد و چون در بدن مدقوق ماده مهيا 

 كه حمام در  استچون اين ماده مهيا بود و طعام هضم نشده باشد در آن وقت رخصت حمام نيست بلكه واجب

 بيرون به سرعتمهضوم از حمام در بدن باشد و در آن لبث طويل نكنند بلكه هنگامي كنند كه ارادة منبسط شدن 

 ضرر نكند معمول از جو و شير بخورند و چون مدقوق آن راآيند و بعد از آن چيزي از مرطبات غذائي و از حريره كه 

 كه او خال  استم خر تسكين آن نمايند و الزبه شير و ماءالرائب و به ماءالشعيررا در حمام تشنگي عارض شود 

ايم و از آن  ايشان در حمام پس اخراج آنها بنوعي باشد كه با وي البته تعب نرسد و در مواضع ديگر بدين خبر داده

 حمام به سوي كه در محفة محمول كه در آن فرش نرم گسترده باشد  است كه بل واجبيك و نيماندكي اعاده م

س بمضربة نرم نقل كنند از آنچه حمام را صالح بود و در آن خانه يا بردند حتي كه در آن بخانة اول حمام برسد پ

 نقل از محفه و به قدردر خانة اوسط اگر گرم نباشد لباس دور كنند و در يكي از آن هر دو خانه لبث نكنند مگر 

 به قدرن  برآوردن لباس بعد از آن در خانة سوم كه شديدالحرارت نبود داخل شوند و در آبه قدرانفاس قليل و 

 كه آبزن او در خانة اوسط آن استاند و نزد من بهتر   آنچه اطبا گفتهاين استاحتمال خود براي آبزن مقام نمايند 

معتدل باشد پس هرگاه بعد آبزن معتدل از آبزن بارد مفارقت كنند بمنديل يا بفرجية دو ته بپوشند و بفراش و 

  د و روغن بمالند و غذا دهندمحافة خود نقل كنند و عرق بمناديل نشف نماين

  در تغذية اصحاب دق

 شكم سير نخورند و بهترين اغذية ايشان ماءالشعير و جوست و نان گندم يك بار و  استتفريق غذا برايشان واجب

مغسول در آب سرد و البان اگر مانعي از عفونت و غيره از آن نباشد و دوغ گاو كه آن كثيرالغذاست تر كرده و ماش 

 از فواكه هندوانه است و اگر به اقبال طبيعت و شهوت صادق و قوت معده احساس نمايند بخورانيدن چيز و كدو و

 دراج و تيهو به مثلنمك باك نيست و اگر قوت ضعيف باشد شورباي زيرباج خوشبو بگشنيز تر مطبوخ  تازه بي

 رقيق ممزوج به آب بسيار و گاهي شود بعد خوردن شوربا بنوشيدن اندك شراب مضايقه ندارد و گاهي احتياج مي
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بخوردن مصوصات از لحم دراج و تيهو و كبك و بچة مرغ و هالم ترش يا قريص حامض از لحم بزغاله و لحم بقر 

 و  استحاجت آيد اگر در آنجا قوت هضم باشد و حل مصوص و قريص براي ايشان نافع و مقوي در مثل اين حال

لوط بشربت فواكه بارد ترش يا از زردة بيضه نيمبرشت چاره نباشد و هرگاه گاهي نزد افراط ضعف از ماءاللحم مخ

 صاف آن راضعف بغشي متمادي گردد احتياج افتد بخورانيدن آب گوشت ماخوذ از اضالع بزغاله بنمك اندك كه 

ما آب ا بنوشانند و گرم نيم آن آب سيب و مثل نستم حصة آن شراب ريحاني بر آن ريخته باشند و هم چندكرده 

 مانعي باشد و اين مانع يا ورم شكم و كه آن كه بسيار شديدالبرد نباشد در آشاميدن او اينجا باك نيست مگر سرد

حجاب باشد و يا در بدن اخالط عفن يا اخالط خام بود كه آنهمه محتاج بنضج باشند و عالمت نضج ظاهر نشده 

باشد و همچنين اگر دق انتقالي از سرسام يا برسام باشد باشد و اگر نشان نضج ظاهر بود بشرب آب سرد خوف كمتر 

در آن منع نوشيدن آب سرد از غير آن اولي است زيرا كه دق چون دارد شود بر امراض مضعف قوت داد مرخي و 

 بر ضعف قوت دارد گردد پس هرگاه دق را با وجود اصناف نوشيدن آب سرد مطابق شود  استمذهل عظم و لحم

 در حرارت و برودت و آن است در يبس و مخالف  استر از دق افتد و آن مشاركت اين جنسضرور در جنس ديگ

 كه حرارت غريزي در آن باطل شود و همچنين  است و اين مرض صعب استمعروف بدق الشيخوخت و دق الهرم

كند و گاهي آب بسيار سرد و مفرط گاهي ايشان را در هرحال ضرر كند و حرارت غريزي اعضاي اصلي اينها فاسد 

  در موت ايشان سرعت نمايد يا بقسم ديگر از ورق يعني دق الشيخوخت ايشان را ببرد

  در تدارك احوال تابع دق

 و الزم است  است و تدبير آن از روي تغذيه بمقويات و مفرحات ذكر كرديم و از آنجمله اسهال استاز آنجمله غشي

 كه در ماءالشعير ايشان اين است و از معالجة او اوالً  است عظيمكه معالجه و تدارك آن نمايند زيرا كه در آن خطر

آب پست انار و دانه يا سيب اندازند و يا در جو براي ايشان جاورس بريان يا صمغ يا عدس مكرر جوش كرده داخل 

بخورانند  مائيت او برود و خصوصاً باجاورس و اين قرص كه آنكنند و يا شير مطبوخ بسنگ گرم يا به آتش تنها تا 
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اآلس   چهار درم طباشير كهربا هر يك سه درم تخم حماض حبهر يكبلوط بريان گل سرخ  گل ارمني پنج درم شاه

تخم زرشك هر واحد شش درم به آب بهي قرص سازند و صبح از يك درم تا يك مثقال به آب امرود بخورانند و 

 د و همچنين سفوف طباشير كه در آن مقل مكيهنگام خواب اسپغول بريان به آب سرد و شربت سيب يا بهي دهن

هاي او كه مذكور شده بايد كرد كه آن از مشروب   و اگر بسحج مودي گردد معالجه بحقنه است بسيار نافعاست

 گويد مادام كه حمي دق در درجة اولي و ثاني بود معالجة او ممكن باشد و هرگاه در درجة ابوسهل ر استت موافق

وقت  در اين  كه است زيرا كه بمنزله پيري گردد كه عالج او نيست و ممكن است العالجثالث اعني ذبول رسد

 و آن در تشخيص اين استتسكين حرارت او كنند و اما ازالة يبس او البته ممكن نيست و عالمات وقوع در ذبول 

ميكه در بدن خون و مذكور شد پس هرگاه بدن در الغري و ضعف به آن حد رسد البته عالج او نيست و اما مادا

گوشت و تازگي و رونق و قوت باقي وافر بود عالج او ممكن و صالح او مرجو باشد و در اكثر امر علت زائل گردد و 

از حمام نيست در هواي او ننشينند بلكه  در اين تر  و چيزي نافع استترين اشيا براي ايشان تبريد و ترطيب موافق

گي درآيند بعد از آن بيرون آمده روغن يك بار در آب سرد به عدهصالح نشينند الحراره مدتي  در آب شيرين معتدل

 رطب سازند و راحت و سكون الزم گيرند و در به قولبنفشه بمالند و ماءالشعير بنوشند و غذا بماهي رضراضي و 

طول دهند و از نرمي بستر ايشان مبالغه كنند و روغن بنفشه و كدو استنشاق نمايند و تا ممكن باشد خواب را 

بيداري و فكر و غضب و تعب و جماع حذر كنند و تدبير مبرد مرطب استعمال نمايند و مصابرت بر گرسنگي و 

تشنگي و همچنين امتال از طعام ايشان را مضر بود و اگر حمام و آبزن هر روز دو يا سه مرتبه استعمال كنند افضل 

 كه حمام چنان باشد كه  است و نقصان ظاهر شده باشد و الزماثر كرده تب باشد خصوصاً كسي را كه در آن اين

عرق نيارد و كرب ننمايد و در آن حرارت بدن البته نيفزايد و نه چنان باشد كه از آن در بدن فراشا افتد و مسام بند 

 صبر عدهبه گردد و ماءالشعير صبح بنوشند و بعد دو ساعت در آبزن داخل شوند پس از آن خارج شده روغن بمالند 

 ماءالشعير از معده منحذر گردد بعد از آن باز در آبزن اندر حمام درآيند و در آن آنقدر صبر نمايند كه كه آنكنند تا 
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 فرو روند و از آن خارج شده روغن يك باربدن منتفخ و سرخ گردد به اعتدال پس از آن بيرون آيند و در آب سرد 

ترين  تر بود شير بسيار موافق باشد و موافق قوي نباشد و نكايت يبس زيادهبمالند و طعام تناول كنند و اگر حرارت 

 پس شير خر پس شير بز و در شير اندك شكر اندازند تا در معده بسته نگردد پس شير بدل  استالبان شير زنان

 زياده از اول شود ماءالشعير نوشند و بعد از آن بخوابند و اگر شير در آن مستحيل گردد و يا بدن بعد تناول آن گرم

 قرشي عدول نمايند به ماءالشعيربايد كه بدل او دوغ ترش كه مسكة او خوب دور كرده باشند بنوشند و يا 

  است اگرچه معرفت او صعب بود چرا نباشد كه در آن نه احتياج به انضاج استنويسد كه عالج دق در ابتدا سهل مي

كند تبريد و ترطيب به ادويه و   احتمال قوت معده و در آن كفايت ميببه حسو نه به استفراغ و نه بتقدير غذا مگر 

 و چرا  است در غب ليكن از مرخيات معده احتراز كنند زيرا كه ضرر ضعف آن عظيمچنان چهاغذيه و مشروبات 

د عفني باش تب  تا مقابلة فرط تحليل كند و چون با دق استنباشد كه اينجا طبيب محتاج بتكثير بدل ماتحليل

بچيزي عالج كنند كه نفع آن مشترك باشد و برفق اسهال نمايند تا حمي عفني زائل شود و عالج دق سهل گردد و 

به  كه در ربع اخير شب شيرة تخم خرفه اين استهرگاه قريب ذبول شود محتاج بعالج قوي گردد و طريق نيك 

ند و چون آفتاب طلوع كند قدح از ماءالشعير  شعيره كافور بدهبه قدر سفيد و به شكرالحموضت يا   قليلسكنجبين

 دهند وبعد دو ساعت اندر آبزن كه در آب او خيار و كدو و خرفه و كاهو و تربوز و گل نيلوفر و بنفشه و به شكرمبرز 

ها حاضر باشد جوشانيده داخل كنند و تا دو ساعت در آن نشينند بطوريكه سرآن بلند از اينجو مقشر همه يا آنچه 

ي سرد باشد و چون از آن بيرون آيند روغن بنفشه يا كدو بمالند و در گوش و بيني چكانند بعد از آن يك در هوا

 تازه يا بماهي نهري بريان به شيرساعت آرام نموده بشورباي گوشت بزغاله يا بره يا ماكيان فربه يا بر شتا يا بگندم يا 

كرده يا نيمبرشت بدهند و در طعام ايشان نمك كم اندازند و اگر شير استعمال نكنند غذا سازند يا زردي بيضه گرم 

هرگاه قريب هضم شوند شراب ابيض كه شش ساعت قبل از شراب او به آب بسيار ممزوج كرده باشند و بر آن تنقل 

لقرع  خيارين يا بقرص كافور يا بتخم خرفه و شكر يا حلوا از شكر و نشاسته يا روغن بادام بماءابه مغزبقرص ليمو يا 
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اندك كافور افزوده  در اين و هندوانه و تخم خشخاش و تخم خرفه و مغز تخم كدو و مغز بادام نمايند و گاهي

شود بعد از آن بر فرش كتان نرم پر از پنبة بروي خواب كنند و گاهي براي ايشان فرش برشياك موضوع بر  مي

ايشان قريب آب و فضاي سرد كه در آن هواي سازند و وقت عشا به اغذية مذكوره غذا سازند و مجلس  حوض مي

سرد بسيار آيد اختيار نمايند و فرحت و آرام فرمايند و روبروي ايشان گلها و ملونات و مشمومات فرش كنند و 

نزديك آنها تكثير غناي ماليم و اوتار و از فواكه سيب و خيار و امرود سازند و بشفتالو و خوباني و آلو و هندوانه و 

 گويد كه هر صبح جالب الياس ابن بسيار شيرين نباشد تنقل نمايند و خوشبوهاي سرد لذيذ بسيار ببويند انگور كه

از شربت خشخاش ده درم و شربت عناب ده درم و يا از شيرة تخم خرفه بيست درم با شكر سفيد ده درم يا از آب 

ا ماءالشعير يا بچة كوچك ماكيان و ماهي حر و هندوانه و يا از ماءالخيار  هر كدام كه باشد ده درم بنوشانند و غذ

 كه در آن بچة مرغ به ماءالشعير آرند و بعد خروج از حمام به عملرضراضي يا هاربا دهند و آبزن و تمريخ بدن 

ين و به صندل و گالب و كافور رنگين كرده بپوشانند و بر سينة ايشان به صندلپخته باشد غذا سازند و پارچة كتان 

ظاهر نبود شير تازة بز  تب افور ضماد كنند و گاهي بدوغ و رائب مسئلة آن دور كرده غذا دهند و اگر با ويگالب و ك

جوان و شير خر معلوف بخشايش رطب بدهند و از اسهال و عرق حذر كنند و از آب سرد باز ندارند اال اگر معده و 

 فرحت ي كهبه چيزوهم باشد تسكين نفس جگر ضعيف باشد و اگر حدوث دق از اعراض نفساني مثل غم و غضب 

او نمايد از الحان و حكايات خوش و مزيل هم و حزن و كلفت غم به اقسام كالم و حيلها و مالهي و لعب عجيبه و 

 به اوخال آبزن و استحمام به آب نيم گرم نمايند و هر صبح جالب از شربت خشخاش يا از شربت سيب شيرين

به  ياقوتي بارد يك مثقال بدهند و غذا ماءالشعير به اسفاناخ و كدو و تضميد صدر هر واحد ده درم و مفرحگالب 

 و كافور و گالب كنند و اگر حدوث او از سهر مفرط باشد عالمتش تقدم بيداري و غائر بودن چشمها مائل به صندل

احت و استحمام و  و عالجش خواب و ر استنيكي و انتفاخ جميع بدن و بودن نبض صغر ضعيف و بول سفيد رقيق

 بنفشه و بادام و كدوست و هر صبح شربت خشخاش ده درم و يا شربت بنفشه يا ترنجبين هر واحد به روغنتمريخ 



560 

 

ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش و مغز بادام و اسفاناخ دهند و آنچه از اسهال قوي باشد كه از آن حركت روح با 

 و عالجش حبس طبيعت بقرص طباشير  استوث دق عقب اسهالحرارت از دواي مستفرغ عارض شود عالمتش حد

الرمان و غذا مزورة سماق يا بچة مرغ يا زرشك بچوزة مرغ و   و سفوف حب استقابض همراه رب بهي و گالب

 از فاقة و آنچهتضميد سينه و معده به ادوية مقوية قابضه مثل صندلين و گلنار و اقاقيا و رامك و گل ارمني و گالب 

 كه هر صبح آب هندوانه سه اوقيه با شكر سفيد ده درم و اين استو گرسنگي و تشنگي شديد باشد عالجش مفرط 

يا شيرة تخم خرفه بيست درم و رب سيب و بهي و حماض هر كدام كه باشد و بهدانه و شكر و روغن بادام يا بنفشه 

 آرند و به عملر قول صاحب كامل گذشت  دتدبيري كهظاهر شود و بدن در ذبول شروع كند  تب و هرگاهنافع بود 

 دهند اگر در معده ضعف نباشد و اگر در آن ضعف باشد در شب اقتصار به دستورهنگام خواب لعاب اسپغول و غيره 

و عرق بيدمشك هر واحد ده درم نمايند و تبريد هواي ايشان  به گالب بر دادن رب انار شيرين و جالب نبات مصري

 و شموميكه در آن گل سرخ و كافور و صندل باشد و  استزيرا كه تبريد آن افضل از تسخينكنند حتي كه در سرما 

هر واحد ده  به گالب پاشيده ببويند و هرگاه در شب از خواب بيدار شوند جالب بارد شكر مصري به گالب ريحان

 روز اول نوشانيدن  دستوربهدرم و يا شربت عناب و لعاب اسغپول و بهدانه يا شيرة خرفه بدهند وچون صبح كرده 

 برند و كار به آرند و بعد عصر مصل صبح آبزن به عملجالب و ادخال آبزن و حمام و تمريخ به ادهان مرطبة مذكوره 

غذا مزورة ماش و مغز بادام و كدو اسفاناخ و مغز كاهو دهند و بر معده و سينه اضمدة مبرده مثل صندلين و گالب و 

 كه در قول مذكور Ĥن استكنند ليكن اضمدة مبرده تا دير ندارند و نسخة قرص كافور همجرادة كدو و كافور ضماد 

 و كذا اقراص به دستور و وزن صندل يك درم باقي ر است مغز بهدانه عوض مغز تخم خيادر اينجامسطور شد ليكن 

 روغن بنفشه نشانند ديگر و حريره و چون عالمات ذبول خوب ظاهر گردد اگر ميسر شود كه در آبزن شير تازه و

 بنفشه و كدو و به روغناولي باشد و چون از آبزن بيرون آيند آب شيرين مطبوخ بنفشه و نيلوفر بر ردن ريزند و 

نيلوفر بدن را چرب كنند و اگر غذا بكعك سميد در دوغ تر كرده دند نافع باشد و غذا از ماش و نخود و كدو و 
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نيدن آب انار و سيب ترش هر واحد ده درم شكر سفيد ده درم در نيمروز گوشت بچة مرغ و تيهو و ماكيان و نوشا

 بگيرند گوشت ماكيان و تيهو و دراج و كبك  استايشان را نافع بود و در وقت ضعف قوت اين ماءاللحم ايشان را نافع

و گالب  به و در قرع و انبيق نهاده مثل گالب عرق كشند و هر روز سه اوقيه بدهند و شربت حماض يا سيب

بيدمشك هر واحد ده درم با مفرح ياقوتي بارد يك مثقال بنوشانند و غذا ماءاللحم بقرع انبيق برآورده و باقي تبدير 

به تبريد و  تب نويسند كه تدبير اين  و غيره ميايالقي و جرجاني كه در قول صاحب كامل گذشت Ĥن استهم

نه و مسكن و مفرش و او چنان بايد كه در فصل گرما اندر  تدبير هواي خايكيترطيب بود و آن از پنج وجه باشد 

خانة خنك كه با دشمال اندر آن گذر يابد بيمار را بدارند و اگر در خانة آب جاري باشد و بستر بر لب آب كنند ياسر 

ب و غيره كه بر بر آن آب نهاده بيمار را باالي او دارند بغايت نيك باشد و يا ظروف پر آب گرد او در رياحين بارد رط

در قول صاحب كامل گذشت پيش او نهند و بادكش از كتان ساخته و تر كرده به آهستگي بجنبانند و بستر پر از 

كتان و غير آن كه در قول شيخ گذشت بسازند و پيش از خوردن طعام و يا بعد انحدار غذا از فم معده بر سينه و 

العالم و روغن گل و روغن نيلوفر و   آب برگ خرفه و آب حي و گالب و آب گشنيز تر وبه صندلكتفهاي او خرقه 

روغن بنفشه آلوده برنهند و چون گرم شود بردارند و ديگر نهند و در شبانروزي از دو يا سه بار زياده نهند و اگر از 

 دست و  كرده بر نهند و بشب روغن بنفشه و كدو بر ناف و كف پا وگرم نيم آن راسردي آن خرقه تن بيمار بلرزد 

بيني و گوش و مقعد بمالند و اگر فصل سرما باشد هواي خانه معتدل بايد تا زكام نشود و بهتر از كرباسهاي شسته و 

به  فصول اختيار نمايند مثالً در گرما كتان و توزي بايد به حسبنرم بايد كه پر از پنبه بسيار بود و كسوت مريض 

 تبريد حمام و آبزن و تمريخ بايد كه حمام و آبزن دوم نرم شسته  و كافور خوشبو كرده و در سرما كرباسصندل

 باشد و حرارت آب چنان بايد كه بيمار را خوش آيد و اگر در آب او بنفشه و نيلوفر و برگ كدو برگ كاو گرم نيم

ر حمام بپزند سخت نيك باشد و اگر كدو بتراشند و اندكي كشك جو نيم كوفته در آب آبزن بپزند هم نيك باشد و د

 كه در بدنش گوشت لختي بر جاي بود آن راو آبزن زياده از آن ندارند كه پوست از آب نرم شود و تري پذيرد و 
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 نشانند و تبدريج به آب مائل بسردي درآرند تا كه نوبت به آب سرد در سدد گرم نيمصواب باشد كه اول در آبزن 

 بزنند پس اندام او بدان چرب كنند و به هم را به اندكي آب چون از آبزن فارغ شوند روغن بنفشه يا كدو يا بادام

 تدبير شير و دوغ دادن و طريق استعمال اين سوم كه در قول شيخ گذشت Ĥن استبجامه و بستر بازآرند و باقي هم

 دوغ تپي يا عفونتي تولد كند دوغ با قرص به سببهر دو در بحث سل مفصل مسطور شد و هرگاه ترسند كه 

هر  وزن گل ارمني و كهربا در اينجا كه در قول شيخ گذشت ليكن  استهند و نسخة قرص مذكور همانطباشير د

 چهارم كوفته بيخته به آب بارتنگ يا لعاب اسپغول سرشته اقراص سازند هر قرصي يك مثقال  است دو درميك

بها كه در قول صاحب كامل م قرص كافور با شربت خشخاش يا همراه آبه حدتدبير اشربه و ادويه بايد كه وقت ص

گذشت جالب آميخته بدهند و وقت برآمدن آفتاب كشكاب بسرطان پخته يا به آب انار شيرين يا جالب آميخته 

بنوشانند و بعد چهارساعت از دادن ماءالشعير بيست درم شربت عناب يا شربت خشخاش به آب سرد آميخته 

يا شربت عناب يا شيرة تخم خرفه و شكر و روغن بادام يا لعاب بياشامند و وقت خواب لعاب اسپغول و جالب خورند 

 شهربتها هيچ نخورند جز آب انار شيرين و براي كشكاب سرطاني از اينبهدانه و جالب و اگر معده ضعيف باشد 

  كه سوزني در آن فرو برند اگر رطوبتي همچون شير از وي برآيد نشانآن استسرطان ماده بهتر باشد و نشان ماده 

مادگي باشد واگر سرطان بدست نيايد عناب و خشخاش اندر كشكاب بپزند و روغن بادام بر آن چكانيده دهند 

كه در اول ذبول نافع بود بگيرند ماءالقرع و كشك جو و سرطان صاف كرده شسته اندر آن بپزند و صفت كشكاب 

قول شيخ گذشت و نسخة قرص كافور در روغن بادام با روغن كه در آن چكانيده بدهند و طريق شستن سرطان در 

 ده هر يك بگيرند تخم كاهو هفت درم گل سرخ ترنجبين نسخة ديگر قرص كافورقول صاحب كامل مذكور شد 

السوس سه درم   و درم تخم خرفه شش درم مغز تخم كدو چهار درم ربهر يكدرم طباشير مغز تخم خيار بادرنگ 

 پنج درم تخم خرفه هر يك طباشير گل سرخ نوع ديگرول قرص سازند كافور نيم درم كوفته بيخته بلعاب اسپغ

 چهار درم هر يك سه درم تخم كاهو تخم كاسني هر يكمغز تخم خيار و بادرنگ مغز تخم كدو صندل سفيد 
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هر  نيم درم ترنجبين ده درم كتيرا صمغ عربي هر يكالسوس هر واحد يك درم زعفران كافور  سرطان سوخته رب

ها عود خام و   درم كوفته بيخته بلعاب اسبغول يا بلعاب بهدانه سرشته اقراص كنند و در بعضي نسخهميك و ني يك

 و اگر طبع نرم باشد قرص خشخاش دهند و نسخة  استاند و كافور يك درم  زياده كردهدرم يك هر يكالطيب  سنبل

حوال تابع دق مسطور شد و آن در قول صاحب كامل گذشت و يك نسخة قرص قابض در قول شيخ در تدارك ا

شبانگاه يك مثقال اسبغول بريان كرده و نيم درم صمغ عربي بريان كرده و نيم مثقال گل ارمني و يك درم سرطان 

تدبير اغذيه هرگاه شربت و كشكاب و شير و دوغ و غير آن كه  پنجماآلس دهند  سوخته با رب بهي يا با شربت حب

 اندك اندك بتفاريق خود ندچند نوبت آن راند و هر قدر كه غذا خواهند خورد خورده باشند هضم شده باشد غذا ده

قوي نشود و از اغذيه ماش مقشركه با كاهو و اسفاناخ و كدو مغز بادام پخته باشند  تب تا گراني نيارد و حرارت

غز بادام بدهند و قلية موافق باشد و كشك جو با عدس سرخ و كدو و ساق كاهو يكجا بپزند و با روغن بادام با شيرة م

كدو و قليه خيار و قلية اسفاناخ دادن جائزست و اگر نان پاكيزه را درآب گرم ثريد كنند پس آب از آن بريزند و نان 

 ممزوج تر به شرابرا باطل كند و اگر قوت ضعيف باشد بدل آب سرد  تب را در آب يخ آغشته بخورانند حرارت

رد سه جزو باشد و اگر وقتي صفرا غلبه كند مصوص و هالم و قريص كه در  شراب يك جزو و آب سچنان كهكنند 

قول شيخ گذشت موافق باشد و زيرباج اگر سخت ترش نباشد بدراج و چوزة مرغ خانگي و مغز بادام بسيار و با شكر 

 ذبول را چاشني كرده نيك باشد و نان فطير نشايد خورد آب بسيار سخت سرد زيان كلي دارد و حريرة كه خداوند

 گويد كه لزوم ماءالشعير ابومنصور به دستورسود دارد و رطوبت افزايد در قول صاحب كامل گذشت و ماءاللحم 

 بارد رطب مثل خرفه و ملوكيه و كاهو و كدو و خيار و بادرنگ دهند و اطلية بارده به قولكنند و اغذية معمول از 

بعد خلو معده از طعام بر سينه گذارند و در فصل سرما در مثل صندل و گالب و آب خرفه و گشنيز تر و كافور 

مسكن ايشان آتش دوخان نباشد و لباس حار خفيف بپوشند و خاصه سر ايشان پوشيده دارند تا زكام و نزله پيدا 

نشود و دست و پا را غمز مالئم كنند و اگر روز طويل باشد در آبزن مرتبة سوم قبل از وقت عشا داخل شوند و قرص 



564 

 

در  كه در قول جرجاني گذشت اال Ĥن است نسخة او همنيكو استكافور مبرد قلب و كبد كه حميات محرقه را نيز 

 و تخم كاسني دو درم زياده شربتي دو  است وزن طباشير پنج درم و تخم كاهو نه درم و تخم خيارين پنج درماينجا

 پنج درم گل هر يكد گل سرخ طباشير  سفوفيكه اصحاب دق را دهند چون طبيعت ايشان نرم باشصفتدرم 

 سه درم تخم حماض مقشر گلنار هر يك دو هر يك دو درم عصارة زرشك عصارة سماق هر يكارمني صمغ عربي 

 درم گشنيز در سركه تر كرده بريان نموده دو درم كوفته بيخته دو درم از آن صبح و مثل يك و نيمدرم مقل مكي 

 گفته كه اصحاب دق محتاج بشرب آب شديدالبرد و جالينوسده بدهند و او يشب با رب بهي و رب ريباس سا

كند من   الغري و قلت گوشت و خون خودها ضرر ميبه سببمقدار كثير آن نيستند زيرا كه به اعضاي اصلي ايشان 

 گويد رناهخلقي كثير را در ابتداي وقوع ايشان اندر دق آب سرد فقط نوشانيدم و در آن نشانيدم و صحت يافتند و 

اند و نه محتاج بچيزي ملطف و مفتح   حميات عفني بدان محتاجچنان كهكه حمي دق محتاج به اسهال نيست 

به  گويد كه اگر اصحاب دق را از شرب شير التهاب پيدا شود ثابتاند و   حميات يوم بدان محتاجچنان كهسددست 

 كه در قول شيخ Ĥن استخيار بر نهار و نسخة او هم قرص بدهند به آب از اين دفع گاو نقل كنند و يك مثقال سوي

 و  است گل سرخ شش درم زياد است و وزن مغز بهدانه نيز شش درمدر اينجا ليكن  استگذشت و در آن بارتنگ

بعد ساعتي ماءالشعير سرطاني كه در آن قطع كدو نيز پخته باشند بنوشند و يكدو و سرمق و بقلة يماني و ماش 

دام غذا سازند و هرگاه طبيعت ايشان منحل گردد عوض ماءالشعير آب پست جو كه بدان صمغ  بابه روغنمقشر 

 بدان تبريد قلب اصحاب دق كنند و تسكين چيزي كه گفته بهترين محمدبن زكريابريان پاشيده باشند بنوشند و 

رده بر برف سرد كنند  كه آب حصرم افشرده بر برگ خرقه انداخته بكوبند و آب آن افشاين استعطش ايشان كند 

و در آن اندك آب جو مخلوط كرده پارچه بدان آلوده بر سينه گذارند چون گرم شود تدبيل آن نمايند تا مدتي كه 

مريض در اندرون بدن خود سردي احساس نمايد و تشنگي او ساكن گردد و بدان روغن گل مخلوط سازند اگر در 

ه و در آب سرد تر كرده باشند بخورند و در حالت ضعف بايد كه از شكم ورم حار باشد و تازه كه به آب سرد شست
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 ابومنصورگردد و  تبريد قلب به اضمده بگريزند و همچنين از اغذية بارد و هواي سرد كه اين مودي بذبول بار مي

به نويسد كه من شربت كدر را در دق نافع ديدم چون در ابتدا باشد و در جميع حميات حاده و خصوصاً كه  مي

  بغايت احتياط و حذر استعمال كنند و چند كس را ديدم كه ايشان راآن رااطفال باشد و اما بالغين و خاصه كهول 

 قوت خورد و مقدار به قدرحاد عارض شد و مبادرت بشرب شربت كدر نمودند و مفلوج گشتند و بايد كه هركس تب 

مرهندي و آب زرشگ و آب توت سياه و آب  بگيرند كه آب آلو و آب تصفت شربت كدرمرض خويش بخورد 

حماض و آب سيب ترش و آب بهي و آب ريباس و آب غوره و آب هندوانه و گالب و آب خيارين و سركة خمر هر 

يك ده استار كدر منقي ده استار گرفته بكوبند و در ديگ اندازند و پنج من آب بر آن انداخته بجوشانند به آتش 

به  اين آب را باتمام آبها در ديگ جمع كنند و بر آن دو نيم من نبات سفيد انداخته عدهبه ماليم تا بدو رطل آيد 

 آرند پس فرود آورده و مثقال كافور خالص و پنج استار طباشير سوده آميزند و در ظرفي بردارند و استعمال قوام

لوفر يا حماض يا شربت  گويد كه هر صبح شربت نيخجندي كه در اقوال سابق گذشت  استنمايند و باقي همان

ة تخم خرفه يا آب تربز يا ماءالخيار يا ماءالقرع هركدام كه حاضر باشد بنوشند و غذا به شيرصندل و خشخاش 

ماءالشعير مع گوشت بزغاله و بچة مرغ و ماهي كوچك رضراضي و ملوخيه و اسفاناخيه و قرعيه بپاچة بزغاله و روغن 

ظاهر بود ديدن در ذبول شروع كند آبهاي مذكوره يا آب انار با دو  تب  چون قوت خورند وبه قدربادام يا خشخاش 

 چهار درم گل هر يكطباشير مغز تخم كدو مغز تخم خيار تخم خرفه نسخة آن  قرص كافور بدهند از اينمثقال 

زد السوس صندل سفيد ترنجبين نشاسته شكر طبر  دو درم اصلهر يكسرخ هفت درم عود هندي كتيرا صمغ عربي 

و لعاب اسبغول قرص ساخته در سايه خشك  به گالب هر يك سه درم كافور زعفران هر واحد يك درم كوفته بيخته

 يك مثقال با شير به قدركنند شربتي يك درم و يا قرص كافور و قرص خشخاش كه در قول صاحب كامل گذشت 

 گويد كه مالك انطاكي اقوال سابق گذشت خر يا شير زنان هركدام كه خواهند بيست درم بخورانند باقي تدبير در

 تا حرارت مشتعله از تحليل بدان مشغول شود و الطف آن به اغذية مولد  استدق تبريد و توفير رطوبات تب امر در
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 و شورباي بچة ماكيان و كدو و خرفه و به شكر گردد مثل شيرة بادام به سرعتدر خون بود كه التصاق و تشبث آن 

كه ماكيان را قطعه قطعه نموده بكوبند و با مغز بادام سوده در شيشه كنند و سر او بند نموده در  اين استاز مجرب 

ي مرطبه مثل ها به روغن و مالش به شكرآب نهند و بپزند تا مهرا گردد و استعمال نمايند و اكثار گل ارمني و گالب 

ر بيمار و نشستن در آبزن بغير مكث محلل و بنفشه و كدو و كاهو و فاغيه و مورد و فرش گلها و تبريد گردد اگ

االمكان و امساك از جماع و از لباس مجفف مثل پشم و موي و از قرب آتش و آفتاب  تعديل هوا و تبريد او حتي

 و راحت و لباس مصقول و كتان و شرب شير تازه با شكر ها روغن براي ايشان مالزمت لعابات و ر استنمايند و سزاوا

 كه بگيرند آب كاهو و گالب و آب عليق هر واحد يك جزو آب اين استايم   و از آنچه تجربه كردهت اسبسيار نافع

 مع مالزمت چيزهائيكه به تكرارليمو نيم جز دو بدان صندل و آرد جو  و سفيداب مخلوط كرده بر بدن طال نمايند 

گام مثل او چيزي نيست وليكن غذا  زفر پس در آن هنبه قطعشود نزد شدت اعراض  مذكور شد و گاهي احتياج مي

 و از اسهال مفرط  استبه شكرماءالشعير مبرز بعناب و قطعة بهي و امرود و سيب باشد و همچنين آب خرفه 

 و روغن گل گرم نيم تحليل نكند و بر آن اكثار از خاريدن پايها و شستن آنها به آب به سرعتاجتناب كنند تا قوتها 

تر بود و بالعكس كذا اگر مركب شود به نسبت به امضا و عدم آن  ر مرطوب باشد سهلدق كه د تب  و هر استالزم

 در نزهت گويد كه همه آنچه در سل و قرحه گذشته و قرص گل و كافور و ريوند و شربت عناب و مطبوخ ايضاً

 استعمال كنند ه قولب بادام و شكر و گل محتوم و شورباي چوزة مرغ به انواع به روغنافتيمون و فواكه و شير تازه 

دهيم با شراب انگوري وقت سحر قبل از طلوع صبح  نويسد كه با قرص كافور خاصه مي  در مجربات خود ميگيالني

شود و گاهي تا سه روز   روز دفع ميبه يكدهيم گاهي  دهيم وقت طلوع آفتاب و غذا در چاشت مي و شيرة خرفه مي

 در آب گرم درآيد و چون خوب گرم شود غافل او را به تدريجيم كه ر استدهيم و اگر بيمار قوي باشد بحمام ميف مي

 صفتاند  در آب سرد بيندازند يا آب سرد چند كوزه غافل بر سر او بريزند و به اين حيله چند مدقوق شفا يافته

ل  خاصه كافور سه جزو زعفران چهار جزو مغز تخم كدو پنج جزو مغز تخم خيارين چهار جزو عسقرص كافور
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 حب مذكور صفتكند   دق زائل ميبه تدريج اقراص سازند و اين حب به عسلسفيد چهار جزو كوفته بيخته 

 نيم مثقال گل ارمني مغز تخم كدو مغز تخم هندوانه گل نيلوفر گشنيز هر يكزعفران يكدانگ افيون بز را لبنج 

 سه مثقال كافور هر يكخيارين  دو مثقال تخم خشخاش مغز تخم هر يكمقشر صمغ عربي طباشير تخم خرفه 

 نخود حبها سازند و هر صبح هفت حب با شيرة تخم خيارين به قدرپنج مثقال كوفته بيخته بلعاب اسبغول سرشته 

 پنج مثقال بدهند و در نسخة ديگر وزن گل ارمني دو نيم مثقال و هر يكسه مثقال شربت نيلفور شربت انار 

 و مريضي كه دق مركب داشت و مواد  استنيم مثقال و كافور دو مثقالطباشير سه مثقال و تخم خشخاش سه و 

قوت  كرد و بغايت بي غليظ نيز في الجمله در بدن او بود و زانو از وجع مفاصل چنان بسته بود كه اصال حركت نمي

 تب  دربود اول روغن شبت بر زانو ماليده شد نهايت نافع آمد و اندكي ترياق خورانيده شد و اندك منضجي كه

دق دو  تب  دفعبه جهتلثقه مفارقت كرده و  تب دهيم و بشياف يكدو مرتبه حل طبيعت كرده شد يك بلغمي مي

 نبيذ زبيب تازه و قرص عنبر محلول اين استزائل شد و قوت گرفت ادويه  تب هفته به اين ادويه مدامت فرموديم

قرص كافور خاصه نيم مثقال چون هوا گرم بود  دو مثقال هر يكدر عرق كاسني و عرق نيلوفر و عرق بيدمشك 

شد و يك دو مرتبه آب هندوانه به اندك قرص عنبر محلول و غذا ديگر اگر نيز  بشبانه روزي چهار مرتبه اين داده مي

دهند بايد كم كم باشد اگر چند دفعه بدهند باكي  شد غذاي مدقوق و هرچه به او مي طلبيد اندك اندك داده مي مي

 درجات آن منقسم بدان او تدبير درجة اول بشرب به حسب تب  گويد كه تدبير اينسعيد  استه الزمنيست بلك

 بشرب شربت خشخاش به آب سرد كنند و اگر جسم خالي از عفونت باشد شير خر بنوشانند بعد به عدهماءالشعير و 

شانيدن آب شيرين و بعد شرب شير اعتنا به آن خر و دادن غذا بدان از حشايش بارد مثل گشنيز و كاسني وجود نو

 بارد مثل كاهو و خرفه غذا سازند و خيار خورانند و غذا از شورباي بچة مرغ و به قولمدقوق را آب انار بنوشانند و از 

پاچة بزغالة شيرخواره بدفعات دهند تا هضم ايشان فاسد نگردد و حريره از آرد سفيد و شكر و بادام سازند و در آبزن 

ل از طعام و بار ديگر بعد آن نشانند و در آب و نيلوفر و كاهو بجوشانند و در حمام داخل كنند و موم و  قبيك بار
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روغن بنفشه و كدو بر بدن مالند و بعد غسل در حمام در مسكن بارد نشانند و كافور و صندل ببويانند و بر فرض 

بادام دهند و گالب بر سينه بمالند و لباس رطب خواب كنند و اگر حلوا طلب كنند حلواي شكر و خشخاش و روغن 

ظاهر بود قرص كافور سحرگاه و ماءالشعير صبح و بعد آن اب انار دهند و سفوف مبرد بدهند  تب نرم بپوشانند و اگر

الرمان حذر كنند و عالج درجة دوم استكثار از مشروبات باردة رطبه است مثل  و از اسهال به استعمال سفوف حب

 در آن خشخاش پخته باشند و شربت شيرة تخم خرفه بطباشير و كافور و در حمام داخل كنند و ماءالشعير كه

ي مرطب بمالند و تعديل هواي مسكن كنند و غذا بچة مرغ و بزغالة خرد سازند و بر بستر رطب خوشبو ها روغن

 اين استدبير درجة سوم  آن سبيل يابند و تبه سويبخوابند و كسر تيزي حرارت قلب ايشان كنند بهر چيزي كه 

 كه طمع در صالح او نبايد داشت پس اگر اسهال عارض شود موت او قريب بود بالجمله تدبير اين قسم بسيار صعب

 مبرد مرطب نمايند وحفظ قوت او كنند و از به تدبير كه تدبير مريض  است زيرا كه شفاي او نيست اال واجباست

 خضرنمايد و تا مدتي حيات او طول كند  تأخير  تدبير گاهي مرضاز اين  اشتهاي او كند منع نسازند كهچيزي كه

 پس اگر مرطب غيرمبرد دهند آنچه تبريد كند شريك  استگويد كه غرض در عالج آن مقصور بر تبريد و ترطيب

 شراب  كهآن استنمايند و اگر مبرد دهند آنچه ترطيب نمايد قرين او سازند اگر مزاج مريض رطب نباشد مثال اين 

بايد كه از آن اندك به آب بسيار ممزوج كرده   در مزاج خود پس مي است ليكن غيرمبرد زيرا كه او گرم استمرطب

 در آن ترطيب چيزي كهدهند تا مائيت ترطيب كند و همچنين رعايت كنند آنچه از مبردات دهند بنوعيكه بدان 

باشد مثل تخم خيارين و مغز كدو و در آبزن داخل باشد مخلوط سازند يا آن چيز در نفس خود مرطب مع تبريد 

 بارد رطب سازند و هر دوا كه در آن به قولكنند و بعد آن روغن بنفشه و بادام بمالند و ماءالشعير بنوشانند و غذا از 

 نمايد و شيرة تخم خيار و مغز تخم كدو بشربت انار ترياقيت مع برودت باشد مثل كافور آن دق را منفعت شديد مي

رسد گلقند چند به همشيرين و شربت خشخاش با قرص طباشير كافوري بدهند و اگر اسهال از شرب شير يا دوغ 

 كه Ĥن است اعاده به آب فواكه و شيرة بزور با قرص مذكور نمايند باقي همبه عدهروز بخورانند تا شكم به اعتدال آيد 



569 

 

دق اندر مرتبة اول تبريد و ترطيب به اغذيه و ادوية نويسد كه در   ميميرعوضدر قول قرشي و غير آن مسطور شد 

مبردة مرطبه چون ماءالشعير و چوزه مرغ و شربت عناب و نيلوفر و شيرة خرفه و سكنجبين بدهند و شفتالو و 

تر محتاج باشد پس در آخر شب شيرة تخم  زردآلو بخورانند و آنچه در درجة دوم يا نزديك آن برسد بعالج قوي

گاوزبان گرفته با يكي از اشربة مذكور يا قند سفيد شيرين ساخته و مقدار شعير و كافور رباحي اندر خرفه در عرق 

آن حل كرده بدهند و اگر قرص كافور و غيره كه در قول صاحب كامل گذشت رداست و در وقت طلوع آفتاب نيم 

 آنچه اشربة شيرين مذكور شد بر  ميل طبيعت بنوشند وبه حسبسير ماءالشعير با پنج درم قند سفيدگرم يا سرد 

تقديري توان داد كه خون از استحالة او بصفرا نباشد واال جز از شربت نيلوفر و شربت حماض و ليمو و ترنج و 

 تاليف صاحب تحفه جهت دق و سل و سرفه و لينت طبع و منع سفوف سرطانسكنجبين و انار ترش نتوان داد و 

وقت از عالج وي دست بازدارند و  در اين  ذبول رسدبه حدكار خداوند اين  و چون  استنزالت حاره بغايت نافع

مصنف بهيچ آرزوي كه از اغذيه و اشربه و غير آن او را پديد آيد منع نفرمايند و باقي در اقوال سابق گذشته 

ج و ليمو و گويد كه هرچند اطبا تجويز شربت بنفشه و نيلوفر در صورت سرفه و واال شربت اتر  ميخالصه الحكمت

 كه مطلقاً آن است و اولي ر است بسيا مضرتتب  در اين  يافته شيريني رابه تجربهاند ليكن آنچه احقر  غيره نموده

نويسند كه من عالج مدقوقي كه بدرجة دوم رسيده بود بنوشانيدن شير خر   ميخان شريف استعمال ننمايند آن را

بض و گاهي قرص كافور حسب حاجت استعمال كردم و شير اوال از نمودم با شربت نيلوفر و وقتي قرص طباشير قا

 با پاؤ كه آنهفت توله شروع نمودم و تا سه روز بر همين قدر توقف كنانيدم بعد از آن هر روز يك يك توله افزودم تا 

 گرديد از  سوءهضم و غيره عارضآن را بر همين قدر وقفه نموده باز زياده كردم پس هنگامي كه به عدهآثار رسيد 

 بار ديگر دادم و جالينوس گفته كه اگر تدبير آبزن و مزج به آب نبودي بعالج دق سبيل به عدهشرب او بازداشتم و 

 در تدبير لباس و هوا و مسكن و اولنويسد كه تدبير مبرد و مرطب از نه وجه بايد كرد   ميمولف اقتباسيافتم  نمي

ه و با دستمال را مهر نبود بايد كه طبقهاي بسيار پرآب گرد او نهند  در خانة كه آب را گذريت شدچنان چهمفرش 
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و خيار و بادرنگ و كدو و ترنج و هندوانه پاره پاره كرده در آن اندازند و همچنين گلهاي بارد خوشبو و غير خوشبو 

يله و پارسنگهار مانند گل نيلوفر و بنفشه و گرهل و كدو چاندني و گل سرخ و سدا گالب سداسهاگن و ياسمين و دب

و بيدمشك وگرنه و تاريخ و كاغذي و داودي پيش نظر دارند و همچنين از گلها و برگهاي سرد توده توده گرداگرد 

 تر دارند و در شبانروزي چهار پنج مرتبه آن را و گالب و سركه و آب يخ به صندلبيمار نهاده دارند و لمحه لمحه 

خانه را به آب و گالب و سركه تر سازند و شاخهاي تر مانند خرفه و بقلة تجديد نمايند و زمين و روي ديوارهاي 

يماني و چاندني و بيدمشك و باقال و گشنيز سبز مع گل پيش بيمار دارند و در هر چند ساعت تازه سازند و تمام 

ارمني و نيشاپوري  بهندي پندول گويند و با گل لمتاني و يا گل آن را سفيد خوشبو كه به گلدرون و بيرون خانه را 

 تدبير حمام و آبزن اگر در آب حمام گل بنفشه دوم كه در قول جرجاني گذشت Ĥن استتازه تازه بمالند و باقي هم

 سه قبضه بپزند بهتر باشد و آبزن به اين طور سازند هر يكو نيلوفر و برگ كدو و خطمي و كاهو و گشنيز همه سبز 

هر خيار و سداگالب و باقال و پارسنگهار و سداسهاگن و چاندني و گشنيز گل بنفشه و نيلوفر و گرهل و كاسني و 

 نيم پاو جو مقشر نيم آثار خيار و هر يك پاو آثار برگ بيد و كاسني و كاهو و گشنيز و گالب و خطمي و خبازي يك

اجت برادة  حبه قدربادرنگ و كدو هر يك نثم آثار و پنج توله مغز تربوز سه پاو گالب هفت شيشه آب شيرين 

 برند و دو ساعت نجومي قبل از آبزن آش جو بدهند كار بهها بدست آيد از اينصندل سفيد شش توله همه و يا هرچه 

هاي او  و اگر از يك ساعت نجومي در آبزن نيز بيمار برنجد بايد كه او را بر كرپاس مفروش نشانيده بردارند و گوشه

ي مرطب بمالند ها روغنو و سه مرتبه بردارند و بگذارند پس بيرون آورده گرفته به آهستگي در آبزن فرو گذارند و د

و يك ساعت نجومي استراحت فرموده غذاهاي قوية مرطبه مانند گوشت بزغاله و بره و بچة مرغ خانگي كه در آن 

بنفشه  تدبير تمريخ ادهان مرطبه چون روغن كدو و سومجو مقشر پخته باشند بدهند و باقي در قول شيخ گذشت 

و كاهو و خشخاش بچهارم حصه شير بز و يا زن و يا خر و مسكة گاو و پا بز و بايد كه بعد نيم ساعت به پنبه نو 

 تدبير دادن شير خر و بز وزن چهارممندوف تن را پاك نموده باز تجديد تمريخ نمايند و بعد از غذا تدهين فرمايند 
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 تدبير استعمال حبوب و سفوفات و اقراص ششم سل مسطور شد  تدبير دادن دوغ و طريق اين هر دو در بابپنجم

 تدبير اضمده و هفتمو عرقيات و ماءالقرع و ماءالخيار و آب هندوانه و اين همه در ذكر ادوية نافع دق مسطور شدند 

نيز  برند بدين صفت گشنيز سبز و گل سرخ و بستان افروز هر واحد يك توله گشكار بهاطليه بايد كه قبل از غذا 

خشك تخم كاهو صندل سفيد گل ارمني هر يك هفت ماشه كافور سه ماشه بر حوالي دل ضماد كنند و پارچة 

تدبير  هشتم  استآرد جو به اندكي كافور بسيار مجرب كتان بر آن چسپانند و نگذارند كه خشك شود و ضماد 

دبه بايد كه بر برف سرد كرده ميان هر دو طعام منتقل به بزور بارده مانند مغز تخم خيار و بادرنگ و تربز و كدو و پز

 برند و اگر اندكي كافور و نبات سوده بر آن پاشند بهتر باشد و همچنين دانه انار واليتي و به و سيب و زردآلو و كار به

 ستسودمند ا در اينجا تدبير اغذيه آنچه نهمناشپاتي و تربز و عناب و انگور تازه در عرق بيدمشك و برف پرورده 

 بنوماش مسلم يا مقشر كه با پالك هندي و رومي و يا برگ كاهو و يا گشنيز و با كاسني و با بارتنگ و با اين است

خرفه پخته باشند با نان تنگ و يا برنج دهند و يا برنج دهند و يا كدو سبز و خيار و بادرنگ و پزدبه و توري و بهيندا 

 بره پخته دهند و يا كله يا بچة بز و يا چوجة مرغ و ماهي خرد دهند و و امثال اينها تنها و يا در لحم بزغاله و

بلوط و   هرگاه كه طبع نرم شود بايد كه پوست كنار و شاهفائده  استماءالشعير ساده و سرطاني و لحمي بسي نافع

يل خان و حب و سفوف لولوي ايشان دهند نسخة قرص در ذ سنجد و زعرور و قرص طباشير قابض لولوي علوي

 حب مذكور طباشير سرطان سوخته ابريشم مفرض مرواريد تا سفته كهربا صندل سفيد صفتادوية مركبه گذشت 

االخوين مغز بهدانه نشاسته بريان شادنج مغسول عصارة  لعل ياقوت رماني و سفيد زهرمهرة خطائي انجبار دم

دو و خيارين و كاهو هر واحد يك نيم السوس واحد يك درم مغز تخم ك اآلس كتيرا رب لحيةالتيس صمغ عربي حب

 يك درم زعفران افيون هر يكدرم بسد سوخته اقاقياي مغسول طراشيث گل ارمني و قبرسي و مختوم و داغستاني 

 صفت سه حبه كافور چهار حبه بلعاب بهدانه حبها سازند شربتي يك درم با عرق بيدمشك هفت توله هر يك

مهره صندل سفيد زرشك ابريشم مقرض طباشير پوست بيرون پسته دانة سفوف مذكور مرواريد ناسفته بسد زهر
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هر  يك مثقال ورق طال عنبراشهب هر يكهيل گشنيز خشك ناردانه سماق همه بريان كهربا مصطكي گل كاسني 

 سه مثقال شربتي از يك مثقال تا دو هر يك دو دانگ ورق نقره يك مثقال و يكدانگ تخم بارتنگ تخم شربتي يك

اآلس و   فرموده كه حبرازي با عرق بارتنگ و غذا آش جو بريان با چهارم حصة آن عدس مقشر پخته دهند و مثقال

 به شرابمانند آن در آش جو پخته دهند و هرگاه كه بيمار از ضعف غشي آيد بايد كه ماءاللحم ساده و يا ممزوج 

ك نيم پاو و در پاتيله قلعي دارنهاده گالب و چهارم حصة آن دهند بگيرند گوشت بزغاله از چربي پاك كرده بوزن ي

 پوشيده به آتش مالئم بپزند تا آب از گوشت جدا شود و آن را پاو آثار داخل كرده سر هر يكبيدمشك و آب باران 

گوشت هنوز ناپخته باشد از و بگيرند و بيفشارند تا هيچ تري در گوشت نماند پس آن آب را در پاتيله انداخته در 

غن بادام و يا گاو مطيب ساخته و اندكي گشنيز خشك و نمك الهوري اضافه نموده بجوشانند كه به نيمه اندكي رو

 مفيد استباب بسيار  در اين  منقول از قوانين العالج كهماءاللحم مركبآيد بنوشانند و هر روز تازه تيار سازند 

 دو توله نمك الهوري و پياز در روغن گاو هر يكگوشت بزغاله پنج آثار گشنيز خشك دانة هيل آمله ساذج هندي 

 شش هر يكبريان كرده سيب واليتي ده عدد كسيرو پاو آثار صندل سفيد سه توله گل نيلوفر گل گاوزبان تم خرفه 

 هر يك نه توله آب تربوز و خيار و ليموشربتي هر يكتوله مغز تخم كدو پنج توله برگ گاوزبان ابريشم خام خاكشي 

 دو آثار برگ ترنج و ريحان و پودينة سبز هر يكو بيدمشك هر يك يك آثار عرق گاوزبان و بيدساده نيم اثار گالب 

 فرموده كه خاكشي مدبر مختار ابن هبل عرق كشند شربتي از صفت توله تا نه توله و به دستور يك قبضه هر يك

كه خواهند در پارچة سفت دو ته بسته  كه خاكشي هرقدر اين است و طريق او ر استاالث باب عظيم در اين با شير بز

در دريائي كه آب آن شيرين بود يك صد و يك مرتبه غوطه دهند و در سايه خشك ساخته با شير بز يا خرما يا 

 آرند و بدانند كه چون نوبت بذبول رسد و عقب آن غشي متواتر و خفقان و اسهال ذوباني و سحج به عملمادة اسپ 

حالت دست از عالج بازكشند و بيمار را از هر آرزوئي كه از  در اين  و عرق بسيار آيد وو زحير و تهبج اطراف افتد

  آنجا كهو امااقسام اطعمه و اشربه در دل داشته باشد هرگز بازندارند كه قرب موت است تا خواهشي در دل نماند 
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روف دارند و آنچنان باشد كه دق صاحب اورام باطني را افتد بايد كه همگي عنايت در تحليل و اصالح آن مصتب 

 تحليل و اصالح ورم  كهييدوا آرند و هر به عملهاي محللة معتدله و همچنين اضمده و اغذيه و اشربه  آبزنها و حقنه

 برند خصوصاً كه ترياقيتي در آن باشد و در استعمال مبردات چندان دليري نبايد كه كار بهنمايد اگرچه گرم بود 

 صاحب خالصه التجارب نوشته كه زني را از صعوبت وضع حمل و سوءتدبير در رحم ورم رساند و ضرري عظيم مي

آهسته چند روز ظاهر و گاهي مخفي بودي و بذبول انجاميده والدة او كه  تب پيدا شده بود و مدت آن دراز گشته و

هاي  ن تر كرده و فرزجههاي نرم و منضج و محلل و معتدل چون شير گاو و پارچه در آ از طبابت وقوفي داشت حقنه

ين تدبير آن ورم تحليل يافت و خالص شد و ايضاً دختري نوجوان به هممحلله در هفته دو سه نوبت او را فرمودي 

خفيف و حبس حيض داشت و نوبتش  تب  كثرت استعمال مبردات ورم رحم پيدا شد وبه سببرا در غب خالص 

شد و  دادند و هيچ فائده نمي ه قرص كافور و ماءالشعير سرطاني ميدق تجويز كرد تب نزديك ذبول رسيده بود و اطبا

اند و امر به  دق نيست همه عوارض از ورم رحم تب من از معاينة قاروره و نبض و ديگر عوارض دريافت كردم كه

تخم خان و فرزجه به اطليه و اضمده كردم و دوا شيرة حب كاكنج و  هاي لينة منضجة معتدلة علوي استعمال حقنه

خان و   نه توله برآورده شربت كشوث علويهر يك نه ماشه صعتر چهار ماشه در عرق مكوه و اشترخار هر يك خربزه

ين تدبير در به هم دو توله داخل كرده دادم و غذا شورباي بچة مرغ با نان تنك مقرر كردم هر يكشربت بزوري 

با حمي عفنيه بعد از رعايت اشتراك تدبيري دق  تب در حالت تركيب و امامدت دو ماه صحت كلي حاصل شد 

صفراوي بود شربت بنفشه و آلو و غيره دهند و  تب نمايند كه نضج و تحليل خلط عفن كند و آنچنان باشد كه اگر

سوداوي باشد مطبوخ بسفايج و غيره  تب بلغمي بود پس مطبوخ افسنتين و شربت بزوري حار دهند واگر تب اگر

 استفراغ آيد جهت رفع عفونت برفق مغز خيارشنبر با شيرخشت و ترنجبين و گلقند و روغن دهند و اگر احتياج به

 قرص گل صغير و طباشير و يا زرشك با شربت بزوري و مروق بيدساده و يا گلو دهند و بعد از به عدهبادام دهند 

 اگر نرم شود بايد كه بزودي دق مشغول شوند و مهما امكن نگذارند كه طبع نرم گردد و تب عفني بمعالجة تب زوال
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يكه سابق نوشته شد و شخصي از طفوليت بنزلة بارد مبتال بود و حمي به دستورتمام در حبس وي كوشند 

داشت آخر سقوط قوت و اشتها و الغري بدن بدرجة غايت رو نمود و اطبا حمي دق  شطرالغب از مدت شش ماه مي

فرمودند و تا مدت نه  ور و آب بيد ساده و ديگر مبردات عالج مي انتقال شطرالغب تجويز نموده بقرص كافبه سبب

بلغمي الزمه نزلي تشخيص كرده قرص افسنتين سه ماشه در خميرة  تب ماه هيچ سود نكرد چون بمن رجوع كرد

السوس هفت ماشه و شربت  گاوزبان عنبري نه ماشه سرشته همراه مروق گلو كه بر درخت نيم پيچد سه توله و اصل

 يك توله داخل كرده دادم و گفتم كه هر روز مروق بكنيم توله و هر يكخان و شربت بزوري معتدل   علويكشوث

 صمغ عربي كه در نزله به مطبوخهر دو شربت شش ماشه اضافه نمايند تا يك هفته و وقت شام حب سيماب 

ري مقرر كردم و گفتم كه بعد هفته  بايد داد و غذا شورباي بچة مرغ و سنگخواره و غوغائي بنان روة تنو استمعمول

 هر دو مضاعف دهند تا يك هفته و همچنين بكاهند و به عدهيكه اضافه نموده بكاهند و به دستورمروق و شربت 

   تدبير در مدت دو ماه صحت كلي يافت از اينحب بمعمول دارند 

  دق الشيخوخت

 بعد حمي آن رااطبا بر آن جاري شده كه يعني دق پيرانه هرچند اين مرض از جنس حميات نيست ليكن عادت 

اند و انسان بصورت  كنند زيرا كه اين هر دو مرض در بعض لوازم چون وقت جسم و الغري آن مشترك دق ذكر مي

  و معني دق الشيخوخت استيالي يبوست بر مزاج استنمايد و اگرچه ميان اسباب اين هر دو منافات مدقوق مي

 و گاهي با ر است غلبة خشكي بر مزاج در حرارت و برودت معتدل بود و اين كمتو گاهي با وجود تب  بغيراست

الشيخوخت و دق الهرم بهر آن نامند كه بدن را پيش از رسيدن وقت  خشكي برودت نيز غالب بود و اين حال را دق

وانان افتند و تر از ج مرض پيران سريع در اين پيري احوال پيري از ذبول و يبس و شكن بر اعضاي عارض شود و

 اين مرض پنج نوعو اسباب  گاهي جوانان و صبيان را نيز عارض شود كه آنتر از صبيان واقع شوند با  جوانان سريع

 بعد حمام و جماع و عقب حركات سخت و چنان چه استيالي برودت از شرب آب سرد در غير وقت او يكي است
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 گشاده باشد و قوت تحليل شود و اعضا بر كشيدن آب سرد رياضت قوي و يا در حالت ضعف بدن در هنگاميكه مسام

 احشا حريص شوند پس آب اعضاي باطني را سرد كند و معده و حرارت غريزي را ضعيف نمايد و بدان به سوي

ها ضعيف از آب  سبب قوت غاذيه از كار خويش بازماند و همچنين در حميات عفوني كه هنوز ماده خام باشد و قوت

 بخارات دوم در آخر زمانة پيري باشد چنان كهدي غالب شود و ماده بيفسرد و قوتها از كار بازماند سرد خوردن سر

 به سوي دل صعود كند و مزاج دل را سرد نمايد و حرارت او منطفي شود و مزاج او به جانبردية اخالط بارده كه 

اوجاع شديده و غير آن رطوبات را  رياضت يا حميات محرقه يا به سبب حرارت كه سومجميع اعضا سرايت كند 

 فناي رطوبات حرارت غريزي بميرد و عقب آن برد و يبس پديد آيد و با آن حرارت رطوبات را به سببتحليل كند و 

 عدم زود به جهت خود حرارت و به سبببگدازد اين اخماد حرارت غريزي بخنق و غمز زير خود نمايد و عقب او 

 استفراغات قوي كه روح و مادة حرارت غريزي در آن چهارم و يبوست غلب كند بدل طبيعت ضعيف گردد و برودت

افراط تبريد به اشربة و اضمدة و اغذية  پنجماستفراغ خروج شود و قوتها تحليل گردد و حرارت غريزي ضعيف شود 

رده در عالج اصحاب حميات حاره و دق و ديگر امراض گرم تا بدان سبب حرارت غريزي منطفي گردد و مزاج با

 عالج بودي پيري و آن رامتغير شود و سردي غالب آيد بالجمله چون اين مرض مستحكم شود عالج نتوان كرد اگر 

رنگ بود و باشد كه رنگ او بسبزي  كه بدن و چهره خشك و بدآن استاين مرض و عالمات موت را بازداشتندي 

نباشد  تب گرايد و بصورت مدقوقان بود و عالمات ذبول و نخافت و قشف پيدا باشد مگر با وي اشتعال و التهاب و

بلكه اكثر ملمس بارد بود اگر با يبوست برودت باشد و نبض مريض مثل نبض اصحاب حمي دق نبود بلكه صغير 

 اشتداد نمايد كه در آن هنگان نبض در تواتر شروع كند و خصوصاً در كسي كه  ضعفكه آنبطي متفاوت باشد مگر 

 رسيده باشد و بول ايشان سفيد رقيق مائي باشد و احوال مريض از خشكي و به هماو را اين مرض از شرب آب سرد 

مسخن در تعديل  مرطب و به تدبير عالجزوال نضارت اعضا مشابه احوال پيران باشد و قلت اشتها و ضعف هشم بود 

مزاج كوشند تا مرض مستحكم نشود و مثالً جدوار خطائي يك ماشه جواهر مهره نيم ماشه در خميرة گاوزبان 
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خان دو توله در عرق عنبر شق توله حل  عنبري نه ماشه ورق طال يك عدد آميخته بخورانند و شربت يا قوت علوي

وشند و بعد يك ساعت نجومي پنج عدد زردي بيضة مرغ  سه ماشه پاشيده بنهر يككرده تخم شربتي و فرنجمشك 

نيمبرشت خورانند و بااليش چهل درم شراب انگوري بدهند و بعد دو ساعت حمام و آبزن سازند كه مرزنجوش و گل 

 دو مشت در آن پخته باشند و بعد يك ساعت از آن شورباي هر يكبابونه و گل عاشقانه و تخم گاوزبان و تخم ابخره 

 يا مرغ و يا كبوتربچه كه در آن دارچيني و خولنجان و زنجبيل داخل كرده باشند با نان دهند و خواب كنند بچة بزد

 بر همه بدن بمالند و به مومو چون بيدار شوند وغذا اينك هضم شده باشد روغن نرگس و سوسن و خيري تنها يا 

نجومي دواي صبح نوشانند و بعد هضم دوا غذا وقت شام ماءاللحم با شراب ممزوج اول بدهند و بفاصلة نيم ساعت 

 شوربا با نان دهند و خوردن مرباي زنجبيل و سيب و ترنج و انناس و شقاقل كه با عسل ساخته باشند بسيار نافع

 هر يك و همچنين ليسيدن عسل تنها و همچنين نوشيدن شربت سيب چهارتوله در عرق كيوره و بادرنجبويه است

 و  است گفته كه شير گاو تازه نيم پاو با سه توله قند سفيد تا دو هفته خوردن رافع اين علترازيشش توله مفيد و 

بايد كه ابتدا بمسخنات قويه نكنند واال مريض بتغير مزاج دفعه هالك گردد بلكه بتهمل و تدريج استعمال نمايند و 

ج عالج اين مرض هنگام غيراستحكام بر فرمايد كه معال  ميشيخاز هرچه محلل بود بازدارند و ترك رياضت كنند 

 شفا كه آن هالكت اندكي دير كند بدون  رجائي كند كه مستحكم نشود و نزد استحكام بر اميدي نمايد كه زمانة

 معلوم شده و چنان چه  است و از مرطبات يكي حمام استحاصل گردد و قانون در معالجة ايشان تسخين و ترطيب

 عقب تناول طعام استعمال نمايند قوت را ساقط كند آن راعد هضم طعام زيرا كه اگر آن را استعمال نكنند مگر ب

 نيمرطل با دو اوقيه از اينها معمول از كله پايچه و نخود و گندم هريسه كرده و انجير خارخسك و بابونه  دوم حقنه

د و شير از پستان مكيدن روغن كنجد و قدري روغن بان استعمال كنند و مالش بدن باالي طعام استعمال نماين

 سوم ر است او در اصحاب حمي دق بغايت مضچنان چه و عسل براي آنها نهايت نافع بود  استايشان را شديدالنفع

 و شراب ر استاالنحدار كه در آن لزوجت نباشد و مثل ماءاللحم و زردة بيضة نيمب النفوذ سريع هر غذاي مرطب سهل
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 رعايت ترطيب از آبزن و اضمده و مروخات  است و واجب استشان شديدالموافقتالمقدار براي اي رقيق خوشبو قليل

 جرجاني و ايالقي و بدان چيزي مسخن از روائح مخلوط سازند ر استو اغذيه و غيره كه در باب دق مذكو

 هالك  كه اين علت را عالج از بهر آن بايد كرد تا مستحكم نشود چون مستحكم گردد زودآن استنويسند بايد د مي

 كه جهد نمايند تا مزاج را در گرمي و تري به اعتدال بازآرد آنچه در آن اعانت آن استكند و اصل عالج اين مرض 

سر و پايچة بره را پاك كرده  صفت آن موافق باشد آن را و اين حقنه  استكند حمام و آبزن بعد انهضام طعام

 ده درم بابونه و ده درم خارخسك و ده عدد انجير بكوبند و يك مشت نخود و يك مشت گندم و دو درم شبت و

 شوربا از اينسياه فربه در پنج من آب بپزند تا دو سير از آن آب برود و صاف كرده مقدار ده استار يا ربع من 

 بياميزند و به هم روغن بان و اندكي سوم گداخته پنج درمبستانند و ده درم روغن گاو و ده درم روغن كنجد تازه و 

 برند و پنج روز ديگر بگذارند و كار بهه كنند سه روز متواتر و پنج روز ترك نمايند و باز اين حقنه سه روز ديگر حقن

ي به روغن آرند و هربار كه حقنه كنند از پس آن اعضا را به عمل ترتيب اين حقنه بر اينباز حقنه كنند چند بار 

صبح ترنج مربي و زنجبيل پرورده و شقاقل پرورده به لطيف مثل روغن نرگس و سوسن و خيري چرب كنند و هر 

اندكي از عسل آن بخورند و پس از يك ساعت پنج زردة بيضة نيمبرشت يا بيشتر بخورند و باالي آن مقدار چهل 

درم تا پنجاه درم شراب انگوري بخورند و دو ساعت بر آن صبر كرده در حمام روند و چون از آن برآيند آسايش 

باي لحم بره بنخود و توابل پخته بخورند و شيريني از عسل سازند و اگر ارادة خوردن شراب بعد طعام كنند پس شور

كنند از صد درم زياده نخورند و بوئيدن نرگس و مرزنجوش و ترنج و عود صليب سود دارد و هرگاه قوتي بدان باز 

 و ترياق كبير موافق باشند و از مجامعت آيد و اثر تري ظاهر گردد و معاجين كبار چون دواءالمسك و مثروديطوس

 گويد كه حيله كنند بهرحيلة لطيفه تا بدن فربه شود و اين چنان باشد كه عسل مربيات حاره ابن نوحدور باشند 

مثل عسل زنجبيل و وج و مانند آن بدهند و بشورباي لحوم بره و كبوتر بچه غذا سازند و شراب رقيق صاف بنوشند 

رآب آن بابونه و مرزنجوش پخته باشند بنشينند و خوشبوي رياحين ببويند و بعود تبخير كنند و و در آبزن كه اند
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 گويد كه هر ابن الياس روغن كه از روغن خيري يا نرگس ساخته باشند چرب كنند به مومدر شب و روز بدن را 

برشت و هريسه معمول بلحم صبح شربت سيب شيرين ده درم با شكر سفيد ده درم بنوشانند و غذا زردة بيضة نيم

 بزغاله و بره دهند و عسل با شكر سفيد ايشان را نفع بين كند و ابدان به لحومبط و ماكيان و ماءاللحم و نخوداب 

 گاو و پيه بط و ماكيان و مرغابي به روغني متخذ از روغن بنفشه و كدو چرب سازند و مروخات به قيروطايشان را 

 زيرا كه آن بترطيب باشد و ترطيب به اغذيه ر استمرض متعذ در اين  كه شفاتآن اس گويد حق خجنديسازند 

 برودت و آن محتاج بتسخين باشد و اكثر مسخنات به سبببود و آن بهضم تمام شود و هضم در ايشان ضعيف بود 

د هضم تر چيزي براي ايشان از شراب ممزوج بع اند بلكه همه مسخن قوي مجفف باشند و گويند كه نافع مجفف

  غذاي معمول از لحوم نيست

  ذكر اعراض تابع حميات

گردد مثل نافض و برود قشعريره و عرق بسيار و رعاف مفرط و قي  فرمايد اعراضيكه در حميات مشتد مي  ميشيخ

عنيف و اسهال مضعف و يبس فم و عطش شديد و سبات كثير و سهر الزم و خشونت زبان و عطاس سخت و صداع 

 گويد كه گاهي مجوسي  استتر و سقوط اشتها و بوليموس و شهوت كلبي و شهوت ردي و فواقصعب و سعال متوا

به شود و پس بعضي از آن مشاكل كل حمي مالئم مزاج آن بود و عالج آن  حميات را اعراض كثير مختلف تابع مي

و عالج  تب د عالج سر عارض شوبه سوي ابخرة حارة متصاعد به سبب تب باشد مثالً صداع كه در تب  عالجمثل

 نوع تدبير باشد و بعضي اعراض مخالف مرض بود و عالج او مضاد عالج مرض باشد و چون قصد بعالج به يكصداع 

تر و  بايد كه نظر كنند هركدام از آن هر دو كه قوي هنگام مي در اين يكي از آن هر دو نمائيم ديگر زياده شود پس

الخطر بود قصد  تر و عظيم مايند و عنايت بعالج آن باشد پس اگر مرض قويتر باشد بر مريض قصد مداوات آن ن غالب

تر و خوف از آن شديدتر باشد قصد در مداوات عرض كنند  عالج او كنند و از عرض نيز غافل نباشند و اگر عرض قوي

 كه آن مگر ستفصد ادموي باشد و عالج آن  تب  كه شخصي راآن است از مرض غافل نباشند مثال اين كه آنبعد از 
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 غثيان و از ايناو فاسد گردد و او را   تخمه كه او را عارض شود يا فساد طعام كه در معدة به سببمعده آن عليل بود 

صورت اقدام بر فصد نبايد كرد زيرا كه اگر  در اين  اين فوت او ضعيف گرددبه سببلذع و تقلب نفس عارض شود و 

 نقصان حرارت غريزي به اخراج خون بلكه قصد عالج معده به سبب شود فصد آن كنند ضعف قوت و انحالل زياده

 كه انساني اين است فصد مريض گشايند و ايضاً مثال ديگر به عده امر او مستقيم گردد كه آندر تقويت آن نمايند تا 

 استعمال رسد پس طبيب را امر او مضطر بدادن شراب بمريض براي اغتذا وبه هم غضي آن راحاد باشد و  تب را

 افزايد ليكن غشي از روي خوف اعظم تب اشياي مسخنه از خوف انحالل قوت حيواني گرداند و اگرچه شراب در

چنان  قياس معالجة حميات و اعراض تابعة آنها و سائر امراض كه با وي اعراض رديه باشد بايد كرد بر اين پس است

خدرة مسكنة اوجاع دهند و اگرچه در سبب مرض افزايد و از  در اوجاع قولنج هنگام اشتداد صاحب او را اشياي مچه

 گويد كه حدوث تپي كه سعيد كه در قول شيخ مذكور شد آن استاعراض تابع حميات قبض شكم و غشي و غير

تابع او اعراض غريبه باشد از استفرار اعضاي رئيسه بمشاركت بود استدالل بر آن بغشي عظيم يا قي متواتر يا سعال 

نويسند چند اعراضيكه در حميات حار پديد آيند اگرچه  ين ميمتأخر بعضي  است عرق مفرط يا سهر موذيمقلق يا

الدم و درد شكم و درد سر كه بعد از  الدم و نفث تدبير هم نگذارند و آن تشنج يابس و قي اند ليكن بايد كه بي مهلك

اند   كه در قول شيخ گذشت و از ابتدا هم مهلكستآن االنفس و كرب و عسرالبلع و احتالم و غير تنقيه افتد و ضيق

  و خصوصاً كه بعد از تنقيه افتد

  تدبير نافض و قشعريره و برد

 و بعض ادوية مانع لرزه در انواع حميات  استيعني لرزه و فراشا و سردي قي كردن به آب گرم و سكنجبين مجرب

 نباشد و به تدبير صالح يابد و محتاج به سرعتد آن  شيخ آنچه از تپها تابع او عرق بوبه قولخلطيه مسور شده و 

 ضعيف كند و غيربحراني را بدان چه كه معارضه ننمايند بدفع از ادوية رادعه و حابسه و نه  استبحراني را واجب

گاهي بستن دست و پا و مالش و نرم و گرم كردن پوشش و ماليدن روغن شبت و بابونه اگر احتياج افتد ساكن 
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 كه دست و پا را در  استا قوي از اعراض مذكوره چون دوام كند در حميات باشد يا در غير آن الزمنمايد و ام

 قاقله و جندبيدستر و به مثلالسوس بمالند و بعضي تقويت اين روغن   بابونه و اصلبه روغنمواضع كثير بربندند و 

كنند به استعمال لطوخات   تجاوز ميز اينانمايند و گاهي  سداب و شيح و پودينه و بورق و فلفل و عاقرقرحا مي

كنند و   در آن روغن را جوش ميبه عدهپزند  خردل و حلتيت و گاهي اين ادويه را يعني از قاقله تا آخر در آب مي

باب تنها قويست اگر بر بدن بمالند و يا در روغن بپزند و همچنين پودينه دشتي و آب اوست  در اين آب جرجير

ي اين عوارض بگيرند شبت خشك و مر و پودينه و سداب و فلفل و عاقرقرحا و در شراب نيك  براصفت روغن جيد

بجوشانند پس صاف كرده نصف او روغن كنجد داخل كرده بپزند تا آب فاني شود و روغن بماند و بمالش استعمال 

 و  استو روغن بادام تلخربع روغن قسط و روغن قيصوم و روغن سوسن  تب ي قوي در مثل لرزهها روغننمايند و از 

 سه درم فلفل و يك دانگ عاقرقرحا سوده آميزند و افسنتين در روغن كنجد جوشانيده با به قدردر يك اوقيه روغن 

به  و گاهي احتياج  استزيت كه در آن كرفس پخته باشند استعمال نمايند و دخول در زيت گرم بسيار نافع

 ساكن نشود از اينبسيار گرم و انكباب بر بخار آن تسكين او نمايد و اگر  كه شرب آب آن است افتد و اكثر مشروبات

تر باشد در آب انيسون و پودينه و تخم كرفس و مصطكي و جرجير و شبت و مانند آن بجوشانند و تبخير  ماده غليظ

اشند بايد  در آن مثل شيح و قيصوم و پودينه و شبت و اذخر و سداب و مرزنجوش و قسط جوشانيده بآبي كهبه 

ربع و مانند آن كه  تب االدرار تسكين لرزه نمايد و از ادوية مسكن لرزة عظيم در كرد و بزور حار و جميع ادوية قوي

 كه قسط يك مثقال به آب گرم بخورند يا غاريقون مثل او در آب گرم و اين استاز اخالط غليظ حادث شود 

آرد و شدت لرزه و غيره را دفع  آميزند و خواب و عرق مي فيون مي و گاهي با آن اندك ا استغاريقون را منافع عظيم

كند و ايضاً ايرسا مقدار مثقالي به آب گرم بخورند و ايضاً ابهل وزن مثقال به آب گرم و ايضاً فطراساليون مثقال  مي

ت عسل كه در آن  و شرب استبه آب گرم و از مركبات ترياق فاروق و ترياق حكيم غرزه و كموني و فوتنجي و فالفلي

 كه مريض يك ساعت قبل از لرزه بخورد و بر حب مجربمثل سداب و حلتيت و عاقرقرحا و فلفل جوشانيده باشند 
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بستر دراز شود و هواي او به آتش و پوشش گرم بود پس تعديل يا منع او نمايد بگيرند ميعه و مر و افيون و جاوشير 

 بگيرند جاوشير و جندبيدستر و دوقو و ايضاً باقال بخورند به قدره  گاو سرشتبه روغنو فلفل هرواحد يك جزو و 

 بگيرند جاوشير و نسخة ديگر جيدحلتيت و عاقرقرحا و افيون اجزا مساوي و مثل او ساخته استعمال نمايند 

سكبينج و انجدان و زيره سياه و تخم كرفس و فلفل هر واحد يك نيم مثقال برزالبنج و زعفران و زراوند و 

به ندبيدستر و فرفيون و مر و نانخواه و زنجبيل هر واحد دو دانگ تخمر حرمل و عاقرقرحا هر واحد يك مثقال ج

 معجون سازند شربتي يك بندقه به آب بسيار گرم و گاهي در آن بنوشيدن شراب گرم كرده و ادويه و اغذية عسل

باشد حب منتن  تب  لرزة متعب و خصوصاً بدون ايارج و سفرجلي و تمري حاجت افتد بلكه اگربه مثلگرم و اسهال 

 كه مريض آب گرم جرعه اين است گويد كه عالج لرزه و قشعريره صاحب كاملبخورانند كه اين شفاي اوست 

جرعه بسيار دفع بنوشد و عضالت ساقين او را بعصابهاي عريض بربندند و اسفل قدم و كف او بمالند و دست و پاي 

ها نمايند پس اگر لرزه و قشعريره مدام بسيار پيدا شود بايد كه مالش بدن  لزوم پوشش جامهاو در آب گرم گذارند و 

ي كه به روغن مالش سائر بدن را عام گردد در زمانة اعراض رو دست را كه آناي بسيار به اعتدال نمايند تا به دسته

 هر يكتخم خرفه و تخم مورد و گل سرخ در آن حاشا و پودينة كوهي و بابونه و مانند آن پخته باشند و از صندل و

نه ماشه در آب برگ مورد و سيب و بهي ترش سرشته بر فم معده ضماد نمايند و بشياف نرم ماده را به اسفل مائل 

 دو توله در هر يكسازد شربت سيب و سكنجبين مقطري  ساختن نيكو است و اگر بقي سودا برآيد اكثر هالك مي

مايد كه قي بحراني را نيز قطع نكند مگر نزد ضرورت يعني خوف سقوط قوت و در اكثر فر  ميشيخآب برف نوشانند 

 استخراج خلط موذي بدان كنند مثل سكنجبين چيزي كهشود و بمعونت  اوقات قي و غثيان ايشان بقي منطقع مي

نند و اگر خلط ساده و آب گرم و گاهي احتياج افتد بقوي كردن تدبير پس بدل سكنجبين ساده سكنجبين بزوري ك

 صبر مغسول و ايارج كنند واگر متشرب به مثل كه اسهال آن استمتشرب در طبقات معده و غليظ باشد بهتر 

 پاك كند و بعد از آن آن رانباشد اكثر ايارج و صبر نفع كند و اگر متشرب غيرغليظ باشد سكنجبين به آب گرم 
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ند بار ديگر بنوشانند تا اعتدال و تسكين يابد و همچنين شربت  قي كنآن راتعديل او بشرب آب انارين نمايند و اگر 

نعناع به اناردانه و گاهي تسكين او تبريد معده نمايد اگر قي صفراوي باشد و واجب نيست كه اشياي عفص مسكن 

  در تشرب خلط افزايند و اما استقي بعفوصت و حموضت قابضة او از خلط متشرب قريب نمايند زيرا كه آنها ردي

خلط غيرمتشرب را گاهي اشياي عفص بقي دفع كند و اگرچه خلط مائل به اصل باشد و گاهي معده را بر قي كردن 

آن از فوق قوي نمايد اگر خلط رقيق باشد و اما چون قي از صفرا دوام كند و از قبيل متشرب نباشد استعمال قوابض 

به ر و مازو و مانند آن چون اقاقيا و گلنار و گل سرخ و خصوصاً اضمده نافع بود مثل ضماد مرتب از پوست بيخ انا

 ممزوج و براي قي سوداي مفرط اسفنج در سركه تر كرده بر معده نهند و اگر حاجت به به سركه ممزوج يا شراب

در  تب نويسند كه هرگاه ماده  ميجرجاني و ايالقيتر افتد ادوية مذكوره در باب قي استعمال نمايند  ادوية قوي

 و به سكنجبيني فم معده باشد غثيان و تهوع و كرب قوي بود و قي كمتر كند پس اگر ارادة قي كردن باشد حوال

 غليظ باشد ايارج فيقرا كه صبر مغسول در آن باشد سودمند بود يا به معدهآب گرم صواب باشد و اگر ماده متشبث 

 ايارج را تالفي كند پس اگر قي امتداد كند و از حب صبر بايد و او و بعد آن آب انار ترش و شيرين دهند تا حرارت

افراط آن ضعف گردد شربت انار كه در آن پودينه پخته باشند و آب سيب ترش با آب بهي كه پوست بيرون بسته در 

قي عارض شود شربت انار منفع يا رب ريباس يا رب  تب  گويد كه اگر بامجوسي باز دارد آن راآن جوشانيده باشند 

ب غوره بدهند و پوست سيب يا آب سيب ميخوش با پوست بيرون پسته بنوشانند و بر معده ضماد صندل و بهي يا ر

  گالب و آب سيب و آب مورد و آب بيد به اندكي رامك و الدن نمايند

  تدبير اسهال

ا را عارض شود طباشير گشنيز بريان كتيرا گل ارمني اسپغول مساوي سفوف ساخته و دو درم ب تب كه صاحبان

 هفت ماشه لعاب بهدانه سباشه شربت خشخاش دو توله بدهند و اگر به اسهال هر يكشيرة تخم خشخاش و خرفه 

 نه ماشه شيرة هر يكخون هم يار باشد قرص كهربا سه ماشه با شيرة گشنيز خشك و خرفه و خشخاش بريان 
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اآلس دو توله سبوس اسپغول  بهدانه سه ماشه لعاب ريشه خطمي چهار ماشه شربت خشخاش دو توله شربت حب

ايم بدان  نويسند كه عالج اين در باب اسهال گفته  ميبوعليپنج ماشه دهند و غذا بنوماش مقشر با برنج بدهند 

 هر دو بعد از اين اغذيه نفع كند ماش بريان و عدس بريان بگشنيزست هر كدام به طريقرجوع نمايند و آنچه 

طبيعت نرم باشد آب  تب  گويد كه اگر باابن عباسدانه ترش كرده بخورند جوشانيدن و ريختن آب از آن به انار

اآلس يا قطعات بهي بجوشانند بهتر  پوست جو بصمغ عربي و گل قبرسي هرواحد يك درم بدهند واگر در آن حب

كي باشد و شربت سفرجل و شربت ريباس بنوشند و سفوف معمول از اسپغول و تخم ريحان اندك بريان كرده با اند

صمغ عربي و گل قبرسي و طباشير بدهند و غذا بمزورة زيرباج بزيب و اناردانه يا بخرفه يا حماض معمول بسماق يا 

غوره يا زرشك سازند و اگر صالح نيابد آب پوست جو نوشانند پس قرص طباشير قابض بشربت سفرجل بخورانند و 

ر  آب سماق يا آب خرفه و غيره كدر عالج آن مذكواگر لين طبيعت با خون باشد سفوف الطين يا سفوف كهربا به

 آن را بحران حادث شده باشد قطع او سزوارا نيست بلكه به سبب بدهند و معهذا بايد كه نظر كنند اگر اسهال است

 اسهال اسراف نمايد و قوت ضعيف گردد پس آنچه حبس طبيعت كه آنترك نمايد مادام كه قوت متحمل باشد مگر 

  مايندكند استعمال ن

  تدبير عطش مفرط

 نه ماشه شربت نيلوفر چهار توله و يا افشرة هر يكشيرة بز و ربارده مانند خيارين و مغز تخم كدو و هندوانه 

دهند و يا لعاب بهدانه و اسپغول هر يك سه ماشه در گالب نيم پاو و مدام بهدانه و يا آلو و يا يخ  به گالب تمرهندي

ي به روغن چرب كردن سر  استفرمايد كه واجب  ميشيخا كردن نفع كثير دارد در دهن داشتن و مضمضه باينه

بارد مثل روغن تخم كدو و كاهو بسيار سرد كرده و بر سر ريزند و بر تارك او نهند اگر مانعي مثل نزله و غيره نباشد 

 گل به روغنبهدانه مخلوط  برند و در دهن گرفتن لعاب كار بهو ايضاً آبهاي مبرده مثل جرادة كدو و خرفه و كاهو 

السوس و حب مرقوم در قرابادين براي  اعلي با نقوع آلو و حب مغز خيار و بادرنگ و كدو و خشخاش سياه اصل
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 خواب قطع كند و گاهي از آن راعطش و از اشياي خائيدن و مكيدن تمرهندي است و عطش گاهي از يبوست بود و 

   منع نمايدآن راحرارت باشد و بيداري 

  بير خشونت و لزوجت و سواد زبانتد

 پاك شود كه آن طبرزد آلوده بخراشند تا به شكرفرمايد كه لزوجت را بخيرزان يا بشاخ بيد در روغن گل و   ميشيخ

و يا به اسفنج و اندك نمك در روغن گل زيرا كه از حك كردن بر مريض تخفيف بسيار شود و نزد خشونت او بغير 

 باقال در دهان گيرند و بهدانه ترطيب زبان و منع به قدر كه سپستان يا تخم آلو يا نبات لزوجت بلكه از يبوست بايد

كنند و بايد  خشكي او كند و بايد كه دهان بسيار نگشايند و بر پشت خواب نكنند كه اين هر دو زبان را خشك مي

 سر صعود كند و مريض به سويبيثه كه سياهي بر زبان ايشان نگذارند بلكه بحاليات معلومه بخراشند واال بخارات خ

  را در سرسام اندازد

  تدبير سبات

كه به اصحاب حميات عارض شود روغن گل و سركه برابر آميخته بر تارك بمالند و رياحين حاره مثل مرزنجوش و 

به لم يابد  كالم و آوازهاي بلند از سبات باز دارند اعضاي او محكم بربندند كه از آن اشيخ به قولنرگس ببويانند و 

 تب نايبه يا فتره تب  قدرت اگر مانعي نباشد و شياف لطيف بردارند اگر قبض طمع باشد و در اوقات راحتحسب

  الزمه ميان كتفين و فقار گردن حجامت نمايند

  تدبير سهر

ن فرمايد كه روغن خشخاش و استنشاق با روغن تخم كاهو و روغ  ميشيخ ارق نيز گويند آن رايعني بيداري كه 

نيلوفر و كدو و الصاق چيزي از مخدرات مشهوره بر صدغين و انكباب بر ابخرة ادوية مرطبة اشمام نيلوفر و لفاح و 

پاشيده از بعيد و نطوالت مرطبه جمله معلوم شده و همچنين اگر غلظ ماده مانع نباشد خوردن  به گالب ريحان

ي مريض و غيره در باب سهر مذكور شد و چون خفت و  تدبير نهادن چراغها روبروبه عدهشربت خشخاش و لعوق او 
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دريابند مداومت شستن رو به آب طبيخ خشخاش سياه به اندكي يبروح و بيخ آن  تب سكون از نوبت يا از شدت

الملك و اقحوان و خشخاش رو شستن و بر بخارا  نمايند و اگر در آنجا خلط بورقي باشد به آب مطبوخ تمام و اكليل

 به شكرسهر باشد بايد كه مريض را خشخاش تازه  تب  گويد كه هرگاه با صاحب كامل نفع كندانكباب نمودن

بخورانند و روغن بنفشه و روغن تخم كدو مربي به بنفشة تر بنوشانند و بنفشه تازه بر سر ضماد كنند و به آب 

و و مانند آن تكميد سر مطبوخ جو مقشر نيمكوفته و خشخاش مع پوست و بنفشه تازه و گل بابونه و جرادة كد

 بخران باشد تحريك به سبب آرند كه سهر از عالمات بحران نباشد و هرگاه سهر به عملنمايند و اين تدبير وقتي 

مريض ننمايند و طبيعت او را بچيزي مشغول نسازند و بايد كه شير از سر بيمار دور دارند زيرا كه گاهي ضرر عظيم 

 پس اگر در سر با ماده مالقات گردد  است در شير تحليل قويكه آنود از بهر كند و از آن خوف ورم دماغ ب مي

 پخته بدهند و شربت خشخاش و بنفشه بنوشانند به ماءالشعير گويد كه مريض را خشخاش سعيدتحليل آن نمايد 

  و افيون ببويانند و بر صدغين بدان طال سازند

  تدبير عطاس شديد

ه ايشان بسيار شود زيرا كه بكشيدن دماغ و اعضاي صدر ايذا رساند و سر  گاهي ضرر عطاس شديد بشيخ به قول

 كه پيشاني و چشم و  استايشان را از بخار ممتلي سازد و قواي ايشان را ضعيف كند و گاهي رعاف آرد پس واجب

و پا بمالند بيني بمالند و دهن بگشايند و حنك را بزور بمالند و سرو گردن را بكشند و قلب وضع آن كنند و دست 

ي رطب سازند و ها به روغن مائل به اندك حرارت اندازند و ترطيب عضالت و فك گرم نيمي ها روغنو در گوش 

 در بوي او حدت چيزي كهگي بيدار نسازند و از غبار و دخان و هريك بارزيرقفا تكيه گرم كرده نهند و از خواب 

گويد كه آروغ بسيار آورند و حصر نفس نمايند ابن عباس ويند باشد احتراز نمايند و پوست و گل ماكول و اسفنج بب

ي مرطبه مثل روغن بنفشه بمالند و اندك در گوش چكانند و نقرة ها به روغنو اطراف و سائر بدن السيما گردن را 
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كنند قفا بخرقة گرم يا پشم تكميد نمايند و آنجا كه عسطه محتبس باشد و سر ببخار ممتلي گردد و ارادة آمدن او 

   باال بكشند و كندش ببويندبه سويفتيلة كاغذ در بيني داخل كنند و گردن 

  تدبير صداع و ثقل راس

فرمايد كه در صداع ايشان دست و پا و خصوصاً رانها را   ميشيخ آرند و به عملحجامت بالشرط نمايند و پاشويه 

فل بردارند و تقويت سر بمبردات معلومه  اسبه سويبعاصبه بربندند و كف پا بمالند و شياف ملين جاذب ماده 

 گل سرخ و بنفشه و جو و برگ بيد و مانند آن و به طبيخنمايند و اگر از نزله يا سرفه مانع نباشد نطول سر 

همچنين روغن گل و روغن بيد نمايند و اگر اين كفايت نكند بنطوالت مبرده ملينات مثل بابونه و خطمي و 

پس اگر قوت قوي  تب  خشخاش مخلوط سازند و شير بر سر ندوشند مگر نزد زوالالملك و مخدرات مثل اكليل

مانند شير بز بدوشند و اگر ضعيف باشد شير زنان دوشند و از شير نزد امتالي رطب بدني سباقي حذر كنند و 

 دخاني و همچنين از جميع مرطبات از نطوالت و ادهان اجتناب نمايند و استعمال مرطبات وقتي نمايند كه بخار

ها و   اسفل بشيافات و حقنهبه سويالنوم باشد و چون امتال در سر از بخار رطب كثرت نمايد جذب او  سر يابس قليل

 كه از دوشيدن شير بر سر يا ريختن روغن بر  استبستن اعضاي سافله حتي خصيتين بايد كرد و در ثقل سر واجب

رات بنطوالت بابونجي كه در آن بنفشه و سبوس و مانند آن كه آن يا نطول يا سعوط اجتناب نمايند بلكه بر تبخي

 كه گالب و سركه و روغن آن است تب  گويد كه دواي صداع عارض درصاحب كاملمسام را بگشايد اقتصار ورزند 

گل بر سر ريزند و روغن گل دو جزو و گالب سه جزو و سركه يك جزو باشد و اگر اندك آب برگ خرفه يا آب خيار 

العالم يا آب جرادة كه با وي مخلوط سازند نفع بين نمايد و اگر با اين قدري صندل و گالب و بنفشه تازه   حييا آب

و نيلوفر آميزند نيكو باشد و همچنين اگر بنفشه تازه بر سر نهند و اگر صداع به اين ساكن نشود اين ضماد استعمال 

شياف ماميثا پوست خشخاش هرواحد دو درم همه را  درم يك هر يكافيون يكدانگ آرد جو خطمي  صفت آنكند 

باريك سائيده به آب كاهو و آب خرفه و اندكي سركه آميخته بر سر ضماد كنند و روغن نيلوفر معمول تخم كه در 
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بيني چكانند و نيلوفر و بنفشه تازه ببويند و ماءالشعير و آب انار ميخوش بنوشانند واگر دانند كه در معده چيزي از 

 معده پاك شود و عقب كه آنآيد سكنجبين و آب گرم نوشيده قي كنند تا   دماغ بر ميبه سويست كه بخار او صفرا

  آن شربت غوره و شربت تمرهندي و آب انار ميخوش و مانند آن دهند

  تدبير سعال

دهن دارند در سرفه ايشان لعاب بهدانه و اسبغول و شيرة تخم خرفه بشربت خشخاش بنوشند و اين حب پيوسته در 

 سه هر يكمغز تخم كدو مغز تخم كدو مغز بهدانه مغز تخم خيارين تخم خطمي خبازي نشاسته كتيرا طباشير 

فرمايد كه سرفه   ميشيخ نخود سازند و آش جو با شربت نيلوفر دهند به قدرماشه در لعاب اسبغول سرشته حبها 

يات بارد و به مغزلسعال و لعوقات خشخاشيه مرتب ا اكثر ايشان را از حرارت يايبس عارض شود پس بايد كه حب

نشاسته و مانند آن در دهان دارند و قيروطيات مبردة مرطبه معمول از روغن گل خالص و لعاب اسبغول و آب خرفه 

سرفه باشد بايد كه در ماءالشعير عناب و سپستان و  تب  گويد كه اگر بامصنف ملكيو مانند آن استعمال نمايند 

 مقشر كوفته بپزند و صاف كرده خميرة بنفشه در آن ماليده يا شربت بنفشه حل كرده و در روغن بادام السوس اصل

بر آن چكانيده بنوشند و لعاب بهدانه و اسبغول به اندك نبات سفيد و روغن بادام بدهند و حريرة معمول از آب 

ا بمزورة اسفاناخ و قطف و سرمق و خبازي  و روغن بادام دهند و غذبه شكرسبوس يا معمول از باقالي خشك كوفته 

 بادام سازند و وقت خواب اين سفوف دهند مغز تخم كدو و خيار و به روغنبماش مقشر و گشنيز تر و خشك 

بادرنگ هر واحد چهار درم صمغ عربي نشاسته كتيرا طباشير هر واحد دو درم مغز بهدانه يك درم همه را باريك 

  بجالب يا با مثل او شكر بدهندسائيده بحرير بيخته دو درم 

  تدبير وجع معده
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عارض شود اندك شربت سيب با  تب باشد پس اگر در ابتداي دوره  معده ميبه سوي از انصباب صفرا شيخ به قول

اند و با سكنجبين تفاحي چهار توله  سكنجبين دهند و بعضي مقدار اين هر دو هر يك دو توله با گالب نيم پاو نوشته

  ا ده عدد در گالب نه توله ماليده بدهند و غذا شلة اسفاناخي خورانندو آلو بخار

  تدبير يبس طبيعت

 توله آلوبخارا پانزده عدد گالب پاو آثار گلقند چهار توله و يا يك و نيمهرگاه قبض شديد باشد شيرة گل بنفشه 

لو و مويز و بنفشه و گل  طبيخ خيارشنبر و ترنجبين و تمرهندي و آصاحب كامل به قولملين مبارك دهند و 

 حاجت بدهند و يا لعوق خيارشنبر دهند و قبل غذا آلوبخاراي شيرين مبلول بجالب يا شربت به قدرسرخ هر واحد 

 اجابت نشود يا از اين سرخ و آب انارين بشحم آنها افشرده با شكر بدهند و اگر به شكربنفشه بخورانند و آب لبالب 

ابد و حسن طبيعت از چهار روز تجاوز كند حقنه لين معمول از آب چقندر افشرده و مريض از تناول اغذيه ايذا ي

شكر سرخ و مري و روغن كنجد استعمال كنند و يا حقنه كه در آن جو مقشر كوفته بيست درم در سه رطل آب 

فشه و مثل  رطل ايد و در آن بيست درم فلوس خيارشنبر ماليده صاف كرده هفت درم روغن بنبه يكبجوشانند تا 

 آرند و يا شياف از خطمي و بورق و شكر سرخ و يا شياف از نرگس استعمال كنند به عملاو مري داخل كرده باشند 

   سازندبه زيت بادام و اسفيدباج به روغنو غذا بمزورة لبالب 

  تدبير بطالن اشتها

 دريافت گردد و اول تنقية آن بقي و جوارش فواكه نه ماشه با عرق زرشك شش توله بدهند و اگر آثار ماده در معده

شود از  باشد و شناخته مي  بوعلي سينا نوشته كه گاهي سبب او خلطي در فم معده ميچنان چهمسهل نمايند 

عالماتيكه در باب بطالن شموت طعام گفته شد پس استفراغ بقي يا اسهال نمايند و اكثر بداخل كردن انگشت در 

ت قي انتفاع يابند و خصوصاً چون ماده تلخ يا ترش قي كنند و گاهي از شدت ضعف حلق و برانگيختن معده را بحرك

 كه قريب  است معلوم شده و الزمبدان چهقوت بود پس معالجة سوءمزاجي كه ضعف واجب كرده بضد آن نمايند 
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 ب بصاحبانمريض بوهائيكه اشتها برانگيزد مثل بوي پوست جو مبلول به آب يا آب و سركه ببرند و جوارش منسو

بارد مثل جوارش طباشير و آمله و اندك شراب ممزوج به آب يا گالب و آب نيم پخته فواكه عفص خوشبو مثل تب 

بهي و سيب بدهند و اندك سركه قريص و فريض ماهي يا بزغاله و مانند آن بليسند و بعد ايام اول اضمدة مرتب از 

ي خوشبو مثل ها به روغنم شده بر معده نهند و مالش معده  معلوچنان چهفواكه كه در آن افسنتين و صبر باشد 

 گويد كه در سقوط شهوت غذا مع حميات اشتها را ببوئيدن صاحب كامل  استروغن گل و سفرجل بسيار نافع

اغذية خوشبو بخيسانند مثل شميدن بچة مرغ كه بارد غالف نموده در تنور بريان كرده پيش روي مريض بشكافند 

اغ وي رسد و شميدن سويق مطبوخ و نان گرم نيك پخته و شميدن فواكه خوشبو قابض چون سيب تا بوي آن بدم

ي خوشبو بمالند و رامك و صندل و آب سيب و به و آب ها به روغنو بهي  و مكيدن آنها انداختن تفل آنها و بدن را 

را متولي سازند كه از آن بيمار طلع و روغن بيد بر فم معده ضماد كنند و بايد كه براي دادن غذا بمريض شخصي 

خوف و حيا كند و قول او قبول نمايد و امر اين عارض را مهمل نگذارند زيرا كه ترك غذا قوت را ضعيف و تحليل 

 احتمال قوت استفراغ به قدرناقهين را عارض شود ببعض ادوية مسهلة لينه  تب كند و اگر ذهاب شهوت بعد مفارقت

 برايشان سهل بود و با وجود تدبير مذكور رياضت مالئم مثل اندك پياده رفتن دور گهواره نمايند و يا قي آورند اگر

نشستن و به آواز بلند خواندن و مانند آن از رياضت و بدن را مالش مالئم نمايند و قبل از غذا اندكي از شراب 

د و اغذية خوشبو مثل نان گرم و افسنتين بخورند و يا چند جرعه از سركه و عنصل بنوشند كه اين منفعت بين نماي

  كردند پيش روي آورند كه اين اشتهاي ايشان را بجنباند كباب گرم و اغذيه كه در حالت صحت خواهش مي

  تدبير بوليموس

البقر نامند گالب و عرق بيدمشك هر دو برابر و سركه چهارم حصه آميخته بدهند و سكنجبين تفاحي   جوعآن راكه 

 كه عالج  است واجبشيخ به قولا نان تريد در آب سرد كه شربت در آن باشد خورانند و در آب سرد دهند و غذ

 و ايضاً مصوصات و نان پاكيزه گرم و گوشت بريان به سركه خراساني يا ارمني مبلول به گلكنند بمشمومات و 
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 نمايند زيرا كه اكثر ببويانند و دست و پاي به بندند و گوش و موي بكشند و تقويت دماغ بنطوالت مبردة مرطبه

 بطالن حس فم معده بواسطة مشاركت شعبه عصب كه براي حس از دماغ بفم به سبببوليموس ارباب حميات 

  نمايد كند ليكن حس فم معده تقاضاي غذا نمي باشد و بدن طلب غذا مي معده آمده مي

  تدبير شهوت كلبي

 از ترنجبين و مغز تخم كدو و جرجاني به قولايند و فرمايد كه معالجه آن بدسومات بارده و بجالدات نم  ميشيخ

  مغز تخم خيار و مانند آن حلوا سازند و روغن بادام بدهند

  تدبير غشي

بايد كه قبل از   فم معده عارض شود پس ميبه سوي انصباب صفرا به سبب گاهي غشي در حميات شيخ به قول

جمع شود غشي اولي  تب  بدهند و بدانند كه چون غشي ونوبت يا نزد نوبت قطعة نان سميد به آب انار و آب غوره

 و اگر احتياج طعام افتد اندك نان ممزوج بسه درم شراب كهنه و اال شربت سيب كهنه كه فضول و  استبعالج

 تر بود و قي ايشان را نافع مائيت او تحليل شده باشد بدهند و بسيار باشد كه فصد در غشي افزايد و حقنة لين موافق

 كه پوست جو سرد آن استو بستن ساقين و نهادن دست و پاي در آب گرم و هرگاه افاقه از غشي گردد بهتر  است

را  تب  گويد كه هرگاه صاحبصاحب كاملكرده كه در آن اناردانه باشد بخورانند تا از سقوط قوت ايمن گردند 

 فم معده باشد به سوينصباب صفرا غشي عارض شود بايد كه نظر كنند كه سبب در حدوث او چيست پس اگر از ا

آب سرد بر روي صاحب او زنند و فم معده و شكم او را بمالند و دست و پاي او بعصابه ها محكم بربندند تا ماده به 

اسفل منجذب گردد و يك لمحه دهن و بيني بگيرند تا حرارت غريزي بداخل رجوع كند و شراب رقيق ممزوج به 

به  بنابر انحدار صفرا از فم معده  استيدن سكنجبين و آب گرم در مثل اين حال نافعآب سرد بحلق چكانند و چكان

 اسهال عارض شود معالجه بسائر تدابير مذكوره ماسواي به سبب اسفل و يا خروج او بقي و اگر غشي سوي

ب بسيار سرد سكنجبين و آب گرم كنند و گالب و گرم صندل و كافور ببويانند و بادكش بجنبانند مع پاشيدن گال
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 تر كرده دهند و شربت سيب و شربت بهي بنوشانند و بر معده آبهاي قابض مثل آب بهي و به شراببر چهره و نان 

 خبث حمي در داءت خلط عارض گردد بايد كه در وقت به سببآب مورد و آب شاخ انگور ضماد كنند و اگر غشي 

به الند تا ماده از باطن بدن بظاهر او و از اعضاي شريفه عضالت ساق بربندند و درم و كف پا دو دست بم تب نوبت

به  كه مواد را  است اعضاي خسيسه منجذب گردد و از خواب در زمانة نوبت منع كنند زيرا كه ازشان خوابسوي

كند و ايضاً از غذا بازدارند تا حرارت غريزي بهضم  گرداند پس حرارت غريزي را فرو مي  داخل بدن متوجه ميسوي

 از انضاج ماده و اصالح آن مصروف نگردد و در امتال نيفزايد كه اطفاي حرارت كند و اما هرگاه غشي در ابتداي غذا

 نظر كنند كه اگر آن غشي صعب باشد كه آندهند بعد از  تب  يبس عارض شود بايد كه غذا قبل نوبتبه سببنوبت 

ليكن تقويت قوت حيواني كند و بدن را غذا دهد و افزايد  تب تر كرده دهند واگرچه شراب در  رقيقبه شرابنان 

 به سويشربت سيب و آب او آب بهي دهند و دست و پاي او به بندند و بمالند تا ماده را با طراف جذب كند و 

خارج ميل آن نمايد و اگر آن غشي قوي نباشد مريض را قبل از نوبت سيب و امرود و انار بخورانند تا معده قوي 

به ابتدا كند و غشي عارض شود بايد كه صاحب او را نان مبلول  تب وت حيواني نمايد و اما هرگاه كهگردد و حفظ ق

سعيد  گردد و ترطيب آنها نمايد و از تجفيف آنها بازدارد به سرعت اعضا به سوي گرم كرده بدهند تا نفوذ او شراب

گر تابع افراط عرب باشد آب سماق بنوشانند و  گويد كه اگر غشي تابع اسهال بود حبس آن نمايند و ااهللا ابن هبه

آب برنج بر نهار بياشامند و اگر منقطع نشود بر بدن كهربا و گل ارمني و مر و مازو و برگ سوسن و برگ طرفا 

 بيد با روغن گل بپاشند و مسكن در مهب شمال يا خيوش سازند و غذا به روغنكوفته بيخته بعد چرب كردن بدن 

الحال گالب يا عرق بيدمشك بر برف سرد كرده بر  نويسد كه في  ميمولف اقتباس سماق دهند بچة ماكيان به آب

شرط كنند و شراب ريحاني سه درم ممزوج به آب سرد در حلق چكانند و نان ثريد در  رو و سينه زنند و حجامت بي

صندل ترش در عرق شراب و آب يخ چند لقمه خورانند تا قوت باز آيد پس جهت رفع حرارت شر بت سيب و 
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 قبل از شروع نوبت چند لقمة نان تنك آن رابيدمشك نوشانند و اگر مريض عادت غشي قديم داشته باشد بايد كه 

  در آب غوره و يا انار كوهي و يا سيب و يا بهي ترش و يا ليمون كاغذي و اندكي شراب ريحاني تر نموده خورانند

  النفس تدبير ضيق

 هفت ماشه با شربت هر يكالثعلب  آلو سياه پنج عدد عناب هفت عدد بنفشه نيلوفر عنبنقوع سپستان پانزده عدد 

هر بنفشه دو توله بدهند و قيروطي موم زرد سه توله در روغن گل هشت توله گداخته آب جراده كدو و برگ خرفه 

النفس  يد كه ضيقفرما مي شيخ توله صندل يك توله كتيرا هفت ماشه داخل كرده بر سينه مالند يك و نيم يك

 به سبب مادة خانقه نازل بحلق و يا به سبب تشخ و يبس عضالب نفس و يا به سببشود يا  ايشان را عارض مي

 بدان چه اعضاي نفس آمده و معالجة اول بمراهم مرطبه نمايند و عالج دوم به سويضعف مستولي بر عصب كه 

 مبرد و مرطب بود و گاهي بر معده نيز ي كهبه چيز گردن مانع خناق باشد و عالج سوم بتعديل مزاج دماغ و مالش

  شود  گل و مانند آن نهاده ميبه روغنمثل جرادة كدو و خرفه و صندل 

  تدبير شدت كرب

آنجا كه كرب بسيار بود در گهواره داشته بجنبانند و برگ بيد ساده و سيب و ليمو و ترنج و ريحان و گل سرخ و 

و لمحه لمحه به آب سرد كه صندل سفيد در آن سوده باشند تر دارند و با درنگ و سداگالب زير او فرش نمايند 

خيار و سيب و بهي و كدو تربز بريده ببويانند و در ظرفي كالن گلي كه پر از آب شيرين باشد انداخه نزديك بيمار 

 گل برابر به روغنالعالم سبز  حيدارند و بگويند كه پيوسته نظر بر آن دارد و ماءالقرع با شربت نيلوفر نوشانند و آب 

 برند و كار بهخان  آميخته و صندل سفيد دو حصه افزوده بر تارك سر و معده و دل گذارند و حقنة معتدل علوي

 بوعلي انجامد به هالكت مشوش ساخته آن رانگذارند كه كرب مستقر گردد و بخارات خبيثة آن بدماغ برآيد و 

ول خلط الذع در فم معده و وصول اذيت و بقلب كثرت نمايد بتبريد معده از  حصبه سببنويسد كه چون كرب  مي

اغذيه كنند و ترويج بمروحه نمايند و در موضع قريب حركت آب مفروش ببرگها و شاخهاي سرو و رياحين بارده از 
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كه كرب ايشان نيلوفر و گل سرخ و نضوجات بارده مرتب از فواكه خوشبو بارد و صندل سكونت ورزند و بسيار باشد 

   گل نفع نمايدبه روغنالعالم  را حقنة بارد معمول از آب كدو و خيار و آب خرفه و حي

  تدبير عسراالزدراد

براي دشواري فرو بردن طعام و شراب بايد كه روغن گل بمالند و يا آب گل سداگالب و ريحان سبز هر يك هفت 

 نه ماشه آميخته هر يكوغن بماند گل ريحان و فرنجمشك توله روغن گل نه توله بجوشانند تا همه آب بسوزد و ر

مطبقه عارض  تب فرمايد كه اگر عسر از در او در  ميشيخنمايد  الفور نفع بين مي خان في بمالند و حقنة بارد علوي

عير  و كاهو دهند اگر اشتها در آن اندك جيد باشد واال بر ماءالشبه سركهشود فصد كنند و اندك خون برآرند و غذا 

  اقتصار ورزند و از قوابض شكم حذر كنند و اگر قبض طبع باشد حمول و حقنه از مسهل بسيار خوب است

  تدبير برد اطراف

 اكثر حرارت ايشان شيخ به قولدر سردي دست و پا اندكي جدوار بسباسه بمالند و جوارش جالينوس بخورانند و 

 سر به سويشوند و حرارت غائر بتبخير  اطراف سرد ميرود و   باطن براي حمايت اعضاي رئيسه فرو ميبه سوي

  نمايد پس دست و پا در آب گرم نهند و آب سرد نشايد خورد مي

  تدبير كثرت احتالم

 توله طباشير تخم خرفه گل نيلوفر هر يك يك يك و نيم هر يكبايد كه اين سفوف بدهند تخم نيلوفر تخم كاردي 

  ماشه به آب برف توله تخم تاج خروس دو توله شربتي نه 

  تدبير تشنج يابس

ي كه از روغن بنفشه بادام هفت توله و موم سفيد سه توله و تخم خطمي يك توله به قيروطبايد كه سينه و گردن را 

 هر يكسوده آميخته مرتب ساخته باشند چرب سازند و از تراشه كدو و خيار و برگ خرفه و اسفاناخ و جو مقشر 
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 به عملخان نافع تشنج يابس   دو نيم توله بر گردن و سينه ضماد نمايند و آبزن علوي توله و روغن گليك و نيم

الدم نيز از اعراض  الدم و نفث  فواق و قيانتباهآرند و غذاي رقيق مرطب مانند شورباي بچة مرغ فقط نوشانند 

   كه در محل هر يك مسطور شد مع رعايت تپĤن است و تدبير اينها هم استحميات

  حمينافض بال

تپ پوشيده نماند كه هرچند اين مرض از اقسام حميات نيست ليكن بعضي اطبا مثل سمرقندي و  يعني لرزه بي

 كه آناند بالجمله گاهي لرزه بدون   ذكر نمودهدر اينجا آن راغيره بعد بيان حميات بوجه كثرت عروض او در حميات 

باشد و از  شود و سببش در اكثر بلغم زجاجي مي  عارض مي مودي بحمي گردد به ادواركه آنبدن را گرم كند و بغير 

 عضالت بريزد به سوي كه العفونت در بدن منتشر گردد و بر ادوار متحرك شود و  استالوقوع ديگر اقسام نيز ممكن

  كه بر سبيل دورةآن است خلو او از عفونت و عالمتش به سببنه انجامد  تب  ايذا دهد و بهآن راو ببرودت خود 

 تلطيف تدبير واخراج بلغم به اسهال و ادرار عالجتشنگي و بدون كرب  آيد بر وقت معين بي بلغمي هر روز ميب ت

نمايند و تعريق بحمام و رياضت و تعب كنند و اين از اسهال اولي بود زيرا كه نزد اسهال مواد در جميع اعضا منتشر 

ليغ نمايند و اين چنان باشد كه قبل از نوبت لرزه بحمام  كه در تعريق و تفتيح مسام سعي بآن استگردد پس بهتر 

الطيب برگ گز برگ نيب برگ قنب  برند و تا دير نشسته دارند و اگر حمام ميسر نيايد اين بخور گيرند اشنه سنبل

 برند و يا برگ نيب خشك و شاهتره و برگ كار به نيم پاو باديان يك چهانك و در سبوچه جوشانيده هر يكبرگ ني 

نمايد و كذا  گز خشك و شونيز تنها يا همه بر اخگر چوب تمرهندي انداخته دخان گيرند كه در دو سه نوبت رفع مي

 در طريقي كهبه بخور كبريت و بخور موي انسان و بخور گهونگها و چون كهنه گردد بايد كه تنقية بدن نمايند 

تيت قبل از نوبت بوزن يك بندقه بشريت افسنتين و حماي مواظبه گفته شد و اگر بعد تنقيه هم بماند و دواءالحل

 دو توله هر يكخان هر واحد يك توله بليسانند و بااليش شربت بزوري حار شربت بادرنجبويه  شربت كشوث علوي

نمايد و   هفت توله عرق افسنتين سه توله بنوشانند در دو سه نوبت رفع دوره ميهر يكدر عرق باديان و بادرنجبويه 
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جندبيدستر چهار حبه فلفل گرديگ نيم ماشه در دواءالمسك تلخ هفت ماشه بخورانند و شراب ريحاني همچنين 

 شاهتره چهار و نيم توله عرق افسنتين سه توله آميخته بنوشانند و ايضاً شونيز و تخم به عرقيك يك نيم توله 

 موشك پران سه ماشه در عسل يك  يك نيم ماشه در عسل دو توله آميخته و ايضاً گوشت خشكهر يكبادرنجبويه 

نيم توله و ايضاً گوشت خارپشت و ايضاً گوشت را سويك نيم ماشه و نانخواه يك نيم ماشه عسل دو توله و ايضاً مغز 

 و ر استاالث  قسط و راحت عظيمبه روغن دو توله و بستن اطراف و مالش نرم و تمريخ به عسلهدهد سه ماشه 

  مثقال و نيمه آن غاريقون به آب گرمهمچنين خوردن قسط شيرين يك 

  احكام نكس

 بحال صحت اول از قوتهاي بدن و غيره آمده باشد و نكس از كه آنبدانند كه نكس باز آمدن مرض را گويند قبل از 

 مردم اول از صحت در مرض افتند و قوت كشيدن بيماري دارند بخالف نكس كه كه آناصل مرض بدتر بود بنابر 

افتد و قوت او از مرض ضعيف شده پس طبيعت مقاومت  تر بود چه در حالت ضعف قوت مي فمريض در آن ضعي

 كه زودتر افتد زيرا كه هنوز قوت مريض ضعيف باشد كه مرض باز آن استتر  معاودت مرض نتواند كرد و نكس ردي

 كه آن از ر استت سالم خطاي مريض يا طبيت در تدبير افتد و اين به سبب كه آن يكي  استعود كند و نكس دو نوع

بدون خطاي تدبير پديد آيد و خطا چنان باشد كه در حالت نقاهت مريض سوءتدبير نمايد يا طبيب بنابر جودت 

هضم و قوت مرباي آمله يا انوشدارو يا گلقند عسلي يا قرص گل و غير آن ادوية گرم دهد و از آن گرمي و اشتها 

 بدون خطا خودبخود با وجود صواب تدبير افتد و اين نوع بدتر از دومدد افزايد و كثرت اكل باعث زيادتي مواد گر

 زيرا كه داللت بر بقية مواد روية مرض در بدن و حركت او موجب مرض دارد و بقية مواد مرضي كه بعد  استاول

اري و عرقي را به  تدارك او نمايند يعني بحران اسهالي را به اسهال و ادركه آنبحران باقي ماند بزودي نكس آرد مگر 

ادرار و عرق اعانت كنند و هر مرضي كه قبل از نضج بحران كند از امراض حاده و يا بحران ناقص كند در روزهائيكه 

او بجبران تام و در  تب فرمايد كسي كه  شيخ ميعالمات نكسنكس نباشد  الئق نباشند جهت قلت نضج پس بي
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ر ن خوف نكس باشد و ايضاً اگر سكون او بغير بحران بود البته از نكس روز او ساكن نشود بلكه چيزي باقي ماند بر آ

 جلدي بود كه به سبب جدري يا يرقان يا جرب باشد و بالجمله به مثلگاري نباشد و خصوصاً چون بجران ناقص است

س و قلت شود بر نكس از ضعف قوت و سقوط اشتها و غثيان و خبث نف مادة فاعله در جلد بماند استدالل كرده مي

هضم و فساد طعام در معده بحموضت يا دخانيت و انتفاخ شراسيف و نواحي كبد و طحال و فساد خواب و طول 

 و خصوصاً در پلك باال و خاصه ورم آن و  استبيداري و شدت تشنگي و شدت تهبج روي كه عالمت عظيم نكس

 كه بدن طعام را نيك قبول نكند و بدان ن استايكند  بقاي آن مع انحالل تهيج و چه و از آنچه بر نكس داللت مي

الغري زائل نشود و خصوصاً چون اعراض ردية مذكوره ظاهر شود يا شدت كند در اوقات نوائب مرضي كه اوال بوده 

شود برنكس از نبض چون در آن تواتر و سرعت باقي ماند و از غائر شدن فراجات  باشد و گاهي استدالل كرده مي

ديدن آنها و از بول چون در آن رنگيني بسيار از زردي يا شقرت يا سرخي باقي باشد و يا آن خام بحراني و غيب گر

تر بر نكس از  بود و در آن رسوب معلق در اسب نبود چون بول مريض مشابه بول طبيعي او نباشد و بعض فصول دال

قع شود و ايضاً جنس مرض اعانت در  در سائر فصول واكه آنبعض آن بود مثل خريف كه در آن نكس بيشتر افتد از 

داللت بر نكس كند مثل حميات ورميه چون حرارت و تلهب در احشا بعد آن بماند و مثل صرع و سهر و اوجاع گرده 

 كه از گويندو جگر و طحال و شقيقه و بيضه و نوازل و آنچه از نوازل پيدا شود چون رمد و غيره و امراض نفس 

 و استعمال مسخنات و مقوبات معده و طحال و امتال و جماع و تعب و ديگر  استجمله ممدات نكس هواي خريف

 در اينجا آرند وليكن به عمل در هر دو نوع نكس عالجي خفيف از اصل مرض عالجاعراض نفساني مناسب مرض 

به شد كه در ادرارد تريق بيشتر از اسهال كوشند و رشتة پرهيز در دست دارند تا بزودي صحت حاصل گردد بسا با

 بحكمت عمي و تعديل مادة  است كردن پرهيز حاجتي بعالجي ديگر نباشد و بالجمله اصل كلي تقويت قوتسبب

الرئيس در   گويد كه شيخخجنديعلت بتقليل به ارسال مناسب و تسكين و تفريح و رياضت معتدله و نقل هوا 

 وجه امر ظاهر گردد زيرا كه آن در اكثر خبيث كه نآ كه در ميان مبادرت بمعالجه نكنند تا آن استقانون گفته راي 
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 و اما مطفيات و مصلحات مزاج از مبادرت آن است و مانند به مسهل معالجه در اينجاباشد و مراد شيخ بمعالجه 

ساكن شود و  تب  كه چونآن است گفته كه آنچه حفظ از نكس كند جالينوسچاره نباشد تا شر نكس را بشكند 

كرده باشد قرار گيرد و كمتر مدت آن باشد كه يك هفته  تب ردد مدتي بر آن پرهيز كه در حالتاعراض او زائل گ

 به تدريج روز بحران بزرگ بر آن بگذرد و بعد هر مرض مدت بحران مرض پرهيز نبايد كرد و كه آنپرهيز كند تا 

  بغذاي اول باز آيد

  احوال ناقهين

ا گويند كه از بيماري مخلصي يافته باشند و هنوز بحال صحت تام و  نافهين جمع ناقه است و ناقه كسي ركه آنبد

 ناقه آن راديگر گرفتار شده باشد  به مرض هر استقوت باز نيامده باشد و اين را ناقه حقيقي نامند واگر از مرضي 

رض سابق باقي ديگر انتقالي و يا غيرانتقالي و يا خود بعضي از اعراض م به مرض حقيقي نتوان گفت بلكه مريض بود

فرمايد كه گاهي ناقهين را نكس عارض شود   ميشيخبود او را البته ناقه غيرحقيقي گويند و خصوصاً در حميات 

به چون ايشان را حاالتي كه در باب نكس گفته شد بسياري پديد آيد و گاهي ايشان را اشتداد قوت و ضعف آن 

 تناول نمايند چيزي كه ايشان را حالتي عارض گردد كه از  در تدبير ناقهين بيايد عارض شود و گاهيكه آن حسب

 بقاي سوءمزاج و عدم تولد خون صالح و گاهي ايشان را خراجات به سببانتفاع يابند و ابدان آنها بقوت رجوع نكند 

ند و عارض شود چون بدن آنها از اخالط فاسد به استفراغ تام پاك نشده باشد و بقية آن بعضوي ريزد و خراج تولد ك

 آن و گاهي ايشان را امراض عارض به سوي اندفاع مادة فاسد  به سببگاهي ايشان را فساد بعض اعضا عارض گردد 

شود ضد مرضي كه اول بوده باشد چون بر ايشان افراط در چيزي معتاد مرض آنها نمايند يعني افراط در تبريد 

 زبان و فالج و قولنج بارد و سكته و صرع و صداع الزم  عارض شود ثقلكه آنكنند و مرض او حار بود و بالعكس مثل 

 آب آن راو شقيقه و مانند آن چون تبريد و ترطيب از اندازه تجاوز كند و گاهي ايشان را حكه بسيار عارض گردد و 

 عدم شعور ايشان در كثرت تناول به سبب زائل كند و گاهي ايشان را حالتي عارض شود كه مو سفيد گردد گرم نيم
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 زراعت را عارض شود كه چنان چه تحليل رطوبت غريزي كه سياهي مو را قائم دارد به سببذاي مولد بلغم و يا غ

چنان ي باز آيند سياهي موي آنها عود كند ر استهرگاه آب نيابد خشك شود و سفيد گردد بعد از آن چون بحال تند

  آيد زرع را نيز عارض گردد كه اگر آب يابد تري و سبزي او باز چه

  تدبير ناقه

 كه با ناقه در هر چيز رفق نمايند و بر آن اغذية تقيل دارد نكنند و نه چيزي از حركات  استفرمايد واجب  ميشيخ

 رياضت معتدل مالئم به تدريجو حمامات و اسباب مزعجات حتي كه اصوات و غير آن كه سخن و مهيج باشد و 

 خون او افزايد از اغذية لطيفه چون شورباي چوجة مرغ و غير آن  دري كهبه چيز و  استنمايند كه آن بسيار نافع

 كه آرام و فرحت و سرور را در اختيار كند و از استفراغات و خصوصاً جماع اجتناب نمايد  استاشتغال نمايند و الزم

ر غذا منع  و خصوصاً شراب لطيف رقيق و اولي ناقهين كه برايشان از توسيع د است نافعآن راو شراب به اعتدال 

 و مثل او اكثر محتاج به استفراغ بود  است كه بحران او خفي شده باشد چه آن مستعد براي نكس استكنند كسي

 خلط و به رنگ لطيف باشند السيما چون بر از صفراوي بينند يا مائل به مسهلبراي تنقية مواد و بهترين اسهال 

ر اشتها خللي يابند و چون ارادة آن كنند ناقه را راحت دهند و عارض شده باشد و د تب قوام او از اخالطي كه از آن

تقويت قوت او برفق از اغذيه و ادويه نمايند بعد از آن استفراغ كنند و گاهي احتياج افتد به استفراغ و تقويت هر دو 

زند و يا با وي قواي هنگام اغذية او داوائيه مسهله سا در اين معاً به اغذيه اگر طاقت استعمال ادوية صرف نيابند و

ادوية مسهله موافقة مخالف مزاج مرض مثل آلو و شيرخشت و ترنجبين و مانند آن براي اصحاب صفرا ممزوج 

نمايند و براي ارباب بلغم جلنجبين و ترنجبين و گاهي ايشان به ادرار نفع يابند پس عروق آنها بدان پاك گردد و 

ين و خرفه و خارخسك و شراب ممزوج كند و بديگر ادوية غيرمشهوره گاهي اين فعل مدرات معروفه مثل تخم خيار

حاجت نيفتد و اما فصد پس ناقه را باخراج خون كم احتياج افتد و گاهي حاجت نيز بدان افتد اگر بقيه از خون باشد 

ريابند و بثور در عروق از نبض و قاروره د تب و بر آن انتفاخ سحنه و عالمات خون داللت كند السيما چون مثل بقية
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رداءت خون او بنابر بقية رماديت اخالط رديه  تب  صاحببه فصددر لبها پديد آيد و گاهي طبيب را محتاج گرداند 

در آن پس الزم گردد كه خون ردي او خارج كنند و در آن به اغذية خون جيد افزايند و اولي در استعمال مستفرغ 

آن  نيارند و خواب روز گاهي ناقه را ضرر رساند به ارخاي او بدن ه عملب كه بماليمت نمايند و چيزي دفعةً آن است

 داخل و خارج و گاهي به سوي رطوبت حاصله از سوءهضم حادث از تحير طبيعت از جهت تحريك روح به سبب را

 نيفتد  انتعاش قوت و حرارت و تحليل بقية مواد و چون موافقبه سبب نفع كند به آسايش او يا گرم كردن او آن را

 خام كند و قوت حرارت غريزي را بشكند و احتياط در جميع ناقهين كه نقي از مواد كه آنآرد بنابر  تب پس گاهي

 در مرض بود از مزوره و غيره دو سه روز تا تدبيري كه كه امر ايشان بر آن استموجبة حمي و غيرنقي از آن باشند 

 به تدبيرز بحران كه قريب روز صحت او باشد تجاوز نمايد بعد از آن قريب او جاري دارند و بالجمله مقداري كه از رو

او سليم باشد تلطيف تدبير او كه تب  آن كه براي ناقه نقي و  استمافوق او برند يعني در غذا توسيع نمايند و واجب

رد بدن او از الغري  كه  استننمايند يعني غذا كمتر نكنند تا بدن او گرم و حال او بد گردد بحرارت گرسنگي و الزم

 متولد به سرعت پس خون صالح  است فربهي در اندك روزها كنند زيرا كه قوت او باقيبه سويحاصل در اندك ايام 

شود و با خالف او يعني بغير نقي و غيرسليم الحمي خالف اين كنند يعني تدبير مرض بعد زوال او چند روز جاري 

 كه آن غذا آن استد كه در آن امتالست و اگر اشتها شود هضم نشود پس بايد ددارند و اگر ناقه را اشتها نشود بدانن

دارد و قدرت بر هضم و تفريق غذا در بدن ندارد و يا در بدن  را بر نفس خود زياده از طاقت و فوق قوت طبيعي برمي

ت جميع بدن و  و يا قو است و يا قوت معدة او بسيار ساقط است و طبيعت مشغول بدانر استاو اخالط بسيا

كند و امثال   پس احالة غذا الئق طلب به يخني كردن طبيعت از آن غذا براي اعضا نمي استحرارت غريزي او ساقط

اينها از ناقهين كه در بدن ايشان اخالط كثير و قوت معده و بدن آنها ساقط بود و اگرچه در ابتدا خواهش طعام 

د زيرا كه آفات و امتالي اخالط روي قوي و زياده روز بروز گردد و كنند ليكن حال ايشان مودي بسقوط اشتها گرد

 كه او را اشتها باشد بعد از آن آن است انتعاش قوت بهتر از به سبب اشتها شود به عدهناقه را كه اشتها نباشد 

س فم معده اشتهاب  نبود پس اگر اشتها دوام كند و بدن بقوت و فربهي نگرايد قوت اشتها و آلة آن يعني عصبه ح
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 كه تدريج كند ناقه از آن استهر دو صحيح باشد و قوت هضم و آلة او يعني قعر معده هر دو ضعيف بود و اولي 

 به سببتيهو و بچة مرغ ببزغاله و بعادت رجوع نكند و هنوز در عروق او تنگي باشد از بقية ماده يا از حصول يبس 

 و از ها ترشي ضعف امعاي ايشان و همچنين سائر به سببكند حرارت مرض و سكنجبين گاهي ايشان را سحج پيدا 

 كه بĤنها باشد و از تدبير ايشان مراعات چيزيست كه واجب بود آن است هوا مضاد به سويتدبير ناقهين نقل ايشان 

 امن بود از آن مثل صاحب برسام كه واجب بود بر آن خوف بدان چهحذر كردن او در نوع مرض آن تا مقابله كند 

  استكردن از خشونت سينه تا در سعال نيفزايد و واجب نيست كه ناقه در حمام عرق آورد چه گوشت او كه ضعيف

تحليل گردد و چون عرق در ناقه كثرت نمايد در بدن آن فضول باشد و تراشيدن موي سر بموي ناقه را ضرر كند 

   هواي سرد مسام را بند كند و زكام و نزله پيدا نمايد خصوص دركه آنبنابر 

  تغذية ناقه

 كه صبر بر گرسنگي و تشنگي نكند  استاالنهضام باشد و الزم الكيموس سهل  كه غذاي او در كيف حسن استواجب

 بقية اثر او يا بنابر احتياط و بدانند به سبب ضدمزاج مرض سابق به سويو گاهي احتياج افتد بمائل كردن كيف غذا 

تر باشد و در غذا دادن كمتر و غليظة ثخنيه بضد آن بود اطعمه باشد يا  ريعكه اغذية رطبة سياله در غذا شدن س

 كه تدبيري  است كه ايشان را با ردائت خورانند اگر خواهش بدان بقية حرارت نكند بلكه الزم استاشربه و واجب

د و غذاي او در  او معتدل بود و او را حرارت لطيف مع رطوبت كامل سريع القبول براي هضم باشبدان چهنمايند 

 بيفزايند اگر نقل در معده بينند و نه قراقر كند به تدريج آن رامقدار چندان باشد كه هضم و انفعال آن نيك گردد و 

گي يك بارو نه سرعت انحدار و نه بطوي او بسيار و از آن كم كنند اگر از ثقل و غيره چيزي زبون دانند و چون ناقه 

كند و همچنين واجب نيست كه دفعه آب بخورد چه بيشتر در آن نظر  تب ردد اكثرممتلي شود و معدة او كشيده گ

 اشتها و غير كه آنباشد و اما وقت غذاي او وقت اعتدال هواست در اوائل شب تابستان يا نيمروز زمستان اال 

ايند و آب بسيار  كه غذائي را كه آن كمتر از پر كردن شكم باشد تفريق نم استصورت واجب در اين استعجال نمايد
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 كه ناقه از آن اجتناب كند چه گاهي بعض احشا را ضعيف كند و گاهي تشنج پيدا كند و  استسرد از قبيل چيزي

 ضعف يا اخالط در معده و با به سبب اشتهاي ناقه گاهي كم شود كه آنديديم شخصي را كه به اين هالك شد و بد

 جگر يعني قلت جذب او و به سبب قلب و گاهي كم شود  سويبهوي در اكثر مثل غشي بود بنابر ابخرة فاسده 

به  اخالط در همه بدن و تخمه و گاهي به سببضعف جگر ظاهر شود از رنگ و ابزار رقيق سفيد و گاهي كم شود 

 برفق تركه  است معلومبدان چه ضعف قوت بدن و حرارت غريزي يا در معده خاصه باشد پس تدبير هر واحد سبب

ايد كرد و بدانند كه سكنجبين سفرجلي براي ناقهين بهترين دواست و خصوصاً چون اشتهاي ايشان ممكن بود ب

تر از آن باشد مثل قرص   ضعف در معدة آن و از سحج در امان باشند و اما مقويات معده كه گرمبه سببساقط باشد 

د كه از حميات و امراض حاده گويد كه ناقهين از مرض آنن صاحب كاملدرد و مانند آن گاهي سبب نكس گردد 

به باشد اما ضعف بدن  خالصي يافته باشند و از آن خارج شوند پس ابدان ايشان ضعف و خون در آنها تقليل مي

بود و اما قلت خون  تب  و استعمال تدبير لطيف در ايشان و كثرت تحلل بدان آنها بحرارتآن را انهاك مرض سبب

 كثرت تحلل و قلت غذا و لطافت آن پس حرارت غريزي به سبب اقناي آن  احراق حرارت حمي خون را وبه سبب

باشد و اول آنچه   انعاش و زيادتي قوت ميبه تدبيرين اسباب ضعيف گردد فلهذا محتاج به همدر ابدان ايشان 

شد اندك  كه تدبير ايشان بعد انقضاي مرض تا سه روز مثل تدبير ايشان بااين استسزواراست استعمال او در ايشان 

 انتقال كنند تا سينة آنها و تا ماهي به عده مثل گردنهاي بچة مرغ و تيهو و رانها و بازوهاي آنها به تدريجاندك 

 آنها اندك اندك و همواره به لحومرضراضي هاربي و جلي و نهري پس از آن بپايچه بزغاله و بره و گردن آنها سپس 

 بغذائي رسند كه عادت آن داشته كه آن قوت ايشان متحمل باشد تا همقداري ك زياده نمايند در هر روز ببر اين

 از آن ترقي به عده و اگر شراب خوار باشد در ابتدا شراب ابيض رقيق خوشبو ممزوج به آب دهند به تدريجباشند 

 در گرم نيم بمقدار عادت خود كه در وقت صحت او بود برسد و استحمام به آب شيرين كه آنتر از آن نمايند تا  بقوي

خانة اوسط حمام نمايند هرگاه درانجا حرارت ظاهر نباشد و در آن قيام را طول ندهند و از امتالي غذا و شراب و از 
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صبر بر جوع و عطش و ايضاً اغذية مسخنه و رياضت سخت و نشستن در آفتاب و غضب و بيداري و جماع حذر كنند 

وهر ابدان آنها مقدار كثير نمايند و بدان سبب قوت آنها ضعيف زيرا كه اين همه تشخين مزاج ايشان و تحليل ج

گردد و بايد كه تفقد در امر ناقه نمايند كه بدن او چنان نباشد كه هنوز از مادة مرض بخوبي پاك نشده باشد و در 

ي به استفراغ  كه صحت مريض ببحران اعنآن استبدن او بقية ماده باقي بود و از عالماتيكه اين را بدان معلوم كنند 

باشد نباشد و يا بجران غيرتام و نضج غيركامل باشد پس  يا ورم يا خراج يا غير آن از اشائيكه بدان بحران بحران مي

اگر در نبض سرعت يا تواتر يا در بول رنگيني معلوم كنند و يا تلخي در دهن يا تشنگي يا درد سر يا اعضاشكني يا 

  است در بدن فضولكه آنكنند بر  ر آيد السيما و در وقت خواب اينهمه داللت ميگراني در بدن يابند و يا عرق بسيا

و آن محتاج به تنقيه است پس اگر با وجود اينها كالل در مفاصل با تعب در بعض اعضاي او دريابند توقع خروج 

احتياط بسيار كنند و خراج در آن عضو بباشد و چون عالمتي از عالمات مذكوره ببينند بايد كه از عود مرض حذر و 

تدبير ناقه مثل مرضي يا قريب از آن به استعمال اشياي مبردة مطفيه و تلطيف غذا و استفراغ بدن نمايند السيما 

اگر مريض مع ذلك ناقص االشتها باشد و يا اشتهاي غذا بود بخورد و بدن او فربه نشود كه اين تاكيد بر داللت آن 

 در كتاب فصول گفته كه چون ناقه از مرض چيزي از غذا نخواهد و بقراط نان چهچ  استنمايد كه بدن او غير نقي

يا از آن بخورد و بدن او زياده نشود بدن او محتاج به تنقيه باشد و چون اين حال به بينند بايد كه تقليل غذاي او و 

 چنان چهيض صحيح نمايد تلطيف آن و تنقية بدن نمايند زيرا كه اگر اين تدبير نكنند مرض عود كند و بدن مر

بايد كه نظر كنند اگر   غذا دهند شر بيفزايد پس بدين جهت ميآن رابقراط گفته ابدانيكه پاك نيستند هر قدر كه 

عالمات خون در آن ظاهر باشد فصد گشايند و از خون مقدار حاجت و احتمال قوت اخراج نمايند ودر اخراج او 

ي خون جيد در بدن خود باشد و اگر عالمت صفرا ظاهر تر بود به زيادتحتاج زيادتي نكنند زيرا كه ناقه از مرض م

بايد ك استفراغ بدواي مسهل صفرا كنند كه الطف باشد و اسهال او به آهستگي بود مثل مطبوخ فواكه و خيارشنبر 

ن در تبديريكه  يا شربت ورد تا بدين از عود مرض ايمن گردد بعد از آبه شكرو ترنجبين و لبالب يا بنفشه خشك 
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شود و طبيعت او نرم شود و بدن  مذكور شد شروع نمايند پس اگر بينند كه ناقه را بعد استفراغ غذا نيك هضم نمي

 بقراط گفته كه ناقه از مرض چون غذا چنان چهكند  او زياده نگردد بدانند كه ناقه در مقدار غذاي خود زيادتي مي

خورد كه بدن او متحمل آن نيست   او غذا زياده از آن ميكه آناللت كند بر بخورد و بدن او از آن قوت نيابد اين د

 كه تقليل از غذاي او كننند هر صبح گلقند پنج درم تا هفت درم او را دهند و بعد ساعتي  استپس براي اين واجب

در ناقه استعمال  و چون اين تدبير  است نافعآن راسكنجبين سفرجلي پانزده درم تا بيست درم بنوشانند كه اين 

 بقراط گويد ابدانيكه در زمان چنان چه فربه گردد به سرعتكند و قوت او زياده شود و بدن او  ........... به حالتكنند 

 در زمانة طويل الغر شوند بفربهي در زمانة كه آن فربهي در زمانة اندك بود و به سوياندك الغر شوند رجوع آنها 

 كه از رجوع به اغذية آن استويد براي كسي كه از حميات حاده بيرون آيد سزاوار  گابومنصورطويل رجوع كنند 

 اندكي قويتر از آن كه آنخورد بر آن اقتصار نمايد و يا  صحيح مزاجان پرهيز نمايد و غذائيكه در حال مرض خود مي

كن گرم و جميع مسخنات باشد بعد از آن بتناول اغذية اصحا اندك اندك تدريج كند و از تعب و شراب دهم و مس

بدن و غير آن كه سابق مذكور شد اجتناب نمايد والسيما كسانيكه از مرض بجبران تام خارج نشده باشند و 

كسانيكه در ايشان آثاريكه بر بقاياي مرض داللت كنند باقي باشند مثل زيادتي تلخي در دهن يا تواتر در نفس در 

 و تشاويش در خواب و مانند آن كه در قول سابق گذشت پس تدبير اين نفس ياقي يا طعم غريب در دهن يا اختالط

 مرضي نمايند تا اين همه آثار منقضي شود و صحت او پديد آيد و غذا و آب اندك اندك به تدبيركسان خاصه 

 باشد و در خورند و دفعه بسيار نبايد نوشيد و خاصه در فصل خريف و از آب بغير سرد البته ننوشند و اگر اشتها قوي

 هضم حتي كه چون هضم جيد شود غذاي او اتم گردد بعد از آن به قدر اشتها نخورند بلكه به قدرهضم ضعف بود 

بحركات و سائر اعمال خود كه عادت او در حالت صحت باشد تدريج نمايند و كسي را كه از خوردن غذا بدن قوت 

ب آب كم كنند و سكنجبين سفرجلي دهند و بر جگر او نيابد بلكه طبيعت او نرم گردد از مقدار غذا و از شر

 قوت او بكمال رسد بلكه  غذاي رقيق كه آنضمادات مقوي آن نهند و ناقه را اغذية غليظه و عسرالهضم ندهند تا 
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 بقراطالهضم دهند اگر غذاي او هضم نشود و شراب ابيض رقيق يا مروق بدهند و از قوي متعرض نشوند و  سريع

نويسند كه ناقه   ميجرجاني و ايالقي كه از طعام ممتلي گردد آن استتر از  الي بدن از شراب سهلگفته كه امت

بهرعادتي كه از رياضت و طعام وشراب داشته باشد تدريج نمايد و از فكر و غم و هم جميع انواع استفراغ اجتناب 

ثرت خواب در روز حرارت غريزي را كند و مردم محرور صفراوي را آب بزور و شراب لطيف ممزوج سود دارد و ك

 فم معده از طحال بود و هرگاه ناقه به سوي غلبة سودا و انصباب آن به سببآرد و دوام اشتها  تب ضعف كند و

 در تن او هنوز كه آنخورد دوم   طعام افزون از كفايت ميكه آنبشب عرق بسيار كند بر دو حال داللت نمايد يكي 

 گويد كه عرق بسيار در خواب بغير سبب بقراط لطيف بايد كرد و به تدبيرياضت و فضله است پس تدابير او بر

دارد پس اگر اين بغير تناول طعام باشد   صاحب او غذا را بيشتر از حمل بدن او برميكه آنموجب آن داللت كند بر 

خارج شود و غليظ لزج  به عرق و بسيار باشد كه خلط رقيق لطيف  است محتاج به استفراغكه آنداللت نمايد بر 

 كه مريض بعد عرق هيچ راحت نيابد و ضعف بيفزايد و هرچند حرارت غريزي قويتر آن استباقي ماند و عالمتش 

جا معلوم گردد كه كثرت عرق كار طبيعي نيست سبب آن يا كثرت ماده است يا از اينتر باشد و  شود تحليل پوشيده

 گويد كه تدبير ناقهين از مرض ابن الياسا حركتي و رياضت قوي انتفاح مسام يا عجز طبيعت از هضم طعام ي

بايد كه صرف عنايت بتفقد امر نبض و قاروره نمايند اگر عالمات   پس مي استان و بيمارانر استمشترك ميان تند

بقية ماده معلوم شود و آن در قول صاحب كامل گذشت و يا مريض في نفسه تقلب و جنث نفس قلت نشاط دريابد 

دانند كه در بدن و عروق او فضالت محتاج به تنقيه است پس مبادرت به نمايند به تنقية آن از حسن تدبير ب

 ضعف قوت ناقه و قلت احتمال او براي معالجة  به سبببالتدريج و از معالجات قوي و استفراغات سخت حذر كنند 

 به تدبيرو از بقية مواد فاسد يقين شود تدبير آن قوي و تدبير بالغ در لطافت پس هرگاه بنقاي بدن او و خلو عروق ا

و مرض او بگردد و از عود مرض  تب  سه روز ازكه آنمرض از تلطيف غذا و خوردن ماءالشعير يا مزورات نمايند تا 

تر باشد اندك اندك تدريج نمايند و در اول روز چهارم از انقضاي مرض گرد نهاني   غليظبدان چه به عدهايمن گردد 
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 مرغ دهند و در روز پنجم گردن و بازوهاي آنها و در روز ششم اين مع رانهاي آن دور روز هفتم اينها مع سينة بچة

 آنها اندك اندك نقل كنند و به لحوم انتقال بپايچة بره و بزغاله و گردن آنها نمايند بعد از آن به عدهآنها ضم نمايند 

 نمايند و از فرح مفرط و فكر كثير و غضب و گرم نيممام به آب هرگاه در ايشان قوت حركت و نشاط دريابند استح

سهر و بحث و مطالعه و قراءت كتب حذر كنند و اگر بدن ناقه از تناول غذا فربه نشود تلئين طبيعت و اسهال او 

غائله باشد مثل مطبوخ فواكه و نقوع مشمش بترنجبين و شيرخشت و يا هر صبح  برفق نمايند بمليني كه بي

جبين ساده و گالب هر واحد ده درم با يك مثقال قرص طباشير ملين بدهند و غذا مزوره از آلوي كوهي و مغز سگن

بادام و اسفاناخ يا از تمرهندي يا از ماش مقشر و مغز بادام سازند و اگر ناقه را بعد استفراغ غذا نيك هضم نيابد 

ه درم بنوشانند و غذا زيرباج بچة مرغ دهند و تقليل غذا كنند و هر صبح سكنجبين سفرجلي و گالب هراورد

مؤلف  نافع بود آن راهمچنين اگر ناقه را عرق بسيار آيد تدبير او تقليل غذاست و تناول سكنجبين سفرجلي 

 ضد مرض بود همه مبالغه بسيار نشايد كه مبادا مزاج  كهييدوانويسد كه در ناقهين بر غذا و شراب و   مياقتباس

شورباي گردنهاي بچة مرغ  تب  انجامد و بعد گذشتن سه روز ازبه هالكت بيماري اول پديد آيد و بگردد و مرض ضد

كه به اندك روغن بادام و يا ماده گاو پخته باشد همراه برنج قسم اول و كهنه و يا بنان تنك كه در آن ثريد كرده 

ال سابق گذ شت شوربا و گوشت اضافه يكه در اقوبه دستورباشند بدهند و قدري گوشت گردن هم دهند و هر روز 

نمايند و چون اشتهاي طعام كم بود به اغذية مرغوبة معتاده تحريك اشتها نمايند و جهت تقويت معده و برانگيختن 

اشتها مرباي سيب با مصطكي و شربت سيب و به و ياقوت و جوارش انارين و جوارش عود ترش و انوشداروي لولوي 

حي ايشان در گالب قرنفلي و يا با گالب و عرق كيوره و عرق بيدمشك و عرق عنبر خان و سكنجبين تفا علوي

بدهند قبل از طعام و كباب گوشت بزغاله و يا چوجة مرغ كه در آن زيره و قافلة كبار و پودينة سبز و يا خشك و 

اگر سرفه باشد اناردانه را پياز و اناردانه جمله با هم كوفته در شكم او پر كرده باشند كباب كرده با نان دهند و 

موقوف سازند و عطرهاي مناسب مزاج ببويند و چون در خواب عرق بسيار آيد برياضات و سوداري معتدل و تنقية 
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بدن بدفعات بملينات الئقه و مانند آن دفع نمايند و چون در روز بغير از خواب هم عرق آيد بالسببي از اسباب 

وقت حابسات مانند گل سرخ و گل گز و برگ سرو و  در اين دگي مسام كندخارجيه داللت بر ضعف طبيعت و گشا

 سهر پردازند و اگر سرفه باشد به تدبيرتخم مورد و برگ آن برگ آن بر جامه و بدن بمالند و چون خواب كمتر آيد 

و يا لعوق كتان و و بلغم بدشواري برآيد عسل درآب انداخته گرماگرم بنوشانند و بجاي آب بر ماءالعسل اكتفا ورزند 

دهد و همچنين خوردن بادام هفت هشت عدد  الصنوبر ليسانند و ليسيدن بزر كتان بريان در حل نيز نفع مي يا حب

با همين قدر مويز منقي و همچنين خوردن لوز بادام و شيريني پزدبه و يا سفوف زوفا تنها با ثبات دهند و يا مركبي 

 سه ماشه و يا از فلفل گرد و كاكراسنگي هر دو برابر و هر يكفاي خشك السوس و صمغ عربي و زو سازند از رب

 سرفه رفع نشود ملين مبارك با ترنجبين و روغن بادام دهند و روز دوم صبح از ايننمك  سنگ دو ماشه و اگر 

فشه السوس پنج ماشه عناب هفت عدد مويز منقي يك توله گاوزبان چارماشه بن مطبوخ زوفاي خشك پنج ماشه اصل

هفت ماشه بادرنجبويه سه ماشه با شربت بنفشه دهند و غذا شورباي مرغ پا نان تنك خورانند و همچنين سه چهار 

السوس تنها در دهن دارند و كذا صمغ   لعوق بادام دهند و اگر در سرفه بلغم آساني برآيد رببه عده آرند به عملبار 

ند و اگر سرفه خشك بود بايد كه لعوق باقال دهند و يا دياقوذا و عربي و يا زوفاي خشك سوده با نبات در دهن انداز

 و  استيا خميرة خشخاش و يا شربت خشخاش در عرق گاوزبان و مكوه دهند و يا تنها بليسانند كه بسيار نافع

همچنين داشتن كتيرا و يا شيرخشت در دهان و ناقه را بعد غذا اندكي از قسم شيريني خورانند تا جودت هضم 

ديد آيد و غذا در فصل گرما وقت صبح يك دو ساعت روز برآمده و اگر اشتها بسيار باشد وقت ظهر نخود بريان پ

مقشر بوزن يك نيم توله و يا كم و زياده و كشمش دو چند آن بدهند و يا شالي بريان كه بهندي پرمل گويند دو يا 

ر فصل سرما غذا در روزي دو سه مرتبه اندك اندك و سه توله با نيم وزن آب نبات دهند و وقت شام غذا بدهند و د

  متفرق دهند

  بيان بحران
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 بتحرير برخي از در اينجاچون مؤلف هيچمدان رسالة بحران بتفصيل تمام و بتسيط تام جداگانه تليف نموده لهذا 

 بحران تغير كه آن بدفوائد ضروريه و ايام مسهل و بحران و غيره و عالمات بحران و تدبير در روز آن اقتصار ورزيده

 كه قوت با مرض تنازع و محاربه و اجتهاد آن است كه تابع مجادله ميان طبيعت و مرض باشد و اين بهر  استبدني

كند و همچنين مرض مقابلة قوت وجهد در غلبة خود و  در قهر و غلبة خود و دفع مادة مرض و اخراج او از بدن مي

 مرض ظفر يابد بحران جيد باشد و مريض سالم ماند و هرگاه مرض بر قوت نمايد پس هرگاه قوت بر ظفر بر آن مي

 هر دو يا تام باشد از اينمظفر گردد بحران ردي بود مريض هالك شود پس هر بحران يا جيد باشد يا ردي هر واحد 

ج كند و گي از جمله بدن خاريك بار كه طبيعت غالب آيد و مادة مرض را آن استو يا ناقص و بحران جيد تام 

الفور مريض هالك گردد و اين هر دو   كه مرض غالب آيد و فيآن استمريض دفعه صحت تام يابد و بحران روي تام 

 كه آن استنوع در امراض حاده افتد كه مدت آن تا چهار روز يا هفت روز يا چهارده روز بود و بحران جيد ناقص 

گي دفع نسازد بلكه مابقي را اندك اندك يك بار ماده را اگرچه طبيعت غالب آيد و بحران نيك كند ليكن جمله

گي هالك نسازد بلكه يك بار كه مرض غالب آيد و بحران بد كند اما آن استبدفعات دفع كند و بحران روي ناقص 

اند امراض غيرحاده افتد كه مدت آنها  طبيعت را بعد از آن اندك اندك ضعيف سازد و هالك نمايد و اين هر دو نوع

 قرشي بحران جيد تام گاهي بدفع كلي و به ازالة ماده مرض از جميع اجزاي بدن به قولتر از چهل روز بود و كم

 اعضاي به سوي بحران استفراغي نامند بلكه به ازالة مادة مرض از نواحي اعضاي كريمه و شريفه آن راشود و 

اند ليكن  ا از اقسام بحران ناقص شمردهخسيسه و اطراف بود اين را بحران انتقالي گويند و بعضي و ذبول ر

 فرمايد كه گاهي از بحران ناقص آن باشد كه قريب بحران بود و آن در بحران جند ناقص تحلل  ميالرئيس شيخ

 و در روي ناقص ذبول بدن و اين هر دو در شمار بحران ناقص در تربت آثاراند و از قسم بحران نيستند زيرا كه است

 كه آن است گويد كه از امراض بعضي مسيحياند و ايضاً  ه دفعه بود و اين هر دو تدريجي كآن استشرط بحران 

 كه انقضاي آنها بتحلل اندك آن استالحركه بود و بعضي   كه سريع استانقضاي آنها ببحران باشد و آن مراضي
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 و تحلل نامند پس هر مرض الحركه بود و انقضاي اين بحران را نگويند بلكه نضج  كه بطيآن استاندك باشد و او 

 فاني گردد و يا به تدريج كه آنكه زائل شود يا بنضج و تحلل بود چون مادة فاعل مرض اندك اندك تحليل شود تا 

 خارج جمله مندفع گردد و يا به انتقال و به سويببحران زوال پذيرد و يا به استفراغ بود چون مادة فاعل مرض 

 مندفع شود اما نضج و تحلل در امراض طويلة مزمنه و مواد بارد بود اندك اندك خراج چون آن ماده بعضو غيرشريف

باشد و اما بحران به استفراغ در امراض  لثقه و ربع و مرض مزمن را عالمات هائله و حركات صعبه نمي تب مثل

 يا به به عرقاسهال يا قصيرة حاده باشد مثل حميات صفراويه كه در آن دفعه استفراغ افتد يا برعاف يا بقي يا به 

 آن را كه طبيعت بر ماده مستولي شود و آن استادرار بول و يا بخروج خون از مقعد و يا بدرود حيض و انتقال 

تر عضو دفع كند و در وي از آن ورم و خراج حادث شود و اين را بحران انتقالي گويند و همچنين هر مرض  بضعيف

 كه قوت اندك اندك تحيل پذيرد آن استنمايد و يا بر سبيل اذبال و ذبول كه هالك كند يا بر سبيل بحران هالك 

 هرگاه بحران در ابتداي مرض افتد قتال باشد و هرگاه در وقت منتهاي او بود تام باشد و در انحطاط مرض فائده

 ابتدا و  و وقت موت واحد نيست بلكه گاهي در استبحران اصال نيفتد و وقت بحران واحد است و آنوقت منتهي

گاهي در انتها بود بحران تام در وقت منتهاي مرض باشد و بحرانيكه تام نباشد گاهي در وقت در وقت تزيد مرض 

الحركه و مثل معالج چون اشياي مستفرغه قبل نضج مادة مرض    محرك بد مثل مرض خبيث سريعبه سبببود 

مود باشد و بحران واقع در تزيد مرض اگر جيد و استعمال كند و بحران واقع در وقت منتهاي مرض اكثر فاضل مح

ترين وجوه باشد   بود در آن مريض سخت بدحال گردد برديبه هالكتبسالمت بود بحران ناقص باشد و اگر ردي و 

بالجمله بحران تام جز بوقت انتها نباشد اگر جيد باشد نيك تام بود و بر استيالي طبيعت و قوت بر مادة روي داللت 

به  كه بعد نضج تام افتد تا ماده آن است افضل بحران فائدهر ردي باشد بر عجز قوت و هالك داللت نمايد كند و اگ

يه بدان مندفع شود و ايضاً با وجود نضج طبيب بنقاي بدن بدان وثاقت نمايد يعني به اندازة ماده محدث مرض الكل

االعراض بود و   عقب او خفت ظاهر گردد و ايضاً سليماندازة مادة مندفع باشد و ايضاً هرگاه اندفاع ماده حاصل شود
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چنان باشد كه روزي از ايام انذار بدان خبر دهد پس در روز بحران محمود واقع شود مثل روز هفتم و چهاردهم و 

ر الدفع در امراض حادث از مواد رقيقة حاده و در قوت قوي بايد كرد و اميد بحران انتقالي د هفدهم و توقع بحران تام

الدفع مختلف بود زيرا كه اگر ماده در آن شديدالرقت  قوت ضعيف و مادة غليظ بايد داشت و ايضاً حال بحران تام

 بحران كند و اگر از آن كمتر در رقت بود اگر بسيار گرم باشد برعاف بحران نمايد واال به ادرار و اگر به عرقباشد 

ند كه بعض اعضا را بحران مخصوص آن بود پس بلغم بيني و ريم  بدانفائدهرقيق نباشد به اسهال و قي بحران كند 

گوش بحران امراض سر باشد و چرك چشم و اشك از بحرانات امراض چشم و نفث از بحران امراض سينه و 

همچنين خراج پس گوش از بحران امراض راس و خراج بغل بحران امراض قلب و خراج كنج ران بحران امراض جگر 

اعات بحراني باشند اگر مواد مندفعه بسيار و دفعه آيد در ايام جواني باحوري بود و اگر مواد اندك بود باشد و اين اندف

 و گشادن خون  است در حقيقت بحران نگويند زيرا كه حركت دفعية قويه از لوازم بحرانآن راو بدفعات بسيار ريزد 

 پس اسهال پس قي پس بول پس عرق  استعاف و بهترين بحرانات رر استبواسير بحران جيد براي امراض بسيا

گي زائل شوند اگر خراجات سليم يك بار و بسيار باشد كه بدين امراض  استپس خراجات از قبيل بحران انتقالي

باشد و اگر ردي بود اعضا را بميراند و گاهي بحران تام يا ناقص بتعقد عضله و عصب و جرب و قوبا و سرطان و برص 

 كه بخراج مودي آن استو دوالي و انتفاخ اطراف و غير آن بود و بعضي از اقسام بحران انتقالي و غدد و داءالفيل 

 كه آن استنگردد بلكه مثل لقوه و تشنج و استرخا و وجع ورك و پشت و زانو و يرقان پيدا كند و بهترين انتقاالت 

 نضج تام و بعيد از اعضاي شريفه بود  خارج و بعدبه سوي كه آن است اسفل باشد و بهتر خروج و انتقال به سوي

تواند كه از احوال مشاهده مثل نضج بول و نفث و ضد آن بر بحران جيد در دي استدالل كند و   طبيعت ميفائده

هرگاه مرض عالمات بحران را كه مذكور گردد و قبل از وقوع نضج تحريك نمايد آن داللت بر بحران ردي كند و اگر 

د و داللت بر بحران ناقص نمايد و اگر نضج تام باشد بر بحران جيد تام داللت كند و بحران در آنجا اندك نضج باش

تام جيد باشد با ردي نزد منتهي بود و گاهي نزد شروع در انحطاط وارد گردد و بدين سبب بحران تام در سردي 
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 نمايد و به عرقران  كه تالفي ضرر سردي هوا هنگام حدوث بح استشديد هوا درنگ كند پس بر طبيب واجب

مسكن مريض را گرم كند و بدانند كه بحران در وقت راحت و اقالع نوبت يا مرض كمتر واقع شود و در وقت تفتير از 

شدت در حميات الزمه بندرت و اندك و بدانند كه بحران در امراض سليمه اكثر تاخر نمايد و در امراض قتاله تقدم 

 استفراغ محمود يا خراج محمود افتد كه آن نيابد و دفعه نه بر سبيل تحلل مگر كند و مريض از عهدة مرض و انصرام

و هر بحران كه در ايام باحوري افتد اميدوارتر باشد و آنچه در غير آن بود بر رداءت حال مريض و داللت كند و 

اض سليمه بحران در روز  ماده در غايت رداءت بود و طبيعت متحير مضطر و لهذا در امركه آنبسيار روي باشد بهر 

 رداءت ماده و به سبب طبيعت غيرمضطرب باشد و بالجمله حركت بحران قبل وقت او يا كه آنآن واقع شود بهر 

به  قوت مرض و عجز طبيعت از مقاومت او و يا به سبب در امراض حاده و يا چنان چهشدت حركت و حدت آن بود 

 تحريك دواي مسهل در غير به سبب در ماكول و مشروب و  امري خارجي محرك مواد و طبيعت مثل خطاسبب

وقت او و يا رياضت و يا بعارض نفساني چه عوارض نفساني را مدخل در تحريك بحران قبل از وقت او و تبديل 

 اگر عرقي باشد وسردرد غضب كه آنگرداند بعد از   فزع بحران را اسهالي يا قيئي يا بولي ميچنان چهجانب اوست 

 اگر بولي يا اسهالي باشد و چون تقدم مقاومت بنحوي باشد كه قوت را چنان ضعيف كه آنسازد بعد  رقي مي عآن را

گرداند كه تا قرب منتهي با وي ثابت نماند آن دليل موت باشد و هرگاه قوت را بقيه تا منتهي باقي ماند دليل 

وز عالمات روي پيدا شود آن داللت بر هالكت سالمت باشد و هر روزيكه در آن توقع بحران محمود باشد و در آن ر

  نمايد

  تقسيم ايام مرض

 ايام باحوري گويند و بعضي آن را جمله ايام مرض سه گونه است بعضي از آن روزهاي بحران باشد و كه آنبد

احوري  ايام انذار و منذره گويند و بعضي روزها كه نه از ايام بآن راروزهاي خبردهنده كه بحران كي خواهد شد و 

الوسط گويند يعني   ايام واقع فيآن راشود و   انحراف بحران در آن روزها واقع ميبه سببباشد و نه از ايام انذار اما 
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 چون تقدم يا تاخر وقوع او  استمتوسط ميان ايام باحوري و ايام منذره و مسمي بدان بهر آن شده كه از شان بحران

  نمايد در آن روز افتد

  ذكر ايام مسهل

 و 18 و 16 و 12 و 10 و 8 و آن ر استعصر براي استعمال مسهل روز مقر در اين  حسب راي خالق اطباكه آندب

 كه روز نوبت يا  است باشد و اين وقتي39 و 38 و 36 و 35 و 33 و 32 و 30 و 29 و 28 و 26 و 25 و 23 و 22

ان كه قوي نيستند مثل نهم و يازدهم و مانند آن ايام نباشد و اما اگر باشد پس بايد كه در روز بحر در اين روز شدت

كنند و اين از خطر خالي نيست بنابر بودن او روز بحران  مسهل دهند و بعضي اطبا استعمال مسهل در روز ششم مي

روي بسيار و روز پنجم و چهارم اگرچه روز اندازند ليكن رداءت در آنها مثل ششم نيست پس اگر ضرورت از هيجان 

به هر دو روز بحران واقع نخواهد شد اين هر دو اولي  در اين ره واجب گردد مهلت ندهد و معلوم شود كهماده و غي

 مبادله مركب به طريقمواظبه باشد يا دو غب  تب  از ششم باشند نزديك بعض و نزد بعضي بالعكس و چونمسهل

و بنحويكه عمل مسهل تا وقت آمدن  كه مسهل بعد رفع نوبت يا قبل از آمدن اآن استصورت احسن  در اين شوند

آن منقطع شود استعمال نمايند و لهذا بعض احيان در شب كه ربع يا كمتر از آن باقي ماند استعمال مسهل 

آيد مثالً اگر در نصف روز بيايد مسهل بهر شب باقي  كنند يعني در روز نوبت معلوم كنند كه نوبت كدام وقت مي مي

 تا وقت آمدن نوبت منقطع گردد و اگر طبيب مناسب داند بعد از نوبت مسهل دهد و مانده بايد داد كه عمل مسهل

روزي قوي آيد و روزي ضعيف و روزي ضعف روز بحران  تب كند به اولويت اين حكم كه گاهي راي طبيب حكم مي

تم بعد زوال هنگام اگر مسهل در هش در اين قوي باشد مثل هفتم و يازدهم و روز قوت روز هشتم و دهم باشد پس

نوبت استعمال كنند اولي از آن باشد كه مسهل روز ضعيف استعمال كرده شود و اگر بعد زوال نوبت نيز باشد زيادت 

افتد مگر  باشد ليكن در آن بحران نمي وثوق بهشتم و دهم از هفتم و نهم بود و اگرچه هشتم نيز روز بحران ردي مي

ا نظر كنند اگر بحران واقع نشود مسهل استعمال كنند واال نشايد سيما  كه حاالت رآن استدر كمال ندرت و بهتر 
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 در عارض شود پس زائل گردد و بعد چند روز باز آيد تب اگر عالمات بحران شروع گرديده باشد و بدانند كه چون

ر اين  كه مسهل در روزي دهند كه روز بحران به اعتبار مرض و نكس هر دو نباشد و اگآن استصورت اولي اين 

  نسبت بهر دو ميسر نشود پس اعتبار نكس بهتر باشد

  ذكر ايام بحران

  اند و آغاز حساب بحران كه بر آن امر مسهل و تغذيه موقوف  اطبا ايام بحران را به استقرا و تجربه ثابت كردهكه آنبد

كنند و اگر كم  بر سه اعتبار مياكثر از نصف باقي ماند آن روز را  تب اند كه اگر روز آغاز  اطبا چنان مقرر كردهاست

نمايند كه اين باقي جزو آنروزست بالجمله  كنند بلكه داخل در روزي مي  براسه اعتبار نميآن رااز نصف باقي ماند 

 در حساب آن راشمار كنند و اگر بعد از دو پهر آيد  تب مثالً در دو پاس اول روز شنبه آيد آن روز روز اول تب اگر

 كه اعتبار آن استالرئيس اولي  نائبه باشد و نزد شيخكه تب  آنر روز اول از روز يكشنبه كنند مگر ندارند بلكه شما

كرده شود در آنجا خروج از حالت طبيعي در مزاج خوب ظاهر شود و اما ابتداي صداع و تكسر  تب وقت ابتداي نفس

عارض  تب آن را به عدهنباشد و چون زن بزايد اعضا را اعتبار نيست و انداختن مريض خود را بر بستر از معتمد عليه 

 اين سيزده روزست  استكنند نه از زائيدن و ايام بحران كه در آن جميع مستفرغات ممنوع تب شود پس حساب از

 و بعد چهلم روز نزد محققين بحران قوي 40 و 34 و 33 و 31 و 24 و 23 و 21 و 20 و14 و 13 و 11 و 4 و 3

اند و بقراط گفته كه از ايام بحران   هشتادم و صدم و اگر بعضي چهل و دوم و غيره نيز گفتهالزم نبود مگر شصتم و

 گاهي متصل شود ايام و مثل يوم كه آن و بدبه تجربهتر از جفت در بحراناتست در اكثر امر  آنچه طاق باشد قوي

و اميد نيست كه انقضاي امراض بعد واحد براي بحران گردد و اين اكثر بعد بستم بود به استفراغ باشد يا بخراج 

چهلم ببحران باشد ليكن بنضج و تحليل و بدانند امراضي كه در روز طاق نوبت كنند مثل حماي غب و اكثر حاده 

شود و  تر باشد و در روز طاق بود و لهذا در غب انتظار يازدهم كرده مي چون محرقه و سونوخس بحران آنها سريع

 اگر نوبت تقدم يا تاخر كند پس بحران در سيزدهم افتد و مرضي كه چنان چهمگر كمتر كنند  انتظار چهاردهم نمي
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تر كند و بحران آنها در جفت اكثر باشد مثل چهلم و  در روز جفت نوبت كند مثل ربع و سدس و ثمن بحران بطي

  شصتم و هشتادم و ماه چهارم و سال چهارم

  الوسط ذكر ايام واقع في

 5 و 3اند كه قوي نيستند و آن شش روزست  اند و آن ايام بحران ايام مسهل و ايام بحران واقعيعني اياميكه در وسط 

شود پس  روزها نيز تغير و حركت واقع مي در اين كه آن بهر است و براي اينها احكام بحران14 و 13 و 11 و 9و 

 وايضاً مسيحي  استالوسط ام واقع في شيخ و مسيحي روز ششم نيز از ايبه قولتحريك از مسهل و غيره نبايد كرد و 

   ايام شمردهاز ايندوازدهم و پانزدهم را نيز 

  ذكر ايام انذار

 محمود باشد يا مذموم و در عرف عام آن  است اخبار بوقوع امر عظيم در مستقبلدر اينجا مراد به انذار كه آنبد

 بشارت نامند بالجمله بعضي از آن راود باشد  چه اگر اخبار بوقوع امر محم استاخبار بوقوع امر مذموم در مستقبل

 روز چهارم بهفتم و يازدهم بچهاردهم و هفدهم به بيستم چنان چه آن استايام بحران كه مذكور شد منذر ببعض 

 پس هرگاه مثالً بحران در  استو يا بيست و يكم و بيست و چهارم به بيست و هفتم و چون انذار بمعني خبر دادن

دهد ببحران روز تا هفتم اگر عالمات   شد تغيري در روز چهاردهم خواهد بود اين تغير خبر ميروز هفتم خواهد

بحران نيك باشد و صالح بعض احوال بود يا منذر بروز ششم باشد اگر عالمات او بد بود خصوصاً در محرقه و نائبه و 

نيز منذر بيازدهم و در اكثر بچهاردهم باشد و باشد و روز نهم  بحران در هفتم يا نهم به انذار چهارم در غب بسيار مي

چهاردهم يا بهفدهم يا بيستم يا بيست و يكم منذر بود و بستم بچهلم و اگر عالمات نضج در روز هفتم ظاهر شود 

  بحران در روز يازدهم يا چهاردهم افتد

  عالمات بحران
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 مرض و قوت حرارت و قلق و اضطراب و  مثل هيجان است احوال و امور كه آن عالمات براي وقوع بحرانكه آنبد

جستن و از پهلو بپهلو گرديدن و گراني سر و اختالط ذهن و صداع و درد گردن و سبات و سدر و دوار و خياالت در 

چشم و ظلمت بصر و طنين و دوي و اختالج لب و غثيان و تشنگي و خفقان و غشي و درد فم معده و سوزش معده 

فس و دشواري آن و درد پشت و لرزه و رعده و رعشه و تغير نبض از حال خود به اشراف و تغير رنگ چهره و تنگي ن

به انخفاض و عسر بول و قبض شكم و غيره اعراض صعب باشد پس هرگاه اين عالمات يا بعض او در شب پديد آيد 

 بحران در شب آينده كه نآ بحران فرداي اين شب باشد و اگر در روز ظاهر گردد داللت نمايد بر كه آنداللت كند بر 

متصل آن روز خواهد بود پس اگر با وجود آن عالمات نبض موجي معي تري جلد و سرخي و انتفاخ جلد و بول 

اشتداد كند و درد اعيائي و قوت قوي و عالمات جيد باشد  تب به عدهرنگها مائل بغلظ و در مرض مزمن لرزة قوي و 

 نبض عظيم و شاهق يا صلب و سريع و و اگرداللت بر بحران عرقي كند والسيما اگر براز و درد بول كم شود و 

انتفاخ عروق و خارش بيني و سرخي رنگ چهره و چشم و پرة بيني دفعه و تمدد درجانب جگر يا طحال بغير وجع و 

و هاي سرخ و بتاريق پيش چشم و سيالن اشك دفعه و شدت اشتعال سر و صداع ضرباني و درد گردن  ديدن رشته

ترقوه و طنين و صمم و سدر و عطاس باشد داللت بر بحران رعافي نمايد و اگر انغضاط نبض و انخفاض آن و 

سفيدي قاروره و ثقل و درد مثانه و نتوي ناف و انتفاخ قضيب و حرقت احليل و احتباس براز و قلت عرق و صالبت 

اختالج لب زيرين و غثيان و ظلمت و غشاوة چشم  ناريت بول و  و اگرظاهر بدن باشد بر بحران ادراري داللت كند

النفس  بالتباريق و تلخي دهن و درد فم معده يا سيالن لعاب و خفقان معدي و صداع بعد لرزه و سردي شكم و ضيق

 نبض صغير مع قوت و عدم صالبت آن و و اگرو سقوط رنگ و زردي چهره باشد باشد بر بحران قيئي داللت نمايد 

م و ثقل شراسيف و تمدد در آن و درد پشت و اختالج در عضالت شكم و قلت بول و عرق و گراني معض و قراقر شك

تر از عادت و بلندي و نتوي شكم باشد  در اسفل شكم و انتفاخ در آن و كثرت رنگيني براز از سابق و آمدن او زياده

بند و گراني در رحم و در تهيگاه و در اعضا  سائر عالمات دال بر بحرانات ديگر نياو اگرداللت بر بحران اسهالي كند 
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و درد و تمدد در آنجا و اختالج در فرج و گشادن فم رحم و فراتر آمدن آن دريابند حكم نمايند كه بحران طمثي 

 نبض عظيم مائل بقوت و فقدان سائل دالئل توجه ماده بطرف ديگر و عادت سيالن خون از مقعد و اگرخواهد بود 

ر نواحي مقعد و درد در كمرگاه و ضربان در حوالي مبرزد پشت و زهار و اعضا شكني باشد بحران از بقتل و اختالج د

  گشادن عروق مقعد و خون بواسير باشد

  عالمات بحران انتقالي

مع ثبات وجع در موضعي از بدن واحتباس استفراغات از بول و براز و عرق مفرط و رقت و سفيدي  تب و آن قوت

 به عده بطيه عديم النضج باشد   يا عدم او مع صحت قوت وجودت نبض والسيما در امراض سليمةنضج تأخير بول و

 يا  استوجع و انتفاخ عروق در مثل بغل و كنج ران و پس گوش و شدت التهاب و جهتي كه در آن عضو ضعيف

مع و سبات و عروض وجع مفاصل يا وجع معتب بر جهت انتقال ماده داللت كند پس عسر بول و گراني سرو ثقل س

 اعالي باشد و ثقل و درد در ناحية اسفل مع التهاب و انتفاخ در به سويالنفس دفعه عالمت داله بر نقل ماده  ضيق

كنج ران يا در زانو و ورم رخو از جنس تهبج در آن هر دو عالمت انتقال ماده به اسفل باشد و چون قوت صحيح و 

راز دوام نمايد اين منذر بخراج بود و همچنين توجه مريض بصحت بغير بحران عالمات جيد باشد و رقت بول زمانة د

 بودن شريان صدغين شديداالنبساط كثيرالضربان و رنگ پژمرده و نفس متواتر و گاهي سرفة خشك به عدهظاهر 

اب  و فصل زمستان و سن كهولت از دالئل وقوع بحران بخراجست بلكه از اسب استدليل عروض خراج در مفاصل

اوست و از دالئل قويه بر بحران خراجي تأخر بحرانات ديگر از اوقات آنهاست و درازي مرض حار زياده از بيست روز 

و ايضاً با وجود تاخر آن بحرانات تام نباشد و خراجات در امراض مزمنة متطاوله اكثر در اعضاي سفلي باشد و در 

  نب زير و باالمرض حادتر در اعضاي عليا و در متوسط در هر دو جا

  عالمات داله بر بحران جيد
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 در روزي از ايام بحران محمود كه مذكور شد به عده كه نضج تام شده باشد آن استبهترين عالمات بحران فاضل 

 روزي مناسب از ايام انذار منذر بود و به استفراغ باشد نه به انتقال و نه آن رامثل هفتم و چهاردهم واقع شود و 

راغ او از خلط فاعل مرض و در جهت مناسب باشد و بيمار احتمال او بسهولت كند و حال قوت وحال بخراج و استف

نبض كه در اوقات عالمات صعب قوي متين باشد و خصوصاً چون هر دو و در قوت ازدياد نمايند واختالف نبض كم 

راض كه با بحران باشد نقصان شود و مستوي گردد و ايضاً اگر عقب اعراض مذكوره مريض راحت و خفت يابد و اع

  پذيرد وحرارت ساكن گردد و رنگ بيمار نيك شود و نبض او قوي گردد اين داللت بر بحران جيد تام كند

  عالمات داله بر بحران ردي

 كه حركت بحران قبل منتهاي مرض و آن است كه مخالف عالمات جيدة مذكوره باشد واين مثل آن استاصول اين 

 با وي نبض در صغر و سقوط اخذ كند و استفراغ از غيرخلط كه آندر روز غيرباحوري باشد و  كه آننضج بود و 

محدث مرض بود وآنجا كه عالمات بحران مع احوال متوسط ميان احوال بحران جيد و احوال بحران ردي ظاهر شود 

ي كه قريب او خواهد آمد بحران ناقص غيرتام باشد اعني مرض بدان منقضي نگردد ليكن انقضاي او تا روز باحور

 بحران در روز هفتم افتد و در آن مرض منقضي نشود بلكه بقايا از آن باقي ماند كه بحران او تا كه آنتاخر كند مثل 

 گردد و اگر بدان انقضاي مرض باشد مرض معاودت كند و مريض نكس نمايد و نكس متأخرروز نهم يا يازدهم 

  عيف گردد مهلك بود و اگر قوت قوي باشد مريض از آن سالم ماندهرگاه مع اعراض رديه باشد و قوت ض

  تدبير روز بحران

او مسكن و  به مرض  خاصبه تدبير كه در روز بحران و آنچه قريب آن باشد تدبير مريض  است الزمشيخ به قول

 عالمات نضج و  گويد كه هرگاه بحران جيد تام بعد ظهورقرشيمقوي طبيعت نمايند و البته حركت ندهند بدوا و 

توفرتوت و غيره حادث شود يا عارض شده باشد سزاوار نيست كه تحريك مواد از عضو ديگر مثل جذب بمحاجم 

كنند و نه در آن جذب بدواي مسهل و نه بغير آن از تهيج مثل ترعيف و تعريق و قي و ادرار نمايند بلكه بر طبيعت 
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 و اما در بحران ناقص بايد كه اعانت طبيعت  استبحران كاملبگذارند و اين ترك تحريك و عدم تعرض طبيعت در 

 موافق حركت بحران باشد مثالً اگر عالمات دفع طبيعت مادة مرض را به اسهال ظاهر شود و قوت بدان چهنمايند 

ت قوي نباشد و يا سده و ثقل در امعا باشد و در آن هنگام بايد كه اعانت طبيعت بمفتح ملين نمايند تا فعل طبيع

نويسند كه روز بحران مريض را بهيچ وجه حركت نبايد داد و مريض را ساكن بايد   و غيره ميجرجانيآسان گردد و 

داشت و كار بطبيعت بايد گذاشت اما اگر دانند كه اگرچه طبيعت غالب است ليگن در اتمام كار خود محتاج به 

ثالً اگر دانند كه طبيعت ماده را برعاف دفع خواهد كرد  ارادة او مبه حسب ياري دهند آن راتواند كه  اعانت است مي

 سر را گرم دارند و آب گرم بسيار بر سر ريزند و اگر بتعريق حاجت باشد آب گرم پيش او نهند  استو محتاج اعانت

 و بر دائي بيمار را درپوشند مع ظرف آب و عرق را بپارچه خشك همي كنند تا پيشتر آيد و اگر محتاج بقي بود قي

 در چنان چهفرمايد و اگر حاجت بتلئين داشته باشد تلئين طبع نمايند و اگر مفتقر به ادرار باشد مدرات نوشانند 

عالج صداع بحراني گفته شد و همچنين هر استفراغ بحراني كه مفرط شود خوف ضعف گردد حبس او بايد كرد 

ي هرگاه معلوم شود كه بعضوي از اعضاي ماده ضرورت نبايد بست و در بحران انتقال هيچ استفراغ بحراني را بي

منتقل شده خواهد ريخت و ريختن ماده بدان عضو آفت قوي خواهد آورد و بايد كه آن عضو را قوت دهند و ماده را 

تر باشد و  ي كه سهلبه طريقتر بود و ريختن ماده بر آن كمتر مضر بود بازگردانند  بعضوي ديگر كه ازو خسيس

 چنان چه عضوي كه برابر اوست بربندند كه آن يكي  استن ماده از عضوي بعضوي بر چند وجهطريق بازگردانيد

 بر عضوي كه برابر اوست محجمة شيشه يا شاخ يا كدو كه آن دوم الم ماده بدان سو باز گردد به سببمتالم گردد تا 

د بدست چپ كاري سخت كند و بار  اگر ماده در دست راست بوكه آن سومگذارند يا ادوية جاذبة گرم ضماد نمايند 

 اگر ماده در سر و چشم باشد بايد كه ادوية مسكن در دبر آن استعمال نمايند و پايها را كه آن چهارمگران بردارد 

سخت بمالند يا در آب گرم گذارند يا بربطها پايها از ساق تا كف بربندند تا ماده از باال فرود آيد و همچنين هرگاه 

 وسينه آرد بازوها در آنها قوي بربندند تا به اطراف برگردد و ادرار بول بتعريق به معدههد افتاد دردي ماده بباطن خوا
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 مخالف بايد به جانببازماند و عرق به ادرار بول و اسهال بقي و قي به اسهال بالجمله ماده را كه از عضوي بازگردانند 

ه از كام و دهان خود برآيد و خواهند كه بجاي مخالف كه قريب تر مثالً كسي را ك گردانيد بعضوي دورتر يا به نزديك

 بيني بازگردانند و اگر خواهند بعضوي دورتر بازگردانند از اعضاي اسفل رگي گشايند و به جانبباشد بازگردانند 

اه  خواهند گردانيد رگي از رگهاي نيمه باال بگشايند و هرگآن راهمچنان كسيكه بواسير دارد و بعضوي نزديك 

 كه نخست درد ساكن نمايند كه بعد سكون آن آن استخواهند كه ماده را از عضوي بازدارند قانون كلي 

الحس و ضعيف ماده نشايد آورد و تا ممكن بود بعضوي  بازگردانيدن سهل باشد و بهيچ وجه بعضوي شريف و قوي

ون بازگردانيدن ماده مطلوب شود تمهل تر باشد و قوي بود و حس كمتر داشته باشد بايد آورد و چ خسيس كه قريب

 كه اگر ماده در بدن اندك باشد و پوشيده نماندنبايد كرد كه ارجاع ماده در ابتدا آسان بود جهت قلت ماده 

الحركه بود بازگردانيدن او بدون استفراغ كفايت باشد و مضرت نرساند اما اگر بدن ممتلي و ماده كثيرالحرارت  قليل

به فراغ بايد كرد تا به آفتي ديگر نانجامد و در اخراج او رعايت محاذات الزم شناسند مثالً اگر ماده بود اماله مع است

 راست مائل بفوق بود از به جانب دست راست بود فصد از دست چپ بايد كرد يا از پاي راست و بالعكس و اگر جانب

 چپ مائل باعلي باشد فصد از دست چپ بايد به جانبهمان جهت رگ بايد زد از دست راست يا از پاي راست و اگر 

كرد و همچنان اگر ماده در پاي راست بود فصد از دست راست كنند و اگر در پاي چپ بود از دست چپ كنند و 

همچنان براي ارجاع مادة جگر رگ از دست چپ بايد زد و براي ارجاع مادة دل و سپرز از دست راست و اينكه گفته 

 ماده كه آنر اخراج مادة احشا بر تقديريست كه هنوز ماده در انصباب و ريزش باشد و بعد از شد از رعايت مخالفت د

از ثوران و انصباب ايستاده باشد فصد براي ازالة مرض از طرف مقابل عضو مؤف بايد كرد و كذلك از اعضاي ظاهري 

   سكون حركت آن به سببيفائده است هنگام امالة او ب در اين بعد استقرار ماده تنقيه از ذات عضو بايد كرد كه

  اورام و بثور ظاهر بدن
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 حادث شود از مادة فضلية  كه در عضوي است يعني آماس و آن زيادتي غيرطبيعي است اورام جمع ورمكه آنبد

غير مس و موادي كه از آن اورام پيدا شود ه مس كردن او و يا به جيكه موجب ضرر گردد و درد آرد ب هنهممدوه ب

 آن را يعني اخالط اربعه و مائيت و ريح و ورم يا حار باشد و يا غيرحار و ورم حار يا بالعرض بود كه  استشش

عفونت گرم شود و سودا احراقي حار به احتراق كه در ماده حاصل ه  عارض گردد چون بلغم كه ببه عفونتحرارت 

و اگر صفرا غالب باشد حمرة فلغموني گويند و دارند فلغموني حمره گويند  شود و در آن باقي ماند غالب را مقدم مي

 اگر مادة آن مخالط و  استاما ورم غيرحار يا از مادة بلغمي باشد يا سوداوي يا مائيت يا ريحي و اورام بلغمي دو نوع

داخل جوهر عضو و غيرمتميز بود ورم رخو گويند و اگر خارج از آن و متميز در غالف باشد سلع لينه گويند و اكثر 

 غلظ بلغم و رخاوت به حسبرام زمستان بلغمي باشد حتي كه حاال از آن سفيدرنگ بود و اورام بلغمي مختلف بود او

 اگر سودا  استي كه مشابه مادة سوداوي و مادة ريحي گردد و اورام حادث از ماده سوداوي سه قسممو رقت او حت

بت گويند و اكثر اين هر دو خريفي بود و اگر داخل عضو و مولم بود سرطان گويند و اگر ساكن هادي باشد صال

 و اما اورام مائيه اگر عام بود استسقا و اگر  استخارج بود و مولم نباشد اقاسم غدد بود كه از آن جمله خنازير و سلع

 اگر ريح مخالط  است و اما اورام ريحي دو نوعآن استخالص بود قبيلة مائي و ورم حادث در قحف از مائيت و مانند 

  ماليم بود تهبج گويند و اگر مجتمع و صلب بود نفخه گويند عضو و

  و بثور

 و بثور نيز مانند ر است اورام بثور كباچنان چه ر استجمع بثره است و آن از جنس دوم بود زيرا كه بثور اورام صغا

 جاورسيه و اورام بعضي دموي باشد مانند جدري و شرابي دموي و بعضي صفراوي مثل شراي صفراوي و نمله و

ليل و غيره و بعضي بلغمي مانند شراي  نملة متاكله و مسامير و جرب و ثĤجمره و نار فارسي و مختلط مانند حصيه و

بلغمي و بعضي سوداوي مانند عرق مدني و جرب سوداوي و ثولول و بعضي مائي مثل نفاطات و بعضي ريحي مانند 

 بثور حاره كه از خون باشد يا از دم محمود بود يا از دم ردي نويسند كه اورام و  ميشراح قانون و شيخنفاخات 
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 متكون از خون محمود يكي هر دو يا غليظ يا رقيق باشد پس اقسام ورم دموي چهار بود از اينمذموم و هر واحد 

 دومباشد  كند و با ضربان مي  و اين لحم و جلد هر دو را اخذ مي استغليظ و اين مختص به اسم فلغموني مطلق

 و با  استرسد و اين شوكه و شراي دموي  كه جلد را تنها فرا مي استكاين از خون محمود رقيق و آن فلغموني

 انواع خراجات رديه از اين حادث از خون ردي غليظ و سوم خلو ظاهر جلد از شرائين به سببباشد  ضربان نمي

د و احتراق و خشك ريشه پيدا كند و بدتر از حادث شود پس اگر رداءت و احتراق او اشتداد نمايد حمره حادث گرد

 بود مع رواءت و خبث پس به حمره و اين فلغموني مائل  است حاصل از خون ردي رقيقچهارم  استآن نارفارسي

تر بود حمرة ذي نفاخات و نفاطات و احتراق و خشك  تر باشد حمرة فلغموني باشد و اگر رداءت او زياده اگر رقيق

ون ماده ورم حار كثير باشد و ورم بسيار بزرگ گردد آن از جمله اورام طاغونيه قتاله بود و اين ريشه حادث شود و چ

 انحطاط كه تابع به سوي كه آن استنمايند و ردي از اورام حاره  اصناف اورام رديه و مانند آن در سال و با كثرت مي

 فساد عضو مؤدي گردد و متعفن به سوي جمع ريم بلكه به سويباشد منتهي نشود و نه  او نرمي و كوچكي مي

 عظم آن به سببگرداند و فساد عضو مؤدي گردد و متعفن گرداند و فساد عضو گاهي از فساد مادة او باشد و گاهي 

 اورام كمتر از مادة مفرد صرف بدانند كهورم و دائما از عظم ورم و كثرت ماده نباشد بلكه گاهي از خبث ماده بود 

صاحب  هر ورم كه در ظاهر بود با وي ضربان نباشد آن ريم نكند كه آنا مركب بوند از مواد و بدباشند و اكثر آنه

 كه در عضو حادث شود از فضل مادة كه تمديد و مالي آن نمايد و اين ماده  است گويد كه ورم غلظ و انتفاخكامل

پاك نمايد و يا در همان عضو متولد شود  آن از عضو ديگر كه او را دفع كند و از نفس خود به سويبا انصباب نمايد 

باشد يكي قوت عضو دافع مادة چون اعضاي   اجتماع اين اسباب سته ميبه سببو انصباب ماده از عضوي بعضو ديگر 

 دفع نمايد و ضعف اعضا يا بالطبع بود مثل آن رارئيسه و شرايين و اورده دوم ضعف عضو قابل مادة كه اعضاي قوي 

 و يا خارج از طبع باشد مثل اعضائيكه همان آفات رسد يا در حالت حمل يا  استه در مغابنجلد و لحم غددي ك

 سوءتدبيري انسان در صحت او مثل كثرت اغذية رديه و قلت رياضت به سبببعد آن سوم كثرت مادة فاضل در بدن 
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به آن فضول از عضو قوي  پنجم فراخ بودن مجاري كه در  استو استحمام چهارم ضعف قوت غاذية كه در عضو قابل

 عضو ضعيف جاري گردد ششم بودن عضو قابل ماده در اسفل از موضع عضو واقع و اما تولد ماده در عضو سبب سوي

 آن آيد انهضام تام نبايد و فضله در آن باقي ماند و بعد آن اندك اندك به سويضعف غاذية آنعضو بود پس غذائيكه 

يك متمدد شود و در آن ورم حادث گردد پس هرگاه در عضوي از اعضا ورم  عضو ممتلي و كه آنزياده گردد تا 

به  آن باشد و اين در اورام حاره بود هرگاه ورم به سويگي پيدا شود و آن از انصباب فضل ماده از عضوي ديگر بار

باشد و اين در  حادث شود و اندك اندك بيفزايد اين يا از انصباب فضول اندك و يا از فضول متولد در عضو تدريج

اورام بارده بود هر واحد از اورام يا مفرد بسيط باشد و حدوث او از خلط و احد از اخالط اربعه بود و يا مركب باشد و 

 زيرا كه گاهي از دو خلط و گاهي از سه و گاهي ر استحدوث او از بيشتر از خلط واحد بود و اصناف اين اورام بسيا

 يا از اخالط متساوي در كميت باشد و يا يك خلط از آن بيشتر يا كمتر بود و لهذا از چهار مركب گردد و تركيب او

 رسد و شناخت اين اورام از دالئل مختلط بود پس آنچه به هم زيادتي و كمي در تركيب بسيار به حسباورام مركبه 

ز اخالط مختلفه در كميت مركب از اخالط متساوي باشد شناخت او دشوار و تميز او صعب بود و آنچه از آن مركب ا

 و بعضي را اسمي  است اورام مركبه بعضي را ناميست كه بدان معروفاز اينباشد تعرف او از دالئل خلط غالب بود و 

 گويند كه مادة اورام و بثور گرم يا خون بود يا صفرا و تا خون طبيعي از حال خويش ايالقي و جرجانينيست 

مع نشود و از آن آماس نخيزد و هرگاه كه لختي صفرا با خون بياميزد خون متغير نگردد سيالن نكند و يكجا ج

 حمره آن راتر شود و تيزتر گردد سيالن كند و از آن آماس و بثره پديد آيد و همچنين صفراي طبيعي كه  گرم

 طبيعي بگردد  بس لطيف بود ليكن اگر از حالكه آنگويند مادام كه برحال خويش بود از آن آماس تولد نكند از بهر 

ه اندامها رسد يرقان زرد از آن تولد كند و اگر سخت گرم شود و در يك به همو بسيار بود با خون در رگها بگذرد و 

تر بود و   لطافت و رقت در گوشت نيايد و بظاهر جلد آيد از آن نمله تولد كند و اگر غليظبه سببعضو گرد آيد و 

اكله تولد كند و همچنين از سوداي طبيعي يرقان سياه تولد كند و چون از لختي درگذشت نيز بماند از وي نملة مت
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 گويد شك نيست كه خلط انطاكي گفته آيد چنان كهحال خود بگردد از آن آماسها و ريشهاي سوداوي تولد كند 

ن  آبه سوي موضع مخصوص هرگاه لطيف باشد مانند بخار صاعد از مثل سركه وصول او بمحلي كه به سويمندفع 

 رسخ بود پس عروق و لحم را نكايت نرساند بلكه بساست كه از آن اذيت مطلقاً حاصل نشود به طريقمتوجه شود 

 كه هر ورم كه از خلط  است اصل واجببر اينبغير جلد و اگر بضد اين باشد حكم بالعكس بود و ضرر عام گردد پس 

آرد اگر حار باشد و منتشر شود بالتاكل اگر  بثره به سرعتلطيف مخصوص بجلد حادث شود بغير اختالط بلحم 

لطافت او اشتداد نمايد و انفجار او سهل گردد چون از حدت خالي باشد واال منعكس شود همه آنچه گفته شد 

 حرارت ماده و برودت او كه مزاج را متغير سازد و يا حدت او كه نخس به حسبكند   گويد كه ورم درد ميمسيحي

 تفرق به سبب سوءمزاج و بعض آن به سببرت او كه تمدد و ضغطه آرد پس بعض اين آالم و تاكل نمايد و يا كث

 اجتماع اين هر دو درم صفراوي بحرارت و حدت خود درد كند پس مزاج بحرارت او متغير به سبباتصال باشد يا 

يراالذيت براي عضو ت او شود و ورم سوداوي كمتر درد نمايد وليكن شديدالتمكن و كثبه حدگردد و تفرق اتصال 

بود و ورم بلغمي از سوداوي زياده درد كند و از صفراوي كم و بتغير مزاج و بضغطه و تمديد الم آرد و ورم دموي 

 كه سبب وجع در اورام تفتيح آنهاست بهر ابومنصور كثرت ماده و تغير مزاج بحرارت او آرد به سببتمدد و الم 

 غليان او ساكن كه آنشود پس وجع هيجان كند تا  ن و احتراق عارض مي خون را در آن حالتي شبيه بغلياكه آن

 كه در قعر لحم باشند  استرسد بمنزلة خاكستر از احتراق چيزي و اما ضربان مخصوص به اوراميبه همگردد و ريم 

فرق گويد هر تمصنف خالصه التجارب  حمره ناميد آن راو آنچه از آن در جلد باشد ضربان نبود مثل ورم كه 

 جمع و احتباس خلطي يا ريحي يا بخاري يا مائيتي اندر خلل و يا به سبباتصال كه در عضوي پديد آيد پس اگر 

تر  تجويف آن عضو بود تا حجم آن عضو بيشتر از دستور و مقتضاي اصلي و طبيعي گردد و بعضي بزرگتر و برآمده

جا واضح گردد كه بثره از اين بثره نامند و آن راتر  ورم خورانند و بفارسي آماس گويند و بعضي خردآن راشود و 

اند كه ورم در اعضا بغايت نرم چون جرم  مطلقاً آماسي باشد خرد و ورم مطلقاً بثرة بود بزرگ و اكثر اطبا بر آن رفته
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ل  مانع و مدعي اين هر دو است واصح قوشيخباشد و  دماغ و در اعضائيكه بغايت صلب اند چون استخوان هرگز نمي

گردد چيزي شبيه بورم در  شود و به اعضاي لينه و گاهي عارض مي گويد كه ورم عارض مي  ميچنان چه  استشيخ

استخوانها كه حجم آنها غليظ گردد و رطوبت آنها زياده شود و غريب نيست كه عضو قابل زيادتي بغذا فضول را 

 ورم حار گويند آن رايكه مادة غالب آن گرم باشد قبول كند چون در آن نافذ گردد يا اندر آن حادث شود و هر آماس

 فاعليت اين دو كيفيت به جهت ورم بارد خوانند و بديگر طبايع نسبت نكنند آن راو آنچه مادة غالب آن سرد باشد 

  و عدم فاعليت ديگرها

  اسباب اجتماع مواد اورام و بثور

بق بود چون امتال و فساد خلط و دافع طبيعت  سبب جمع و حبس مادة ورم در اعضا يا ساميربهاءالدين به قول

بدان محل و ضعيفي و ذبولي عضو و قابليت او مر قبول خلط فاسد را و ياالحق و بادي بود چون رسيدن زخم و 

آسيب و الم و كوفت و جاذبي يا ماسك خارجي بعضو و سيب جمله بثور تغير اخالط بود از حال طبيعي و اشتغال  

 سمرقندي به قول بدن جهت عجز از تحليل آن اوال و يا مسارعت برفع و منع آن از داخل و طبيعت بدفع آن بخارج

و خجندي و ابن الياس و خضر سبب حصول مواد و اجتماع آن در اعضا اسباب سته انصباب ماده است كه در قول 

 به سببارت در آن  ثوران حربه جهتصاحب كامل گذشت و يا اسباب باديه مثل ضربه يا سقط كه بعضوي برسد و 

 از انطاكي به قول آن انصباب نمايد و بنابر امتالي آن ورم پيدا شود و به سويوجع و حدوث ضعف در آن خون 

 و هم او گويد كه بثره  استاسباب اورام هر حركت سخت بر امتالست و بعد عهد بالاستفراغ و وضع محجمه بالشرط

صه است مادة او خلط فاسد بود و اگرچه بسيط باشد و سبب فاعلي اوان عبارت از تاكل جلد يا نتو او بر اوضاع مخصو

   دفاع مادة فاسد بحرارت بود بنوعيكه جلد را مس كند و غايت او فساد و تاكل جلدست و صورت او مختلف بود

  عالمات اورام بثور
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 و رنگ او سرخ و ملمس او بايد كه كيفيت وجع و لون و طس آنها دريافت نمايند و اگر درد مع ضربان و تمدد باشد

تر از اول  گرم بود ورم دموي باشد و اگر درد مع حرقت و التهاب بود و رنگ او سرخ مائل بزردي و ملمس او گرم

باشد ورم صفراوي بود و اگر درد نبود درنگ او سفيد و ملمس او سرد و ماليم باشد كه در آن انگشت فرو رود ورم 

حسن باشد و رنگ او مائل بسياهي و ملمس او بارد و صلب بود ورم سوداوي باشد و بلغمي بود و اما اگر با نقصان 

 آن باشد و اگر قلت وجع با ثقل بود ورم مائي باشد و اگر به حسباگر مركب از دو خلط بود رنگ و ملمس و در آن 

 از آن چيزي كه  گويد كه جميع بثور اگر رشاح باشد از رطوبت بود پسانطاكيبا خفت بود ورم ريحي باشد و 

ترشح كند اگر مائل سفيدي باشد از بلغم بود واال از خون و اگر غير رشاح باشد از يبوست سوداوي بود اگر صلب 

تيره سبز اطراف باشد واال صفراوي بود و براي ماده مركب از بثور حكم بسائط اوست پس صفراوي ترشح كند اگر با 

ب باشد اگر ماده مائل بسرخي باشد مع توفر عالمات صفرا از هر دو يكي از دو خلط رطب يعني خون با بلغم مرك

  خلط حار يعني خون و صفرا بود و علي هذا القياس

  معالجات اورام و بثور

 و اسباب آنها يا  است كه از اورام بعضي حار و بعضي بارد در خود بعضي صلبر استدر قانون و شروح آن مسطو

ه و يا بدنيه مثل امتال و ورم حادث از اسباب باديه يا به امتالي بدن و يا به باديه است مثل ضربه و سقطه و نهش

 ما در كه آناعتدال اخالط متفق شود و وحادث از اسباب بدنيه و از بادية موافي به امتالي بدن خالي نيست از 

ا باشد جائز نيست كه اعضاي مجاور اعضاي رئيسه باشد مثل مفرغات آنها و يا نباشد پس اگر در اعضاي مجاور آنه

قريب آن را دعات كنند و اگر در مجاور آنها نباشد جائز نيست كه چيزي از محلالت قريب او برند در ابتدا بلكه 

 كه اصالح عضو دافع كنند اگر او را عضوي دافع باشد و يا اصالح همه بدن نمايند اگر او را عضو واحد  استواجب

 خالف جذب كند و قبض نمايد بر ورم استعمال كنند به سويدع نمايد و  ر كهييدوانباشند و بعد اصالح هر 

 و تكثيف عضو و  استبالجمله غرض به استعمال را دعات در ابتداي اورام منع ماده از زيادتي نفوذ در عضو متورم
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ت بودن عضو  برودت يا قبض آنها و احتياط از استعمال آنها در صوربه سببتقويت او تا نفوذ ماده را قبول نكند 

 آنها بردع قبل اصالح عضو دافع يا به سوي تا آفت آن استدارم قريب از اعضاي رئيسه چون مفرغة فضول آنها بهر 

 ورميكه از دفع طبيعت مادة كثيره يا رديه را بر سبيل بحران يا بر سبيل دفع اين استكل بدن عود نكند و در حكم 

 از اسباب سابقه باشد و بدن كه آن ورم حار حادث از اسباب باديه بود و  ازكه آنامتال از عضوي يا از بدن باشد و 

شوند و زيادتي ورم  كنند پس گاهي بر تحليل قادر نمي  كه جذب مواد ميآن استممتلي بود و منع از محلالت بهر 

 به سوي جذب ت و غير آن نمايند و گاهيبه مسهال يا استفراغ به فصد مقويات يا به مثلكنند و اصالح  واجب مي

به عضو موضوع در جانب مخالف از مصب ماده واجب نيست كه بدواي جاذب يا به استفراغ شود بلكه حاصل شود 

 رياضت عضو جانب مخالف يا برداشتن چيزي گران بر آن با وضع محاجم و بسيار باشد كه ماده از دست متورم مثل

 كه  است امساك آن نمايند و اما قابضات واجبمنجذب گردد چون بدست ديگر چيزي گران بردارند و ساعتي

 برند و در اورام كار بهقابضات رادعه در اورام حارة بارد و مزاج صرف غير مخلوط بچيزي حار باشند و ايضاً بارد بالفعل 

 كه حار  است او را قوت حاره مع قبض باشد مثل اذخر و اظفارالطيب باشند و واجبي كهبه چيزبارده مخلوط 

 آرند و هر قدر كه اورام حار و بارد و در تزيد امعان نمايند و از ابتدا بعيد شوند از قابض كم كرده به عمل بالفعل

 به انتها رسند پس در آن هنگام مساوي ميان روادع و محلل مخلوط سازند و در كه آنباشند و محلل بدان آميزند تا 

در ورم بارد رخو آنچه تحليل او كند نشاف يبس بيشتر از  كه  استانحطاط بر محلل و مرخي اقتصار نمايند و واجب

آن باشد كه در ورم حار بود و اما ورم حادث از سبب باديه كه در آنجا امتال از اخالط نباشد يعني آنچه به اعتدال 

 به مثلاو  كه معالجة آن در ابتدا به ارخا و تحليل كنند واال اگر در آنجا امتال باشد معالجة  استاخالط باشد واجب

 عالج او كنند آن استعمال بدان چهمعالجه نمايند يعني قسميكه از سبب بدني يا بادي موافي به امتالي بدن باشد و 

 در ابتدا پس خلط ميان آنها و ميان مرخيات پس اقتصار بر محلالت و  استروادع بعد اصالح عضو يا همه بدن

شد مثل مواضع غدويه از گردن و حوالي گوش براي دماغ و بغل مرخيات و اما چون عضو متورم مفرغة عضو رئيس با

 اين عالج اورام كه آن به سبببراي قلب و كنج ران براي جگر البته جائز نيست كه قريب او دواي رادع نمايند نه 
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يم در  كه عالج نكنيم اورام آنها را و جهد نماييك و نيم پيروي اين امر مكه آن غير آن استنيست چه اين معالجة 

 طلب مصحلت عضو به سبب آنها و خوف نكنيم از اشتداد و ضرر بعضو متورم به سويزيادتي آن اورام و جذب مواد 

رسد كه به هم عضو رئيس بازگردد و از آن ضرري به سوي خوف اين امر كه چون ردع ماده كنيم به سببرئيس و 

 جهت كه عضو رئيس انتفاع يابد از اين و نيميك تدارك او ممكن نباشد پس ما پيروي وقوع ضرر بعضو خسيس م

 خسيس و تورم اين اگرچه بمحاجم و اضمدة جاذبة به سوي در جذب مادة عضو رئيس يك و نيمحتي كه جهد م

حاده باشد و چون مثل اين اورام و خصوصاً در مواضع خالي از ليف عضل ريم كنند پس گاهي خودبخود بشكافند يا 

شود بچيزي كه در آن با وجود حرارت  ياج به انضاج و شكاف هر دو افتد و انضاج تمام ميبمعونت انضاج و گاهي احت

تسديد و تعزيه باشد كه بدين هر دو حرارت غريزي طانج منضج محصور گردد و بايد كه دواي منضج حار بالفعل 

 كه  استد بر آن واجب اين منضجات نمايبه مثلمائل به اعتدال باشد و بايد كه رطب بود و كسي كه طلب انضاج 

تامل نمايد در حال عضو پس اگر حرارت غريزي در آن ضعيف يابد و عضو را مائل بفساد بيند بر آن مغريات و 

 ادوية كه در آن تحليل و به عدهمسددات استعمال نكنند و مفتحات استعمال نمايد و شرط عميق بر آن زنده 

غائر بود پس احتياج بذجب او طرف جلد افتد و اگرچه بمحاجم تجفيف باشد استعمال كند و بسيار باشد كه ورم 

 جذب گاهي ممكن بود بدلك و گاهي بوضع ادوية مخمرة مقرحة جاذبه از باطن و محاجم ناري از اينناري باشد و 

 ظاهر منجذب گردد به سوي و اين بايد كه بعد تنقية بدن باشد پس هرگاه ورم ر استقويتر از آن هر دو تدبي

 به سوي خوف رجوع ماده به سبب و فصد و اسهال  استال روادع جائز نبود بلكه استعمال مرخيات واجباستعم

 ييدوا تلئين آن نمايند بيك بار كه آن استباطن جائز نيست و اما اورام صلبة سوداويه مجاز حد ابتدا قانون در آن 

 شدت تحليل بلكه همه مستعد به سبب  اسخان او و تجفيف او ترك باشد تا اجزاي كثيف او متحجر نگرددكه

 اگر از تحلل خوف تحجر مابقي باشد بار دوم بر به عدهبتحليل گردد بعد از آن محلل قوي بر آن استعمال كنند 

 او همه فاني شود در هر دو مدت تلئين و تحليل و كه آن آرند تا به عملتلئين آن متوجه شوند و همواره هميسان 

ه مثل تهبج را معالجه بچيزي نمايند كه تسخين كند با وجود لطافت جوهر براي تحليل ريح اورام نفيخه يعني ريحي



627 

 

 كه اعتنا بجسم ماده محدث بخار ريحي نمايند يعني تنقيه از آن ماده واجب بود  استو توسيع مسام و ايضاً واجب

 تدبير ديگرمقطع باشد و ادوية مذكوره قوت منقي و جرم  در اين  كه استاگر امتال بسيار باشد واال واجب

 و عضو استاستعمال مسخنات محلل ريح و استعمال ادوية مفتحه مخلخل مسام و وضع آنها زماني طويل بر 

استعمال حمام يابس و گرم و گاهي محاجم ناري و عالج به اينها جائز نيست تا وقتيكه تنقية تام ببدن از فضول 

 مثل نمله پس بايد كه تبريد او مثل تبريد فلغموني نمايند وليكن  استحاصل نشو و از اورام بعضي اورام قروحي

 انطاكيبايد كه تجفيف آن نمايند  نمايد بلكه مي ترطيب آن سزاوار نيست و اگرچه ورم مذكور اقتضاي ترطيب مي

بر آن  كه عالج همه بضد اوست و اگر مستند بعضو رئيس باشد تقويت او آن استدر نزهت گويد كه قاعده در اورام 

مقدم دارند و آنچه واقع بر تنقيه باشد اكتفا كرده شود و در آن بوضعيات و غير او را به تنقيه سبقت كنند و در 

 ابتدا نامند و تزيد و قوف و آن را و ر است بلكه هر مرض را آوان ظهو استنويسند كه اورام را چهار زمانه تذكره مي

ح به تنقيه و در دوم ردع و در سوم امتزاج رادع و محلل و در  در اول اصال استانحطاط و شك نيست كه واجب

چيزي  نظر در  استچهارم اقتصار بر محلل و زمانة اول مهيا بودن ماده براي ابتداي مرض يا ظهور اوست پس واجب

 ورم  آن و بالجمله قانون براي عالج مطلقبه سويوقت باشد بلكه واجب بود صرف مهم انظار  در اين  بدان عالجكه

 و تبريدست و ورم حار مطلقاً براي اصالح كيفيت بدان در خلط يابس و اصالح كيفيت و كميت هر به فصدمبادرت 

 توليد خون كم بدان چه و جماز و خيارشنبر و كدوي و مرج اغذيه به ماءالشعيردو در غيريابس بعد از آن تنقيه 

 و بنفشه و صندل وسركه و گشنيز تر و در ورم بارد به  موردبه مثلنمايد مثل لقوع و ماش و عدس و تبريد موضع 

 نمايند تا مودي تعفين و فساد عضو و به شرطتنقيه و در همه اگر مكون ماده و قرب او از جلد ظاهر شود استفراغ 

 و آنچه تحليل ورام حاره بزودي نمايد حنا و  است اصالح بشروط مذكوره اين قانون عامبه عدهحرارت نگردد 

العالم و سفيده بيضه و آرد باقال و آرد جو و سخاالت   و آب كدو و گشنيز سرشته و كذا حيبه سركه هردو موردست

همه معاون خصوصاً سنبادج و براي اورام بارده شيح و غاريقون و قطران و ميعة سائله و زعفران و آرد حلبه و فرفيون 
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 گويد كه عالج اورام عبدالعزيزركيب اينها كرده شود  تبدان چه يا زيت و براي مركب به عسلو اشق و سرگين گاو 

 مثل صندلين و قوفل و اقاقيا و آرد جو و  استدر ابتدا تنقيه است و در تزايد طالئي روادع و آن هر دواي بارد قابض

 مثل  استالثعلب و در وقوف با روادع محلالت و آن هر دواي حار رطب ملطف گل سرخ و كاسني و عنب

و بابونه و تخم كتان و حلبه و قرطم و پنج خطمي و موم و پياز مطبوخ و در انتها محلالت فقط پس اگر الملك  اكليل

 در دبابيل بيايد و دواي مجرب براي ورم حار طالي شير گاو با بدان چهتدبير مذكور فائده نكند بنضج پردازند 

به  و پوست خشخاش كوفته جوش داده سفيدابست و كذا ريوند بزرشك و صندل و براي ورم حار دردناك اسپغول

 و از به سركه و از مجربات تامه براي اورام تخم خطمي ست يا دو چند آن تخم خرما  است گل آميخته مجربروغن

مجربات كامله براي تحليل اورام پشك بز سوخته با حلبه و باقالست و ترك لحوم و شراب در جمله اورام و بثور 

  ح لحم بحموضات نمايند و عالج اقسام بثور در بثور غريبه مسطور گردد و در ضرورت اصال استمناسب

  فلغموني

نويسد كه اوالد اسم فلغموني را در زبان   ميالرئيس شيخورم غليظ كثراالنتفاخ ست كه مادة او خون باشد و 

 ورم به عدهگفتند و  كردند و بعد ز آن هر ورم حار را مي شد اطالق مي يونانيان بر هر التهاب كه در عضوي حاصل مي

دموي را بدان موسوم ساختند و كم اتفاق افتد كه فلغموني بسيط باشد و آن در اكثر با ورم حمره يا صالبت يا تهبج 

 آن استمقاربت كند و بدانند تا وقتيكه طبيعت مقهور ماده نگردد از آن ورم و فلغموني در ظاهر حادث نشود بايد د

 گويد كه اسم فلغموني مسيحيجاوز نكنند منذر بدمل عظيم جامع ريم گردند و كه چون بثور دملي در مقدار ت

شود بر كل التهاب كه در عضو حادث شود و گاهي از سوءمزاج حار بالماده و گاهي از سوءمزاج حار با ماده  واقع مي

صاحب دث شود و بود پس اگر از سوءمزاج با ماده باشد و با خون تنها بود از آن ورم معروف بلغموني خاص حا

 گويد كه اگر خون جيد معتدل در مزاج و جوهر او باشد و بعد حصول او در عضو عفونت حادث شود از آن ورم كامل

 عضو حادث در آن مختلف بود پس هرگاه در به حسبمسمي فلغموني خالص حادث گردد و احوال اين ورم دموي 
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آن  سرسام گويند و اگر در طبقة ملتحمه افتد آن راث شود سر و چهره باشد ماشرا نامند و اگر در غشاي دماغ حاد

الجنب و اگر در   ذاتآن را رمد خوانند و اگر در حنجره افتد خناق نامند و اگر در غشاي مستبطن اضالع پيدا شود را

ر لحم الريه گويند و اگر در حجاب حادث گردد برسام نامند و اگر قريب ناخن پيدا شود واخس و اگر د ريه بود ذات

 طاعون آن را تولد نكند به سرعترخو كه بزير بغل و كنج ران و در گردن و پس گوش است پيدا شود و در آن ريم 

 ورم فلغموني مطلق گويند و آن را ريم كند خراج گويند و چون در غير اين اعضا حادث گردد و به سرعتو اگر 

   انطاما نامندآن راچون اين ورم ريم كند 

  اسباب فلغموني

 كه بعضي از آن سابق بود از امتال يا رداءت اخالط يا ضعف عضو قابل و اگرچه  است فلغموني را اسبابشيخ به قول

امتال و رداءت اخالط نباشد و بعضي از آن مادي مثل فسح يا قطع يا كسر يا رض يا خلع يا حرق نار يا تعب يا قروح 

 آن مواد ميل كند به سوي وجع و ضعف و گاهي به سبب آن ميل كند به سويكه در عضو كثرت نمايد پس ماده 

شود و   در قروح و جرب مولم اورام در مواضع خالي عارض ميچنان چهتر محتبس گردد  پس در مسالك ضعيف

 گويد كه سبب او اكثار از اغذية رطبه است مطلقا و حار رطب در سرما و قلت استفراغ و خمار در آفتاب و انطاكي

  داشتن چيزي گران و سكر بر امتال و كذا حمامپوشيدن پشم و بر

  عالمات فلغموني

 و  استو تشنگي و كرب و عظم نبض و حمرت بول تب تمدد و ضربان و انتفاخ و حرارت ملمس و سرخي رنگ و

فرمايد كه از عالمات او حرارت و التهاب و زيادت حجم و تمدد قلت قبول براي انغمازست و ضربان اگر ورم   ميشيخ

 يا قريب شرائين باشد و يا بعضو عصب براي حس او آمده باشد و هر قدر كه شرائين بزرگتر و بيشتر در عضو غائر

تر باشد و چون  متورم باشند ضربان و درد او شديدتر باشد و تحلل او اگر قابل تحليل بود با ريم كردن او سريع

شد و او را الزم گردد كه عروق صغار آن عضو كه فلغموني در عضو حساس باشد تابع او درد شديد بود هر چونكه با
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هنگام  در اين خفي باشند ظاهر شوند و تزيد فلغموني بتزيد حجم و تمدد ظاهر گردد و انتهاي او به انتهاي اين و

 كه به آن استريم كنند اگر قابل ريم كردن باشد و انحطاط او بلينت و ضعف مرض آغاز كند و فلغموني ردي 

 عظم به سببكند و نه ريم كند و مثل اين مودي بموت عضو و تعفن او گردد و بسيار باشد كه اين انحطاط شروع ن

 خبث ماده بود و اگرچه ورم كوچك باشد بدانند كه آنچه تحلل پذيرد به سببورم و كثرت مادة او بود بساست كه 

 حرارت و ثبات اينها معلوم گردد و ضربان در خفت و مهيب در سكون شروع كند و آنچه ريم كند به ازدياد ضربان و

 گويد كه اگر خون محدث فلغموني مجوسيآنچه عفن شود بعسر نضج و تيرگي و شدت تمدد دريافت گردد و 

الجوهر باشد از آن فلغموني در لحم حادث شود و عالمات مذكوره قويتر و تمدد و ضربان شديدتر  المزاج غليظ معتدل

الجوهر بود از آن فلغموني در جلد پيدا گردد و عالمات مذكوره در آن   رقيقباشد و اگر خون با وجود اعتدال

نويسد كه ماده خون در اورام دموي بيشتر يا صفرا آميخته بود   ميجرجانيتر باشد و با وي ضربان نبود و  ضعيف

شد كه رطوبتي رقيق پس گاه باشد كه مادة صفرا كه با آن آميخته بود زود تحليل پذيرد و باقي صلب گردد و گاه با

 گرم بود و صلب نباشد و هرگاه آماس به لمس سرخ و به رنگبا خون آميخته باشد و آماس همچون تهبج نمايد و 

 تحليل كه آني از چهار چيز باشد يكي به يك گويد كه مĤل ورم دموي خضرپخته شد درد و ضربان آهسته گردد و 

 ريم كند كه آن زائل شود دوم به الكل كه آن اندك اندك خفت يابد تا درد و ورم كم شود و اعراض او در اين پذيرد و

تمدد و ضربان دوام نمايد و حرارت و درد اشتداد كند بيشتر از آنچه قبل اين باشد و اعالي  در اين و خراج گردد و

حرارت خفت ادويه نتو و تمدد اخذ كند و بنرمي و كبر اندك اندك ميل نمايد و چون نرم شد درد ساكن گشت و 

درد  در اين  تحلل رطوبت آن و بقية مادة صلب بود وبه سبب صلب گردد و اين كه آننمود نضج يافته باشد سوم 

 كه آنساكن شود و عظم ورم كم گردد و صالبت ازدياد پذيرد گاهي صالبت آنچنان گردد كه زائل نشود چهارم 

 افواه عروق و منافذ كه در جلدست فاسد شود كه آن بود تا  عدم مبادرت بعالج اوبه سببعفونت و فساد پذيرد و اين 

 آن سرعت كند و اين فساد مسمي بغانغاراياست و چون به سويو تنفس عضو معدوم گردد پس فساد و تعفن 
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نويسد كه رنگ فلغموني   ميميربهاءالدينعوارض آن مستحكم گردد آن مقاقلوس باشد و عليحده مسطور گردد و 

د و باشد كه بسبزي مائل شود و چون انگشت بر آن لختي فشارند سرخي آن زائل نشود و اگر مادة بسرخي تيره گراي

آن نيك بود زود پخته گردد و سركند و ريش آن بزودي اصالح يابد و باشد كه تحليل پذيرد و ريم نكند و هر ورم 

 فصد كند و زلو بچسپانند و تبريد عالجكه پخته شود و درد و ضربان تسكين يابد و محل آن از خارش خالي نباشد 

الثعلب برآورده شربت نيلوفر داخل كرده  لعاب بهدانه و شيرة عناب در عرق شاهتره و عرق كاسني و عرق عنب

خاكشي پاشيده بنوشند و تقليل غذا نمايند و آش جو و مانند آن از اشياي بارده غذا كنند و بعد نضج از منضج صفرا 

الثعلب در  د و در سه روز اول رادعات مانند صندلين و فوفل و گل ارمني و گل سرخ و عنب آن تنقيه نماينبه مسهل

باب مفيد بود  در اين الثعلب سبز سائيده ضماد كنند و اين مرهم رسوت نيز آب گشنيز سبز و آب كاسني و آب عنب

و موم را گداخته رسوت  چهار درم روغن هر يك موم سفيد دو درم روغن گل روغن بنفشه درم يكبگيرند رسوت 

سائيده بياميزند و اگر ماده از دفع اعضاي رئيسه بود و در پس گوش يا زيربغل يا بن ران ورم باشد و همچنين اگر 

به درد شديد باشد استعمال رادعات روا نبود بلكه مرخيات محلله چون موم در روغن گل با محلالت استعمال نمايند 

ماند اكثر  كند كه درد باقي نمي ر گردد و در بعضي جا ارسال علق چنان فائده مييكه در اورام مغابن مسطودستور

الملك  آيد و بعد از سه روز تا سه روز ديگر ادوية محللة مرخيه مانند بزركتان بابونه اكليل  ميبه عملنزد تزيد انتها 

رادعات كنند و در زمانة انحطاط بر  در زمانة انتها محلالت مساوي با به عدهآرد جو خطمي با رادعات بياميزند و 

شدت كند آنوقت منضجات مانند  تب محلالت صرف اقتصار نمايند و هرگاه ماده تحليل نشود و ريم نكند درد و

بزركتان و حلبه و شير انجير ضماد كنند و ضماد آرد جو ريوند چيني جغرات با هم پخته از منضجات قويه است و 

 از ادوية مفرجه و يا به آهن منفجر آن راشوده اگر دست بر آن نهند فرو رود ساكن  تب چون نضج يابد درد و

 نافع اورام حار و ذكر ادوية مفردهگردانند و هرگاه ماده بكلي مستفرغ گردد مرهم درد يا مرهم خل استعمال كنند 

 و ضماد بيخ  محكوك بر مسن مكي اخضر به آب استعصارة جرادة كدو و شرب و ضماد خماهان كه آن حجر صرف
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 آن راسرشته و ضماد ملوخيه كه  به گالب فاشرا كه آن كرمةالبيضاست و ضماد گل كدو و ضماد برگ خشخاش

به خورند هر واحد مجرب سويديست و ضماد برگ سبز قصب فارسي تنها و  الما نامند و با گوشت پخته مي اسمسم

 كذا برگ يا گل بنفشه تازه كوفته به آرد جو آميخته  و كذا تخم قطف و شاخ نرم او و كذا كدوي خام كوفته وسركه

ق و آب آميخته و كذا سفيداب ارزيز به آب به سوي و كذا آرد ترمس  استو كذا بابونه و آرد جو و رب انگور كه محلل

 و كذا مداد محلول به آب و كذا كنجد غيرمقشر و كذا تخم حماض سواقي به سركهالثعلب و كذا گلنار و مغز  عنب

 به فته و كذا آرد گندم مخلوط ببعض عصارات بارده و كذا آب گشنيز سبز و روغن گل و سركه و كذا گل نيلوفركو

و كذا رصاص محكوك بعض او بر بعض با يكي از  به گالب سرشته و كذا عصارة تازة او و كذا تخم اسفاناخگالب 

 و كذا  است گاو كه منضجبه روغني مطبوخ ق و كذا تخم او و كذا خطمبه سويعصارات بارده و كذا به آب كرنب 

 آميخته و كذا آب به سركهسرشته يا  به گالب  گل آميخته و كذا گل حنا سودهبه روغنخبازي مطبوخ مدقوق 

و سركه و كذا برگ سرد آرد  به گالب ق و كذا بيخ اوبه سوياالخوين و كذا يبروج  خرفه به آرد جو سرشته و كذا دم

ه سوده يا خشك به آب پخته و كذا صندل سفيد و طحلب و آب كاسني و كذا صندل سرخ و جو و كذا گل سرخ تاز

آب سرخ و آب خرفه و كذا آب كاسني به آرد جو و روغن گل آميخته و كذا گالب و سركه و حنا و كذا مرداسنگ به 

 در ابتدا و كذا گل اآلس سفيد كه قويتر از سياه است و كذا قرظ آب كاسني و كذا عدس مقشر و سويق و كذا حب

به  و گالب و كذا آب بهي و سركه وجو و كذا مازوي سبز به سركهمختوم و سركه و روغن گل و كذا شاه صيني 

و روغن گل  به گالب  و كذا غبار آسيابه سركهالملك و كذا ريوند   و كذا سفيدي بيضه و اكليلبه سركه گل يا روغن

و سركه سرشته و كذا  به گالب ت انار ترش و كذا حضض و عدس مقشردر ابتدا و كذا پوس به گالب و كذا سماق

 و كذا شكر و ترمس  استبيخ نيلوفر و كذا برگ برنج و كذا روغن گل و سفيدي بيضه و زعفران كه مسكن غليان

كر العالم سرشته و كذا شكوفة انگور و كذا حجراليهود ذ سوده و آرد جو به آب سرشته و كذا گلنار سوده به آب حي

 عرق و شربالثعلب و كذا آب كاكنج و كذا خوالن   كافوري و كذا عنبشرب و ضمادبراي مرد و انثي براي زن و 
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به  بقلة قطف اكل و ضماد و كذا نيل هندي ربع درم و به سركه و كذا ترنجبين و كذا مقل مطبوخ به شكرعناب 

الثعلب و  يماني و كذا عدس مقشر و كذا بقلة عنب بادام كذا كاهوي بستاني و كذا خبازي مطبوخ و كذا بقلة روغن

 سركه بر سنگ آسياي گرم انداخته و خلط سركه در اغذيه و طالي آن هر تبخير وتعليق كهربا بر صاحب ورم حار 

 حنا  استالنفع  كه در اقسام اورام مجربتنزوي خطائينافع اورام گرم  ذكر ادوية مركبه ر استدو نافع ورم حا

 سه مثقال پوست هليلة زرد اقاقيا گل ارمني هر يكضض مكي صندل سرخ زعفران كافور گل سرخ صبر سقوطري ح

عدس عصارة ماميثا هر يك پنج مثقال افيون پنجاه مثقال زردچوب و دو مثقال كوفته بيخته چند مرتبه به آب 

لة سياه اقاقيا پوست انار  مانع اورام و بثور گيرو رسوت هليحب رادعماميثا تر كرده و خشك نموده اقراص سازد 

حب الثعلب يا سركه طال نمايند  فوفل صندل سرخ مرداسنگ كات سفيد برابر گرفته حبها سازند و به آب برگ عنب

كند جدوار صندل سرخ كريلة خشك كالي زيري گل   كه در تحليل اورام و غدد لوزتين كار تنزوي خطائي ميمحلل

 هر يكالملك فوفل هر واحد دو درم زرنباد زردچوب   خطمي بابونه اكليلالثعلب تخم ارمني رسوت خستة انبه عنب

 سه درم حب سازند و به آب برگ مكوه سبز يا سركه ضماد كنند و در نسخة هر يكيك درم آرد عدس آرد جو 

ردچوب ديگر ريوند چيني كات سفيد گيرو عوض كريله و خسته انبه و گل ارمني و بابونه و اكليل وفوفل و زرنباد و ز

 براي ورم دموي كله در هواي سرد بعد فصد سر رو و ارسال علق عناب چهاردانه بهدانه سه دوا  استو آرد داخل

 توله داخل كرده بنوشند يك و نيمماشه سپستان نه دانه تخم خطمي شش ماشه در عرق شاهتره جوش داده نبات 

اشه در آب مكوه سبز ضماد نمايند بعد دو روز آرد الثعلب پنج ماشه مغز فلوس يك توله تخم خطمي چهار م  و عنب

الثعلب پنج ماشه گل بنفشه شش  الملك عوض مغز فلوس كند اگر قدري گره باقي ماند عنب جو گل خطمي اكليل

 پنج ماشه خبازي شش ماشه در نسخة سابق افزوده شب در آب گرم تر نموده هر يكالسوس  ماشه گل سرخ اصل

الملك گل  الثعلب اكليل بت نيلوفر دو توله داخل كرده بنوشند و مغز فلوس يك توله عنبصبح ماليده صال كرده شر

 براي كله متورم در هواي سرد ايضاً پنج ماشه بابونه نه ماشه در آب مكوه سبز سائيده ضماد كنند هر يكخطمي 
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الثعلب گل خطمي  وس عنببعد فصد قيفال در تبريد از كوره تخم خطمي افزوده جوش داده بنوشند و ضماد مغز فل

 زلو چسپانند اگر قدري ورم باقي ماند جهت تحليل در جوشانده سپستان خبازي افزايند در ضماد به عدهكنند 

 جدوار رسوت به آب گشنيز تازه ضماد كنند و رادع و محلل ضمادالملك اضافه نمايند   محلالت چون بابونه اكليل

 ريوند چيني افزايند و از آب برگ به عدهآيد   ميبه عملالثعلب تازه  بگاهي صندل سرخ و گيرو افزوده به آب عن

 كه تسكين وجع و تحليل ماده نمايد تخم خشخاش كوفته در شير گاو بپزند و باز بسايند ايضاًنيب مطبوخ بشويند 

ند و تا مثل مرهم شود پس گل سرخ و قدري زعفران سوده و موم صاف در روغن گل گداخته آميزند و ضماد كن

شود در سنة يك هزار و دو صد و پنجاه و يك  گاهي براي فرط تحليل بابونه و خطمي و حلبه و غيره افزوده مي

 عارض شد و از فصد و تنقية مجوزة اطبا انكار به شدتهجري نواب نظير الدوله جهانگير محمدخان بهادر را ورم گلو 

 روز بعون شاني حقيقي همه ورم تحليل گرديد و بعطاي  آورد و در استعمال دو سهبه عملبود مولف همين ضماد 

 كه در تحليل ورم دموي ابتدا به آن كنند صندل سرخ زعفران ضمادخلعت فاخره و اضافة مواجب نوازش فرمود 

 كار به كه در وقت انتها ايضاًبرابر به آب گشنيز سبز و يا شياف ماميثا و حضض و صبر به آب كاسني سبز طال كنند 

 و يا آرد جو ده درم روغن  استوس گندم گل خطمي بابونه به آب كرنب طال نمايند كه مسكن درد و محللآيد سب

 گل خطمي گل بنفشه گل  است كه براي نضج اورام معمولضمادكنجد ده درم آب خالص صد درم پخته طال كنند 

ماد نمايند و باالي آن برگ پان الملك حلبه تخم كتان تخم شب مساوي كوفته بيخته در آب پخته ض بابونه اكليل

 مستعمل در اورام حاره بعد ضنج انزروت تخم مرو كتيرا مغز خسته تمرهندي مغز تخم بيدانجير ضماد مفجربندند 

گاو پخته زردة تخم مرغ روغن بيدانجير زهرة گاو داخل كرده ضماد نمايند به شيرحلبه خميرنان برگ چقندر كوفته 

  مفجر ورم مغز پنبه دانه مغز ايضاًمسحوقونيا سرگين كبوتر بر آن پاشيده ضماد نمايند و اگر جلد آنجا سخت باشد 

 طالي نرديگردگان خمير ترش برگ كرنب پخته پياز پخته خردل سرگين كبوتر درهم آميخته مثل مرهم سازند 

فيداب ارزيز  صندل سرخ گل ارمني شياف ماميثا حضض مكي بوش دربندي س استكه در جميع اورام حاره مجرب
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فوفل و كهني بزرالبنج سفيد مرداسنگ ريوند چيني از هر يك يك جزو افيون بيخ لفاح از هر يك نيم جزو كوفته به 

  استباب مجرب در اين  كهمرهم خلآب گشنيز تازه و گالب و سركه و امثال اينها سرشته اقراص سازند 

ت درم روغن گل حل كنند و قدري سركه اضافه نموده مرداسنگ ده درم صاليه نموده با ده درم موم سفيد و بيس

 ابوسهل گويد كه هرگاه حدوث فلغموني از سبب بادي حادث از خارج مثل صدمه و ضربه اقوال حكمامرهم سازند 

و قلع باشد بايد كه استفراغ خلط مجتمع در آن ورم بتحليل از اشياي مرحي و محلل به اسخان و ترطيب آن و به 

 به سوي نمايند و اگر حدوث او از سبب سابق باشد مثل امتال در بدن كه از آن چيزي به شرطده و اشياي جامع ما

 بعد از آن به فصد كه در عالج آن ابتدا نمايند اوالً به استفراغ جميع بدن  استعضوي بريزد و ورم حادث كند واجب

به يكه منع كند ماده را كه انصباب نمايد معالجة عضو وارم كنند پس اگر درد شديد نباشد استعمال نمايند اشيائ

 عضو بقبض خود و فاني كند آنچه در آن حاصل شده به يبس خود و تقويت عضو نمايد بتطفية حرارت او و سوي

 و اگر درد به دستور و يا سماق و آرد جو به شرابالعالم و پوست انار مطبوخ  تعديل مزاج او مثل ضماد مرتب از حي

چيزي نهند كه قبض و ارخاي او نمايد مثل قيروطي معمول از موم و روغن گل چون در آن شديد باشد بر عضو 

 به شراب در سرما و بعد آن باالي عضو اندك اسفنج مبلول گرم نيمپشم يا اسفنج آغشته بر آن نهند بارد در گرما و 

ت ريم ظاهر نشود و استعمال قابض يا به آب سرد ممزوج به اندك سركه گذارند بعد از آن نگاه كنند اگر عالما

نمايند ادوية كه از شان آن دفع و تجفيف بغير تهيج وجع باشد مانند مرهم مرتب بقلقطار و اگر عالمت جمع ريم 

پديد آيد اوالً معالجه بضماد مفتح نمايند و آن ضماد يك دو مرتبه استعمال كنند و به آن ضماد اشيائيكه در آن 

 بعد از آن شكاف  است آن مثل ضماد متخذ از آرد جو و شراب يا بسركة ممزوجقوت قبض باشد مخلوط سازند و

 معالجه نمايند به اشيائيكه در آن تجفيف و قبض باشد فقط و از به عدهدهند و ريم كه در آن باشد خارج كنند 

رم حار نباشد  بشويند و اگر در آنجا وبه شراباشياي مرخي حذر كنند پس اگر زخم پرچرك باشد بسركة ممزوج يا 

 به شراب و اگر ورم باشد ضماد مرتب بقلقطار و صبر بر آن گذارند و باالي آن اسفنج مبلول به عدسضماد مرتب 
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 به سويقابض نزد كثرت احتياج بتقويت و يا بسركة ممزوج نزد فرط حاجت بتطفيه نهند و هر ورم از انصباب فضول 

 اين فضول را استفراغ از آن عضو بايد كرد ليكن كه آنكند بر  لت ميباشد و دال يكي از اعضا و احتقان او در آن مي

اگر حدوث او از سبب بادي باشد و در بدن امتال نباشد از ابتداي امر استفراغ او به اشياي مرخي و محلل و اشياي 

 فضله حاصل  تحليل جمع كننده ريم و شرط بمشاريط نمايند واگر حدوث او از سبب سابق بود پس نشايد كه ارادة

به در آن عضو به اشياي مرخي نمائيم و ايضاً سزاوار نيست كه عالج او به اشياي مانع و دافع نمائيم تا آن فضول 

 كه اوالً استفراغ جميع بدن از آن خلط آن استالخطر مندفع نگردد بلكه سزوار   عضوي از اعضاي رئيسة جليلسوي

به جفف و مقوي استعمال نمايند اما دواي دافع براي منع مادة منصب كرده شود بعد از آن اشياي دافع و مانع و م

 تا عضو است آن عضو بود و اما دواي مجفف براي فناي ماده حاصل در عضو و اما دواي مقوي براي تقويت سوي

ا در  قبول نكند و فلغموني رآن را او بريزد به سويآنچه در آن حاصل شده از نفس خود دفع نمايد و آنچه بعد آن 

ابتدا بعد تنقية همه بدن اگر از سبب سابق باشد بايد كه عالج به اشياي دافع و مانع فقط يعني رادعات نمايند و اما 

اند ميان ابتدا و انحطاط بايد كه اشياي معالجه مركب از   جهت كه اين دو وقت وسطاز ايندر صعود و در منتهي 

عود بيشتر و قويتر و محلل در وقت انتها بيشتر و قويتر بود اما در اشياي قابضه و محلله باشند و قابضه در وقت ص

انحطاط چون حرارت كم شود و در موضع غلظ يا سياهي باقي ماند و آنوقتي ست كه در آن علت فلغموني 

بالحقيقت نباشد پس بايد كه عالج به اشياي مرخي و محلل نمايند و تنقيه باقي فضول از عضو كنند و بغير اين 

 يا ايالقي كه آننويسد كه چون فلغموني از سبب بادي حادث شود خالي نباشد از   ميسينا بوعليلجه نكنند معا

شود بعد نقاي بدن يا امتالي آن پس اگر در حالت نقا مالقات كند احتياج بجز عالج ورم نباشد و آن اخراج مادة 

اد آرد گندم مطبوخ به آب و روغن و گاهي  و اين بمرخيات و محلالت ملينه بود مثل ضم استغريبة محدث ورم

شرط غني كند و مؤنت را كفايت باشد و خصوصاً چون ورم كثيرالماده بود و اما اگر با امتالي بدن مالقي شود پس 

  عضو زياده از آنچه تحليل از آن نمايد بلكه الزمبه سوي كه ورم را بمرخيات مس نكنند كه جذب كند  استواجب
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  است كنند و گاهي احتياج به اسهال افتد بعد از آن استعمال مرخيات نمايند و قريببه فصده  كه تنقية ماداست

 چنان كه كه اين محتاج بردع بسيار در ابتدا نيست آن استعالج اين از عالجيكه سبب او امتالي بدن باشد و فرق 

 كه ابتدا به استفراغ نمايند از فصد ت اس بلكه كمتر از آن و اگر سبب سابق غيربادي باشد واجبآن استاو محتاج بد

 مرض عظيم كه آن كه بدن غيرنقي بود و يا بهر آن استو از اسهال اگر حاجت اين باشد و حاجت به استفراغ يا بنابر 

 خالف چاره نباشد و اگر در بدن فضول بسيار نباشد عضو را از به سويباشد پس از استفراغ و تقليل ماده و جذب او 

  كه استگردد و اگرچه در مواد كثرت نباشد و الزم  آن منجذب ميبه سويشود پس مواد بدن  ث ميورم ضعف حاد

رعايت شرائط معلومه از فصل و سن و بلد و غيره نمايند و ابتدا بروادع كنند اال در مواضعيكه شرط آن در در اين 

 نمايند و هرقدر كه در تزيد زيادتي نمايد  در تزيد به ادخال مرخيات بروادع مقابلهبه عدهمعالجات اورام كرده شد 

مرخيات را اندك اندك بيفزايند و نزد منتهي وقوف و رسيدن حجم و تمدد بنهايت مرتبه مرخيات رطبه غالب 

نمايند و مجففات در منتهيات خالص كننده است و اما مرخيات رطبه براي توسيع مسام و تسكين در دست و 

 زائل نشود و چيزي باقي ماند به تمامهنع بقية از ماده از بودن ريم كند پس اگر  كه بري و مآن استمجففات بهر 

 احتقان ماده و به سبب در آن حدت باشد تحليل نمايد و گاهي از ردع شدت درد چيزي كه آن رااندكي بماند كه 

ئيس گردد و گاهي صالبت  اعضاي ربه سويارتكا و عضو بنابر تغليظ ببرد رادع عارض شود و گاهي از آن ارتداد ماده 

ورم عارض شود و گاهي عارض گردد كه عضو در سبزي و سياهي اخذ كند خصوصاً چون معالجة بدان در آخر امر و 

گرداند و گاهي  قرب انتها كرده شود و بدانند كه شدت درد طبيب را محتاج به ادوية مرخي ماده بغير جذب مي

 كه آنسازد اال   اعضاي رئيسه استفراغ ايمن ميبه سوي اما از ارتداد ماده بادي تبريد ضعيف بود كه مانع ارخا نشود و

آنچه از مواد موجب ورم از اعضاي رئيسه بر سبيل دفع از آن آمده باشد و اعضاي قابله از آن مثل مفرغه باشند براي 

شد مرخياتي كه در  ردع و دفع البته سبيل نيست و چون خوف ميالن ورم بصالبت بابه سويآنها پس در آنحالت 

 بارده به قول عصارات  است پس آنچه متوسطاما ادوية رادعهآن تسخين و ترطيب بقوت باشد استعمال نمايند 
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الراعي و غير آن و عصارة  ايم مثل عصارة خرفه و كدو و كاسني و عصي است كه اكثر در مواضع ديگر ذكر كرده

 و عصارة برگ اسپغول نيز و قيروطي به آب سرد و گاهي و استنيكالثعلب خاصه و جرم او كوفته براي ضماد  عنب

در آن اسفنج در سركه و آب سرد تر كرده كفايت اين امر كند و كاكنج قويست در ابتدا و همچنين پوست انار و 

 پس اگر نيكو استالعالم و سويق مطبوخ بسيار و خصوصاً در سركة ممزوج به آب و ايضاً سماق و طحلب بسيار  حي

 افتد در آن صندل و اقاقيا و ماميثا و فوفل و بنج و حشيشة معروف بحشيش االورام در ابتدا از اينتياج بقويتر اح

 و ر استشود و ترطيب درد ابتدا بسيار خطي خيلي جيدست و گاهي اعانت تجفيف و قبض آنها بزعفران كرده مي

بس در ورم انجامد و ورم در سبزي و سياهي چون افراط در تبريد واقع شود گاهي بفساد عضو و فساد خلط محت

 در آن ارخا باشد بايد چيزي كهها باشد ضماد آن موضع به آرد جو و لبالب و از اينآغاز كند پس اگر خوف چيزي 

 ها چيزي ظاهر شود شرط بر آن موضع زنند و خون بگشايند و انتظار ريم و نضج نكنند و اين انگاهاز اينكرد و اگر 

به منصب بسيار مفرط بينند و گاهي عضو بميرد و از شرط بعضي غائرتر و بعضي ظاهرتر بود و اين  كه مادة است

 در ي كهبه چيز مكان ورم و حال عضو باشد و بعد شرط به آب درياي شور و سائر آبهاي شور نطول سازند و حسب

د و بدانند كه استعمال ادوية آن ارخا بود ضماد نمايند و اگر حاجت رش و نطول نباشد اقتصار بر مرخيات كنن

التحليل در آخر رديست مهما امكن حذر كنند و همچنين از آب سرد حذر نمايند مگر در  الردع در اول و قوي قوي

شود پس اگر ارادة تدبير تسكين وجع در ابتدا باشد نزديك آب گرم و  مثل حمره  و از تحليل شديد درد حادث مي

 ارمني در آب سرد گداخته يا مع روغن گل به گلمثال اين ادويه نگردند وليكن ي مرخيه و ضمادات از اها روغن

به  مطبوخ به عدس و  است كه از گل و زيت باشد چه در زيت اندك تحليلآن استاجازت دهند و افضل روغن گل 

 كه آن  گل پس اگر اين ادويه و امثال او فائده نكند لبالب استعمال كنندبه روغن سرخ و يا بمرداسنگ گل

شديدالموافقت در ابتدا و انتهاست و سرمق و خارخسك و كرفس و بادروج همين اثر دارد و بسيار باشد كه تسكين 

 گل بلكه عقيد عنب و اندك موم بر پشم يا صوف زوفا در گرما سرد كرده به روغنوجع نمايد شراب شيرين مطبوخ 

كه در آب سرد تر كرده گذارند و زعفران را در تسكين وجع و در سرما نيم گرم نهند يا اسفنج در شراب قابض يا سر



639 

 

نمايد تبريد ترك نمايند و طريق نضج و گشادن اخذ كنند  داخل كنند و هرگاه بينند كه ورم طريق خراج سلوك مي

ون پس هرگاه ورم به انتها رسد از مثل شبت و بابونه و خطمي و بزركتان و مانند آن چاره نباشد بلكه از مرهم داخلي

 و نيكو است و لهذا استعمال او نزد و سكون لهيب از فلغموني  استو يا سليقون و در مرهم قلقطار تجفيف بغير وجع

 كه باالي او صوف در شراب قابض تر كرده نهند و لحم محتاج آن استاگر خوف ريم كردن نباشد صالح بود و بهتر 

 كه شرايين كمتر باشد و بساست آن است تجفيف  سويبه و كمتر لحم از روي حاجت ر استبتجفيف از عصب بيشت

 خسيس بجواذب حيله به سوي قبل نضج افتد و بسيار باشد كه در جذب ورم از عضو شريف به شرطكه حاجت 

 كه سر او را به آن است معالجة آن نمايند و تفتيح آن كنند و آنچه حاجت بتفتيح از اورام حاره افتد به عدهكنند 

صاحب  بمطفيات ضماد سازند و اطليه و ضمادات باير مرغ طال نمايند زيرا كه انگشت الم آرد آن را اسپغول و حوالي

گويد كه اگر حدوث فلغموني از سبب خارج باشد پس اگر بدن غيرممتلي بود عالج به اشياي مرخيه كنند و  كامل

 و حلبه و شبت و خطمي ضماد كنند و  غرق سازند و به آرد جوآن را و آب گرم گرم نيم به روغناو چنان باشد كه 

به اعتدال بربندند تا ورم تحليل شود پس اگر در ورم چيزي از خون و ريم جمع گردد بايد كه شكاف و شرط بغير 

 بدن ممتلي باشد پس اگر چنين باشد تنقية بدن از خلط روي كه آنخوف از انصباب ماده استعمال نمايند مگر 

 به اسهال و بعد از آن شكاف دهند و اگر حدوث او از انصباب ماده باشد بايد كه اوال  يابه فصدموجب ورم كنند يا 

 از رگ موافق آن عضو كنند اعني اگر ورم در اعالي بدن فوق ترقوه باشد فصد سر به فصدابتدا به استفراغ بدن 

 از جانب عليل گيرند و خون نمايند و اگر زير آن باشد هفت اندام گشايند و اگر در اعضاي سفلي باشد فصد باسليق

 بر عضو وارم در اول امر مادام به عدهحسب حاجت بمقدار سبب و سن مريض و مزاج و عادت او و فصل بيرون آرند 

كه ماده در انصباب باشد به اشياي مبردة قابضه براي تقويت عضو و دفع ماده و منع او از انصباب به تبريد و قبض 

العالم و آب كاهو و  ل ارمني و اقاقيا و شياف ماميثا و گل سرخ و آب كاسني و آب حيآنها مثل صندلين و فوفل و گ

 از ايني اين آبها ضماد كنند و اگر عدس مقشر را بجوشانند و با يكي به يكجرادة كدو و طحلب و اسپغول مضروب 
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ز شان آنها تسديد ماده و منع او از آبهاي مذكوره بسايند و بر ورم ضماد نمايند بدان انتفاع يابند و بديگر ادويه كه ا

باب بگيرند صندل سفيد و سرخ هر واحد سه درم شياف ماميثا دو درم گل  در اين  دواي نافعصفت  استانصباب

العالم يا آب   درم همه را باريك سائيده بحرير گذرانيده به آب كاسني و آب حييك و نيمقيموليا و فوفل هر واحد 

 ورم در تزيد باشد بايد كه به اشياي قابضة كه آن ضماد سازند و بعد از سه يا چهار روز نزد خرفه يا آب كاهو آميخته

الثعلب و آب گشنيز و  مانعه اشياي محلله مثل بابونه و آرد جو و خطمي مخلوط سازند و به آب كاسني و آب عنب

د برسد و انصباب ماده منقطع گردد پس  ورم بمنتهاي خوكه آنمانند آن بياميزند و اندك اندك در تحليل افزايند تا 

آنگاه بايد كه اشياي مانع و محلله متساوي در مقدار و قوت باشند مثل طالي نرد و بوش دربندي محلول به آب 

الثعلب و آب كاكنج و آب شبت و مانند آن از آبهاي محلله و بايد كه نگاه كنند پس اگر با ورم در اول امر وجع  عنب

 كه اشيائيكه با آن قبض وارخا باشد استعمال آن استمبرده و مقويه استعمال نكنند بلكه سزاوار شديد باشد اشياي 

نمايند مثل قيروطي مرتب از موم و روغن گل با شراب شيرين و در آن پشم چرك آلوده تر كرده بر موضع لزوم 

و مريض از چيزهاي شيرين و تيز نمايند و مع ذلك باالي عضو خرقه كتان مبلول بسركة ممزوج به آب سرد گذارند 

 و مغز بادرنگ و به زيتو از اغذية حاره پرهيز كند و بر مزورات معمول بكدو بنوماش و اسفاناخ و سرمق و سركه 

باشد ماءالشعير و آب انار و سكنجبين و تخم خرفه و مانند آن  تب خيار اقتصار نمايد و اگر حرارت قوي و در آنجا

در انحطاط شروع كند سزاوار نيست كه اشياي مبرده بهيچ وجه و سبب استعمال كنند بلكه بنوشانند و هرگاه ورم 

الملك و خطمي و شبت و پرسياوشان و صبر و مانند آن بلعاب بزر  بايد كه به اشياي محلله مثل بابونه و اكليل مي

فع بخشد و اما هرگاه ورم در ريم كتان يا آب كرنب آميخته ضماد نمايند و اگر به اين چيزها اندك زعفران آميزند ن

كردن آغاز نمايد بايد كه به اشياي مسخنه مثل تخم مرو و بزركتان به آب و روغن بنفشه آميخته ضماد كنند و اگر 

نان خمير به آرد جو مطبوخ به ه فصل گرما باشد به اسپغول ضماد سازند و اگر اين در جمع ريم و انضاج وفا نكند ب

 در آن بيخ خطمي به اندك زيت آبي كه زيت مغسول يا روغن خيري ضماد كنند و بر ورم به آب و روغن بنفشه يا
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غسل جوشانيده باشند نطول نمايند و يا بگيرند انجير سفيد فربه شيرين و جوش كرده شيرة او برآرند و بدان تخم 

 و يا بگيرند به سرشندروغن بز ة انجير و به شيردار و   و يا بگيرند آرد سبوسبه سرشندكتان و تخم مرو و حلبه 

خمير ترش و انجير مطبوخ مرد و بزرقطونا و با هم سرشته برورم لزوم نمايند كه اين نضج دهد و اگر شيرة انجير 

 و به سرشندمطبوخ گرفته بزركتان و حلبه هر واحد يك جزو پرسياوشان نيم جز و زوفا ربع جزو باريك سوده بدان 

 نمايد و چون پياز نرگس باريك سوده بزركتان و بيخ سوسن به سرعت و جمع ريم بر ورم ضماد نمايند و نضج

باريك كرده بدان آميزند نضج دهد و ريم كند و باقي در خراج مسطور گردد پس هرگاه نضج يابد و ريم كند و 

ويسند كه اگر  مي نايالقي و جرجانينگشايد شكاف بايد داد و اگر فلغموني سقاقلوس گردد عالجش جدا بيان يابد 

 ادوية مسهل چون آب فواكه و مطبوخ هليله وبنفشه و به عدهآماس از امتال باشد اوال فصد نمايد و حجامت كنند 

 برند و كار به برند و در ميان ادوية محلل با رادع مركب سازند و به آخر كار بهلبالب دهند و بعد از آن ادوية رادع 

 سود دارد و اين دوا در ميانة در اينجا كه در اوجاع مفاصل حار مسطور شده ادوية رادعه سابق مذكور شد و ادوية

 برند شياف ماميثا و حضض و زعفران و حماما و صبر كوفته بيخته به آب گشنيز تر سرشته طال كنند و كار بهروزها 

نند و چون  و طال كبه سرشندبراي تحليل موم صاف يك جزو روغن شبت شش جزو گداخته بابونه باريك سوده 

 مثل مرهم گردد ضماد كنند و كه آنخوف صالبت ورم باشد گشنيز تر بسايند و در آن روغن گل داخل كنند تا 

هرگاه رنگ ورم متغير گردد و بسبزي يا سياهي مائل شود شرط زدن صواب باشد و هر ورم كه در گوشت نرم و 

 كه اول تنقيه بدن از مادة ردي كنند آن استب موضع فراخ مثل مغابن باشد تا پخته نشود چاره نباشد پس صوا

 گويد كه اگر ورم عظيم و ضربان صعب بود اميد تحليل نبايد داشت و ادوية جالينوسپس ادوية منضجه برنهند و 

 ماده را تحليل كند و ورم را گرم نكند و نگذارد كه ضمادي كه صفتمنضجه و محللة غير مسخنه ضماد بايد كرد 

 يا به آب گشنيز تر بپزند و ضماد كنند به سركه وصف كرده آرد جو را آن رابگردد و جالينوس صلب گردد و رنگ 

 كه در آن استليكن اين ضماد در اول مرض نبايد نهاد و هرگاه بينند كه در دو ضربان و حرارت ورم كم نشود بايد د
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 و غشا و مانند آن رسيده و در  و اخالط ردي از عروق به اعضاي بسيط چون گوشت و عصب استبدن امتالي قوي

 بر ورم شرط زنند يا زلو چسپانند پس آرد به عده كه اول تنقية بدن كنند آن استاجزاي آن فرو رفته پس عالج او 

جو پنج درم روغن كنجد پنج درم آب صاف پانزده درم بپزند تا سطبر شود طال كنند و اگر حاجت بمحلل قوي باشد 

نند كه ريش خواهد كرد ادوية مقرحه نهند و اگر ورم در عضوي بود كه در آن عروق بدان ضماد سازند و اگر بي

بسيار باشد يا قريب مفصل بود زودتر بايد شكافت تا رگها و بندگاه را فاسد نكند و اگر در لحم باشد تا اتمام نضج 

 اگر سبب بادي باشد ست ا سبب موجب آن مختلفبه حسبنويسد كه عالج فلغموني   مياهللا هبه ابننبايد شكافت 

 كنند و با آرد جو و حلبه خطمي ضماد نمايند و گرم نيمو بدن غيرممتلي بود به ادوية محلله مثل موم و روغن و آب 

 به ادوية منقي و به عدهبه آب رياحين بشويند پس اگر در آن خون فاسد جمع شود شرط زنند و اخراج آن نمايند 

اعل او بدني باشد اول فصد نمايند مادام كه فضول در انصباب باشد از جانب مقابل مدمل معالجه نمايند و اگر سبب ف

و بعد استقرار آن در عضو از جانب مخالف و بعد فصد ادوية رادعة فضول مثل صندلين و گر ارمني و سفيداب از زير 

 عضو نهند پس اگر ورم العالم و طحلب و مانند آن بر و شياف ماميثا و آب كاسني و افيون و آب كاهو و آب حي

عظيم باشد و خوف ضغطة شرايين و اطفاي حرارت غريزي و فساد عضو بود شرط زنند و بگذارند تا خون از آن 

باشد مريض را از غذا منع كنند و  تب  مانع فساد باشد معالجه نمايند و اگر با ورمبدان چهسائل گردد بعد از آن 

و بايد كه شيرة تخم خرفه به آب تمرهندي و جالب بدهند و چون بر ورم ماءالشعير بنوشانند و بعد آن سكنجبين 

چهار روز بگذرد ادوية مبرده كم نمايند و اندك آب شبت و آب كاكنج اضافه كنند و چون حدت مرض به انحطاط 

 در آن پرسياوشان ست و آن در قول صاحب كامل گذشت بر عضو نهند و اگر امر بريم كردن مؤل ضمادي كهآيد 

 و اگر منفجر نگردد گرم نيمي نضج دهند و اگر نضج دشوار شود بچقندر و روغن كنجد ضماد سازند به قيروطگردد 

 گويد كه بعد فصد الياس ابن گاو يا مسكه معالجه نمايند و بعد پاك شدن به اندمال آن پردازند به روغنبشكافند و 

مايند پس در ابتدا اين ضماد مانع مواد از انصباب و  خالف بوضع محاجم كنند و تلطيف تدبير نبه سويجذب خون 
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 آرند و فوفل گل ارمني اقاقيا صندل سرخ صندل سفيد شياف ماميثا هر واحد به عملمضيق مجاري و مغلظ ماده 

العالم ضماد كنند و اگر درد شديد و يا ماده مندفع از اعضاي رئيسه  سه درم كوفته بيخته به آب كاهو يا به آب حي

رادع باالتر از موضع ورم براي منع انصباب ماده ضماد نمايند و بر نفس ورم قيروطي و از گوشت و شراب باشد 

مريض حذر كند و هر صبح جالب از عناب ده عدد آلوي سياه پانزده عدد شكر سفيد ده درم بنوشانند و يا بگيرند 

درم و يا سكنجين ساده ده درم با شيرة خرفه  و ترنجبين هر واحد ده به شكرآب انارين مشحوم هر واحد پنجاه درم 

سه اوقيه بياشامند و اگر با آن سرفه باشد شربت بنفشه ده درم بنوشند و غذا ماءالشعير دهند اگر حرارت قوي باشد 

به  بادام و اسفاناخ دهند و تلئين طبيعت بماءالفواكه يا به مغزحرارت ضعيف و تشنگي غيرشديد بود مزورة ماش 

نمايند و اگر حدوث او از خون ردي فاسد باشد و حرارت غريزي ضعيف بود معالجه بمبردات نكنند كه  آن مطبوخ

ات كه با وي تحليل باشد به منضج متعفن سازد بلكه عالج به سرعتآن حقن حرارت غريزي كند و اخالط رديه را 

 در آن حلبه و بزركتان و آبي كه ورم مثل مغز نان به آرد جو مطبوخ به آب و روغن بنفشه يا روغن خيري كنند و بر

 زيت مغسول جوشانيده باشند نطول سازند و يا بگيرند پرسياوشان و انجير لحيم و زوفاي رطب به روغنبيخ خطمي 

 به روغنو تخم كتان و حلبه و تخم مرو و بيخ سوسن و همه را در آب و زيت بپزند و ضماد نمايند و پياز مطبوخ 

 كه در Ĥن است نضج دهد و چون نضج يابد شق نمايند قي همآن را بر ورم ضماد نمايند خيري يا روغن زيت چون

و آب كاسني و  به گالب  گويد كه بعد فصد در ابتدا ضمادات رادعه مثل اقاقياخجنديقول صاحب كامل گذشت 

وفر بنوشند يا  برند و هر صبح شربت عناب و شربت انار يا شربت تمرهندي يا شربت آلو و نيلكار بهآب كاهو 

 به مطبوخة خيارين بعد از آن تلئين طبيعت بحقنه هاي لينه و فتائل خفيفه نمايند و اسهال به شيرسكنجبين 

فواكه شيرخشت و ترنجبين و شربت ورد مكرر يا شربت اجاص مسهل آورند و آنچه تسكين درد نمايد سفيدي رقيق 

 گويد كه اگر ورم از خون و ابومنصوران آلوده بر ورم نهند  گل برهم زنند وخرقه كتان بدبه روغنبيضه است چون 

صفرا باشد فصد كنند و اگر در بدن اخالط رديه عفنه باشد و مريض بعيدالعهد از استفراغ بود مسهل بنوشانند و ايضاً 
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 هليله يا خبه طبي ميل به اغذية نمايند كه اخالط جيده پيدا كنند و اسهال به عدهقي كنانند تا بدن او پاك گردد 

 در ابتدا به ادوية مبردة مقوية عضو مثل ادوية مذكوره در باب نقرس به عدهنكنند  در اين تأخير ماءالفواكه نمايند و

حار طال كنند و اگر فائده نكند در آن ادوية مخدره مثل بزرالبنج و افيون و يبروج مخلوط سازند و يا ضماد از برگ 

 مقشر به آب گشنيز تر سوده و اندك كافور افزوده ضماد كنند پس گاهي به عدسو بيخ تر و مغز نان سفيد بسيارند 

كند و اگر لهيب و ضربان ساكن نشود يا ورم در لحم رخو در بيخ گوش و  شود و ريم نمي ورم باين تدبير سرد مي

اين ضماد استعمال بغل و كنج ران باشد آن المحاله ريم كند پس ادوية مبرده ترك نمايند و جاذبه و منضجه مثل 

 جمع كرده ضماد نمايند و يا مويز منقي از به خميركنند بگيرند تخم مرو و تخم كتان و سرگين كبوتر و همه را 

 او نمك سرشته ضماد سازند و يا انجير جوشانيده بسايند و اندك را تينج آميخته ضماد كنند و يا انجير به مثلتخم 

 گاو پخته ضماد سازند و ادوية مبردة به روغنكتان ضماد نمايند و يا جرجير  سوسن يا روغن به روغنبخردل كوفته 

 گويد كه آنچه از دفع عضو رئيس در مغابن خضرمذكوره استعمال نكنند مگر بعد تنقية بدن و بعد استقصاي شديد 

 ضربه و سقطه باشد مرخيات مثل روغن گاو و اليه استعمال كنند و گاهي نطول به آب گرم كفايت كند و آنچه از

 و آنچه از سبب بدني باشد گرم نيم ضعيف بود مثل روغن گل كه آن نيز جائز نبود مگر در اينجاافتد دواي رادع 

 استعمال كنند و نزد قوت وجع و گرم نيمروادع مسكن وجع مثل قيروطي موم سفيد و روغن گل و آب گشنيز سبز 

الثعلب يا آب بارتنگ با  آب گشنيز تنها يا آب كاسني يا آب عنبعدم التهاب اندكي زعفران در آن افزايند و گاهي 

آميزند و سركه نيز اگر درد نباشد و بعد ابتدا منضجات محلله و ملينه مثل  آب خرفه كفايت باشد و گاهي گالب مي

ضماد سازند و يا حليه و تخم كتان با روادع آميزند به آرد اينها كماد و به آب مطبوخ اينها نطول اندكي و بثفل اينها 

بزروي بيضه و اندك پياز بريان و روغن گاو كهنه و زعفران و خمير آرد براي نضج ضماد كنند و اگر جلد غليظ باشد 

 بادام به روغنمثل سرگين كبوتر و كندر افزايند و استاد من براي اورام حاره و اورام صلبه امر بطالي خيارشنبر 

 گويد كه انطاكي نيكو است و مرهم داخليون تنها در انتها  استتلئين و تحليلانضاج و  در اين نمود كه شيرين مي
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 بابونه و اكليل و خطمي و گشنيز بعد از آن اين ادويه به مثل پس تبريد و نطول فصد استعالج فلغموني اوال 

قاعده در  در چنان چه در اخير خاصه به عده صندل و فوفل و گل سرخ و مورد و سرو و مازو به مثلممزوج 

خشخاش و كاهو و برگ كنار وحنا در وسط و اين با ه معالجات اورام گذشت و از ادويه ابتدا گلنار بمغره است و جو ب

نويسد   ميگيالني هر دو از روغن و غيره باشد از ايناطيان و رصاص محرق در اخير و كذا كدو و گل سرخ و آنچه 

امتال نبود و ايضاً در آنجا كه عضو سياه گردد بر ورم شرط شرط در فلغموني كه از سبب خارجي باشد و در بدن 

رسيده برسند و جالينوس ذكر كرده كه شرط خفيف در فلغموني  به همكه در آن ماده  يبه موضععميق زنند تا 

 امر به چند و شرط عميق سبب شفا و صالح اوست و در ابتدا خوف از محلالت عضو استسبب فساد او و هالك 

 يكي تخلخل ماده و ازدياد حجم آن پس ورم زياده شود و دوم تحليل لطيف ماده و تكثيف غليظ آن بدان باشد مي

 و اسخان او و بدانند كه سبب ورم اگر مادي باشد استعمال روادع به زيادتپس ورم صلب گردد سوم ازدياد وجع 

الت اقتصار بر مثل روغن گل كنند اگر ح قويه در آن البته جائز نيست و خاصه اگر درد شديد باشد فهلذها درين

 كه اقتصار بر مرخيات محلله نمايند اگر ورم قابل تحليل  استتقويت و ردع بود و اگر چنين نباشد الزمه احتياج ب

 آرند و عمده در به عملباشد و منضجه اگر قابل ريم كردن باشد و بعد نضج مفجرات يا شكاف به آهن و مانند 

 مفرحات ياقوني مع شربت گاوزبان و اگر مزاج موافقت به مثل  استي رئيسه و تقويت ارواحنيباب حفظ قواي اعضا

كند اندكي از ترياق دهند پس اين تدبير از استفراغ و اخراخ خون بلكه ردع نيز اگر واجب بود و خوف از غائله او 

ايم   قلب مشاهده كردهبه سويه باشد غني سازد و از تشميم گالب قسم اعلي منفعت عظيم در منع مادة كثير متوج

و اين امور از اسراريست كه عادت اطبا بكتمان آنها جاري شده مگر بر اوالد خودها و مادر تالنده و اوالد خود فرق 

به  بالجمله اگر مع ذلك بدن ممتلي باشد احتياج به استفراغ و تبديل مزاج و منع لحوم و اصالح اغذيه يك و نيمنم

د آن افتد و اما چون سبب ورم بدني باشد منع لحوم اگر ضعيف شديد عارض نشود و اصالح  مزورات و ماننمثل

 بدن بسيار پاك باشد و جمله افضول همان كه آن و اگرچه در بدن امتال ظاهر نشود مگر  استاغذيه و استفراغ واجب
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معالجات كلي اورام  كه در است  و اما ردع را در ابتدا شرائطبعيد استباشد كه ماده ورم شده وليكن اين بسيار 

 به سويكه حدوث ورم از دفع بحراني يا از عضو رئيس   كه ردع واجب و وقتياين استجمله مذكور شد از آن 

 زيرا كه گاهي ردع در مثل اين صورت جائز بود اعني هرگاه حدوث استثنا استنيز  در اين كه آنمغابن نباشد به 

 هالكت بود مثل خناق صعب قاتل كه به سوي كه خطر و ورم سريعتر  استنگاهدرم از دفع عضو رئيس باشد و اين آ

 دماغ به سويدر آن ردع جائز است و اگرچه ماده او از دفع دماغ باشد بنظر خالص مريض بالفعل و عدم رجوع ماده 

تحليل در ه  بخالف خناق صعب و اما وجوب ب استو بر تقدير رجوع گاهي قتل نكند و بر تقدير قتل در آن مهلت

 كه از روادع منع زيادتي و از آن استآخر براي ازالة ماده مورمه است و خلط اين هر دو ميان اين دو وقت بهر 

محلالت زائلة مادة ورم شود و اگر ورم در عضو بارد مثل اعضاي عصبيه و مانند آن باشد بايد كه استعمال رادع 

 در گوش و اگر چنان چنان چهخصوصاً چون حس عضو قوي باشد  كنند نه بسيار حار و نه بارد بالفعل گرم نيم

  نباشد بارد استعمال نمايند

  سقاقلوس

 كه از خون غليظ فلغموني استعربي خبيثه گويند و او نوع ردي از ه  بآن را و عضو استمعني موت ه در يوناني ب

جميع ريم نيز ه شروع نكند و ب عظم ورم و خبث و رداءت ماده به انحطاط به سببدر بعضي اعضا حادث شود و 

حديكه عروق و شرائين آن عضورا منضغط سازد و از انبساط و انقباض براي ترويح حرارت غريزي او منع ه نگرايد تا ب

نهايت رسد خون عفونت و فساد پذيرد و از آن سياهي و موت ه رود چون انطفاي او ب كند پس آن حرارت فرو مي

حد فساد و ه د حتي كه حوالي او از جلد و غيره متعفن شود، مقدمة اورا مادام كه بعضو و فساد جوهر او حادث گرد

به  عضو و يا به سوي مانع آن از وصول به سبب و يا آن استشود بسب مفسد روح حيواني كه اندر  تعفن عارض مي

د روح حيواني كه  مفسبه سببشود  فرمايد كه عضو را فساد و تعفن عارض مي مي شيخ جامع هر دو نامند و سبب

 جامع هر دو معني يعني مفسد و مانع اما به سبب عضو و يا به سوي مانع آن از وصول به سبب و يا آن استاندر 
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 كه آنالجوهر و  مفسد مثل سموم حاره و بارده مضاد جوهر روح حيواني و مثل اورام و بثور و قروح روية ساعية سمي

روغن در قروح غائره خطا شود پس گوشت متعفن گردد و به تبريد شديد  در ريختن چنان چهبر آن خطا واقع شود 

بر اورام حاره پس مزاج عضو فاسد شود و اما مانع سده است و آن سده يا عرضي با وي بود مثل بستن بعض اعضا 

وح  احتباس روح حيواني از آن يا احتباس قوت ساطعه بر ربه سببمحكم پس اين چون دوام نمايد عضو فاسد شود 

شود پس مزاج او فاسد شود و هالك گردد و گاهي سدة بدني بود مثل ورم  حيواني كه در قلب از نفس منتشر مي

 كه آنحار ردي ثابت عظيم غليظ الماده مسد و منافذ و مداخل نفس كه بدان روح حيواني زنده بود و اين با وجود 

 و حس عضو ذي حس فاسد نشود غانغرايا نامند و حبس كند مزاج را نيز فاسد كند و آنچه از آن در ابتدا بود

كه حس عضو ذي حس باطل شود و اين  نحويه  در ابتدا فلغموني باشد و آنچه در استحكام بود بكه آنخصوصاً 

 مقاقلوس گويند و گاهي غانغرايا سقاقلوس آن رابفساد لحم و قريب او حتي كه استخوان بود ابتداء يا عقب درم 

شود در لحم و عظم و غير آن و چون شروع كند كه   و همه اين عارض مياين است به سوييق گردد بلكه آن طر

افساد او در عضو ساعي گردد و آنچه گرد فاسد بود ورم كند و گاهي مؤدي بفساد گردد در آن هنگام براي اين جمله 

مرض غليظ نبودي فساد عضو  عفن شده موت گويند و اگر مادة اين عضوي كهعارضه اكله گويند و براي حال جزو 

 گويند كه اين مرض در بالد حاره پيدا نشود مگر بندرت زيرا كه حقيقت او انطاكيشد و  الزم نشدي بلكه مندفع مي

 و اين  است خمود حرارت غريزي و آن طالب تكثيفبه سببغلظ مادة دمويست بنحويكه حس را باطل كند 

 اگر اين مرض در ابتدا بود بزودي تمام بر عالجغانغرانه خوانند ببرودت مفرط حاصل شود و مبداي اين مرض را 

 بجاي مادة فاسد برسد پس به آب نمك نطول سازند و بعد اخراج خون اشياي مانع كه آنورم شرط عميق زنند چند

عفونت بتجفيف و تقطيع رطوبات متعفنه بر آن عضو طال سازند مثل آرد كرسنه با گالب و سكنجبين ساده سرشته 

 آميخته و هرگاه نوبت باماتت حرارت عضو رسيده به عسلو يا گل ارمني و مازوي سبز و شب يماني باريك سوده 

 آن عضو پردازند تا فساد او بديگر اعضاي مجاوره به قطعالفور  باشد عالج او بجز بريدن آن عضو نيست پس في
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 داغ كنند تا از افساد او ديگر اعضا سالم آن راي  نيز فاسد نسازد و اگر قطع ممكن نباشد حوالآن راسرايت نكند و 

 پخته بشكافند آن راكند بزودي  مدمالت رجوع نمايند و هرگاه بدانند كه مادة اين مرض ريم ميه ماند و بعد قطع ب

 برند زيرا كه اگر اين ورم صلب شود عالج كمتر پذيرد پس اگر ميل بصالبت كار بهو براي پخت محلالت مرخيه 

 در انطاكيتر نشود و به ابطال عضو نگرايد  اشد گاهي دواي ملين بر آن نهند و گاهي محلل تا باشد كه صلبنموده ب

 در فلغموني مذكور شد پس بدان چهنويسد كه هرگاه تغير عضو از هيئت طبيعي گردد تدارك او نمايند  نزهت مي

نويسد كه   ميشيخ آن افتد به قطعو احتياج  آرند آخر عضو بفساد مؤل گردد به عملاگر اهمال نمايند يا روادع 

غانغرايا مادام كه در ابتداست اميد عالج آن باشد و اما هرگاه فساد در گوشت عضو مستحكم گردد از دور كردن 

  استجميع آن چاره نباشد پس هرگاه بينند كه رنگ عضو متغير شده آن در طريق تعفن باشد درينصورت واجب

 پس اگر اين فائده به سركهوائي نمايند كه منع عفونت كند مثل گل ارمني و گل مختوم كه مبادرت بلطخ آن از د

نكند از شرط غائر مختلف الوجوه در مواقع و چسپانيدن زلو و فصد رگهاي قريب آن كه كوچك باشند چاره نبود تا 

موضع مشروط چييزكه  اطلية مذكور و بر نفس به مثل  استبه موضع مطيف كه آنخون روي برآيد مع حفظ براي 

 يا مع آرد باقال خصوصاً به سكنجبين غوص قوي بود مثل آرد كرسنه آن راتعفن را منع كند و مضاد او باشد از آنچه 

كنند حلتيت ست و تخم قريص نيز و زراوند مدحرج و آب برگ شفتالو  مخلوط بنمك بنهند و از آنچه بر آن طال مي

 عسل آيد بر قرعه و حوالي آن طال كنند و باقي ادويه به قواماب بسايند تا يك يك جز و زنگار نيم جزو به آب سد

 گويد كه در غانغرايا ادوية مانع از تعفن اعضا بر آن گيالنيدر عالج قروح متاكله و در عالج قروح متعفنه خواهد آمد 

 كه به آن نمك آن است از اين و همچنين آرد شيلم يا آرد باقالست و قويتر به سكنجبينگذارند و آن كرسنه 

 پاك كند و بعضي اطبا عالج به اين آن راآميزند يا قرص اندرون يا جوز كهنه و ايضاً حشيش قريض و ترمس تلخ 

كنند پس در آن هنگام استعمال نمك بگندنا كنند و براي او  چيزها بعد قطع و تقوير و ازالة لحم فاسد به احتياط مي

 گندم به آب و زيت پخته و مرهم باسليقون و مرهم مافاؤنيقون استعمال كنند و دوا مركب سازند از آرد جو و آرد
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بادروج يا بيخ سوسن يا بيخ جاوشير يا زراوند جرح ه  كه نان را بكرفس يا باين استآنچه خشك ريشه را قلع كند 

دواي نافع غانغرايا از  صفت بسايند و در ابدان نرم آرد كرسنه بسعل كفايت كند به عسلها يك جزو از اينهر واحد 

صفات اورنباسوس بگيرند زنگار و عسل و شب مساوي به آب سائيده لطوخ بدان نمايند و آنچه قلع غنغرايا كند آرد 

 قلع كند ضماد مغز آن راآميزند و ايضاً   چون بترب و نمك ضماد كنند و گاهي سركه به آن نيز مي استبيخ سوسن

 قطع كند مانند داغ آن را سوده به سركه بسايند و ايضاً ترب به عسل پخته راببه ششاه بلوط و چون برگ مورد را 

  عمق برسده  بكه آنتا 

  حمره و حمرة فلغموني و فلغموني حمره

 مادة او صفراوي صرف باشد كه آن يكي  است حمره ورم صفراويست كه بفارسي سرخ باد گويند و او دو قسمكه آنبد

 حمرة غيرخالص خوانند و آن را مادة او صفراي مركب با خون رقيق باشد و كه آن حمرة خالص نامند دوم آن راو 

 كه ورم سرخ شفاف براق شديدالحرقت باشد و چون به انگشت غمز كنند سرخي از آنجا آن استعالمت خالص 

تعدي  مبه سرعتسرخي گرايد وساعي باشد يعني به اعضاي مجاوره ه متفرق گردد و مائل بسفيدي نمايد و باز ب

غمز ه  متعدي نشود و ببه سرعتتشنگي و التهاب و فلق بود و در غيرخالص همين عالمات باشد اال  تب گردد و با

ه انگشت سرخي او كمتر متفرق گردد و در آن رنگ ورم سرخ مائل بلغظ و بول سرخ و غليظ و نبض سريع مائل ب

 را فلغموني و صفراوي صرف را حمره نامند و فرمايد كه عادت اطباست كه ورم دموي صرف  ميشيخعظم باشد و 

 هر دو را به اسم مركب از آن هر دو و اغلب را مقدم دارند پس اگر خون غالب باشد فلغموني حمره و از اينمركب 

 آن استاگر صفرا غالب بود حمرة فلغموني گويند و فرق در حمره و فلغموني كه بدان تميز از فلغموني كرده شود 

سرخ و رنگ او ظاهرتر بود از بقاياي صفرت و در فلغموني سرخي مائل بسياهي يا سبزي باشد و كه حمره سخت 

 به سبباكثر رنگ خون آن در گوشت پنهان بود و سرخي حمره بنهادن انگشت باطل شود و مكان او سفيد گردد 

ن باشد و در سرخي  عود كند و سرخي فلغموني برخالف ايبه سرعتلطافت مادة حمره و تفرق آن پس سرخي او 



650 

 

حمره زردي همچون رنگ زعفراني بود و اين در سرخي فلغموني نباشد و درم حمره در ظاهر جلد بود و فلغموني 

شود به اطراف خود و رنگ  غائر در گوشت نيز باشد و حمرة خالص يعني از صفراي صرف مثل مورچه روان مي

وضع ورم و حوالي او آبله پيدا كند و اين در فلغموني كمتر موضع او زرد باشد نه در فلغموني و حمرة صديديه در م

بود و حمرة خالص دست را دفع نكند و فلغموني دفع كند و هر قدر كه زيادتي خون بر صفرا افزون باشد مدافعت 

شديدتر از آن باشد و  تب ظاهرتر بود اگر ماده مختلط باشد و وجع و ضربان در فلغموني شديدتر بود و در حمره

 گردد و فلغموني چنين نباشد و التهاب به حمرهي رسد كه جلد را بسوزد پس مسمي به حدهي حرارت حمره گا

 تمدد بسيار باشد و لهذا به سببحمره كم از التهاب فلغموني نبود بلكه بيشتر بود ليكن تمدد فلغموني و وجع او 

ماشر است و اوالد از سر بيني ابتدا كند ه بوجع حمره كمتر بود و حمره در رخسار بيشتر حادث شود و اين معروف 

و ورم ازدياد نمايد و در همه چهره منبسط گردد و هرگاه حمره از شكستن استخوان زيرجلد و كذا فلغموني حادث 

نويسد كه ورم   ميمسيحيو  و اختالف ميان حمرة فلغموني و ميان فلغموني حمره معلوم شده  استشود آن ردي

 و يا از خون رقيق بسيار لطيف ر استت  خون باشد كه مرة صفرا با وي مخلوط بود و آن ردي يا ازبه حمرهمعروف 

 داخل بدن بود و از حمره بعضي به سويتر  باشد كه از حرارت او جوش زند و اين در رداءت كمتر از اول ست و مائل

و حمرت شديدتر از حرارت و حمرت  كه در جلد افتد تجاوز نكند و با آن از عالمات حرارت آن استخالص بود و او 

فلغموني ظاهر شود و چون بر موضع او لمس نمايند خون از موضع غمز جدا شود پس رجوع كند  و درد و ضربان و 

تر از خلط اول   كه از خلط غليظآن استتمدد و ترصض او از فلغموني كمتر بود و بعضي از آن غيرخالص بود و او 

شود  تر بود و گاهي فلغموني با حمره مخالط مي  داخل بدن مائلبه سويتر باشد و حادث شود و لهذا درد آن شديد

يا بتساوي و يا بكمتر و بيشتر پس به اسم مركب از هر دو اسم نامند و هرگاه ورم حمره از خون گرم غليظ جوشنده 

گاه از مثل اين خون حادث شود در آن قرحة ذي قشر صلب و ورم حار موجع حادث گردد و با وي آبلها نبود و هر

پيدا شود اال يا وي زرداب مختلط باشد با آن آبلها باشد شبيه به آبلة سوختة آتش و چون آن آبلها بشكافند در آنجا 
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 گويد كه اگر با صفرا چيزي از خون رقيق مختلط گردد از آن مجوسيو رسد كه آن را قشر صلب باشد به همقرحه 

 و  استمتش سرخي در ظاهر جلد و حرارت و لهيب شديد و ضربان و وجع حادث شود و عالبه حمرهورم معروف 

سائر اين اعراض شديدتر از آن باشد كه در ورم فلغموني و حمرة فلغموني بود و هم او گويد كه اگر خون جيد نباشد 

 آن را  حادث شود وبه حمرهالمزاج بلكه شديدالحرارت بود و مع ذلك رقيق باشد از آن ورم مسمي  و نه معتدل

 گويد كه سبب فاعل مرض و طبريحمرة خالص گويند و اين در رداءت كمتر از حمرة مركب از خون و صفراست 

حمره فساد خون و احتداد او بصفراست بنحويكه در آن اندك صفرا آميزد حتي كه جوش زند و زياده شود از مواضع 

زير جلد و غشا بشكافد و مابين جلد و لحم از  پس عروق دقاق منتسج بر لحم  استفراختر از موضع او كه عروق

خوردن اطعمة حاره مثل فلفل و سير و ماهي شور و حالوة عسل و نوشيدن بينند صرف و مانند آن حادث شود و 

دو قسم يكي منبسط زيرجلد پس در جلد سرخي ظاهر شود دوم عميق در ه شود ب هم او گويد كه حمره منقسم مي

 شهرت دارد و گاهي اين نوع عضو را فاسد كند و بميراند و گاهي بگشايد و زائل شود لحم و اين بحمرة فلغموني

باشد يا منقطع مستبعد و ذي خطوط و يا  حسب قلت ماده و كثرت و خبث و صالح آن و صور حمره بر دو نوع مي

 كه از خون  دموي استنويسند كه حمرة ورمي  ميايالقي و و جرجانيملتام متصل و رنگ او حسب جواهر بود 

 كه آنغلظت گرايد و اكثر در آخر قرحه گردد از بهر ه گرم و ردي تولد كند و قوام خون رقيق بود و باشد كه اندكي ب

 كه از خون باشد و نزد اكثر از صفرا بود و  است اصح ورميبه قول گويد كه حمره انطاكيمادة او خون ردي باشد و 

شدت براقيت و حرارت و التهاب و سهولت غمز و ذهاب لون بدان و عود عالمت حمرة حادث از صفرا حمرت ناصع و 

 در صفراوي خالص سواي قصد مانند عالج عالج آن به حسب و حمرة كائن از خون عكس اين بود و مركب آن است

ايند تبريد زياده كنند ودر فلغموني تجفيف مفرط سازند و كدو و برگ خرفه و كاهو بس در اين فلغموني نمايند ليكن

نوع حاجت به اضمدة محلله  در اين و بلعاب اسپغول سرشته ضماد كنند و ديگر ادوية مبرد و مرطب طال كنند و

 برند و در تزيد و انتها محلالت نيز كار به اطلية رادعه به عدهنيست و در غيرخالص بعد فصد مسهل صفرا دهند و 
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يا صندلين گل سرخ گلنار مساوي به آب كاسني و گشنيز  فلغموني و ضماد اقاقبه دستورداخل سازند موافق حاجت 

 و عالج فلغموني حمره و حمرة  استو كذا صندق گشنيز تر برگ خرفه برگ بارتنگ و اسپغول در ابتدا نافع

 كه در آن  استفرمايد الزم الرئيس مي  شيخاقوال حذاقفلغموني مركب از عالج ورم دموي و صفراوي نمايند 

 به حسب آرند و اين به عملهال صفرا نمايند و اگر حاجت بمعاودت  اسهال افتد بعد فصد استفراغ بدن به اس

 غلبه از هر دو ماده بود بعد از آن متوجه تدبير او بمبردات مقوية معلومه در باب فلغموني گردند و آب سرد  مشاهدة

 زيرا كه لهيب و وجع التهابي در استر ت  رنگ موضع او متغير شود و بالجمله تبريد درحمره واجبكه آنبريزند چند

 كه مبردات او در  استتر باشد و واجب تر و غليظ  ماده در آن عاصيكه آنآن بيشتر بود استفراغ در فلغموني بهر 

القبض باشد و قبض او بر برودت او غالب بود و اما در قرب انتها برودت او شديدتر از قبض او باشد و مع ذ  ابتدا قوي

 عضو شريف باز نگردد و ايضاً حذر نمايند تا عضو سياه و به سوي عضو باطن يا به سويكنند تا ماده لك حذر نيز 

 ظاهر شود در ضد طريق قبض و تبريد شروع كنند از اينتيره نگردد و در طريق فساد آغاز نكنند و هرگاه خيري 

 رصاص مع شراب عفص به چركالجه  برند پس اگر حمره روان بر جلد باشد معكار بهيعني ادوية محللة ملينه 

 در آن تحليل و تجفيف قوي مع تبريد ي كهبه چيزمطبوخ يا به برگ چقندر مطبوخ در شراب نمايند و عالج كنند 

 بگيرند پشم كهنة سوخته بدون شستن دوازده درم و نيم انگشت قلب درخت صنوبر  استباشد و آن مثل اين مرهم

صاص نه درم پيه بز كهنه به آب شسته پانزده درم روغن مورد پنج اوقيه و ايضاً مثل او موم زرد پانزده درم چرك ر

 گويد كه حمرة حادث از ابوسهل  است مرهم مرتب از چرك رصاص به آب سداب و روغن گل و موماز اينتر  خفيف

چو خاصه بعد  مثل ضماد مرتب از آرد آن استسبب بادي در ابتداي امر محتاج به اشياي مرخي عضو مستفرغ مادة 

پاكي و معالجة حمرة حادث از سبب سابق اوال به استفراغ بدن بدواي مسهل صفرا كنند و اگر مانعي ه شرط موضع ب

العالم بعد از آن هنگام   نمايند بعد از آن عالج بدواي سرد و مرطب نمايند مثل كاهو و حيبه فصداز اسهال باشد 

 گويد كه حمره گاهي از صاحب كاملن و بضماد ادوية محلله كنند شرط زده تسكين حرارت مثل عالج فلغموني ب
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غير ورم باشد و حدوث او از صفراي تنها بود و گاهي با ورم باشد و حدوث او از مخالطت صفرا با خون بود پس 

 و هرگاه حمره از غيرورم باشد بايد كه تنقية بدن به ادوية مسهل صفرا مثل هليلة زرد و تمرهندي و آلوي بخارا

العالم و خرفه و آب كاهو و آب بارتنگ و غير آن كه  مانند آن نمايند و به اشياي مبردة مطفيه مثل جرادة كدو و حي

 كنند اگر مانعي به فصددر ورم فلغموني مذكور شد بر موضع ضماد نمايند و اگر حمره با ورم باشد بايد كه مبادرت 

 فواكه به مطبوخ و اخراج خون بمقدار حاجت كنند و اسهال شكم مثل سن پيري و طفلي و مزاج بارد و غيره نباشد

 و به دستورنمايند و در ابتدا بر عضو اطليه كه در باب ورم دموي براي ابتدا مذكور شد طال كنند و در صعود و منتها 

احد از آن هر ين طريق عالج ورم مركب از ورم حمره و فلغموني به ادوية مركب از ادوية موافقه هر وبه همبايد كه 

گويد كه عالج حمرة خالص ابن الياس تر ورم از ورمين باشد  دو ورم نمايند و اغلب در دواي مركب موافق با قوي

 كه هر صبح جالب از عناب ده عدد آلوي سياه بيست عدد تمرهندي ده درم با شكر سفيد و ترنجبين هر اين است

 كدو دهند و بر موضع ورم اشياي مبردة مطفيه مثل جرادة كدو و واحد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعير مع جرادة

العالم و آب كاهو و آب بارتنگ ضماد كنند و تلئين طبيعت به اين مطبوخ نمايند سناي مكي هليلة  طحلب و آب حي

زرد هر واحد هفت ورم تمرهندي ده درم آلوي سياه و عناب هر واحد بيست عدد آلوي كوهي سي عدد تخم كاسني 

 رطل آيد شيرخشت و ترنجبين به يكه درم بنفشه نيلوفر هر واحد پنج درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا س

هر واحد پانزده درم ماليده صاف كرده سحرگاه بنوشند و تا آخر روز بر آن صبر نمايند تا از صفرا مقدار صالح اخراج 

و بنفشه پخته باشند غذا سازند دو و يا سه روز راحت دهند  كه در آن عناب به ماءالشعير در آخر روز به عدهنمايد 

 اگر چيزي از ماده باقي باشد نقوع مشمش با شكرسفيد و ترنجبين بنوشانند و اگر ورم حمره غيرخالص به عده

 گويد كه خجندي فلغموني نمايند به دستور فواكه و طال به مطبوخ كنند و تلئين به فصدزائدالحجم باشد مبادرت 

بح شربت آلو و تمرهندي بنوشانند و غذا ماءالشعير به اشياي تركش از فواكه رطبه سازند و ادويه مبردة هر ص

خشت و آب انارين يا بتمرهندي و شربت ورد مكرر ببرف يا بشربت اجاص مسهل به شيرمسكنه ضماد كنند و تلئين 
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يلة زرد و مع ريوند و تمرهندي و سنا و و نبقوع مشمش و نيلوفر و بنفشه يا ترنجبين و شيرخشت و يا بمطوخ هل

مانند آن نمايند و چون حمره بسعي اخذ كند بر آن ادوية بارده مثل اين دوا طال سازند بگيرند خبث الرصاص و 

به  كهنه بياميزند و بدان طال نمايند با مرهم سداب كه در قول شيخ گذشت به شراببسايند و ببرگ چقندر مطبوخ 

يد كه فصد كنند در حمرة دموي مطلقاً و در صفراوي اگر رداءت  اشتداد نمايد خالف اكثر  گوانطاكي آرند عمل

 و تمرهندي و خيارشنبر و هليله و واجب به ماءالشعير ممزوجه بعد تلئين به محلالتاطبا بعد از آن ردع نمايند 

موليا و سفيداب و حنا به آب  كه قياين استاست شرط و استفراغ ماده بعد تبريد التهاب بلعابات و از مجربات 

به  پس اگر قرحه شود صبر و سفيداب  است و لطوخ بدان سازند كه اين محلل و رداعبه سرشندالعالم  گشنيز و حي

 و شخصي خبر داده كه به اين مرض چند بار مبتال شدم و مثل او  است گاو سرشته پر سازند كه اين عجيبروغن

 زنند و خون كه از آن خارج شود بپر كبوتر سفيد بر آن لطوخ سازند كه آن  كه بقرو شرط استنبافتم و از خواص

 زائل كند و همچنين حرام آن رازائل گردد و همچنين مرداسنگ به آب مورد و اگر اليه را بشكافند و بر حمره نهند 

رو و آرد جو بجمرة مغز و حجر بقر در سركه است و جوزالسرو و برگ او و زعفران مجموع يا مفرد ضماداً و جوزالس

 حمره را از به سرشند و سحيق او با سحيق بحبم چون به آب برگ قصب فارسي  است و آن دموي استغائر مختص

 است و آرد به سركهسعي و عود او ببدن منع كند و در نزهت گفته كه عالج حمره بعد تنقيه خلط نهادن اسپغول 

المات خون باشد ماده مركب بود و عالجش نيز مركب باشد جو با كاسني و بنفشه و بارتنگ پس اگر مع ذلك ع

 افتد فصد نيز گشايند اگر مانعي نباشد و حمره از خون رقيق بود يا خون با به فصدنويسد كه اگر حاجت   ميگيالني

قدر  خارج بود منع فصد بيشتر باشد و هر به سويتر  تر باشد حتي كه مائل وي غالب باشد و هر قدر كه مادة او رقيق

 شربت آلو و به مثلتر بود حتي كه ورم غائرتر باشد منع فصد كمتر بود بعد از آن تصفيه خون  كه مادة او غليظ

 و بماءالقرع مع سكنجبين يا به آب هندوانه و يا شيرة تخم خيارين و به ماءالشعيرعناب هر دو يا بنقوع فواكه و 

اي مبردة مرطبه مثل جرادة كدو و آب خرفه و كاهو و بارتنگ  نمايند و بعد از آن تضميد به اشيبه سكنجبينخرفه 
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الثعلب و صندلين و فوفل و گشنيز و سركه سازند و اين قسم حمره به اضمدة محلله محتاج نيست و غذا يا  و عنب

  يكي اسلم است گويد كه حمره سه نوعطبري بادام يا شيرة آن دهند به روغنكدو و اوركيه به اسفاناخ ه حصرميه ب

 كه منبسط زيرجلد و رقيق و درخشنده و منقطع غيرمتصل باشد و چون بر آن انگشت بنهند سرخي از آن استو او 

 آن زائل شود و بعد زماني عود كند و اين نوع در يك روز زائل شود چون فصد كنند و شرط زنند دوم همين نوع

 و گاهي  استو طال بسركة كهنه و گل ارمني شرط به فصد متصل غيرمتفرق بود و اين نوع محتاج كه آن اال است

 كه در جلد عميق باشد و رنگ آن استالراعي و مانند شود سوم  احتياج به ادوية قويه مثل شياف ماميثا و آب عصي

 كه جالينوس بر طبيبي كه راي  است و اين نوعي است عميقبه شرطاو بسياهي اندك مائل بود و اين نوع محتاج 

علت و امثال  در اين  عميق و فصد هر دو دست نمود و جالينوسبه شرطبود تشنيع كرده و امر  خفيف داده به شرط

ي نموده كه بر مريض غشي افتد و در ابتداي مرض تبريد موضع عناب به حدآن از حميات دموي امر به اخراج خون 

گويند پس اگر موضع سياه  حمرة فلغموني آن راو سائر مزورات مسكنة خون باشد و نوعيكه در گوشت عميق بود 

 صحيح متعدي نگردد و بعد اخذ لحم عالج به موضع كه سياهي به آهن برگيرند تا اين استشود طريق معالجة او 

بمرهم خل نمايند و هم او گويد كه عالج حمره فصد و اخراج خون بسيار و پرهيز مريض و لزوم او ماءالشعير و 

 زائل به سرعتگر زائل نشود بر موضع شرط غيرعميق زنند كه آن از شرط مزورات و آب جرادة كدو و مانند آن و ا

 كه در اول ظهور اين حمره فصد رگ دست نمايند سيما رگ آن استاند كه سزاوار   شراح قانون نوشتهبعضيشود 

 استعمال قيفال و اگر اين رگ ظاهر نبود هرآنچه ظاهر باشد بگشايند و اگر از فصد مانعي باشد بايد كه دواي منقي

بايد كه اين عالج در جميع اقسام حمره كه در سائر اعضاي بدن   صفرا نمايند و ميبه مسهلكنند و اسهال مريض 

 آرند و لطوخ مواضع به ادوية كه براي حمره مذكور گردد بايد كرد و به عملهاي قويه  بود استعمال كنند و يا حقنه

رده نمايند و آنچه جمع شود تحليل آن به اشياي مسخنة مرطبه  مواضع بريزد به ادوية مببه سويدفع ماده كه 

 عضو تيره رنگ يا سياه گردد و بايد كه مدام ادوية ملطوخه بر آن رطب باشد و لطوخ در هر اندك كه آنكنند قبل از 
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 جامع باشد ك مدت كرده شود اول فاول به اسفنج لين رطب مسح كنند و انواع حمره در ابتدا محتاج به اشيائي مي

الثعلب و  العالم و خرفه و بزرقطونا عدس الماء و كاسني و كدو و عنب رطوبات مع تبريد بغير قبض باشند مثل حي

كاهو و شياف ماميثا و برگ عوسج طال براي حمره و جميع اورام حارة ملتهبه در جميع اعضا بگيرند صندل سرخ و 

آب گشنيز طال نمايند و ايضاً براي ايشان مرهمي كه از موم و سفيد و فوفل و شياف ماميثا و گل ارمني مساوي و به 

 و ادوية مركبه و مرهم نيكو است به آب سازند و با وي اندكي افيون يا شوكران يا يبروج آميخته باشند ها روغن

د و نمك باي مركب از موم مصفي و روغن گل بايد كه روغن چهار چند موم باشند و روغن گل مرتب از زيت انفاق بي

   تشرب نمايد بريزند و اگر باآن رايكه قيروطي به قدرموم و روغن در صالبه حل كنند و بر آن آب سرد اندك اندك 

الثعلب و يا  آن اندكي سركة سفيد صاف مخلوط سازند دوا بهتر گردد و ايضاً سفيداب و گل قيموليا مع عنب

 كه آن تا به سركه و حضض و اقاقيا به سركهيداب  و ميفختج و سفبه روغن گل و يا قلقطار به روغنمرداسنگ 

 و به سركه و روغن گل و يا سداب به سركهبايد كه ادوية بسيطه مثل كبريت زرد  حرارت ساكن و كم گردد پس مي

سفيداب و سركه و زيت و يا مرداسنگ به آب گندنا و چقندر استعمال كنند و ادوية مركبه ه روغن گل و يا سداب ب

خيوط كرم ه  آرند بگيرند مرداسنگ و سفيداب و زعفران و گوگروز و بمفختج و ايضاً ضماد ببه عمل مثل اين قرص

 بسايند و به شرابالثعلب  بارتنگ نمايند بعد از آن عدس افزايند و اگر آب بارتنگ يا آب عنبه و به اطراف عليق و ب

 و زيت پخته بسايند به شرابفس بريان كرده بدان قروح را لطوخ سازند منفعت عظيم نمايد و همچنين اگر تخم كر

الثعلب سوده لطوخ موضع بدان نمايند و يا بگيرند مرداسنگ چهار اوقيه  و بر قروح نهند و يا گل قيموليا به آب عنب

و در آب گندنا و آب چقندر هر واحد يك رطل بسايند و موضع را بدان لطوخ سازند و هرگاه اين قروح مزمن گردد و 

 عفص سوده بر موضع لطوخ نمايند و چون اكاله به شرابدبابه يعني ساعيه كه با آبلها باشد چرك رصاص در حمرة 

 پخته بر موضع ضماد كنند و اما در حمرة به عسل رصاص استعمال كنند و عدس به چركبايستد قيروطي معمول 

 و يا مرهم پشم كهنه كه در قول دبابه كه زيرجلد باشد بگيرند خبث رصاص و به آب سداب سوده استعمال نمايند

 نمايد بگيرند پوست انار شيرين شبش درم به سرعت در حمره كه سعي و تاكل ديگر آرند به عملشيخ گذشت 
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مرداسنگ شش درم پشم غيرمغسول سوخته شش درم قلب چوب صنوبر سوخته سه درم موم دوازده درم سفيداب 

   و روغن مورد آميخته استعمال كنندبه شرابهشت درم كندر دوازده درم شب يك درم و 

  حمرة اطفال

سرخ باده معروف ست بايد كه اول تنقية مرضعه و تعديل خلط نمايند و هليلة سياه و چرايته وشاهتره و ه و آن ب

سرپهوكه و عناب و برگ حنا و گل مندي و گشنيز خشك با گلو و صندل سرخ و دهمايه و برم وندي و نيل كنهي و 

السوس بيخ  ه و چاكسو برگ نيب گل سرخ چوب كادي برگ گز باديان كاسني نر كچور اصلجوانسه و مجيه

 هر يكخراساني رسوت زردچوب نكندبا بري گل معصفر و مانند آن ادوية مصفي خون دهند و رسوت صندل سرخ 

رگ بكاين دو ماشه چاكسو چهار ماشه افيون زردچوب برگ حنا هر واحد يك ماشه مرداسنگ نيم ماشه برگ نيب ب

داده باشند و اگر   جاورس بسته وقت صبح يك حب با شير مادرش ميبه قدرپانزده عدد كوفته بيخته در آب حبها 

 برند و اگر بثور متقرح بود مرهم سفيداب مفيد و بثور سياه و قرحي قتال باشد كار بهحاجت باشد حجامت و زلو 

 گل سرخ برگ شاهتره تخم گشنيز نيمكوفته دهمايه  مجرب و معمول پوست هليلة زرد سرپهوكهحب سرخ باده

 سه ماشه برگ حنا دو ماشه زيرة سفيد فلفل سياه گل كچنال هر واحد هر يكصندل سرخ برمدندي نيل كنتهي 

يك ماشه برگ بكاين برگ نيب هر يك پنج عدد ادويه را كوفته بيخته در آب برگ جنا و تخم گشنيز كه شب در 

 نخود كالن بندند و غذا كهچري و خشكة كم به قدراف آن گرفته باشند در آن حبها آب خيسانيده طبيح آب ص

كه اطفال او به اين مرض اكثر مبتال   براي كسيدواي سرخ بادهنمك و پرهيز از شيريني و ترشي و گوشت نمايند 

 در عين حمل بخورد  دوا مداومت نمايند بلكه مادرشبر اينشوند بايد كه مادر و پدر طفل قبل از حمل چندر و ز

 سه ماشه شاهتره هفت هر يكعناب هفت دانه صندل سرخ صندل سفيد برگ حنا گل سرخ برمدندي نيل كنتهي 

 جوشانده به طريق چهار ماشه سرپهوكه پنج ماشه شكر سفيد دو توله هر يكماشه پوست درخت كچنال گل مندي 

 سه نيم ماشه هر يك چاكسو صندل سرخ كميله ر استنظي  كه براي سرخ باده بيروغنيا خيسانده استعمال كنند 



658 

 

سپياري چهاليه سنگ جراحت كات سفيدلو همچون وج خراساني هليلة زنگي پهنكري حناي خشك هر واحد پاوكم 

دو ماشه دهمايه يكدام برگ نيب يكدام برگ بكاين دو دام نيله تهوتههه يك ماشه فلفل سياه هفت ماشه روغن 

و اول برگها يا نصف او همچون بسايند و دو قرص بندند و روغن را بر آتش نهاده در آن سرشف يك چهانگ و يك پا

 همه ادويه سوده انداخته آميزند و يك پاس در ظرف آهني با دسته چوب نيب حل نمايند و به عدهقرصها بسوزند 

رگ نيب تپيس نيل  تركجور زيرة سياه برگ حنا ب استمرض مجرب بالتخلف در اين  كهسفوفوقت حاجت بمالند 

كنتهي درچهي پالچري سهس بيد مجيهه پوست انار دهمايه بكن ركت چندن دوجال چندن سوراتيخ و خصيه دواي 

شود گرفته كوفته بيخته  اول يك جزو و دوم دو جزو و سوم سه جزو و همچنين تا دواي اخير كه هفتده جزو مي

 سن شب در آب تر كرده صبح صاف نموده بدهند و  حسببهنگهدارند وقت حاجت طفل را از يك ماشه تا نه ماشه 

داده   كه قريب سن بلوغ باشد و اگر طفل بسيار كوچك بود بداية طفل قدري مي استنه ماشه خوراك طفل كالن

 مرض بدن طفل ورم كرده و مقترح شده باشد ثفل اين دوا به آب برگ حنا سائيده ضماد سازند از اينباشند و اگر 

شود در حالت حمل   مرض هالك شوند جهت اصالح خون حيض كه غذاي جنين مياز اينفال كسي  اگر اطايضاً

السوس گشنيز باديان برگ حنا گيرو برگ نيب   شاهتره اصل استبمادر طفل بدهند كه نفعل كلي دارد و مجرب

عد ماه پنجم تا سرپهوكه آمله االيچي خرد نيلوفر صندلين گل سرخ مساوي سفوف سازند شربتي دو درم به آب ب

 براي سرخ بادة اطفال گل معصفر برگ نيب صندل سرخ زردچوب ضمادنهم در ابتداي ماه هر روز تا سه روز خورند 

به آب سائيده ضماد كنند و اگر پخته شود رسوت كات سفيد صندل سرخ سفيداب به آب گشنيز سبز ضماد نمايند 

 چهار درم گل هر يكصندل سرخ برگ حنا گشنيز خشك  اطفال مجرب   كه براي فساد خون و سرخ بادةمطبوخ

معصفر دو درم همه را نيمكوفته هفت خوراك سازند و يك خوراك در نيم پاو آب جوش داده هر صبح بنوشند و در 

ثقل آن آب ديگر انداخته شام جوش داده بخورند و آن ثفل را سوده بر بدن بمالند و به آب گرم بشويند غذا نان 

بي نمك و گاهي عناب شاهتره دهمايه برگ نيب زرنباد پوست هليلة زرد عوض گل معصفر افزوده و گندم و روغن 
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شود ايضاً مسهل مغز   نيم ماشه براي طفل يك ساله شب خيسانيده صبح جوش داده صاف نموده داده ميهر يك

لة سياه باديان جوش فلوس خيارشنبر گل سرخ عناب سپستان چاكسو نركچور صندل سرخ چكه دانه هليلة زرد هلي

 به رنگ براي سرخ باد اسرپهوكه پنج ماشه برگ نيب شش ماشه شاهتره چهار ماشه گيرو نقوع آرند به عملداده 

كابلي برگ هر يك دو ماشه گل مندي برمدندي چاكسو چرايته رسوت صندل سرخ نركچور پوست هليلة كابلي 

موده قدر حاجت شب تر كرده صبح صاف نموده بدهند  يك ماشه جوكوب نهر يكهليلة سياه پوست هليله آمله 

 شش ماشه پنج سياه پنج عدد شب در آب خيسانيده صبح هر يك نيل كنتهي نكندبا بري برمدندي سرپهوكه ايضاً

در همان آب شيره كشيده صاف كرده بدهند و باالي او پوري گرم بخورانند در سه روز فائده بخشد براي جوان يك 

  ل حسب سن بدهند و بطف استخوراك

  ماشرا

ست كه در رو و پيشاني ظاهر شود و گاهي تا سر مرتقي شود و همه در سر را  ا و آن ورم دموي استاسم سرياني

 سخت گرم و سوزان و مادة آن خون گرم باشد مختلط با صفراي  است ماشرا آماسيجرجاني به قولعام گردد و 

ر بيني و در حوالي چشم پديد آيد و از سر بيني آغاز كند همچون بسيار و حمرة خالص بدان نزديك باشد و اكثر د

 گويد كه انطاكيحمرة خالص و من اين علت را هم در بيني و روي ديدم و ممكن بود كه در يك اندام نيز افتد و 

قع بر  تولد مادة او در شريان عظيم وابه سببنوعي از ورم حار مسمي بشمار است و درد در پشت بر آن تقدم نمايد 

 گويد كه طبري سرخي و التهاب و كثرت خون و به شدت ظاهر گردد در چهره و حلق كه آنآن و متفقي شود تا 

 حنجره به سوي زيرا كه چون در روي اشتداد نمايد و مادة او كثرت پذيرد گاهي ر استالخط اين مرض صعب عظيم

 جلد سر صعود كند و به سويه ورم از چهره و آالت تنفس و عضالت داخله عوض كند و نفس منقطع گردد و هرگا

 و آن در سطح روست  است ماده رقيقكه آن و بر  است دماغ سليمكه آنعقل ثابت باشد داللت بر سالمت كند و بر 

 قلب به سوي سينه و حلق نازل شود داللت بر فساد و خطر نمايد و گاهي ماده به سويپس اگر ورم ابتدا كند و 
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 عالمتش سرخي شديد با خارش در چهره است و انتفاخ سر و گوش و رخسار بالجملهوز بكشد نزول كند و در يك ر

به  آنچه در فلغموني مسطور شد عالجحاد و تشنگي و لهيب و كرب و قلق  تب و بيني با وجع و ضربان شديد و

اگر فصد ممكن نبود بر  اگر مانعي نباشد چندان خون برآرند كه نوبت بغشي رسد و در اينجا آرند و گويند كه عمل

ساق حجامت نمايند و بعد اخراج خون تلئين طبع به آب فواكه كنند و اگر بعد فصد امتالي خون باقي بود بروز دوم 

يا سوم باز فصد كنند و اشربه و اغذية مبردة مغلظ خون مثل طبيخ عدس و گشنيز خشك يا كشك جو يا عناب با 

 با سكنجبين بدهند نفع تمام دهد و عالج اين مرض آن رانه جوشانيده آب ماش مقشر موافق بود و اگر عناب سي دا

 ابن الياس گويد كه فصد سر رو نمايند اگر مانعي از سن و ضعف نباشد اقوال مهرهدر امراض سر نيز مسطور شده 

جبين  قوت و واجب بيرون آرند و هر صبح جالب از آلو و عناب و تمرهندي با شكر سفيد و ترنبه قدرو خون 

بنوشانند و تلئين طبع بماءالفواكه يا مطبوخ آن يا بنقوع مشمش نمايند و هنگام اسهال بر سينه و حلق به اشياي 

رادعة مقويه مثل صندلين و فوفل و اقاقيا و ماميثا ضماد سازند تا ماده و غذا ماءالشعير دهند و بعد تنقية تام و خلو 

سكنجبين ساده و گالب هر واحد ده درم با قرص طباشير ملين يك سر و رگها از اخالط مشتعمل فاسد هر صبح 

مثقال بدهند و اين قرص به آب آنار ترش بيست درم آب هندوانه با شيرة خرفه هر واحد بيست درم بخورانند و 

 گويد كه بعد فصد هر صبح شربت عناب يا شربت خجنديطبيعت را تا حصول تمام صحبت محتبس نگذارند 

ة تخم خيارين اگر با آن تشنگي باشد و غذا آش جو با اسفاناخ و عدس به شيرد و سكنجبين ساده تمرهندي بنوشن

 و از فواكه انار ترش و سيب ترش و  است اوليدر اينجابا گشنيز خشك و عناب و جرادة كدو دهند و مزورات ترش 

و مسهل و شير خشت و ترنجبين و شربت بهي و خيار و هندوانه و مانند آن خورانند و تلئين بنقوع فواكه يا شربت آل

 طبريورد مكرر سازند و در اوايل استعمال رادعات خطر دارد و بعد تنقيه شربت انار با شيرة تخم خرفه بنوشند 

گويد مادام كه قوت اطاعت كند فصد از هر دو دست و صافين و حجامت بر ساقين نمايند و تلئين طبغ بچيزي 

دي كنند و تضميد صدر و حلق به اشياي مبرده و مقويه نمايند پس تبريد سر و روي بسيار خفيف مثل آلو و تمرهن
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و اندك كافور كنند و اگرچشم منطبق گردد بگشايند و در آن شير دختر و آب گشنيز تر كه  به گالب بپارچة مبلول

 مقشر و اسفاناخ به عدس در سركه حل كرده باشند بچكانند و لزوم شرب ماءالشعير نمايند و از غذا بر مزورات مرتب

 ماقين و منخرين و به فصدعلت احتياج  در اين و كاهو و كاسني مسلوق و مطيب و مانند آن اقتصار ورزند و گاهي

كرد كه عدس و گشنيز   اين همه باك نيست و ابن يسار امر ميبه فصدرگ زبرزبان افتد و هرگاه قوت اطاعت كند 

اف نموده با سكنجبين بنوشند و بعضي اطبا در ماشرا اين سفوف خشك تخم بيرون كرده خوب جوش داده ص

 واجب با به قدرخورانند نشاسته كتيرا صمغ فارسي تخم خرفه تخم كاسني مساوي سوده اندكي كافور آميخته  مي

 قرص آن راسازند و  سفوف مغز تخم خيار و مغز تخم بادرنگ افزوده قرص مي در اين سكنجبين بخورند و بعضي

نويسند كه نزد ظهور ماشرا مبادرت بطالي عصارات بارده چون عصارة كاهو و   ميجرجاني و ايالقينامند   ميكافور

الثعلب و تراشة كدو و اسپغول و مانند آن سازند و  العالم و نيلوفر و گشنيز تر و كاسني و عنب الراعي و حي عصي

 نافع بود و فصد نيز بعد تسكين حدت آن راهاي قويه  هاستفراغ صفرا به آب انارين و طبيخ هليلة زرد نمايند و حقن

صفرا نافع باشد و عصارات مذكوره با موم روغن كه از موم سفيد و روغن گل سازند آميخته طال سازند و در آخر اگر 

 بادي به سبب برند و ماشرا كه كار بهبر آن موضع شرط زنند صواب بود و ادوية محلله كه در فلغموني مذكور شد 

اشد و از قروح حادث شود آرد جو و آب گشنيز تر ضماد كنند و شروط زدن واجب بود خاصه اگر ميل بسياهي كند ب

 گل و آب سداب با سركه و روغن گل و قيموليا يا سفيداب و سركه و به روغنيا صلب شود و از اطليه عصارة نعناع 

هر دو يافته نشود و سداب و نعناع خشك بگيرند روغن گل و مرداسنگ به آب برگ چقندر يا آب گندنا و اگر آب 

 مرهم براي ماشراي مذكور مرداسنگ و گوگرد زرد و سفيداب و زعفران همه با هم آميخته سرشته طال كنند دوا

نافع ماشرا و نمله و حرق نار بگيرند و برگ خطمي تر يك رطل و در گالب و روغن كنجد بپزند و با چهار اوقيه 

 اوقيه مرداسنگ و دونيم اوقيه سفيداب به آب گشنيز تر با آب خرفه سوده قدري مغز نان با وي روغن گل و دو نيم

 براي ماشراي مزمن روغن بيدانجير يك رطل موم پنج اوقيه مرداسنگ چهاراوقيه زنگار ديگرآميخته مرهم سازند 
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 گويد كه فصد كنند پس انطاكي  بسايند و با روغن و موم گداخته بياميزندبه سركهدونيم اوقيه اين هر دو را 

 فاغيه و لعابات و به مثلحجامت ساقين و شرب آب تمرهندي و جو و كدوي مشوي و خيارشنبر و هليله و نهادن 

 گويد كه شخصي را از دوستان من اين سرهنديآنچه در حمره مذكور شد مع لزوم شرب عناب و گشنيز و صندل 

ده بود چون قوت باقي بود فصد گرفتم پس نقوع مشمش دادم كه از  كمال رسيبه حدمرض عارض شد و صعوبت او 

شد و بر روي او از شقيقه تا شقيقة ديگر و از موي پيشاني تا زنخدان بضماد هندي  آن هر روز يك دو بار اجابت مي

 رمگ نيمكه در آن پالهچريست و ديگر اجزاي آن در امراض سر در عالج ماشرا مسطور شد در آب باريك سائيده 

 شفاي كلي يافت و آن ضماد را ياد دارند كه عمل شريف كه آنضماد كنانيدم و از روز اول صحت شروع گرديد تا 

شود و در دو روز فائده   اكثر در خناقات حاره بارده شرب آب او و ضماد بثفل او استعمال كرده مي استمجرب

  نمايد مي

  ورم رخو

مي نرم سفيدرنگ و با آن حرارت و درد نباشد و چون انگشت بر آن نهند  بلغ است اوذيما نامند و آن ورميآن راكه 

 به قولفرو رود و موضع غمز ساعتي همچنان غاير ماند اال آنچه از ريح بخاري بود كه در آن اثر انگشت نماند و 

 غمز كنند آن را تر بود در جائيكه تر و نفوذ انگشت سهل تر باشد نرمي او افزون اين ورم رقيق  هرقدر كه مادة شيخ

تر باشد مائل بصالبت و برودت بيشتر بود و بسيار باشد كه  مع ممانعتي كه در تهبج نباشد و هر قدر كه ماده غليظ

آن از بخار بلغم بود پس آن از قبيل تهبج باشد و فرق اوذيما و اورام سوداوي بقلت سختي و قلت تيرگي كرده 

 موضع او سواي بلغم جذب نشود پس غيرورم بلغمي به سويشود ماده شود و چون از ضربه و مانند آن عارض  مي

 گويد كه ورم معروف به تهبج ورم رخوست كه با وي الم مسيحيپيدا نكند و اين كم باشد و از درد خالي نبود و 

اعضاي  در ابدان مستسقيان و از باب سل و كسانيكه مزاج از اين كه آننبود و حدوث او يا از ريح بخاري بود مثل 

درد بهر   گويد كه اين ورم رخو بيطبريي از اعضا و به يكاصلي ايشان فاسد شده باشد پديد آيد و يا از بلغم منصب 
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در  عضوي بود و چون با آن حدت و لذع نيست به سويآن باشد كه از سيالن رطوبت رقيق يا از رطوبت شيرين 

 رطوبت مذكوره باشد و يا از رياح نفاغة غليظة رطوبي از اينا  وجع نباشد بلكه عضو را از حاد تهبج آرد و او ياينجا

مرتقي از معده هنگام نقصان حرارت او و گاهي اين ورم از نقصان حرارت جگر و كثرت رطوبت او بود و اين همه 

 مؤدي به  از تغير قوت مخيله دم و بر و كبد مفرط نباشد پس اگر از تغير قوت باشد آنكه آناند تا  الزوال سليم سريع

 گويد كه سبب انطاكي و  استاستسقا گردد و اگر از كثرت رطوبت و يا از رياح سمجه مع صحت قوت بود آن سليم

 و مادة  است و غالب مشمشخربزهورم رخو استعمال مؤلدات بلغم و شرب آب بر مثل شير خصوصاً فواكه تفه چون 

 عالجاال ريح و بخار بود و همه مغير لون و موجب وجع نيست او بلغم است اگر از غمز فرو رود و عود او بعسر باشد و

 بلغم از مسهل آن وجب ايارج تنقيه كنند و يا از مطبوخ تربد علوي خان بسردار وي غاريقون و به منضجبعد از نضج 

ة خشن  آرند خصوصاً كه پيش از آن عضو را بپارچبه عمل اضمده و اطلية مجففه به عدهايارجات كبار تنقيه نمايند 

بسيار ماليده باشند و نطرون را به آب و سركه سائيده ضماد نمايند و يا نمك و خاكستر كه نب و سرگين گاو و 

 و مجرب و صبر و بورة  استشبت و صبر در سركه سائيده ضماد كنند و در نسخة نفيص خاكستر كرم عوض كرنب

  است باسليقون نافع و تكميد بدخن گرم كرده مجففارمني برابر انفع و ديگر اضمدة محلله مثل سرگين گاو و مرهم

و نهادن عضو در آب نمكين و آب كبريتي و آب بورقي و شبي و شستن به آب درياي شور بارد نافع بود و اگر مرض 

طول كند و بدن صلب باشد سرگين كبوتر و خردل و نمك و سبر و تخم مرو مساوي سوده به آب مورد و سركه 

به رم رخو در كله يا جائي ديگر قريب النضج باشد گل بابونه گل خطمي تخم كتان كوفته بيخته ضماد كنند و اگر و

 خوردن بيخ ذكر ادوية نافع اورام بلغمي ر است گل آميخته ضماد نمايند كه منضج و مفجبه روغن گاو پخته شير

 فلفل ضمادم مجرب سويديست و زرنب مطيب بجوز و ثوم و كرويا و يا نطول به آب طبيخ او براي تحليل اين اورا

مخلوط بمرهم داخليون و كذا بيخ فثاءالحمار تنها و به آرد جو و كذا سركه بشونيز سوده و كذا بابونه و ترمس و 

 پخته و كذا مقل و ربع آن زعفران و كذا نمك و سركه و صابون و كذا نمك به سركهمويز منقي و كذا ترمس سوده 
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 و كذا به سركه كهنه پخته و كذا حرف و مثل او افسنتين مخلوط به شرابيا بيخ او و ميز منقي و كذا برگ سوسن 

 و كذا انجير كوفته به آرد به سركهبرگ چقندر مطبوخ و كذا برگ نيل و كذا برگ خرزهره و كذا شاهسفرم سوده 

وند مدحرج به آب و  پخته و كذا زراوند طويل و كذا زرابه شراب و كذا سبوس گندم  استجو و زفت پخته كه منضج

البطم و كذا  الملك و كذا بيخ نرگس و روغن آن و كذا علك كذا انزروت و مثل او نطرون و كذا الدن و كذا اكليل

 و ضماد  و شرببسفائج و كذا نارمشك سوده به آب سرشته و كذا سرگين كبوتر به آرد جو و زيت و آب آميخته

 و ر استالصف كذا كاشم و كذا دوقو و برگ آن و كذا كركم و آن عروق و كذا مقل ازرق و به سركهاشق و كذا حاشا 

القلقل و كذا هوفاريقون و كذا   حرف و كذا نيل هندي و كذا شيخ ارمني و جبلي و كذا حبآن راكذا سورنجان و 

اقوال قون راسن و كذا صعتر و كذا مرمكي و كذا اسفنج سوخته و كذا تخم انجره و كذا اذخر و كذا كندر و كذا غاري

 و روغن گل و نمك به سركه مالش آن را زائل شود و به سرعت مسيحي گويد كه تهبج عارض از ريح بخاري فضال

 بعض اعضا در اول حدوث او به اشيائي نمايند كه از شان آنها به سويكفايت كند و عالج تهبج حادث از بلغم منصب 

ن اوالً اسفنج نو در سركة ممزوج به آب تر كرده نهند و هرگاه بايد كه بر آ تشديد و تحليل هر دو باشد و لهذا مي

اسنفج جديد نباشد بايد كه بنطرون و به آب خاكستر بشويند و اگر بدن نرم باشد سركة ممزوج بمقدار مالئم 

 افتد در قوت قابضه به از اين برند پس اگر حاجت بدواي قوتير كار بهاستعمال كنند و اگر سخت باشد غيرممزوج 

اختالط چيزي مثل شب يماني با سركه و در قوت محلله به امتزاج خاكستر با آن بيفزايند و اگر تهبج در دست يا در 

 فوق آورند و از اسفل نرم و از به سويپاي باشد و اسفنج بر آن نهند بايد كه برباط بربندند بنوعيكه از اسفل بندند و 

 گويد كه تنقيه به اسهال بوعلين بريزد به افراط قبول نكند  آبه سويفوق سخت بربندند تا عضو چيزي را كه 

 كه در ابتدا ردع از چيزي باشد كه جامع  است و بعدازان واجب استكنند و پرهيز از مؤلدات بلغم امر ضروري

 كه موضع را بخرقة درشت بزور بمالند پس بر آن مجففات استعمال نمايند و مس  استتجفيف و تحليل بود و الزم

نيست و از ادوية جيده در ابتدا استعمال اسفنج جديد مغموس در سركة ممزوج به آب يا  ن آب بر آن واجبكرد
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 و هر قدر كه مرض در تزيد باشد  است و در جوهر اسفنج تجفيف و تحليلآن استمبلول در آب بورق و خاكستر بر 

به  بنهايت حدت رسانند و تنها مخلوط اآن رسركة كه در آن اسفنج تر كنند اندك تيزتر گردانند و وقت منتهي 

ي شديدالتحليل با اسفنج استعمال كنند و ايضاً درينوقت اسفنج مبلول در آب خاكستر چوب انجير و انگور و ها روغن

 ديگر ميل به جانب كه اسفنج را از جميع جوانب گشاده دارند تا ماده  استبلوط و مانند آن استعمال كنند و الزم

فنج يافته نشود عوض او پارچه دوته كرده به آب خاكستر استعمال نمايند چون يكي بعد ديگري بر آن نكند و اگر اس

 و نمك و كرنب به سركه و ايضاً آنچه نفع كندر روغن گل ر استادامت نمايند اكثر كفايت كند و آب آهك قويت

ميثا در ابتدا تنها و ببعض  و ما است و نخود به آب كرنب عجيبنيكو استسوخته است و كرنب سوخته تنها 

 در نيكو است اگر ماده غليظ نباشد و آب مورد  است فوق نافعبه سويمجففات حاره جيدست و بستن رباط از اسفل 

 و چون اين ورم در عضو عصبي يا رباط وتر باشد در ادوية او چيزي كه از به سرشندابتدا و بعد آن اگر ادويه را بدان 

 كه اول تسكين  استي كه گفته شد واجببه سببط سازند و اگر مع ذلك درد باشد آن تلئين حاصل شود مخلو

 اسود قابض نمايند و بعد از آن آب به شراب زوفاي رطب و ميفختج و قيروطيات از زيت كنند و نطول به مثلوجع 

زعفران به اندك  كه بگيرند و حضض و سعد و صبر و اين استخاكستر و مانند آن استعمال كنند و از اطلية جيده 

 ضماد به سركه و ايضاً برگ طرفا و نمك و زيد و گل ارمني به سرشند و آب كرنب به سركهاقاقيا و گل ارمني و 

 آرند تا مثل خمير گردد طال نمايند و به قوامكنند و ايضاً براي كهنه با درد بگيرند چرك حمام و جوش كرده بنوره 

 و از  است تر كرده نهاده بربندند و دواءالخمير نافعبه سركهآن اسفنج يا پشم  طال كنند و بر به زيتايضاً موضع را 

 و  است كه برگ سوسن را خوب جوش داده بيفشرند و بر آن نهند كه اين عجيباين استآنچه او را نافع بود 

 اشنه و النفع سرگين گاو و كند و ميعه و همچنين شبت و حضض در سركه و آب خاكستر سوده و از اطلية  قوي

 همه نافع بود و گاهي ترهل عارض در اقدام حوامل را فقاح قصب كه از آن  استالزريره و سنبل و افسنتين قصب

 سائيده ضماد كنند و گل آن را كه آن استكند و بهتر  سازند در سركه تر كرده بر آن نهادن نفع مي جاروبها مي

 و ترهل كه  استآب طبيخ كرنب يا شبت يا طبيخ پوست ترنج و از نطوالت  است و شب يماني نافعبه سركهقيموليا 
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 گويد كه اگر تولد ورم رخو از ريح بخاري صاحب كامل زائل كند آن راتابع استسقا و امراض ديگر باشد عالج سبب 

 بعض اعضا باشد عالجش به به سويباشد به انقضاي مرضي كه تابع او بود زائل شود و اگر از انصباب مادة بلغمي 

ستفراغ خلط بلغمي از ادوية مسهله مثل تربد و شحم حنظل و مغز قرطم و بحب ايارج و غير آن از ادوية مفرده و ا

مركبه نمايند و از اغذية مؤلد بلغم مثل ماهي و شير و مانند آن مريض پرهيز كند و به ادوية كه تشديد و تحليل 

 پشم چرك آلوده تر كرده بر عضو نهند و بايد كه نگاه نمايند مثل سركه و آب ممزوج به اندك نطرون اسفنج نو يا

تر از سركه و نطرون اندك گيرند و اگر بدن سخت  كنند اگر بدن مريضي كه در آن ورم پيدا شده نرم باشد آب غالب

ي در اشياي مجففه و اگر بدن به زيادت سردي بدن از حال طبيعي به سببتر و نطرون بيشتر كنند  باشد سركه غالب

دل باشد سركه و آب مساوي بگيرند و اگر بدن صلب بود و اين دوا كفايت نكند اندك شب يماني و قدري معت

به خاكستر چوب انگور بدان مخلوط سازند و اگر اين هم فائده نكند بگيرند صبر و افسنتين مساوي و باريك سائيده 

ي كه در به طريقبايد كه عضو را بربندند  و آب سرشته بر عضو ضماد كنند و چون اين ادويه استعمال كنند سركه

قول مسيحي گذشت اگر اين ممكن باشد و ايضاً نمك و صبر برابر باريك سوده به آب مورد و اندكي سركه آميخته 

 موضع مختلف بود به حسب گويد كه معالجة ورم رخو طبري  استضماد كنند السيما در ابدان صلب كه اين نافع

م و رخسار باشد عالج بكم كردن غذا و اقتصار بر اشياي ناشفة محموده كنند مثل لحم پس اگر ورم و تهبج در چش

تيهو و يا كبك يا تدرج يا لحم حمل صغير بر آتش كباب كرده و از شرب آب بسيار و از آب يخ و برف منع كنند و 

ايند و تقويت معده  نصف او فاني شود اقتصار نمكه آنبر آب محمود مبرد بهوا بعد طبخ آن در ظرف آهن تا 

الطيب مساوي و از موم و  بجلنجبين و مصطكي كنند و به اين ضماد بگيرند صبر و مر و اشنه و مصطكي و سنبل

روغن ناردين موم روغن ساخته ادويه كوفته بيخته بدان آميزند و بر فم معده ضماد كنند و بعد از آن امر برياضت بر 

ام عقب رياضت نمايند و غرغره بمري نبطي و اندك عاقرقرحا كنند در اسپ و تحريك جميع اجزاي او و دخول حم

بعض اوقات و بمضغ مصطكي و انداختن آب دهن امر نمايند و اين تنها با پرهيز گاهي از غير او غني سازد و اگر 
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فزايند تهبج در دستها باشد و اين گاهي از سيالن رطوبت و رياح نافخه حادث شود بر معالجة مذكور حل طبيعت ا

اگر از آن مانعي نباشد به اين حب نارمشك و ناردين اقليطي و زنجبيل چيني و دارفلفل هر واحد يك درم گل سرخ 

الطيب و مصطكي هر واحد دو ثلث درم سقمونياي مشوي دو ثلث   درم سنبليك و نيمو عصارة سوسن هر واحد 

يلة سياه ده درم و برگ ترنج مثل او در شراب  همه ادويه اين همه را بسايند پس هلهم وزندرم صبر سقوطري 

 فلفل سازند و در هوا خشك كرده دو درم به قدركهنه بجوشانند تا مهرا گردد صاف كرده ادويه بدان سرشته حبها 

 قوت مريض دهند و غذاي او مثل غذاي اول سازند و بر آن طعام محمود اندك نبيذ به قدربخورانند و زياده و كم 

 بياشامند و واجب نيست كه صاحب اين مرض شراب سفيد و خوضي و شراب تازه بنوشند و از كهنه سرخ رنگ

جميع فواكه رطب اجتناب نمايد و تقويت جگر او به اين ضماد كنند فوفل و اشنه هر واحد دو دانگ پوست پستة تر 

 را بسايند و اندك در  همهدرم يك درم زرشك دو درم گل سرخ و حضض هر واحد يك و نيمالزريره  نيم درم قصب

 يك بارشراب جيد و آب سيب ميخوش و آب مورد حل كنند و بر خرقه مقدار جگر تراشيده بر آن ماليده در هر روز 

  است بردارند و از آنچه مالش بر تهبج دستها بدان نمايند اين روغنآن رابر نهار ضماد كنند و هنگام خوردن طعام 

 و صعتر فارسي و خاكستر چوب انگور مساوي پس همه را در روغن ناردين بگيرند زوفاي خشك و زيرة كرماني

 بمالند پس بر دست او مالش كنند پس اگر تهبج او به بستن محتاج گرداند بر كف و گرم نيمبجوشانند و بگذارند تا 

عد بربندند كه  و خاكستر چوب انگور و روغن گل نهند و از طرف انگشتان تا وسط سابه سركهباطن او رفاده مبلول 

 طريق كه بر ايناين ازالة او و تقويت عضو نمايد و اگر تهبج در پايها باشد امر به اين جمله عالج نمايند و بقي كردن 

 شوربائيكه در آن ترب بسيار و برگ سرمق پخته باشند از شوربا به معدهابتدا طعام او بمالح و ترب بسيار تيز كننده 

 بادام چرب به روغنيش آب گرم و بينند تازه بنوشند تا ممتلي گردند بعد از آن پر مرغ و ترب و سرمق بخورند و باال

 او باشد بيرون آيد و اين عمل وقتي نمايند كه از روش   همه آنچه در معدةكه آنكرده به آهستگي در حلق اندازند تا 

 رنج دهد اندك جالب يا قدري شش ساعت گذشته باشد و در آن روز چيزي نخورند و نه در آن شب و اگر تشنگي

شربت سيب شيرين و اندكي آب جرعه جرعه بنوشند و چون صبح شود بار ديگر بر نهار چنان معالجه نمايند كه 
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ترب بسيار بجوشانند تا مهرا شود پس آب آن گرفته سكنجبين آميخته بنوشند پس پر مرغ استعمال نمايند تا 

يند بر اطعمة ناشفة خفيفه و بر كمتر مقدار آنها آنچه ممكن باشد و اگر  مداومت نمابه عده معده پاك گردد كه آن

 و روغن بالش آن نمايند و بر آن آب گرم بسيار نريزند و به مومدر سينة او خشونت و اضالع او ماندگي باشد 

ف نشود حل  پرهيز و تقليل طعام و تقويت معده ازالة اين مرض كند و بمعالجه حاجت نيفتد پس اگر تخفيكه آنبد

 دفع يا دو دفع بحب مذكور نمايند و تضميد معده و جگر او كنند و از آن نبيذ موقوف نكنند اگر به يكطبيعت او 

بر طعام بود اندك بدهند تا تقويت حرارت غريزي و تجويد هضم نمايند و اگر بعد هضم طعام باشد زياده از آن 

روغم بمالند بگيرند كرفس و شونيز در سركه بجوشانند تا مهرا بدهند پس اگر كم و زائل نشود دست و پاي را اين 

 در آن اندك خاكستر چوب به عدهشود پس آن سركه بگيرند و مثل او روغن گل بر آن ريزند و بار ديگر بجوشانند 

دشوار  تهبج تحليل شود و اگر تحليل او كه آنانگور حل كنند و در آن اسفنج يا پشم تر كرده دائم بر پاي نهند تا 

 كه تهبج  استگردد بسختي بمالند و رفاده در آن دوا تر كرده از طرف انگشتان تا وسط ساق بندند اين تدبير آنگاه

از سيالن رطوبت باشد و اما هرگاه از اندفاع رياح و رطوبت غليظ باشد بايد كه فصد مريض گشايند و بصورت خون او 

ج آن نمايند و اگر مائل بسرخي خالص و رقت بود از آن كم گيرند و نگاه كنند پس اگر غليظ سياه باشد زياده اخرا

ه تدابير مذكوره نمايند و پرهيز از اطعمة مؤلد رياح كنند و اين سفوف براي او تركيب دهند به هممعالجة او 

 مرماحوز خشك و شقائق و برگ مزرنجوش و صعتر فارسي و زوفاي خشك و زيرة سياه و كندر و كرويا و مصطكي و

عود خام و وج تركي همه برابر سائيده دو دانگ از آن بخورند و بر آن جرعة شراب كهنه بنوشند و اين سفوف تهبج 

 كه رعايت مزاج مريض نمايد تا  است طبيب را واجبكه آن چون از رياح غليظ باشد اال تدبير ديگررا ببرد بغير 

ن با صحت قوت كثرت نمايد و عالج ضعف قوت در  چو استحدت نپذيرد و اين عالج كه مذكور شد عالج رطوبات

 در كناش خود نوشته كه اگر سبب او فساد مزاج باشد عالج به اصالح مزاج كنند و بونسباب استسقا مذكور شد 

 و نمك و سركه و اگر سبب او مادة بلغمي باشد بعد نضج اسهال بلغم به ايارج يا حب به روغنبعد از آن مالش عضو 
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 به سكنجبينقند عسلي و سكنجبين عسلي و نوشيدن آب كاسني و باديان به گل اصالح مزاج به عدهو ريوند نمايند 

بزوري و قرص ريوند پالك و اين قرص افسنتين كنند افسنتين سه جزو تخم كشورث تخم ترب يك جزو عصارة 

 سازند شربتي از آن غافث نيم جزو لك مغلول يك جزو كوفته بيخته به آب مقل محلول در آب باديان رطب قرص

 و ماءاالصول به سكنجبينمرض و آب برگ ترب  در اين دو درم با ده درم سكنجبين بزوري و دواءالكركم خاصه

 و غذا نخودآب بزيرباج و قاليا و مطنجنات يا به ارزيز حاره و لحوم خفيفه مثل كبك و عصافير و لحوم نيكو است

 و آب ممزوج بنطرون كنند به سركه بعد از آن تقويت عضو  استجبصيد خورند و پرهيز از حموضات و مرطبات وا

و يا بگيرند شب يماني و در سركه حل كنند و اين سركه به آب آميخته پشم پاره به آن آلوده بر آن نهاده بربندند و 

ال  و گل ارمني طبه سركهمالش بنمك و زيت نفع كند و ببرگ طرفا و برگ آس يا برگ و لب ضماد كنند و يا 

سازند و يا صبر و مر و اقاقيا و شياف ماميثا و زعفران و سعد و گل ارمني سوده مثل بندق ساخته وقت حاجت به 

 گويد كه اين دوا را جرجاني فائده كند آن رااندك سركه و آب كرنب طال كنند و اگر تهبج ريختن آب سرد 

 و آب كرنب سرشته بنادق به سركهع حضض و طالءالترهل گويند بگيرند اجزاي بنادق كه در قول بولس گذشت م

الزريره   بورة ارمني و زيرة سياه و پشك گوسفند و قصبديگر برند كار بهكنند همچون مهرة شطرنج و بوقت حاجت 

 و به سركه سرشته ضماد كنند و شب يماني و حضض سوده هر دو به سركهو خاكستر برگ كرنب و آرد جو همه را 

د دارد و اگر آماس در روي و پشت چشم باشد طالي ترهل با گالب و آب كاسني و آب خاكستر طال كردن سو

 و گالب و روغن گل و آب به سركهاندكي سركه سائيده طال كنند و تهبج عارض بعد حميات و امراض طويله را 

ن سود دارد مورد تر اسفنج تر كرده بر موضع نهند و برگ طرفاي رطب و برگ مورد تر و حناي تر كوفته ضماد كرد

 بگيرند چوب انجير يا چوب بلوط يا چوب انگور خشك و سوخته خاكستر آن اين استو طريق گرفتن آب خاكستر 

در آب يك شب تر كنند و صبح صاف كنند و سركه بدان آميخته نمد يا خرقه تر كرده بر موضع نهند كه همه 

السوس هر يك سه درم با گلقند  طبوخ باديان و اصل گويد كه هر صبح مابن الياسآبهاي نرم و آبناك را سود دارد 
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عسلي ده درم بنوشانند و غذا نخودآب و شيرة مغز قرطم دهند و بعد نضج تام تنقية بدن از بلغم بحب يا بمعجون 

 آب سرشته به سركه و نمك دلك نمايند و اگر كفايت نكند افسنتين پنج درم به زيتخيارشنبر مع سنا كنند و 

 گويد كه هر روز شربت اصول خجندييا بگيرند و غفص و سعد و صبر و زعفران و بدان ضماد سازند ضماد كنند و 

ي كه در آن تربد و غاريقون و سنا باشد به مطبوخعسلي بنوشند و بعد نضج استفراغ بلغم بحبوب مناسبة تربديه 

 آب خاكستر ضماد كنند پس اگر در الطيب ميعه به  سعد اشنه مورد شبت سنبل استبايد كرد و اين طال او را نافع

 انطاكي نفع كند و يا شكاف دهند تا مادة اوسيالن كند آن راالتجفيف  اوذيما مادة رقيق يا ريحي باشد ادوية قوي

 ايارج و معاجين محلله چون فالسفه و ترك مثل باقال و به مثلگويد كه عالج ورم رخو تنقيه بقي و استفراغ خلط 

 بمزيد  است و هم او گويد كه اين ورم مختص استبه زيت بورق و طرفا و سرو و مالش او شير و نهادن جاورس و

نطوالت در ابتداي او به ادوية حاره مثل طبيخ اكليل و بابونه و كمادات بپارچة گرم و شونيز و نمك و سبوس و 

گين گاو و گل ارمني  حضض و زعفران و اقاقيا و سالقة سوسن و سربه مثلجاورس پس هرگاه متوقف شود ضماد 

 و سركه اگر حرارت باشد و مفرط نبود واال به آب به عسل اگر حرارت نباشد و به عسلنمايند همه يا آنچه ميسر آيد 

 و اين  استكدو و گشنيز سرشته و در انحطاط صبر ممزوج كنند و صبر با حنا و روغن مادة گل بغايت نافع و كافي

   بايد كردخربزهوبات مثل شير و تدبير مع منع از مؤلدات خلط و رط

  سلع

 كه از گوشت جدا بود و بدان چسپيده نباشد و بهرطرف كه بگردانند زيرجلد در جاي خود  استورم غليظ

 كيسة باشد محتوي بر مادة اين ورم بلغم آن را مختلف بود و خربزه به قدرگردد و در عظم از مقدار نخود تا  همي

 در هندي رسولي آن را و  استش غلط او افزايد و سبب تولد او تخمه و سوءهضمغليظ بود كه از عروض برد و پي

 كه احتواي  استنويسند كه سلع از جنس دبيالت بلغمي  ميجرجاني و شيخگويند و اگر در گلو باشد غر نامند و 

انند عصيده و اخالط بلغمي نمايد يا متولد از بلغم باشد و قوام آن مختلف بود بعضي مثل گوشت باشد و بعضي م



671 

 

بعضي همچون عسل و بعضي باشد كه مادة آن خشك گردد و اگر بشكافند چيزي مانند ارزن و امثال آن دريابند و 

بسيار باشد كه در غوص مفاصل همچون سلعه چيزي پديد آيد و چيزي صلب پيدا شود كه بعيد نبود و جواب الحاق 

د در عصب عارض گردد و مشابه سلع شود و سلع نباشد و فرق  بلغمي گردانيديم و گاهي تعقآن رااو بسوداوي اال 

 كه سلع از همه طرف متحرك بود آن گره بطول حركت نكند بلكه براست و چپ بجنبد و آن استميان سلع و او 

بسيار باشد كه از ضربه چيزي شبيه بسلعه حادث شود پس اگر در ابتدا معالجه به بستن بر آن كرده شود زائل گردد 

 شحميه و شحميه بهر آن گويند كه يكي ر است و غيره گويند كه اقسام سلعه چهاصاحب كامليل يابد و و تحل

 دومتر و باردتر باشد و بغمز فرو نشود و نه نزد غمز پهن شود  مشابه بشحم دو رنگ و قوام بود و مادة اين غليظ

 در رنگ و قوام بود و مادة او به عسلابه يه بهر آن شده كه مشبه عسل شهديه نيز گويند و مسمي آن را كه عسليه

 عفونتي بود و مائل بزردي باشد و نزد غمز قطامن كمتر از ريم آن راباشد و لهذا  تر از همه اقسام مي تر و رقيق لطيف

 مشابهت او به آردهاله بدين نام خوانند و آن لفظ به سبب آردهاليه و اين را سوم رجوع نمايد به سرعتكند و 

 و اهاله معلي روغن تازه كه از مسكه گداخته گرفته باشند و اطالق او بر ر است مركب از آرد كه مشهوت اسفارسي

تر از عسليه بود و لهذا  تر و خشك سازند و مادة اين غليظ كنند كه از آرد و روغن مثل عصيده مي حريرة غليظ مي

ر سفيدي و غلظ بود و اين لفظ را در فارسي از دبه شير شيرازيه زيرا كه مشابه چهارمغليظ مائل بسياهي بود 

سازند يعني اقسام مذكورة اين ورم محتوي بر مثل  كنند بر نان خورشي كه از شير مثل حريره غليظ مي اطالق مي

 و صاحب او اندك الم هنگام مس معلوم كند و اما هر سه اقسام  استترين انواع باشد و حميه سخت اين اشيا مي

 گويد كه استدالل بر  سلعة صغار از تحريك او زيرجلد نزد اهللا هبة ابنباشند و  و در حس كم ميديگر در ملمس نرم 

شود و سلعة غدديه بسيار صلب بود و بيخ او تنگ باشد و عصائديه بزرگتر از غدديه بود و بيخ او  غمز بر آن كرده مي

 عالجضيق و جسم او مثل لحم دسم بود  عود كند اصل او به سرعتفراخ باشد و شهديه زير لمس مندفع گردد و 

عالجش از تنقيه و غيره مانند عالج ورم رخو كنند و سرگين گاو و مرهم داخلين و مانند آن ادوية محلله ضماد 
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 بيرون كنند پس مراهم مدمله به تمامه شق كرده آن رانمايند و اگر مزمن باشد ادوية حاده مانند فلدفيون نهند و يا 

 چرب نموده و گرم كرده روزي دو سه بار تا هفت روز در تحليل به روغنويند كه بستن برگ ككرونده  برند و گكار به

 و كذا تخم سن در آب سوده نهادن سود دارد و اگر بر آن موضع شرط زنند و شب يماني  استسلع كوچك نافع

سودمند  تمام دارد و اين دوا سوده بر آنجا گذارند و چند روز همين طور جراحت تازه نموده استعمال كنند اثري

 حبة سفيد نمك الهوري به آب ليمون سائيده نخستين سلعه را شرط زده بر آن طال نمايند در چند روز است

سا كرده بر قطعة كنوار انداخته بربندند  بتحليل رود و در تكملة هندي نوشته كه اگر زردچوب دارهد سهاگه را سرمه

 نيم نخود در ميان به قدر پا ان و سجي لونه هر دو برابر به آب كهرل نمايند و در چند روز دفع شود و اگر چونه

رسولي گذارند بعد سه چهار روز منفجر شده ماده برآيد بعداز آن مرهم گذارند و تا به شدن آب هرگز نرسانند كه 

ن قدر كفايت كهرل  كه سلع را از بيخ بركند سجي چونه سندور پيخال گنجشك همه برابر بصابوضمادبيم عودست 

 گاو تر كنند و باالي آن برگ بيخ به روغنكرده بر بيخ رسولي بمالند و بااليش چهار داغ دهند هرگاه ماده دفع شود 

 صابون سجي چونه نوشادر شنگرف همه برابر سائيده با روغن كنجد خمير كرده بر رسولي ديگرخرد نرم بندند 

الفار نيله تهوتههه سجي و   افيون سمديگر زخم آن بهليلة سياه كنند كلك زده طال كنند كه خواهد ترقيد اصالح

 كنجد به روغن چون نيله تهوتههه سجي نوشادر ديگردده چهچر كوفته بيخته به آب حل كرده بر رسولي بمالند 

 ت اس كه براي تحليل جميع صالبات و سلعه و خنازير و تعقد عصب و تسكين اوجاع معمولمرهم داخليونبمالند 

هر روغن زيتون كهنه از سي تا چهل درم مرداسنگ بيست درم تخم خطمي اسپغول تخم كنوچه حلبه تخم كتان 

 از پنج درم تا هفت درم تخمها را شب در آب تر كنند و صبح لعاب غليظ از آن بگيرند و مرداسنگ باريك يك

 روغن سياه كه آننگ بسته نشود پس از ساخته در زيت انداخته بر آتش نرم گذارند و بچيزي حركت دهند تا مرداس

گردد و از آتش فرو آرند و لعاب را در آن انداخته بجوشانند تا غليظ گردد پس فرود آورده برهم زنند و اگر خواهند 

 باريك ساخته اضافه درم يكالحديد   سه درم خبثهر يكاالثر باشد زفت و خاكستر چوب انگور و مرصاف  كه قوي
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 مصف اقتباس نوشته كه اول تنقية بدن از بلغم به ايارجات كبار و مطبوخ افتيمون تربدي نمايند اقوال اطبانمايند 

 كه پوست را به آهستگي بشكافند بنهجيكه كيسة سلعه پاره آن استبكرات و مرات تا استيصال بلغم شود پس اولي 

ز ازدياد سيخ آهني به آتش سرخ كرده داغ نگردد و از دست برآرند كه هيچ از آن باقي نماند پس بايد كه بنابر منع ا

دهند و بمراهم مندمله مندمل سازند و كسي را كه قوت شكافتن نداشته باشد بايد كه به مقل ازرق و اشق و 

 و روغن گل برابر سرشته ضماد نموده بااليش صفحه اسرب كه مقدار به سركهمرداسنگ و مرمكي هر يك يك توله 

نمايد   در اندك مدت تحليل ميآن رافراهم گيرد واره بسته دارند كه در ابتدا بالخاصيت  نيكو آن راحجم آن باشد و 

 كه سلعة نو بود يا كهنه سواي سلعة گلو سه روز متواتر اين است درآمده به تجربهو دستور اخراج سلعه كه مكرر 

وز چهارم تيزآب سفيد اندكي در تيزاب فاروقي يا سبز در مرهم رسل و اعجاز آميخته بر حوالي آن بايد گذاشت و ر

 بمرهم ابيض كافوري و مرهم اصفرحكيم بقاخان آن راآن آميخته بنهند و چون ورمي و دردي كه از آن پديد آيد 

تسكين بايد نمود و طال از كنجه طوده و بنوماش و ريوند خطائي هر واحد يك توله در روغن گل و سركه سرشته بر 

ه آالئيده بر آن گذارند و بعصابه محكم بربندند كه حوالي پوسيده در دو سه روز  عظم سلعبه قدرپوست خوك بچه 

 به آهن و يا روغن گاو داغ داده آن راخودبخود جدا گشته بيفتد پس بنگرند اگر اندكي از ريشه آن مانده باشد 

باب اثري عظيم  در اين  كه طالي غوتاغينا استبمرهم سياه و بمرهم اعجاز مندمل سازند و در قوانين احالج مرقوم

 گويد كه هر صبح جالب از باديان سه درم و ابن الياس باز احتياج به استعمال تيزاب اصال نيفتد چنان چهدارد و 

گلقند عسلي ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخود و مغز قرطم دهند و چون اثر نضج در قاروره بينند بايد كه تنقية 

 كه در آن به مطبوخند بحب ايارج و حب لوغاذيا يا بمعجون خيارشنبر مع سنا يا بدن از اخالط بلغمي غليظ ساز

تربد باشد تا بزرگ و زياده نگردد و لزوم مرضع به اضمدة محلله مثل مرهم داخليون كنند كه آن گاهي تحليل و 

همچنين اگر عسليه بود  و  استكند در ابتدا و اگر شيرازيه باشد عالجش به ادوية محلله و يا قطع و شكاف زائل مي

و چون شكاف ممكن نباشد بر آن ادوية حادة محرقه مثل فلدفيون و ديگ بر ديگ نهند و اگر آردهاليه باشد و در 
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آن ادوية محلله نفع نكند بلكه محتاج به ادوية معفنه يا قطعه باشد و اگر شحميه باشد در آن ادوية محلله و معفنه 

 بكشند و از عالج به تمامه اخراج مافيها عالجي نيست و چون بشكافند كيسه او  سواي قطع وآن رافائده نكند و 

 گويد مادام كه سلع ابن نوح كه مويز منقي و مقل و آهك و صابون بر آن نهند اين استنافع عظيم براي شيرازيه 

اين ة مخصوصة او كوچك ضعيف باشد به ادوية محلله كه در باب دوم صلب مذكور گردد عالج او نمايند و از ادوي

 كه اشق را در سركه تند حل كرده بدان ضماد نمايند و يا خاكستر بيخ كربن بزفت و زيت آميخته و يا بدبق است

باب قويست موم راتينج پيه گاو زفت مساوي گرفته بدان ضماد  در اين مقشر ضماد كنند و اين مرهم باسليقون

ر نكنند عالجش بجز تعفين او به ادوية معفنه و يا بشق و اخراج او نمايند و اگر سلع بزرگ باشد و در آن ادويه اث

 نباشد و چون در عالج كوچ تساهل نمايند بزرگ گردد و اما سلع كه در مقدم گردن باشد در عالج او اين دوا مجرب

ثاي بري و  بگيرند فلفل سياه و سفيد و دارفلفل و فلفلمويه و دارچيني و قرفه و خولنجان و نوشادر و تخم قاست

 و بنادق سازند و صبح بر به سرشندنفع همه مساوي كوفته بيخته نيم وزن جمله شكر آميخته بكشمش كوفته 

 فرو برند تا به تدريج حل شود كه آن خلف داشته بندقه در دهن گذارند و بگردانند تا به سويپشت خوابيده و سر 

 گفته كه اگر سلعه محمدبن زكرياي از آن باقي نماند و  چيزكه آننوبت پنج بنادق رسد كه اين سلع را ببرد تا 

 در آن باشد اخراج آن نمايند پس در آن روغن يا دواي حاد گذارند تا در چيزي كه مشق كرده آن رابزرگ باشد 

 آرند قند به عمل گويد كه در ابتدا بعد تنقية بدن از بلغم غليظ اين ضماد خضرچند روز متعفن ساخته بيرون آرد 

درم حلتيت پنج درم جاوشير هفت درم فرفيون سه درم مقل ازرق چهار درم سكنجبين سه درم قند را در سركه ده 

حل كرده همه را به آب گشنيز سبز سرشته ضماد كنند و بعد هر سه روز تبديل ضماد نمايند كه نضج و انفجار آن 

نويسند كه آنچه از سلع   ميجرجاني و شيخ  استنمايد اگر سلعه نرم باشد در نسخه ديگر اشق پنج درم نيز داخل

 صاحب  است گفته كه اوال پوست را كه باالي سلعانطيلستر بود عالج او سواي قطع و شكاف نيست  غددي و صلب

او بدست چپ بكشد يا كسي ديگر بدست خود بگيرد و بكشد تا پوست از سلع برخيزد و جدا گردد پس آن پوست را 
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 جلد شكافته شد و پوست سلعه ظاهر گردد كنارهاي جلد از هر دو جانب صناره كشيده به آهستگي بشكافند و چون

 به آن راصورت  در اين دارند و كيسه سلعه از گوشت قطع كنند و گاهي كشط او آسان بود و گاهي دشوار باشد و

 بيرون آرند و جلد  در جوف آن باشد بيرون آيد و چونچيزي كه با ر استآهستگي از قمادين سلخ كنند تا كيسه د

 در جوف آن باشد بيرون آيد چيزي كه كوچك بودن سلعه خون از جراحت با به سبباز موضع شكاف فاضل نباشد 

 كوچك بودن سلعه خون از جراحت پاك نمايند و به سببو چون بيرون آرند و جلد از موضع شكاف فاضل نباشد 

 به سببنده گوشت بر آن نهند و اگر جلد بسيار فاضل گردد جراحت را بماءالعسل بشويند و بدوزند و ادوية رويان

بزرگي سلع آن پوست افزون را قطع كنند تا زشت نباشد پس جراحت را بماءالعسل شسته بدوزند و اگر سلعه قريب 

عصبي پارگي بود و از آن كشط توان كرد بكشط آن خوف نيست و اگر محتاج سلخ بقادين باشد و خوف قطع چيزي 

 يا دواي حاد نهند تا آن باقي گرم نيماشد آنچه از او بيرون توان كرد بيرون كنند و بر باقي روغن گاو كهنه غيرسلع ب

 معلوم شود كه چيزي از كيسه در آن باقي نمانده و چون سلع بزرگ را كه آنپوسيده گردد و بالحمام او نپردازند تا 

 به تمامهة او بدوا كنند و چو شكاف دهند بايد كه كيسه را  پر سازند و معالجآن راخارج كنند در آن روز از پنبه 

بكشند و اگرچه بصناره باشد و اگر سلخ آن ممكن بود كيسه را مع سلعه بيرون كنند بهتر باشد و اگر چيزي از 

ند  گاو الحاق نمايند و اگر قوام سلعه نرم باشد چون عسل و مانبه روغنكيسه باقي ماند دواي حاد در آن گذارد پس 

آن احتياط در نگاهداشتن كيسه بيشتر بايد كرد تا دريده نشود بلكه حيله كنند تا با كيسه بيرون آيد پس اگر خرق 

 بدوزند و استوار كنند و برباطات بربندند و هرگاه چيزي بسيار از آن سائل شود آن را كه آن استعارض شود صواب 

صاحب او بمقويات طبيعت نمايند و هنگام خواب حفاظت  كه مراعات  است ضعف بسيار گردد واجببه سببو آن 

كند و بايد كه معالجه نمايند كسي را كه بر آن خوف غشي باشد و  نمايند زيرا كه گاهي بدان غشي سرعت مي

 مزاج ايشان و به سبب عظم مرض و ايضاً به سبببسياري از صاحبان سلع متحمل سلخ نباشند و نه ادوية حاه 

 كه در ايشان سلعه را بشكافند و آنچه از آن بيرون توان كرد بيرون آرند  است ننمايند پس الزمسواي شكاف احتمال

 از اين بنهند كه گرم نيمو از برآوردن كيسه تعرض نكنند بلكه هر روز بعد اخراج مادة مجتمعه در آن روغن گاو 
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 كه در ابتدا بچيزي حار تكميد  استآنكيسه پوسيده شده خود بخود بيرون آمده و اما عالج سلعة عسلية شهديه 

 كه جلد را بشكافند پس بر آن مراهم نهند و گاهي دواي حاد آن استنمايند پس بمويز منقي ضماد كنند و اولي 

مثل آهك و صابون در ماده غير آن كه در معجرات خراج مذكور گردد در شكافتن جلد كار آهن كند و ايضاً بگيرند 

 در آب رماد جوش خفيف داده در حقة درم يكسوخته دو درم نطرون دو درم ميعه آهك چهار درم دردي شراب 

نيكو رصاص بدارند و همواره به آب رماد تر دارند تا خشك نگردد و ايضاً اين دوا كه براي ثاليل و غدد و مانند آن نيز 

بوخ سازند و يا بگيرند  گل مطبه روغن دو جزو قشور مس چهار جزو هر يك بگيرند خربق سياه و زرنيخ سرخ است

 گل ضماد كنند و اضمده جيده براي عسليه به روغنتخم ابخره و قشور مس و زرنيخ و از لذع و احراق او بترسند و 

 الدن قنه مقل اشق چرك خانه زنبور عسل اين استو سائر خراجات حاره نيز و آنچه در آن خلط نرم باشد 

 بگيرند بورق و نصف او خربق و از آن موم اين است ندوبات بالكثرت نوع البطم مساوي و از آن مرهم سازند و از علك

 و روغن گل بسازند و ايضاً آهك پنج جزو قلقطار يك جزو زرنيخ يك جزو سائيده استعمال كنند و اما به مومروغن 

 غيره از عضو غده كه مشابه سلع بود و آن قسمي از تعقد است اگر اخراج او ممكن بود مثل سلع و ضرر او بعصب و

مجاور نباشد بشكافند و اگر در دست و پاي و در جاي متصل عصب و اوتار بود به اخراج او متوجه نشوند كه صاحب 

 كه غمز بر آن آن است بكوبند و بر آن چيز گران بندند تا تحليل شود و عالمت مثل اين آن رااو در تشنج افتد بلكه 

 ادني صالبت باشد و از زير دست بلغزد و چون او را مس كنند و  گويد سلع كه در آنطبريتخدير عضو كند 

 افيمون و به مطبوخصاحب او اندك الم احساس نمايد عالجش تنقية صاحب اوست اگر قوانين از آن مانع نباشند 

ايارجات مخمر بمقويات و صاحب او را به آب ترب جوش كرده و سكنجبين و تخم سرمق و كنگرزد امر بقي در هر 

 در كه آن بدن و مزاج او كنند تا به حسبك مدت كنند و لزوم پرهيز و ترك طعام شب نمايند و تقدير غذاي او اند

 آن موضع دفع كند باقي نماند و گاهي معالجه به آهن كنند اگر عضو به سوي آن رابدن او فضول غذا كه طبيعت 

 نرم كند پس بمرهم كه آن اسرنج كنند تا  ضماد بمرهمكه آن طريق اول  استسليم باشد و عالج او بسه طريق
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 آن نظر كنند به سوي به عدهداخليون مركب بخاكستر چوب انگور و خاكستر زفت حتي كه مثل آب رقيق گردد 

 تحليل شود و اگر مثل آب كه آنپس اگر رقيق شود تحليل گردد عضو را به آهن مس نكنند و بر آن صبر نمايند تا 

 نه كم گردد و نه تحليل پذيرد بر آن اضمدة گشاينده بنهند تا بگشايد و آنچه در آن هچنان كگردد و متوقف شود 

باشد خارج گردد پس در اخراج غشاي او كه بر آن فتوي باشد تلطف نمايند و چيزي از آن بگوشت چسپيده نمانده 

ر م راتينج و كند پس بمرهم مختم كه آن مره است عالج موضع بمرهم نيست لحم كه آن مرهم مرداسنجبه عده

 مرهم اسرنج صفت يك و نيمباب بيان م در اين  بايد كرد و قبل ذكر دو طريق ديگر مراهم و ضماد مذكوراست

به  خشك كنند و دو درم از آن بگيرند و اسرنج سه درم آن رابگيرند اسرب و بر سنگ خشن به آب بسايند و سودة 

 كه آنسقية او بر آتش از لعاب حلبه و لعاب تخم كتان كنند تا  موم روغن بشحم بط و پيه ماكيان بسازند و تعده

 از آتش فرود آورده بر آن ادوية مسحوقه انداخته در هاون بسايند تا نرم گردد و مخلوط شود به عدهممكن باشد 

  و يا خليون مركب بگيرند همه لعابات مثل لعاب اسپغول و لعاب حلبه و لعابصفت مرهمپس بر سلع ضماد كنند 

بزركتان هر يك سه درم مرداسنگ خام صد درم زيت اصفر يك رطل صغير و همه را برفق بجوشانند تا بلغظ شروع 

ماند و اگر نباشد نصف وزن آن زفت بگيرند و   پنج درم گل زفت كه از گداختن زفت زير او باقي ميبه عدهكند 

 درم بر آن اندازند و بسايند تا يك و نيم خاكستر چوب انگور پنج درم و آرد ترمس تلخ سه درم و صداءالحديد

 كه سلعه را تحليل كند و بگدازد و آن استمخلوط گردد و بر سلع ضماد كنند پس در اغلب از طبيعت اين مرهم 

يد خوف وقوع ضرر بود بلزوم به حداستاد من ابوماهر عالج سلعة صلب كه زير مابض زانو ظاهر شده بود و از مس او 

 منفجر سازد و از آن را ضمادي كه زائل شد و باز عود نكرد و اما به الكلهم اسرنج نمود پس سلعه اين مرهم بعد مر

 كه بگيرند گندم يك كف كبير و برگ خرزهره يك دسته و هر دو را در شير بجوشانند و اين استآهن غني گرداند 

ر بسب صالبت جلد انفجار او دشوار  مثل خاگينه گردد پس بر سلعه ضماد كنند و اگكه آن تا  استبهتر شير ميش

ضماد افزايند كه آن بسهولت بگشايد و بهترين دوا كه در گشادن  در اين گردد قدري اشق و اندكي تومال مس سوده
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 آميخته بر سلعه ضماد به عسلايم كه چرك خانه زنبور و بزركتان هر دو بكوبند و  خراجات بعد نضج تجربه كرده

 كه بگيرند موم و روغن گل و اين است بر آن نگذارند تا غائر نكند و اما مرهم منبت لحم  بگشايدآن راكنند و چون 

بر آن اندك سفيده ارزيز و قدري مرداسنگ كوفته بيخته داخل كنند و حركت دهند تا مخلوط شود پس در هاون 

 سرد ببرف بر آن ريزند و انداخته بر آن اندك سفيدة بيضه رقيق اندازند و بسايند تا مخلوط گردد بعد از آن آب

 بدان عالج كنند هر جراحت و هر خراج را كه ارادة انبات لحم آن باشد پس به عدهبياميزند تا مغسول و سفيد شود 

هرگاه سطح جراحت با سطح جلد برابر گردد اين مرهم موقوف كنند و بمرهم راتينج و كندر عالج آن نمايند و 

 واجب زياده كنند و اگر نبات لحم زائد شود حتي كه به قدرن كندر و راتينج نسخة او بعينه همين نسخه است در آ

 كه اين لحم را كم كند و يك باربر سطح جلد بلند گردد بر آن قطعة پنبه نهند و باالي آن رفاده اندك خشن بندند 

اسفل سلع شكاف  سلع را بسر مبضع معروف بورده از موضع كه آن طريق دومبگدازد پس بدواي مختم عالج كنند 

 سلع بشكافد كه آن فتيله قوي از بنيه منقوش اندر آن نهند و هر روز فتيله را در غلظ و طول افزايند تا به عدهدهند 

 به عدهو از آن مادة گداخته و ريم برآيد پس غالف او خارج كنند كه آن بسهولت برآيد چون موضع پوسيده گردد 

 و به موضع سلع و بمقدار تشبث او به سوي كه نظر كنند آن است ريق سومط مذكور شد عالج نمايند كه آنمطابق 

بجوهر عضو پس جلد او بشكافند اگر از آن مانعي نباشد و شكاف صليبي دهند و سلع را بصناره بگيرند و از جائيكه 

ج كنند بدان متشبث باشد برفق جدا كنند تا مع غالف برآيد پس بمرهم مسكن وجع منبث لحم كه مذكور شد عال

كند و معالج جهد نمايد كه جلد شكافته  الفور تسكين اوجاع مي و در آن چيزي از شحوم زياده كنند كه آن في

 در كه آنبندند تا  كنند كه سلعه را چند روز محكم مي مشوش نشود و اين طريقه را بعضي حذاق چنان اختيار مي

 كه و بدانندگردد  شود و موضع اثر كوچك مي ن آسان مي اخراج او بر ايشابه عدهجاي اندك از جلد مجتمع گردد 

اخراج سلع و شكافتن خراجات و مداواي خنازير به آهن البته نشايد مگر بعد فصد و استفراغ و لزوم پرهيز درد مزاج 

نويسد كه گاهي عالج سلع بعد فصد و   ميگيالني غافل نباشد از اين كه طبيب  استمريض به اعتدال او پس واجب
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 صليبي يا بطول آن راكنند كه حيله براي اخراج او در فصل موافق نمايند و  تفراغ و تنقية بدن به اين طور مياس

بشكافند و بصناره برداشته بمشراط يا نبوك آلة شكاف استيصال آن كنند تا بعد التحام عود نكند و سلع كه در 

ر نمايند پس اگر خطا نوك نشتر بشريان رسد به آن حدود يافوخ با بقريب گوش باشد بايد كه از شكافتن شريان حذ

 بعد  كهييدواداغ دهند بعد از آن بمرهمي كه در آن صمغ صنوبر و اشق و كندر و مانند آن باشد عالج كنند و اما 

 و نسخة  است كفايت كند آن زرور معروف بسرقولونيك باراخراج سلع بدان پر كنند و احتياج تكرار ندارد بلكه در 

 گل سرخ گل ارمني هر درم يك كه بگيرند دقاق كند دو درم مرصاف نيمدرم گلنار سه درم جفت بلوط ين استااو 

 آب رسد پس آن را كه آنواحد دو ثلث درم و همه را سائيده بحرير بيخته موضع سلع بدان پر كنند و ببندند بغير 

 ذرور در اول پركنند در يك دفعه الزاق آن در يك مرتبه صحت يابد و همچنين سائر خراجات شكافته را چون بدين

  نمايد

  غدد و عقد

گاهي در بعض اعضا ورم غددي چون بندق و جوز و كم و زياده از آن پيدا شود بيشتر بر پشت كف دست و بر 

پيشاني باشد و در اول امر چنان بود كه اگر بر آن غمز نمايند متفرق گردد بعد از آن عود كند در اكثر و گاهي عود 

 طبري بعضي از غدد طبيعي بود چون غدد بيخ زبان و قريب ادعية مني و گردن و بغل و بن ران و به قولنكند و 

 مقصودست و اين در جميع مواضع از اعضاي در اينجااين نوع را احتياجي بعالج نيست و بعضي غيرطبيعي باشد كه 

ادة غليظ بلغمي و گاهي سوداوي متولد شود بدن حادث شود بالجمله غدد جسمي است صلب كه در ظاهر بدن از م

 آن را غدد سلعيه گويند و چون زيادتي قبول نكند آن راو از برد و يبس منقعد گردد و گاهي زيادتي قبول كند و 

 كه غدد سخت باشد و آن است ليكن فرق فيمابين هر دو  است غدد بنامند و غدد در حقيقت از اقسام سلع سلعة

گر بندرت و او را كيسة نبود بخالف سلع و گاهي بثور غددية كوچك عارض شود و از جنس زيادتي قبول نكند م

 به اين اسم آنچه پس گوش باشد و  است فوجشال گويند و گويا كه مخصوصآن را كه  استاورام غددي نوعي



680 

 

و اما عقد دو د  مسامير گويند و آن به اتباع شيخ جدا مسطور گردآن را گويد كه نوع ديگر از غددست كه جرجاني

ريحي و اين در مواضع معرا از لحم مثل پشت كف و قدم و جبهه چون بندقه و جوزه و غيره پديد   يكي استنوع

 لحمي دومدرد بود   بر هيئت خود باز آيد و آن يا با درد باشد و يا بيبه عدهآيد و در ابتدا هنگام غمز غائب شود و 

 صلب باشد بغمز متفرق نگردد و بعض به لمسي مستحيل گردد و اين يعني آنچه در جوف او بود بجنس لحم غدد

 صالبت آن و اين در جميع اعضا و نزد مفاصل حادث شود حتي كه به سببمتقدمين اين را ثواليل مندفنه نامند 

مفاصل را از تحريك بسهولت منع كند و اكثر عروض اين بعد خراجات بود و بيشتر در انگشتان پاي و در اسافل 

ادث شود و از رفتار منع كند و گاهي عصب هنگام لحوق تعب منعقد گردد و آن مشابه سلعه بود و فرق آن در ح

سلعه مسطور شد و گاهي بعد به شدن شق عصب و هتك او صالبت و عقده عارض شود و ايضاً گاهي در اعضا بعد 

يات ديگر جمع شوند بعضي از آن مثل  گويد كه گاهي اخالط بر كيفانطاكيانجبار آنها صالبت و شبذ پيدا شود 

 عقد نامند و بعضي از آن مخالط جلد باشد و اصال حركت نكند و آن رابندق باشد بهر دو جانب فقط حركت كند و 

 فوجيال آن را پس گوش باشد از اين غدد خوانند و اين گاهي ريحي بود بغمز زائل شود و عود كند و آنچه آن را

 در غدد مانند عالج ورم عالج بود بعد كسر يا شق پيدا شود و اين را عالجي نيست گويند و از عقد بعضي صلب

الثعلب  صلب كنند و بعد تنقية اطريفل غددي خورانند و بستن پارة اسرب بر آن مفيد بود و چون اسرب در آب عنب

اذراقي سوده طال كردن تر باشد و  سوده طال كنند و بااليش قطعة اسرب ببندند در تسكين وجع و تحليل غده نافع

تر از باديان و كندش نيست و از تناول اغذية   بعض مجربين در ازالة غدد سلعه چيزي نافعبه قولنيز سود دارد و 

غليظة مولد بلغم و سودا حذر كنند و در بثور غددي مراهم منضجه و محلل بر آن نهند و برگ خطمي را در نرم 

و برگ نيب و اكاس بيل و برگ سنبهالو در آب جوشانيده بخار آن بدهند و كردن و خاصيتي است چون بر آن بندند 

 بندند كه منفجر گرم نيم سائيده ضماد نمايند و بعد چند روز كه نرم شود برگ بيل و برگ كتائي كوفته آن راثفل 

و اقاقيا و گلنار  صبر و حضض به عدهگردد و زائل شود و عقد را بمالند و بچوب خوب بكوبند تا پهن و متفرق گردد 
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السمك ضماد كنند و بااليش قطعة اسرب ثقيل نهاده محكم بربندند و بعد سه روز گشايند پس اگر عود كند  و غري

به آهن بيرون آرند و اگر با وي درد باشد بايد كه قيروطي بمالند پس بنطوالت محلله مثل طبيخ بابونه و اكليل و 

ي ها روغنبيخ سوسن و تخم كتان و قرطم نيم كوفته نطول سازند و شبت و مرزنجوش و خطمي و زوفاي خشك و 

 و شحوم و افخاخ گرم نيمي ها به روغنمحلله مثل روغن بابونه و شبت و نرگس و نسرين بمالند و عقد لحمي را 

بند و مالش نمايند و ادمان حمام كنند و اگر فائده نشود شق كرده بيرون آرند و اگر شق ممكن نبود مدام بدست بكو

لزوم بستن اسرب نمايند و بسيار باشد كه سرطان گردد اگر عالج نكنند و در عقد ريحي ادوية محلله ضمادات و 

 و  استفرمايد كه عالج غدد از جنس عالج سلع  شيخ مياقوال حكماادهان محلله بمالند و ادامت حمام نمايند 

 تحليل كند و خصوصاً آن رارب ثقيل محكم بربندند پس بساست كه كفايت نمايد اينكه بكوبند و بشكنند و بر آن اس

 كه بعد تحليل  استچون زير اسرب طالي محلل مثل داخليون و مانند آن از اضمدة محلله طال نمايند و ايضاً واجب

 اندر آن چيزي كهاو اسرب بندند كه اين سبب منع معاودت اوست و عالج بثور غدديه شكستن اوست و افشردن 

 كه اين است و دواي مخصوص او  استن اسرب بر آن و عالج فوجيال عالج اورام غدد اورام پس گوشباشد و بست

به خاكستر خرمهره بشحم كهنة غيرنمكين سرشته ضماد كنند كه اين دوا نظير خود ندارد و ايضاً خاكستر راسو 

 گويد كه عالج صاحب كاملي روغن سوسن كهنه مخلوط ساخته استعمال كنند كه خنازير را نيز نفع كند قيروط

 دو خلط از اين و پرهيز از اغذيه مولد بلغم و سودا و استفراغ بدن  استتعقد كه در بدن حادث شود مرهم داخليون

و اگر اين فائده نكند به ابهام بر آن غمز قوي نمايند و بشكنند بعد از آن قطعة اسرب يا ديگر چيزي صلب بر آن 

زائل شود و هم او گفته كه عقد غدديه را نگاه كنند اگر شبيه بسلع باشد بايد كه عالج  تدبير از اينمحكم بندند كه 

 عالجش به ادوية مثل داخليون و غير آن كنند  استاو بعالج سلع نمايد و اگر از آن جنس نباشد و آن تعقد صلب

 ابومنصور انشاءاهللا تعالي  بشكند پس آن زائل گرددكه آن بچيزي سخت بزنند غيرمتصل تا آن راپس اگر نفع نكند 

 كه اگر ممكن آن است عالجش  استگويد كه عقد عارض در قدم و دست كثيراالستعمال كه آن معروف بقرون
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باشد قطعة از آن ببرند پس شرط زنند و بر آن دواي حاد بپاشند يا عسل بال در طال كنند بعداز آن روغن گاو و 

 گويد كه عالج غدد و عقد بربط اسرب و مالش به ادهان حاره داودح دهد نمك بر آن طال سازند تا آثار او در اصال

 كنند و صبر و حضض و صمغ زيتون مجرب است و كذا روغن آجر و طالي بارد و بورق و سندروس و در خواص

رم  كه اگر بچه حدات بگيرند و پخته تنها بخورند انواع آن ببرد مجرمي را خبر اين داده و خاكستر حلزون و كاست

 گويد كه اگر غدد زياده نشود و در موضعي نباشد كه ايذا دهد و طبريبشحم و زيت طال كردن و كذا صبر نافع 

 زيراستخوان كه آنضرر بحركت كند براي اخراج او وجهي نيست و اگر زياده شود و ايذا رساند اخراج آن نمايند مگر 

 آرند و اگر به عملمادات و مراهم كه در سلع ذكر كرديم  تذويب او باشد از ض يا زير عصب باشد و اما چون ارادة

ظاهر بر جلد بود تذويب او آسان باشد بمرهم دياخليون مركب يا غيرمركب كه در سلع بيان نموديم ضماد كنند و 

 غدد نهاده محكم بربندند و لزوم اين دائم نمايند پس اكثر تحليل شود و زائل به شكلباالي مرهم پارچة اسرب 

 كه درد  است سلع و به اضمدة محلله و در غدد نوعيبه تدبير و اگر تحليل نشود و نرم و تنك شود تدبيرش گردد

 درد نباشد البته سيما آنچه بر سر پديد آيد پس آن را كه  استكند سيما آنچه در پيشاني ظاهر شود و در آن نوعي

ن و عالج او بمرهم كند و حفظ جلد شق شده اگر طبيب اخراج او مناسب داند جلد او صليبي بشكافد نه غير آ

بنهجي نمايد كه پراكنده نشود و عقد لحمي اگر در گوشت باشد شكافته بيرون آرند كه قطع لحم منعقد خارج شود 

 نرم شود و عقد به سرعتو اگر در عصب باشد به اخراج آن معترض نشوند بلكه ضماد براي تلئين نمايند چه عقد 

به د بمراهم شحوم ضماد نمايند و آنچه بغير درد بود بر آن پارچه اسرب محكم بندند كه آن ريحي كه با درد باش

 زائل شود و اگر بر كف و قريب از آن باشد بزور بمالند و بچيزي گران بگويند كه الم آرد پس در ساعت زائل سرعت

دد و اگر قريب مفصل باشد بر  غمز كنند كه آن در مفصل فرو رود و زائل گربه شدتشود و اگر بر مفصل باشد 

 قريب از مفصل گردد پس بر آن غمز كنند تا فرود رود و اگر با وي الم باشد بدوا و مالش كه آنانگشت دفع كنند تا 

يات و استعمال نطول و آب گرم زائل شود و اما آنچه در اعصاب از تعب به قيروطمتعرض آن نشوند و گاهي از تمريخ 
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 امر بدخول حمام و تمطي و تمدد اعضا در آن كنند كه به عدهد روز روغن و قيروطي بمالند منعقد گردد بايد كه چن

آن بسهولت منحل گردد و گاهي در اعصاب چيزي معروف بتقريح از مثل شي ثقيل حادث شود و او متمدد گردد 

 و دوا به فصدفراغ بدن  فرط تمدد پس الم شديد آرد و اين محتاج به استبه سببحتي كه در طول او قدري بيفزايد 

 عالجي نيست و بهر تجفيف تمريخ نمايند و اما آنچه آن را بتمريخ و اما آنچه از شق عصب تعقد افتد به عدهبود 

عقب تعب و اعيا و آنچه از اورام صلبه و ورم اذنين و غدتين زير حنك حادث شود اين همه نزد ذكر انواع اورام صلبه 

  و رخوه ذكر خواهم كرد

  رخنازي

ورم صلب شبيه بغددست كه در لحوم رخو يعني در گردن يا كنج ران يا زيربغل حادث شود و اكثر اين ورم در مقدم 

 چنان چهگران يا جوانب او باشد و يك غده يا دو يا سه يا زياده از آن بود و هر واحد از آن در غالف خاص آن باشد 

 خنازير كثيراالوالد كه آن قوي بهر به قولباشد و   گردن خنازير ميسلع و اين ورم را خنازير بهر آن نامند كه اكثر در

 كه از تخمها و سوءهضم و تخليط غذا و قلت تنقيه  استبود و اين ورم كثيرالعدد باشد بالجمله مادة او بلغم غليظ

قريب از حال در بدن جمع شود و به اعضاي نرم ريزد پس صلب گردد نزد بقاي او در آن لحم و حال او در اول امر 

فرمايد كه خنازير مشابه سلع   ميشيخفلغموني بود و اگرچه مادة او بلغمي بود ليكن خالي از سوداويتي هم نباشد و 

 كه خنازير از گوشت جدا نباشد مثل سلعه بلكه آن بگوشت آن استبود در نتو و قبول غمز و فرق ميان هر دو 

 در زير بسيار بزرگ كمتر بود و گاهي از يكي آن بسيار پيدا شود وچسپيده باشد و اكثر در لحم رخو عارض شود خنا

العقد باشد و مثل حمائل گردد و گويا كه مثل عنقود بود و بالجمله خنازير غدد  مشابه ثاليل بود و گاهي منتظماين 

ج و احتياج  و گاهي در عالر استدرد و اين را عالج دشوارت  و بعضي خنازير با درد بود و بعضي بي استسيقروسي

 كه گردن آنها كوتاه  استبشكاف و پوسيده كردن آيد و مردم شديداالستعداد بخنازير در ناحية گردن و سر كساني

 كثرت به سبب و وجه تسمية او بخنازير  استو امزجة ايشان مرطوب باشد و اكثر مواضع تولد خنازير گردن و بغل
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 شكل گردن صاحب او در اكثر مشابه كه آن به سبباي آنها و يا عروض او بخنازير باشد بنا بر حرص و كثرت تخمه

 كه صبيان را عارض نشود و دشوارتر آن است راست و چپ ميل نكند و اسلم خنازير به سويگردن خنازير بود كه 

 كه متولد شود از غلظ خون و فساد  استنويسد كه خنازير علتي  ميطبري كه جوانان را عارض گردد و آن استاو 

الكيفيت و غليظ گردد پس هرگاه كميت او كثرت نمايد از رگهاي باريك بيرون آيد و در عضو   بنهجيكه سوداويآن

 برد و غلظ خود حرارت مغليه را از عضو باطل كند و دائم غليظ و سخت گردد حتي كه ورم صلب به سبببايستد و 

 و او بر ر است آن ورم صلب سوداوي متحجرسد و حجم موضع بزرگ شود و عام او جنس واحد باشد وبه همسلعيه 

مثل غدد بسيار بمكان عضو متغير باشد و حركت كند حتي كه متخيل شود كه آن ميان  كه آنيكي سه نوع بود 

 كه سلعه رخو باشد و ملمس آن آن است و اين اسلم انواع اوست و فرق ميان اين نوع و سلعه  استجلد و لحم

 در سطح خنازير كه آنتر باشد ملمس او ملمس عظم و عصب بود فرق ديگر  ملمس گوشت چرب بود و اين صلب

در شكل مثل نوع  كه آندوم السطح مستديرالشكل باشد  شبيه بعجز و عقد صلب ظاهر شود و سلع املس متساوي

 آننوع و در سرطان  در اين  حركت نكند مگر بدشواري و فرقچنان كه بود به موضع متشبث كه آناول بود سواي 

 بر آن عروق سبز در اطراف او شبيه بپاي سرطان معوج ظاهر شود و بر خنازير به موضع كه با وجود تشبث او است

منبسط بود و برجلد بسيار ظاهر نگردد و متقرح شود پس صورت او مثل صورت انجير  كه آنسوم عروق پديد نيايد 

جهت نضج مواد مطبوخ اسطوخودوس بسفاج  عالج ر استخام باشد چون شق گردد و اين بدترين انواع خنازي

 هفت ماشه انيسون سه ماشه انجير زرد چهار عدد هر يكالثعلب  باديان بادرنجبويه پوست بيخ باديان شاهتره عنب

مويز منقي دو توله گلقند عسلي چهار توله بنوشانند و غذا وقت نيم روز نخوداب مرغ تنها يا نان خشكار با شوربا و 

و نان بعد هفت هشت روز جهت تنقيه وقت شب حب واصلي و يا حب خيزران خورانند و صبح در وقت شام شوربا 

 پنج ماشه زنجبيل دو ماشه هليلة سياه يك هر يك توله تربد سفيد ريوند خطائي يك و نيممطبوخ مذكور برگ سنا 

 دو هر يكلوي خان توله مغز خيارشنبر شش توله ترنجبين چهار توله شربت دينار شربت اسطوخودوس مسهل ع
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توله روغن بادام پنج ماشه اضافه كرده بنوشانند و بجاي آب عرق بادرنجبويه و شاهتره دهند و غذا وقت دو 

پهرنخوداب و وقت شام شلة بچة مرغ و يا نان ثريد در شورباي مرغ بدهند و صبح عود صليب نر يك ماشه دانة هيل 

 انيسون به عدهيخته ورق نقره يك عدد پيچيده اول بخورانند دو ماشه سوده در جوارش جالينوس هفت ماشه آم

 شش ماشه گاوزبان پنج ماشه جوش داده صاف نموده هر يك سه ماشه بادرنجبويه باديان هر يكتخم كشوث 

شربت بزوري حار سه توله تخم كنوچه و يا حرف پنج ماشه كف زده بنوشند و همچنين چهار پنج و يا زياده مسهل 

 كه قبل از نوشيدن منضج سه چهار روز بمقئيات بلغم آن استتعديل مزاج اطريفل غددي دهند و بهتر داده بنابر 

 اول تنقية بدن از بلغم و سودا كنند بعد از آن بيخ سوسن سائيده در مرهم دياخليون بالجملهقي متواتر كنند 

 نمايند تا نضج يافته منفجر گردد پس آميخته ضماد سازند و اگر تحليل نشود آرد جو و ترمس با بول كودكان ضماد

 برند و اين ضماد كار به تدبير فائده نشود بشكافند و بيرون كنند بعد آن ادوية مدمله از اينمرهم زنگار نهند و اگر 

 برند تحليل كند و در انتها مستقرح ساخته به سازد برگ حناي خشك موي ميش سرخ سوخته كار بهاگر در ابتدا 

 كه ديگر آرند به عمل سه توله نيله تهوتههه سوخته يك توله در مسكة ميش سياه آميخته هر يكآهك آب ناديده 

 سه توله قند سياه كهنه سه ساله شش توله هر يكسازد صابون آهك آب ناديده  در دو هفته متقرح ساخته به مي

زن هر دو دواي مذكور افزوده  نيم وهر يك برند و گاهي مصطكي و ريوند چيني وحلبه كار بهدر آب شور حل كرده 

گردد و صاحب داراشكوهي نوشته كه ضماد بندق هندي و همچنين تخم سرس در رفع خنازير از  شود قويتر مي مي

 كنار دشتي حبها ساخته هرروز يك حب ناشتا بخورند نيز نافع به قدر و اگر تخم سرس باب سائيده  استمجربات

 هليلة سياه پانزده درم پوست بليله آمله  استباب مستعمل در اين دي كه نافع خنازير اطريفل غدذكر ادويةبود 

 پنج هر يك هفت درم افتيمون ده درم بسفائج اسطوخودوس غدد گلوي گوسفند خشك كرده هر يكتربد موصوف 

 الطيب قرنفل جوزبوا  سه درم انيسون قرفه سنبلهر يكدرم سناي مكي چهار درم غاريقون زرنباد شيطرج نوشادر 

 شربتي پنج درم و در نسخة ديگر به سرشند مصفي سرچند به عسل دو درم كوفته بيخته هر يكخيربوا مصطكي 
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حب  به دستور باقي  است هفت درمهر يكبليله آمله تربد هر يك پنج درم بسفائج اسطوخودوس سناي مكي 

ج دانه سونبهه مرچ پيپل  كه جهت خنازير و سلعه و غدد گلو مجرب حكيم شاه محمدست االيچي خرد پنهندي

هربهيرا آمله هر يك پاو كم پنج ماشه كوفته بيخته نگاهدارند و هليله و بليله آمله تربد سفيد خراشيده مغز املتاس 

هر يك دوازده و نيم دام پخته جوكوب كرده در پنج سيرآب شب تر كرده صبح بجوشانند چون سوم حصبه بماند 

 بيست و پنج دام پخته گوگل كوفته در آن حل كرده يا زير آتش گذارند و بدست ماليده آب غليظ آن بگيرند و

اند داخل كرده حبها سازند و هر  جوش دهند چون غليظ مثل معجون شود ادوية كه اول كوفته بيخته نگاهداشته

باشد  ي زنخ مبه جانب نافع خنازير غدد گردن گاوميش كه سفوف غدديروز نيم دام خام تا نيم دام پخته بخورند 

بيست عدد خشك كرده قرنفل يك توله جوزبوا چهار عدد بسباسه پنج ماشه زنجبيل يك آثار كوفته بيخته سفوف 

سازند خوراك يك توله وقت صبح در سرما استعمال كنند و از شيريني و بادي پرهيزند و اگر مزاج حار نباشد تا دو 

 مجرب و مخترع حكيم ضماد آرند به عمل تا چهل روز توله بخورند سه روز خورند و سه روز بگذارند همين طور

خان صبر مرمكي نانخواه ايرسا تخم كتان هر يك دو ماشه زراوند مدحرج فلفل سياه فلفلمويه چرايته اشق  اكمل

مقل راتينج حلتيت قسط فرفيون قنه هر واحد يك ماشه حلبه نيم ماشه كوفته بيخته در آب قرص سازند و وقت 

 كه در ظرفي كه از بيخ گز بسازند آب و طعام  استآب حل كرده ضماد نمايند و در خالصه مرقومحاجت اندكي در 

 خوردن مفيد بود و مرهم دياخليون و مرهم رسل خصوصاً بر پوست تازة خوك طال كرده استعمال كردن بغايت نافع

 به زيتنه را بسوزند و خاكستر او  خضر اگر مار خابه قول ديگر و قيروطيها اگر از پيه خوك سازند بهتر باشد است

 و چون انزروت را به اندك نطرون سوده طال كنند  استسوده طال كنند خنازير را تحليل كند و ببرد مجرب صحيح

 برگ اراك يعني پيلو در بول شتر سائيده بنهند و بااليش برگ پان بندند كه ديگراورام گلو و خنازير را تحليل كند 

 برگ به عده منضج سرطان تازه كوفته ضماد نمايند و صبح و شام تازه كنند تا سه روز رديگ  استمفجر و محلل

 ديگرتاتوره سياه و نمك شور برابر كوفته صبح و شام تا سه روز ضماد نمايند بعد نضج به ادويه منفجر سازند 
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ن تخم حلبه تخم  تخم كتاديگر آميخته ضماد كنند به همسرگين گاو خشك بابونه اشق خطمي باريك ساخته 

 محلل عجيب زراوند كندش هر كدام يك جزو و اشق دو جزو با قدري عسل نرم ديگركرنب سوده ضماد كنند 

 جزوي هر يك مجرب ايرسا زراوند زفت ديگرگردانند و باقي ادويه كوفته بيخته بدان آميزند و پيوسته ضماد نمايند 

 ر استت ر گذارند و اگر سم اسپ سوخته داخل كنند اوليدر مرهم دياخليون مثل هر سه ممزوج كرده بر خنازي

 منضج و ديگر مجرب اسحاق زفت بر آتش نرم بگذارند و بيخ كلم سوخته برابر آن بيĤميزند و ضماد كنند ديگر

مفجر تخم كتان تخم كنوچه بيخ سوسن كبود تخم حلبه در شراب پخته سرگين كبوتر قدري كوفته آميخته طال 

 ر استنويسد كه اصل معول عليه در عالج صاحبان خنازير استفراغ و تلطيف تدبي  شيخ الرئيس مياقوال مهرهكنند 

 و از اسهال بلغم غليظ و خصوصاً بحب واصلي چاره نيست و ايضاً بگيرند از تربد و  استو از استفراغ فاضل قي

 و مسحج هم نيست و  استيرمسخنزنجبيل و شكر مساوي و تا دو درم بخورند كه اين با وجود اسهال بلغم غليظ غ

 كه المحاله از قيفال باشد و اما تلطيف تدبير چنان بايد كه اجتناب نمايند از اغذية  است و الزم استفصد نيز نافع

غليظ و شرب آب بر آن و تخمه و امتال و مهاامكن گرسنه مانند و هرآنچه امتالي سراز ماده نمايد ترك نمايند و 

 آن مائل گرداند از منتصبات ماليه مثل سجود و ركوع طويل به سوينمايند از آنچه مواد را  كه حفظ سر  استواجب

 و حجامت ارباب ر است سر كند مثل كالم بسيار و آواز قوي و ضجبه سويدو سادة پست و از افعاليكه جذب مواد 

 حال اول عود به سويآغاز كند خنازير را در اكثر امر موافق نيست و بسيار باشد كه خنازيريكه در ذبول و تحلل 

نمايد و جمله تدبير خنازير مشاكل تدبير سقيروس از جهت نفس مرض بود و خنازير چون بزرگ شود جراحان عالج 

گردد پس در امثال اين البدست از استفراغ و تنقيه  كنند و اين مؤدي بتقرح و فساد او مي او به آهن و بدواي حاد مي

استعمال ادوية محللة بماليمت بر آن و مرهم رسل منسوب بحوارين را در خنازير قادحه اثر و تلطيف تدبير در غذا و 

   و گاهي به اين مرهم ادوية استايم وليكن برفق و مدارات و از مرهم نيك براي خنازير مثل دياخليون عظيم يافته

 و مثل پشك  استي كه اندر آن خاصيتبه سببسازند مثل بيخ سوسن خاصه  تر كند مخلوط مي  قويآن راديگر كه 
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گوسفند و بز و مثل حرف و بيخ قثاءالحمار و مويز كوهي و انجير كه قبل از پختن  بيفتد و خشك شود و يا آرد باقال 

بگيرند آرد جو و باقال و پيه  صفت آن اين استو بادام تلخ و مقل بدان آميخته استعمال نمايند و از مراهم جيده 

خ حنظل شب يماني بيخ سوسن زفت رطب هر واحد نيم جزو با زيت كهنه بعد گداختن پيه  بييك جزومرغابي يك 

 جالينوس كه صلب را در هفته و كم صلب را در سه روز تحليل كند و مرهم جيدو زفت ادوية سوده جمع كنند 

ه و موم و از ادوية در قاطاجانس ذكر كرده بگيرند خردل و تخم انجره و كف دريا و زاروند و مقل و اشق و زيت كهن

 آرد بدان سرشته يا با عنصل يا بيخ كرنب سوده بدان سرشته و بيخ كبر مع مقل و ترمس  استكه بر آن نهند زفت

 به زيت و اين همه با پيه خوك يا به سركه و يا بسكنجين و يا بسرگين گاو مجموع يا مطبوخ به عسل و به سركه

 بيخ قثاءالحمار و برگ ايضاً آميند و به عسل يك جزو نطرون يك  حلبه چهار جزو آهك ودواي جيدجمع كنند 

 آرد كرسنه و پشك بز و گوسفند و خصوصاً كوهي ايضاًالبطم يا خاكستر آن هر دو بدان سرشته و  غار سوده با علك

 و  اين دوا مرمكي ده جزو اشق هفت آرد بلوط بيخ قنه كه آن بارزدستايضاًو ببول كودك آميخته لطوخ ساختن 

در هاون دبق ممضوغ و راتيانج هر واحد يك رطل قنه سه  ايضاًچرك خانة زنبور عسل يك يك همه را بسايند و 

اوقيه جمع كنند و آن لطوخ بجيدست و از ادوية جيده  موم صمغ صنوبر بر پيه خوك بي نمك فراسيون زنگار اجزا 

 شب يماني زرنيخ هر واحد چهار يك جزوس دو  راتينج يك جزو قشور مايضاًو  از آن لطوخ بسازند  استمساوي

جزو از آن لطوخ سازند و از ادويه نيك دواءالقطران و دواي قثاءالحمار و دواي الكندش و دواي مسمي سندوسن و 

 حكمت و در به گل كه بگيرند مار مرده و در ديگ مطين اين است و دواي ساده از حيات  استادويه مرتب از حيات

 و از ادوية جيد دوا از قردمانا و حرف و به سرشند بالمناصفه به عسل مخلوط به سركه به عدهد تنور خاكستر كنن

 و عسل يا به سركه و همچنين آرد كرسنه به آنها و تنها  است و همه مفردا نيز نافع استبه زيتسرگين كبوتر 

نه و با عسل و سركه آميزند و يا  بگيرند مويزج كوهي و نطرون و راتيانج و آرد كرسايضاًبزفت و زفت و موم و 

 مناسب آميخته مثل ضماد به قدر سرگين كبوتر به عدهبگيرند بيخ سوسن و تخم كتان و در شراب جوش داده 
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 و بول شتر اعرابي و منجمد از آن ضمادا و مرهما و مخلوطا به ادوية خنزيريه تجربه كرده  استبسازند كه آن عجيب

 و بعضي از اطبا يعني كندي زعم كرده كه مشاش شاخ بز چون  است عجيب اضمدةشده و نافع يافته و مغاث از 

 كه آنبد آرند و به عمل به سازد و بايد كه در هر ماه يك هفته آن رابسوزند و تا يك هفته هر روز دو درم بخورند 

 گل به روغنكوره را  كه ادوية حارة مذ است كه در آن سرطانيتي باشد و در مثل آن واجبآن استنوعي از خنازير 

 و سه روز ترك نمايند پس استعمال كنند و خنازيريكه مزاج آنها حارتر بود الزم نيست كه بر آنها افراط به سرشند

 مثل سويق گندم به آب گشنيز كفايت باشد و قويتر از آن مربا دو چند آن حضض آن راادوية جاذبه كنند بلكه 

 مشاهده و موجب شدت به حسبشتن آب گشنيز و تغليب دواي ديگر مخلوط به آب گشنيزست و تدبير غالب دا

التهاب و قلت آن باشد و اگر در عالج خنازير به استعمال آهن باشد بايد كه استعمال او در خنازير مجاور عروق 

كبيره و عروق شريفه و عصب به احتياط باشد زيرا كه مردي در شكافتن بعض خنازير خطا كرد و شبه عصب راجع 

 برد كثيف گردد و مزاج به سببا جراحت رسيد و آواز باطل گرديد و گاهي عصب را زخم نرسد ليكن برهنه شود و ر

 مزاج او بتسخين عود كند و گاهي خطا كنند و جراحت بوداج رسد و كه آناو بد شود پس فعل او باطل گردد تا 

 كه آنچه از خنزير قريب او  استكاف دهند واجب كه غائر باشد فلهذا چون از جانب سليم شآن است در اين بداوداج

 گويد كه عالج خنازير مجوسي باطل كنند و از جانب آفت تعرض ننمايند آن راباشد بگيرند و باقي را بدواي حاد 

به تنقية بدن از فضول بلغمي به ادوية مسهل بلغم و سودا و به فصد و پرهيز از اغذية مولد اين دو خلط مثل اغذيه 

 و تقليل غذا و تلطيف او و رياضت آن استن لحوم بقر و بزرگ بز و هريسه و پنير و بيضة منعقد و مانند غليظ چو

قبل غذا و استحمام به آب شيرين و اما ادوية بايد كه در اول حدوث او ادوية مفتحه استعمال نمايند و يا شكاف 

 بخورد و پوسيده سازد عالج نمايند و اما هرگاه كهي به چيزدهند و مادة كه در آن باشد بيرون آرند و در آن هنگام 

مرض و  در اين آن رابر آن زمانه دراز گردد بايد كه معالجه به اشياي ملينة محلله نمايند مثل مرهم دياخيلون چه 

بگيرند آرد باقال و آرد جو هر واحد ده  صفت آن و به اين ضماد تضميد سازند  استدر سائر اورام صلبه فعل عجيب
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م بيخ سوسن آسمانجوني و بيخ خطمي و زفت رطب هر واحد پنج درم پيه مرغابي و موم سفيد هر واحد ده درم در

 انفاق كهنه و ادويه به زيتادوية كوفتني را باريك بكوبند و به بول طفل غيربالغ لت كنند و گداختني را بگدازند 

 منضج خنازير آرد صفت ضماد  است نافعن راآبدان سرشته بر خنازير ضماد كنند و مرهم رسل و مرهم شنگرف 

 كه اين تحليل و نضج آن به سرشندجو آرد ترمس مساوي باريك كوفته بيخته ببول كودك غيرمحتلم و زفت رطب 

نمايد و چون نضج يابد و بگشايد دواي حاد مثل فلدفيون بر آن استعمال نمايند و بعد از آن روغن گاو تا آنچه 

فلدفيون يا ديك بر ديك نمايند پس  اقط شود پس اگر چيزي از آن باقي ماند بر آن اعادة فلدفيون خورده باشد س

 طبري مندمل گردد كه آن پاك گردد و چون پاك و صاف شود لزوم مرهم زنگار بر آن كنند تا كه آنروغن گاو تا 

ود پس نگاه كنند بقوت  رداءت نوع واقع شبه حسبگويد كه عالج جميع انواع خنازير واحدست و زيادتي و كمي 

القوه حار مزاج باشد تعرض به استفراغ او نكنند مگر بماءالفواكه و اصالح اغذية او  مريض و سن و مزاج او اگر ضعيف

نمايند و بر چوزة مرغ زيرباج و بريان زيادتي نه كنند و از طعام شب قطعا منع كنند و به اندك شراب جيدالجوهر 

طاعت كند فصد باسليق از جانبي نمايند كه در آن خنازير باشد پس اگر خنازير در اجازت دهند و اگر قوت او ا

اعضاي سفلي باشد فصد هر دو صافن يك دفعه يا دو دفعه حسب قوت گشايند و از آنچه بر آن ضماد كنند براي 

و تحليل  عضو خون صحيح بيارد و تسخين موضع به اعتدال نمايد به سوي كه  استتلئين و تحليل آن ضمادات

بگيرند زفت بيست درم خاكستر چوب انگور  صفت آن تلئين او نمايد كه آنكند مثل ضماد معروف بضماد ابرش تا 

پنج درم زوفاي رطب ده درم سرگين گاو راعي خشك كهنه ده درم تخم حلبه سه درم آرد ترمس تلخ پنج درم 

ن يا بط و اگر مزاج مريض متحمل باشد از چربي صداي حديد دو درم همه را كوفته بيخته موم روغن از پيه ماكيا

 به اين موم روغن ادوية مسحوقه انداخته به عدهشير و پيه پلنگ و پيه خرس و مانند آن از شحوم گرم بسازند 

ر مخلوط نمايند و بدان ضماد كنند اگر سرما باشد و اين ضماد براي خنازير و جميع اورام صلبه در غايت حسن تاثي

 اما دياخليون لعابات و  استبدان خنازير را ضماد نمايند مرهم دياخليون و مرهم معروف بحراني و آنچه است
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افزايند و اما مرهم حراني زفت و اسرنج و اقليمياي نضه و كاغذ   و گاهي در آن راتينج و مر مي استمرداسنگ و زيت

شود و از ضمادات خنازير  نيز كرده مي و گاهي در آن بعد مرتب كردن تسقيه به آب گش استسوخته و موم و روغن

 كه بگيرند گندم يك جزو انجير يك جزو و هر دو را در بول شتر راعي بجوشانند و هنگام پختن بورة ارمني اين است

سازد و اگر بر مقدار  در آن انداخته حل كنند تا مخلوط شود بر خنازير ضماد كنند و اين ضماد گاهي منفجر مي

 كه بگيرند سنگ اين است آنچه بدان ضماد كنند ايضاًو  به تمامه تحليل كند آن راد و گاهي واجب زياده كرده شو

 اندك شراب بر آن چكانيده ضماد به عده ذبح كنند پس خون و گوشت و پيه او گرفته با هم بكوبند آن راپشت و 

 از اضمدة خنازير ايضاًو  نمايد  تحليلآن رانمايند و اين ضماد خنازير را منفجر نكند و بساست كه در اندك مدت 

 و سركه آميخته طال كنند كه انفجار به زيت كه بگيرند سرگين فيل و پشك بز و سرگين نرگاو و بسوزند و اين است

 و آب سداب سوده طال نمايند به سركهاند كه چون سنگ مقناطيس را  ين ذكر كردهمتأخرو تحليل او نمايد و بعض 

دار و با فلفل و آرد ترمس و خربق سياه   براي خنزير عظيم خاكستر كيلايضاًو  سازد خنازير را منفجر و تحليل

 و  استسوده طال كنند پس تقرح آن و قلع آن نمايد حتي كه اثري از آن باقي نماند البته و در خربق تنها اين قوت

نمايند و اثر نيك  ر آن طال ميكنند كه اسرب را به آب گشنيز محكوك ساخته ب گاهي معالجة خنازير به اين طور مي

نمايد پس اگر تحليل او دشوار شود و اذيت او زياده گردد و به آهن و يا به ادوية حاره مثل ديك بر ديك ببرند و  مي

 در آن موضع خطر باشد مثل حلقوم و حنجره و مري و يا در بيخ كه آنبعد از آن به مرهم خل عالج كنند مگر 

 غدد و چنان چه كه در جميع اعضاي بدن پديد آيد  استشود و ممكن و و بغل ظاهر ميگوش و اكثر خنازير در گل

 تا شديد و تنگ از  استسلع ظاهر شود و اما نوع متقرح را بهترين معالجة قلع او به آهن و استيصال او و داغ موضع

و گاهي صاحب او را هالك قبول فضول گردد و اما هرگاه زير عظام باشد و گاهي استخوان را خراب كند و بشكند 

تر  تر و خشك كند و متنق نمايد و جالينوس ذكر كرده كه خنازير و سيقروس و دواءالفيل از يك ماده افتند خفيف

 پس ماده داءالفيل پس مادة خنازير و طريقي كه در معالجه خنازير ابوماهر موسي بن سيار  استآن مادة سيقروس
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 لزوم پرهيز و اقتصار بر به عده كه مذگور گردد  استيبه مطبوخو استفراغ نمود آن فصد باسليق ابطي  سلوك مي

مزورة زيرباجات و منع از امتالي طعام و خوردن فواكه و لزوم آن و ضماد خنازير به دياخليون و مرهم حراني پس به 

ور كرده هر واحد  مذكور هليلة سياه و كابلي و زرد تخم دنسخه مطبوخگرديد  اين تدبير تحليل و تذويب او مي

هفت درم آمله بليله سنا اسطوخودوس غافث قنطوريون افسنتين رومي جعده شكاعي هر واحد سه درم افتيمون 

 انداخته مويز منقي پانزده درم همه را در پنج  پنج درم با ريوند چيني دو درم در پارچه صره بسته در حالت طبخ

 نسخة آنند و قبل دو ساعت از نوشيدن او اين حب بخورند  رطل آيد افشرده صاف كنبه يكرطل آب بپزند تا 

الغار دو دانگ نمك   دانگ حبيك و نيمخربق سياه در شير تازه جوش داده خشك كرده نيم درم شحم حنظل 

 سرشته حب كوچك پهن ساخته بخورند و بعد به عسلنفطي يك دانگ سقمونياي مشوي سه طسوج همه را سوده 

 در مدت بيست و از ايننوشند اگر مزاج متحمل باشد و قوت مساعدت كند سه شربت دو ساعت مطبوخ مذكور ب

يك روز بخورند و ميان هر شربت فاصلة هفت روز دهند و گاهي در معالجة سلع و خنازير و غدد اگر در مواضع 

كه بگيرند انبوبة  اين استكنند و آن  صعب باشند و قطع آنها به آهن ممكن نبود و نه وضع دواي حاد بداغ بارد مي

آهن و بعد نهادن بر سلعه يا خنازير مص قوي دو يا سه روز متواتر كنند حتي كه مص خرق آن نمايد پس فتيلة 

 از جرم او چيزي باقي نماند پس كه آن زياده نمايند تا   بخور و فتيلة پنبةآن راپنبة كهنه در آن نهند و هر قدر كه 

نويسند   ميايالقي و جرجانيكند   ايام او طول ميكه آنج آن محمودست جز عالج بمرهم كنند و اين طريق در عال

 پرهيز كنند و اسهال بحث واصلي و حب خيزران نافع بود و حبهاي ديگر مخرج بلغم غليظ و سودا ها ترشيكه از 

لسان و عود الطيب و سليخه و حب ب   حب واصلي سنبلصفتچون حب افتيمون و مانند آن نافع و بالين بلند دارند 

بلسان و اسارون و دارچيني و مصطكي و زعفران هر واحد يك درم صبر شانزده درم اسطوخودوس شحم حنظل هر 

يك پنج درم تربد هفت درم سقمونيا چهار درم نمك هندي دو درم حسب دستور حب سازند شربتي دو نيم درم تا 

 درم انزورت چهار درم يك و نيمدرم شحم حنظل خيزران ايارج فيقرا سه درم غاريقون دو نيم صفت حب سه درم 
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تربد هفت درم جاوشير چهار دانگ نوشادر دو درم سقمونيا يك مثقال به آب گندنا حب كنند شربتي يك درم و اول 

 كار بهچيزهاي نرم كننده طال كردن سودمند بود چون پيه مرغ خانگي و پيه بط و مانند آن پس ادوية تحليل كننده 

ها حرارت غريزي را بدان موضع آرند و تحليل بدين   اين مرهمكه آنهم دياخليون و مرهم رسل بهر برند چون مر

 بگيرند صفت مرهم رسل به دستور اسبغول داخل نيست باقي اجزا در اينجاحرارت شود و در نسخة مرهم داخلين 

 دو جزو مرداسنگ چهار جزو هر يكمقل و كندر هر يك سه جزو اشق پنج جزو جاوشير مر و بارزد و زنگار و زراوند 

 به سركهراتينج چهارده جزو موم بيست و چهار جزو روغن زيت صد و بيست جزو ادويه خشك را بكوبند و صمغها 

 برند و اگر خواهند كه مرهم دياخليون را قوت كار بهحل كنند و با زرده موم و روغن بگدازند و همه با هم آميخته 

 بشكافند و آن رامدحرج هر يك يك جزو با وي بياميزند و هرگاه كه خنازير نرم شود زياده دهند زفت و زراوند 

االنباط و موم هر يك پنج درم روغن زيت سه  بگيرند زنگار دو درم علكصفت مرهم زنگار بمرهم زنگار عالج كنند 

و هرگاه كه ماده مرض پنج درم راتيانج زياده كنند  در اين  مرهم سازند و بضعي اطبا است رسمچنان چهاستار 

 برند و روغن مغز تخم شفتالو بريان كرده در كار بهبريده شود و گوشت پوسيده پاك گردد و ادويه رويانندة گوشت 

 گويد كه هر صبح جالب از باديان و بادرنجبويه هر واحد سه درم و گلقند ابن الياسبيني چكانيدن سودمند بود 

 نضج در قاروره پديد آيد كه آن مداومت نمايند تا بر اين حب قرطم و به مغز عسلي ده درم بنوشانند و غذا نخوداب

بعد از آن تنقية بدن از فضول بلغمي بقي كنند به اين طور كه تخم شبث و تخم ترب و برگ آن و بيخ آن و باديان 

وغن كنجد آلوده قي السوس در آب جوشانيده صاف كرده نمك و عسل بر آن انداخته بنوشند و با پر مرغ به ر و اصل

آورند و بعد قي ده درم گلقند عسلي خائيده فرو برند و غذا به نخوداب با مغز قرطم سازند و تلئين طبع به حب 

ي كه در آن تربد و اسطوخودوس و غاريقون باشد و يا استفراغ بدن به حب صبر به مطبوخايارج يا به حب قوقايا يا 

 و غيره اغذية مؤلد بلغم و سودا پرهيز كنند و بگيرند اشق هفت درم آرد كرسنه مذكور در باب فالج نمايند و از قديد

البطم چهار درم بارزد چرك خانه زنبور عسل هر واحد سه درم  هفت درم قثاءالحمار برگ غار هر واحد سه درم علك
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براي اين مرض پيه خوك و را همه با باريك سائده با بول طفل نابالغ سرشته بر خنازير ضماد كنند و از ادوية جيده 

 يك ذات شود بدان ضماد نمايند و يا بگيرند پيه خوك و آرد كه آنصمغ شجر صنوبر مساوي حل كرده است تا 

السوس در جالب كه در   گويد كه اصلخجنديكرسنه مساوي در هاون با بول شتر اعرابي حل كرده ضماد سازند 

 عوض خربزهيور فاضله يا خرفان دهند و در دواي مقي بيخ  طبه لحومقول سابق گذشت افزايند و غذا حمصيه 

 و لبنيات و لحوم صيد ترك نمايند و اسهال به ايارج لوغاذيا كنند و تدبير عمده در عالج اين مرض  استباديان

 و ضماد بمر محلول در شراب كنند و كذا آرد باقال و بادام تلخ بلعاب حلبه و اندك سركه  استاستفراغ در هر وقت

پوست هليلة كابلي تربد سفيد غدد گردن ميش در سايه  نسخة آن  استآميخته و اطريفل غددي اين مرض را نافع

 هفت درم بسفائج اسطوخودوس نوشادر هر يك پنج هر يكخشك كرده هر يك ده درم پوست بليله آمله افتيمون 

 دو هر يكرم انيسون مصطكي دارچيني الطيب قرنفل جوزبوا زرنباد هر يك سه د درم غاريقون خيربوا قرفه سنبل

 نافع پشك بز مرمكي ايرسا طالي شربتي از آن سره درم به سرشند سه چند ادويه به عسلدرم ادويه كوفته بيخته 

 و طال نمايند و تمريخ موضع افجاخ و شحوم به سرشندزفت آرد باقال قنه مساوي زفت و قنه را گداخته ادويه بدان 

يدم كه خنازير او قطع كردند و دست و پايهاي او بعد قطع مسترخي گرديد و بالجمله عالج  و شخصي را د استنافع

 گفته كه چون فتيله را ببول شتر اعرابي طال كرده بعد تفجر خنازير در آن ثابت و  استبه ادوية مفرجه اولي از آهن

 متواتر يك ماهروز دو درم تا  گويد كه مشاش شاخ گوزن سوخته هر علي ابن زينداخل كنند نفع عجيب بخشد و 

هم  بسايند و در به سركه مرداسنگ را  استالتحليل  گويد كه اين دوا بسيار قويابن نوحخوردن خنازير را ببرد 

 زيت كف خردل اندازند و حركت دهند تا غليظ شود پس هم چند به عده غليظ گردد كه آن آن زيت بپزند تا چند

 و يا دبق مقشر را بمضغ نرم كنند و با راتينج به سرشند به عسلتند حل كنند و  اشق بسركة ديگراستعمال نمايند 

 سائيده ضماد به عده بپزند تا مهرا شود دفليآميخته بر پارچه طال نمايند و لزوم بر موضع كنند و يا بگيرند برگ 

النفع است و يا  كه اين بليغ و عسل بسايند تا ممزوج گردد ضماد نمايند به سركهكنند و يا بگيرند پشك بز كهنه و 
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 بادام تلخ بكوبند و بدان ضماد كنند و يا بگيرند حلبه و تخم كرفس و تخم كتان و بعد به مغزبگيرند تخم ترب و 

سحق بخطمي آميزند و لزوم او نمايند و يا بگيرند سرگين گاو خشك و بخطمي آميخته لزوم كنند و يا بگيرند بيخ 

دختران بر خنازير طال كنند و باالي آن برگ چقندر نهند و صبح و شام اين عمل نمايند  به شيركبر و كوفته بيخته 

 از آن بردارند و از پشم سياه در سركه و نمك آلوده مسح كنند و يا آرد آن راو چون بينند كه در اكل او شروع كرد 

نگي و تنقية اخالط بقي و  گويد كه عالجش تلطيف غذا بر گرسانطاكيترمس به سكنجبين سرشته ضماد نمايند 

 كه آن بعد آن اضمده كه در عالج سعله گذشت مثل دياخليون با خاكستر ايرسا و چون انجير را بپزند تا  استاسهال

مهرا گردد و با وي خاكستر پشك بز بيامزند و ضماد نمايند خنازير را تحليل كند و كذا زفت و خوالن و سفيداب و 

 بشريان رسد كه آنخوف نيست مگر  در اين دهند و نمايند و بر محل او داغ مي كنند و پاك مي گاهي قطع مي

الياس گذشت و بعد دو سه روز از قي  يكه در قول ابنبه دستورنويسد كه اوالً نضج ماده و قي نمايند   ميميرعوض

 با روغن آن رابه حب واصلي تنقيه فرمايند و در هر چند روز اسهال آورده باشند و سم گورخر سوخته خاكستر 

سرشته طال كردن مادة خنازير را تحليل كند و پشك بز سوخته با سركه و شهد سرشته ضماد نمودن فعلي عجيب 

 برند اگر تحليل يافت فبها كار به و پيوسته اين تدابير  است قبيلاز اينكند و رته هندي با سركه سائيده ماليدن  مي

 گيالنيحاده تمام گوشت فاسد بربايند بعد از آن بمراهم مدمله عالج كنند واال پخته گردانيده بشكافند و به ادوية 

گويد كه مرهم جيد كه ورم صلب را در هفته تحليل كند و آن در قول شيخ گذشت در تحليل اورام صلبه و غدديه و 

 به چرك يا به عسل و در استعمال من بسيار آمده و ايضاً اين دوا خنازير را نفع كند آهك  استالنفع سرطانيه عظيم

 آميخته بر آن گذارند كه به عسل و يا بشحم خنزير و يا بگيرند آهك يك جزو و حلبه چهار جزو به زيتحمام يا 

براي خنازير بگيرند زيت كهنه دو رطل  ديگر نضج دهد آن رااين دوا غليظ را تحليل كند و آنچه الئق نضج باشد 

ار اوقيه سير دوازده راس اول سير را مقشر كرده چند روز در زيت تر موم يك رطل فلفونيا چهار اوقيه نطرون چه

 بجويانند تا سير مهرا گردد پس دور كرده ادوية گداختني در زيت بگدازند و از آتش فرود آورده به عدهكننده 



696 

 

ماني يك  خاكستر چوب انجير دو اوقيه شب يايضاًنطرون سوده بر آن اندازند و اين دوا مفجر خراجات عظيمه است 

 بگيرند شب يماني و زرنيخ سرخ هر واحد صفت دواي تحلل خنازيراوقيه بورق يك اوقيه زفت رطب يك اوقيه 

 گل سرشته چند روز به روغن كفايت اين ادويه را به قدرچهار درم قشور نخاس دو درم زرنيخ در يك درم موم 

  بگذارند بعد از آن استعمال كنند

  ورم صلب

 يكي سقيروس  است در يوناني سيقروس نامند و آن دو نوعآن راست كه در عضوي پديد آماس سخت بغير در د

 كه با وي آن است دوم سقيروس غيرخالص و او  است كه با وي حس و الم نباشد و آن العالجآن استخاص و او 

اصلي حادث  پس سقيروس يا از سوداي غليظ صرف ر استقدري حس باقي باشد و بغير درد بود و عالج اين دشوا

 بدن باشد و يا از بلغم تنها افتد كه به رنگتر  شود و رنگ او اسربي بود و يا از سوداي مخلوط ببلغم و رنگ آن مائل

 به رنگصلب شده باشد و رنگ او رصاصي بود باردالملمس و در صالبت از سوداوي كم باشد و خالص در اكثر امر 

 او موي باريك كه بعربي زعب گويند پيدا شود و گاهي از آن آن باشد اسرب با تمدد صالبت شديد بود و گاهي باالي

 بدن به رنگ قونوس گويند و گاهي آن راكه رنگ او همچون رنگ بدن بود و از عضوي بعضو ديگر منتقل گردد و 

آن و او صلب عظيم باشد كه به نشود و نه انتقال نمايد البته دهر سقيروس يا مبتدي بود يعني از ابتدا عارض شود 

 كه اندك اندك ظاهر شود و زياده گردد و يا مستحيل از ورم ديگر باشد مثل فلغموني يا حمره يا خراج در است

موضع خالي و اكثر صالبت احشا بعد از ورم حار عارض شود و چون بمبردات لزجه از اغذيه و ادويه عالج كرده شود 

 كثرت التهاب در آن و قلت آن و ظهور ضربان به حسبن و گاهي سقيروس سرطان گردد و قرب و بعد آن از سرطا

اندر آن و خفاي آن و ظهور عروق حوالي آن و غير ظهور او باشد بالجمله ورم صلب اكثر بعد ورم حار حادث شود 

 مركب به مسهل در سوداوي بعد نضج از مسهل سودا و در بلغمي از مسهل بلغم و در مركب از سودا و بلغم عالج

 تنقيه كنند و محلالت ملينه مانند مرهم داخليون استعمال نمايند و پيه بط و پيه خروس و پيه روباه و هر دو خلط
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مغز ساق گاو و اشق و مقل و لعاب اسپغول و روغن بابونه بمالند و لعاب حلبه و لعاب بزركتان و بيخ خطمي با پيه 

يارشنبر و روغن بادام شيرين و موم لطوخ سازند و  و يا اوالً بخ استبط جمع كرده بر ورم ضماد كردن ملين صالبت

به الملك و حلبه افزايند و روغن سوسن و روغن بابونه بگيرند و   بابونه و اكليلبه عدهاگر تحليل نشود مثل خطمي و 

الملك و سبوس گندم نطول سازند و اگر تحليل نشود و ريم كند عالج خراج نمايند   خطمي و بابونه واكليلمطبوخ

 جوزالسرو كوفته به شير و ضماد نافع اورام صلبه ضماد بخور مريم و كذا غاليه محرب سويديست  ادوية مفردهذكر

 و به سركه و عسل و يا تنها مدقوق و مطبوخ و كذا برگ كبريا پوست بيخ آن به سركهتازه آميخته و كذا ترمس تلخ 

 به سركه و كذا برگ نسرين يا گل آن به سركها شونيز يا تمر آن و كذا صابون و كذا شيخ ارمني و كذا پشك بز و كذ

 و كذا سرطان نهري زنده به سركهپخته و كذا تخم فنجنكشت و كذا سرگين كبوتر به آرد جو و كبريت و آب و يا 

به  كهنه و كذا پياز نرگس بريان كوفته روغن خيري آميخته و كذا عدس مقشر به شرابكوفته و كذا زوفاي خشك 

و كذا مر و انجير و جوزالسرو و برگ او بطال آميخته كذا نطرون و انجير و تخم كتان كوفته نيك پخته و  پخته سركه

 پخته و كذا بزركتان به آب به شراب آميخته و يا به عسلكذا راتينج و آرد جو و انجير و زفت پخته و كذا ايرسا 

 شراب كهنه و موم زرد و مقل ازرق آميخته و كذا  آميخته و يا بعصل بريان و زيت آميخته و كذابه عسلسوده و يا 

شراب كهنه يك جزو سرگين كبوتر و شليم نيم جزو و كذا پيه بز ماده و خاكستر چوب انگور و كذا سنگ مرمر 

 كوفته و كذا آرد جو و سرگين كبوتر و عسل به آب پخته و يا به تمامهسوده و براتينج و زفت آميخته و كذا حلزون 

السوس مقشر باريك سوده به آب پخته و كذا فراسيون و پيه گرده بز و كذا   داخل كرده و كذا اصلزفت عوض عسل

آرد جو و كذا   و كذا انجير خام كوفته نيك پخته و كذا زيت كهنه و سركين كبوتر وبه عسلآرد باقال و آرد حلبه 

 مغاث و كذا و شرب و ضمادل آميخته كندر و كذا انزروت و نطرون مساوي آميخته و كذا روغن آجر به اشق محلو

المحلب و كذا اشق و كذا پوست بيخ كبر و كذا پرسياوشان و كذا پيه مرغابي و كذا  ميعه سائله و كذا مغز حب

 حرشف مطبوخ و آب تازة آن و كذا و شربجاوشير و كذا سورنجان و كذا مصطكي و كذا جوزبوا و كذا قنطوريون 
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 پيه بط پيه ماكيان ر استت  در تلئين اورام صلبه نافع كهييدوا ذكر ادوية مركبه  استكركم هر واحد ملين صالبت

 بگدازند و بر عضو نهند يك شبانه روز و قبل از وضع دوا بر عضو تنظيل كنند به روغنمغز ساق گاو موم زرد همه را 

زم دانند و چون نرمي در  و تضميد مكرر نمايند و هر بار نخست تنطيل الگرم نيم خطمي يا به آب صرف به طبيخ

 سبوس گندم خوب بكوبند تا باريك شود از  است كه بورم صلب مجربضماد برند كار بهورم پديد آيد محلالت 

 خاكستر خرما دو جزو خطمي يك ديگرپارچه گذرانيده با اشق و سكنجبين عسلي سرشته بر موضع ورم بندند 

 به جهت ديگر  است ريختن بسيار نافعگرم نيماد نمايند و آب جزو كوفته بيخته بشهند و يا سكنجبين آميخته ضم

 تازه به شيرالثعلب تخم مرو كتيرا انزروت حلبه بزركتان كوفته بيخته   زوفاي خشك عنب استاورام صلبه بسيار نافع

و  ضماد كنند گرم نيم بمالند تا همچون مرهم شود به دستهپخته زردة تخم مرغ روغن گل داخل كرده در هاون 

 كه اورام صلبه را نرم كند كنجد شاهدانه گل سرخ ديگرشود  گاهي نان خشك و برگ چقندر نيز داخل كرده مي

پشت گوسفند زفت  ديگرسرشته ضماد نمايند  به گالب الملك تخم شبت مساوي كوفته بزركتان حلبه بابونه اكليل

 منضج ديگربر پارچه كشيده ضماد نمايند ة انجير خام سرشته به شيررومي مقل داخليون زراوند مدحرج مساوي 

 دو درم هر يكورم صلب و مفجر توتياي سبز سهاگة بريان سجي هلدي هر واحد يك ورم ميدة گندم تخم حلبه 

 برگ سنبهالو و برگ نيب جوش داده آبي كه شش درم جدا جدا كوفته بيخته در هر يكچهال پيپل ريوند چيني 

 خردل  است كه در تحليل صالبات و خنازير و سلعه از مجربات حكيم علياشقمرهم باشند آميخته ضماد نمايند 

كف دريا زراوند طويل تخم انجره كبريت زرد مقل اشق هر يك دو جزو زيت كهنه دوازده جزو ادويه را بغايت نازك 

 و ادويه را بر بسايند كه مثل غبار گردد و مقل و اشق را در زيت حل كنند و ده جزو موم زرد گداخته اضافه كنند

 مرهم و يك جزو روغن گل و يك از اينآن ريزند و بمالند تا مرهم شود و چون خواهند كه استعمال كنند يك جزو 

جزو روغن زيت با هم مخلوط كرده ضماد كنند و اجتناب از مبردات و مرطبات و التزام گرسنگي و تشنگي بيمار را 

 در تحليل اورام صلبه و غدديه و سرطانيه و شخصي شصت ساله را ست االمنفعت  و ايضاً اين مرهم عظيم استالزم
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 كره قريب نصف قطعة آن بود و قطر قاعدة او درازتر از يك شبر بود و اين مرض به شكلبر معدة او غده سقيروسي 

زياده از سي سال داشت پس عالج او بدين مرهم نموديم و در مدت چهار ماه صحت يافت و اين مرهم نزد ما 

 مرهم و گاهي بطور ضماد بطبخ و به طريقنمائيم گاهي   مختلف استعمال آن ميبه طريق و  استثيراالستعمالك

 تند حل كرده ادوية به سركه ادوية او مثل غبار سائيده و زيت و موم را حذف كرده و مقل و اشق را چنان چهغيره 

نمايد ليكن  تر مي گردد و فائده عظيم ر نفع ميتر د تر و سريع شود و غائص مسحوقه بدان آميخته ضماد كرده مي

 بمرهم به عدهبپزند تا مثل خمير گردد  به گالب كند و اگر برگ خطمي سفيد كوفته گاهي جراحت قليلي مي

مذكور و مرهم داخليون مساوي سرشته بر ورم گذارند در انضاج دماميل و تحليل اورام صلبه حتي كه مادة خنازير 

 ابوسهل گويد سقيروس كه از بلغم غليظ حادث شود اقوال اكابررسد  ر غريبه از آن بظهور ميافعال عجيبه و آثا

عالجش به اشياي ملين نمايند و اشيائيكه نرم كند بايد كه مزاج آنها از حرارت در درجه دوم يا سوم باشد و بايد كه 

ار اندك تا ورم را تحليل بسيار نكند  كه مسدد مغري باشد بمقد استاز يبوست در درجه اول باشد و مع ذلك واجب

 كه بدان آن است تلئين او و بار ديگر تحليل او نمايند اما تلئين بهر يك بارو تجفيف و تصليب او ننمايد و بايد كه 

آن االسخان و التجفيف حاصل شود و اما تحليل بنابر  خلط غليظ مستعد براي تحليل گردد و تلئين به اشياي قليل

 مهيا ساخته فاني گردد و تحليل به اشياي حاصل گردد كه تسخين و تجفيف آن را تلئين چيزي كه كه بدان است

 بدن بدواي   اورام آنچه حس داشته باشد عالج او واجب بود و اعتماد بعد تنقيةاز ايننويسد كه   ميشيخنمايد 

بر دوائي بايد كه تحليل و تلئين  بود اگر خون بسيار سياه باشد به فصدمخرج خلط فاعل مرض كه گاهي آن تنقيه 

 به سبب تحجر خواهد شد به شدت محلل و مجفف بود عالج اين نه كنند كه او مودي  كهييدواهر دو نمايد و ب

 كه در به مدرات كه براي عالج آن دو دوره مقرر سازند يكي دور تحليل  استتجفف غليظ و تحلل لطيف و واجب

 كه آن عضو را  استبراي تلئين و اين هر دو دوره متعاقب متعاون باشند و الزمآن تجفيف بسيار نباشد و دور ديگر 

 عضو مقابل او و بتحريك آن مقابل و رياضت آن و ايجاع آن به سويدر دوره تحليل گرسنه نمايند و جذب غذا 
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طالي زفت و  آن كنند بمالش و مانند آن و ببه سوي شكم سير نمايند و جذب غذا آن راكنند و در دورة تلئين 

 تخلخل عضو و تكاثف و شدت صالبت آن و ايضاً به حسبحاجت بقوت ادوية محلله و ملينه و ضعف آنها مختلف بود 

 كه كثرت حمام نكنند و ملينات كه به آنها اندك  استتركيب ادويه چنان بايد كه جامع هر دو قوت باشد و واجب

ابي و گوساله و نر گاو و گوزن خاصه و مخ آنها و پيه بز نر و  چون پيه ماكيان و مرغ استتحليل بود آن مثل شحوم

 و شحوم درندگان چون شير و گرگ و پلنگ و خرس و مانند آن چون روباه و كفتار و شحوم نيكو است آن راپيه خر 

 كه بدان مثل اشق و مقل و قنه و مصطكي مخلوط سازند اگر تحليل خواهند و مفرد  استجوارح طيور و الزم

 و در لعاب حلبه و كتان تحليل  استعمال كنند اگر تلئين منظور باشد و افضل شحوم مذكوره پيه شير و خرساست

 كه فعل او مثل فعل  استشحوم و امثال آن از ملينات نمك البته نباشد بلكه واجب در اين  و بايد كه استو تلئين

جفيف نمايد واز محلالت كه در آن اندك تلئين ي نرسد كه تبه حدآفتاب در موم از روي تليني و تذويب باشد و 

 و بهترين آنها  استباشد مقل صقالبي و زيت كهنه و روغن حنا و روغن سوسن و قنه و الدن و ميعه و زوفاي رطب

 كه در عنف و جفاف كمتر باشد و در رطوبت شديدتر بود و مصطكي نيز قريب ادوية مذكوره است و در آن است

 اين است و از ملينات  استن و انجير بستي و بيدانجير تحليل و تلئين هر دو موافق كفايتروغن حنا و روغن سوس

كه بگيرند دردي روغن كتان و دردي روغن كنجد و هر دو را بجوشانند و بعد از آن كه نيك بجوشد چربي چكتي 

مار و بيخ خطمي و از آن هر دو  كه بگيرند قثاءالحاين استدنبه اندازند و استعمال كنند و از ادوية جيده براي او 

 كه به اشق محلول در  استلطوخ سازند و اگر با وي ميعه آميزند بهتر باشد و چون لينت در ورم ظاهر شود الزم

 برند و يا بگيرند قنه و كار بهسركة كهنه بسيار روزها لطوخ سازند بعد از آن معاودت تلئين نمايند و يا قنه و جاوشير 

 بان و روغن سوسن و اندك لعاب حلبه و تخم كتان لت كنند و مثل مرهم به روغنرا بسايند و اشق و مقل و همه 

 چون در مراهم اورام صلبه افتد و اگر چرك حمام يافته نشود بدل آن  استبسازند و چرك حمام از ادوية شديدالنفع

 خنازير ذكر كرديم و ضماد  كه دراين استخطمي و نطرون استعمال كنند و از اضمده جيده وقت تحليل ضماد 

 كه استعمال سركه و ادخال او  استنابريس و قومادن و چون ورم شديدالغلظ باشد از سركه چاره نبود وليكن واجب
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در ادويه در آخر امر باشد نه در اول آن و آنگاه بايد كه مبالغه در تلئين واقع شود و مع ادخال فترات تلئين و به 

اليمت نمايند و اگر به استعمال او ماليمت نكنند بعصب ضرر كند و متحجر نمايد و استعمال سركه آهستگي و م

 در طحال بود  گاهي طالي كه آنطبيب استعمال سركه بيشتر در آنجا نمايد كه ورم در عضو لحمي باشد مثل 

 رقيق كنند بعدازن  جاوشير پس اشق و ابتدا به اندكبه مثل طال به عده كنند و بتخبير بدان نمايند به سركهموضع 

 كه بر ورم روغن لين كه در آن قبض نباشد  است به تلئين تدريج كنند و واجببه عدهدر قوت زياده نمايند 

 و خصوصاً روغن شبت مرتب از شبت رطب و آنچه از صالبات در اوتار و  استتر از آب استعمال نمايند و آن موافق

ات جيده بهر اين بتبخير از سنگ گرم خصوصاً سنگ آسياست كه بر عصب باشد معالجه بمقطعات نمايند و از معالج

 كه مبالغه در تبخير و  استآن سركة ترش پاشيده باشند و بهتر چيزها كه از آن تبخير كنند مارقشيشاست و الزم

 ت اسكند و واجب كنند و نفع مي  عرض ظاهر گردد و گاهي طال بمارقشيشا سركه سوده ميكه آنتدخين نمايند تا 

 نيز در استعمال سركه آهستگي نمايند تا تغريق لطيف و تصليب كثيف نكند و قوت عصب را به افراط در اينجاكه 

فاسد ننمايد و آن در ابتدا رديست پس بهر استعمال او فترات نمايند و در ميان آن تلئين كنند و چون ابتدا نمايند 

  استطال به ادوية موانقه نمايند و اين در عضو لحمي اسلم ذكر كرديم و در آن هنگام بدان چهبتبخير عضو كنند 

 قابضه بر آن و تحجر   گويد كه اگر حدوث سقيروس از قبيل بقاياي ورم حار از كثرت استعمال ادوية مبردةمجوسي

و تصلب ماده باشد پس عالج آن به اشياي ملينه مسخنه نمايند و آن اشيائيست كه اسخان آنها در درجة ثاني و 

لث و يبس آنها در درجة اولي باشد و از ادوية كه چنين باشد مغز ساق گاو با موم و روغن بنفشه است و پيه گوزن ثا

و نر گاو و پيه خرس با مقل بگدازند و استعمال كنند و يا مرهم داخليون استعمال نمايند و يا بگيرند مقل ازرق و 

رم پيه قاز ده درم مثل او اشق را به آب گرم حل كرده به اشق هر واحد پنج درم مرزنجوش تازه باريك سوده سه د

به ادويه آميزند تا مثل مرهم گردد و بر ورم صلب بدان ضماد نمايند و اما ورم صلب هرگاه از مادة سوداوي باشد كه 

 عضو بريزد و يا در آن تولد كند پس عالجش بشرب ادوية مسهله منقي سودا مثل مطبوخ افتيمون و شرب سوي
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هليلة سياه پوست هليلة كابلي هر واحد هفت درم  صفت آنالجبن مرتب از پنيرمايه به اين سفوف كنند ماء

 ورم همه را باريك كوفته سه درم بماءالجبن مقدار حاجت يك و نيمافتيمون بسفائج هر واحد چهار درم نمك نفطي 

 كرنب و نمكسود و لخم بز نر و مانند آن بدهند و پرهيز مريض از اغذية غليظة مولد سودا مثل لحوم بقر و عدس و

بگيرند اشق و مقل و بارزد مساوي و در   صفت آنكنانند و بر موضع مرهم داخليون ضماد كنند و يا به اين ضماد

هاون به اندك چربي ماكيان و بط و روغن بان و يا روغن سوسن بسايند تا مثل مرهم گردد و بر پارچه طال كرده 

 پخته شود پس بر كه آن آرند بگيرند انجير سفيد شيرين و در آب خوب بجوشانند تا به عملد بنهند و يا اين ضما

آن آرد حلبه و بزركتان و خطمي سفيد مساوي انداخته در هاون به اندك روغن سوسن بسايند تا هموار گردد و بر 

د پيه شير و پيه خرس و پيه  بگيرن ضماد محلل اورام صلبه استورم ضماد كنند كه اين در تحليل و تلئين نافع

 گل بگدازند و صموغ را به آب به روغنگوزن هر واحد پنج درم مقل و اشق و جاوشير هر واحد دو درم و شحوم را 

 گويد كه در طبريگرم بسايند و همه را آميخته بر ورم بمالند و ايضاً ميعه سائله با زيت كهنه گرفته بر ورم بمالند 

 دو دست كنند و در ميان هر دو فصد فاصلة چند روز حسب اقتضاي قوت مريض دهند بعد ابتدا فصد باسليق از هر

 به مطبوخه در معالة سرطان مذكور شد استفراغ ماده نمايند و چند روز بگذارند پس به يكاز آن اگر مانعي نباشد بح

االمكان اقتصار  تر حتي تر از لطيف افتيمون كه نسخة او در عالج ماليخوليا مسطور شد تنقيه كنند و از اغذيه بر قليل

 منع نمايند نانخورش باشد يا ميوه و امر به نشستن در چشمة نطروني و كبريتي و به الكلورزند و از اغذيه غليظه 

شرب آبهاي آنها كنند كه اين استيصال او كند و ببرد و معجونيكه براي ابتداي اين ورم ابوماهر موسي بن يسار 

عصارة غافث خالص افتيمون هليلة سياه و كابلي ايارج فيقرا هر يك ده درم  نسخة آن تاين استركيب داده 

 پنج درم ساذج هندي و هر يكاسقولوقندريون و آمله هر واحد پانزده درم افسنتين رومي اصفرطري و گاوزبان 

 در پنج روز دو بوزيدان و تودري و شيطرج و مصطكي هر يك سه درم همه را باريك سائيده بمويز منقي سرشته

شك صحت يابد و اگر حل نكند به اندك سقمونياي   بياز اينمثقال از آن استعمال كنند پس اگر حل طبيعت نمايد 
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 قوي سازند و اين معجون تنها با پرهيز از استحكام اين ورم هنگام ابتداي آن مع آن رامشوي در سيب و قدري تربد 

 يبس يا توليد سودا به طريقم در بلدي باشد كه هواي او معين مرض بود  ببرد پس اگر ابتداي اين ورآن راكند و 

مريض به بلد ديگر كه هواي او معين طبيعت بر مقابلة مرض باشد نقل كند پس هرگاه اين مرض زياد قي كند و 

ماد هنوز حس عضو زائل نشود به دواي مذكور عالج كنند و در معالجة او اينقدر زياده نمايند كه دائم اين ض

استعمال كنند بگيرند مرهم داخليون و مرهم سرنج كه هر دو در معالجة سلعه مذكور شد هر واحد پنج درم آرد 

 و خاك زفت و يا زفت كه در آن بو نباشد يا هر دو هفت  درم  استترمس ده درم جوزالخشب كه آن عود زنجي

 و بقراط ذكر كرده كه گشنيز حار  استم نافعهمه را در آب گشنيز سبز حل كنند و اين تنها براي تحليل اين ور

كند و جالينوس از آن در ادوية مفرده بيان   و بر آن استدالل نموده كه آن تحليل خنازير و اورام صلبه مي استيابس

نموده و اگر قول او صحيح نبودي جالينوس اين ضماد را به اين آب ذكر نكردي و اين ضماد مع لزوم پرهيز و 

كنند بگيرند اسرب محكوك پنج درم  برد و ايضاً اين ورم را به اين قيروطي ضماد مي ن ورم را البته ميتلطيف غذا اي

 به عده بجوشانند و به لعاب حلبه و تخم كتان قسفيه نمايند به زيتمرداسنگ سه درم موم مصفي ده درم و اين را 

 و مالك  است حرّانيان اسقيا نامند و آن مجرب مخلوط گردد و اين ضماد راكه آناز آتش فرود آرند و حل كنند تا 

 و اما چون مستحكم شود و حس عضو برود پس آنچه در آن حاصل شود البته مستحيل  استامر در معالجة اين ورم

 گويد كه تنقية بدن از الياس ابن عالج نبود آن راو متغير نگردد و هرگاه مستحيل نشود از حال او معترض نشوند 

السوس و بادرنجبويه هر واحد سه درم و گلقند ده  ن نمايند به اين طور كه هر صبح جالب از اصلخلط غالب بر آ

درم بنوشانند و غذا مزورة خود و مغز قرطم دهند و چون نضج در قاروره ظاهر شود استفراغ بدن بمبطوخ افتيمون 

واحد سه درم باديان دو درم و با شكر السوس هر  يا بحب آن كنند و يا بگيرند سناي مكي هفت درم بادرنجبويه اصل

سفيد پانزده درم جوشانيده صاف نموده با معجون نجاح هفت مثقال سحرگاه بنوشند و بگيرند پيه شير و خرس و 

روباه و پلنگ و شحوم جوارح طيور و همه را بگدازند و با وي ميعه و مقل و مصطكي مخلوط كرده بدان طال كنند 
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 صلبه بزركتان تخم كنوچه تخم خطمي هر واحد ده درم حلبه پنج درم انجير مصفت ضماد ديگر محلل اورا

نويسند كه   و غيره ميخجنديسفيد بيست درم همه را با انجير در هاون بكوبند تا هموار گردد بر ورم طال نمايند 

 فاصلة لطيفه  لحومبهالسوس و باديان با گلقند بدهند و غذا حمصيه  هر صباح مطبوخ بادرنجبويه و گاوزبان و اصل

سازند و اجتناب از اطمعه مولد سودا مثل عدس و برنج و مانند آن و استحمام خفيف استعمال كنند و در حمام 

ات نمايند كه در آن سنا و بسفائج و غاريقون و هليلة سياه و كابلي باشد و اگر به مطبوخمكث نبايد كرد و تنقيه 

 و به فصدمقدار حس او و در آن هنگام بايد كه مدام از آن امالة ماده الحس گردد عسرالبرء باشد بر  عضو ضعيف

اسهال بمخجرات سودا كنند تا ضرر او عظيم نگردد و اغذية محدوده مثل چوجة مرغ و دراج و مزورات خورانند تا 

دواي نرم صفت  مطالعه بايد كرد آن را  استورم زياده نشود و عالج اورام صلب و عالج نقرس بارد با هم نزديك

 حل كرده برنهند و پيه بط با خطمي نرم كننده به سركه خاكستر بكر كرنب و راتيانج و اشق و مقل همه كننده

 گويد كه در عالج اين مبادرت به تنقية بدن از خلط فاعل كنند و اگر عالمت خون ظاهر باشد تنقيه گيالنياست 

عد نضج آن و اگر عالمت خون ظاهر نباشد اوالً نضج ماده  نمايند بعد از آن بادية مسهلة مخصوصة ماده ببه فصد

صورت تنقيه يك دفعه نبايد كرد بلكه بدفعات نمايند نضج  در اين كه آننمايند پس مسهل استعمال كنند غير 

دهند پس استفراغ نمايند و همچنين تا هنگاميگه نقاي تام حاصل گردد بعد از آن اصالح غذا كنند تا خلط نيك 

 بعد آن تدبير قطع  است متحلل تولد كند و در بعض اوقات مفرحات مقوي قلب دهند چه ماده سوداويعضو مادة

مادة منصب بعضو بمالش عضو مقابل او يا بطالي زفت بر عضو مقابل كنند و تدبير تحليل مادة مابقي نمايند به اين 

لل كه تحليل او قوي نباشد بر آن گذارند طور كه بر عضو ملينات صالبت مثل شحوم نهند و بعد لينت ماده دواي مح

 فاني گردد ليكن محلل عضو به تمامه ماده كه آن تحليل آن نمايند تا به تكرارپس اگر چيزي از ماده باقي ماند 

 در تر از محلل عضو متكاثف باشد و همچنين محلل عضو لين به نسبت محلل عضو صلب و متخلخل بايد كه ضعيف

نند مگر استكثار آن ننمايند بلكه استعمال او در اوقات متباعده باشد و رطب بود و در آن اثنا تعاهد حمام كاين 
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آبزن استعمال كنند و در آن حشايش مرخيه مثل تخم خطمي و خبازي و روغن بنفشه و جو مقشر زياده نمايند و 

ات گاهي از ورم رخو بعينه عارض  گويد كه صالبانطاكييه زائل گردد به الكل كه آنهمواره به اين تدبير پردازند تا 

 سرد شود يا خشك گردد بغير تحليل و در عالج اين قسم گاهي جهال ابتدا به چنان چهشود چون عالج آن بد گردد 

الراي   عالج اين در باديكه آن علم ايشان كه صالبات نشود مگر از سودا و حال به جهتكنند  تنقية خلط سوداوي مي

 ياسمين به مثل در ورم رخو گذشت و ترطيب او به ادهان حاره چون روغن پسته و بادام بدان چهبتسخين عضو بود 

فعل  در اين يا زنبق و بضمادات مانند بزور و خطمي و آنچه در سرطان بيايد و روغن كنجد و روغن گاو و مسله را

 افراط خلط در كميت بببه س و فصد گاهي  است و اما آنچه از ورم صلب اصاله باشد عالجش تنقية خلط استنيك

 چيزي از در اينجاشود و   رداءت در كيفيت خاصه و لهذا گاهي فصد در سوداوي كرده ميبه سبببود و گاهي 

 الجورد داعي گردد پس هرگاه بنقاي ماده به مثلتر نيست و گاهي حاجت  مطبوخ بشربت فواكه شيرين كرده نافع

 در غذا بر ماكيان و بيضة آن و مثل بادام و مويز اقتصار ورزند اولي يقين شود عالج بوضعيات مذكوره نمايند و اگر

  باشد و در نزهت گفته كه عالج اين ورم بعالج سلع نمايد سواي قطع

  مسامير

 و مسمار عقدة مستدير سفيد مثل سرمسمار بود و مسامير از بهر آن گويند كه در پوست ر استو آن جمع مسا

د و شكل و مستدير همچو سرميخ بود درنگ و آن سفيد از بهر آن باشد كه مادة جاي كرده و در گوشت نشسته باش

 در جسم به عدهآن رطوبتي بود افسرده و بسيار باشد كه از خراش جلد و بعد خراجات و عقب عالج آن عارض شود 

 مسامير نزد بعضي از كثرت نمايد و اكثر آن درياي و انگشتان پاي و دراسافل بدن حادث شود و از راه رفتن بازدارد و

 از ر استنويسند كه نوع ديگ  ميايالقي و جرجانياند چنان   و بعضي ديگر از انواع غدد شمرده استاقسام ثاليل

 ثولول بيرون پوست باشد اين چنان كه مسامير گويند و آن چيزي باشد همچو ثولول نگونسار يعني آن راغدد كه 

 شق كرده و مثل سلعه بيرون آرند و اگر اخراج آن ممكن آن رايد كه  باعالجدر اندرون باشد در گوشت نشسته 
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نباشد مدام پوست بدست بكوبند و بمالند و لزوم بستن اسرب بر آن كنند و انزروت و نوشادر و زنگار به آب صابون 

گر عالج اند باقي عالجش از بحث غدد و ثاليل اخذ كنند و بساست كه ا سرشته طال كردن از عالج خاص او نوشته

  الشيخ اين نكنند سرطان گردد كذا قال

  سرطان

 از ورم سوداوي صلب تيره رنگ موذي مولم كه تولد او اكثر از سوداوي احتراقي محترق از مادة صفراوي  استعبارت

صرف و يا محترق از مادة بلغمي مخالط صفرا بود و گاهي از سوداي محترق از سودا باشد و يا سوداي صرف در وي 

ادث نشود پس اگر مادة او سوداي صفراي بود البته متقرح گردد و اين بدست و آنچه از احتراق بلغم و قدري خون ح

 و گاهي متقرح شود و اگر ماده از سوداي محترق  است كه متقرح نگردد و اين عسرالعالجآن استصفرا افتد اكثر 

 كه سرطان با درد شديد و آن استقيروس ورم و س در اين و فرقباشد درد و سوزش او صعب بود و ريش نگردد 

 در فلغموني چنان چهسوزش و ضربان و سرعت ازدياد انتفاخ بود و در حوالي اين رگها ظاهر گردند و سرخ نباشند 

بلكه مائل بسياهي و تيرگي و سبزي و ايضاً غالباً حدوث اين ابتداء باشد و غالباً حدوث ورم صلب انتقالي از ورم حار 

 كه سرطان را حس در موضع متورم آن استاً سرطان گاهي متقرح گردد و ايضاً فرق با سقيروس حقيقي بود و ايض

 البته حس نباشد و اكثر اين در اعضاي متخلخل عارض شود و لهذا در زنان اكثر افتد و ايضاً در اعضاي آن رابود و 

 حلق و حنجره و در خصيه و قضيب و در امعا عصبيه و رطبه مثل پستان و رحم در زنان و مردان را بيشتر در حوالي

و معده و ايضاً در روي و سائر مواضع رطبه افتد و هرگاه بر پشت عارض شود در اكثر قاتل بود در ابتداي عروض 

 عالمات او به عدهتر بود در اول ظهور او در اكثر امر  الحال باشد و چون سرطان ظاهر شود امر معرفت او مشكل خفي

 بادام يا باقالي كوچك بسيار سخت گرد شكل تيره رنگ باشد و در موضع آن اندك به قدر در ابتدا پديد آيد و

 گردد و هر چونكه زياده گردد رگهاي تيره و سبز شبيه بپاي خربزه مثل كه آنحرارت بود بعد از آن زياده شود تا 

 و التهاب و ضربان بمقدار كم و بيشي خرچنك پديد آيد و بشعلة آتش ماند كه پيوسته ملتهب باشد و درد و سوزش
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آميختن صفراي سوخته با سودا بود و چون سرطان متقرح شود قرحه سياه هولناك ظاهر گردد و لب او غليظ سرخ 

يا سبز منقلب بخارج باشد و در آن شبيه بشحم بود و از آن زرداب بدبو سيالن كند و با درد و سوزش خفقانيت و 

الوجع و ساكن بود و بعضي متادي بتقرح گردد  ن بعضي شديدالوجع و بعضي قليل از سرطابالجملهغشي شود 

 تقريح بگرداند و لبهاي او را به سويبعضي غيرمتقرح باشد وگاهي متقرح بغير منتقل شود و گاهي عالج او به آهن 

 تشبث او بعضو مثل به سبب يكي از دو امر باشد اعني يا به سببتر كند و اين ورم مسمي بسرطان  تر و صلب غليظ

 صورت او در استدارت آن در اكثر مع رنگ او و حدوث عروق او مثل به سببتشبت سرطان بصيد كنند و او و يا 

 چون مستحكم گردد به نشود بخالف مادة  است كه مادة اين مرض مفسده و غائصو بدانندپايهاي آن گرداند 

 بلكه  است حاد مفسدست ليكن به اين مرتبه نيست و نه غائص او اگرچه صالبت و ايضاً بخالف مادة جذام كه مادة

 بغايت  است الحاصل سرطان مرضي منتشر در ظاهر بدن بود و لهذا جذام طول كند و ايضاً به شود به نسبت سرطان

شايد كه   برند ميكار بهصعب و خطرناك كه طمع در اصالح آن نبايد داشت و اگر در آغاز برسند و تدابير صائبه 

 سودا و به مسهل فصد كنند و زلو بچسپانند و بعد نضج از منضج سودا عالجوقف كند و از زياد قي بازماند ت

 حرارت جگر گوشند و چيزهائيكه در آن حدت بود استعمال نكنند و خوردن به تسكينماءالجبن تنقيه نمايند و 

آلثعلب سبز و آب گشنيز سبز با  نب و سنگ آسيا و سنگ آهن تيز كن و اسرب به آب ع استاطريفل غددي مجرب

هم بسايند پس همه آميخته روغن گل افزوده طال كنند تا ورم را زياده شدن ندهد بعد از آن سفيدة ارزيز گل ارمني 

 زيت آميخته طال نمايند تا محافظت از تقرح نمايد و اگر متقرح گردد سفيدة ارزيز توتياي مغسول به روغنآب كاهو 

 گاو طال نمايند سرطان به روغنازند تا اندمال يابد و گويند كه اگر سنگ پشت مجموعه سوخته به روغن گل طال س

 كه روغن سياه را خوب جوش داده سرد ر است و در بياض استادي مرحومي مسطو استمتقرح را مجرب و بيعديل

غليظ شود طال نمايند كرده استخوان پشت سنگ پشت تازه باشد يا خشك كوفته در روغن انداخته حل سازند چون 

نويسند كه براي  اند و بعضي اطباي هند مي  و اسرب سوخته نيز مجرب نوشته استكه سرطان و جيمع قروح را نافع
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 دوهيت گويند آمله منقي شب در بول مادة گاو نازائيده تر كنند و صبح سائيده طال نمايند و آن راسرطان كه 

 در بول آن راباشد اگر   گويند كه گياه كندر و يونجي كه بطرف ميوات مي كرده بربندند وگرم نيمبااليش برگ نيم 

كند و اگر برنج سرخ مقدار چهاردرم در دوغ گاو خوب بپزند تا   زائل ميآن راگاو نازائيده بسايند و بر سرطان كنند 

 بعد از آن و تنقيه و  از زياد قي در ابتدا و از تقرحآن رامثل مرهم گردد و بر موضع سرطان بنهند پس منع كند 

 ضماداندمال متقرح نمايد و بهترين ادويه استخوان گربه است كه به آب هليله و هليله و آمله سوده طال نمايند 

حكيم علويخان كه در ازالة سرطان مقترح از مجرباتست پوست انار عدس مقشر گل مغره هر واحد يك توله كوفته 

 برند و از كار بهاله و اگر زياده از سه سال باشد بهتر بود با هم آميخته بيخته در شش توله قند سياه كهنة سه س

 يكحبه نيز به قدرماند و چون دوا   تا كه در قرحه فسادي و آفتي باشد تمام دوا بر قرحه ميآن استخواص اين دوا 

خان  اض حكيم اجمل و در بي استآنجا نماند پس بدانند كه قرحه بصحت انجاميده و آكله و قروح خبيثه را نافع

 كه ادويه را مع قند مساوي گرفته به آب سحق كرده استعمال نمايند ليكن بايد كه گرد سرطان مثل ر استمسطو

 معمول و مجرب مرهم سرطانبخشد  حلقه ضماد نمايند و باالي سرطان از دوا بيخ نبايد نهاد كه بي اين نفع نمي

 ترپهله سه درم برگ بهي كه خشك شده درم يكوب هر يك حكيم بقاخان شنگرف فلفل سياه كات سفيد زردچ

 به روغن حاجت موم به قدر روغن گاو درم يك هر يك جدا جدا كوفته بيخته سيماب موم سفيد درم يكافتاده باشد 

گداخته جمله را يكجا حل كرده مرهم سازند و بر سرطان و دمل بر پارچه طال كرده بچسپانند و گرداگرد سرطان 

 كه درد بنشاند و جراحت را به اصالح ايضاًاسرب را به آب گشنيز سبز و سركه با هم سائيده طال نمايند دو قطعه 

 چهار درم سرطان هر يك دو درم شياف ماميثا موم سفيد هر يك بوش دربندي اقاقيا درم يكآرد صندل سفيد 

 براي سرطان و قروح ايضاًرند  آبه عمل مقرر مرهم سازند و به دستورسوخته يك عدد و روغن گل قدر حاجت 

پستان از بياض مجربي منقول زبان سگ سوخته يك عدد رسكپور سنگ جراحت تزروي خطائي دانه هيل انزروت 

 دو ماشه كافور بهيم سيني سنگرف رومي صندل هر يك سه ماشه فلفل گرد بيست و يك عدد روغن گاو دو هر يك



709 

 

 كه چون ابتدا كند پس گاهي ممكن بود آن است عالج او بايد داشت فرمايد آنچه توقع در  شيخ مياقوال حذاقدام 

كه منع كنند حتي كه بر حال خودش باقي ماند تا زياده نشود يا حفاظت نمايند تا مقترح نگردد و گاهي در بعض 

رض احيان اتفاق افتد كه سرطان مبتدي به شود و اما مستحكم به نشود و بسيار باشد كه در باطن سرطان خفي عا

شود و در آن صالح مثل آن باشد كه بقراط گفته كه حركت ندهند پس اگر حركت دهند بساست كه مؤدي بهالك 

گردد و اگر ترك نمايند و معالجه نكنند پس گاهي مدت طول كند مع سالمت و خصوصاً چون اصالح اغذيه كنند و 

الشعير و ماهي رضراضي و زرده بيضه نيمبرشت غذائيكه بتريد و ترطيب نمايد و ماده ساكن سالم پيدا كند مثل ماء

 رطبه حتي كه به قولو مانند آن اختيار نمايند و اگر در آنجا حرارت باشد و دوغ گاو تازه مسكه صاف كرده بدهند و 

 Ĥن استكدو بخورانند و گاهي سرطان كوچك متحمل قطع باشد و اگر ممكن بود كه بچيزي باطل گردد پس امك

 شديداالستيصال متعددي بطائفه كه قطع او از مطيف ورم سيال بجميع عروق ساقي آن بود طعبه قكه باطل شود 

حتي كه از آن چيزي باقي نماند و بعد از آن خون بسيار از آن سائل گردد و تقدم تنقية بدن از مادة رديه به اسهال 

قويت عضو بر دفع نمايند با وجود  حفظ او بر بقاي او به اغذية جيده در كميت و كيفيت و تبه عدهو فصد كنند 

 قطع او در اكثر اوقات شر او افزايد و گاهي بعد قطع بداغ حاجت افتد و گاهي در داغ خطر عظيم بود چون كه آن

اند كه طبيبي قطع پستان مسرطن از بيخ او  سرطان قريب اعضاي رئيسه و نفيسه باشد و بعضي قدما حكايت كرده

ن پيدا شود گويم كه ممكن است كه پستان ثاني در طريق سرطان گردن باشد و نمود پس در پستان ديگر سرطا

 ذكر ادوية موضعيه ر است كه بر سبيل انتقال ماده باشد و اين ظاهرت استاين حالت را موافق افتاده باشد و ممكن

 منع از زيادتي و  ور استشود يعني ابطال سرطان اصال و اين دشوا براي سرطان كه بدان ارادة چهار غرض كرده مي

 بدان ارادة ابطال سرطان كرده شود در آن مثل دوائي اختيار كرده شود كه در كه آنمنع از تقرح و عالج متقرح پس 

 مستعد براي حصول بود در عضو از آن كه آن از مادة ردي حاصل شده و دفع باشد براي كه آنوي تحليل باشد براي 

 جهت آنچه او و به از اين كه در آن از ادويه لذاعه اجتناب ورزند و  است واجبو شديدالقوه و التحريك نباشد و لهذا
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 مثل روغن گل و مع روغن ها روغنجيده در آن از معدنيات باشد مغسول بود مثل توتياي مغسول و گاهي بدان از 

ت عضويه ادوية شود اما منع زيادتي پس توصل كرده بدان بجسم ماده و اصالح غذا و تقوي خيري مخلوط كرده مي

رادعة معروفه و استعمال لطوخات معدنيه مثل حكاكه سنگ آسيا و سنگ مسن و مثل لطوخ مرتب از حكاكة 

 مصبوب بر صاليه مثل روغن گل و مثل آب گشنيز و ايضاً تضميد به آب به رطوبتمحكوك از صاليه و دستة اسرب 

 اگر  استرده شود پس لطوخات مذكوره براي منع زيادت بدان ارادة منع تقرح ككه آن و  استغوره كوفته جيد نافع

 خصوصاً چون بحكاكه مذكور از دسته و صاليه اسراب آميخته شود و  استدر آن سوزش نباشد پس آن همه نافع

نيكو العالم با سفيداب اسرب باشد كه اين تركيب  الجمله گل مختوم يا گل ارمني با زيت انفاق يا آب حي هرگاه في

 تضميد بسرطان نهري تازه است و خصوصاً به اقليميا و اما عالج متقرح پس آنچه براي  استالنفع ه بليغ و آنچاست

الثعلب تر كرده مدام بر آن دارند و هرگاه قريب خشك شدن رسد   كه پارچه كتان در آب عنباين استآن جيدست 

 گل ارمني و گل مختوم و صبر درم يكواحد بر آن آب او چكانند و يا بگيرند مغز گندم و كندر و سفيدة ارزيز هر 

 به روغن مرهم مرتب به طريق ذرور و بر يابس به طريقمغسول هر واحد دو درم همه را سائيده بر سرطان رطب 

 صاحب كامل دواءالتوتيا يا توتياي مغسول به آب خرفه يا لعاب اسپغول آن راكند  گل استعمال كنند و نفع مي

 كه به شود و قومي بعيد استكم و بزرگ گردد ممكن نيست كه آن عالج قبول كند و گويد كه سرطان چون مستح

كنند چون در عضوي استيصال و قطع او ممكن بود حتي كه از بيخ او چيزي باقي نماند و اما  قطع او به آهن مي

ن و عرق بزرگ بود  گاهي در عضو شرائيكه آنهرگاه در آن اين ممكن نباشد پس مخاطره او از چند وجوه باشد يكي 

و از آن خروج خون چندان عارض شود كه بر مريض خوف باشد و اگر عروق و شرائين ببندند آفت به اعضاي رئيسه 

رسد كه از آن عروق و شرائين نشو كرده باشد و ايضاً ممكن نيست كه اصل آن عضو باشد و اما هرگاه اين ورم را در 

 در آن ورم باشد از جانب عليل گيرند چون قوت و سن عضوي كه عروق موافق ابتداي او دريابند بايد كه اوال فصد از

بايد كه اعتنا به ادرار حيض نمايند و تنقيه بدن به  و مزاج و فصل و مانند آن مساعدت كند و اگر مرض بزن باشد مي
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سوداوي نمايد و بايد ادويه مخرج مرة سودا كنند مثل طبيخ افتيمون و غاريقون و غيره از ادوية كه استفراغ خلط 

  است بدن از آن خلط پاك گردد و اين حب موافقكه آنكه بر استعمال آن يكدو دفعه اقتصار نكنند بلكه بيشتر تا 

 اسطوخودوس بسفائج هر واحد درم يك افتيمون درم يكبراي استفراغ خلط سوداوي و مرة سودا بگيرند هليلة سياه 

 همه را باريك سائيده به آب سرشته حبها درم يك سياه نيم درم غاريقون  درم نمك نفطي دو دانگ خربقيك و نيم

 معتدل به تدبيربايد كه تدبير صاحب او  سازند شربتي از سه تا چهار درم و چون استفراغ بدن از آن خلط نمودند مي

ر جاي  مسكن حدت سودا نمايند تا آنچه در بدن پيدا شود خون نيك باشد و مسكن مريض دبه رطوبتمائل 

الهوا مقرر كنند و به اغذية محمودالكيموس غذا سازند مثل لحوم بچة بز و چوجة مرغ و بچة ميش و ماهي  معتدل

 نيك با بقلة يماني و كدو و قطف و ايضاً ماءالشعير و ماءالجبن و سفوف مسهل سودا به طبيخرضراضي مرتب 

بل استفراغ ادوية كه منع و دفع ماده به اعتدال نمايد چون خورانند و اما آنچه بر عضو عليل گذارند بايد كه در اول ق

الثعلب و آب كاسني و كاكنج و گشنيز و مانند آن باشد و چون استفراغ بدن و تنقية او از خلط سوداوي  آب عنب

توتياي كرماني سوده مغسول و  صفت آنكردند ادويه محلله به اعتدال استعمال بايد كرد مثل دوا مرتب به توتيا 

مرداسنگ و سفيداب ارزيز هر واحد يك جزو موم ربع جزو ادويه كوفته بيخته موم را در روغن گل گداخته ادويه 

آميخته مرهم سازند و دواي مرتب بقلقطار منسوب بجالينوس استعمال كنند و مرهم زنجفر و مرهم رسل اين را و 

بگيرند سفيدة  صفت آنبه اين مرهم بايد كرد  و چون سرطان متقرح گردد معالجه  استسائر اورام صلبه را نافع

الثعلب با آب خرفه سبز يا آب گشنيز تر يا لعاب اسپغول با   گل و آب عنببه روغنارزيز و توتياي مغسول مساوي و 

نهند زيرا كه  ها حاضر باشد سائيده بر متقرح نهند و گاهي اين دوا را قبل از تقرح مياز اينآب كدو يا آب خيار هرچه 

بگيرند هاون اسرب يا ارزيز و دستة اسرب و در آن گل  صفت آن  است نافعآن راكند و اين دوا   تقرح او منع مياز

 سياه گردد و بر سرطان كه آن انداخته با سركه ممزوج به آب و يا با شير شتر خوب بسايند تا  ارمني يا گل مختوم

 گويد كه در ابتدا ابن الياسسايند نافع باشد باذن اهللا تعالي العالم و روغن گل ب منتقرح طال نمايند و اگر با وي حي
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السوس هر واحد سه درم با شكر سفيد ده درم بنوشانند و غذا  فصد كنند و هر صبح جالب از تخم كاسني و اصل

الغه در  و غاريقون نمايند و مببه مطبوخ بادام و بعد ظهور اثر نضج در قاروره تنقية سودا به مغزمزورة نخود و ماش 

 كه در قول صاحب كامل گذشت ليكن Ĥن استتنقية بدن از آن خلط كنند و يا اين حب بخورانند و نسخة اين هم

 و به آب كرفس حبها سازند و  است عوض خربقدرم يك وزن نمك يكدانگ و غاريقون نيم درم هليلة كابلي در اينجا

 تنقيه هر صبح سكنجبين بزوري ده درم در آب گرم حل  و يا ماءالجبن به افتيمون بدهند و بعد استاين يك شربت

كرده بنوشانند و غذا زيرباج لحوم تيهو و ماكيان و غيره كه مذكور شد و اگر با حرارت مزاج باشد غذا ماءالشعير با 

 گل و روغن خيري بر درم نهند و از به روغنبچة مرغ سازند و ايضاً بعد تنقيه ادوية محلله مثل توتياي مغسول 

التحليل بر عضو متورم حذر كنند و چون سرطان متقرح گردد و از آن زرداب  التحليل و قوي نهادن ادويه ضعيف

سيالن نمايد استعمال اين مرهم او را نافع بود توتياي مغسول و گل مختوم و گل سرخ و گل ارمني مساوي در هاون 

ن دوا نيز نفع بليغ نمايد بگيرند سرطان نهري تازه رصاص بدستة آن با روغن گل سحق بليغ نمايند و طال كنند و اي

 به دستورو شق كرده بر آن نهند هر روز يك مرتبه يا دو مرتبه و يا بگيرند خاكستر سرطان با قيروطي روغن گل و 

 گويند كه در اوائل فصد احكل و رگهاي مناسب موضع او كنند و خون ابومنصور و خجنديمرهم استعمال نمايند 

حتياج بيرون آرند و از اغذية مولد سودا و صفرا مثل عدس و قنبيط و بادنجان و لحم وحشي و بقير و شراب  ابه قدر

سياه غليظ و مانند آن كه خون غليظ پيدا كند و از جمله اغذيه و ادويه حاره كه خون را سياه كنند اجتناب نمايند 

به السوس با شكر بنوشند و غذا ماش يا ماءالشعير  لو هر صباح شربت از گاوزبان و تخم كاسني و بادرنجبويه و اص

 بادام يا بچة مرغ و لحم خرفان و بعد ظهور آثار نضج در بول تنقية متواتر به ادوية مطبوخة مسهل سودا مثل مغز

آن سنا و بسفائج و افتيمون و اسطوخودوس و هليلة سياه و كابلي و مانند آن كنند و ماءالجبن بترنجبين و افتيمون 

 نفع كند و بايد كه در نضج و تنقية ماده اين مرض مبالغه نمايند و اما چون عظيم و تمام شود عالج او بماليمت را

 بارده به قولالحال از ادويه و اغذيه و غيره حذر كنند و به  نمايند تا متقرح نگردد و اين چنان باشد كه از تسخين في
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به  برند نشاسته و سفيداب و كندر و صبر و گل ارمني كار به يهودي تبريد آن نمايند و اگر متقرح گردد اين ضماد

 گفته كه صاحب سرطان بقراط گل مرهم سازند و بنهند پس اگر شديدالرطوبت باشد بر آن خشك بپاشند و روغن

ش پارچه به  بسيار از سودا اسهال نمايند بعد از آن اگر متقرح باشد زنگار يا دواي حاد بر آن نهند و بااليبه مراترا 

 كه اصول او  است آن سيالن كند پس به اين ممكنبه سويآب سرد تر كرده نهند و عضو را بربندند بنوعيكه ماده 

 آن سائل نشود و جالينوس نوشته كه اميد اين دارم از قول بقراط و محمدبن زكريا به سويمتاكل گردد و ماده 

ايضاً گويد كه من بر سرطان كه در بيخ گوش مردي بود بعد از گويد كه من برانم كه اين در مكروه او بيفزايد و 

خورد و بسيار سوراخ نكرد اميد صحت او بدان كردم و   اندك اندك ميآن را متقرح شده بود زنگار پاشيدم و كه آن

گفته كه خوردن لحوم افاعي مطبوخ به آب و نمك و شبت و شراب ريحاني تنقية بدن و نشف مادة سرطان از آن 

 گويد كه چون طبيب اين مرض را در اهللا هبه ابن آن استكند و ملح فاعي همچنين فعل كند و ايضاً قويتر از  مي

 بدن پاك گردد و مريض را كه آن افتيمون مكرر كند تا به مطبوخابتداي او دريابد فصد باسليق نمايد و استفراغ بدن 

رة تخم خرفه و تخم خيارين و از اغذية مؤلد سودا حذر دوائي بنوشاند كه تسكين حدت نمايد مثل ماءالشعير و شي

 مانع بدان چهكند پس اگر قوت ضعيف گردد بايد كه تخم ماكيان و بچة آن و بچة بز بخوراند و معالجه ورم در ابتدا 

وم و درادع باشد بايد كرد و ادوية كه در آن حدت باشد البته استعمال نكند و در آخر ادوية محلله به اعتدال مثل م

سفيدة ارزيز و  صفت آنروغن و صبر استعمال نمايد پس اگر ورم ريش گردد به  اين مرهم مركب عالج نمايد 

توتياي مغسول و مرداسنگ و گل ارمني مغسول و عصارة بارتنگ هر واحد دو جزو نشاسته و صمغ عربي هر واحد 

 ارمني مسحوق در هاون رصاص به گلالي درم را سه جزو ادويه را كوفته بيخته بر آن موم و روغن گل اندازند و حو

الثعلب يا آب گشنيز طال كنند پس اگر طبيب بر عالج او به آهن اقدام نمايد و قريب او شريان بزرگ و  به آب عنب

 از بيخ بركند تا از آن چيزي باقي نماند و خون را بزودي بند سازد بلكه رگهاي آن راعصب كالن نباشد بايد كه 

و را بيفشارد تا خون غليظ از آن برآيد بعد از آن بعالج سائر جراحات به ادوية منقبه پس به ادوية ملحمه گرداگرد ا
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معالجة او كند و بقراط گويد كه عالج سرطان به آهن هيجان مرض نمايد و سبب هالكت عاجل گردد و چون به 

آن ويسند كه تدبير صواب در عالج اين مرض ن  ميايالقي و جرجانيادويه تدبير او نمايند زماني طويل باقي ماند 

 برند چون اسفاناخ كار به كه حفظ او نمايند تا بر مقدار خود بماند و زياده نشود و ريش نگردد و غذاي سرد و تر است

علت  در اين و كدو و روغن بادام و هر وقت كه آغاز عالج كنند اول بدن را از ماده سودا پاك بايد كرد و استفراغ

تر بود و در صورت چند روز چهار درم افتيمون در ماءالجبن بايد داد يا در ماءالعسل و اگر عوض  لجبن صواببماءا

ماءالعسل و افتيمون در هر چند روز طبيخ افتيمون با سكنجبين آميخته دهند صواب باشد و هرچه در عالج 

و حرارت جگر به اغذية موافق و اشربه و   استماليخوليا مذكور شد و هرچه در عالج جذام خود آمد عالج اين مرض

علت مضرت  در اين اضمده ساكن بايد كرد و به اعتدال باز آرند تا سوخته شدن خود بازدارد و ادوية محلل قوي را

زياده از منفعت بود و ادويه معدنية مغسول كه تحليل آن به اعتدال باشد و سوزنده نبود سود دارد و توتياي مغسول 

 تحليل كند به آهستگي خاصه كه زود به تمامهل طال كنند ممكن بود كه مادة غليظ سرطان را كه با روغن گ

 نوع كنند و كمتر از اين آن كه بر آن حال بماند و زياده نشود و من حكاكة سرب را كه به آب از ايندريابند و عالج 

ر دسته و صاليه سرب سوده در ابتداي  اندكي دهر يككاسني يا گشنيز يا كاهو بسايند و توتيا و سفيداب و صبر 

كند و گل مختوم و غيره كه در قول شيخ گذشت به آب كاهو يا لعاب اسپغول   زائل ميآن راظهور سرطان آزمودم 

 و نگذارد كه ريش گردد و غوره كوفته ضماد كردن و سودمند استدر دسته و صالية سرب سوده طال كردن بغايت 

قليميا ضماد در قيروطي روغن گل و حكاكة سرب به آب برگ خرفه و آب برگ كاهو سرطان نهري تازه كوفته به ا

 قوت صالح باشد آن را مريض نظر كنند اگر به سوي گويد كه طبريسوده با لعاب اسبغول طال كردن سود دارد 

حمالن  كنند حتي كه قريب غشي گردد بر اغذية مولد خون نيك مثل زيرباجات به لحوم جدي يا به فصدتنقيه 

صغار و بچة مرغ و زردة بيضة نيمبرشت و نبيذ خوص و مانند آن اقتصار نمايند و حتي قوت او فرمايند بعد از آن 

بگيرند خربق سياه در شير بز سه روز تر كرده خشك نموده ماهيزهرج  نسخة آناستفراغ به اين حب كنند 
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 دانگ افسنتين رومي غاريقون هر واحد دو نيميك و النيل نيم دانگ شحم حظل  الغار هر واحد سه طسوج حب حب

دانگ ايارج فيقرا نيم درم نمك نفطي سقمونيا هر واحد يك دانگ دو اشعيره كوفته بحرير بيخته به آب كرنب نبطي 

 اين حب به عده حبها مثل فلفل سازند شربتي سه درم و ثلث بشورباي اسفيدباج هفت روز پرهيز دارند به سرشند

 از شرب دوا بازمانند و بدن به عدهن دو روز صبر كنند پس از آن يك شربت مطبوخ افتيمون بنوشند بخورند و بعد آ

را راحت دهند و در ايام راحت اطريفل كبير استعمال نمايند اگر مزاج او متحمل آن باشد استعمال او در هر سه روز 

تر و كمتر در كميت باشد و قريب چيزي از   لحتر آنچه بر آن قدرت باشد و صا  درم كنند و غذا خفيفيك و نيمبوزن 

 مانعي از آن باشد پس اگر بينند كه اين معالجه در آن اثر كه آنفواكه نگردند اين استفراغ دائم استعمال نمايند مگر 

ر كند و از حجم و صالبت او كم شود بر آن دوام نمايند و اگر اين معالجه اثر نكند پس مس او به آن در آن خط مي

اند كه فضول تجاوز  اند كه عروق او بدماغ اتصال دارد پس اگر بدين اراده آن كرده  و بعض اطبا ذكر كردهتاس

 و اگر ارادة عروق متشبثة او كرده كه متصل  استر است او از دماغ از عروق وقاق و از سائر اعضا دبه سويكند  مي

 قطع كند بطوريكه شرح آن آن راد و بر آن جسارت كند اند غلطي كرده پس اگر انساني بر قطع او اقدام نماي بدماغ

 روغن كه تسقية آن به اسرب محكوك و لعاب اسپغول و به موم و حوالي او را ضماد كنند آن را يعني يك و نيمم

 كه آن شسته خوب حل كنند تا مخلوط گردد و ضماد اين چند روز متواتر كنند تا آن رالعاب بهدانه كرده باشند و 

 موضع را به عده بصناره بگيرند و در قلع او استقصا نمايند حتي كه استيصال آن گردد آن راد بعد از آن نرم كن

 به روغن روغن معمول به مومبصفوف كه به اين مرهم آلوده باشند پر كنند بگيرند زوفاي رطبه و لعاب بهدانه و 

 خوب از آن جذب كند و قوت آن كه آنل كنند تا الثعلب بر آن انداخته ح نبفشه بياميزند و در هاون كرده آب عنب

الثعلب تر كرده باالي  اخذ كند پس بدان صوف آلوده موضع سرطان را بدان صوف پر كنند و اسفنج تازه در آب عنب

 كه بر موضع هر روز شير آن استام بهتر  صوف نهند تا از خشك شدن منع نمايد و آنچه در آن من تجربه كرده

 آن مرهم نهند بااليش آن اسفنج تا آنه موضع ريم كند و بتحليل ابتدا نمايد و بريم و به عدهدوشند دختر از پستان ب

 او را مس نمايند به ادوية حاده كه آنرشح بقاياي او بگدازد و از آن پاك شود موضع خشك گردد و حذر كنند از 
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 آنچه در عروق متصل كه آنبعيد گردد تا  زمانة صحت او كه آنپس هرگاه مده كرد و موضع نرم شد صحت يابد اال 

مرض عمل نمايد احتراز و ترك اقدام بر آن  در اين  طبيبچيزي كهآن باشد فاني شود و خون صاف گردد و بهترين 

 مگر هنگام ضرورت و اما چون سرطان مستحكم شود و در اعصاب متسبث گردد و حس موضع باطل  استبه آهن

بقعه عالج آن نيست و اميد صحت او نبايد داشت و هر مرض  در اين وح از سلوك فرط صالبت و منع ربه سببكند 

 نرد ابتداي او معالجه نمايند بلكه بعضي مرض چنان كه آنچنان نيست كه عالج نزد انتهاي آن كرده شود و نه هر 

 كه نزد آن است مستحكم گردد عالج او كنند مثل امراض سوداويه و بعضي كه آنباشد كه در ابتداي او قبل از 

 پس اين علت را چون در ابتداي او عالج ر استالماء در چشم و امثال اين بسيا استحكام او عالج كنند مثل نزول

 و  استكرده شود زياده نشود و بزرگ نگردد و اشتداد ننمايد و عالج اين مرض در ابتداي او استفراغ بدن دائم

 و Ĥن استكنند زيرا كه حدوث و اين حدوث سلعه يكس مرض غلطي مي  در ايناقتصار بر اغذية محدوده و اكثر اطبا

 كه طبيب هشيار باشد نزد جميع زوائديكه  استگردد پس واجب  مستحكم ميكه آنتساهل از معالجة اين مكنند تا 

 سرطان و داءالفيل باشد و گاهي سرطان در بعض اوقات صلب شود حتي كه عروق او كه آندر بدن ظاهر شود بخوف 

صورت به اين مرهم معروف بمرهم سرطان ضماد  در اين كشيده گردد و چندان الم آرد كه مريض را بيقرار گرداند و

 بنفشه و پيه بط سازند و بر آن اندك سفيداب و اندك آرد ترمس پاشيده برهم به روغنموم زوغن  نسخة آنكنند 

 بنفشه ساخته از آتش به روغن نافع موم روغن اآن ري سرطان به قيروطزنند تا مختلط گردد و اين مروخ معروف 

فرود آورده لعاب بهدانة شيرين و اندك پيه گردة بز بي نمك و قدري زوفاي رطب و اندكي صبر سقوطري بر آن 

اندازند بعد از آن تسقيه به آب جرادة كدو يا آب برگ خالف يا آب برگ خبازي دهند و مخلوط سازند و خوب حل 

طان بمالند هرگاه صاحب او را استفراغ و فصد كرده باشند تا موضع مسترخي نگردد و جذب ماده  بر سربه عدهكنند 

  نكند و اين عروق سرطان را نرم كند و از تمدد منع نمايد و چون نرم گردد الم زائل شود صاحب او اذيت نيابد

  اورام ريحي و نفاخات عضالت
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 بهيج گويند آن رالط و مداخل جوهر عضو بود و ماليم باشد و  ريح مخاكه آن يكي  است ورم ريحي دو نوعكه آنبد

 نفخه نامند و آن را ريح مجتمع در موضع واحد در جوف عضو يا ميان فضاي دو عضو بود و صلب باشد و كه آندوم 

حي  شيخ از اورام ريحي آنچه از بخار لطيف غيرمتبلد بود مشابه بهيج و مانند آن باشد و آنچه از بخار ريبه قول

 مدافعت بود مثل زق منفوخ باشد و گاهي بضرب دست آواز كند و خصوصا چون در آن راغليظ بود نفخه گويند و 

فضائي باشد كه در آن جمع گردد مثل معده و امعاء ميان اغشية محلل عظام و ميان استخوانها و اغشية مطيف 

 در افضيه متحلل نشود بلكه اعضاي متصله را بعضالت و ميان عضلها و همچنين آنچه مطيف به اوتار باشد و گاهي

ماند و محتبس  تمزيق نمايد و در آن داخل شود يا اندر آن متولد گردد پس محوج بتمزيق آن شود و ريح باقي مي

 محيط آن باشد و ضيق مسام او و گاهي انسان بر عضوي كه كثافت به سبب كثافت و غلظ خود و به سببشود  مي

 بشكافد و ريح صرف از آن برآيد و از عجائب مشاهدات راقم آن رارمي محتاج بشكاف كند پس عضو مثل زانو توهم و

آمد  كردند آروغ به آواز بلند مي  كه حافظ فضل كريم را ورم زانو عارض شد و هر بار كه ورم را پخش مياين است

يد كه گاهي رياح منفخه  گوبونسبعد چندي به استعمال محلالت آن ورم زائل شد و آروغ نيز موقوف گشت و 

باشد و گاهي   مي است محيط بعضالتكه آنيابد و گاهي زير صفاقات كه باالي استخوان آنهاست و  زيرجلد تولد مي

 استسقاي طبلي نامند و فرق ميان اين ورم و ميان ورم آن راشود و  اين ريح بر شكم ميان بطن و صفاق جمع مي

انگشت فرو رود اثر غمز او باقي نماند و از آن آواز مثل آواز طبل  در اين كه كه با وجوديآن استرخو مسمي اوذيما 

 مانند مشك پرباد باشد و از انگشت فرود رود زود كه آن و  است عالمت نفخه سبكي ورم و عدم گرانيبالجملهآيد 

يند و استعمال گلقند و  بلغم از مسهل بلغم تنقيه نمابه منضج بعد از نضج عالجبحال خود باز آيد و اثر او نماند 

شرط بر موضع ورم نهند و روغن بابونه و نرگس و  گالب و عرق باديان و شربت بزوري حار نفع دارد و محجمة بي

 هر يكهفت برگ بمالند و جاورس و ارزن را گرم كرده بدان تكميد كنند و سورنجان تلخ زنجبيل بابونه نمك طعام 

الطيب و   دو توله آميخته نيمكرم بمالند و ايضاً سنبلهر يك نرگس شش ماشه سوده در روغن بابونه و روغن
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بزرالبنج هر يك نه ماشه سائيده و روغن گل سه توله آميخته و ضماد زعفران سه ماشه در سفيدي بيضة مرغ حل 

به سرخ الثعلب سبز ضماد كنند و بااليش برگ بيدانجير  كرده و يا صبر يك توله مغز خيارشنبر دو توله در آب عنب

 الرئيس شيخ برند كار به گل و يا بابونه چرب نموده بر بندند و هرچه در عالج رخو براي تهبج مسطور شد روغن

نويسد كه آنچه مشابه تهبج باشد عالجش ا زجنس عالج او بود و اما در عالج نفخه احتياج بچيزي افتد كه جلد  مي

 بر موضع تا مدت طويل مكث ممكن بود و آن آن رال نمايد و  تحليآن رارا متخلخل گرداند و آنچه اندر آن باشد 

 و البدست كه در غايت لطافت باشد تا آن استمثل مراهم و ادهان و مانند آنهاست و كمتر از آن مياه سائله و امثال 

يل  لطافت اجزاي او بر عوض مفرط متمكن بود و گاهي احتياج بوضع محاجم بغير شرط آيد تا نفخه را تحلبه سبب

االجزاست مثل زيت كه در آن چون سداب و زيره و بزور ملطفه  ي گرم لطيفها روغنكند و از ادوية موضعية آن 

مثل تخم كرفس و انيسون و نانخواه و شبت و مانند آن پخته باشد و از مراهم محلله و خصوصاً براي نفخة كه در 

مام و به آب حل كرده در پاتيله انداخته بر آن آهك  كه بگيرند چرك ديوار حاين استاعضاي وتريه و عضليه افتد 

يكه در آن احتمال قوام مثل قوام گل باشد و جوش داده بدان نطوخ سازند و گاهي از شراب به قدرآب ناديده اندازند 

 بگيرند زوفاي خشك و بسايند و بر قيروطي مرتب از موم زرد مرهم جيد معتدلسازند  و آهك جوشانيده مرهم مي

  كوفته شدن آن عارض شود واجببه سببن شبت بپاشند و از آن مرهم لطخ بسازند و نفخة كه در عضالت و روغ

به  كه از ادوية حارة مفرط و حريفه اجتناب نمايند تا عضو از آن متوحش نشود و نفرت نكند بلكه چون است

 كه در  است ميفختجبه مثلت  معالجه كنند چيزي از مسكنات وجع بدان مخلوط سازند و مثل اين عالجامحلالت

 گل صوف زوفا تر نمايند و اگر زوفاي به روغنزيت حل كرده صوف زوفا در آن تر كرده باشند و اگر با حرارتي باشد 

 مائل بحرارت استعمال كنند و نگذارند كه سرد گردد زيرا گرم نيمرطب در روغن گل حل كنند بهتر باشد و اينهمه 

ئيكه در آن تسكين درد باشد مع ها روغن و اگر در آنجا از ابتدا درو باشد پس بر آن ستر ا اين مضبه مثلكه سردي 

منع ماده كه در ابتدا بايد استعمال كنند چون روغن بنفشه و روغن گل به اندكي روغن شبت پس هرگاه اندك 
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ل خاكستر پس مراهم خفت يابند در ادويه آنچه در آن قوت تحليل زياده باشد آميزند مثل نطرون و سركه پس مث

 گويد كه هر صباح جالب از تخم كاسني و باديان هر واحد سه درم از شكر ابن الياسمحلله مثل مراهم مذكوره 

 بادام و يا هر صبح سكنجبين بزوري ده درم در آب گرم حل به مغزسفيد ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود وماش 

 ماكيان و تيهو و از منضجات حذر كنند و تلطيف تدبير نمايند و در نفخه به لحومكرده بياشامند و غذا مزورة زيرباج 

 بابونه و به روغندر جالب مذكور تخم سداب سه درم داخل كنند و غذا نخوداب و مغز قرطم و عضو معلول را 

بنصف رطل سداب بمالند و يا بگيرند تخم كرفس و انيسون و نانخواه هر واحد ده درم و در يك من آب بجوشانند تا 

آيد صاف كرده روغن زيت نيم رطل بر آن ريخته بماليمت بجوشانند تا آب فاني شود و روغن بماند و بر عضو بمالند 

 با ده درم درم يك گويد كه هر بامداد شربت از تخم سداب و باديان و نانخواه و تخم فنجنكشت هر واحد خجندي

تاول معاجين محلل رياح مثل فالفلي و ترياق اربعه دو حمرثا هر  فاضله و بر تبه لحومگلقند بنوشند و غذا حمصيه 

 مداومت نمايند و روغن جندبيدستر و مانند آن بمالند و تكميد به آرد جو و جاورس يك مثقالكدام كه حاضر باشد 

 آب يا سبوس گندم و نمك كنند و خاكستر چوب انگور به آب برگ سرد و طرفاء ابهل سرشته ضماد نمايند و يا به

 گويد خضربشويند يا اسفنج بدان تر كرده تكميد كنند و طريق آن در عالج ورم رخو در قول جرجاني گذشت  رماد 

الملك و حلبه جوشانيده باشند بر عضو نمايند و در تهبج   در آن سبوس گندم يا بابونه و اكليلآبي كهكه نطول به 

اگر ضعف جگر باشد عالجش در امراض جگر مذكور شد و الثعلب يا آب گشنيز كنند و  لطوخ بخوالن در آب عنب

نويسند كه اگر  ين ميمتأخر بعضي  استهمه اصالح غذا و تلطيف آن و حذر و احتياط از رداءت هضوم در اين عمده

تهبج در آخر تپهاي بلغمي افتد و بر رو و پشت چشم و يا پديد آيد ماءاالصول پوست بيخ باديان پوست بيخ كاسني 

 هفت هر يكالثعلب بادرنجبويه   پنج ماشه عنبهر يكالسوس مقشر   هفت ماشه بيخ كرفس اصلر يكهاز خر 

ماشه مويز منقي دو توله مصطكي چهار ماشه گلقند عسلي چهار توله چهار پنج روز داده تنقية بدن نمايند و بعد از 

و غذاي شورباي مرغ با نان خشكار و تنقيه شربت بزوري حار چهار توله در عرق از خرفه توله دهند تا يك هفته 
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الثعلب سازند و اگر سببش سوءمزاج جگر باشد عالج سوءالقنيه نمايند و اگر از  ضماد جدوار يا زرنباد در آب عنب

بخار بواسير باشد بنهجي كه در سوءالقنيه مسطور شده عالج او نمايند و اگر اسباب مذكوره نباشد و تهبج تمام بدن 

باشد بخالف استسقا كه تشنگي در   تشنگي اصال نميدر اينجا كه آن استتهبج و استسقا  در اين قرا شامل بوده فر

 به مطبوخ برند و شستن كار به عالج خفيف استسقاي لحمي به عده اول تنقيه بلغم نمايند  استهر سه نوع آن الزم

تخم مورد در سركه و گالب و روغن گل اشترخار و كذا به آب خاكستري چوب انگور به تيزاب فاروقي و ايضاً طالي 

خلل جگر كمتر افتد و اگر با تهبج اندكي صالحبت فم معده و قبض شكم و غلبة   و بدانند كه اين مرض بي استنافع

خفقان و سوءتنفس باشد فصد باسليق كنند و روز دوم مغز خيارشنبر و گلقند و گالب و عرق گاوزبان و روغن بادام 

 خشكي دماغ و بيخوابي باشد روغن بادام و خشخاش برابر بر تارك سر مالند و اندكي در بيني و دهند بعد از آن اگر

  گوش چكانند و خميرة گاوزبان با عرق بيدمشك و كيوره دهند و بخوردن حريره امر كنند

  دبيله

فونت در ماده  عروض عبه سببعبارتست از ورم بزرگ حجم و رنگ آن مانند رنگ جلد بود و با آن درد نباشد مگر 

 طبريحدت و نزد ريم كردن و در داخل او جالي باشد كه در آن مواد خبيثه جمع شود و  يا به استعمال ادوية ذي

 مستدير و مستطيل و گاهي منبسط بود و گاهي رنگ آن همرنگ دمل باشد  استگويد كه دبيله مثل دمل بزرگ

 اگر با مادة حاصله در آن حدت بود با ظهور او الم بود و  جلد باشد پسبه رنگليكن در اكثر مخالف از دمل بود و 

الحدت لمنسه است متولد از  عفنة غليظة غيرنضيجه قليل اگر ماده بارد غليظ باشد الم كمتر بود و سبب دبيله مادة 

 قلت حرارت و كثرت كميت غذا و به جهت سوءهضم و تخمه يا اغذية غليظه كه هضم نشود به سببفساد غذا 

 كيفيت آن پس متعقن و فاسد گردد چون ماده حار نبود و بليد باشد پس آنچه از آن پيدا شود يا چيزي مثل رداءت

روغن بود بنابر لين كه در آن باشد و يا مثل عسل بود بنابر غلظ كه اندر آن باشد و يا مثل پيه گداخته كه جمود او 

ين جهت آنچه كه در به همرسد و به همم سفيد رقيق محكم نشده باشد زيرا كه قدرت آن ندارد كه نضج يابد و ري
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دبيالت پيدا شود اجسام مختلفه بود مثل زكال و صوف و سنگريزه و ناخن و اشياي سياه و نيلگون و آسماني و آسيا 

 ان دبيله را شكافتند و از آن قطعر استشبيه بخزف و گل سياه بدبو و مانند آن و ابوماهر از من ذكر كرده كه در بيما

مشابه زرنيخ زرد برآمد و از آن قطعه گرفته بر آتش نهادند و قطعه زرنيخ نيز بر آتش گذاشتند و بوي هر دو يكسان 

بود و سببش آن بود كه در ماده كيفيت زرنيخي در طبع او پيدا شده و حرارت ضعيفه در آن اثر كرده پس زرنيخ در 

 قياس بايد كرد و بر اين در دبيله از انواع اجسام پيدا شود گردد و هرچه  در معدن متولد ميچنان چهآن پيدا شود 

اما تغير هضم و سوء هضم و تخمه از اسباب بسيار بود بعض آن مخصوص بجوهر و بعض آن مخصوص بكيفيت و 

 كه معده و آالت هضم ضعيف گردد و آنچه آن استبعض آن مخصوص بكميت باشد پس آنچه مخصوص بجوهر بود 

 كه مقدار آن است  است كه كيفيت كيموس متغير شود و آنچه مخصوص بكميتآن است مخصوص بكيفيت بود

 گويد كه دبيله نوح ابنكيموس بيفزايد يا كم گردد و بدين معاني هضم فاسد شود و آنچه مذكور شد حادث گردد و 

غليظه يا ضعف  كثرت اكل يا تناول اغذية به سبب يا  استبا ورم و بال ورم بود و سببش ضعف هضم و سوءهضم

معده و جگر يا هم يا فكر طويل كه در مزاج قلب برودت پيدا كند و بدان سبب فم معده سرد شود پس هضم ضعيف 

 از اجسام فاسد كند و براي آن راگردد و از تخمة رطوبات غلية لزجه در عضوي پيدا شود و اين رطوبات گرداگرد 

 سفيدي به سوي رنگ اين رطوبات متغير گردد يا به عدهاند رسبه هم طول مكث او در آن به سببنفس خود موضع 

 عقيديه خوانند بعد از آن را سياهي و به سوي عسليه گويند و يا آن را زردي و به سوي شحميه نامند و يا آن راو 

رطوبت اجسام صلب مختلف كه از جنس رطوبت باشد متولد گردد بلكه از جنس اصناف اجسام صلبه  در اين آن

ثل زيرة موي و پارة استخوان و قطعه خرقها و ريگ و گچ و چوب و غير آن كه در قول طبري مسطور شد باشد م

 گويد كه مادة محدث خجنديبو باشد و  چون بشكافند در آن اين اشيا يافته شود و بعض آن بسيار بدبو و بعضي بي

 و مادة دبيله ر است اسماي ديگ راآنورم يا مجتمع در فضاي مخصوص باشد و آن دبيله است يا چنين نباشد و 

 اخراج نامند و گاهي چنين نباشد پس به اسم دبيله مختص گردد و گويند كه از خواص دبيله آن راگاهي حار بود و 
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است كه با آن درد البته نباشد و بر اجسام غريبه محتوي بود مثل دردي زيت و گل و غير آن كه مذكور شد و اين 

در فضول مختلفه متولد شوند كه بعض آن از احتراق صفرا و بعض آن از انعقاد او و بعض آن اجسام از حرارت غريبي 

از انعقاد بلغم و از احتراق او و بعض آن از احتراق خون و بعض آن از احتراق سودا و انعقاد غلظ او پيدا شود و عالمت 

 گويد كه انطاكي مائل بصالبت باشد و  كه جاي غمز او كمتر فرو رود و از جاي غمز ريم و خون وآن استدبيله 

 خامي او دميل به سبب ميان صفاقات و تجاويف و اين مجتمع را  استدبيله عبارت از اجتماع اغذية زياده از حاجت

او از مسالك طبيعي فاعل آن از حرارت ضعيفه منقسم گرداند بچيزي كه مشابه گچ باشد اگر اصل او بلغم بود و 

 و خشت سوده اگر خون سوخته بود و زنگار اگر صفرا باشد و ريم اگر قريب از طبيعي بود و خاكستر اگر سودا باشد

گاهي مشابه مو و رشته و غير آن باشد و سبب همه اختالط اغذيه و تناول اشياي خام و شرب باالي اكل قبل از 

تدارت شكل غالبا و  و عالمتش ظهور نتوست زيرجلد مع سالمت جلد و اس استهضم و قلت رياضت و لزوم دعت

 اول تنقية بلغم كنند بعد از آن ادوية ملينة عالج بر مادة لذاعة حاده محتوي باشد كه آننرمي او و قلت درد مگر 

محلله مانند مرهم داخليون استعمال كنند و از لعاب خطمي و تخم كتان و حلبه و پيه گوزن و پيه نر گاو و روغن 

 برند كار به ادوية مدمله را به عدهج يابد پس بشكافند و مواد روي را بيرون آرند گل مرهم ساخته ضماد نمايند تا نض

 كثرت به سبب درد بيله باشد دريك دفع نشايد چيزي كه اخراج كه آن سواي  استو عالج اين قريب از عالج خراج

ني به آرد جو پخته و كذا آن و مخالطت روح بدان تا غشي نيفتد بلكه استخراج ماده بدفعات كنند و ضماد نعنع بستا

آسيا سرشته دبيله را بشكافد و ضماد   و عسل و كذا و حلبه و كذا عرق كشتي گيران بغبار به سركهسرگين كبوتر 

 يا شراب پخته و كذا پياز نرگس و كذا پرسياشان و كذا آرد جو به آب پودينه و عسل و كذا سير به سركهخطمي 

 و كذا پشك بز در شراب آميخته تحليل دبيله نمايد و خوردن لبالب ه عسلبسوخته نضج دبيله كند و طالي قند 

 الياس ابن بادام يا روغن كنجد تازه و كذا ضماد برگ و خيوط آن كوفته نيز نافع دبيله است به روغنپخته 

م السوس و گاوزبان هر واحد دو درم و از شكر سفيد ده در نويسد كه هر صبح جالب از تخم كاسني و اصل مي
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بنوشند و غذا مزورة ماش و نخود با مغز بادام خورند و تنقية بدن بمبطوخ فواكه نمايند كه در آن تربد و هليلة زرد و 

السوس و پرسياوشان هر  خيارشنبر و گلقند باشد و بهر تلئين طبيعت سناي مكي هفت درم بنفشة خشك و اصل

 درم جوشانيده صاف نموده بنوشند بعد از آن تلطيف واحد سه درم تربد خراشيدة كوفته دو درم هليلة زرد هفت

تدبير نمايند و اگر با ضعف قوت باشد چوجة مرغ در مزوره داخل كنند و دبيله را به ادهان و شحوم و العبه ملينة 

منضجه و بمرهم داخليون ضماد نمايند و چون نرم گردد به آهستگي بشكافند و آنچه اندر آن باشد بدفعات پاك 

 كند بعد از آن الحام او بمراهم نمايند كه براي ادمال قروح به تمامه از پنبه كهنه پر كنند تا تنقية آن به عدهكنند و 

 كه از زيرجلد بعيد باشد و غائر عميق بود و آن استمذكور گردد و نوعي از دبيله است معروف بدبيله منكوسه و او 

و لذع باشد و عالجش عالج دبيله است مع احتياط و حذر از آنچه در آن جمع شود در عمق جمع گردد و با آن درد 

 در نزهت انطاكي اندك اندك نمايد به تدريج استفراغ كه آنمسهالت قويه و استقصا در معالجه و اسهال چند

 تلئين و انضاج او پس شق و استخراج ماده و اگرچه بدفعات به عدهنويسد كه عالجش مبالغه در تنقيه است  مي

 بدان پاك كنند صابون و بزركتان و چيزي كه قوت پس منقيات از مراهم پس مدمالت و از الطف سببه حباشد 

آن  و قسمي از آن دبيلة منكوسه است كه بحس ظاهر نشود و كمتر  استبزرقطونا و گندم خائيده و انجير و قرطم

د تا شكاف به استخوان نرسد و  در آن باشد ظاهر نگردموادي كه كه مريض از آن سالم ماند و چون بشكافند است

در تذكره گويد كه استفراغ خلطي نمايند كه غلبة او معلوم شود و تحقيق گردد و تولد ماده از آن بمناسب او و 

الملك و خطمي   او و چون بتنقيه يقين گردد نضج ماده اوال بنطول مثل طبيخ بابونه و حلبه و اكليلبه حسبمركب 

لعاب چون   هر تخم ذيبه عده مثل مسكه و روغن بنفشه و موم استعمال كنند كنند و عقب آن ادهان مرخيه

 برند كار به گاو يا روغن سوسن و خردل به روغن برنهند پس اگر منفجر نشود بيخ نرگس به زيتاسپغول و بزركتان 

 آن باشد در يك دفع  پاك كنند اگر قوت را امكانبه عدهو اگر نشكافد به آهن بشكافند و مبادرت به اين نبايد كرد 

شود مگر با قدري از ارواح و چون پاك كردند بماءالعسل بشويند و بمرهم  واال بدفعات متعده زيرا كه ماده خارج نمي
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 و معظم فائده نهادن او قبل از شكافتن  استشان عظيم باب در اين جاذب و پنبة كهنه پر كنند و مرهم داخليون را

به تر باشد و اين چون   باطن قريببه سوي كه آن است منكوسه نامند و او آن راه  كآن استبود و قسمي از دبيله 

 باطن بشكافد هالك كند و گاهي به ادوية مذكوره عالج كرده شود و بگشايد و ايضاً مĤل و بموت باشد آنچه در سوي

گ و روغن گاوست و با  غلبة سالمتي و ريه صورت و از مجربات شود او بصبر و مرداسنبه سببعضو غير مجوف بود 

 تليد به سبب و بعد گشادن او از شورباها خصوصاً چرب خربزهوجود اين مبالغه در پرهيز از زفر و هر چيز سرد مثل 

 اگر ماده داللت بر وجود بلغم كند مثل خروج او سفيد مائل بغلظ و شفافيت تعاهد به عده  استاو ماده را واجب

ن بادام و عسل كنند و يا بر سودا مثل تيرگي و غلظ او و غرايت اجسام استعمال غاريقون بشحم حنظل و روغ

 و پا بر صفرا مثل زردي او رقيق  استخارجه لزوم حجر ارمني بمعجون اسطوخودوس نمايند كه اين را سرغريب

روي حاد صبر و هليله به آب بنفشه يا گالب حب بسته دهند و يا خون باشد فصد جانب محاذي كنند نه مقابل از 

 كه رتيالت را اين است دبيالت را بشكافد چيزي كه بدن و از به سويخالف تو همين آن بخوف انجذاب مادة سمي 

 كه چون  است و در خواصبه عسلبه آرد جو بپرند تا مهرا گردد و بر آن نهند و كذا سرگين كبوتر و پشك بز 

 و در گردن صاحب دبيله بياويزند فائده تمام دهد  بر زمين رسد بگيرندكه آنسنگي را بر هوا بيفكنند و پيش از 

 آن نظر كنند اگر صلب باشد فصد مريض كنند اگر از آن مانعي نباشد و استفراغ بدن او به سوي گويد كه طبري

 حاجت و مقدار قوت و اقتصار بر به حسبنمايند اگر قوت اطاعت كند پس مطبوخ افتيمون يك دفعه يا دو دفعه 

 و شكر سفيد و به سركهند مثل تيهو و بچة مرغ و دراج و اگر مدت نگذشته باشد مزورات معمول اغذيه محدوده كن

 نرم آن را چيزي كهي كه در آن دبيله است پس اگر تضميد او جائز بود به موضع نظر كنند به عدهمانند آن دهند 

ند و واجب نيست كه شحوم در كند مثل پيه بط و پيه مرغابي و ثرب بز و پيه خرس اگر يافته شود ضماد نماي

 پس شحوم  استاالرض چه گويند كه اين حادترين شحوم نهايت حدت باشند مثل پيه شير و پيه نسر و پيه عناق

 تسقيه دهند بلعاب اسپغول و لعاب حلبه و بر آن را بر آتش به عدهمذكورة سابق جمع كرده از آن موم روغن سازند 
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له ضماد كنند تا نرم گردد و اگر به اين دوا نرم نشود بمرهم داخليون كه در آن هم زنند تا مختلط گردد پس بر دبي

 نرم كند به اين دوا آن رامرداسنگ و اسرب محكوكه به آب شبت داخل كرده باشند ضماد نمايند و اگر اين مرهم 

بند تا مثل مرهم ضماد سازند بگيرند گندم مطبوخ بلعاب اسپغول و لعاب حلبه و بعاب تخم كتان و مع اشق بكو

االنباط و همه  گردد بدان ضماد كنند كه اين خراجات صلبه را نرم كند و اگر بدين نشود بگيرند اشق و زفت و علك

 بر پارچه طال كرده بچسپانند كه اين نرم كنند و هرچه در آن باشد بپزد و از به عدهرا به آتش در شراب بگدازند 

 و بعد از طبخ در هاون ر است شيرزق فارسي مطبوخ بگندم وجاورس مقشآنچه دبيله را ضماد كنند براي نرمي

 موم روغن ببعض شحوم مذكوره سازند و بر آتش تسقية آن بلعاب حلبه و لعاب به عدهبكوبند تا مثل مرهم گردد 

ع كرده  از آتش فرود آورده اندك مرداسنگ بر آن اندازند پس با گندم مطبوخ مع شيرزق جمبه عدهبزركتان نمايند 

باريك و نرم بسازند بعد از آن بردبيله صلبه ضماد كنند اگر سرما باشد گرم كرده و اگر گرما باشد همچنان و تضميد 

او چنان بايد كه يك روز ضماد نمايند و يك روز ترك كنند و اگر به اين دبيله نرم نشود متعرض بشكاف نشوند و 

 فصل مقابل آن فصل آيد و كه آن هوا كنند و يا ترك معالجه نمايند تا نقل مريض از آن بلد و هوا بمضاد آن از بلد و

بالجمله دبيله را به آهن مس كنند تا وقتيكه نرم شود و ريم بسطح جلد بيرون آيد حتي كه حاس بدان احساس 

حال يا  موضع او نظر كنند اگر قريب قلب يا جگر يا خصيتين يا طبه سوينمايد پس هرگاه ارادة شكاف او نمايند 

معده باشد شكاف او بطول دهند از بعيدترين مواضع از عضو شريف و آنچه در انب اشد يك دفعه خارج نكنند بلكه 

در چند روز و بدفعات بيرون آرند پس اگر آنچه از آن خارج شود شحمي باشد آن را با پنبه و كهنه تنها پر كنند و 

فطي يا صديد سياه باشد با پنبه و سركه و نمك پر كنند و همواره اگر عسلي باشد از پنبه و سركه پر سازند و اگر ن

 پاك كند و بمقدار غور او نظر كنند و دريافت نمايند كه آيا و بحجاب رسيده است يا نه پس آن را پر نمايند تا آن را

رج بيرون آيد و بر  خابه سوياگر رسيده باشد احراز نمايند و جهد كنند در نهادن رفادها و بستن بر اشكالي كه ريم 

 كهنه بشويند به شراب استعمال نمايد هر يكشكلي بخوابند كه ريم از آن سيالن كند و بند نشود و مراهم مناسب 

و اگر تر بماند بمرهمي كه در آن قلقطار افتد عالج كنند و چون ابتدا بتخم كند مرهميكه در آن كندر و راتينج و 
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ر دو لب او قريب شوند و از لحم ممتلي گردد ذرور خشك كه معروف گلنار افتد استعمال نمايند و چون ه

بسرقولونست و آن گلنار و گل سرخ و رقاق كند و مربا شد استعمال كنند كه اين غشا را صلب كند و از انتقاض منع 

 است  و اين عالج هر جنس دبيله است و از دبيالت نوعي است راي طبيببه حسبنمايد و زيادتي و كمي در عالج 

معروف بدبيلة منكوسه و آن در اكثر احوال قاتل بود و البته نضج نكند و اگر بشكافند سواي خون از آن بيرون نيايد 

ي كه مذكور شد ظاهر شود چه غائر بود و گاهي غشاي موضوع بر به رنگو چون شكاف تا به استخوان رسد آنجا ريم 

 به سويرسد  منكوسه بهر آن نامند كه ريم آن زير آن ميعظم را پوسيده كند و بغشاي مستبطن اضالع برسد و 

 كه عنايت  است واجبكه آن كه مذكور شد سواي  استخارج او بيرون نيايد كه بگشايد عالجش همان عالج

 متعفن سازد مضر نيست كه آن رابمعالجه او بيشتر از اول بود و اگر دبيلة رخو باشد و دائم آنچه حوالي اوست 

ا داغ متصل بليغ دهند تا موضع سخت گردد و متعفن نشود و فرق ميان دبيله و ميان دماميل و حوالي دبيله ر

 خراج و دهل را چون بشكافند در آن كيسه كه آن كه مذكور شد و بعضي آن است بعضي از ر استخراجات بسيا

 دو كيسه است زيرا كه آن را كه ستآن ا دبيله نامند و معني او آن رانيابند و در دبيله دعا و كيسه يافته شود و لهذا 

دبيله بمعني كيسه است پس در يكي از دو كيسه آن زردآب فاسد متعفن بود و دو كيسه ديگر اشياي غريب باشد 

كه مذكور شد مثل چوب و زكال و ريزه ناخن و پشم و مو و مانند آن و واجب نيست كه طبيب جسارت كند بر 

ن صاحب او را جودت قوت و صحت بنيه و حسن قبول براي معالجه دريابند و  چوكه آندبيالت نه بر عالج آن مگر 

 كه محجمه بي شرط يا قدح شوصه بر دبيله نهند پس اگر مريض از  استدر مقاله بعض بصريين خواندم كه واجب

 خارج بيرون آرد پس شكاف سهل به سويآن غشي نشود اميد صحت او بايد داشت زيرا كه وضع محاجم ماده را 

اند كه چون دبيله بر مواضع سليمه از بدن باشد و   كه امر بوضع محاجم وقتي كه كردهآن استبود و گمان من 

  نمودند و نديدم كه او اشاره به شكاف البته كرده باشد ابوماهر معالجه دبيالت بتلئين و تحليل مي

  خراج
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 بعضي فرق ميان خراج به قولود و ريم كند و  از ورم حار كبيرالحجم با الم و ضربان كه در آخر پخته ش استعبارت

نويسند كه خراج   و غيره ميالرئيس شيخ كه در خراج ماده اندك بود و در دبيله ماده بسيار باشد و آن استو دبيله 

شود و بر هر ورم كه در باطن او موضعي فارغ باشد   از اورام حار ريم كند و اسم دبيله واقع مي استاز جمله دبيالت

 كه از جملة اين حار باشد پس ريم آن است آن ماده بريزد پس هر ماده كه باشد در آن بماند و خراج ه سويبكه 

جمع شود و گاهي ورم حار ابتدا كند بجمع ريم و تفرق اتصال باطن و گاهي چندان ابتدا نكند بلكه ابتدا كند به 

 امر او نزد منتهي مؤدل گردد به عده چون فلغموني او در آن متميز بود ابتداي اورام حارة صحيحه كه اوقات اربعة 

بريم يا به اخذ اخالط مخاطيه و حصبيه و دمليه و شعريه و غير آنها و با وجود اين بعضي اطبا ورمي را كه در آن 

 آن رااند و حدوث اين خراج از مادة غليظ بود كه طبيعت   جنس باشد به اسم دبيالت مخصوص كردهاز ايناخالط 

 بخار يا عرق از آن تحليل گردد و در به طريق عضوي دفع كند پس ممكن نيست كه در جلد نافذ شود و به سوي

 به سبباكثر او سرتيز ظاهر شود و خصوصاً اگر ماده حاد باشد پس آن خراج آغاز بتعفن كند و لحم حوالي خود را 

ابد پس منفجر گردد با فساد جلدي حدت و عفونت خود پوسيده سازد و حتي كه ريم جمع شود پس آن ريم نضج ي

 و مفجري و گاهي حاجب آن به منضج و تاكل آن و گاهي احتياج شود بتقويت در انضاج و انفجار آن استكه بر 

تر بود خلط محدث او در حرارت  نيفتد و هر قدر كه خراج را ارتفاع شديدتر و سر او تيزتر و سرخي و گرمي سخت

تر باشد و خصوصاً بلند بارز صنوبري شكل مثل دمل بزرگ او آنچه   انفجار سريعشديدتر و آن در نضج و تحليل و

الحركه باشد   باطن قليل الوجع ثقيلبه سويالماده روي مائل  خالف اين يعني پهن و فرو رفته كم سرخ بود آن غليظ

و به آخر يكي شود و و ديرتر پخته شود و چون سر كند زخم آن گشاده بود و اكثر آن باشد كه چند جاي سر كند 

  فاسد كند و از اين قبيلآن را بگذرد و عضوي كه باطن شود پس بر هر به سوي كه انفجار او آن است از اينتر  ردي

 در مفاصل چنان چه جانبين مندفع شود و هر عضو قابل آن نيست كه در آن خارج حادث شود به سوي كه است

ترين  برآيد امر عظيم باشد و ماده سخت مفرط بود و بدترين و خبيثخروج خراج نادر باشد پس اگر در آنجا خراج 
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الحس برآيد كه الم و آفت او بيشتر باشد و خراجات مختلف   كه بر اطراف عضله كثيرالعصب قويآن استخراجات 

 سببه ح خلط در لطافت و غلظ او و مزاج در حرارت و برودت و اعتدال او و به حسبباشند در مدت نضج ريم آنها 

 قلت حرارت به سبب مستحيل بريم نگردد آن استفصل و سن و جوهر عضو و خراج نضج نيابد و ماده كه اندر 

 غائر بودن ريم در به سبب غلظ جوهر ماده و گاهي در باطن بگشايد و بحس ظاهر نشود به سببغريزي در عضو و 

 جوهر به حسب و گاهي واقف نگردند سرعتبه  و گاهي بر نضج ريم واقف شوند آن استگوشت و ياغلظ جلديكه بر 

 نرم گردد و حبسب لحم كه بسيار يا به سرعت نرم نشود و اگرچه نضج يابد و در رقت پس به سرعتاو در غلظ پس 

 و اسباب اين اسباب او آن است ريم امتال و كثرت ماده و فساد به سوي و وقوع اسباب خراجاندك بر آن باشد 

و امراضيكه به استفراغ ظاهر بحران نكنند و آفات نفساني از غموم و هموم مفسد خون و تخمه و رياضات رديه است 

 طرميسوس نامند و آن خراجيست كه منفجر شود و زيرا و شبيه بلحم جيد بيرون آن را كه  استنوعي از خراجات

  استآن خراج فرحي تين گويند و آن را از آن ريم بار ديگر ظاهر گردد و قسمي از خراجاتست كه به عدهآيد 

خالي نباشد در اكثر امر و حدوث او در اكثر امر در سر بود و گاهي در غير آن  تب مستدير سرخ كه صاحب او از

 كه رطوبات بلغمي بدان آميخته باشد پس قوام ماده و رنگ ر استحادث شود و سببش خون سوداوي كثيرالمقدا

جمع ريم زيادتي گرمي موضع ورم و سختي آن و ضربان و  خراج بودن ورم و دالئلآن و نضج آن مختلف بود 

كامل ماده خراج و پختن ريم عالمت نرمي ورم و فرو رفتن او دالئل نضج   استاشتداد وجع و احساس تمدد مفرط

  آن استزير انگشت وقت لمس و سكون شدت درد و ضربان و ظهور اندك خارش در 

  احكام ريم

 بوي بد بسيار نباشد زيرا كه سفيدي ريم دليل قوت آن راو هموار بود و  كه سفيد آن است ريم جيد كه آنبد

 نيك آن را طبيعت در ريم فعل مستوي و تصرف تمام كرده و كه آن و همواري قوام داللت كند بر  استطبيعت

ليل االنفعال از قوت هاضمه است و فعل او در عاصي و مطيع مختلف نيست و عدم شدت بوي بد د پخته و ريم متفق
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 كه بدبو باشد دال بر عفونت نيست و هر ريم كه در بدن آن استبعيدتر بودن او از عفونت قويست و ريم ردي 

 به سبب ورم و يا تبريد   فعل حرارت غريبي و يا نضج يعني طبخ مادةبه سبب البدست از عفونت آن راحاصل شود 

نگام مستحيل بكيفيت ردي گردد و يا استحاله ه در اين ضعف حرارت غريزي و عدم حدوث حرارت غريبي در آن و

 گويد خراجي كه جمع شود در آن مبائن گردد اجزاي عضو كه با هم متصل بود حتي كه مسيحيبنوع ديگر 

رسد و اين يا عقب مرض ديگر باشد و يا بغير تقدم مرض ديگر بود پس اگر عقب مرض به همفيمابين آنها فضائي 

ي مفرد و يا فلغموني مركب با حمره بود و اگر بغير تقدم مرض ديگر باشد اين نزد متقدم باشد آن مرض يا فلغمون

 آن بود پس تفرق  ميان اجزاي آن كند حتي كه در آن به سويتولد ماده در بعض اعضا يا انصباب او از عضوي ديگر 

 كند به انواع مختلفه فضا پيدا شود و در آن آن ماده جمع گردد و آن ماده اگر رطوبت باشد چون مدت بدان طول

متغير گردد و در آن اجسام شبيه سنگ و دردي زيت و دردي شراب و غيره كه در دبيله مسطور شد متولد شود و 

 و اگر در ظاهر بدن ر استخراج كه جمع گردد و اگر در باطن بدن باشد والسيما در عضوي از احشا معرفت او دشوا

اك او نمايد از خاص ملمس او چون بر آن غمز كنند و گاهي جاي غمز  لمس ادربدان چهباشد معرفت او سهل بود 

 نوع رطوبتي كه در آن مجتمع شود مثل رطوبت رقيق و ريم و خلط به حسبخراجاتي كه جمع گردد مختلف بود 

نويسد كه   ميمؤلف خالصةالتجارب و غمز مدرك گردد به لمس از اينلزج مخاطي و عبيط دم و علقه و هر واحد 

دار افتد بهتر باشد جهت سرعت قبول  راجيكه پديد آيد و بازگردد نيكو نباشد و هر خراج كه بر محلهاي گوشتهر خ

تر شود اولي بود جهت تمام آمدن مادة مرض مقدم و هر  نضج و اندمال و هر خراج بحراني كه محل آن گشاده

 فصد كنند و مسهل بارد دهند و اگر خراج  در اول امرعالجخراجيكه كم صالبت بود بهتر باشد و زودتر پخته شود 

اند و از ماكوالت غليظة رديه پرهيز كنند و بتقويت قوت  در اطراف بود و مانعي از قي نباشد قي بهتر از مسهل نوشته

ات خفيفه كه در آن با وجود حرارت تغريه نيز باشد مثل خطمي و به منضجپردازند و نزد جمع شدن ريم تضميد 

 و انجيرخشك و موم و زيت و كندر و زعفران نمايند و نطول به آب گرم سازند و نزد ظهور عالمات بزركتان و خمير
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نضج و نرمي ورم اگر از خود نشكافد انجبار او به ادويه مفجره اولي است واال شكاف دهند و آنچه در آن باشد بدفعات 

 و بمراهم مدمله مرتب از مثل سفيداب و توتياي  از پنبة كهنه پاك كنندبه عدهبيرون آرند و اگر ماده بسيار باشد 

ابوسهل گويد كه چون خراج تجميع ريم  اقوال حكمااالخوين و انزروت مندمل سازند  كرماني و گلنار و مازو و دم

ابتدا كند بايد كه نظر كند پس اگر اميد تحليل ماده و قدرت بر آن و طمع در منع او از بودن ريم باشد استعمال 

لله كنند و اگر طمع در تحليل ماده نباشد اشياي مقيحه استعمال نمايند و چيزهائيكه در تحليل او و منع اشياي مح

 چون طبخ او بكثرت نمايند و ضماد مرتب از آرد  استشود آن ضماد معمول از نان گندم او از ريم استعمال كرده مي

ا جلد آن موضع متمدد شديد باشد بر آن شرط  انجير خشك پس اگر با وجود استعمال اين اشيبه طبيخجو مطبوخ 

 در آن آرد جو مطبوخ افتد بنهند و اگر بينند كه ورم كمتر از آنچه بايد ضمادي كه بر آن به عدهغيرعميق زنند 

 پس به انجير ادوية كه تحليل آنها بيشتر باشد ر است مقدااز اينشود بدانند كه آن محتاج بتحليل بيشتر  تحليل مي

و پودينة كوهي و نمك بپزند و اگر بينند كه ورم ميل بصالبت كرده با ضماد بيخ قشاءالحمار و پيه بط و مثل زوفا 

ماكيان و بيخ خطمي آميزند و اگر در تحليل او طمع نباشد اوال اشياي مسكن وجع مثل قيروطي معمولي بعقيد 

 و زيت نيم گرم و ضماد مرتب از آرد گندم مگر نيمانگور استعمال كنند بعد از آن اشياي مقيحه مانند نطول به آب 

به آب و زيت به اعتدال پخته استعمال نمايند و چون ريم كامل گردد خراج را بشكافند پس اوال به اشيائيكه تنقيه و 

 مالحظة حال زخم معالجه فرمايند و اين چنان باشد كه به حسبغسل نمايد مثل ماءالعسل عالج كنند بعد از آن 

م از ورم حار باشد بايد كه در عالجش مرهمي كه تجفيف نمايد بغير سوزش و بدون قبض شديد مثل اگر زخم سلي

نويسد كه اما استفراغات و آنچه بدان  مي بوعلي و استخوان سوخته و قلقطار استعمال نمايند به شرابمرهم مرتب 

 چنان چه بيان كرديم و چنان چه  خوف رجوع ماده بعضو شريف باشدكه آنعالج اورام در اوائل آنها كنند مگر 

تدبيري  و از  استكنند پس امريست كه در آن خراج حار و اورام حارة غير خراجيه مشترك جهال در آن غلطي مي

 از آن تدبير جاري بر يكيايست كه در آن جمع شود و اين بر دو وجه است   آن تحليل ماده است بدان مخصوصكه
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ريم و در گشادن او بعد از   كه حيله در انضاج مادة آن است معتاد نباشد و او  چون مرض بسيار خارج از استصواب

 كه  است ساقط نكند بلكه واجبآن را رعايت قوت و حفظ او نمايند تا وجع و انفجار دفعه كه آنآن بايد كرد و 

يد كه صاحب دبيله  و با است معلومبدان چهرعايت كند طبيب صاحب او را كه چگونه تقويت قوت و حفظ آن نمايد 

 تدبير خارج دوم خراج در احشا باشد پس بضرورت حاجت به تلطيف غذا آيد كه آنرا به اغذية جيده غذا سازند مگر 

 كه چون مرض عظيم باشد و خراج در عظم خود مجاور پس از شكاف آن است ضرورت حال و او به سبباز صواب 

 و همچنين ر استه قريب خراج كه در مس حديد بدان خطچاره نباشد مع احتياط رسيدن آهن به اعضاي كريم

 كه نضج نخواهد يافت و يا خوف كنند كه حرارت غريزي در عضو  استهرگاه معلوم كنند كه ماده چنان غليظ

 قلت خود و احالة ماده بغير انضاج حقيقي به سبب كه نضج نخواهد كرد و يا خوف نمايند كه آن  استچندان قليل

 باشد و اگر آن را خراج قريب مفاصل و اعضاي رئيسه باشد پس خوف فاسد كردن او اعضاي متصلة خواهد كرد و يا

تدبير انضاج به ادوية مغريه منضجه كنند بعيد نبود كه مغريه نفوذ نسيم را در منافذ منع كند و منضجه حرارت 

مور البدست از شرط غائر و شكاف ضعيف را حركت دهد و اين همه بر تعفين عضو اعانت نمايند پس در امثال اين ا

 كه شكاف و شرط در  است برند و واجبكار به عقب آن ادوية كه در غايت تحليل و تخفيف باشند به عدهعميق 

 بطالن فعل آن عضو از خوف و قوع تشنج باشد پس ليف را در عرض قطع   ارادةكه آنطول ليف عصب عضو بود مگر 

د و اكثر طول ليف يا طول بدن بود مگر در اعضاي مخصوصه مثل الياف زيربغل و كنند و سالم مانند از آنچه خوف بو

شود مگر در اعضاي مخصوصه   و همچنين اكثر طول ليف با چينها و شكنها يافته مي استكنج ران كه بعرض واقع

و اگر چاره  در آن شحم باشد نبايد كرد چيزي كهمثل پيشاني و نزديك عضو شكاف داده و شرط زده آب و روغن و 

 يا بسركة ممزوج بشويند پس اگر ورم و التهاب بعد شكاف اشتداد به شرابنباشد از شستن آن به آب و عسل يا آب 

 مقشر ضماد كنند و اگر اين حاجت نباشد ملحمات و مراهم استعمال نمايند و بدانند كه اين شكاف به عدسنمايد 

 كه بر آن صبر آن استگاري نباشد چاره نيست و اولي ر است  وليكن چون از آنر استمؤلد زرداب و چرك و ناصو
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 كه خراج صنوبري مرتفع تيز سر كمتر آن استالعصب و عروق نضج يابد و بايد د  موضع لحمي قليلكه آنكنند تا 

  محتاج بشكاف قبل نضج و بعد آن بود

  تدبير انضاج خراجات ظاهري

 در اول درجات از اين اندك تغريه بود و آن رات بدن باشد و  كه حرارت ادوية منضجة او قريب از حرار استواجب

 و نان به آب و زيت يا موم و ر استبهت در اين  ست و تضميد به آرد گندم با جو و گندم خائيدهگرم نيمنطول به آب 

ر خشك  گل يا پيه خنزير و يا ضماد بخطمي و بزركتان و ايضاً ضماد از انجيبه روغنزعفران و دقاق كندر و زفت 

 در آن اين هر دو به آبي كهشيرين فربه تنها يا به آرد جو و خصوصاً چون در آن زوفا و صعتر بري داخل كنند يا به 

البطم  شود و قويتر از اين حرف با علك اندك نمك پخته باشند بياميزند و گاهي در آن پيه يا روغن زياده كرده مي

مر و الدن و راتينج و صمغ و مصطكي و زوفاي رطب و بيخ قثاءالحمار و ست و ادوية مركبه از مويز و ميعه و قنه و 

 بيدانجير بغير موم و خصوصاً چون آن مرهم را در زيت بگدازند و به روغناالخوين و مرهم جالينوس  بيخ دم

نهند تا  كه بر آن  استباب دواي سنگ مارقشيشا به اشق در اين همچنين ديونوس و مرهم باسليقون و از بهتر ادويه

   از خود بيفتدكه آن

  تدبير خراجات ظاهري بعد نضج

 الجلد بود و با وجود نضج اميد انفجار او نباشد و نزديك آن عروق و اوتار و عصب باشد پس واجب چون خراج غليظ

 كه قريب مفاصل باشد و براي شكاف موضع ريم را بجويند و جهد كنند آن است كه شكاف دهند و شديدترين است

يكه ريم از آن برآيد بشكافند به قدر ممكن نبود و اگر بر خراج سمين باشد كه آنكاف به اسفل واقع شود مگر كه ش

 در طول بشكافند و بدانند جائيكه در آن راتا سمين بماسواي خود ملتزق نگردد و اگر موضع خراج نحيف باشدجمله 

ند و مالحظه به انگشت دست ديگر كنند كه آيا آن ريم باشد بمس ظاهر شود و خصوصاً چون به انگشت پخش نماي

شود و موضع ريم ظاهر گردد از ميل رنگ او بسفيدي و تا كه نضج نيابد مائل بسرخي  چيزي از پخش مندفع مي
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 نه بصر ليكن بصر معين او  استباشد و گاهي جاي ريم مائل بزردي و سبزي بود اگر ريم جيد نباشد و معتمد لمس

در شق خطوط طبيعي را از چينها لزوم نمايند مگر نزد ضرورت در اعضائيكه وضع ليف آنها در  كه  استبود و واجب

طول مخالف وضع شكنها باشد پس اگر اتباع شكنها در شكافتن خراج پيشاني نمايند جلد پيشاني بر رو افتد بلكه 

ف همراه شكنها در عرض  كه شكا است كه مخالفت چينهاي تند و اما در مثل بن ران واجبآن استاين محتاج 

 بايد كه مبادرت به الصاق جلد با لحم آن استجلد دهند و چون خراج را شكافند و اخراج نمودند چيزي را كه اندر 

او كنند تا خشك مثل خزف و صلب نگردد و چنان شود كه ملتصق نگردد و در آن جاي خفا حادث شود كه آن 

 و هر قدر كه پاك كنند باز ممتلي گردد و در حقيقت از جنس ناصور همواره ممتلي گردد و مثل خراج اول عود كند

 پاك كنند واگر حاجت آيد كه بر سر ميل خرقة درشت آن راالحال بايد كه  شود و قبل از آن كه الزاق او نمايند في

كه در رباط پيچيده در آن داخل كنند و بدان پاك نمايند و بخارند پس الزاق او نمايند و بعصابه بربندند بنحوي

 كه در شكافتن رعايت شرائطي كه ذكر كرديم رعي  استكهوف و قروح غائره مذكور گردد صواب جيد باشد و واجب

 كه شكاف مختلف و بدانندتر و بعيدتر از عروق و شرايين و اوتار نمايند  تر موضع و لحيم  شكاف از نضيجبه عدهو از 

راج اگر در سر باشد بشق مستوي شكاف نمايند با راستي بيخ  انطيلس گفته كه خچنان چه مواضع به حسببود 

 طول بيني به قدرنبات شعر و اگر در موضع چشم باشد مؤرب مشابه وضع چشم و اگر در بيني عارض شود مستوي 

 اسفل بود و اگر در فكين و پس گوش باشد به سويو اگر نزديك چشم باشد هاللي شبيه بسر هالل و كجي او 

 اگر در ساعد و مرفق و باز دو انگشت در آن و ساق باشد همه در طول و همچنين در عضل شكم و مستوي بطول و

پشت و در كنج ران و بغل شكافي كنند كه از عرض نيز اخذ كند تا ناصور نگردد و اگر قريب به آن يعني در سرين 

و اضالع هاللي شكل مقرن و اما در باشد مستدير مؤدب و همچنين آنچه قريب مقعد باشد و در پهلو و اضالع بوريب 

 شكاف متابع شكل كياني باشد آنچه قدرت كه آنخصيه و قضيب مستوي در طول بشكافند و مدام حريص باشند به 

 كه مدام تفقد وضع لحم موضع و ليف عضله نمايند  استبر آن باشد و حفظ از رسيدن او بعصب كنند و ايضاً واجب
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 شكاف به اتساع موضع اندك باشد تا قطع حادث نشود وليكن موضع التحام كه آنزيرا كه ما حريص هستيم بر 

  حسن و غيروحشي باشد ليكن در هر حال انهاك نمايند كه شريان يا رگ بزرگ يا عصبه يا ليف عضله قطع نشود

   خراجبه حسبشكاف 

و اگر بزرگ باشد شكاف  در آن بود از موضع سيالن كند پس شكاف در آن موضع نمايند چيزي كهاگر كوچك باشد 

 ايضاً به عده بشكافند بنوعيكه تا سر او منتهي گردد آن را انگشت سبابة چپ در آن داخل كنند و به عدهبين دهند 

در شكاف ثاني داخل نمايند و عليهذا حتي كه بر آن آيد و اگر خراج را موضع مستقل باشد و ممكن بود اخراج 

ع دهند و اگر مستدير باشد و او را شكلي بود كه آنچه در آن باشد از يك  در آن باشد شكاف در آن موضچيزي كه

يكه بدانند كه هرچه در آن مجتع گردد به قدرشكاف خارج نشود شكاف در اسفل او در دو يا سه موضع نمايند 

ا غشا اند كه چون خراج در مفصل يا عضو شريف يا موضع او قريب از استخوان ي الحال سيالن كند بعضي گفته في

باشد در شكاف قبل از استحكام نضج او سرعت كنيم تا كه ريم چيزي را از اين اعضا فاسد نكند گوئيم كه اين تدبير 

وقتيست كه چاره از شكاف نباشد پس اگر اميد باشد كه آن خود بخود بشكافد شكاف ندهند و همچنين اگر اميد 

دوية مفرجه دوايي يافته شود كه قائم مقام شكاف باشد و باشد كه آن به ادوية مفجره بگشايد و بد است كه در ا

تر باشد و اما خراجات  بسيار باشد كه جلد را بشكافند و يا اندك از آن ببرند پس بر آن مفجر نهند تا كه غائص

 آب گرم نضج و انفجار نمايد و اما خراجات مفنه از آن ضرر شديد آن راسليمه كه در آن بسيار رداءت نباشد مثل 

 آن جلب ماده نمايد و چون بينند كه خراج را آب گرم اصالح داده پس وثاقت به سوي آب گرم كه آن به سببيابد 

  بجودت او كنند

  مفجرات ظاهري

شكافد و خصوصاً به آب و عسل و روغن سوسن جوش داده يا بيخ    تضميد بيخ نرگس امر ورم صعب را ميكه آنبد

 خانة زنبور عسل و يا مرهم  اوبوسلوس و يا بگيرند موم و به چركشك  سرشته و يا زفت خبه عسلقصب تازه 
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راتيانج و روغن گاو هر واحد يك رطل و زفت خشك و عسل هر واحد نيم رطل زنگار سه اوقيه زيت قدر كفايت و 

از آن البطم چهار كبريت زرد و سه نطرون سه جزو   و يا بگيرند اشق شش موم چهار علكنيكو استدواءالثوم بسيار 

 كه بگيرند مغز پنبه دانه و جوز بدبو و خمير و كرنب پخته و پياله پخته اين استايم  مرهم سازند و آنچه تجربه كرده

 بشكافد و ايضاً داخليون در لعاب خردل گداخته و به سرعتو خردل و سرگين كبوتر و از آن ضماد سازند پس 

 كه مريم مرتب از عسل بالدر و زفت رطب اين استم شكاف صابون به انجير سرشته و از ادوية مفجره قائم مقا

 بشكافد و ايضاً آنچه قويست بگيرند اشخار و آهك آن رامساوي بر آتش جمع كرده بر خراج تا نيمروز بدارند پس 

آب سه بار تكرار  در اين  آب بر سر او ايستد تر كنند و جوش داده صاف نمايند وكه آنآب نارسيده پس در آب چند

 نمك از اينخار و آهك نمايند پس بگيرند و در ظرف مس كرده بر آتش نهند تا نمك منعقد گردد و بگيرند اش

اندكي و چهار حصة او نوشادر و در لعاب حرف و شمة عسل بالدر آميخته استعمال كننده يا بگيرند ذراريح و سائيده 

 پس مثل مرهم سائيده ضماد نمايند و خصوصاً با زيت كهنه آميخته بر آتش مالئم زكال نهند تا همه منحل گردد

و از ادوية اند  ج ذكر كردهبه يكچون در آن پنچال باز يا سرگين گنجشك يا سرگين بط داخل كنند و بعضي اطبا ك

 هر دواي حار محلل را بر عضو و در يك روز دو مرتبه تكرار نمايند مع تسخيف عضو و تخلخل او بكمادات محلله

  است در آن رطوبت حار باشد و هر قدر كه تحليل شود تكرار وضع دوا و تكميد كم كنند و واجبفاعل آن از آنچه

كه تدبير از ادوية ملينه خالي نگذارند حتي كه سختي او نرم شود اگر پيدا گردد و ريم منجمد نگردد پس اگر ريم 

 كه آن استدوية ملينة ريم ادويه محللة  و ا استزائل و تحليل شود و صالبت بماند استعمال ادوية ملينه تنها واجب

البطم و مصطكي و دبق آميزند و   كندر و علكبه مثلمثل بوره و خردل و سرگين طيور و زرنيخ و آهك و قردمانا و 

به با سركه و زيت كهنه جمع كنند و دوا مرتب بثوم و دوا مرتب به اقحوان و دوا مرتب از عاقرقرحا و مويزج و بورق 

 بگيرند حجر اين است موضع را به آب گرم صاف كنند و دواي مارقشيشا و نسخة آن از اينر واحد  و قبل هعسل

مارقشيشا دوازده درم اشق مثل او آرد باقال شش درم و براتيانج رطب آميخته بر جلد لطوخ سازند و بر ريم نهند و 
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 خشك گردد و اين دواي مرتب از به سرعتن الفور استعمال كنند كه آ  از خود بيفتد و بايد كه فيكه آنبگذارند تا 

 و بارزد ربع جزو مرداسنگ يك جزو ثلث جزو زيت كهنه يك جزو و دو ثلث جزو از يك جزونوشادر بگيرند نوشادر 

 كه  گويدجرجاني سابق ذكر كرديم چنان چهآن لطوخ سازند و چون ادويه نفع نكنند احتياج بشكاف يا داغ افتد 

 در عالج اورام حار معلوم شده ليكن احتياط چنان چه مخالف جذب نمايند به جانب و ماده را اول استفراغ بايد كرد

 استفراغ و جذب ماده بعضوي شريف بازنگردد بعد از آن تدبير پزانيدن ماده بايد كرد و حفظ به سبببايد كرد تا 

از نوشادر باقي ريم را تحليل كند و قوت به اغذية ستوده كنند و دواي مرتب از عاقرقرحا و غيره و كذا دوا مرتب 

 گويد كه در الياس ابنجراحت را پاك نمايد و از بيرون طال كنند هر ده در قول بوعلي گذشت و كذا ديگر تدابير 

 قوت و حسب واجب كنند بعد از آن تنقية بدن و استفراغ مادة محدثة آن و هر به قدراول امر فصد و اخراج خون 

عدد و تخم كاسني سه درم و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشانند و غذا مزروة صبح جالب از عناب ده 

 بادام و چون اثر نضج در قاروره ظاهر شود پس استفراغ بدن از خلط موجب او نمايند و نزد جمع ريم به مغزماش 

 روغن گاو كند نضج  گويد هر كه تضميد خراج بخرماي مطبوخ بامجوسيات كنند پس بشكافند به منضجتضميد 

 گاو پخته ضماد كنند و يا تخم بيدانجير و كنوچه باريك سوده به آب سرشته بر به روغننيك نمايد و ايضاً انجير 

 كنجد گرم ضماد كنند و هرگاه سرد به روغنخراج چسبپانند پس اگر ورم عسرالنضج معلوم شود چقندر مطبوخ 

 زيتون به روغنخراجات كند و ايضاً چون پياز آب پخته باريك سوده شود تبديل آن نمايند كه اين نضج دماميل و 

بجوشانند و گرم بر ورم بندند نضج ماده و جمع ريم كند و چون بعد نضج نگشايد شكاف دهند و برهمين مثال 

چون با  كه سرگين گاو را  گويدخضرشود   البطاما نامند جاري ميآن راتدبير سائر اورام كه محتوي بر مواد باشند و 

سركه آميخته بر خراجات حاره نهند تسكين آن نمايد و استاد من گفته كه چون صاحبان اورام را به بينند كه اورام 

كند پس بگذارند تا هرچه خواهند بخورند و بنوشند و پرهيز بسيار نكنند تا ماده زياده شود و ريم  ايشان ريم مي

 پس پرهيز كنند و بد پرهيزي نكنند تا ماده زياده  استحليل شدنيكند بلكه ت جمع گردد و چون بينند كه ريم نمي
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نشود و تحليل ضعيف نگردد و ايضاً گفته كه كثرت شورباها و ميوهاي تر در قروح نكنند تا ريم زياده نگردد و نه 

ة انفجار جائز  بلكه امر متوسط باشد و ايضاً گويد كه استعمال مسهل بعد انفجار ورم يا اراديك بارتكثير غذا كنند 

نويسد كه بعد   ميبهاءالديننيست پس اگر طبيعت ايشان قبض باشد بحقنة لين تلئين نمايند نه به ادوية مسهله 

تنقيه بپزانيدن ماده مشغول شوند و چنان رعايت كنند كه عرض دواي ضماد منضج كمتر از عرض خراج بود تا 

يانگاه و محل برآمدة خراج را سعي بايد كرد تا زودتر پخته خراج پهن نشود و جاي بسيار را پخته خراب نكند و م

شود و در ابتدا روادع با منضج ضم كرده استعمال كنند تا جذب و ميل مواد و خام ماندن و دير پخته شدن حاصل 

تا الصحه نمايد   برند و اگر مريض بعد تنقيه مداومت حبةالشفا يا حافظكار بهنشود و بعد از آن منضج بغير رادع 

 از آن آگاهي آن را منع كند و قوت را نگاهدارد و الم را كم سازد و صاحب آن راريختن خلط بمحل مرض و تعفن 

نباشد بهتر بود بلكه واجب باشد و گاه باشد كه مادة غالب پخته باشد در محل و جاي آن و صالح پزانيدن آنجمله 

جذب دفع گردد انگاه  كنند تا اندك مادة آن بي جامت مي در حچنان چه شرط زنند آن رانباشد اگر لختي بسر پاكي 

مراهم محلله نهند مناسب بود و زلو چسپانيدن بر حوالي مرض عظيم نافع آيد و آنجا كه محل علت از رنگ مقرر 

 و مراعاتيكه  استنگردد جز زلو انداختن و دستكاري چاره نباشد و مخفي نماند كه خراج بحقيقت از اصناف فلغموني

 اختالف و اسباب سابقه و به ادويه و غيره مذكور شود جمله را با دستورهاي اينجا نيز مرعي به حسبتدابير آنجا در 

گرفت حضرت استاد او  تب بايد داشت و اينجا اهتمام در پزانيدن بيشتر بايد كرد و آنجا اهتمام در تحليل و غالمي را

نيم شب عرق آمد و خراج بر ساق او ظاهر شد و وقت عصر حضرت الشفا در آب معصور انار و اوندد  را بر ناشتا حب

 در ساعت چنان چهشد  تيزاب گرم كرده بسر چوب بر ميانگاه آن خراج قطره قطره نهادند و آن هر لحظه بزرگتر مي

كردند در ساعتي ديگر بشكافت و خون و چرك   ميبه دستورنجومي مقدار نيم آثار مخروطي برآمد و تكرار تيزاب 

  يرون آمد و همه عوارض زائل شد و آن جراحت را بمرهم صالح فرمودندب

  دمل
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 و ابتداي خراج بود و  استو آن بثرة بزرگ صنوبري شكل در اكثر و ملوم در ابتدا بود و اين نيز از جنس خراجات

ياضات و جماع  كه به آن رطوبت غليظ فاسد آميزد و تولد او از رداءت هضم و از حركات و رحاد استمادة آن خون 

و سواري و كثرت حمام بر امتال و خصوص مردم فربه را او اكثار اغذية مولد خون مثل گوشت و شيريني و ايضاً عدم 

به  كه غائرتر باشد و آن است توفر ماده باشد و بسيار برآمدن دملها منذر بخراج بود و بدترين دمل به سببجماع 

 كه با خون رطوبت غليظ فاسد آن استز كميت پس آنچه از كيفيت باشد  طبري علت او يا از كيفيت باشد يا اقول

آميزد و خون را فاسد كند و از فساد آن كيفيت حاده پيدا شود و رگ متحمل آن نگردد و ميان جلد و لحم افكند و 

فزايد و  كه خون كثرت پذيرد و از مقدار غذا بيآن استدمل حادث گردد و گاهي عميق شود و آنچه از كميت باشد 

 به قول و  است عضو افكند و اين نوع عميق كم شود و سليمبه سويعروق ممتلي گردد و احتمال او نكند و 

 گفته كه چون صاحب دمل در روز چهارم يا هفتم يا بقراطخجندي دمل كه در عانه افتد منذر بصحبت باشد و 

بردات خصوصاً ميخوش و مصفيات خون بنوشند  مانند فلغموني عالج آن نمايند و معالجكند آن باشد  تب يازدهم

 و تقليل غذا و ترك لحوم و حلويات و شراب كنند و ايضاً از روز اول تا سه روز روادعات مثل صندل و نوفل و اسپغول

 و انضاج ماده نافع بود و برهم زده و مانند آن ضماد كنند و برگ نيب در آن پخته بر آن بستن براي تحليلبه گالب 

مفيد  كرده بستن گرم نيم و همچنين برگ پپون و برگ عباسي  استبخور برگ نيب يا برگ سنبهالو نيز محلل اورام

ي ريوند چيني سوده آميزند و طال نمايند و ريختن اورام نهايت  و چون آرد جو را در جغرات بپزند و اندكاست

 و تخم كنوچه و تخم ريحان و كذا انجير زرد در شير و عسل پخته ضماد كردن نيز ماده را  استسودمند و معمول

ب پزاند و همچنين ضماد آرد گندم به اندك بورق و روغن بزركتان و اگر بعد پختن از خود منفجر نشود برگ ني مي

و نمك هر دو را سائيده بر آن نهند و خمير ترش و سرگين كبوتر و تخم كنوچه و آهك آب نارسيده در زردي بيضه 

و عسل حل كرده ضماد كردن نيز مفجر قويست و يا به آهن بشكافند و بعد برآمدن ريم بمراهم منبت لحم مرتب از 

 عالج نمايند و اگر قرحه رطب پرچرك و با سيالن زرداب  و روغنبه موماالخوين و مازو و اقيلمياي فضه  گلنار و دم
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 كار بهباشد ذرورات مثل ذرور معمول از گلنار و مر و صبر و زردچوب سوخته و اسرنج و نوفل سوخته و كات سفيد 

برند و كسي را كه هر سال دمل برآيد تنقية بدن او هر سال الزم شناسند تا از سرطان و آكله و جز آن ايمن ماند 

 اگر مازوي سبز هفت عدد در نكه صاحب دماميل ببندند صحت يابد و از مجربات  كر ادوية يونانيه نافع دماميلذ

 و ضماد زعفران و مثل او موم زرد براي نضج دمل نيز مجرب اوست و كذا خمير آرد گندم و كذا  استمكررة سويدي

 كه قريب بسوختن رسد با برگ چقندر و كذا موم و دار و كذا كنجد بريان شجرة ابي مالك و كذا گندم خائيدة روزه

العالم  روغن سوسن زرد و كذا چكتي دنبه كوفته براي صلب هر واحد بهر نضج آن مجرب اوست و بستن برگ حي

 به موم سوده يا به سركهالبطم   علكضمادو كبير در ابتداي دمل در تحليل و تسكين الم آن نيز مجرب خود نوشته 

ذا تخم خطمي و برگ و بيخ آن تنها يا با شراب پخته و كذا زيت و نمك با عسل و يا بمويز منقي و زرد آميخته و ك

السوس كوفته پخته و كذا  دار سرشته و كذا قردمانا و سركه و كذا اصل كذا تخم انجره كوفته به آب دهن روزه

يا با عسل و كرسنه و كذا چرك السوس و كذا پياز نرگس تنها يا بريان كرده سوده روغن خيري آميخته و  رب

چراغدان و كذا بيخ قثاءالحمار و مثل او صمغ بطم و يا پيه بز و كذا عصارة قثاءالحمار و صمغ عربي و كذا انجير در 

البطم و كذا ميعه يابسه مخلوط  شراب پخته و يا مطبوخ به ايرسا و نطرون و كذا مقل و زعفران و كذا بورني و علك

ا ميعة سائله و كذا ثوم به آب و شير بالمناصفه پخته سوده و كذا موز و انجير مساوي و كذا آرد به ادوية دماميل ي

 كهنه سرشته و كذا زرنيخ سرخ و پيه بز و كذا آرد جو وحرف به شراب و كذا خردل كوفته هم وزنباقال و آرد حلبه 

 كبريت و عسل و پياز نرگس و كذا عصاره و سركه و كذا آرد جو و پوست بيخ كبر و كذا انجير خام و نطرون و كذا

 و عسل گداخته و كذا زوفاي رطب به سركهالسمك  گندنا با نمك و كذا بزركتان و شهيم و سرگين كبوتر و كذا غري

 و زيت و كذا برنج به عسلو كذا گل زوفرا كه آن خراست و كذا موم زرد و روغن كنجد و آب چقندر و كذا سقمونيا 

 و شربپيه بقر با نمك آميخته و كذا زباد هر واحد منضج و مفجر دماميل و خراجاتست سوده پخته و كذا 

النعمان منع خروج دماميل كثير و تعديل مزاج و استفراغ مادة آنها كند و كذا هليلة زرد و استفراغ مادة  شقايق
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 بر ناشتا سه روز به عسل اليك مثق و ضماد آن نيز و كذا رخام هر روز  استدماميل نمايد و كذا انزروت كه منضج

 ريباس بكثرت نافع حدوث دماميل است و كذا شخصيكه بر آن دمل كثرت و اكل  استمتواتر مزيل دماميل صعب

نمايد و كذا پوست بيخ كبر محلل اورام خبيثه است و كذا آب گشنيز سبز و آرد باقال در ابتدا تحليل دماميل و 

 كنجد يا بسفيدة تخم مرغ به روغن روزيكه دمل ظاهر شود آهك ادوخراجات كند و كذا بيخ درخت گل سرخ 

  است كه در نضج و تفجر دماميل مجرب وعجيبايضاًپذيرد  كند و حجم نمي سرشته ضماد كنند كه زيادتي نمي

 كه دمل و بسائر ايضاًتخم كتان حلبه مساوي كوفته در آب بپزند و قدري قنه حل كرده فرود آرند و ضماد كنند 

م را نضج دهد حلبه تخم كتان خستة تمرهندي سرگين كبوتر آرد گندم برابر كوفته به آب و شير بپزند و مكرر اورا

 انزروت تخم  است كه در دمايل و اورام صلبه و خراجات از مجربات والد حكيم علويخانضماد منضجضماد نمايند 

 خمير نان دو جزو همه را در شير ماده زويك جمرو كتيرا خستة تمرهندي مغز تخم بيدانجير تخم كتان هر يك 

گاو بپزند تا مهرا شود پس زردة تخم مرغ يكعدد زهرة گاو يك توله صابون عراقي يك توله داخل كرده مثل مرهم 

ساخته ضماد نمايند و در نسخة ديگر تخم ريحان بجاي تخم كتان در روغن گل و روغن بابونه عوض زهرة گاو و 

الملك زوفاي خشك برگ چقندر  اگر صالبت دمل زياده باشد بزركتان آرد حلبه بابونه اكليل و نوشته كه  استصابون

 يك جزو داخل كنند و بجاي روغن گل روغن بيدانجير نمايند و اگر بسيار سخت باشد هر يكگل خطمي مقل از 

نشود صابون عراقي  سختي جامد منفجر به سببالسالطين ربع جزو داخل كنند و چون نضج يافته باشد و  مغز حب

 هم از اينو سرگين كبوتر و سرگين بز از هر يك جزوي آب زهرة گاو ربع جزو داخل كرده ضماد نمايند و اگر 

 كه ورم ضماد مفجربرآرد   الفار آميزند كه در دو سه روز نهايت تا پنج روز ماده صلبه مي منفجر نشود يك قيراط سم

مني نمك حاشا سرگين كبوتر سرگين خروس هر يك يك جزو با هم دمايل بگشايد خمير نان سه جزو بورة ار

نمايد آهك آب ناديده   و كار نشتر مير استاالث  و مجرب بيعديل و سريعطال مفجر دماميلسرشته ضماد كنند 

به الذنب كه بهندي برهه گويند سوخته خاكستر كرده هر دو مساوي به آب سائيده بر دمل  پوست درخت ذات
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 كه جهت نضج دماميل و خراجات از مجرباتست كتيرا تخم كتان مرهم ثمانيهمودن خواهند بگذارند يكه وانموضع

 استعمال گرم نيمتخم كنوچه سريش هوجوه گل بابونه گل خطمي انزروت مساوي كوفته بيخته با شراب سرشته 

د در يك دانگ انداخته  جهت پر كردن زخم دمل و غيره معمول روغن كنجد چهار درم داغ كرده بينمرهمنمايند 

 دو دانگ سوده هر يك سنگ بصري مرداسنگ به عدهبسوزاند تا كه سياه شود پس سوم سفيد دو درم اندازند 

 ذكر ادوية هندية مفيد دمل  استانداخته فرود آرند و در نسخة ديگر نيله تهوتههه يك ماشه عوض سنگ بصري

ه طال كرده بر دمل بچسپانند نوبت استعمال سه مرتبه نرسد كه گويد ببول در آب حل كرده بر آتش بپزند و بر پارچ

 كه محلل ورم و مسكن در دست اجواين باريك سائيده در آب ديگردمل و خيارك دفع گردد و بهترين ادويه است 

  اسگند ناگوري در آب سائيده هر روز دو بار طالديگر بر ورم گذارند گرم نيمليمو و اگر نباشد در سركه بپزند و 

 از بياض استادي مرحوم پوست اريهه تخم دور كرده باريك بسايند و پارچه بيز نموده بر دمل چسپانند و ديگركنند 

مغز خستة انبه به آب سائيده نيم  ديگرضماد اكاس بيل گولر خام سائيده نيز براي دمل و ديگر اورام نافع نوشته 

 كه ورم را تحليل كند پوست بيخ ارند و بيخ بسكهچره و ديگركند  گرم طال كنند كه در تحليل اورام كار جدوار مي

 به روغن و كذا برگ سرس و كذا برگ بر گرم نيم طال سازند و بستن برگ دهتورة سياه گرم نيمسونتهه سائيده 

 بسكهچره كچله كالي زيري مرچ برگ نيب نربسي برابر به آب ديگر  است بر ورم محللگرم نيمزردچوب كرده 

 كه ورم را در ابتدا فرو نشاند و بعد از آن نضج دهد و بگشايد و گشاده را از ريم و چرك ديگر نمايند سائيده طال

 و بيعديل گوگل مين پهل هر دو باريك سائيده بر  استپاك كند و خشك گرداند بالجمله رادع منضج مفجر مدمل

 كه ديگر  استالنفع ين عمل دارد و عجيب همگرم نيمپارچه نهاده بچسپانند و ضماد بيخ بسكهچره به آب سائيده 

 هلدي هرسه را باريك سائيده در آب ليمو به آتش نرم بپزند ذيچوبي  تحليل كند گوگل بهينيسه و ايلوه و آنبه

 برگ گولر به آرد جو ضماد كردن ديگرنموده باشند  بگردانند تا مانند سريش شود فرود آورده بدارند و طال مي

 كه ورم را ديگر سائيده گرم كرده به سركههل يك جزو زنجبيل كنگهي هر يك دو جزو  و كذا كايپ استمحلل
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 طال سازند و يا تخم تمرهندي كوفته در آب گرم نيمبپزند پوست پيپل سائيده ضماد نمايند و يا تخم رواسن سائيده 

 باالي ورم بندند در  برگ كنگهي برگ تمرهندي برنج جوش داده سائيدهديگر  است برند كه معمولكار بهپخته 

 برگ سداگالب برگ نيب برگ انار برگ سنبهالو به آب شسته در پارچه پيچيده از گل ديگريك روز پخته كند 

 بر دمل بندند و براي سرعت نضج پياز نيز داخل نمايند گرم نيم برآورده به عدهآلوده در خاكستر گرم دفن نمايند 

 بندند كه منفجر گرداند و تنباكوي خوردني قدري گرم نيمسه سائيده  برگ سرودال مونگ پينچال كبوتر هر ديگر

 گوند سهجنه قند سياه كهنه پنچال كبوتر هر سه را در هاون ديگردر آب پخته ضماد كردن همين عمل دارد 

ي بكوبند كه مثل معجون شود قرص كرده بر دمل گذاشته برگ بريا بيدانجير يا برگ پيپل گرم كرده بربندند كه برا

براي  ديگر  است و براي قرحة اورنگ زبيبي نيز ضماد اين كثيرالنفع استگشادن دمل و تحليل صالبت آن مفيد تام

دفع دمل و خيارك سبوس گندم سبوس اجواين هر واحد يكدام آهك كهنه و دو ماشه نمك شش ماشه همه را در 

 سائيده بر پارچه طال كرده بر ورم چسپانند  ميده لكري گوگل سهاگه در آبديگر ضماد نمايند گرم نيمبول پخته 

 تخم سرس مين پهل زنگار هر واحد نه ماشه ريوند چيني پياز برگ نيب هر ر استت  كه در انفجار دمل قويضماد

به الملك گوگل السي هر واحد هفت ماشه كوفته بيخته  يك يك توله ايلوه تخم حلبه هر يك شش ماشه اكليل

 گرم نيم صابون ريوند چيني مقل مين پهل سائيده بر پارچه طال كرده ايضاً ضماد نمايند گرم نيم تند آميخته شراب

 سه چهار بار طال نمايند و ببندند يك روز براي گشادن دمل چونة آب ناديده در صابون آميخته در ايضاًبچسپانند 

 مفجر تخم تمرهندي پنج مثقال ايضاًگشايد   جمال گوته مغز نارجيل باريك سائيده بر دمل گذارند زود ميايضاً

 منضج و محلل اورام جدوار ايضاً برنهند گرم نيمبكوبند و چرك چراغ نيم مثقال در آب گرم بگدازند و با هم آميخته 

زنجبيل پوست كاليسر فلفل سياه كالي زيري مساوي كوفته بيخته در آب گرم آميخته برهم زنند و بر آتش پخته 

 هر دو برابر كوفته بيخته در شراب انگوري كهنه بپزند و بر به رنگفجر تال مكهانه با  منضج و مايضاًضماد كنند 

 آرد مونگ آرد جو آرد لوبيا آرد عدس گيرد ايضاًپارچه ماليده بچسپانند و صبح و شام تبديل كنند نهايت تا سه روز 
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  كه مفجر اورام و دماميلايضاًد  و مسكن در است و آب پخته بر ورم دمل ضماد كنند كه مجرببه سركههمه برابر 

 آيد بر برگ به قوام گل معصفر پوست جزوالقي مقل مساوي كوفته بيخته در آب برگ گهيكوار بپزند تا است

 چونة گلي آب نارسيده يك بهلولي دواي مفجربيدانجير پهن كرده بنهند و بندند و بعد يكشبانه روز تبديل نمايند 

رخت پيپل نيم سيرشاهي به آب خمير نموده استعمال نمايند به اين طور كه اگر سجي نيم بهلولي خاكستر پوست د

 به عده دوا بر سر آن گذارند تا خشك شود از ايندمل يا ورمي ديگر پخته شود و جاي نشتر زدن نباشد اندكي 

مده باشد از پارچة بپارچة درشت ماليده بر آن عصابه بربندند كه دريكپاس بشكافد و اگر بر بواسير كه از مقعد برآ

درشت اندك خاريده بمالند و چون خشك شود بردارند و در روزي سه چهار مرتبه بگذارند و زود بردارند و يا بر 

طور بمالند برطرف شود و اگر بر داغ برص كه برابر روپيه باشد مكرر خراشيده طال نمايند آتش  ثولول ديگر همين

طباي هند كه در پختن اورام اثر تمام دارد آرد برنج يا آرد جوار چهار  معمول امهيريجاري ساخته برطرف نمايد 

دام در يك آثار جغرات با دوغ بطور فيرني بپزند تا غليظ گردد بربندند و اگر قويتر خواهند آرد حلبه و تخم سن 

 در  گوسفند سوده آرند و گاهي پشكبه عمل بپزند و به دستور يكدام ايلوة سوده نيم دام اضافه نموده هر يكسوده 

 مجرب براي مرهم  استاالثر يافتم و داخل نمودن ديگر ادويه منحصر بر راي طبيب  آوردم سريعبه عملپخته اين 

پزانيدن و گشادن دمل زفت رومي زنگار اجواين بزركتان حلبه راتينج بهروزه جوزالقي مقل مرمكي توتياي هندي 

هه ادويه را كوفته بيخته در شيرها سائيده موم و روغن را گداخته زنجبيل ريوند چيني شير بر شير انجير شير آك

 نيم درم نيله هر يك كه براي زخم دماميل مجرب رال بيست و پنج مثقال شنگرف زرنيخ مرهم رالمرهم سازند 

 كنجد هفتاد مثقال به روغن سفيد در چهار درم مرداسنگ هشت درم سائيده موم پنجاه مثقال درم يكتهوتههه 

فرمايد كه چون دمل ظاهر شود عالجش تا قريب سه  الرئيس مي  شيخاقوال اكابر مرهم سازند به دستورخته گدا

روز عالج اورام حاره باشد بعد از آن بتحليل و انضاج مشغول بايد شد كه گاهي تحليل شود و اين كمتر بود و گاهي 

 استفراغ از اينر باشد كه بخراج عظيم انجامد و نضج يابد و واجب نيست كه از عالج دمل غافل شوند زيرا كه بسيا
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 واجب از فصد يا اسهال ايمن گرداند و چون با دمل ضربان و قاعده اصل باشد از نضج چاره نبود پس اعانت بر به قدر

الدوام  آن به استعمال منضجات كنند و مبتال بكثرت خروج دماميل را اسهال و مالئم كردن جلد بحمام مستعمل علي

 پخته است و انجير و خردل و عسل يا به شيراضت از آن خالص نمايد و از منضجات او تخم كنوچه كوفته و ري

 و همچنين مويز ببورق سرشته و يا انجير بخردل نيكو است و گندم خائيده براي انضاج او به عسلانجير تنها 

 يك و نيمانضاج برفق كند روغن گاو  سوسن و دواي دملي معروف بدواءالخمير و دوا به اين صفت به روغنمخلوط 

 اوقيه شيرة انجير سه اوقيه حلبه و يك و نيماوقيه خمير ترش دو اوقيه تخم كنوچه سوده و اسپغول مسلم هر واحد 

الحراره  بزركتان هر واحد پنج درم در شير پخته استعمال نمايند كه اين معتدلست و چون دمل عسرالنضج ساكن

 بدان عضو اتصال دارد پس حجامت بر موضع دمل نمايند و اين در ابتدا نكند كه اخراج باشد فصد رگي نمايند كه

 آن رارسد و هرگاه نضج يابد و نگشايد به همخون صديدي كند و غليظ محتبس گردد و در آنجا قرحة صلب 

 و تخم مرو و  در خراجات گفته شد و از مفجرات جيده بزركتانطريقي كهبه بشكافند يا به ادويه و يا به آهن 

 گويد كه آنچه از فساد كيفيت باشد فصد و استفراغ بدواي موافق بعد مراعات طبري ر استسرگين كبوتر و خمي

 كه بمزاج مريض نظر كنند پس اگر  است اصالح خون نمايد و نزد تغذيه واجببدان چهقوانين كنند و تغذية او 

ار نمايند و از فواكه بر سيب ميخوش و انار ميخوش و از  و شكر اقتصبه سركهحدت داشته باشد بر مزورات مرتب 

ان يا شام پس شرب سكنجبين بزوري ر است در بالد رطب باشد مثل بالد طبكه آناشربه بر سكنجبين ساده مگر 

 ساذج و شربت سيب و شربت غوره و مانند آن راجائز بود و اما در بالد حارة يابسه متحمل بزوري نشود البته پس 

شانند و چون دماميل بسيار باشد فصد و استفراغ بدن او و اصالح غذاي او نمايند و از آنچه بر دمل نهند تا آن بنو

مادة متفرقه را جمع كند اسپغول مضروب بسفيدة بيضه است و هرگاه ريم جمع گردد براي نضج او اين دوا بر آن 

نند و بر آن نهند و اگر دمل شديدالصالبه باشد و اين الرشاد و كوفته با خمير و زردة بيضه برهم ز گذارند بگيرند حب

 كنجد بپزند تا مثل به روغنضماد در آن اثر نكند بگيرند برگ چقندر و برگ كاسني و برگ كرنب و باريك سائيده 
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 گرم نيم باشد هرگاه سرد شود گرم نيممرهم گردد پس اندك اشق محلول آميخته تمام روز بر آن گذارند و ضماد 

 رقيق كند بعد از آن براي تفتيح اين دوا آن را آن است برند كه اين دريك روز نضج او نمايد و مادة كه اندر كار به

 تخم كنوچه دو جزو خمير ترش يك جزو و در زردة بيضه و اندكي عسل يك جزونهند بگيرند آهك آب نارسيده 

 كه خشك شود بلكه بزرده و سفيدة بيضه و حل كرده بر آن گذارند كه بسهولت بگشايد و چون ريم برآيد نگذارند

 بيرون آيد و دمل  استالدمل  قطعة غليظ ريم سفيد كه آن معروف به امكه آنروغن بنفشه برهم زده ضماد كنند تا 

 كه خون چون گرم شود و حدت پذيرد موضعي را كه بر آن آن استدر ابتداي ظهور الم شديد آرد و سبب الم او 

 اتصال عضو نمايد و از آن الم شديد پيدا شود و چون ماده نضج يابد درد ساكن گردد و اگر ريزد گرم كند و تفرق

 غور در لحم باشد بايد كه بمرهم منبت لحم عالج كنند مثل مرهم سفيداب ومرداسنگ و آن رابعد خروج ريم 

 خشكريشه كند و اثر او قيروطيات و هرگاه حفره ممتلي گردد بر آن گلنار و كندر و مر و گل سرخ بپاشند و چون

 به اين دوا طال نمايند آرد كرسنه آرد نخود به عده بگذارند تا مستحكم گردد و موضع سخت شود آن راباقي ماند 

 به عدهآرد باقال همه را در شير سرشته طالي سبطر بر آن كنند و هرگاه خشك شود تجديد آن نمايند تا سه روز 

 غلظ به سببيات موم مصفي و روغن گل بمالند و اگر بدين ضماد نضج نيابد در حمام داخل كنند و بعد آن قيروط

 چيزي از شحوم بدان به عدهماده بر آن دواي قوي گذارند مثل مرهم داخليون و گندم مطبوخ و مدقوق بعد از آن 

و حفظ عصب  از عضو  استآميزند و بر آن لطوخ سازند پس اگر نضج يابد نگشايد نظر كنند كه دمل در كدام موضع

و شريان و سر عضله كه از آن نشو وتر ابتدا كند نموده بعد حذر از آنها شكاف دهند و چون ريم برآيد از پنبه كهنه 

 بمرهم عالج كنند و اما آنچه از به عده پاك نمايد آن را آن است جمله عفونتي كه اندر كه آن پر سازند تا آن را

وت مريض و فضالت كه در بدن او باشد و تقليل غذاي او از عادت كفايت  قبه حسب فصد استفراغ آن راكميت باشد 

 و از آن بخارات و مواد برآيد و اگر خفت نيابد آن استكند كه آن گاهي تخفيف يابد و تحليل كند چيزي را كه اندر 

وبري  كه در عالج دمل كه سببش كيفيت خون باشد مذكور شد و اما دمل كه صنĤن استو ريم كند عالجش هم

 در اندفاع و طلب نفوذ از مسام  است مادة او غليظكه آنشكل نباشد مستدير مفرطح بود و آن رديست داللت كند بر 
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 نضج يابد كه آن كه سابق مذكور شد تا Ĥن استكند پس بايد كه عنايت بدان وافر بود و عالج هم با جلد منازعت نمي

تر بگشايد و صنوبري شكل در موضع واحد بگشايد و  ع يا زيادهو مادة او خارج گردد و اين نوع گاهي در سه موض

 كه چون ماده رقيق باشد مدافعت بجلد كند و ارادة اندفاع از آن نمايد پس سر او تيز گردد و آن است در اين سبب

  ايالقيچون غليظ باشد زير مسام بسيار حاصل شود پس دمل مفرطح گردد و چون نضج يابد از چند مسام بگشايد 

نويسند كه اول اگر مانعي نباشد رگ زنند و حجامت كنند و آلوي سياه و عناب و مشمش يعني   ميوجرجاني

 گشنيز خشك شب تر كرده صبح آب او صاف كرده بنوشند و درم يكزردآلوي ترش و تمرهندي و اندكي زرشك و 

شاهتره و سنا و تمرهندي صواب باشد  هليلة زرد و به طبيخآب انارين و آب كاسني با سكنجبين سود دارد و تنقيه 

و از اغذيه غليظه و از گوشت و شير منتها پرهيز بايد كرد و آنچه خورند بايد كه مائل بترشي باشد و در اول ظهور 

و اندكي سركه آميخته و  به گالب و سركه تر كرده و ايضاً خطمي به گالب دمل چيزهاي سرد نهند چون اسپغول

لب و آب گشنيز تر سرشته و بعد سه روز تدبير پزانيدن و تحليل بايد كرد اول اسفنج به آب الثع آرد جو به آب عنب

 تر كرده چند كرت بر نهند تا زود بپزاند و آرد گندم و نان گندم در آب و روغن زيت نهادن زود گرم نيمو روغن 

وسن پزاننده است و انجير خشك پزاند و موم گداخته به اندك زفت يا راتيانج در روغن مائل بگرمي چون روغن س

در ماءالعسل آغشته و تخم كنوچه كوفته به آن سرشته و بزركتان و مويز منقي به انجير و خردل كوفته و خاصه اگر 

 گويد كه آنچه منع تولد دمل كند فصد و ابن نوحاندكي ماءالعسل اندازند و جرجير در روغن گاو پزاننده است 

ة زرد و سنا و شاهتره است و مداومت نقوع اجاص و عناب و تمرهندي و تقليل از حلو حجامت و تعاهد اسهال بهليل

غليظ و ميل به اغذية حامضه و قابضه و حصرميه و سماقيه و ريباسيه و تفاحيه و سكباج و قريص و هالم و مصوص 

 را نفع كند و اما بر نفس خوار باشد مروق ممزوج به آب بسيار و شراب حلو مائل بمردات او و مانند آن و اگر شراب

به موضع اگر در ابتدا مالقي شود به ادوية مبرده ضماد كنند و اگر در ضربان آغاز كند و سوزش او اشتداد نمايد 

 پس اگر نضج يابد و انفجار را دير ر استات ضماد نمايند و آنچه نضج او نمايد ادوية مذكوره در باب ورم حامنضج
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 حوالي او را بمراهم سفيداب طال كنند و بر به عده سيالن كند آن استتا آنچه اندر كند شكاف دهند و بيفشارند 

نفس او اين مرهم عسل بگيرند انزروت و مثل او عسل و هر دو حل كرده بر آن گذارند و گاهي عسل را جوش دهند 

و همه ريم بكشد و چون تا غليظ گردد پس انزروت بر آن پاشند و بياميزند كه اين هر جراحت و قرحه را پاك كند 

 صفت مندمل گردد پس اگر اندمال او دير كند بمرهم منبت لحم معالجه نمايند به سرعتدمل پاك گردد از خود 

االخوين و زراوند طويل مساوي سوده بر قروح و جراحات بپاشند و  ذرور منبت لحم بگيرند كندر و انزروت و دم

گ مثل سرمه سوده و بر آن سه اوقيه زيت انداخته به آتش ماليم  بگيرند يك اوقيه مرداسندواي ديگرببندند 

بجوشانند و بچوبي حل كنند تا منحل گردد پس بگيرند انزروت و كندر و دم االخوين و بارزد و زفت يابس هر يك 

رهم دو درم و در آن انداخته بپزند تا غليظ گردد و استعمال كنند اگر موضع گرم نباشد و اگر گرم بود به اين م

سفيداب عالج كنند بگيرند مرداسنگ سوده پنج درم و در سركه حل كنند پس روغن گل انداخته بسايند تا غليظ 

 تسقية سركه و بار ديگر روغن كنند تا منتفخ گردد پس پنج درم سفيداب ارزيز و اندك كافور يك بارگردد و 

صفت  نيكو استاحات گرم و در فصل و مزاح حار انداخته حل كنند و استعمال نمايند و اين مرهم براي قروح و جر

 كه اگر دمل و قروح صلب يابس باشند استعمال كنند موم و زيت و علك و زفت مساوي گداخته مرهم اسود

استعمال كنند و اگر اراده انفجار و بغير آهن باشد بگيرند عسل بالدر يك جزو و زفت رطب يك جزو و در ظرفي 

بر سر دمل نهند و تا نيمروز بگذارند كه آن همانقدر جلد را كه بر آن طال كرده باشند بسايند تا ممزوج گردد پس 

 كه يك حبه دواي حاد بشحم سرشته بر آن نهند و يا بگيرند آهك آب نارسيده و آن است از اينبخورد و قويتر 

 كه عالجش فصد و اخراج گويدابن الياس بشحم سرشته بدان ضماد كنند و يا آرد بصابون كوفته بدان ضماد سازند 

 هليله و نقوع به مطبوخ فواكه يا به مطبوخ قوت و واجب و سن و فصل است بعد از آن تنقية بدن به قدرخون 

مشمش و هر صبح جالب از عناب عدد و آلوي سياه بيست عدد تمرهندي و شكرسفيد هر واحد ده درم بنوشند و 

ده درم بدهند و غذا  به گالب تنقيه هر صبح سكنجبين ساده ده درمغذا مزورة ماش با اسفاناخ و مغز بادام و بعد 
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مزورة تمرهندي و مغز بادام يا انار دانه و مغز بادام و اسفاناخ و هرگاه مادة دمل جمع گردد دواي منضج بر آن نهند 

 و انجير مثل تخم كنوچه به انجير خشك كوفته و يا كندر و تخم كنوچه و انجير خشك و يا كندر و تخم كنوچه

 گويد كه فصد رگ مناسب يا هفت اندام كنند و اشربة مطفيه و خجنديكوفته و عسل و روغن كتان آميخته 

ة خرفه بنوشند و فواكه ترش بخورند و بر آن رادعات تا سه روز نبايد نهاد سيما اگر در قرب به شيرسكنجبين ساده 

ريوند و سنا و شاهتره و عناب و تمرهندي و آلو و  يا نقوع كه در آن به مطبوخاعضاي شريفه باشد و تنقيه 

نويسد   در نزهت ميانطاكيشيرخشت باشد بايد كرد و چون ريم كند اسپغول كوفته با سريش سرشته ضماد كنند 

الثعلب كنند و در   پياز بريان و گشنيز و عسل و عليق و عنببه مثلكه فصد كنند اگر ماده مهيج باشد واال رادع 

ن كردن به اسپغول و بزور و زعفران و زردي بيضه و خطمي و خميرترش ضماد نمايند و چون منفجر وقت ريم كرد

 كنجد اين است بگشايد به سرعت گاو و صبر و سفيداب و مرهم ابيض و داخليون طال سازند و آنچه به روغنگردد 

 برگ شفتالو غسل كنند منع خبه طبيبريان و ترمس كوفته و نعناع به آرد جو و عسل و در خواص آمده كه چون 

به تولد دماميل كند و در تذكره گويد كه فصد در دموي اول كنند و در صفراوي بعد تلطيف و تلئين در عضو مقابل 

به  استعمال ماءالشعير و تمرهندي و خيارشنبر و ردع به ادوية وضعيه مثل خطمي و آرد شهيم و بزرقطونا عده

 و آنچه در داخس بيايد و بارد را اسهال بغاريقون و بيخ سوسن به زيتو خمير گندم  گاو به روغن و پياز بريان سركه

و تربد و ماءالعسل كنند و بر آن بادام بصمغ بطم و صنوبر و عسل و صابون نهند و چون بگشايد در فشبرون او 

بوضعيات جذب كنند مثل مبالغه نكنند كه آن سبب تجلب مواد گردد بلكه آنچه ميسر آيد اخراج آن كنند و باقي را 

 و كذا سفيداب و طحينه پس اگر خشكريشه در آن تولد كند لزوم  است گاو كه آن مجرببه روغنصبر و مرداسنگ 

اند كه گشادن او به   و اندك زعفران نمايند و چون پاك گردد مرهم خل يا توتيا بر آن نهند و بعضي گفتهبه شكر

بينم اوالً به انجير و خمير پس به اسپغول و بر آن اعتماد كنند و  ضج او نميآهن بهتر از دواست و اما من چاره از ن

 باشد و در خواص يك باركسيكه نجات از آن بخواهد به استعمال صبر و مصطكي كثرت نمايد و اگرچه در هفته 
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يد آرد جو و  نضج بليغ نماآن را دمل برنيايد تا سه سال و آنچه آن راآمده كه هر يك قطعة لحم خام فرو برد 

اند كه شرب زعفران و ريباس از آن خالص دهد و كذا   و سائر صموغ و گفته استالصنوبر بشحم مرغابي يا بط حب

خالصةالتجارب گويد كه چون در حقيقت دمل از مصنف ابتالع هفت جوز بر نهار هنگام انعقاد او كه كوچك باشد 

 تنقيه حاجت نباشد بلكه در به تدبيرري بود و جهت هر دمل  تدبير آن خفيف از تدابير خراج ظاه استاصناف خراج

اوائل و غلبة او تنقيه كافي بود و بسيار باشد كه احتياج به تنقيه نيفتد جهت كم پديد آمدن دمل و عدم امتال و 

و شود  اند كه اين مرضيست كه از حمام پيدا مي استحكام بعد سر كردن دمل عظيم نافع بود و بعضي مجربين گفته

 بيرون ر است دآن استگردد و جراحت دمل آنگاه زائل گردد كه چيزي همچون ريشه دبيله اندر  از حمام زائل مي

آيد و آن هنگام باز بدوا نهادن احتياج نيفتد و خاريدن محل دمل در آخر كه چرك نباشد نشان روئيدن و بصالح 

 آن را مكرر بر دمل نهند و گرم نيمهمچو مرهم پخته آمدن باشد و بسيار بود كه تخم تمرهندي باريك كوفته در آب 

 مكرر طال گرم نيم سرشته به همبپزاند و زود بصالح آورد و كافي باشد و همچنين خمير ترش شده و روغن بيدانجير 

 مكرر افكندن گرم نيم سرشته مكرر نهادن و لعاب تخم مردو لعاب تخم كتان و حلبه به همكردن و خمر دو دوشاب 

 هر روز مقداري طبيخ بيخ روناس آشاميدن يك هفتهز در آتش پخته مكرر بستن عظيم نافع بود و گويند كه و پيا

 نيك حفظ كنند كه بر جائي سائيده آن رامنع آن بكند و كسي را كه دمل در حركت سفر و غيره پيدا شود بايد كه 

آن چسپانيدن نه بر سر آن عظيم مفيد بود و نشود كه رنج آن عظيم گردد و بيم ناسور بود و كاغذ سريش گرداگرد 

 چنان پاك كنند و احتياط نمايند كه بمحل ديگر نرسد چه بسيار باشد كه از آن را آيد رطوبت به چركهر دمل كه 

 بعضي اطبا دملي را كه ريشه در آن كه آن و بد استبوي آن ديگري برآيد بر آن حوالي كه آن رطوبت رسد و مجرب

د و بعضي دبيله دمل بزرگ را گويند كه چند دهن باز كرده باشد و اگرچه آخر آن جمله يكي گردد باشد دبيله گوين

و بعضي دبيله بر اورام دموي كه اندك صالبت پيدا كند اطالق كنند و بعضي بر هر ورميكه پخته گردد و سر كند 

 صفتسائيده فائده تمام دهد ب  به گالنويسند كه در ابتدا ريوند چيني  خالصةالعالج ميمؤلفاطالق نمايند 
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 درم يك برند فرو نشاند و اگر رو بنضج آورده باشد نپروگل ملتاني زيرة سفيد هر كدام كار به چون در اول ضمادي كه

 و اگر ر استفلفل سياه پنج عدد نمك اندكي همه را به آب سائيده طال كنند و اگر با بول كودك بخيسانيد بهت

 مرهم صفتوالي دمل طال كنند و بهروزه بر دمل نهند بزوري نضج داده منفجر سازد زرنيخ به آب سائيده بر ح

 سرب دو درم انزروت سه درم درم يكسيماب كه زخم دمل و جميع قروح و جراحات را بزودي بهتر سازد سيماب 

 و چهار درم  روغن گاو چهلدرم يكبول سياه بول سرخ زنگار بهروزه هر كدام دو درم موم سفيد كافوري بيست و 

 انزروت را سائيده داخل كنند و برهم به عدهاول سرب را با سيماب گره دهند و سرد نموده همچون غبار بسايند 

 كه آنزنند پس از آن كندر بعد از آن هر دو بول پس زنگار و بهروزه اضافه نموده مجموع را سحق نمايند چند

وزانيده صاف كنند و موم را در آن گداخته ادويه را ممزوج سا شود آنگاه قدري پياز در روغن ماده گاو س سرمه

 بمالند و بردارند و عندالحاجه با پنبه يا لتة كهنه بر زخم بگذارند انشاءاهللا تعالي همان يك به دستورساخته در هاون 

ردازند  و اگر تحليل نشود بنضج و تقجير پ است گويد كه عالجش تنقيه پس ردع و تحليلعبدالعزيزعمل كافيست 

 و كذا انجير به آرد خمير و كذا مويز با نمك طعام  است به عسلو از منضجات قويه مويز و بزركتان و انجير و خردل 

 و با تخم  است كه آن منضج ملين مانع تزايدست و مغز پنبه دانه تنها منضج استو از مجربات بزرقطونا بلعاب دهن

 و به اضافة خردل قويتر و براي تفجر تخم ر استاالث عسل سريع و انجير بمصطكي و كتيرا و  استكنوچه عجيب

 ضماد كردن مجربست و كذا خمير و سرگين كبوتر بزردة بيضة و عسل و بيخ نرگس گرم نيمتمرهندي با پيه كوفته 

  است و قويتر از آن ريوند بمقل و صابون است و صابون به انجير منضج مفتح استو پوست بيخ كبر مفجر هر صعب

 و از  است چون انفجار دشوار گردد اشنان روغن گاو آرد ذره به آب پخته بدان تكميد كرده ضماد نمودن مجربو

 و نبتات لحم زراوند كندر ايرسا صبر  استاالخوين و قنه و مقل و اشق و صبر و كندر و مر و انزروت ملحمات دم

  د بود مفيدر اينجااقليميا زفت مرداسنگ و همه آنچه در قروح بيايد 

  طاعون
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 گردگان يا بزرگتر از آن باشد و با به قدرتر از آن و گاهي كبيرالحجم  ورميست صغيرالحجم مثل باقال يا كوچك

 شيخ حكما به قول مريض پندارد كه آتش بر آن موضع نهاده و كه آنسوزش شديد موذي متجاوز از حد بود چند

اللحم حساس چون  كردند كه در اعضاي غددي  اطالق مي بر ورمي استقديم نفطي را كه ترجمة او بعربي طاعون

 آن راشود و بعد از آن  پستان و بيخ زبان و خصيه و يا غيرحساس چون بغل و كنج ران و پس گوش عارض مي

 استحالة مادة او بكيفيت سميه به سببگفتند كه مع ذلك ورم حار و قتال باشد پس از آن هر ورمي قتال كه  مي

يد و رنگ عضو قريب خود متغير سازد و حوالي او سياه شود و گاهي چيزي خون و زرداب متعفن از عضو را فاسد نما

 قلب از طرق شرائين برسد و قي و خفقان و غشي حادث شود و چون اين به سويآن ترشح كند و كيفيت ردية او 

گفتند و از   اوائل قوماطا مي طاعون ناميدند و اغلب كه همين قسم اخير راآن رااعراض اشتداد نمايد هالك كند 

 كه مثل اين ورم قتال در اكثر امر در اعضاي ضعيفه مثل بغل و بن ران و پس گوش عارض شود و  استواجبات

اند و   قرب آنها از اعضائيكه آن شديدتر در رياستبه سبب كه در بغل و پس گوش عارض گردد آن استبدترين او 

 در دو سه به سرعت زرد بود و آنچه مائل بسياهي باشد كه آن باشد پس  كه رنگ او سرخآن استسالمتر طواعين 

روز قتل كند و طاعون در هواي بد و سالهاي وبا در شهرهائيكه هواي آن زود عفن شود و در فصل خريف و آخر 

حلهاي ديگر اند كه متعدد برآمدن آن بهتر از مفرد بود و آنچه دفع شود بر م  يافتهبه تجربهتابستان بسيار افتد و 

نويسند كه طاعون را   در تذكره ميو انطاكي  استپديد آيد بهتر باشد و سببش غليان خون و احتراق او مع رقت

شود برد يا بسب تالزم  التفعن حادث در مثل پوست مغابن و اطالق كرده مي اند بورم حار قتال سريع مخصوص كرده

تر بود  صوص من وجه است و آن در حقيقت بثره مثل باقال يا زيادهحاصل ميان هر دو غالبا واال ميان آنها عموم و خ

 و فاعل او حرارت ناريه و صورت او شي مستدير بنزف دم در صديد و غايت او از هاق نفس  استمادة او خون متعفن

 مجاورت او قلب پس بن ران راست پس بغل راست پس بن ران به سبب كه در بغل چپ باشد آن استو بدتر او 

 پس از جهت مكان بود و از جهت  استتر و گويند كه هر دو بغل بدتر از هر دو ران  صحيحبه قول پس گردن چپ
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 كه نزد زيادتي خون و هيجان او باشد و اين در ايام ربيع بود و اگرچه در خريف باشد و از جهت رنگ آن استزمان 

واتر نفس و نبض مقارنت كند المحاله مهلك و اختالط عقل و ت تب سياه كبود پس سبز پس زرد پس سرخ و هرگاه

 ضعف مزاج به سبباند پس اعراق خصوصاً مثل زنگي و هندي  تر هالك شوند اطفال بود و از كسانيكه بدان سريع

 اصح و حقيقت او اجتماع به قولبكثرت تحلل پس دموي پس صفراوي و نادر در سوداوي و آن مرض وبائيست عام 

طار در فصل گرما تصاعد نمايد و اسباب او حكيمه كثرت رطوبت و حرارت و يبس سرما و بخارات عفنه است كه با م

 و كثرت كشتگان پس هوا بخون مقتوالن متعفن شود و با حيوان و ثمرها و آبها مالقي گردد  استبودن سال ربيعي

يد واال بصورت آبله  بخورند خون فاسد شود و بمواضع رخو جمع گردد مثل خراج اگر رطوبت اشتداد نماآن راو 

 در سموم اتفاق افتد و چنان چه مواد سميه است پس بقلب رسد به سويمترشح و كيفيت موت بدان انعكاس خون 

و قي سياهي محل و كمودت او الزم بود و اين مالزم و با بودنه بعكس آن و فرق ميان  تب جهت طاعون قاتل رااز اين

 قومي بدان چنان چهمختلف بود  در اين اند و امراض در وبا يك نوع كه آن فقط نه  استهر دو ظهور مثل خراج

و خفقان مقترن نگردد سليم باشد واال  تب گمان كرده و در نزهت گويد كه اگر با طاعون عضو متغير نشود و با

م در گويد كه وبا در عالم چون از فساد هوا باشد آن مثل طواعين و درشكين و بنفسجي و مو  ميو طبريمهلك بود 

بدن بود اگر از فساد خون باشد و هوا فاسد شود يا بفساد كلي يا جزئي گردد پس اگر فساد جزئي باشد در آن بلد 

 آن استاعالل وبائيه غيرقتاله بود و اگر فساد در هوا كلي عام باشد در  آن بلد امراض قتالة مهلكه بود و فساد هوا 

وث كيفيت فاسده به حدير مفسد جوهر او دارد گردد و فساد خون نيز كه در آن كيفيت فاسده پيدا شود و بر آن تغي

ت و غليان باشد از آن بخارات لذاعة فاسده پيدا شود به حد فساد امراض متولد شود پس اگر فساد او به حسببود و 

و دماميل و از آن خارش بغير بثور پديد آيد و اگر فساد از خلط مع حدت و عفونت بود از آن حكه و جرب و بثور 

 و تغير بسي حدت و سحونت و حدوث سميت در آن باشد از آن طواعين قتاله به عفونتمتولد شود و اگر فساد او 

 عضوي يا اعضا بريزد و فسخ و به سوي كه اين خون فاسد سمي عفن متغير مفسخ آن استافتد و معني طواعين 
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الفور قتل   قلب ريزد و فيبه سويين اخالط مذكوره منتن و احراق آن نمايد و از آن هالكت سريع باشد و گاهي ا

 ازيتيه نامند و بهر اين بقراط آن را دماغ يا صدر و از آن در جائي از بدن مثل عدس پديد آيد و به سويكند و يا 

حكم كرده كه چون اين عالمت بر بيني و چهره و بيخ گوش بينند بر موت سريع داللت كند و گاهي اين فساد و 

باشد و از آن بنفسج پيدا شود و آن نقطهاست كه در جميع بدن ظاهر شود صورت او مثل برگ گل بنفشه حدت كم 

 تب الحده بود تا وقتيكه رعاف پيدا نكند پس اگر ما آن رعاف حادث شود و از آن بود متفرق در همه بدن و آن سليم

 هالك كه آناست پس همواره رعاف كند تا  خلط روي قتال از جنس طواعين قتاله كه آنساكن گردد داللت كند بر 

اند در جميع بدن مائل بسرخي شديد و اين سليم بود البته  كند و گاهي چنان ظاهر شود كه گويا كيكان گزيده

هالك نكند و گاهي آثار ظاهر شود مثل گزيده و سبز بود و در وسط او خطوط سفيد مائل بكمودت باشد و اين نوع 

 رصاص ظاهر به رنگ كه  است صاحب او را رعاف كند يا نكند و از آن نوعي رنگ استقتالرا درشكين نامند و آن 

ر  موم گويند و آن داللت بر فساد سائر اخالط و احتراق آن دوقوع او در خون كند و از آن رنگي ديگآن راشود و 

پس سر او ورم كند و  خاك مثل بهق ظاهر شود و صاحب او در بدن ثقل و ذخامت دريابد به رنگ كه اغبر است

 دماغ مرتقي شده و غلط به سوي فساد كه آنبميرد و يا طبيعت او نرم گردد و هالك شود و اين داللت كند بر 

 كنند اگر ممكن باشد واال تقويت عالج نقل هواشديدالعفونت فاسدست و از فرط احتراق خود خاكي سمي گرديده 

وتي بارد و دواءالمسك بارد و غيره از ترياقات سرد و سائر تدابير كه دل بخورانيدن مركبات كافوري و مفرحات و ياق

وبائي مذكور شد بايد نمود و فادزهر معدني و مرواريد و گالب و عرق كادي را تاثير قويست و خوردن جدوار  تب در

ال بود و قبل از  و طالي جدوار در آب گشنيز و اندك سركه سائيده بهترين طر استيا كافور اندر ترشي بهترين تدبي

 طال بوئيدن و چشيدن و بر بغل و كش ران و پس گوش و غيره متصل ماليدن منع برآمدن از اينبروز آن در ايام وبا 

به  كه اين مرض را هيچ تدبيري چنان نبود كه مريض را زود فصد كنند آن است محلها كند و حق بر اينطاعون 

 در آب انار افشرده حل كرده دهند و چون مرض پيدا شود و ه رنگبالشفاي   بر باالي طعام ترش ترياقي حبعده
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يكه در خراج گفته شد و بر دل و دماغ او به دستور بنهادن تيزاب فاروقي مدبر بسيماب و جدوار بشكايند آن رامحل 

 يا اطلية سرد ترياقي خوشبو نهند و چون ماده بدماغ رسيده هذيان پيدا كند بمعالجة سرسام صفراوي پردازند

 برند و اگر كار به ر است در عالج امراض قلب از سوءمزاج حار مذكوتدبيري كهزيادتي استعمال ترياقات بارده و باقي 

 توله آميخته وقت صبح بخورند و غذاهاي يك و نيمدر ايام وباي طاعوني هر روز جدوار سه دانگ سوده در دوغ گاو 

ه و پياز كنند مرض مذكور عارض نشود و اگر در ابتداي ظهور آن ترش ترياقي تناول نمايند و مداومت بوئيدن سرك

فادزهر بري و جدوار هر يك چهار حبه در دوغ گاوي سه توله بدهند و غذا هر دو وقت خشكه گيالني با دوغ گاو و 

باالئي و مرباي كرونده و مرباي تمرهندي بخورانند و عوض آب گالب و عرق كاسني هر دو برابر و عرق صندل 

الثعلب سبز و گشنيز تر و بارتنگ  هارم حصه آميخته بشوره پرورده بنوشانند و خاكشي يك توله در آب برگ عنبچ

 آميخته حوالي يك تولهسبز بر صفحه سرب صاليه كرده حضض مكي هفت ماشه گل ارمني نه ماشه سركه مقطر 

 نقل كرده كه بعض مطعونين را به ابتالع آن ضماد كنند در دو هفته صحت كلي رد نمايد و حكيم عابد از استاد خود

يك توله كافور عالج كردم و در يك روز شفا يافتند و سويدي نوشته كه تعليق يا تختم ياقوت هر قسم او كه باشد 

صاحب طاعون را نفع كند و مجرب صحيح من ست و گفته كه گل ارمني شرباً و طالء علي االنف و ريباس و گل 

نافع و مقل ازرق شرباً و بخوراً و جماز نخل اكالً و دوام خوردن روغن گاو هر واحد طاعون را مختوم و كافور شرباً 

 طاعون و خيارك و جميع اورام حاره نافع نوشته گل ارمني جدوار بنفسجي زرنباد به جهته به يك حصفت است

ي سرد سه ماشه به آب و در زردچوبه صندلين گل مختوم مساوي با ديك صاليه كرده حبها بسته نگاهدارند در هوا

يكه در چراغ به حد ر استمرض بغايت مض در اين اند كه روغن كنجد هواي گرم با گالب بدهند و حكماي هند گفته

اند و شهد و شكر سفيد  نسوزند و شيربرنج پخته بر طاعون بستن نفع دارد و بخورانيدن شيرگاو و برنج نيز امر كرده

فرمايد كه استفراغ  الرئيس مي  شيخاقوال حذاقدانند واهللا اعلم  ب و محلل ماده مييكجا كرده بر ورم گذاشتن جاذ

 واجبست كه بقلب به عده واجب نمايد آن را وقت احتمال او كند و يا اخراج خلط عفن بدان چه  است واجببه فصد
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و و ربوب سيب و به و  در آن تبريد و عطريت باشد مثل ترشي ترنج و ليمي كهبه چيزمتوجه شوند بحفظ و تقويت 

 و مثل مصوص ترش مرتب از به سركهمثل انار ترش و شميدن مثل گل سرخ و كافور و صندل و غذا مثل عدس 

 كه تكميل مسكن مريض ببرف بسيار و برگ بيد و بنفشه و گل سرخ و نيلوفر  استلحوم تيهو و دراج و بزغاله و الزم

ة كه از ادوية خفقان حار و اصحاب وبا معلوم است بايد نهاد و بالجمله و مانند آن كنند و بر قلب اطلية مبردة مقوي

 پس در ابتدا معالجه كنند از آن است و اما نفس طاعون و آنچه سمي مانند  استتدبير او تدبير ارباب هواي وبائي

 مصطكي يا  قبض و تبريد ننمايد به اسفنج مبلول در آب و سركه و در روغن گل ياروغن تفاح يا شجرةچيزي كه

 كنند اگر ممكن بود و آنچه اندر آن باشد سائل سازند و نگذارند كه به شرطروغن مورد اين در ابتداست پس معالجه 

الجوهر   آرند و آنچه خراجيبه عمل بمكند به لطفمنجمد گردد و سميت زياده شود و اگر احتياج بمحجمه افتد كه 

باشد در تبريد تاني كنند تا ماده  تب ا بتفتيح استعجال نمايند و اگر آنجاباشد بايد كه نزد انتهاي او يا مقارنت انته

ر  نطول به آب بابونه و شبت و سائر مفتحات لطيفه كه در ابواب خراجات مذكوبه مثلباز پس نگردد و تفتيح او 

مي به اندك اشق و كند ضماد پرسياوشان و سرمق و لبالب و بيخ خط  بايد كرد و اما قوماطا و لوبوس را نفع مياست

 و يا دبق براتيانج و قيروطي و يا چرك خانة زنبور عسل و ترمس در سركه تر كرده و بيخ قثاءالحمار به شرابعسل 

 ملسوع را چنان چهمرض البته فصد نكنند  در اين  گويد كهابن الياس به خميرالبطم و يا نطرون به انجير يا  بعلك

 كه همگي آن استجميع بدن منتشر نگردد بلكه عالج حق و تدبير صواب كنند تا كه مادة سميه در  فصد نمي

 آن اجتناب نمايند و هر صبح جالب به سويعنايت به امر قلب و تقويت او مصروف دارند و از وصول كيفيت سميه 

 به گالب ماز شربت حماض يا شربت ترنج يا نارنج يا ليمون يا به يا سيب يا انار ترش هر كدام كه حاضر باشد ده در

بنشانند و بدن او را بكاسه  به گالب و عرق بيدمشك و عرق گاوزبان هر واحد ده درم بنوشانند و زير بادكش مبلول

سفت بپوشند تا هواي سرد ببدن او نرسد و جلد را كثيف نسازد و در ماده غلظ و شر نيفزايد و استنشاق هواي سرد 

العالم  الراعي و حي ب و سركه سازند و حوالي او يخ و برگ كدو و عصييه و عنابه عدسكنند تا قلب گرم نگردد  غذا 
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و بلع و كافور ومانند آن طال نمايند و سزاوار نيست كه بر موضع ورام  به گالب نهند و بر سينه صندلين و گل سرخ

 گويد رجانيجبايد كه شرط زنند اگر ممكن باشد و موضع مشروط را به آب گرم بشويند  طالي بارد نهند بلكه مي

 امتالي قوي كه آنكه بر طاعون هيچ ضمادي و طالئي سرد رادع نشايد نهاد و برگ زدن نيز مشغول نبايد بود مگر 

باشد و خلط بد دور كردن واجب بود و جايگاه علت را پاكي زدن و به آهستگي مزيدن و به آب گرم شستن صواب 

بونه و شبت نطول بايد كرد تا ماده از دل بازگردد و بجايگاه باشد و هرگاه كه خفقان قوي گردد آب گرم و طبيخ با

 گويد ابومنصورعلت باز آرد و تحليل كند و تدبير پزانيدن ورم بايد كرد به ادوية كه در عالج خراج ياد كرده آمد 

 و كه مبادرت بنوشانيدن جميع مقويات قلب و مبرد حرارت غريبي او مثل آب انار ترش و سيب و دوغ ترش كنند

درخس خانه يا در مكان سرد خواب كنند و حوالي او تربز و سيب و برگ انگور و غير آن نهند و غذاي مبرد مثل 

قريص و اهال و مغلظ خون بخورند و مع ذلك قصد تقويت معده او بخورانيدن ربوب ترش و قرص طباشير نمايند و 

 گرم سازند و جميع عنايت بحفظ آن راول كنند و چون از طالي بارد و مكان بارد خفقان حادث شود به آب گرم نط

قوت پس حفظ قلب مصروف دارند چه بعد از آن عالج موضع ممكن بود و چون خفقان خفت پذيرد و برد و وقوف 

 به شرطقوي باشد نظر كنند اگر ساعي گردد عالجش بعالج آكله از داغ كنند پس او مال او نمايد و اگر سياه باشد 

 كه از بالديكه در آن طاعون افتد بگريزند پس اگر در لشكر باشد در موضع عالي ر استته سزاوا گفمحمد زكرياو 

 گويد كه چون معلوم كردند كه انطاكيباالي باشد نشينند و همچنين در هر مرض كه از بوي بد و خبث ريح بود 

 چون هوا بتغير ابتدا نمايد گوشت  و حجامت و تنقية اخالط حاده كنند وبه فصداين سال وبائي است از پيشتر تهيه 

و شيريني و هرچه مولد خون و حركت او باشد ترك نمايند و مورد و نيلوفر و طرفا فرش سازند و آب عدس و سركه 

 بخورند و تدخين بدان و بمشك و عنبر و الدن آن راو گل ارمني بپاشند و تعليق نارنج و پياز و نعنع و سيب كنند و 

 غذاي او قليل باشد و منع جوش چيزي كهنفشه و آنچه از آن سازند مطلقاً استعمال كنند و و قطران نمايند و ب

 و باقال و عدس و خرفه بخورند و روغن بنفشه و صندل و سركه و كافور به قولخون بتبريد خود نمايد مثل فواكه و 
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 و اين معجون  استيق درونج و گويند كه زمرد و از مشهور تعلĤن استبمالند و از مجربات حمل ياقوت و مرج

 از مقداري كهماخوذست از آنچه در ذخائر ترجمه آن بعربي نشده و آن مجربست براي دفع سموم و تغير هوا و وبا و 

شود سه قيراط است و در روغن بنفشه حل كنند و حوالي بيني بدان چرب نمايند و او از اعظم  آن مستعمل مي

 صنعت آنعاش قوتها و اعضاي رئيسه نمايد و قوت او تا ده سال باقي ماند مفرحاتست و خفقان را نفع كند و ان

ن سفيد گشنيز خشك به همبنفشه گل سرخ خشك نعناع مرزنجوش هر واحد ده مثقال گل ارمني درونج صندل 

 هر واحد پنج مثقال صبر زعفران گل مختوم مصطكي تخم ترنج مقشر بسد هر واحد به سركهكرده بعد تر كردن او 

هار مثقال كهربا طباشير الدن هر واحد سه مثقال صمغ عنبر هر واحد دو مثقال ياقوت سرخ يك مثقال همه را چ

 بشربت ريباس معجون به عدهبسايند و در نيم رطل گالب كه در آن هفت قيراط فادزهر حل كرده باشند بگذارند 

ر نزهت گفته كه آنچه مركب از صبر و زعفران  و بردارند و دبه سرشندسازند و اگر ميسر نشود بشربت بهي يا سيب 

الطيب و درونج باشد بخورند كه آن مجربست و كذا ياقوت و زمرد اكالً و حمالً و  و گل مختوم و بنفشه و سنبل

 فادزهر و آنچه دفع به مثلهرگاه طاعون عارض شود در آن هنگام فصد جائز نبود و عنايت بحفظ قلب واجب بود 

 گويد ممكن نيست كه طبري سركه و گل ارمني  مورد و كافور به مثل و تبريد حوالي حمل سموم كند مثل زمرد

شود طبيب را بايد كه از  براي هر نوع طاعون عالج خاص جدا بيان كنم پس عالج عام جمله اين انواع ذكر كرده مي

 از اينكه در بلدي نوعي  راي خود زياده و كم كند پس گويم زماني به حسبآن عالج هر نوع استخراج نمايد و 

امراض در يكي از مردم ظاهر شود بر جميع اهل معرفت واجبست كه تدبير نفس خودها مها امكن به اين تدبير 

تر آنچه ممكن باشد بيرون آرند و  بايد كه در آن وقت فصد باسليق از هر دو دست كنند و خون زياده نمايند پس مي

هليله زرد بيست درم آلو پنجاه عدد تمرهندي سه اوقيه عناب يك كف  ننسخة آبه اين مطبوخ استفراغ نمايند 

الثعلب يكدستة كبير  كبير تخم كشوث تخم كاسني گشنيز خشك توت شامي خشك هر واحد يك كف برگ عنب

 رطل و ربع باز آرد پس صاف كرده در آن پانزده درم فلوس خيارشنبر و ده به يكهمه را در چهار رطل آب بپزند تا 
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 از اين بنوشند و گرم نيمم ترنجبين خوب ماليده بار ديگر صاف كنند و سه سطوح سقمونياي مشوي آميخته در

 قوت و امكان بنوشند و از جميع اغذيه بر مزورات حماضيه و حصرميه و ريباسيه و به قدرمطبوخ دو شربت يا سه 

هنگام از  در اين  آن اقتصار نمايند و و مانندبه سركه و بر كاسني به سركهعدسيه و بر كاهوي مسلوق مطيب 

يه حذر نمايند و كثرت شم كافور و بنفشه و نيلوفر كنند اگر به الكلگوشت و شراب البته اجتناب كنند و از جماع 

فصل آن باشد و ريحان مغسول به آب سرد و اين شربت كه اهل مصر براي طواعين و فساد هوا و فساد خون تركيب 

بگيرند آب حماض و آب غوره و آب ريباس و سركة كهنة تند هر واحد يك رطل  نسخة آنايند اند استعمال نم داده

 اندازند و   دانگ افيون خالص در صره بستهيك و نيمپس بگيرند كافور يك مثقال و با دو مثقال ريوند كوفته و 

 ساده و يك رطل شكر جوش دهند تا ادوية صره حل شود و از آبها دو ثلث كم شود پس بر هر رطل آب رب سيب

 بيست درم سرد كرده بر ناشتا به قدر آرند و اين شربت در آن ايام دائم به قوامسفيد و يك دانگ زعفران انداخته 

نمود ماءالشعير بعناب و سپستان بپزند و صاف كرده و  بنوشند و ابن يسار اشاره احتقان در آن ايام به اين حقنه مي

دي بيضة رقيق و لعاب اسپغول خوب برهم زده بدان حقنه كنند و براي اين امراض در آن اندك روغن بنفشه و سفي

گل سرخ طباشير تخم  نسخة آن بخورد كسيكه او را اين مرض يا نوعي از آن ظاهر گردد به سكنجبيناين قرص 

خرفه تخم حماض نشاسته تخم كاسني عصاره زرشك حضض صندل سفيد و سرخ گل قبرسي گل مختوم هر واحد 

 مغز تخم كدوي شيرين هر واحد دو درم كافور رياحي خربزه و نيم مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ مغز تخم درم كي

 كهنه سرشته يك به سركه ريوند چيني سوده اندازند و درم يكدو دانگ همه را باريك سائيده بر هر سي درم از آن 

ده بخورند و در آن ايام در حماض داخل شوند و  قرص سازند و يكقرص هر روز با دو اوقيه سكنجبين سادرم يك

 و به سركه يك بار بمالند و يك بار گل به روغنصبر كنند تا بدن تر گردد پس بپارچه عرق را پاك كنند و آب غوره 

آيد و طبيب از نوشانيدن  روغن گل مالش نمايند و اين معالجه جنسيه است از آن معالجات همه انواع آن بر مي

 در آن هليله باشد حذر كند و از تضميد معدة او بچيزي قباض احتراز نمايد پس اگر سوزش در زي كهچيمسهل يا 
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به الثعلب و گالب صرف نهند و در تبريد جگر مبالغه نكنند و  معده و جگر يافته شود بر آن پارچة مبلول به آب عنب

ار را در خانه سرد نشانند و جهت تبريد نويسند كه هرگاه بيم  و غيره ميسمرقندي البته مس او ننمايند روغن

 بابونه و شبت تكميد به طبيخحوالي او برف دارند واجبست كه بر ورم پرسياوشان و خطمي و بابونه ضماد سازند و 

كنند تا كه سردي هوا در محل ورم نرسد و آب گرم كه بعد شرط بر ورم ريزند در آن ادوية حاره پخته باشد و هرگاه 

 بر طاعون اول شرط زنند زيرا كه در كه آن كه مراعات چند چيز اهم دانند يكي آن استد و واجب فصد خواهند كر

 پيش از فصد حوالي كه آنصورت خروج مادة سميه از نفس عضو خوف انتشار سم در بدن نزد فصد كمتر باشد دوم 

آن تا مادة سمي را كه در آنجا طاعون چيزهاي بارد و قابض طال نمايند چون حضض و گل ارمني و ماميثا و امثال 

 بمحافظت اعضاي رئيسه كه آن سوم به فصد باطن بازگشتن ندهند هنگام برآمدن خون به سويجمع شده 

 بدين اعضا نيفتد و آنچنان باشد كه اطلية خوشبوي بارد بر سينه و به فصدخصوصال مبالغه نمايند تا ماده متحرك 

آيد و بعد از  آب سرد و گالب آميخته جرعه جرعه دهند تا كه خون بر ميدل گذارند و خوشبوهاي سرد ببويانند و 

آن نيز تا همين قاعده مرعي دارند تا كه مادة متحرك سكون يابد و اين همه احتياط كه وقت فصد گفته شد بر 

 و اگر تقديريست كه مادة طاعون سميت بسيار داشته باشد وگرنه بدين تدابير حاجت نباشد بالخوف فصد بايد كرد

 ضوابط مرعي دارند بهتر باشد و به احتياط اقرب بود و داللت بر قلت و از اينبا وجود قلت سميت اندر فصد بعضي 

 پس  است گفته شد و غلبة صداع و هذيان عالمت صعود ماده بدماغچنان چهكثرت سميت از رنگ ورم توان كرد 

ا گذارند و سخت مكيدن فرمايند و زماني دراز محجمه را شرط بر ساقه در آن هنگام پاشويه كنند و محاجم كالن بي

 گويد كه استاد من گفته كه فصد و مسهل در طاعون و در كل مادة رديه كه متوجه بخارج بدن خضرنهاده دارند 

شود هنگام خروج او جائز نيست تا تعارض واقع نشود و اما در ابتدا قبل ظهور او فصد و استعمال مسهل از 

قنجات واجب بود خصوصاً اگر ماده بسيار مهياج باشد تا ماده متعفنه در باطن محتبس نشود و قتل مطبوخات و ح

 به سوي اعضا منتشر شده و به انصباب به سوينكند و من گويم كه چون بينند كه مادة حار بسيار مهياج ست و 
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 و  است ماده حار بسيار مهياجاعضاي رئيسه ميل كرده پس رخصت نشود و قتل نكند و من گويم كه چون بينند كه

دهد هم بترك فصد و   اعضاي رئيسه ميل كرده پس رخصت نميبه سوي اعضا منتشر شده و به انصباب به سوي

مسهل و اگرچه بعد خروج بود چون قوت متحمل باشد تا مادة خبيثة متحركه قتل نكند و بسيار مردم به اين تدبير 

 و براي تبريد و تقويت قلب يك و نيمبحجمامت ساقين در اطفال امر مسالم ماندند و گاهي در مثل اين حالت 

و كافور و عرق نيلوفر بدهند و بعد شرط موضع تدبير انضاج بعالج و خراج و  به گالب شربت درد تازه و شربت صندل

ادة سميه كرد تا جذب م اكله كنند و استاد من امر بشق بچة مرغ و وضع او و گرماگرم بر طاعون بعد شرط او مي

 و در آن روغن گاو كهنه و مرهم رسل چكانيدن و بعضي  استكند و گويند كه آنچه بطاعون نفع كند داغ به آتش

كنند و اين   شدت درد و خوف هالكت بنابر عدم احتمام او ميبه سببمردم طالي موضع به افيون مخلوط بزعفران 

   ردع ماده به اخماد روحبه سبب  استخطرناك

  ناورام مغاب

 پديد آيد و از حبس طاعون نباشد و آن استيعني آماسهائيكه در مغابن كه عبارت از پس گوش و زيربغل و بن ر

 دفع طبيعت به سبب مغابن دفع كند و گاهي به سوي دفع اعضاي رئيسه بود كه ماده را از خود به سبباين گاهي 

 قروح به سبب اعضاي رئيسه دفع كرده باشد و گاهي كه آن بحران انتقالي بغير به طريقبود از عضوي شريف ماده را 

 آن عضو مواد جاري شود و در راه او اين مواضع باشد پس قدري از آن به سويو اورام ديگر كه در عضوي باشد و 

 ورميكه از قرحة دست  است وسعت و رخاوت و تخلخل موضع و ورم آورد و از اين قبيلبه جهت بماند در اينجاماده 

قرحة سر در پس گوش و قرح ساق ياران در كنج ران پديد آيد و اين نوع اورام را بفارسي باعزه گويند و در بغل و 

آيد و   در ديگر مواضع بر ميچنان چه امتالي بدن از خون و ديگر اخالط اين ورم حادث شود به سببگاهي 

شود و مشابه طاعون گردد   مذكور مي گويد كه گاهي در ايام ربيع و بالد مرطوب اندفاع ماده در مكانهايانطاكي

ليكن آن نباشد بلكه اين يا اورام يا خراج حار بود كه دردناك باشد و گاهي قرح گردد و منفجر شود از مادة فاسد 
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بنفسه يا بعالج و باغره نامند و بمصر كبد و در شام ضربه و عالجش عالج دماميل و اورام حاره است و بعد گشادن 

 خالصه التجارب گويد كه خيارك ورمي بود دراز شكل بهيئت بادرنگ كوچك كه اندر مولفعالج قروح بود و 

ين اسم مشور بود و اما اطبا اين را بورم همين مواضع به همپيغولة ران افتد و گاهي اندر بغل نيز افتد و نزد عوام 

و از اعراض طاعون با آن هيچ نبود و بازخوانند و از اورام رخو شمرند و اين ورم در اول با درد سخت و صالبت باشد 

 الم در عضوي فروسوي خود به سببرنگ او در اوائل از رنگ بدن دور نباشيد و اكثر بتحليل رود و اين ورم گاهي 

عارض شود بعلتي كه مذكور شد و اين قسم عرض بود اكثر خودبخود تحليل پذيرد بعد تسكين الم عضو مأدف كه 

زلو بچسپانند و تبريد لعاب بهدانه و شيرة عناب و عرق شاهتره و شربت نيلوفر بدهند  فصد كنند و عالجسبب بوده 

 مناسب نبود بلكه بعد تنقيه مرخيات محلله در اينجا بارد تنقيه كنند و استعمال رادعات به مسهلو بعد از آن نضج 

 بنفشه و موم سفيد به روغنمانند موم و روغن گل با محلالت استعمال نمايند و يا بنفشه و خطمي و تخم مرو 

 برند و از مرخيات روغن گاو و مسكه است و گاهي ريختن آب گرم بر آن كفايت كند و تكميد بخشت كار بهسرشته 

و سنگ گرم كرده در تحليل اين اورام مجربست و خصوصاً اگر در آفتاب گرم كرده باشند خيلي مفيد بود و 

ثعلب و ريوند چيني مساوي در آب برگ مكوه و ايضاً طالي جدوار ال همچنين ضماد از حلبه و بزركتان و عنب

خطائي تنها يا با زراوند طويل برابر و اگر تحليل نشود پياز در خاكستر گرم پخته بربندند يا به رتة برگ نيب و 

نند و سنبهالو نهند و ديگر منضجات و مفرجات كه در عالج فلغموني و خراج و دبيله و دمل مسطور شد استعمال ك

اگر آرد جو دو توله ريوند چيني سه ماشه در جغرات پخته ضماد كنند در تفجير درم و تسكين درد مجربست و اگر 

اورام افتد  در اين  آرند و آنجا كه اتفاق تضميد روادعبه عملمنفجر نشود به نشتر بشكافند پس مراهم مدملة قروح 

زمان ورم بن  در اين شند تا ماده به اعضاي رئيسه بازنگردد وكو  كه بتقويت دل و دماغ و فم معده همي استالزم

گردد و يا  شود و از عالج مرض مذكور تحليل مي ران كه بهندي بد گويند اكثر در آغاز مرض آنشك عارض مي

نافع اورام مغابن اگر ورم پس  ذكر ادويةافتد  شكافد و فصد و مسهل سودا و اطريفل شاهتره در آن مفيد مي مي
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باشد بهدانه سه ماشه عناب پنج دانه سپستان نه دانه در عرق شاهتره عرق  تب با درد گوش و صداع وگوش 

الثعلب جوش داده شربت نيلوفر دو توله خاكشي چار ماشه داخل كرده بنوشند و رسوت گل ارمني جدوار  عنب

ر قدري در گوش اندازند و جو الثعلب سبز سائيده ضماد نمايند و شير دخت  دو ماشه در آب عنبهر يكصندل سرخ 

نيمكوفته مكوه نيلوفر گل خطمي برگ كنار در آب ده آثار جوش داده پاشويه نمايند روز ديگر گل خطمي بنفشه 

 شش ماشه كوكنار چهار عدد مكوه شش ماشه نيلوفر چهار ماشه در شير گاو پاوسير جوش داده بخور سازند هر يك

الثعلب سبز سائيده ضماد سازند كه  ه مغز خيارشنبر دو توله در آب عنب شش ماشهر يكالثعلب  و گل خطمي عنب

كش ران قبل از آتشك از مادة آن و انصباب فضول جگر اول   براي گره سخت ايضاً Ĥن استمعمول حكيم شريف خ

ج  منضبه عدهفصد باسليق و تبريد مسكن اخالط از لعاب بهدانه شيرة خيارين شيرة كاسني شربت بنفشه خاكشي 

 دو ماشه فلوس خيارشنبر يك توله به آب هر يك آرند و رسوت جدوار به عملفساد خون و مسهل فلوس خيارشنبر 

 كار به ورم فرمايند و بعد شكافتن ورم مراهم جاليه و مدمله به موضعگشنيز سبز سوده ضماد كنند و ارسال علق 

 و به سركهرده خاكشي پاشيده بنوشند و جدوار  شاهتره جوشانيده شربت بنفشه داخل كبه عرق عناب ايضاًبرند 

به  پوست هليلة زرد ناكوفته  است ورم خيارك از مجربات گيالنيبه جهت  كهييدواگالب سوده ضماد نمايند 

 ديگر بيدانجير خوب بريان كرده باريك سوده بسركة تند خمير كرده ضماد نمايند در دو سه روز دفع سازد روغن

 بر خيارك بندند گرم نيم قيمه كرده در بول كودك نابالغ بپزند تا مهرا شود پس قرص بسته محلل پياز را از كارد

 بيخ كيله در بول آدم سائيده ديگرشود پس حنا سوده قرص كرده بر آن بندند  صبح و شام در چهار روز تحليل مي

 قليلي آهك آب ناديده هر دو را در  ريوند چيني اعلي كرم تاخورده بسايند وديگر بر پارچه نهاده بچسپانند گرم نيم

شهد خالص يك جزو سفيدي بيضه دو جزو مخلوط كرده بر پارچه آلوده بگذارند و از باال يك گهري كامل باخگر 

پاچك گرمي رسانند چون بر ورم خوب بچسپد بگذارند در دو سه روز تحليل شود حاجت تبديل دوا نيست همين 

 براي تحليل ورم و صالبت آرد خمير چار دام ديگر ديگر ضماد كنند يك بارند  كفايست و اگر چيزي باقي مايك بار
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 گل چهار ماشه آميخته به آب برگ مكوه سبز يا به روغنبرگ حناي سوده شش ماشه نمك طعام سه ماشه سوده 

ه كچله مثل صندل سائيد ديگرگالب سرشته ضماد نمايند و اگر سوزش در ورم نباشد بطور لطوخ پخته بندند 

قدري فلفل سياه سوده آميخته شيرگرم ضماد نمايند و يا خردل به آب گرم سائيده ليپ كنند و برگ بكاين پخته يا 

 بستن نيز گرم نيم يا برگ نرما يا برگ سنبهالو گرم نيمبرگ شفتالو پخته يا برگ پيپل گرم كرده يا برگ لهسوره 

پزاند و صدف سوخته با شهد آميخته ضماد  نمايد و گاهي مي  و به رته بادنجان با نمك شور گاه تحليل مي استنافع

 در شهد شق ماشه يا در سفيدي يك ماشه مجرب والد مرحوم چونه ديگر  استكردن ورم پس گوش كهنه را نافع

سازند و در آب  بيضه ممزوج نموده بر كاغذ ضماد كرده بنهند و باز تجديد كنند و بيخ پيلوكه از آن مسواك مي

 كيلة خام به اندك هلدي آميخته ضماد كنند كه تحليل ديگرماد كردن نيز در تحليل آن مجرب نوشته سائيده ض

كند و كذا اغوك را شكافته بر بلغك بستن محلل قويست و كذا آمله پوست لهسوره پوست تمرهندي به آب سائيده 

 سائيده يك تولهند و يا مغز تخم ارند  بندگرم نيم پنبه دانه را آنقدر بكوبند كه مثل قرص شود و ديگرضماد كردن 

قرص ساخته بندند و بااليش برگ درخت بر گرم كرده بندند و يا برگ گهيگوار دو پاره كرده قدري رسوت دهلدي 

بابچي كوفته در آب بطور ليئي پخته ضماد كرده بربندند كه در اول فرو  ديگر  بندندگرم نيمسوده بر آن پاشيده 

 محلل ضماد بربندند گرم نيمبا گوگل بياميزند و تكيه ساخته بر بد نهند و برگ نيب نشاند و يا آرد نخود 

 دو توله قرص نموده گرم گرم بربندند و يا هر يكالملك تخم كتان به آب پخته ضماد نمايند و يا گوگل كنجد  اكليل

 كه ورم پس گوش را نافع دضما ضماد نمايند گرم نيمتخم شبت بابونه تخم كتان سوده با روغن گل و موم سرشته 

 نافع اورام مغابن از ايضاًسائيده ضماد كنند  به گالب صندل سرخ فوفل شياف ماميثا صبر زعفران مرمكي جمله برابر

بياض والد مرحوم آنبه هلدي فلفل سياه كالي زيري سهاگه نربسي كچله كوفته بيخته در آب گهيكوار آميخته بپزند 

به هالون هر دو برابر سائيده به آب ليپ كنند در سه روز دفع گردد و اگر خواهند كه و متواتر طال كنند و يا حل

 نفاع ورم بغل و مسمي بالل دارو ست كات هندي ايضاًپخته كند گرم كرده ضماد نمايند و اندكي زردچوبه بياميزند 
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كه در پختن  ماد منضجضمرداسنگ تج صندل سرخ كبابه توتيا كوفته بيخته به آب خمير كرده بر ورم گذارند 

 نافع بد شنگرف پاره ايضاًاورام اثر تمام دارد آرد جو آرد برنج آرد حبه تخم سن ايلوه سوده در شير پخته بنهند 

 پنج ماشه هر سه را سائيده در سفيدة بيضة مرغ يكعدد آميخته بر پارچه ماليده بر نهند كه پخته هر يكزيرة سفيد 

 بچسپانند و يا برگ صبر پوست دور كرده پهنكري زردچوب به دستورهل سائيده  گوگل صابون مين پديگربشكند 

 هم بشكافد و  است كه جهت انفجار خيارك  وورم پستان مجربضماد مفجربر آن پاشيده بربندند پخته گرداند 

اه دو  يك جزو گوگل دو جزو قند سيهر يكهم شكافته را مندمل سازد نيلو تهوتههه نيم جزو هالون هلدي دال 

 كه خيارك را منفجر سازد هالون هلدي ديگر ببندند گرم نيمچند همه ادويه كوفته با قند خوب ممزوج نموده 

 ضماد نمايند و يا آهك را در قند گرم نيمگوگل مين پهل چوك ريوند چيني صابون نمك سنگ برگ نيب سائيده 

براي پختن خيارك مجرب نوشته پشك شتر ريه  كه ديگر ر استالتفجي سياه كوفته قرص ساخته بربندند كه سريع

گاذران هر دو مساوي در آب پخته ضماد نمايند چون منفجر و مغز چوب كيله يا بيخ كيله سائيده بر سرش بندند 

 كه مجربست گوگل زرد بهروزة خشك پنچال كبوتر دشتي ريوند چيني هر چهار را در شهد سوده بر ديگربه شود 

 كه بد طال دوا بچسپد زود سركند كه آنسپانند و به آتش پاچك از دور گرمي رسانند چندپارة جامه ضماد كرده بچ

 حلبه بزركتان مغز تخم تمرهندي كوفته بيخته نگاهدارند وقت حاجت قدري با شيرگاو بپزند تا غليظ نيكو استرا 

 كندر پنبه دانه دال ديگررد گردد بر پرچه اندوده باالي بد بايد گذاشت كه منفجر خواهد ساخت يا تحليل خواهد ك

 كه انواع زخم مرهم بچسپانند و يا سيماب كندر در روغن زرد حل كرده گرم بنهند به دستورنخود باريك سائيده 

بغل و غيره را مجربست دال گل هرمزي هر واحد شش ورم توتياي سبز دو سرخ در روغن كنجد كهرل نمايند كه 

براي اندمال زخم بد از مجربي منقول كتهة سفيد كافور مرداسنگ سنگ  كه مرهممثل مرهم شود استعمال كنند 

جراحت كوفته بيخته با باالئي جغرات آميخته بچسپانند و گويند كه اگر اسگند تاگوري را به آب سائيده در ظرفي 

بر زخم بن  هر روز آن را مرهم باشد و خشك نشود و به قوامبدارند و چون آب بخشك شدن آيد ديگر آب اندازند تا 
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 بمالند جراحت مندمل گردد و اين دوا در ابتدا و تزيد و انتها نيز يك هفتهران كهنه و متعفن شده صبح و شام تا 

امر كه ابتدا بدفع  در اين ر استفرمايد كه عالج اين اورام مخالف عالج اورام ديگ  شيخ مياقوال مهرهنفع تمام دارد 

 و اسهال البدست و اما در عالج ديگر توقف به فصدال اين نكنند بلكه تنقيه و ردع ماده نبايد كرد و در آن استعج

 حال ظاهر شود پس اگر بر سبيل بحران يا بر سبيل دفع عضو رئيس باشد البته منع كه آننمايند اگر ممكن باشد تا 

 به سببو اما اگر  عضو نمايند بهر حيلة كه ممكن باشد و اگرچه بمحاجم باشد به سويماده نكنند بلكه جذب آن 

 و تقليل غذا و تلطيف آن و رادعات استعمال نكنند بلكه  استكثرت امتال باشد در آن استفراغ ماده اصل عالج

 نبرند چه اين گاهي بر عضو جذب ماده بسيار كند بلكه چون استعمال مرخيات كار بهمرخيات نيز بغير استفراغ ماده 

 خالف نمايند و خطر در رادعات رجوع ماده به احشا و اعضاي رئيسه يبه سوكنند مع ذلك استفراغ و جذب ماده 

 و استفراغ و امالة ماده از مضرت مرخيات ايمن گرداند و چون در ر استاست و خطر در مرخيات جلب مادة كثي

ن زياده  در آخر نمك در آبه عده گرم كرده به زيت نهادن پشم مبلول به مثلاشتداد نمايد از تسكين او چاره نباشد 

كنند تا درد به تحليل ساكن كند و در ابتدا گاهي درد زياده كند پس اگر بدن پاك بود در استعمال محلل خوف 

تر از آن آرد جوست و گاهي محلل قوي ورم را عظيم  نكنند و گاهي در تحليل مثل آرد گندم كفايت كند و سالم

 ورم بخوف به سويماده از اعضاي رئيسه بجذب ماده از آن  احتياج افتد بدفع كه آنكند پس استعمال او نكنند مگر 

اعضاي رئيسه و بسيار باشد كه در ابتدا ريختن زيت گرم كرده بر آن صحت بخشد و اما هرگاه ورم در لحم رخو بود 

و آن در عضو شريف باشد مثل پستان و خصيه و از منع مادة او خوف آفتي نباشد منع و ردع آن كنند و چون ميل 

نويسند كه آنچه بر سبيل بحران   ميجرجاني و ايالقيصالبت محسوس شود بهر نحو كه باشد تلئين آن نمايند و ب

و دفع طبيعت افتد هيچ دواي رادع بر آن نشايد نهاده باشد كه بدان حاجت آيد كه دواي مرخي يا محجمه نهند تا 

يل گذر ماده بر آن موضع باقي مانده باشد نظر همگي ماده بدان موضع آيد پس از وي تحليل كنند و آنجا كه بر سب

كنند اگر در بدن امتال بود اول تنقيه بدن از اخالط بد كنند و هيچ دواي رادع و هيچ دواي مرخي نشايد نهاد و بعد 
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تنقيه و در صورت عدم امتال ادوية مرخيه بايد نهاد و اگر آماس در پستان يا در خصيه افتد و در بدن امتال نباشد و 

  استخوف رجوع ماده بعضوي شريفتر نبود اول ادوية رادعه بايد نهاد تا مدد ديگر بدو نيايد و آنچه قانون عالج اورام

 كار به برند و اگر ترسند كه آماس سخت خواهد گشت ادويه نرم كننده كار بهدر ابتدا و انتها و انحطاط بر آن ترتيب 

 گويد كه هر صبح سكنجبين ساده و گالب هر واحد ابن الياسده  در عالج فلغموني مذكور شچنان چهبايد داشت 

ده درم و يا آب تمرهندي يا آب انار بشحم او افشرده هر كدام كه باشد با شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم 

ض شود  بادام و اسفاناخ و كدو يا مزروة آلوي كوهي خورند و نگذارند كه طبيعت قببه مغزبنوشند و غذا مزورة ماش 

 الفعل باب عجيب در اين نويسد كه اگر ورم مائل بصالبت بود بملينات مبادرت نمايند و مرهم داخليون  ميميرعوض

 چون بر ورم بغل و پس گوش و بن ران استعمال كنند زود نضج دهد و بگشايد مسي كه نبات  كهييدوا صفت است

 ضماد نمايند گرم نيممساوي بسايند و قدري نمك آميخته ة بيدانجير ر است برگ او بستانند و با برگ نور استمشهو

 داروئيكه خيارك را سود دهد بول طفل را در ظرفي نهاده بر آتش گذارند تا گرم شود صابون تراشيده در آن صفت

اندازند و اندك نمك داخل كرده بپزند چون غليظ شود بر خيارك بربندند و چند روز متواتر صبح و شام تازه به اين 

 داروي صفتآورد بعد از آن بمرهم مدمله عالج كنند  وع استعمال نمايند كه بغير الم و درد شكافته ريم بيرون مين

 نوع كه مجربست خشت پخته را نرم بسايند و با روغن بيدانجير خمير كرده صبح و شام هر دو وقت از اينديگر 

 و اگر در سودمند است اورام در آغاز ظهور بر اينئيده شود و ماليدن جدوار سا ببندند در سه روز قابل نشتر زدن مي

ابتداي ورم مغابن و پستان دو درم سرپهوكه و پنج عدد فلفل سياه به آب سوده طال كنند و با پنج دانة فلفل سياه 

شب در آب خيسانيد بامداد ماليده صاف نموده يكدام عسل آميخته بنوشند سود دارد و برگ عباسي متواتر گرم 

   فائده تمام دهدبستن

  جدري
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 بتركي چيچك و بتوراني نغركان و بفارسي آبله و بهندي سيتله دماتا گويند و آن بثوريست بسيار كه بر آن راكه 

 عدس و نخود يا بزرگتر از آن به قدر حجم او به تدريجسطح ظاهر و يا باطن جميع بدن يا اكثر يا بعض آن برآيد و 

ابتدا سرخ باشد و نزديك نضج بسفيدي زند و پرآب گشتي نضج يافته بعضي منفجر گردد و از بدن برداشته بود در 

سه روز و اواسط پنج روز و  تب شده و اكثري غيرمنفجر خشك گشته بريزد و اقل مدت ظهور و بروز دانها از ابتداي

دوازده روز باشد و نهايت اكثر هفت روز بود و اقل ايام بزرگ شدن دانه پنج روز دو وسط هفت روز و نهايت نه روز تا 

ه هر يك در هر شچنان چه است و از جملة امراض عامة وبائيه و مستعديه است يك ماهها بيست روز تا  خشكي دانه

پديد آيد در آنجا خلقي كثير بدان گرفتار شوند بنابر مصاحبت و مقارنت و مالقات يكديگر مثال اگر در يك محله يا 

د تمام اطفال آن محله و خانه بدان مرض مبتال گردند و در عقيب هواي جنوبي در يك خانه بر طفلي ظاهر گرد

 رداءت و كمال به جهتاند  چون وزيدن آن كثرت نمايد بسيار افتد و اما انواع ردية آن از قبيل طواعين شمرده

 در اين انيكهعفونت و سميت و عدم قبول مواد آنها نضج و تقيح و هالك گشتن صاحب آن در اكثر امر و اكثر كس

الريه و سوءتنفس و  الجنب و ذات شوند بعد از به شدن ايشان را مرض خناق و سرفة شديد و ذات علت هالك مي

 به هالكتگردد و گاهي در آخر فلغموني يا دبيله تولد كند و  سحج اسهال دموي و زحير و سقوط اشتها عارض مي

فرمايد   ميالرئيس شيخجاست كه از اينو منجر بناصور گردد و انجامد و گاهي از همان بثره قرحة خبيثه پيدا شود 

باشد به اندفاع ماده   اورام و مانند آن ميبه سوي يعني اكثر بحران انتقالي آن استگويا كه جدري قسمتي از بحر

باشد و هم او  آيد و مادة جدري نيز همچنين مي جانب مواضع بدن پس اورام و دماميل و خراجات پديد مي

شود بلكه در جميع اعضاي مفردة  ويسد كه جدري در جلد تنها يعني در آنچه قريب ظاهر بود عارض نمين مي

گردد حتي كه در حجب و اعصاب يعني اگر ماده بغايت وافر باشد در سطح باطن اعضا  ظاهري و باطني عارض مي

و گوش و امعا و غيره را و اگر با رسد و هيچ عضوي را نگذارد حتي كه سطح كام و زبان و حلقوم و چشم به همنيز 

وجود قوت و كثرت ماده در طبيعت يا در بعضي اعضا ضعف باشد كه از مقاومت آن عاجز آيد و نتواند كه از خود 
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تر بخون باشد و بماشرا  دفع نمايد بساست كه بسياري از ماده بدان عضو ريخته منجر بفلغموني گردد و اگر ماده مائل

ود و بدبيله اگر ريم در فضاي باطن عضو جمع شود و بدين عوارض بدن را از آن ماده پاك اگر مائل بصفراويت ب

گرداند اگر در آن ماده كمال رداءت و عفونت و خباثت و سميت نباشد واال بهر عضوي از اعضاي اصليه و يا شريفة 

گر طبيعت در كمال قوت نباشد و  فاسد و متعفن ساخته هالك نمايد و ايضاً اآن رارئيسه و يا غيرشريفه كه بريزد 

ها تا ايام   متعفن گرداند حماي عفينه عارض گردد و لهذا بر ظهور دانهآن راحرارت غريبه در آن تصرف نمايد و 

 شيخ چون جدري ظاهر شود مورث خارش گردد پس اشيا به قوليابد و  باشد و اشتداد مي مقدم مي تب بحران

بيرون آيد و تا مدتي پر گردد پس از آن ريم برآيد پس خشكريشه همچون سرسوزن جاورسي ظاهر شود پس 

 از كه آن فلغموني يعني ورم دموي بود بنابر به رنگااللوان آن گردد پس ساقط شود و اكثر آنچه ظاهر شود  مختلف

 و آيد شود وليكن گاهي بالوان مختلف رمادي و بنفسجي و سياه بنابر اختالف ماده بر مي مائيت خون حادث مي

 بيرون از اين گويد جدري اكثر در هنگاميكه طفل حركت نمايد و حركت او قوي گردد عارض شود و قبل انطاكي

نيايد مگر در سالهاي وبائي و ظهور او بسيار تاخر نمايد در ضعيف مزاج پس گاهي در سن پيري پديد آيد و گاهي 

گاري ر استشود كه احدي از آن   اطبا معلوم مي انتباه طبيعت و از اقوالبه حسبيك شخص را دو بار ظاهر شود 

 كه اگر حرارت غريزي وافر و حركت در بدن مفرط باشد فضالت بدن بغير حدوث جدري آن استيابد و نزد من  نمي

 تحليل نكند در مرض روي اندازد و آن آن راتحليل يابد و يا به استعمال ادوية مانع بالخاصيت برنيابد وليكن اگر 

 نتوء از پس به عدهمطبقه و صداع و درد پشت و خارش و سرخي و تهبج ابتدا كند  تب  بعدد روز ازبثوريست كه

 بريزد و به عده فرو نشيند تا مدت هفتة دوم به تدريجظهور به استدارت نمايد و يا تا روز هفتم طول كند بعد از آن 

 و در بالد  استس حمل و در مثل مصر از حوتايام ظهور را در اقليم رابع و آنچه متصل آن از ثالث باشد بعد را

 شدت حرارت و به سببآيد  نمايد و در بالد يابس مثل زنگ و حبش برنمي رطب خصوصا حار چون مصر كثرت مي

 جمود و خلط و آن از امراض معديه است خصوصا چون در تغير هوا واقع شود به سببصالبت و همچنين در صفاليه 
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ي طاعون و يا وبا بود و در اجزاي بدن حتي كه باطن استيعاب نمايد خصوصا چون ردي و غالبا در مصر مقدمه برا

 كه غليان و ثوران يابد و اين ر است مادة فاعل جدري خون مائي گرم كثيراالمقداكه آن بداسباب جدريباشد 

ه متولد از خون  دفع كردن طبيعت ايشان فضول رقيقه رطببه سببغليان يا طبيعي بود مثل صبيان را عارض شود 

 جلد بر سبيل بحران حتي كه خون خام ايشان پخته گردد و به سويحيض و شير كه در خون آنها باقي ماند 

تر و قويتر شود و يا غيرطبيعي باشد مثل ثوران اخالط در ابدان مستعدة آن به اسباب خارجي دارد از داخل  متين

 شيخيع و تابستان و رياح جنوبي و هواي مجاور صاحبان جدري چون استعمال ادوية حاره و يا از خارج چون آمد رب

ها و غيره را عارض  فرمايد كه گاهي در خون جوش پيدا شود بر سبيل عفونت اندك از قسم جوشهائيكه آب ميوه مي

 كه سبب او آن است غليان از اينرسد پس بعضي   ميبه همشود و بدان سبب تميز بعض اجزاي آن از بعض  مي

ل طبيعي باشد كه خون جوش كند تا كم گردد از آن فضالتيكه از بقاياي غذاي طمثي كه در هنگام حمل امري مث

بوده بخون مخلوط شده و يا فضالتيكه بعد از تولد در خون پيدا شده از اغذيه عكريه و رديه كه قوام او را سخيف 

 كه آنتقوم قويتر از اول حاصل شود مثل  او را جوهر مكه آن بجوش آرد تا آن را غلبة مائيت و به سببگرداند 

الجوهر گرداند و از آن كف هوائي و ثفل ارضي جدا   شراب متشابهآن راطبيعت به آب انگورين فعل كند حتي كه 

تر از حالت   كه سبب او امري دارد از خارج جوش دهنده باشد كه اخالط را بخون زيادهآن استشود و بعضي 

 نزد تغير فضول و خصوصا ربيع از كيفيات و كه آن حباب در آن پيدا شود مانند طبيعي مخلوط سازد پس جوش و

نويسند كه سبب جدري جوش خون در بدنست گاهي بر سبيل   ميجرجاني و ايالقينظام واجب آن عارض گردد 

ي  بر سبيل فعل طبيعاما آنچه حرارت زائد رسد آن را رقت خون و مائيت او چون به سببفعل طبيعي و گاهي 

بجوشد همچون جوشيدن شيرة انگور باشد چون گرم شود از حال متغير گردد و بجوشد و اجزاي او از يكديگر جدا 

شود و آنچه كف بود بر سر آيد و آنچه در وي باشد فرو نشيند و آنچه صافي و رسيده باشد در وسط بماند پس خون 

ل مثل خون حيض و از فضول و اخالط ديگر ابخرة در بدن مردم همچنين بجوشد و از اخالط بد متولد از غذاي او
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 مائيت خون بجوشد همچون به سبب و آنچهكه بعد والدت در بدن مجتمع شود و با خون آميزد از آن جدا شود 

 گرمي هوا زود بجوشد و متعفن شود و مثال خون كودك به سبباشياي لطيف رطب رقيق باشد كه در تابستان 

ناك بود   خون جوان همچون شيرة پخته و رسيده و چون خون كودك خام و رطوبت و مثال استهمچون شيرة خام

 كه خون كودكي آن استكم كودكي باشد كه از آفت آبله خالص يابد و از اينجا معلوم گردد كه سبب آبلة كودكان 

اره نيست از از حال متغير شود و در جنبش و جوشش آيد تا خلط خام و فضله از آن جدا شود و چون پخته گردد چ

 مزاج كودك گرم و تر باشد و ممكن كه آن رطوبت كودكي از آن جدا شود و خون او پخته و باقوام شود از بهر كه آن

 بجوشد زيرا كه كودكان بعضي كه آننيست كه چيزي گرم و تر پخته و رسيده شود و از حالي بحالي بگردد بدون 

باشند و هنوز فضول غذاي اول و رطوبت و رقت شير در بدن شيرخواره باشند و بعضي بعهد شيرخوارگي نزديك 

هنگام كنند و اينهمه اسباب خامي  ترتيب خورند و حركتها بي  طعامها بسيار و آميخته و بيكه آنايشان باشد با 

ناكي خون در بدن باشد و كسانيكه از حد شيرخوارگي و نزديكي آن در گذشته باشند و نزديك  رطوبت و رطوبت

سالها نيز  در اين  طبيعت واجب كند كه دندان بيفكند و ديگري قويتر برآيدچنان كه سالگي رسيده همشش هفت

واجب كند كه حال خون متغير گردد و  خامي و رطوبت فضليه از وي جدا شود و پخته با قوام نيك گردد تا قوت او 

ناكي خون يكسان نيست از بهر  و رطوبتزياده شود و باليدن اندامهاي او محكم شود ليكن حال همگنان در خامي 

ي به جانب و تدبير طعام و شراب و حركت و سكونت بيعادت افتد و مزاج هوا هر موضعي  است مزاجها مختلفكه آن

 بدين سبب بعضي را آبله زود برآيد و بعضي را ديرتر و بعضي را بيشتر اتفاق افتد مگر جواني را كه ر استديگ

 خامي رطوبت فزوني از خون او جدا به قدرانده باشد يا اگر برآمده باشد اندكي بوده باشد بكودكي از آبله سالمت م

 نرسيده باشد يا مزاج او گرم و تر باشد اندر جواني باز برآيد و بسيار باشد كه مزاج به قوامنگشته باشد و خون او 

 شراب و حركت و سكون برخالف  هواي ديگر رد يا تدبير طعام وبه سويكودك گرم و خشك بود پس در جواني 

زمانة كودكي گردد و بدان سبب مزاج او گرم و تر شود و اثر هوا پيدا گردد تا در جواني آبله برآيد و مردم پير را آمله 
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نباشد مگر اندر زمانة وبا كه بسيار مردمان را برآمده باشد و هواي بد و نفس بيماران نيز اندرون دل او رسد و روح او 

 و خجندي خون همه رگهاي تن همچنان تباه شود آن استو تباه كند و بتوسط شرائين و روح كه اندر بگرداند 

 هر دو يا خاص بشخصي بود يا نه از اين هر يك يا غيرطبيعي و  استگويند كه سبب جدري يا امر طبيعي غيره مي

 فضلة ردية مائيه باقي از سببش امر طبيعي خاص بشخص باشد و اين مثل كه آناول پس اين چهار قسم باشد 

شود  كند و غذاي جنين مي  حرم دفع ميبه سوي از عروق جگر آن را كه وقت حمل طبيعت زنان  استغذاي طمثي

گردد تا هر زمان كه طبيعت مدبر بدن در   مجتمع گشته زياده ميبه تدريجماند و  و جزوي از آن در بدن طفل مي

ر آن تصرف نموده گرم گرداند بجوش آورد و در آن هنگام اگر طبيعت در يابد و مدوي بدان رسد د آن استعداد مي

كمال قوتست تمام آنچه از آنجزو مجتمع گشته و بجوش آمده به اصالح آورده جزو بدن گرداند و آنچه قابل تحليل 

اجزاي لطيفة  و يا بول و يا براز دفع نمايد و اگر همه مندفع نگردد قدري از به عرق بحران به طريقو دفع باشد 

 غلط از به جهت جلد و ظاهر بدن مندفع سازد و به سوي تبخير بخار نموده به طريقلزجة آن در بدن بماند و 

رسد و   كه با آن جزو مدد ميآن استمسمامات بر نيايد و زيرجلد افتد و عفونتي يافته جدري پيدا شود و اكثر 

 و اشربة مولد آنها خواه در مرضعه يا طفل در صغر سن يا در گردد ماده فضول ردية غليظة حاصله از اغيه منضم مي

جواني يا كهولت يا شيخوخت كه بدان سبب زيادتي در غلظت و ثوران و هيجان آن گردد از قبيل تغييرات حاصله از 

هاي تر را مانند شراب صافي  گردانند آب انگور و آب ميوه  ميچنان چهفضول اربعه سال خصوصا ربيع و خريف 

سبب آن امر طبيعي غيرمختص بشخص باشد و اين  كه آندوم  قابليت ماده و نوع آن به حسبيف نضيج هر يك لط

 ربيع گرم گردد و برسد هواي گرم آن كه آنمانند هواست كه متغير شود بتغير فضول جاري بر مجراي طبيعي مانند 

به  بسيالن يا حركت و غليان آرد و بدان اآن ربا بدان ممتليه از رطوبات منجمده در سردي زمستان پس آن گرمي 

 اخالط مستعد تعفن گردند و اين طبيعت را محتاج به احداث غليان و دفع مواد گرداند تا از اعضاي رئيسه سبب

سبب او امر غيرطبيعي  كه آنسوم  ذكر يافت و جدري حادث گردد چنان چهشريفه و از باطن بظاهر دور سازد 
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القوام در رقت و  ند استعمال اغذية حارة رطبة مؤلد فضول مائية حاره و اخالط مختلفخاص بشخص باشد و اين مان

 به سبب بنحويكه بعض اجزاي آن ارضي و بعض آن مائي رقيق باشد و اين اخالط مستعد بلغيان گردند نه  استغلظ

به و از آن جدري  مذكور شد چنان چه مائيت آنها پس آن فضول و اخالط جوش زنند به جهتارضيت آنها بلكه 

سببش امر غيرطبيعي غيرخاص بشخص باشد و اين مانند هوائيست كه  كه آنچهارم  مسطور پيدا شود طريق

 در تابستان گرمي شديد با رطوبت بسيار عارض چنان چهمتغير شود در فصول كه جاري بر مجراي طبيعي نباشند 

رسد پس آن نيز باعث ثوران و غليان و عفونت به همردي شود و يا در آخر تابستان تغيير عظيم در هوا از گرمي و س

ي از اسباب و رسيدن آن به ابدان و سكونت به سبب مذكور و ايضاً تعفن هوا به طريقاخالط و حدوث جدري گردد 

نزد نيستانها و حضو آبهاي متعفن و يا نزديك مزابل و زمين پست و پر اشجار و آشاميدن آبها غليظ ايستاده و يا 

ن نزديك مريضان جدري و استنشاق هواي ابدان و انفاس ايشان و غير اينها از اسباب معفنه باعث حدوث نشست

 بسر خود تنها سبب هر يك كه اين اسباب مذكوره از آن قبيل نيستند كه و بدانندجدريست در ابدان مستعد آن 

 اكثر جوانان را چنين ست و چنان چهدند تواند كه دو و يا سه و يا زياده جمع شده سبب آن گر آبله گردد بلكه مي

العمر يك مرتبه و يا دو سه  تواند بود كه سبب اول باعث گردد فقط و هر شخصي را مدت اطفال شيرخواره را مي

 تحريك ماده براي اندفاع و يك مرتبه اكثريست به حسباند بندرت  آيد تا هفت مرتبه و زياده هم گفته مرتبه بر مي

آمد و آن از جمله كساني  كند كه والدة ابن ازرق طبيب را در هر سال يك مرتبه آبله برمي و طبري حكايت مي

تواند بود كه  دروغگو نبود نه بر آن شناخت و تميز آبله از غير او دشوار بود و اين ممتنع و محال نيست زيرا كه مي

 و اختالف اجزا و عدم نضج و غير آن و يا از مادة آن تمام در يكدفعه بنابر مانعي از جانب مادة قابل از كثرت و غلظت

جانب سبب فاعل مانند ضعف مزاج و غيره دفع نشد و طبيعت كار خود تمام نكرده بدو دفعه و سه دفعه و يا زياده 

 كه غالبا مستدير باشد پس بلند شود و بعضي از آن متصل و ر است گويد كه صورت جدري نتانطاكيكار كشد 

 كه در  است و ماده او مابقي از خون حيض است مزاج و فاعل او قوت طبيعتبه حسببود متفرق و كم و زياده 
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 به قول معرفت ابدان و امزجه و فصول مستعد جدريشكم مادر بدان غذا كند و غايت او پاك كردن اعضاست 

 يا داشته  عادت بگرفتن خون نداشته باشد وكه آنشيخ بدن مستعد جاري حار رطب و كدرالرطوبت است خاصه و 

ناك و مستعد فساد و غليان كند و در  باشد ليكن از مدتي نگرفته باشد و از اغذية بسيار غذاهاست كه خون را رطوبت

 اندازد و خصوصا اگر معتاد آن نباشند و بر آن ادويه و اغذية مسخنه استعمال نمايند مثل البان و به سرعتجدري 

تكثار نمايد كسيكه عادت او نداشته باشد بعد از آن شراب بسيار خصوصا شير شتر و شير ماديان چون بدان اس

بنوشد و ادوية حاره بخورد و ايضاً كثرت شيرگاو و گوسفند و شراب انگوري و عسل و ديگر شيرينها مانند خرما و 

عادت  و حبوب حارة رطبة مبخره خصوص كه به قول و انگور و انواع حلويات و گوشتها و خربزهانجير و گردگان و 

آيد بنابر اسباب  تر از پيران برمي بخوردن آن نداشته باشد و جدري اطفال را بيشتر از جوانان و جوانان را زياده

 برد مزاج و غلظ خون ايشان بسيار كم و نادر افتد مگر باسباب قويه و كمال قوت مزاج به سببمذكوره و پيران را 

بدان رطبة فربه را بيشتر از ابدان خشك الغر افتد و در فصل بهار اصلي ايشان و در بلدان شديدالحراره و رطب و ا

بيشتر از فصل زمستان عارض شود و بعد از بهار در آخر خريف و خصوصا چون بر آن تابستان بسيار گرم و خشك 

 گويد شخصيكه مستعد آبله باشد پرگوشت و فربه و جرجانيگذشته باشد و آن خريف نيز گرم و خشك باشد و 

حاده مطبقه و رمد و رعاف و بثرهاي سرخ بسيار باشد خصوصا  تب گون باشد و او را امراض لدم و سرخ يا گندمكثيرا

كه شيريني خوردن عادت وارد چون عصيدة خرما و غيره كه مذكور شد و هرگاه اندر تابستان باران بسيار آيد و 

  بادهاي جنوب جنبد اندر خريف آبله بسيار باشد 

  و ردي جدري و الوان و اشكال آنذكر انواع صالح 

 و آنها آبله دور و جدا و جدا و مدور حبابي شكل سفيد مانند مرواريد  است اگر ماده كم و لطيف و رقيقكه آنبد

 و اگر ماده بسيار وليكن لطيف نيكو استيكه بعضي ده بيست دانه برآورند و اين قسم بسيار به حدآيد تا  بمرور بر مي

 بلكه بعضي متصل و درهم مي برآيد سرخ رنگ مائل بسفيدي و زود پرآب به همي بسيار نزديك و رقيق باشد دانها
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يابد اين نيز بسيار خوبست و ابتداي بروز اين قسم تا هفتم روزست و ابتداي رو بخشكي آوردن از روز  شود و نضج مي

 و يا اخالط ديگر مثل صفرا و يا سودا و نهم تا دوازدهم بود و اگر ماده غليظ و يا كثيف و يا مخلوط بخون فاسد بود

 مراتب آن در تركيب و به حسب  استيا هر دو مخلوط باشد و با رداءت و سميت بود آبله حادث از آن بسيار بد قتال

 انواع و الوان كلي جدري كه آن بداين است الوان و اشكال به حسبرداءت و تفصيل احوال هر يك از اقسام اين 

سفيد و عدسي و جاوري و سرخ و زرد و سبز و بنفسجي و اغبر و سياه دموي و مضاعف و هاللي و دوازده است يعني 

  است لولوئي نامند و آن دو قسمآن را سفيد كه اول آن است اصناف و الوان ماده و تركيب به حسب ازاينها هر يك

 گويند پس آنها دانهائيست كه در اول العدد كه به فارسي مرواريدك و بهندي موتيا يكي لولوئي غيرانبوه يعني قليل

 بزرگ و برآمده و آبدار براق به تدريجظهور و بروز كوچك سرخ مائل بسفيدي مانند پشه گزيده بعضي اندك پهن و 

و  تب رب و الم با كميبه يك و خواه دورو و به آساني و به هم دانهاي مرواريد نيمرو خواه نزديك به شكلمدور 

و اعراض كم گردد و بعد تمام نضج درد بخشكي آوردن كه  تب قريب آن برآيد و بعد از بروزاعراض در روز سوم و 

 مادة آن خون كه آن به سبب  استنهايت آن نهم دهم باشد اعراض به التمام مفارقت نمايد واين قسم بهترين اقسام

 به تمامهنضج و دفع ماده  بر كمال قوت طبيعت بر  است و دليل استصافي لطيف رقيق مائي مختلط ببلغم رقيق

 به همبظاهر جلد و قبول آن مرنضج و دفع را بسهولت و دوم كه لولوئي انبوه است آن دانهاي بسيار بزرگ متصل 

و اعراض نسبت بقسم اول بيشتر و قويتر و تا نُه روز تمام  تب  بلكه بعضي درهم و مانند مرواريد سفيدرنگ بااست

و ساير اعراض رو بتخفيف آورد و بعد اتمام نضج درد  تب به دستورظهور و بروز پرآب شود و نضج يابد و بعد از 

 و ر استو سائر اعراض مفارقت كند و اين قسم نيز بسيار خوب و بيخط تب  استبخشكي آوردن كه نهايت تا دوازده

ريشة آن سفيد  ليكن بيشتر و زياده از آن قسم و چرك اين قسم سفيد و خشك استماده و اين نيز مثل قسم اول

 عدسي كه بهندي مسوريه نامند و آن دانهاي كوچك سفيد سخت دوم خشكي و انجماد به سببمائل بسياهي بود 

 كه بدشواري نضج آن استقسم خوف  در اين  كه خارش بسيار كند و بدشواري بروز نمايد و است عدسبه شكل
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  استد و مادة اين مائيت خون مختلط ببلغم حاد بورقي انجامبه هالكتيابد و يا نيابد و حال مريض متغير گرداند و 

وث مرضي ديگر خواهد شد و فرق ميان اين نوع و نوع لولوئي به حدو اگر نضج يابد و مريض شفا يابد از آن منجر 

به رونق بود و سفيدي آن   مانند سفيدي گچ تيره بي است مادة خود كه بلغم غليظبه سبب كه سفيدي اين آن است

آن باشد و فرق ميان حادث از بلغم رقيق و از بلغم غليظ   مائل بشفافي و رونق مي استة او كه رقيق مائي مادحسب

شود و با اندك خلشي و بعد شكافتن چرك آن جاري  باشد و زود شكافته مي  كه حادث از بلغم رقيق نرم مياست

شود و چون شكافته شد چرك آن  ه ميباشد و بصعوبت و دشواري شكافت گردد و حادث از بلغم غليظ صلب مي مي

 چسبپيده و مادة اين نيز مثل به هم جاورس كوچك به شكل جاورسي و آن دانهائيست صلب سومسيالن نكند 

 چهارمماده عدسيست و اين نوع اگر از چهار روز بگذرد و آب برندارد و در آن سفيدي ظاهر نشود بسيار بدست 

 سرخ بروز كند يا بعض مواضع ظاهر بدن سرخ گردد اگر ماده كم به رنگآن  كه در اول دانهاي آن استسرخ و اين 

 كه آن نوع آنچه بسيار سرخ باشد مانند از اينو يا متوسط باشد و اگر بسيار باشد اكثر اعضا يا تمام بدن سرخ گردد و 

 بزودي و مادة  است و مهلك اند و برابر بدن باشد و بلندي نداشته باشد بسيار بد گويا بر ظاهر جلد بدن خون پاشيده

 و اين نوع نيز بدست و هرچند در كميت و كيفيت زياده باشد بدتر  استاين خون صرف فاسد غليظ غيرقابل نضج

آن بسيار و قوي و فاسد باشد تا نهم   نوع آنچه مادةاز اينبود وليكن در بدي مانند بلغمي يعني عدسي نيست و 

انهاي بسيار بزرگ درهم آن شكافته شوند و از آن خون بسيار متعفن برآيد و نخواهد كشيد و اگر بكشد بعد نهم د

 با آن كه آن كه اعضا را پوسيده و متعفن گرداند و آخراالمر هالك نمايد نهايت تا پانزدهم خصوص آن استاكثر 

زة زرد مائل  معصفري و در هندي كسنبيه نامند و آن دانهائيست ريآن را زرد كه پنجماعراض ردية ديگر باشد 

 و رداءت و بدي اين كمتر از سرخ دمويست وليكن اعراض  است اين صفرا مختلط بمائيت بسرخي و سفيدي و مادة

 ششم دانهاي آن متصل بود و سوزش و حدت بسيار داشته باشد كه آن خصوص  استاين زياده و اين نيز بد و قتال

ن مانند پشه گزيده كه بر باالي آن خطهاي سفيد باشد سبز و آن دانهائيست ريزة متصل درهم منفرش بر سطح بد
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 و  استو اگر باالي آن نقطها و يا خطهاي سرخ باشد قتال بود و آن معروفست بورشكين و بعضي از آن قابل نضج

يابد و بعضي نه و مادة آن صفراي محترق از خون و يا صفراي مخلوط بمائيت خون باشد و رنگ سبز مركب  نضج مي

 و  است بنفسجيهفتم  استسياه است زردي آن از صفرا و سياهي آن از سودا است و دال بر كمال رداءتاز زرد و 

آن سوداي محترق مختلط بخونست يا   گل بنفشه متصل و درهم متفرش بر سطح بدن بود و مادة به رنگآن دانها 

 اغبر و هشتم  استيار بد و مهلكخون سوخته و دال بر كثرت و تراكم خون و انطفاي حار غريزيست و اين نيز بس

آن دانهائيست خاكستري رنگ متصل و درهم مفروش بر سطح و مادة آن سوداي محترق از خون يا از سوداي 

 دامي و نزاف نامند و بسيار آن را و دال بر كمال احتراق و اگر از سر دانها خون تراوش كند  استتختلط ببلغم غليظ

ندي چمريه گويند و آن دانهائيست سياه مفترش بر ظاهر بدن خواه متصل و بلند و  سياه كه در هنهماند  بد شمرده

 حاد استسرتيز باشد خواه متفرق پهن و اطراف دانها سفيد و ميان آنها سياه بود و مادة آن سوداي محترق از خون 

شود و اين نوع  ا نميباشد و بلند و جد و اين قسم را در هندي چمريه از آن نامند كه با پوست بدن چسپيده مي

 مومي رصاصي كه دانهاي اين بر رو و سينه و شكم بسيار باشد و بر دستها و پاها بسيار كم و دهم  استبدترين انواع

 به سبب و  است اطراف و اين شديد ردي خبيثبه سويكند بر كمال غلظت ماده و دفع نشدن آن  اين داللت مي

 مضاعف كبار كه در جوف هر يازدهمي و رصاصي شده به موم مسمي  و برصاصبه مومغلظت ماده و مشابهت آن 

كند و اين نيز رديست   در دو بار دفع ميآن را است كه ماده   ديگر باشد و سببش ضعف قوت دافعه آبلة آن آبلة

ين  سواي اتعليم هالل بود و اين نيز داللت بر غلظت ماده كند مثل مومي و ردي باشد به شكل هاللي كه دوازدهم

 كه دانهاي آن گاه بروز كند و گاه فرو رود اين نيز آن است يكي چنان چهاند  اقسام جدري ديگر انواع او نيز نوشته

 در ابتداي كه آن ديگر بر عروض غشي  است بنفسجي رنگ باشد و اين دليلكه آن خصوص  استبدمخوف و مهلك

 باشد و به هم چون بزرگ و آبدار شود پهن و متصل رنگ و در ميان آن نقطة سياهي باشد و بروز دانهاي آن تيره

مدور نباشد بلكه پهلودار و به اشكال مختلف االطراف و با كمودت بسيار يا اسربي خاكستري يا بادنجاني رنگ يا 
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فرمايد كه   ميشيخ رنگ و خشكريشة آن نيز سياه باشد و اين رديست به همانبسياهي مائل باشد و چرك آن نيز 

ها كه  تر باشد و  هرقدر كه ميل كم بدان نمايد در شر كم باشد و آبله ر كه ميل بسياهي زياده كند رديجدري هر قد

با يكديگر متصل باشد حتي كه برقعة بزرگ از لحم درگيرد خواه ذوات اضالع باشد و يا مستدير او رديست و كذا 

لخروج اگرچه در ابتداي امر موهم مضاعف كه عنقريب مذكور شد و اما آبلة سفيد كوچك صلب متقارب عسرا

 شود به هالكت اگر نضج او دشوار باشد و با آن حال مريض بدگردد متادي  استسالمتي است ليكن در آن خوف

بعد تعفن و تقرح زيرا كه سبب در آن غلظ ماده است و آبلة متشبث بلحم غيرمرتفع كه توجه از آن منفك نگردد از 

وداد آن هالك كند پس اگر سبزي و سياهي او عقب جدري بعد ارتفاع او باشد و ضعف قوت و از اخضرار عضو و اس

 طبريقوت را ساقط نكند بلكه با آن قوت زياد قي پذيرد مهلك نباشد ليكن بساست كه در قروح و امثال آن اندازد 

ق باشد خطر او  و زرد كمتر در رداءت از سياه است و چون سر او تيز بود  متفر استگويد كه جدري سياه قاتل

تر باشد و سفيد  كمتر باشد و سفيد رصاصي در رداءت كم از زردست و اگر متفرق گردد و حبوب بندد از زرد ردي

 با آن اعراض رديه ديگر كه آن كه مريض از آن بميرد مگر بعيد است و  استبيخ سرخ صنوبري شكل اسلم اجناس

 مشابه جنس كه آنشود هر نوع از آن منسوب باشد به  مركب مي اجناس اربعه انواع ديگر از اينمركب شود و گاهي 

 انواع كه منبسط پهن باشد آن از اين لون بود و اما از جهت شكل او پس هر نوع به حسباو بود و اين اجناس 

رديست و چون با يكديگر متصل باشد آن نيز رديست و چون پهن باشد و در سر او ثقبه شبيه بثقبة مو بود آن هم 

 و كذا سرخ و جاورسي كه مذكور شد  استشك قتال ست و جدري سبز كه در آن رگهاي سرخ پديد آيد آن بيردي

شود خواه از انواع مذكوره باشد و يا بر صورت و شكل ديگر و  اند و گاهي بندرت نوعي غريب از جدري حادث مي قاتل

ديدم كه او را اين نوع جدري برآمده بود با آن از اول ظهور آن خارش با قلق بود و در مدت عمر خود زني را 

كرد و بر آن سركه و آب بيخ كرفس كه نمك در آن حل كرده بود  ابوزكري شاگرد جابر قطيفي معالجة آن مي

 زرنيخي و بهندي منسل آن رانويسند كه نوعي از جدريست كه  ين ميمتأخر بعضيپاشيد پس آن زن شفا يافت  مي
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كي را شوكيه گويند و سر آن نيز مانند خار نرم از پوست برآمده باشد و چون دست نامند و سه نوع ديگريست كه ي

گيرد  خارد و هيچ آب نمي بر آن گذارند همچون خار نخلد و رنگ از رنگ بدن اندك مائل بسرخي باشد و اندكي مي

 را تيفك نامند و در و بزرگتر نشود و خشكريشه نكند و از خود تحليل پذيرد و به آخر دفع شود و در ملك ري اين

 خشخاشك نيز گويند آن را خشخاشيه است كه ر استهندي كانيهه گويند و اين از اقسام بدست و ديگر آنچه بهت

خشكريشه از خود تحليل پذيرد  جهت مشابهت او در خردي و سفيدي بدانة خشخاش و اين نيز هيچ آب نگيرد و بي

كنند و گاهي  باشند و هيچ خشكريشه پيدا نمي يه بمرواريد مي مرواريديه است و اين چند دانة متفرق شبديگر

  افتد تب زودتر پديد آيند و گاهي بدير و اما بروز هر دو نوع اول در و آخر تپها اكثر بعد چهاردهم از حدوث

  عالمات ظهور جدري

 و شهوق نبض و دموي دائم الزم و امتال تب بغير سببي و حدوث تب از عالمات آن ماندگي اعضاست پيش از عروض

سرعت آن و درد پشت و كمر و مفاصل و صداع و گراني سر و تمام اعضا و خاريدن بيني و تمام بدن و ترسيدن و 

جستن در خواب و خلش شديد در اعضا و قشعريره خصوص وقت برآمدن و آنها و سرخي چشم و رخسار و انتفاخ 

كثرت خميازه و فازه مع تنگي نفس و كشيدگي اعضا و چهره و پيشاني و شقيقه و عروق آنها و شرائين گردن و 

خشونت حلق و درد آن و سيالن آب از چشم و بيني و بيخوابي و شيريني دهن و تشنگي و خشكي لب و دهان و 

غلظت آب آن و هذيان و بيهوشي و اختالج اعضا و لرزيدن پايها نزد بر پشت خوابيدن و ايستادن و قلق و اضطراب و 

باشد و  و التهاب اعضا و عدم اشتها و تنفر از غذا و گاهي سرفه و گرفتگي آواز و درد سينه نيز ميخنجر و سوزش 

 كه و بدانندگردد  عارض مي تب احياناً بعضي را در ابتدا مثل صرع از افتادن و بيهوش شدن و كف آمدن بر لب با

 تب  عالمات تمامي الحق گردد بلكه بعضي را كه هر فرد را البته بايد كه اينآن استاين عالمات كلي اكثريست نه 

الجمله درد  شود و بعضي را في خفيف و درد سر كم عارض شده در آخر روز اول يا دوم يا سوم دانهاي آبله ظاهر مي

 اختالف ماده در لطافت و به حسبسر و خارش و اندك درد اعضا نيز و بعضي را با بعض عالمات ديگر زياده و يا كم 
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ت و غلظت و مانند اينها يعني هرچند ميل بلطافت و رقت و صالح و بساطت و استواي قوام بيشتر داشته كثافت و رق

باشد آن عوارض و يا مدت مكث و انقضاي آن زودتر و رغبت بر غذا و آب و تنفس بحال خود و زمانة ظهور و بروز 

رداشتن و نضج يافتن و خشكريشه آوردن و آن زودتر و سريعتر و عدد دانهاي آن كمتر و نوع آن بهتر و زمان آب ب

باشد و هرچند ميل بكثافت و غلظت زياده داشته باشد عوارض آن زياده و  مدت زمان حصول صحت نيز زودتر مي

مدت زمانة مكث و مفارقت آن ديرتر و همچنين زمان ظهور و بروز و آب برداشتن و غير آن كه مذكور شد ديرتر 

االجزا و القوام صالح بود يعني تعفن و فساد آن كمتر باشد و اخالط  يف رقيق متساوي ماده لطمثالً اگرباشد  مي

باشد و روز دوم  و درد سر و غير آن از عوارض بسيار كم و رغبت غذا و تنفس بحال مي تب ديگر با آن مخلوط نباشد

 به تدريج سه روز تمام آنها شود و تا دو و يا سوم دانها مثل پشه گزيده و مائل بسرخي بعضي اندك پهن ظاهر مي

شود و بعد از آن چرك آنها رو بغلظت و زردي آورده  كند و تا دو سه روز ديگر بلند و پرآب و سفيد براق مي بروز مي

آورد بله اگر  گردد و از روز هشتم يا نهم رو به انحطاط و كمي و پژمردگي و خشكي مي نضج يافته تمام دانها زرد مي

شود و در ششم و هفتم  اند اندكي آب رقيق معلوم مي وز سوم و چهار در ته دانهائيكه اول برآمدهبتعمق بنگرند در ر

گردد و در  باشد و اندك پژمردگي در آنها ظاهر مي نيز همان دانها منفجر شده بر سر آن اندكي چرك منجمد مي

آورد و باز روز چهارم و  و بتخفيف ميو سائر عوارض از روز دوم بروز  تب گردد و نهم و دهم اينمعني خوب ظاهر مي

كند تا روز ششم بروز بعد از آن رو بتخفيف  الجمله شدتي و زيادتي مي  آب برداشتن و نضج يافتن فيبه سببپنجم 

باشد و تا  نمايد و همان قسم رغبت بر طعام و آب بحال خود مي  مفارقت ميبه الكلآرد و از روز نهم تا يازدهم  مي

 ماده متوسط باشد در آبله و اگريابد  ستم دانها خشك شده خشكريشها ريخته صحت كلي ميروز نوزدهم و ب

 و تفاريق بر خواهد به تدريجعوارض مسطوره نيز متوسط باشد و ابتداي ظهور و بروز آبله سوم و چهارم خواهد بود و 

كشد و   ضعف قوت تا نهم نيز ميآمد تا هفتم و بعضي اوقات بنابر اختالف قوام اجزاي ماده در رقت و غلظت و يا

آورد و آنچه ديرتر دانهاي آن برآيد تا  آورد و نضج يافته خشكريشه مي آنچه زودتر برآمده است زودتر آب برمي
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و سائر عوارض آن تا دوازدهم و چهادرهم مفارقت خواهد نمود بلكه بعضي را تا زمان  تب دوازدهم خواهد بود و

 ماده كثيف و فاسد و يا مركب با و اگرگردد  خفيف عارض مي تب شد گاه گاهيصحت كه يك ماه و يا زياده با

و سائر عوارض مذكوره بيشتر و مدت مكث آن ديرتر و نفرت از غذا و  تب اخالط ديگر و يا سميت داشته باشد

رض يكه اكثر عوابه حدخفگي و ضجر و قلق و اضطراب و سوءتنفس و ضعف قوي و بيخوابي و بيهوشي زياده تا 

 اين نوع از اسباب بسيار ردي و قتال به سببتواند بود كه در يك شخص جمع گردد و حدوث جدري  مذكوره مي

 كه نوبت به آب برداشتن و نضج يافتن نخواهد رسيد و اگر آب بردارد تمام دانها آب آن استخواهد بود و اكثر 

 و رنج و تعب بسيار رو بخشكي خواهند آورد و نخواهد برداشت و اگر بردارند و نضج هم يابند بتصديع و دشواري

خشك خواهند شد و بديري در مدت چهل و پنجاه روز صحت خواهند يافت و اكثر هالكت صاحبان جدري از پنجم 

 بيشتر و خناق و خفقان قلبي و بيش از پنجم و بعد بيست و يكم كم واقع  استظهور عالمات تا بيست و يكم

تر درد گرده و درد كمر شديد است در ابتدا  عالمات مذكوره بدتر و خطرناك از جمله كه آنو بدشود  مي

الخصوص كه دو سه روز و يا زياده امتداد يابد و آبلة كه بعد آن برآيد بسيار ردي سمي برآيد و آب بر ندارد و  علي

ك سازد و در ميان هفتم تا اگر قدري بردارد باز فرو نشيند و سياه شود و اعضا را متعفن و فاسد گرداند و عاقبت هال

  الدم و اسهال الدم و رعاف و تهوع و تنگي نفس و سقوط قوت و غير اينها عارض گردد هفتدهم اكثر در آن بول

  عالمات محمودة صالحه

تر باشد و اگر نفس  اگر آبله بعد از نضج سفيد و براق و بلند باشد مانند دانة مرواريد و بر سينه و شكم كم برآيد سالم

بعد  تب  شيخ اول ظهوربه قول و  استيض برجا بود و شعور و قوت بر حال و ميل بغذا و آب برقرار عالمت نيكمر

الحق شود و اكثر آنچه بر طبيب واجب بود  تب  كه جدري سابق بود پس بر آنآن استآن بروز جدري سالمتر از 

 آن هر دو سليم جيد باقي باشند امر سليم  كه از امر صاحب جدري نفس و آواز او را تفقد نمايد پس اگرآن است

 زود به تمامهالعدد و پراكنده بود سالمتر بود خاصه اگر  باشد و گويند جدري كه از ابتدا سفيد يا زرد برآيد و قليل



781 

 

و تا سه دليل سالمت باشد و سرعت خروج آبله نشان زود پخته شدن  تب برآيد و زود نضج يابد و بعد بروز آبله زوال

نخست سوزن نباشد و  تب  باشد و آنچه در روزي نيك از روزهاي بحران بيرون آيد دليل سالمت باشد و اگرآبله

  گساريده شود نشان سالمت باشد تب و تا سه كمتر شود و چون تمام بيرون آيد تب چون آبله برآمدن آغاز كند

  عالمات ردية غيرصالحه

بينند كه نفس او متواتر شده بدانند كه قوت ساقط گرديده فرمايد كه چون صاحب جدري و حصبه را به   ميشيخ

يا ورم در حجاب پيدا شده و اگر بينند كه تشنگي اشتداد نموده و كرب زياده از حد گرديده و ظاهر بدن سرد شده 

بر الخروج و ظهور باشد   مريض بايد كرد و جدري كه از جنس بطيبه هالكتو جدري و حصبه سبز گرديده حكم 

 به سببشوند و گاهي  ميرند به اختناق و ظهور خناق هالك مي نمايد و اكثر كسانيكه از جدري مي كيد مي تااين

نشيند بدانند كه  ميرند و چون بينند كه نوع بنفسجي از جدري و حصبه فرو مي سقوط قوت بسحج و اسهال مي

  استاو بول سياه شود آن مهلكالدم سرعت كند و عقب  عنقريب غشي بر مريض خواهد افتاد و چون جدري ببول

 گويد كه اگر ايالقيالسيما چون در آنجا سقوط قوت بود و براز سبز و دموي و غسالي مع سقوط قوت باشد و 

 گيرد خطرناك باشد و خطر افزودن از آن در آن باشد كه آبله تمام بيرون آيد و هنوز تب نخست آبله بيرون آيد پس

ارض شود و با يكديگر متصل گردد و كرب اشتداد نمايد و شكم نفخ كند بحال خود باشد و چون جدري عتب 

آب بود و تبرقد و بيمار سخن بيهوشانه گويد  بمرگ نزديك باشد واگر آبله كوچك باشد و اندك آب بردارد يا بي

نچه بر سينه و  پيوسته و سياه و بنفسجي و آبه همموت نزديك بود و گويند كه برآمدن آبله پهلودار و كثيرالمقدار و 

شكم بسيار بيرون آيد و در بروز و نضج بطي باشد از خطر خالي نيست و اگر خون از جدري ترشح كند سخت بد 

و ديگر عالمات ده روز  تب  كه از ابتداي عروضآن استنويسند كه از عالمات رديه  ين ميمتأخر بعضيباشد و 

 ده روز گذشته و هنوز كه آنرض مطلقاً تفاوت نشده باشد و يا گذشته باشد و دانها پر شده پخته باشد و هنوز در عوا

 دانهاي چند يكجا شده كه آن دانها قدري آب برداشته فرو نشيند و باز بلند نشود و يا كه آننضج نيافته باشد و يا 
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شند ميان  دانها آب برداشته باكه آن بعد از كه آنمفروش بر جلد باشد خصوص كه ميل بكبودي و سياهي آورد و يا 

 از ظهور عالمات هفت هشت روز گذشته و دانها هنوز بروز نكرده و عوارض بسيار كه آنآنها فرو رفته سياه گردد و يا 

 جمله ورم رخسار و زوال عقل و قي و تهوع بسيار و نفخ از ايناند و نيز   مهلكه شديد باشد اينا همه عالمات ردية

از بيني و اسهال و زحير خصوص بعد از پنجم روزست و همچنين ادرار الدم و رعاف و آمدن خون ناب  شكم و قي

و اعراض آبله  تب خون حيض زياده از ايام معقاد و مقدار آن خصوص در غير ايام مثال ايام حيض گذشته باشد كه

  ضعف رسد و يابه حدظاهر شود و دانها نمودار گردد و باز خون حيض جاري شود و بسيار دفع گردد خصوص كه 

 جاري شدن خون بواسير زياده از معتاد  است قبيلاز اين ايام حيض برسد و مطلقاً جاري نشود و حبس ماند و كه آن

  خصوص از سينه اگر با آن استالبول نيز و ايضاً از عالمات رديه بسيار برآمدن عرق و يا حبس ماندن معتاد و حبس

و ضجر بسيار باشد و آن آبله از انواع رديه مثل سرخ و يا نه باشد در ابتدا و با آن عرق عطش و خفگي باطن تب 

الوان ديگر باشد بسيار بد و مهلك ست و نيز از عالمات رديه است مضطرب و مشوش بودن و بيحواسي مريض و 

 گويد جدري سرخ كه انطاكي مرض جانبر نخواهم شد و از اينمكرر ذكر موت كردن و خائف بودن و گفتن كه من 

 قي در هفته اول و اسهال در هفته دوم بالموجب لزوم نمايد آن راگي و خارش بيني و التهاب بود اگر با كثرت تشن

  و همچنين اگر عقب است گويد كه شدت عروض خارش در جدري و عدم تسكين آن نيز مهلكمؤلفهالك كند 

 نواب محمد چنان چهشيند سوءهضم عارض شود و بعد آن بثور چيچك پديد آيد ردي بود و اگر بعد ظهور فرو نتب 

اليه  خان بهادر را همين نوع چيچك برآمده بود و راقم نيز در آن هنگام بتقريب شادي ختنه ممدوح اسمعيل

الدوله بهادر مرحوم دارد بلدة گلشن آباد عرف جاوره بود  الطلب والد ماجد موصوف اليه اعني نواب محتشم حسب

نگام نصف شب آثار سرسام مثل هذيان و بيهوشي و كرب شديد رد چون بعد بروز دانهاي چيچك فرو نشست و ه

نمود بمالحظة اين حال نواب محتشم اليه كمال مضطر بوده احقر را طلب فرمودند و حكيم محمد عثمان خان را 

 ر استمخاطب ساخته ارشاد نمودند كه حاال تدبير اين چيست حكيم موصوف عرض نمود كه الحال چه وقت تدبي
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ماع اين كلمة ياس آب ديده شده بطرف نحيف متوجه شدند عرض كردم كه حضور اضطراب را بخود راه بمجرد است

 قبض طبع و صعود ابخره بدماغ عارض گرديده در چند ساعت به سببندهند بعونه تعالي اين حالت سرسامي كه 

 همان وقت به اتفاق راي هچنان چشود  ي مناسب ظاهر ميبه تدبيرگردد و بعد از آن چيچ فرو رفته نيز  رفع مي

 آمد و بعد يكساعت نجومي دو بار اجابت طبع شده چند به عملحكيم غالم نبي صاحب تجويز عمل براي تلئين 

سده برآمد و همه عوارض برطرف شده بهوش آمدند و بعد از آن تدبير ظهور دانه چيچك بتبخير آب مطبوخ ادويه 

مودار گرديده در مدت بيست روز صحت كلي حاصل شد ليكن در يك مناسبه و غير آن كرده شد و آبلهاي سفيد ن

ماند و بصارت آن چشم   سرپستان بيرون ميبه قدررسيد كه وقت خواب از پلكهاي چشم به همچشم چنان گلچشم 

 باطل گرديد از مالحظة آن نواب مغفور كمال افسوس فرموده به احقر ارشاد نمودند كه اين نقصان بزرگ در به الكل

شود ممكن  گويند كه زوال گلچشم كه در چيچك پيدا مي ل فرزند پيدا شد و زنان محل و اطباي ديگر ميشك

سازد كه از آن جاله و پهولي چشم سدها  خان هر سال سرمة مرتب مي نيست عرض نمودم كه برخوردار محمد افضل

 آن سرمه بترسيل سواري ن چهچنا كه به استعمال آن اينهم زائل خواهد شد  استمردم برطرف شده يقين گلي

شد و بعون شافي  سمت اندور از برخوردار مسطور طلب ساخته يك ميل آن وقت خواب شب در چشم كشيده مي

مطلق در مدت پانزده روز گلچشم برطرف شده و بصارت آن چشم بخوبي عود نمود و از مشاهدة تاثير آن سرمه كه 

 يمان آن جنت مكان متعجب بودند و بجلد دي آن احقر را بعطاي از قبيل خرق عادات بود نواب مبرور و سائرند

  خلعت هشت صدر و پيه و دوازده صدر و پيه نقد ممتاز فرمودند برداهللا مضجعه و جعل الجثه مسكنه

  عالج جدري

 بر هشت تدابير يكي تدبير منع خروج جدري دوم تدبير قبل از ظهور جدري  است عالج جدري مشتملكه آنبد

ر بعد بروز جدري چهارم تدبير نضج جدري پنجم تدبير خشك كردن آبله شش تدبير دور كردن سوم تدبي
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 از اين تدابير هر يكخشكريشه هفتم تدبير حفظ اعضا از آفت جدري هشتم تدبير قلع آثار جدري طبيب ماهر 

   آردبه عملحسب اقتضاي وقت آن 

  تدبير منع خروج جدري

و  تب  قبل از حدوث استكه آن در اكثر امر فصل ربيع و در هند ماه چيتو اين تدبير در فصل شيوع اين مرض 

بايد كه بيش از ظهور عالمات اين مرض  ظهور چيچك در كسانيكه جدي برنيامده باشد استعمال بايد كرد پس مي

ي سرد  مناسب برآرند و دوابه قدربنابر تقدم حفظ در آن فصل زلو پس سر اطفال بچسپانند و حجامت كنند و خون 

 آن رامقوي دل مانند عناب عرق كيوره گالب سكنجبين شربت انار مقرر كنند و ايضاً طفل شيرخواره و مادر 

مصلحات خون مثل عرق شاهتره و عرق سرپهوكه و شربت عناب و شيرة تخم كاهو و لعاب اسپغول و خاكشي گاه 

ت پخته خورانند و از به قوالگوشت هم خورد در ت سرد و حموضات كنند و اگر به قوالداده باشند و غذا از  گاه مي

گوشت ساده و بادنجان و كنجد و حلبه و شبت و شاخل و اشياي چرب و شيرين و از دو بدن در آفتاب و قرب آتش 

 كه بعض و بدانندو مانند آن پرهيز نمايند و گاه گاهي به آب فواكه تلئين طبع كنند و قبض طبيعت روا ندارند 

 و همچنين شربت شقائق چون گل ر است از آنجمله استعمال شربت كد است مانع بروز چيچكادويه بالخاصيت

 به قوام بيست مثقال در آب جوش دهند و صاف نموده با چهل مثقال قند سفيد به قدر الله گويند آن راشقايق كه 

 و اگر دانه  استا نيز نافعآرند و بطفل نيم مثقال و بدايه دو مثال خورانند و گويند كه اين شربت صرع اطفال ر

سازند قدري در آب سائيده بطفل نوشانند سه چهار روز منع برآمدن جدري و حصبه  رودراج كه هنود از آن ماال مي

 و  است و همچنين شير اسپ ماده قدري نوشانيدن مانع بروز جدري در آن سال استكند و چون برآيد باعث حفظ

اسپ كه اول بچه آورده باشد بعد زائيدنش همان  اشند و گويند كه اگر شير مادة ب اگر برآيد زياده از چند دانه نمي

 نخود بطفل خورانند از بروز جدري و حصبه محفوظ ماند و اگر بعضي را به قدرروز بدوشند و در سايه خشك نموده 

اگر در هر سالي باب مجرب و بيعديل ست و از خواص مجربه است كه  در اين برآيد دانة متعدد و سليم باشد و
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هنگام شيوع اين مرض چند دانه مرواريد كوچك اطفال را بلع كنانند در آن سال جدري برنيايد و اگر برآيد زياده 

برصد عدد نباشد و گويند كه اگر نيم درم اسارون به آب ترشي ترنج پيش از برآمدن چيچك خورانند بسيار كم 

 خرگوش دو عدد تا سه عدد بخورانند از دو سه دانه بيش بر  كه اگر پشكل استبرآيد و از مجربات حكيم علي

يك آيد و صاحب مفتاح از فرنگي نقل كرده كه اگر طفل شيرخواره بود بمادرش مقدار چهار تله مغز نارجيل تا  نمي

د  دو سه توله تا هفته خورانند چيچك برنيايد و اگر برآيبه قدر بخورانند و اگر طفل دو سه سال بود بطفل هفته

بسيار كم برآيد و نيز از اعمال فرنگ نقل كرده كه ايشان اطفال خود را سفيدي بيضه قبل از خروج جدري 

ملك ما  در اين  خالصةالتجارب نوشته كهصاحبدهد و  آيد و ايذا نمي آيد يا اندك برمي نوشانند پس برنمي مي

نند و آفت هواي عفن مولد آبله را از ايشان ك  مير استخشكريشهاي آبله را با نبات سوده امر بخوردن اطفال تند

باشد و از مجربات بعضي اطباست كه هنگام والدت طفل كه  آورند اندك و كم مضرت مي دارد و اگر آبله برمي بازمي

 نوشادر سوده در ني كرده بر ناف به عده ببرد بچه را جانب ناف بغلطاند تا كه چند قطرة خون بچكد آن راقابله ناف 

دمد كه تا زيست چيچك برنيايد و ايضاً از مجربات اهل تجربه است كه بعد تولد بچه فوراً يكعدد ديوچه كه بريده ب

نهايت كوچك باشد متصل سرشتة ناف كه از سره پيوسته است بچسپانند و بعد افتادن زلو شب يماني و نوشادر 

 كه  است آن از اعمال مشهورة اهل فرنگسوده بپاشند و خالنيدن نشتر ببازوي اطفال و نهادن خشكريشه جدري در

 و جرجانيآيد  شود بعد از آن در اكثر چيچك برنمي آمده و درانجا آبله افتاده خشك مي تب از آن يكدو روز بطفل

 كه هرگاه عالمات برآمدن جدري در فصلهاي سال يافته شود آن استنويسند كه تدبير حفظ از جدري   ميايالقي

را برآيد جوانان را كه از چهارده ساله كم نباشند و چيچك برآمده نباشد و خاصه اگر فربه يا در شهري بعضي مردم 

باشند فصد كنند و آنها را كه كم از دوازده سال باشند حجامت نمايند و جمله تدابير كه در حماي وبائي براي حفظ 

شنيز و كاسني تر و خشخاش و عناب و از وبا مسطور شد اختيار كنند و طعامهاي سرد از هالم و طفشيل و كاهو و گ

 كار بهمانند آن بخورند از اشربة اسپغول و شكر و سكنجبين و شربت كدو و سفوف طباشير و قرص كافور و مانند آن 
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 و انجير و خربزهبرند و در آب سرد نشينند و بدان غسل كنند و از شير و شراب و شيرينيها خاصه از خرما و عسل و 

 كه فضول را بظاهر بدن جذب كند و انگور در خون رياح افزايد و مستعد آن استد و خاصيت انجير انگور پرهيز كنن

غليان گرداند و از جماع و حركات متعب و از آفتاب و غبار و از آبهاي ايستاده اجتناب نمايند و فضول از تن 

و صد درم و با هم بياميزند و  نافع بگيرند سركه صد درم گالب دسكنجبين صفتبماءالجبن و اجاص بيرون كند 

ده درم گل سرخ و پنج درم گلنار و ده درم آب ترنج در آن سه روز تر كنند و بعد از آن يكجوش داده صاف كنند و 

 شربتي كه قوت و نفع او قريب شربت كدر باشد بگيرند صفت آرند به قوامسه صد درم نبات سفيد داخل كرده 

ش آب ترشي ترنج آب غوره آب ريباس آب قوت شامي و نقوع سماق و زرشك سركة تند كهنه سه رطل آب انار تر

هر واحد يك رطل آب برگ كاهو آب برگ طرخون هر واحد ربع رطل آب مطبوخ عناب تخم دور كرده و آب 

 به قوام رطل همه را جمع كرده هشت رطل شكر طبرزد انداخته بپزند تا يك و نيممطبوخ عدس مقشر هر واحد 

 شربت گرم بر آن ريخته حل از اينرطل طباشير سوده و ده درم كافور مورد در صاليه انداخته و قدري آيد و ربع 

 با همه شربت بياميزند و بچوب بيد بجنبانند تا مخلوط شود نگاهدارند پس قبل ظهور عالمات جدري و به عدهكنند 

 كه غليان سفوف طباشير صفتدارد بعد آن بنوشند و در جميع امراض دموي و صفراوي و طاعون و خناق سود 

خون و اسهال صفراوي باز دارد و حرارت جگر بنشاند گل سرخ ده درم طباشير بيست درم سماق تخم حماض 

عدس مقشر زرشك بيدانه يا عصارة خشك آن تخم خرفه تخم كاهو پوست خشخاش سفيد هر واحد ده درم صندل 

 سفوف با سكنجبين يا شربت مذكور يا شربت غوره يا از اين  هر صبح سه درمدرم يكسفيد دو درم و نيم كافور 

 گل سرخ طباشير هر يك ده درم صندل قرص كافور صفتشربت ليمو يا شربت انار يا شربت آلوي ترش بخورند 

 جمله را كوفته بيخته بلعاب اسبغول قرص سازند شربتي سه درم هر صبح با شربتي از درم يكسفيد سه درم كافور 

 قبل حدوث تپي كه آن استوره بخورند و اينهمه كه مذكور شد تدبير بازداشتن آبله و احتياط كردن از اشربة مذك

نويسد كه اگر جوان را چيچك برنيامده باشد در موسم حدوث آن رگ   اقتباس ميمولفبا آن عالمات جدري باشد 
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ده ساله باشد حجامت با شرط ميان هر دو هفت اندام و يا باسليق زنند و خون وافر گيرند و اگر طفل كم از ده دواز

شانه و بر ساقين كنند و اگر بسيار كوچك باشد چون كودك نه ماهه و از يكساله تا نه ساله بايد كه زلو زير ناف 

 در نه ماهه يك عدد خرد و در زياده تا سه عدد و مطفيات خون استعمال چنان چهموافق عمر كودك چسپانند 

لحميات و شرب شراب و از ديگر مولدات خون اجتناب ورزند و يا شيرخر و يا سگ و يا خوك نمايند و از حلويات و 

 سن جوان و كودك بنوشانند تا سه روز و يا اين دواي نواب به حسب سه چهار ماشه و يا زياده به قدرو يا شتر 

ت عناب و شربت كله از هر عليوخان بدهند مرواريد تا هفته لك مغسول گل الله صحرائي هر واحد يك ماشه در شرب

 شش توله هر يكواحد يك توله آميخته بليسانند و بااليش شربت كدر سه توله در عرق كيوره و عرق بيدمشك 

 و مرو كالن را از يك  استداخل كرده بنوشانند و بلع نمودن هفت عدد مرواريد ناسفته كودكان را مانع بروز جدري

نويسند كه از  ين ميمتأخر بعضي بهندي گل مندي گويند آن راطوس كه ماشه تا سه ماشه و همچنين بلع كمافي

افزا پرهيز كنند و در مكان هوادار خنك بنشينند  البان حيوانات و گوشت گوزن و قديه و اغذيه و ادوية صفرا و خون

 سرد مثل خرفه و از مرطبات بسيار نيز اجتناب نمايند بلكه اغذيه و ادوية سرد خشك تناول نمايند و شيرة تخمهاي

و خشخاش و غيره با شربتهاي مناسبه مثل شربت نيلوفر و صندل و ريباس و نارنج و ترنج و زرشك و فالسه و 

 و يا پوست جو و يا پوست كنار به اندك نبات و نيز گل ارمني و  استجامون و تمرهندي و كرونده كه نوعي از زقال

الشفا به آب غوره يا آب انار ترش هر صبح  ده با گالب و يا حبگل مختوم به اشربة مناسبه و يا قدري جدوار سو

الذهب و يا فادزهر  االفاعي و ترياق الطين و ترياق  با طعام بخورند و دواءالمسك حامض و ترياقها ترشيبنوشند و 

علب و يا الث معدني هر روز يك قيراط تا چهل روز بخورند و يا عناب يك دو دانه با خاكشي يكدو ماشه و عرق عنب

  عرق نيلوفر بنوشند و سركه بر در و ديوار بپاشند و ببويند و بخورند

  تدبير قبل از ظهور جدري
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و عظم نبض و سرخي چشم و خاريدن بيني و  تب  آرند كه عالمات ظهور جدري مثل لزومبه عملو اين تدبير وقتي 

ل معلوم شود كه جدري خواهد برآمد و هنوز درد كمر و غيره كه در عالمات آن مذكور شد پيدا گردد و از آن دالئ

 ده دوازده دانه طفل را بلع كنانند و مرواريد سوده به قدركند مرواريد كوچك  تب برنيامده باشد پس هرگاه طفل

 نيم نيم ماشه تا يك يك ماشه با عرق گاوزبان بخورانند و يا هفت دانة مرواريد ناسفته بلع به قدربرگ سفيد الله 

السوس مقشر نيمكوفته دو ماشه گل شقائق يك ماشه در عرق  ناب چهار عدد عدس مسلم يك توله اصلكنانند و ع

 اضافه كرده خاكشي سه ماشه پاشيده بنوشانند يك تولهشاهتره جوش دهند و وقتيكه سوم حصه ماند شربت نيلوفر 

چيچك پيش  تب مال اين در و گاهي از استع استو هم شديدالمعونه بر روز جدري تب كه اين مطبوخ هم مسكن

 و يا اين دواي علويخان بدهند گل اللة معمول استآيد و همواره  آيد و گاهي بسيار كم بر مي از برآمدن آن برنمي

 چهار ماشه عناب ده عدد انجير زرد سه عدد در گالب و عرق شاهتره هر يكصحرائي لك مغسول گل سرخ خاكشي 

جوشانند كه نصف بماند صاف نموده شربت كدر سه داخل كرده بنوشانند و و عرق مكوه و كيوره هر يك شش توله ب

يا كتيرا گل اللة باغي لك مغسول هر واحد يك ماشه در شربت كاوي يك توله آميخته بليسانند و بااليش 

 شش ماشه انجير زرد و چهار عدد در عرق شاهتره و هر يكالنعمان خاكشي عدس سياه چوب كدر گل سرخ  شقائق

 نيم پاو عرق كيورة ربع پاو بجوشانند كه سوم حصه بماند صاف نموده شربت عناب دو توله داخل كرده هر يك مكوه

دهند دو سه دفعه تلئين  تب بنوشانند و گويند كه اگر اين دوا قبل از برور چيچك دهند منع كند  و اگر وقت اخذ

اني برآرد بگيرند مويز منقي هفت عدد لك مغسول سه طبع كرده دفع كند ورنه از قسم بد نگاهدارد و دانها را به آس

ماشه و هر دو را در عرق باديان نيم پاو و ربع آن سائيده بجوشانند چون ربع عرق كم شود سرد كرده بنوشانند و 

همچنين سه روز به استعمال آرند و بايد كه درينوقت سرمه اندرون چشم كشند و در بيني و گوش دمند و اندرون 

جدري  تب زند و باالي سينه بمالند و غذا كهچري مونگ يا دال خشكه بدهند و اگر جواني را در فصل گرماحلق اندا

و بيهوشي عارض گردد و قاروره سرخ و نبض سريع باشد فصد باسليق و پاشويه كنند و شير دختران در بيني 

 شاهتره دو توله به عرقناب پنج دانه  چهار ماشه شيرة عهر يكالثعلب شيرة مغز تخم هندوانه  چكانند و شيرة عنب
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السوس پنج ماشه لعاب بهدانه سه ماشه شربت  و شربت نيلوفر و خاكشي دهند باز شيرة كاهو شش ماشه شيرة اصل

 مايوسي همين تدبير به حالتنيلوفر دو توله عرق مكوه ده توله نوشانند و گاهي بعد بروز چيچك در صورت هذيان 

 كفايت واجب به قدرجدري مبادرت به اخراج خون  تب فرمايد كه در الرئيس مي  شيخذاقاقوال حبرند   ميكار به

آن  و اوفق  استبود اگر شرائط آن حاصل شود از موافقت سن و مزاج و فصل و مانند آن و مدت اين تا روز چهارم

ند و نواحي عاليه را از علت فصد استعمال كنند و اگر فصد رگ بيتي گيرند مثل منفعت رعاف نفع ك در اين  كهاست

 فصد نكند خوف فساد به الكلتر باشد و چون فصد واجب گردد و  غائله جدري حمايت نمايد و بر صبيان سهل

 كه در جدري و  استاطراف باشد و همچنين گاهي مثل اين خوف بود بر كسيكه مداومت تطفيه بسيار كند و واجب

 ظاهر و تسكين غليان خون به سويآن تقويت احشا مع ردع ماده حصبه در اول امر بچيزي تغذيه فرمايند كه در 

 اسفيدباج و آنچه در به طريقبغير قبض طبع بود و مغلظ خون باشد مثل عنابيه به آب تمرهندي و امليعه و عدسيه 

 بلكه  كه به اين تمرهندي بود و آنچه موافق او باشد و قرعيه دهند دانه استآن تلئين غيرشديد باشد و لهذا الزم

 بدان تلئين كنند تمرهنديست و اگر بدان اجابت چيزي كه كه طبيعت در اول امر لين باشد و افضل  استواجب

نشود شيرخشت برفق و احتراز يا ترنجبين بر آن افزايند يا نقوع آلو و هند و گاهي در اول ظهور اثا رجدري 

 و اما ادوية  است در مثل اين وقت شديدالمنفعتكند و شربت طلع نوشانيدن سه درم رب كه با قرص كافور نفع مي

مغلظ خون و مبرد آن مانع از غليان او كه در اول مرض امر بدان كنند مثل رب ريباس و رب غوره و آب فواكه كه 

 گويد كه در اول ظهور عالمات  صاحب كامل خاصه و شربت طلع و نفس طلع و جمارر استبارده و شربت كد

 هفت اندام كنند و چندان خون بگيرند كه به فصد كه مبادرت آن استاول تا سه روز سزاوار جدري و حصبه از روز 

غشي افتد چون قوت و مزاج و سن و فصل مساعدت نمايد و اگر مريض طفل باشد حجامت ميان هر دو شانه كنند و 

 سپستان و عدس سوم  مناسب حال آن نمايند و بعد فصد ماءالشعير دهند كه در آن عناب وبه قدراخراج خون 

 بشربت خشخاش يا شربت عناب بنوشانند اگر در آنجا سرفه باشد و اگر سرفه نباشد به آن راحصه جو پخته باشند و 
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دار دهند و بعد از آن اندك شربت عناب يا شربت خشخاش بدهند و انار شيرين بمكند و غذا بمزورة  آب انار چاشني

 روغن بادام سازند و اگر آنجا سرفه باشد مزوره به اسفاناخ يا بقطف يا معمول از كدو و عدس يا انار ميخوش و

 منع خروج به تدبيرو عالمات آبله پديد آيد  تب نويسند كه چون  ميجرجاني و ايالقيبخبازي يا مانند آن دهند 

 كه استآن  پس صوابتر در تدبير اين  استجدري نپردازند مگر بعد تفقد چه خطر در خطاي حادث از آن عظيم

 چنان كههرگاه عالمات آبله پديد آيد اگر عالمات كثرت خون ظاهرتر باشد فصد كنند و خون بسيار بيرون آرند 

 اخراج خون از مابض يا كه آن و اگر نباشد هفت اندام و اگر نباشد سر رو به ر استت غشي افتد و فصد باسليق اولي

 ظاهر نباشد و هنوز جدري پديد نيامده باشد خون كمتر تر از سر روست و چون عالمات خون بسيار صافن صالح

در آن پديد آيد تا روز  تب  مشغول شوند و رخصت در فصد كردن در روز اول باشد كه اثربه تسكينبيرون آرند و 

دوم و سوم و چون در روز دوم يا سوم آثار جدري پديد آيد فصد نشايد كرد مگر آنجا كه عالمات خون سخت قوي 

 مشغول شوند كه به تسكينتر گردد و نبض دوم زدن بحال طبيعي باز آيد هم  آهسته تب رگاه بدين تدابيرباشد و ه

  بدان تسكين نمايند نوشيدن آب بغايت سرد مقدار يك رطلچيزي كهترين  از آن ثوران جدري دفع گردد و از قوي

 چنان كه كند بار ديگر همان قدر بخورند  تا كه از آن رنگ سبز شود و احشا سرد گردد و هرگاه كه حرارت عوداست

 من خورده شود و اگر حرارت باز برافروزد و شكم از آب ممتلي شده باشد قي يك و نيماندر مدت نيم ساعت نجومي 

 حاصل شود و اگر آب نفوذ كند و عرق يا به تمامهكنند تا آن آب برآيد و ديگر بار آب سرد بنوشند تا سكون حرارت 

 كه منفعت آب سرد پديد آيد و بيمار زرد و نيك خواهد شد و اگر آب نفوذ نكند و آن استد آيد بايد دادرار بول پدي

 ملتهب باشد پس نوشيدن آب سرد ترك نمايند و بديگر مطفيات متوجه شوند و اگر از آن تخفيف به دستورحرارت 

 كنند و اگر بيقراري و حرارت بر حال يابند بر آن اقدام نمايند و اشربة ديگر چون شربت كدر و قرص كافور يار

 از اين آبله يا حصبه بيرون آيد پس كه آن كه ماده قويست و چاره نيست از آن استخويش باشد يا زياده شود بايد د

  گويد كسي را كهطبريتدبير درگذرند و طبيعت را ياري دهند تا ماده بظاهر دفع شود و آن تدبير عنقريب بيايد 
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 قوت او درد دفعه بگيرند پس به قدرد فصد كردن او را واجب بود براي قطع ماده و خون جدري ابتدا كنتب 

 كه تبدير مزاج نبايد كرد و آن است راي بعضي چنان چهاند  درينوقت متقدمين در صورت معالجه اختالف كرده

طفيات نوشانند و  خروج جدري استكمال يابد و چون خروج او مستكمل گردد مكه آنمطفيات نبايد نوشانيد تا 

 و عدس مقشر و به سركهتبريد مزاج او كنند و لزوم ماءالشعير نمايند و تغذيه بغذاي اندك مثل مزورات معمول 

 كه تبريد مزاج او واجب آن استشكر سفيد و كاهو و كاسني جوشانيده و مانند آن فرمايند و راي بعضي از ايشان 

ري تبريد عليل كنند و كسيكه اختيار ترك تبريد در اول امر كرده بود و مطفيات دهند از وقت فصد تا ظهور جد

ارادة سرعت نضج و سرعت خروج جدري نموده تا ماده غليظ نگردد و كسيكه اختيار تبريد در وقت اول امر كرده 

زي  از خطر خلط و تيكه آناختيار سالمت از تيزي خلط نموده و در تاخر نضج و تاخر خروج او فكر نكرده بعد از 

 ة جو و آب سبوس گندم كم شيرينبه شير نوشانيدن حريرة معمول ر استمزاج سالم ماند و آنچه عقب فصد بهت

 و حفظ طبيعت از لينت آن و نوشانيدن شيرة تخم خرفه بجالب و اگر حريره از پوست عدس كه بعد بريان است

 مسطور گردد چنان چهشم او نمايند كردن و مقشر نمودن آن ساخته باشند نيز مضائقه ندارد و حفظ قلب و چ

 نمايند قبل ظهور جدري اگر سن و قوت مساعدت كند از باسليق يا به فصد كه مبادرت  است گويد كه واجبسعيد

اكحل تا بدان خون از آالت غذا بقوت منجذب گردد و اگر مريض طفل بود و از پنج ماه تجاوز كرده باشد حجامت 

 قوت و مزاج و فصل به حسبربه و رنگ او سفيد مائل بسرخي باشد و اخراج خون آن كنند و خاصه اگر جنس او ف

نمايند و كسيكه از ايشان قادر بر شرب دوا باشد لزوم استعمال چيزي كنند كه تسكين حدت خون و غليان او كند 

نوشانند و مثل آش جو كه در آن سپستان و عناب و عدس مقشر افتاده باشد و سكنجبين معمول از تخم كاسني ب

شيرة تخم خيار و بادرنگ و شربت عناب بدهند و اگر سرفه باشد شربت خشخاش دهند و اگر طبيعت شديدالقبض 

باشد شربت آلو بنوشانند و اگر معتدل باشد حل آن بچيزي نكنند پس اگر خروج جدري بطي گردد و كرب و قلق 

 نگردد بلكه تدبير تسهيل متأخرند تا خروج او قوي گردد در استعمال ادوية مبرده اسراف نكن تب عارض شود و
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 گويد كه هرگاه مريض قبل از ظهور جدري مالقي شود و عالمات مذكوره ابومنصور بيايد چنان چهخروج او نمايند 

 قرص كافور به آب انار ترش بخورانند و در غذا به عدهببينند فصد هفت اندام كنند و از اخراج خون استكثار نمايند 

لشعير صبح و شام اقتصار ورزند و اگر ضعيف گردد و نفس او غذا بيشتر خواهد اقتصار بر عدس مقشر معمول بر ماءا

 بارده كنند و ربوب فواكه حامضة قابضه بنوشانند و اگر قبض به قول و اندك شكر و نشاسته و روغن بادام و به سركه

 خجندي كند و يا آنچه از آن برآيد ضعيف باشد طبيعت باشد ماءالفواكه دهند پس اين تدبير يا دفع خروج جدري

 مزاج و قوت و به حسبگويد كه فصد باسليق يا هفت اندام كنند اگر مريض بالغ باشد واال بحجامت و اخراج خون 

 به شكرفصل و سن نمايند و معالجه به اشربة مطفيه و مغلظة خون و مزورات ترش و قرص كافور به آب انار ترش 

 و شربت  است ترش مثل رب غوره و رب به و سيب ترش و شربت كدر كه آن شربت كاوي قابضنمايند و ربوب 

 بگيرند چوب كاوي ربع رطل صندلين هر واحد اوقيه همه را كوفته شربت كدر نسخةعناب و شربت طلع نوشانند 

ا در شش رطل آب در يك رطل سركة كهنه هفت روز تر كنند پس صاف كرده سركه را نگاهدارند و ادوية منقوعه ر

 آب و سركه و از آب انار ترش و آب ريباس و آب غوره و آب نقوع سماع و از اينبجوشانند تا ربع بماند و بگيرند 

زرشك و آب توت شامي و آب ليمو و آب طبيخ عناب و آب نقوع عدس هر يك نيم رطل گالب دو اوقيه ترشي ترنج 

الطيب هر   طباشير يك اوقيه باديان و سنبلبه عده آرند به قواماخته چهار اوقيه و بر آن سه صد درم شكر طبرزد اند

يك دو درم كافور يك مثقال سوده بشربت مذكور مخلوط سازند و اين شربت جدري و حصبه و شرا و ماشر او 

دبير  تاز اينجميع امراض دموي و حرارت معده و جگر را نفع كند و تشنگي را قطع نمايد و غذا ماءالشعير دهند كه 

كم برآيد و اعراض او خفت پذيرد و ضرر او كم نمايد و اگر طبيعت خشك باشد هر شب تمرهندي يا از نقوع فواكه 

 يا شربت عناب و نيلوفر به شكرنويسند كه مبادرت به اخراج خون نمايند و نقوع حلو   ميقرشي و خضرنوشانند 

ع و شربت هندبا و شربت بسر و شربت شفتالو و نقوع  و همچنين شربت طل استالنفع بنوشانند و شربت كاوي بالغ

ة تخم خرفه بلكه كافور افتد و غذا در ابتدا سويق به شيرالسوس و نيلوفر نافع و گاهي حاجت  عناب و بهدانه و اصل
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كند  شود و بسيار نفع مي بشربت نيلوفر يا شكر و مزورة خرفه و كدو دهند و گاهي از عناب يا طلع مزوره ساخته مي

 گويد كه اگر قبل بلوع انطاكيگردانند   كه امثال اين امراض در معالجة خود حذاق را متحير مياين استو راست 

مطبقه  تب  اكثر اين بود و اعراض او قبل ظهور او چنان دريابند كه نبض موجي عظيم يا مختلف وچنان چهباشد 

 تبريد خون از غليان كند مثل چيزي كهورانيدن باشد اعمال حيله واجب بود در رعاف يا شرط گوش و پيشاني و خ

گشنيز و عدس و عناب و بهتر از شربت ريباس چيزي نيست پس شربت كاوي و طلع پس حماض و عناب پس اگر 

 رگ به فصدقبض طبع غالب گردد تلئين طبيعت به آلوبخارا و شيرخشت بايد كرد و اگر بعد بلوغ باشد مبادرت 

 و پس قريب اوست پس اگر حاجت بار ديگر افتد فصد  است در آن امان براي چشمبيني و پيشاني واجب بود كه

 سابق سلوك نمايند و در نزهت گويد كه عالج او اوالً شربت بنفشه به طريقباسليق كنند و در همه آنچه گفته شد 

 محشي  خون را خارج كند از حالواتچيزي كهو شربت حماض به آب عناب و گشنيز و صندلست و خورانيدن 

 در اكثر بالديكه هواي آنها خالي از رطوبت نباشد و من  استشرح اسباب نوشته كه چسپانيدن زلو اولي از حجامت

باشد و ديدم كه   كثرت ماده ميبه سببر از حجامت يافتم  و گاهي لين طبيعت  در بلدة خود ارسال علق را نافع

 عضو رئيس ريخت و به سويت محتبس شد و ماده چون مبادرت در حبس طبيعت به ادوية فوايه كردند طبيع

موجب سرسام گرديد بلكه طبيعت را البدست در حالت لينت طبع كمال عنايت از مالحظة كثرت ماده و جنس او و 

 چون كم گردد و صالح يابد و ضعف قوت معلوم شود ادويه قابضه استعمال نمايد و به عدهجهد در اصالح ماده كند 

 به سبب يا دو بار اكثر منتفع شوند يك باراحتياج تدريج بايد كرد و اما لينت اندك در هر روز در مراتب فوت حسب 

 گفته كه شخصي از اجلة سادات و اعزة گيالنيميل ابخره و مواد از دماغ خواه تلئين از دوا باشد يا از طبيعت و 

 منافع شربت كدر شنيد ارادة تركيب او نمود امراي اعظام كثيراالوالد بود وقتيكه كثرت بروز جدري به اطفال و يد و

ليكن جميع ادوية او از رطوبات و عصارات ميسر نشد پس برادة چوب كاوي در آب جوشانيده صاف نموده به اضافة 

نوشانيد و جدري برنيامد و بعضي را كه اندك جدري  تب  آورد شربت ساخت و بعض اطفال را بعد آمدنبه قوامشكر 
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 استعمال آن شربت در به عدهي در طريق خروج بود نوشانيد و آنچه در مسلك خروج بود برنيامد برآمده بود و باق

جدري  تب  گويد كه هرگاهمالارزانيجميع اطفال نمود و نافع آمد و بعد استعمال اين شربت طفلي هالك نشد 

بود و مانعي نباشد چندان تر  ظاهر شود و خون غالب بود رگ باسليق يا اكحل يا قيفال زنند پس اگر خون غالب

خون بگيرند كه غشي افتد و اگر از فصد مانعي بود حجامت يا ارسال علق فرمايند و كمتر از دوازده ساله را فصد 

 كه يكساله نباشد حجامت نبايد فرمود و بعد اخراج خون بر غليان او نظر كنند كه قويست يا آن رانشايد و كذلك 

 مغلظ و مبرد و مسكن خون باشد خوردن دهند تا لختي جوش او فرو چيزي كهالغليان باشد  غيرقوي اگر قوي

نشيند و اگر غليان خون قوي نباشد حاجت بتلغيظ و تبريد نبود بلكه بعضي بهيچ حال در حماي جدري و حصبه 

ايد خاصه اند بتغليظ و تبريد خون و هر چونكه بود مبالغه در تبريد نش اگرچه بثور ظهور نكرده باشد رخصت نداده

تلئين طبع نفرمايد مگر در حماي آبله كه از قبيل بلديه باشد  تب  كه دراينآن استاگر اتفاق تنقيه نيفتد وسزاوار 

 در گران بود و سخت فروزان نباشد و نبض موجي بود كه تب يعني بدن ممتلي نمايد اما رنگ بشره سرخ نباشد و

ين متأخر بعضي كمتر بود و به اسهال بيشتر به فصدبلديه حاجت حالت از تلئين چاره نباشد بلكه در حماي اين 

جدري اگر مريض جوان دموي مزاج و فصل و بلد گرم بود و آبله در آن بلد شيوع يافته باشد و  تب نويسند كه در مي

عالمات كمال غلبة خون از سرخي رنگ و در عروق و عظم و سرعت و امتالي نبض و سرخي قاروره و غيره واضح 

 احتياج خون برآرند از رگ سر و رو يا رگ بيني و يا رگ پيشاني و يا به قدرردد و مانعي از اخراج خون نباشد گ

شرط گوش اگر درد سر عظيم و اختالل حواس و درد گلو باشد و از رگ هفت اندام اگر درد اعضا شديد و درد گلو و 

 درد گلو و حجاب و التهاب قلب و جگر و معده و درد الذراع اگر حجب و التهاب باطن باشد و از رگ باسليق و حبل

اينها و گروه و كمر و حبس حيض باشد و از رگ مابض و صافن اگر درد گرده و كمر و پشت و احتباس حيض و 

بواسير باشد و اگر با وجود دالئل مذكوره خون نگيرند خوف هالكت و يا فساد اطراف و يا انتقال بفلغموني و يا ماشرا 

 مريض طفل كمتر از چهارده سال و يا كبير كه سن او از پنجاه و شصت سال و اگر  استبيله و يا دماميلو يا د
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گذشته يا ضعيف المزاج يا حامله باشد و دالئل بر شدت غلبة خون داللت كند زلو بچسپانند و يا حجامت نمايند و 

اند و  هآن استهاي فقرات پشت بسيار مفيد د ضرورت خون بگيرند و در درد كمر شديد چسپانيدن زلو در انتبه قدر

 كه آنآنجا كه عالمات غلبة خون ظاهر تر نباشد زنهار معترض خون گرفتن نشوند و بهيچ وجه خون نگيرند جهت 

گردد و   ظاهر آمده است بباطن ميبه سوي چيزي كهشود و از مواد  اگر خون كم كرده شود باعث ضعف قوتها مي

القوي باشند كه در باب اخراج خون ايشان كمال  ر ملك هند و بالديكه مردم آنجا ضعيفاين بسيار بدست خصوص د

احتياط مرعي باشد داشت تا ضرورت بسيار داعي نشود در هيچ وقت اقدام بر آن نبايد كرد و بعد اخراج خون متوجه 

 غليان و مقوي قلب و دماغ و اطفاي آن شوند بخورانيدن ادويه و اشربه و عرقيات و اغذية مطفيه و مغلظه مانع از

جگر مانند ماءالشعير كه در قول صاحب كامل گذشت و يا جمار و طلع در آن پخته با شربت كاوي و جمار نخل يا 

نيلوفر و يا با شربت صندل و آلو يا رب اينها اگر صفرا غالب باشد و يا عرق كاوي يا جمار يا نيلوفر يا عناب يا 

ر گرمي بسيار در مزاج باشد و يا عرق گاوزبان و صندل اگر ضعف قلب باشد و يا مرواريد بيدمشك يا عرق بهار بيد اگ

شو يكدو مثقال و يا شيرة تخم خرفة مقشر و شيرة  ناسفته يكدانگ فادزهر معدني نيم دانگ سوده و خاكشي سنگ

مناسبه اگر گرمي بسيار در مزاج الثعلب با شربت عناب يا كاوي يا جمار يا طلع و يا ماءالشعير با يكي از اشربة  عنب

 و از اسهال و ر استباشد و از ادوية حاره مخصوص محرور مزاجان را دور دارند و تبريد بسيار هم ندهند كه مض

قبض بسيار نيز دور دارند زيرا كه هر دو بسيار بدست و خصوصاً بعد از بروز جدري و اگر احتياج تلئين و اسهال شود 

خشت يا آب انار با بشحم به شير نقوع فواكه حامض به مثلات خفيفة مزلقه تلئين نمايند قبل از بروز آن بملين

 اگر سرفه نباشد و صفرا غالب بود واال بنقوع فواكه حلو يا مغز خيارشنبر در آب هندوانة شيرين كه به شكرافشرده 

لعاب بهدانه و ريشه خطمي و شب خيسانيده صبح صاف كرده با شيرخشت و روغن بادام شيرين و بعض لعابها مثل 

 نقوع فواكه حامض تمرهندي منقي صفتاسپغول و يا شيرخشت را در ماءالشعير حل كرده صاف نموده بخورانند 

 بيست دانه در آب خالص با عرق هر يك پانزده دانه عناب سپستان هر يكپنج توله آلوي بخارا زردآلوي سياه 
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و باديان شب بخيسانند و صبح اندك ماليده صاف نمايند پس چهار توله الثعلب و كاسني و شاهتره و گاوزبان  عنب

 نقوع فواكه حلو انجير زرد هفت عدد عناب سپستان مويز صفتشيرخشت در آن حل كرده باز صاف نموده بدهند 

 بيست دانه در عرقيات مذكوره و عرق نيلوفر از هر يك نيم پاو هر يك از  استمنقي خوباني كه زردآلوي خشك

  است با شيرخشت بخورانند و اوزان اين هر دو نوع متوسطبه دستورب بخيسانند و صبح ماليده صاف نموده ش

ضعفا و اطفال را كمتر و اقويا را زدياده نمايند و اگر از براي اقويا قدري مغز خيارشنبر نيز در آن حل كنند و روغن 

هند و از استعمال ترنجبين اجتناب نمايند و غذا بمزورة بادام بر آن ريخته بدهند بد نيست و بايد كه مسهل قوي ند

 بادام مطيب سخته و يا عدس و يا جو و يا به روغندار نموده  ماش مقشر و يا عدس مقشر پخته به آب انار چاشني

ماش مقشر با عناب پخته و گوشت و روغن مطلقاً نبايد داد اما روغن اگر بعد از دوازدهم و چهاردهم اندكي بدهند 

بد نيست و اما گوشت تا بيست و پنجم نبايد داد و يا هر روز عناب ده دانه در عرق گاوزبان و عرق چوب بيخ كاوي و 

 ده مثقال عرق كاوي يا عرق جمار پنج مثقال خيسانيده يا جوشانيده صاف هر يكالثعلب و عرق نيلوفر  عرق عنب

وده خورانيده بنوشانند و اگر عرق گاوزبان حاضر نباشد شو نموده يكدانگ مرواريد س كرده با دو مثقال خاكشي سنگ

 برگ گاوزبان داخل نمايند و مرواريد سوده را ترك نمايند هر روز دو وقت يا آنچه مناسب باشد بخورانند درم يك

هاي شيرة جو و گندم يا شيرة  زيرا كه اين را نيز تاثير قويست در تقويت قلب و حفظ قوي و ارواح و خوردن حريره

   استشريني بسيار موافق عدس بسيار كم شيريني يا بي

  تدبير بعد از بروز جدري

ها مثل سرسوزن و كيك و پشه گزيده نمودار شود و نقوع عناب در   چون جدري دريرآمدن شروع كند و دانه

رق خان در آن ع  حكيم اكملبه قول مناسب بدهند و به قدرالثعلب عرق گاوزبان به اندك شكر و خاكشي  عرق

  چونكه آنكنند مگر  در ظهور جدري مي تأخير شاهتره و شربت نيلوفر داخل نبايد كرد زيرا كه اين هر دو گاهي

 دماغ و قلب تصاعد نمايد در آن هنگام آنها را مع ديگر مبردات مثل شيرة مغز تخم به سوياشتداد نمايد و بخار تب 
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 آرند و به آب مطبوخ ادوية مبرده پايها بشويند و بر آن عملبه شرط  كدو و مانند آن استعمال نمايند و محاجم بي

نطول سازند و لخلخه و غيره استعمال كنند و فاضل سرهندي در مثل اين حالت امر به اخراج خون قدر حاجت 

خان اين امر در مرتبة جوازست و تا به شدن مريض بر دواي مذكور اقتصار  بچسپانيدن زلو فرموده و نزد حكيم اكمل

 بر نيايد بايد كه در آن دوا انجير به تمامهايند و چون جدري در بر آمدن دير نمايد و روز چهارم هم بگذرد كه نم

شود و اگر انجير فقط بجوشانند و  زياده نمايند و گاهي عدس مسلم و سبوس گندم و شكر سرخ نيز اضافه نموده مي

سينا خواهد آمد نيز در اخراج جدري  وخ كه در قول بوعليقدري زعفران در آن آميخته بنوشانند نيز مفيد بود و مطب

نويسند كه انجير چهار عدد يا پنج عدد مويز منقي هفت عدد عدس مقشر  ميخان  حكيم شريف و  استمستحسن

 گيالنيدو درم تا سه درم عناب پنج دانه جوش داده استعمال كردم و در اخراج جدري كثيراالمنفعت يافتم و 

قرص عنب را  حل كرده دادن در ابراز جدري فعل انجير كند و از آن قويست در تقويت مزاج و نوشته كه قدري 

ارواح و براي حفظ قلب و سائر اعضاي باطني يكدانگ مرواريد سوده با عرق گاوزبان و عرق بيخ كاوي و عرق گل آن 

ج و ايضاً براي سهولت بروز بي درد و و يا عرق جمار ويا شربت كاوي ساده بخورانند تا مدت انتها و كمال بروز و نض

الم هر روز يكدانگ برگ گل الله اگر سفيد باشد بهتر واال گالبي يا سرخ سائيده با عرق كاوي و عرق زردك و اگر 

 افشردة آن از هر يك سه چهار مثقال بخورانند و زود متوجه حفظ بعضي اعضاي  عرق زردك نباشد آب كوبيدة

به د و تدبير حفظ آنها جدا مسطور خواهد شد و اگر عرق عناب در قرح انبيق بكشند و شريفة ظاهري و باطني شون

 شيرين كرده صاحب جدري را در ابتداي مرض او بنوشانند بالخاصيت نفع عظيم بخشد و مجرب سويديست و شكر

مچنان كذا عدس مقشر پنج درم گشنيز خشك پنج درم عناب بيست عدد خوب جوش داده سرد كرده تمام روز ه

بگذارند و نزد خواب صاف كرده با شربت نيلوفر بنوشانند و همچنين ادويه را وقت شام جوشانيده شب تر كرده صبح 

 و اين دواي والد نواب علويخان كه در بروز حصبه و جدري قلق و سوزش و  استبنوشانند كه مجرب حكيم ممدوح

 ماشه در شربت يك و نيميك ماشه مرواريد ناسفته سوده دهد زهرمهرة خطائي  الفور مي  فيآن راخفقان پديد آيد 
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 دو توله در عرق هر يكگاوزبان ساده و شربت ياقوت هر واحد يك توله ورق نقره يك عدد شربت عناب و كيورا 

 چهار توله خاكشي هفت ماشه بدهند و بيضة كبوتر كه اول داده باشد با هر يكمكوه و عرق بيدمشك و نيلوفر 

 درم يك هر يك بنوشانند و يا اين سفوف بدهند طباشير گل سرخ گل اللة دشتي مرواريد ناسفته زردي و سفيدي

 در بيضة كبوتر آميخته بليسانند و بدرقه بشربت كاوي سه توله عرق بيدمشك و درم يكخاكشي چهاردرم شربتي 

رون نيامده باشد و خوب فرو  كه اگر جدري خوب بي است پنج توله كنند و در بياض والد مرحوم مرقومهر يكمكوه 

شدن آن باشد چوب كيوره دو ماشه برگ شاهتره يك ماشه عناب دو عدد خاكشي دو ماشه جوش داده صاف نموده 

قدري شهد داخل كرده بنوشانند و يا كهوپره نيمكوفته شش ماشه مويز منقي چهار دانه خاكشي سه ماشه و ربع 

 بنوشانند و طال در آب سائيده و يا استخوان سنگ پشت و يا ماشه برگ پان نيم عدد جوش كرده اندك اندك

السوس  خاكستر ابريشم دادن و عدس و كنگني جوش داده آب آن نوشانيدن نيز مفيد نوشته و در ذكائي گلو اصل

د  نزد بيمار دارنگرم نيماناردانه مويز منقي در آب جوشانيده صاف نموده نوشانيدن نافع جدري نوشته و بايد كه آب 

ر االث و چادر سفت بطوري بر مريض گيرند كه بخار آب بر بدنش برسد از براي بيرون آمدن بثور و تفتيح مسام سريع

افزوده و نافعتر يافته و ايضاً خاكشي بر بدن مريض پاشيدن همين اثر دارد و غذا وقت  در اين  و راقم خاكشياست

كن استعمال نان شيرين گاهي اسهال وزحير و سحج آرد برآمدن چيچك برنج با شكر پخته و نان شيرين دهند لي

نمك يا كم نمك يا نان  پس اگر استعمال آن نمايند قدر قليل بدهند و ايضاً كهچري مونگ و دال مونگ  عدس بي

شود و اگر آب مطبوخ عدس مقشر   شيرين كرده داده ميبه شكرخشكار بدهند و گاهي عدس بريان يا نخود بريان 

با وجود اعانت او در خروج جدري حفظ حنجره از خروج آن نمايد و شكم قبض كند و بر سبيل عوض آب دهند 

تنقل عناب و مويز و انجير بدهند و در موسم گرما آب تازه براي نوشيدن بدهند و هواي خانه را معتدل دارند در 

ند و هرگاه بثور برآيد و باز الثعلب و يا عرق گاوزبان بجاي آب دهند و هواي خانه گرم ساز فصل سرما عرق عنب

 آرند و ايضاً آب باديان و آب كرفس با نبات مفيد بود و گويند كه نوشانيدن طبيخ به عملناپديد شود همين تدبير 

 و اگر سه  استانجير و جاورس و خورانيدن زردي تخم كبوتر صحرائي يا اهلي و انكباب بر طبيخ شكنبة گاو نافع
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ة گلي به اندكي آب بجوشانند و چون يكدو توله آب باقي ماند صاف كرده بنوشانند همه چهار توله لحم بقر در كوز

ها يا پست شدن آنها الحق گردد و دفع شود و نقوع  ماده را از داخل بخارج آورد و كرب و غشي كه از قلت بروز دانه

به ك عروض كمال بيهوشي اند و نزدي چوب چيني در غوائل جدري مثل حكه و اختفا و اختالط عقل مجرب نوشته

 تقويت دل پردازند و كشيدن شاخها هم مضايقه ندارد و اگر در غشي و اسهال و سوءتنفس و شدت كرب و تدبير

هاي چيچك كه بدترين عالماتست طباشير نيلگون زهرمهرة خطائي مرواريد  و پست و سياه شدن دانه تب حدت

انة هيل كهرباي شمعي هر يك چهار سرخ برگ گل شقائق دو  ديك ماشهالسوس هر واحد  ناسفته ياقوت رماني رب

نيم ماشه صاليه كرده در دو توله شربت عناب يا شربت نيلوفر يا شربت سيب آميخته ورق طال يكعدد ورق نقره سه 

عدد حل كرده وجور يا لعوق سازند و اگر شدت تشنگي باشد اندكي عرق كيور را آميزند بجميع اعراض مذكوره 

 و مرواريد كه هم قابض و هم مخرج  استع بخشد و ايضاً نزديك اسهال و ظهور ضعف عدس مقشر مناسبنهايت نف

 يا دو بار هر روز يك بار و لينت طبع خصوصاً در ابتدا ر استت جدريست سائيده با بضعي اشربة قابضه دادن مناسب

 در آن هنگام احتياج به استعمال شياف  دماغ كند و هذيان آرد وبه سويمضائقه ندارد و قبض گاهي تصاعد ابخره 

 درينصورت مبادرت بحبس آن از مرواريد و  استيا حقنة لينه افتد ليكن اسهال خصوصاً در آخر بسيار مضر و مهلك

 بيدمشك و به عرقزهرمهرة خطائي و كهربا و بسد و يشب و مرجان و طباشير و گل ارمني و بزر ورد و بارتنگ 

به نويسند كه چون جدري برآيد سزاوار نيست كه مشغول  سينا مي  ابوعلياقوال اكابر كرد كيورا و عرق بارتگ بايد

 تخفيف بر طبيعت مقداري كهصورت ب در اين  شدت امتال و غلبة مادة خون حادث شود كهكه آن شوند مگر فصد

 باطن چيزي به سويد  استرداد و صرف او از جربه سببآرد از فصد اخراج خون نمايند و بساست كه فصد ضرر كند 

را كه بروز كند پس بعدد دو سه روز از آن حذر كنند و چون بدانند كه علت متمادي خواهد شد و از روز دوم تجاوز 

 حبس فضول در داخل به سببگردد  كند و جدري بظهور آغاز نمايد بساست كه تبريد سبب خطاي عظيم مي

 حرارت به سببتمكن جدري از بروز و ظهور پس قلق و كرب  عدم به سبببتغليظ او و حمل آن بر اعشاي رئيسه 
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 فساد او و خبث بخار او بلكه واجبست كه درمثل اين حالت اعانت به سببماده حادث شود و گاهي غشي پيدا كند 

 يا طبيخ بيخهاي به شكر بجوش آرد و سده را بگشايد مثل آب برگ باديان و كرفس آن رافضول بچيزي نمايند كه 

به  زيرا كه انجير ماده را نيكو استشود و آب انجير بسيار   بزور آنها و گاهي اندكي از زعفران داخل كرده ميآنها يا

 در مثل اينوقت خيلي  كهييدواكند و اين سببي از اسباب خالص از مضرت اوست و   دفع ميبه شدت ظاهر سوي

م كتيرا سه درم و در نيم رطل آب  كه بگيرند لك مغسول پنج درم عدس مقشر هفت دراين استنفع بخشد 

 كه بگيرند انجير زرد هفت اين استبجوشانند تا ربع رطل بماند بنوشانند و آنچه شديدالعونت بر اظهار جدريست 

 رطل آب بجوشانند تا قريب سوم حصه يك و نيم دو درم و در هر يكعدد و عدس مقشر سه درم و كتيرا و باديان 

 كه درينوقت يعني بعد  استكه دفع حرارت از نواحي قلب و منفع خفقان كند و الزمباقي ماند صاف كرده بنوشند 

 كه از پارچه پوشيده دارند و از هواي سرد دور دارند و خصوصاً  استخروج جدري روغن قريب او نبرند البته و واجب

رد كرده و نشستن زير  آرند و كثرت شرب آب برف سبه عمل در اينجادر سرما و آنچه براي طالب عرق عمل كنند 

بادكش بسيار بدست و چون از پارچه پوشيدن و گرم داشتن مثل غشي عارض گردد يا غشي حادث شود البدست از 

تبريد هوائيكه استنشاق آن كرده شود و بويانيدن بوي كافور و صندل و اگر از گشادن بدن زير بادكش يا بهواي سرد 

هرگاه معونت بتسخين يا تبرك تبدير و مبادرت جدري بخروج باشد و  آرند و همچنين به عملچاره نباشد اندك 

مريض با وي خفت نيابد بلكه حرارت مشتعل يابد و زبان مائل بسياهي گردد از تسخين حذر كنند و واجبست كه 

الحال و ديگر   يكي تنگي نفس فير استاصحاب جدري و حصبه از تضميد شكم اجتناب نمايند كه در آن دو خط

 گويد كه اگر جدري در برآمدن دير نمايد تدبير اخراج ماده و ظهور جدري عباس ابنالدم  اسهال ردي و بولعروض 

باديان دو  آن صفت نمايند تا صاحب او را خفقان و موت عارض نشود و اين دوا بنوشانند به سرعت خارج به سوي

آب بجوشانند تا ربع بطل بماند صاف درم لك منقي هفت درم عدس مقشر پنج درم كتيرا سه درم در نيم رطل 

نوع كنند و دو دانگ طباشير سوده بر آن انداخته سرد كرده بنوشند و اگر اندكي آب انار بر آن ريزند نافعتر باشد 
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 براي ظهور جدري بگيرند انجير پنج عدد عدس مقشر هفت مثقال لك منقي سه مثقال كتيرا سه مثقال ديگر

 رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند و اندكي زعفران در آن حل كرده بنوشانند و نيميك و باديان دو مثقال و در 

ايضاً هرگاه در سينه خشونتي باشد لعاب تخم كتان يا لعاب بهدانه يا لعاب اسپغول به اندك روغن بادام بدهند و از 

نويسند كه   ميايالقيو  جرجانينمايند  تب اشياي شيرين و گرم پرهيز كنند و تلطيف غذاي او مثل صاحبان

 كه هواي خانه سخت سرد نباشد و بيمار را بجامه پوشيده دارند و آن استتدبير زود بيرون آمدن آبله و حصبه 

سخت سوزان باشد و در اندرون حرارت و بيقراري عظيم باشد و  تب دهند خاصه اگر جرعه جرعه آب سرد همي

 آب نهايت گرم زير دامن او نهند يكي از پيش و ديگري از پس و جامة  بيمار را بنشانند و دو ظرفكه آنتدبير ديگر 

ديگر بر جامة او بپوشند و چادر گرد گردن او درآرند تا بخار آب همه بدن او برسد و بسر و روي او بر نشود تا بشره 

نشود و اگر بدين نرم و مسام گشاده گردد و فضله زود بيرن آيد و تن را بجامة گرم پوشيده دارند تا مسام بسته 

و حرارت باطن كمتر نشود و زبان سياه شود به اين حالها تن گرم داشتن خطا باشد  تب تدبيرها و بعد خروج جدري

و حمام و آبزن ضرر دارد و هرگاه كه غشي افتد جز بمراعات جانب دل و عالج غشي مشغول نبايد بود و هواي خانه 

ب و صندل نزديك دارند تا قلب او گرم نگردد و اگر بدين قناعت نكند خوش بايد كرد و رياحين خنك و كافور و گال

گاه گاه جامه از سينه او سبكتر كنند تا خنكي جز به اين موضع نرسد و آنجا كه ماده غليظ و لزج باشد و بيقراري 

كن بازدارند و بشرة دايم بود و آبله بدشواري بيرون آيد و روز پنجم تمام آبله بيرون نيامده باشد دست از تدبير مس

امر  در اين بيمار را ببخار آب گرم نرم بايد داشت و مسام گشاده و گاه گاه آب گرم بنوشند و تدبيرهاي ديگر كه

اندرون همچون ظاهر آهسته  تب آهستگي بايد كرد مگر آنوقت كه معلوم شود كه حرارت مذكور شد به احتياط و

بدان تدبير قويتر شود و بدان ترسند كه بيمار طاقت  تب رده آيد حرارتنيست و معلوم باشد كه اگر تدبيري ديگر ك

 كه نبض و نفس سريع و عظيم و متواتر باشند و ظاهر بشره سخت گرم آن استاندرون  تب آن ندارد و نشان حرارت

ايد گرفت و نباشد و هرگاه كه اين حال نباشد و حرارت آهسته بود و آبله دير بيرون آيد تدبيرهاي قوي نيز پيش ب
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ابتدا بشربت معتدل بايد كرد و نخست حكم بشرب آب گرم بايد داد يا آب باديان تر و آب كرفس باشد و اگر آب 

باديان تر يابند باديان و تخم كرفس جوشانيده بدهند و انجير خشك را بجوشانند تا نرم شود و آب او بدهند و بجامه 

 دواي ديگر انجير سي صفت سود دارد و آن در قول بوعلي گذشت باب در اين بپوشند و دواي لك مغسول و غيره

 من آب بپزند تا مهرا شود در شبانروزي مقدار ده استار بدهند و يك و نيمعدد مويز منقي بيست عدد هر دو را در 

 كه در نوعديگر شربت با بيست درم آب تخم باديان و تخم كرفس بياميزند سخت قوي باشد از ايناگر چهل درم 

 هشت درم انجير زرد ده عدد كتيرا سه درم مويز منقي ده عدد لك هر يكهر وقت شايد داد گل سرخ عدس مقشر 

مغسول سه درم باديان تخم كرفس هيك پنج درم همه را در يكمن آب تا به نيمه آيد صاف نمايند و يك دانگ 

 گويد كه آنچه خراج جدري سهل نمايد هللا هبه ابنزعفران در آن حل كنند و ده استار بسه شربت دهند نافع باشد 

الثعلب و آب انار بنوشانند  بنوشانند مثل عدس مقشر جوشانيده به اندك باديان و قليلي طباشير و يا قدري آب عنب

و در بعض اوقات آب سرد جرعه جرعه بدهند اگر التهاب اشتداد نمايد و زير چارپائي او ظرف بزرگ كه در آن آب 

 گويد كه اگر جدري بخروج ابتدا كند فصد نكنند و نوح ابنتا جسم او را بخار صاعد از آن برسد گرم باشد بنهند 

قرص كافور و چيزي از مبردات قويه ندهند وليكن تن او را بجامه بپوشند تا اندك عرق كند پس اگر عسرالخروج 

 رسد انجير سه عدد مويز ده دانه و به هم گاه گاه او را خفقان كه آنباشد و كرب و غشي بمريض اشتداد نمايد تا 

عدس مقشر و باديان و عيدان لك هر واحد يك كف گرفته در آب بجوشانند و در روزي چهار مرتبه بنوشانند و 

العثلب و كرفس بنوشانند و يا اين دوا بنوشانند عدس مقشر ده درم كتيرا پنج درم باديان  چيزي از آب باديان و عنب

 اندكي زعفران در آن حل كرده بدهند و از  ل آب بجوشانند تا نيم رطل ماند صاف كرده رطيك و نيمسه درم در 

 گويد كه الياس ابنلينت طبيعت او حذر كنند و اكثر در آن بعد هفت روز شكم نرم شود از آنچه در جوف بماند 

ر آن تقويت مع ردع و چون جدري بروز كند فصد و اسهال و تحريك طبيعت نشايد بلكه معالجه بچيزي نمايند كه د

طور كه هر صبح جالب از عناب ده عدد از خاكشي سه درم بنوشانند و  تطفيه بغير قبض و تغليظ خون باشد به اين
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 بادام دهند واگر جدري در بروز دير كند و قلق و كرب پيدا كند و گاهي غشي احداث نمايد به مغزغذا مزورة عدس 

 و با عدس پخته درم يك كنند كه بگيرند انجير خشك شيرين ده عدد و باديان طور اعانت طبيعت در اخراج او به اين

بدان غذا سازند و مريض را بجامه بپوشند و جالب از مويز سرخ و انجير سفيد بنوشانند و طبيخ عدس به انجير و 

ين نمايند و چون مويز در اخراج او سرعت نمايد و حوالي او بچوب لك و گل سرخ و چوب انار و انجير و انگور تدخ

 النفس و غشي ايشان را عارض نگردد  بيرون آيد دو سه روز از تدبير و تسخين حذر نمايند تا ضيقبه تمامهجدري 

 جذب او ماده را به سبب گويد كه چون خروج جدري ابتدا كند از خوردن ملين حذر كنند چه جاي مسهل انطاكي

 هالك كند بلكه اگر خروج او سريع و فصل گرم و بدن تازه باشد  جلد پس دفعهبه سوي باطن بعد توجه او به سوي

بر مرق عدس و خوردن عناب و مزورة رجله و كدو اسفاناخ و اطريه تا روز هفتم اقتصار ورزند و اگر شروط ثالثة 

به ن  نمايد واجب گردد مثل باديابه سرعت خروج او از بدن ي كهبه چيزمذكوره يا بعض او معدوم باشد مساعدت او 

 آب طبيخ انجير و لك مغسول و عدس و كتيراست پس هرگاه از روز هفتم از اين و آب كرفس به انجير و بهتر شكر

تجاوز كند و متنكس مائل بسياهي باشد بكزمازج و چوب تازة او و برگ او بخور كنند و گاهي در آن حاجت بخوردن 

 تا خون بجوش آيد و فاسد او دفع گردد و در بالد ما چيزي شيرين غيرعسل و خرما داعي بود چون فصل بارد باشد

نمايد و در آن   كثافت ابدان پس ارخا و تفتيح ميبه سببخورانند  بيشتر طعاميكه در آن و بس انگور با اليه باشد مي

 نوشته آنجا كه آبله دير بروز كند و بمدد ميربهاءالدينمطلقاً ترك حوامض واجب بود و بعد هشتم ترك حلو 

يكه در حصبه بيايد رعايت كنند و عناب و انجير خشك به دستور و سرديها را باز بايد داشت و ها ترشيياج باشد احت

روغن و گوشت  ها پخته باشند بياز اين و غذائيكه نيكو استو خرما اندكي گاهي تنقل فرمايند زنان و سردمزاجان را 

بيخ انجير و عناب به اندكي باديان خوردن سخت قوي بود و بهتر باشد و اگر ناپخته با غذا خورند هم نافع بودو ط

گرم مزاجان را به آب آلو بايد داد اگر طبع نرم باشد و اگر لك مغسول و غيره كه در قول بوعلي گذشت در يك رطل 

 پرمرغ بايد د و آنجا كه خارش رنج دهد بلتة نرم و يار استآب بپزند تا به نيمه آيد و از آن بدهند ماده را زود بيرون ف
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هاي نرم بايد كرد تا بناخن بثور را زخم نكند و بچيزها مشغول بايد داشت تا  خاريد و دستهاي مريض را در كيسه

نويسند كه استعمال فصد و تبريد و مغلظات خون و ملينات   و غيره ميميرعوضخاريدن را لختي فراموش كند 

 زيرا كه چون ظاهر شود احتراز از مبردات و مغلظات و طبع تا همان وقتست كه جدري و حصبه ظاهر نشده باشد

 و هرگاه بثور بر سينه و نواحي آن بيشتر برآيد و با وجود  استملينات واجبست كه اين همه مخالف ارادة طبيعت

 بروز نكرده باشد نشان غلظ ماده است و اگر جلد درشت بد و عرق كمتر آيد بر به تمامهانقضاي سه چهار روز آبله 

 هر دو صورت از تلطيف مادة غليظ و تفتيح مسام بسته چاره نباشد و اين چنان در اين تگي مسام داللت كندبس

 كه كيفيت حرارت مريض را مالحظه فرمايند و بنگرند اگر نبض و نفس بر حال بود و غشي وحرارت اندر باطن است

كمتر باشد و زبان سياه نگشته هواي خانه را مائل بحرارت سازند و آب سرد ندهند و چيزي سرد بنويانند و آشاميدن 

العثلب و قند سود  باديان تر و آب كرفس تر به آب عنبداده باشند يا آب  آب تازه مقرر نمايند وگاه گاه آب گرم مي

 وزن لك مغسول در اينجا كه در قول بوعلي گذشت ليكن Ĥن استدارد و اين دوا بغايت نفع دهد و نسخة او هم

 و اگر در آن دو درم گل سرخ و هفت دانة انجير و دو درم باديان و ده دانه مويز با تخم بيفزايند بهتر  استچهار درم

 بخار آب ببدن رسد و سر بيمار از چنان چهشد و آب گرم نزديك بيمار داشتن و تن او را بچادر صفيق پوشيدن با

 اما اگر نبض و نفس متغير باشد و غشي و حرارت مفرط ر استاالث چادر بيرون باشد در تبرز بثور و تفتيح مسام قوي

 تدبير سابق كه مذكور شد از تجرع آب سرد و تن به همانو سياهي زبان پيدا بود زنهار به ادوية حاره دست نبرند و 

 به جهتحالت  در اين را بجامة گرم پوشيدن و هواي خانه معتدل داشتن و عطريات بارد بويانيدن مشغول بايد بود و

ارد  نتوان داشت و آنهم بنوعيكه تلواسه و اضطراب نيكار به مذكور شد چنان كهتفتيح مسام غير از تبخير به آب گرم 

الجوامع گويد كه آشاميدن آب نارجيل تازه و خائيدن مغز تازة آن و فرو بردن آب آن حافظ كام و حلق   مجمعلف مؤ

 نقوع نافع و صفت بزودي بظاهر بدن آن استو قصبة ريه و مريست از بروز آبله و رانها و معين بر بروز و ظهور 

 برگ الله نيم درم نخود پنج درم يكالعثلب هر واحد  ان عنبمعين بر بروز جدري به آساني انجير زرد سه عدد بادي
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 بيست و پنج هر يكالعثلب و عرق بيخ كاوي و عرق زدرك و عرق گاوزبان  درم گل نيلوفر پنج درم در عرق عنب

درم شب خيسانيده صبح ماليده صاف نموده خاكشي سنگ شوسه درم عرق كاوي سه درم اضافه نموده لك خام 

 سائيده بر آن پاشيده بخورانند و اگر عرق زدرك و عرق گاوزبان حاضر نباشد عوض آن آب رمد يكغيرمغسول 

 در نقوع داخل نمايند و اگر زردك خشك باشد درم يكزردك با پوست كوبيده فشرده هشت درم برگ گاوزبان 

 انجير درم يك هر يك العثلب كتيرا لك خام النفع باديان عنب  مطبوخ شديدصفتجوكوب نموده اضافه نقوع نمايند 

شو بخورانند روزي سه مرتبه و اگر  زرد سه عدد در آب جوشانيده صاف نموده با شربت عناب دو درم خاكشي سنگ

در مزاج گرمي زياده باشد باديان داخل نكنند و اگر شربت عناب حاضر نباشد ده دانه عناب در جوش داخل نمايند 

 يك درم برگ گل اليه يكدانگ هر يكالعثلب لك خام   گاوزبان عنب ده دانههر يك مويز منقي عناب نوع ديگر

شو يكدانگ مرواريد ناسفته  انجير سه عدد زردك يكعدد جوشانيده صاف نموده به اضافة دو درم خاكشي سنگ

اگر سرفه نباشد تخم  نوع ديگرسائيده با پنج درم عرق كاوي يا جمار نخل بخورانند و باالي آن جوشانده دهند 

 درم يك و نيم هر يك بيخ باديان بيخ كاسني درم يك هر يكني يك مثقال تخم كشوث دو درم كتيرا باديان كاس

 انجير سه درم يكجوشانيده صاف نموده با دو درم شربت ورد يا گلقند بدهند و اگر ماده كم باشد مطبوخ باديان 

 از اينقي هم داخل توان كرد و بايد كه هر يك دانه كافي است و اگر در مزاج گرمي بسيار نباشد هفت دانه مويز من

مطبوخات در روزي دو سه دفعه بدهند و اگر از درد كف دست و پا در برآمدن آبله شكايت بسيار كند دست و پاي 

 آن و گرمي در حواس به سببها به آساني برآيد و اگر از خشكي دماغ شكايت باشد يا  را در آب گرم بگذارند تا دانه

 ترطيب حاصل نشود از اينابند چند قطرة شير دختران يا خر يا بز در بيني و گوش مكرر چكانند و اگر اختاللي ي

 به عرقپارچه را در شير تر كرده بر تارك سر بنهند و اگر طپش قلب عارض گردد و گرمي بسيار باشد پارچه را 

واريد با عرقيات مذكوره يا عرق نيلوفر يا بيدمشك يا عرق صندل يا عرق بيد ساده تر كرده بر سينه نهند و قدري مر

اند كه اگر مغز تخم كنار سائيده مقدار يكي به آب سرد بخورانند نفع كلي حاصل شود و  آب سرد بخورانند و گفته
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ايام بجاي غذا شير گاو را جوش دهند تا ثلث يا نصف آن برود و سرد كرده باالئي  در اين ها نيز بروز كند و اگر دانه

 و اگر براي رفع غائله لينت شكم و اعانت بر بروز كتيرا و لك خام از هر يك نيم ر است نموده بخورانند بهتآن دور

دهند و يا   و گاهي با اندكي نبات يا قند سياه كهنه شيرين كرده مير است سوده بر آن پاشند بهتيك ماشهماشه تا 

 و يا مونگ مقشر و يا ماش و يا لوبيا تنها يا با زردك به شيربرنج كم شيرين و يا شير فالوده نشاسته و يا عدس مقشر

نمك و روغن يا با نمك بسيار كم و روغن بادام با شيرة آن با چالو يعني خشكه خورانند و اگر اين را  آب پخته بي

جير ي نبات يا شربت كاوي يا شربت عناب يا به آب انبه قدرشيريني يا  نتواند خورد برنج كوفته به آب پخته بي

 دواي ملوكي كه در صورت قلت در وقت ماده همين كفايت باشد گل سرخ صفتجوشانيده يا خيسانيده بدهند 

 دو توله زردك مع پوست كه استخوان آن دور كرده باشند نيمكوفته نخود غير هر يكالعثلب گاوزبان باديان  عنب

ه آثار آب خيسانيده عرق كشند و هر روز در  پنج توله برگ گل الله شش ماشه عناب پنجاه دانه در سهر يكمقشر 

مقدار بيست تولة آن انجير زرد شش دانه خيسانيده صاف كرده و حصه نموده در يك حصه آن شش ماشه خاكشي 

 از مرواريد ناسفته سائيده و لك خام سائيده با شربت كادي هر يكشو اضافه كرده اوالً مقدار قي تا يك ماشه  سنگ

ل نمايند و باالي آن عرق مذكور را به اضافة عرق كادي يا جمار يك توله بنوشانند و حصة دوم يا جمار سرشته تناو

را آخر روز با مرواريد سوده بدهند و بيخ كاسني و انجير زرد را جوش داده صاف نموده شير گرم بخورانند و يا زردك 

 تا نيم آثار بماند صاف كرده بنوشانند و  آثار آب بجوشاننديك و نيم هر واحد يك  كف در ر استيا پوست و عدس د

 برگ گل الله نيم درم انجير سه دانه مويز منقي ده دانه زردك با يك مثقال هر يكالعثلب لك خام  يا باديان عنب

 را روزي هر يك سه مثقال جوشانيده صاف نموده شير گرم هر يكپوست پنج عدد ماش سياه نخود لوبيا با پوست 

ند و ديگر تدابير مثل خورانيدن حلتيت و گرفتن بخار آب گرم و هواي خانه را گرم داشتن و خود دو سه دفعه بخوران

 آرند اما هرگاه بعد ظهور به عملرا بجامة گرم پوشيدن و آب گرم جرعه جرعه نوشيدن و غيرها كه سابق مذكور شد 

نيايد و آبله سخت باشد و آب نگيرد  حرارت و بيقراري كمتر نشود و نبض و نفس بحال طبيعي باز به تمامهآبله 
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هاي آبله بعد از كمال پري و پختگي رو بپژمردگي و خشكي  عالمت خير نباشد تدبير پزانيدن نبايد كرد و اگر دانه

ها رو بپژمردگي آورند و  ها و براقي پوست بدن كم شود و دانه  كه براقي دانهآن استآورده باشد عالمت خشكي آو

هنگام متوجه  در اين ل نضج يافته باشند منفجر شده بر سر آنها اندك چرك بسته شده باشدها كه او بعضي دانه

 خوابانيدن مريض بر ريگ نرم و يا خاكستر پاچكدشتي براي خشك كردن آبله چنان چهبخشك نمودن آن شوند 

زده باشند تا  بر آن مي و يا خاكستر چوب گز و سفيداب در خرقة باريك بسته در مقابل آبله انگشت ر استاالث سريع

قدري از غبار آن بر آبله افتد كه زود خشك كند و اگر خارش پيدا شود اين عالمت بدست بايد كه از برگ گز و 

بهوج پتر تبخير نمايد و دود آن ببدن رسانند كه در ازالة آن مجربست و اگر آبله بجراحت و قرحه انجامد و متعفن 

ل كرده استعمال كردن نافع بود و همچنين كافور سوده در مرهم جدوار آميخته شود قدري كافور در روغن ديودار ح

 رال سفيد دو نافع است و اين مرهم براي جراحت غائرة آبله  استبپارچه اوده بر جراحت آبله نهادن مجرب گيالني

 توله آب خالص توله باريك سائيده در روغن ياسمين چهار توله آميخته خوب بدست بمالند چون يكذات شود چهار

داخل كرده بدست خوب بمالند و بر هم زنند هرگاه يكذات شود چهار توله آب خالص ديگر انداخته بشويند 

 كه ايضاً پس نگهدارند و بر پارچه ماليده بر زخم چسپانند يك بار اكثر و كمتر پنجاه و يك بارهمچنين تا يكصد و 

 چهار توله سائيده قرص ساخته در نيم پاو مسكة گاو تازه بسوزد ربه قد رسيده برگ نيب به تجربهبراي همين فائده 

 پس مرداسنگ شش ماشه يك بارپس قرص برآورده روغن صاف كرده اقل هفت بار به آب بشويند و اكثر بيست و 

ه فرمايد ك  شيخ مياقوال افاضل برند و اگر حرارت زياده باشد كافور قدري بيفازنيد كار بهباريك سائيده آميخته 

 كه به آهستگي از آن است برآيد و از روز هفتم تجاوز كند و در آن نضج ظاهر شود پس صواب به تمامهچون جدري 

ها را بشكافند و رطوبت او را از پنبه بچينند و اما تمليح پس از آن چاره نباشد بنابر خشك كردن آبله و  سوزن زرآبله

 عنقريب شكافته باشند دور دارند بلكه تمليح ماسواي آنها آن راكه چون اراده آن كنند تمليح را از آبلة كبار مولم 

 تمليح آن نمايند اگر در آن رطوبت باقي به عدهكنند و آبلة شكافته را بگذارند تا راه آمدن رطوبت در آن بند گردد 
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د كه در آن قوتي از  و آن به آب نمك باش استماند و قبل تمامي نضج تمليح نبايد كرد و تمليح امر البد بعد از نضج

زعفران بود و اگر آن آب كه در آن نمك حل كنند گالب باشد بهتر بود و اگر در آب برگ طرفا و عدس و گل سرخ 

 در آن نمك حل كنند آن بغايت مفيد بود و خصوصاً اگر در آن كافور و صندل نيز داخل نمايند و به عدهبجوشانند 

 و در سرما واجبست  است نمايد و تدخين بطرفا بسيار نافعبه سرعتشه تمليح نضج و تجفيف آبله و اسقاط خشكري

كه آتش چوب طرفا نزديك بيمار روشن كنند و چون جدري شديدالرطوبت باشد از تدخين به آس و برگ آن چاره 

 كه صاحب جدري را برآرد برنج و جاورس اين استنباشد و از تدبير جيد نزد نضج جدري و اهتمام بتجفيف آن 

 كه آن آرد را در بستر پارچة باريك پر كنند تا در آن قوت آرد نفوذ كند و برگ آن استود باقال بخوابانند و اوفق وج

 كه آنچه معين  است و روغن درينوقت نيز رديست و چون جدري بخشكي آغاز كند الزمنيكو استسوس در تجفيف 

 نمايند و چون قروح از جدري عارض شود مرهم ابيض بر تجفيف باشد از ادوية مذكوره مع اندكي زعفران بر آن طال

سوده يا بيخ درخت بيد يا بيخ درخت زعرور سود دارد و گاهي  به گالب و خصوصاً مخلوط به اندك كافور و بيخ

 گل خالص به به روغنپاشيدن سفيداب و مرداسنگ نفع كند و چون در بيني خشكريشه باشد قيروطي معمول 

 و مرهم احمر براي قروح نيكو استفائده نمايد و استعمال روغن بعد خشكي و نزد تقرح اندك سفيداب و اقليما 

گويد كه چون جدري بمنتهاي خود برسد پيش مريض طرفا يا شاخ انار و شاخ صاحب كامل   استجدري نيك

و گل سرخ سوده انگور بسوزند اگر فصل سرما باشد و اگر موسم گرما باشد به آس و صندل تبخير نمايند و بر بستر ا

و بنفشه بپاشند و اگر طبع قبض گردد در ماءالشعير ترنجبين آميزند و يا اندك فلوس خيارشنبر و ترنجبين يا لعوق 

اجاص بخورانند و اگر طبع نرم باشد آب پوست جو كه در آن حب اآلس پخته باشند به اندكي صمغ عربي و گل 

ب آس يا رب به به آب سرد يا به آب به و امرود افشرده و اگر ارمني يا قبرسي دهند و يا قرص طباشير قابض بر

 مقشر بريان مطبوخ به آب انار ميخوش يا مزورة معموله ببرگ حماض به عدسسرفه باشد برب مورد بدهند و غذا 

  دهند و اگر تابه دستور گرمي هوا خوف فساد نقوع باشد هر دو وقت جدا جدا انجير در عرق خيسانيده به سبباگر 
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ها بروز نكرده باشند تا يازدهم نيز مطبوخات مذكوره در روزي سه چهار دفعه ميداده باشند و  هفتم و نهم تمام دانه

اگر از مطبوخات مطلب حاصل نشود بخار آب گرم خالص يا مطبوخ بعض ادوية مناسبه بگيرند و اگر با وجود اين 

س و قوت بحال باشد و گرمي بسيار در مزاج نباشد يك حبه ها در برآمدن بسيار ديري كند و نفس و حوا تدابير دانه

 هشت مثقال انجير زرد هر يكحلتيت در مطبوخ نخود خام عدس مقشر زردك با پوست تر يا خشك ماش هندي 

سه عدد تا پنج عدد كه در يك آثار هندي آب جوشانيده باشند تا نصف يا كمتر از آن بمالند صاف كرده حل نموده 

وخ ماش هندي و نخود تازه يا خشك تنها يا هر دو حل كرده بدهند و بايد كه اوزان ادوية مطبوخات و يا در آب مطب

المزاج را كمتر و اطفال را موافق سن   موافق مزاج و سن مريض نمايند در جوان قوي موافق نسخه و ضعيفآن راآب 

ور را نگذارند كه جامة سفيد بپوشد نويسند كه هيچ محصوب و مجد در عشرة كامله مي علويخانايشان بكاهند 

 گزيدن سپش و كيك جهت اينها نيك باشد و همچنين بايد كه از آمدن زن حائضه و نفاسه و خبيثه نزد كه آنبنابر 

 زائل به تمامهافتد بلكه بينائي   اكثر بمشاهده درآمده كه از آمدن ايشان در چشم گل ميكه آناينها منع كنند بنابر 

انجامد و همچنين زن گاوزه و   ميبه هالكتشوند و مريض  ها كرم پيدا مي گردد و در دانه ر ميشود و گوش ك مي

خاكروب و ايضاً كسيكه پارچة سفيد و نو همان روز پوشيده باشد و اگر احياناً اينچنين اتفاق افتد بايد كه همان 

گون بسته در گلو آويزند تا از مضرت زمان بخور از برگ نيب سبز و سبوس گندم و سپند دهند و زر در پارچة نيل

برند  دهند و نزديك او نمي ين دسومات و ادهان مطلقاً بيمار را نميمتأخرگويند كه   ميخان شريفآنها ايمن گردد 

 خوف رسيدن دخان روغن مشتعمل به سببكنند حتي كه از روشني چراغ  بلكه از شميدن بوي او اجتناب مي

كنند و از غذا بر مزوره عدس مقشر برنج  سوزند و بنوشانيدن آب عناب اكتفا مي ه نمينمايند بلكه شمع پي كراهت مي

دهند تا خارش پيدا نكند و اگر مريض  دهند و نمك نيز نمي ورزند و اين مزوره نيز در مقدار كم مي اقتصار مي

كنند و  ب و روز امر ميدهند و اگر تشنگي باشد بنوشيدن آب عناب در ش خواهش غذا كند در هر روز دو مرتبه مي

 گفته گيالنيفرمودند و  والد ماجد آب عدس مقشر تنها يا با عناب هنگام عطش در وقت ظهور جدري استعمال مي
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كه در جدري و حصبه اگر تشنگي شديد باشد و يا در صدر و آالت تنفسي آفتي بود استعمال عرق نيلوفر را نيك 

بايد و اما قبل آن   وليكن استعمال اين بعد بروز جدري و حصبه مي استضالمنفعت در اكثر امرا يافتم كه اين عظيم

 مقولة اهل هند كه چيچك كه آن و بد است و منع بروز يا فرو رفتن آن و اين ضرر عظيمبه سبباستعمال او نشايد 

ند و حماقت نام مرض نيست بلكه اثريست از آثار زني عفيفه كه در سالف زمان بوده و اين مرض را به اسم آن مي

گذارند و عبادت آن به انواع عبادات  كنند بكله بر طبيعت مي كنند و عالج آن نمي خود به انواع كثير ظاهر مي

 ليكن  استكنند و ترك معالجه و گذاشتن تدبير او بر طبيعت اگرچه معالجه از روي توكيل بر طبيب حاذق مي

ري برآيد گوشت در خانة كه مجدور باشد نبايد پخت  و آنچه مشهور شده كه چون جد استاعانت او طريق نيك

واحدي از هم جليسان او پارچه شسته نپوشد و چون رعد آواز كند طبل و طاس و مانند آنها بزنند و جنب و حائض 

بر آن داخل نشوند باشد كه و جاو آن بود كه پختن گوشت و مانند آن بوي بد كه دماغ را مضرت كند واجب نمايد و 

 از آن احتراز بايد  است و همچنين بوي صابون و غيره در جامه شسته و اما آواز رعد آوازي هائل استن منعاين در آ

كرد و ضرب طبل و غيره طريقي براي عدم سماعت آواز اوست و همچنين واجب است كه از هواي متكيف به ابدان 

نند در ابدان آنها و از تعفن هواي متعفن ك  اختالط آنها بفضولي كه حركت ميبه سببجنب و حائض احتراز نمايند 

 خالي نيست پس هرگاه غسل كنند و بر غسل مدت قليل بگذرد و اخالط ساكن شوند نزد  استكه مضر ايشان

  مريض رفتن مضايقه نيست

  تدبير نضج و خشك كردن جدري و غير آن

بحال طبيعي بازآيد اگر آبله دير پخته و بيقراري بيمار كمتر شود و نبض نفس  تب  هرگاه آبله بيرون آيد وكه آنبد

الملك و خطمي و سبوس گندم منفرد و مجموع به   شود تدبير پزانيدن بايد كرد باين طور كه بابونه و بنفشه و اكليل

آب بجوشانند و در دو ظرف كرده زير جامه و دامن بيمار نهند يكي از پيش و ديگر از عقب تا بخار آن ببدن رسد و 

ها مطلق سرخي   كه در اطراف دانهآن است و گويند كه عالمت پرآبي آبله  استود و نضج او همينآبله آبناك ش
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 به سببها همه زرد گردند و اگر   كه دانهآن استنماند و همه سفيد و بلند و حبابي گردند و نشان نضج و پختگي 

وز خوب پرآب نشده و يا نضج نيافته باشند ها هن كثرت آبله اعضا ورم كرده باشد درم آنها رو بكمي آورد پس اگر دانه

و دو سه روز ديگر نيز يكي از مطبوخاتيكه براي روز جدري مسطور شد بدهند و يا آب برگ باديان نزد آب برگ 

العثلب و تخم كشوث   نرسد تخم باديان و بيخ باديان و عنببه همالعثلب تازه و آب برگ كرفس تازه و اگر اينها  عنب

مصفي از آن آب اول او و يا بجاورس مطبوخ با پوست جو دهند و سيب و امرود و به بدهند و بعد مع عدس مطبوخ 

 بگيرند گل سرخ شش درم صمغ عربي طباشير صفت قرص طباشير قابضاز روز هفتم از نرمي طبع حذر كنند 

رم زعفران اآلس تخم حماض هر واحد چهار درم نشاسته بريان دو د گل قبرسي هر واحد سه درم زرشك حب

اآلس يا به و مدام   باريك سائيده بلعاب اسپغول سرشته قرص سازند شربتي از درم تا مثقال بشربت حبدرم يك

 مرض بمنتهاي او برسد پس در آن هنگام بر آن قرص معروف به اندرون كه آنتدبير صاحب او به اين تدبير كنند تا 

مثقال كندر و مازوي خام هر واحد هشت مثقال قلقديس شب يماني و مرمكي هر واحد چهار  صفت آنطال كنند 

 شب يماني و موم صاف نوع ديگر سرشته قرص سازند به شرابمثقالي زراوند دوازده مثقال همه را باريك سائيده 

 شيرين سرشته به شرابهر واحد چهار مثقال زراوند دوازده مثقال مازوي خام هشت مثقال همه را باريك كرده 

 مثل چرك حمام گردد بر آن طال نمايند و سزاوار كه آنآميزند تا  به گالب وقت حاجت باريك سودهقرص سازند و 

از آن مفارقت كند و پوست او ساقط گردد و كه تب  آننيست كه صاحب جدري و قروح بحيوانات اغتذا نمايد تا 

گردد و بعد آن دو شبانه روز  گويد كه چون جدري بايستد و كامل شود و خروج او منقطع طبريحرارت زائل شود 

 به عدهبگذارند و در آن دو روز دماغ او را به اشياي خوشبو مثل بوي سيب و به و مورد و مانند آن تقويت دهند 

قميص بطرفا و كزمازج و عود معروف بقاقلي رنگ كرده بپوشانند و تبخير آنها نيز كنند و اگر يكيك عضو را بدان 

 هرگاه بتخشف ابتدا كند صحت قريب باشد و تلطيف غذاي او بغايت نمايند و بر آب بتخير نمايند باكي نيست پس

 بگيرند گالب خالص و اندكي كافور رياحي در آن حل كنند و بر هر دانه كه به عدهپوست جو تنها اقتصار روز در 
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وقت آب  در اين ن پيرمتخفف شده باشد بچكانند و بر دانه كه سخت باشد و ريم نكند نبايد چكانيد و عامه و زنا

 و اما اطفال را در اكثر احوال نمك پاشيدن  استپاشند بر جمله مردم و نمك پاشيدن در بعض اوقات قاتل نمك مي

 مع رفق و ر استكا در اين هالك كند پس واجبست كه طبيب از آن حذر كند و كافور محلول در گالب ابلغ از آن

ها از خواب بر آن يا از درشتي بستر  مك و غيره نيست و بايد كه دانهتبريد و منفعت اين دماغ را بود كه در ن

 در تقويت ي كهبه چيزخراشيده نشود و اگر بعد تدبير خشك كردن آبله طبيعت نرم شود بدان مضايقه نيست و 

ينها  بارتنگ و اسپغول و صمغ عربي و مانند اچنان چهامعا افزايد عالج كنند تا بجريان خلط حار سحج نيارد و 

 گل خالص بنوشد و بزور مذكوره وقت به روغنبدهند و اگر با وجود لينت طبع در مزاج او حدت باشد آب پست جو 

 بر آن اسپغول به عدهشود باين طور كه تخم بارتنگ را خوب بجوشانند  بزور تغريه زياده مي در اين خواب بخورد و

خته روغن گل خالص بر آن چكانيده بخورند و اگر طبيعت بريان و گل ارمني بريان و صمغ عربي بريان اين خوب پ

 اضطرار از قلق مريض و اضطراب آن كه آناو نرم نشود بلكه قبض زياده گردد بتلئين طبيعت او متعرض نشوند مگر 

 واجب به حسببدان داعي باشد پس حقنه به آب جو و آب سبوس و خطمي و شكر سفيد محلول و روغن بنفشه 

رند و بعد طبيعت بر اعتدال طبيعت قناعت ورزند و هر جدري كه عميق باشد و اكثر لحم را اخذ  آبه عملساخته 

 گل بسازند پس اندك سفيداب ارزيز مغسول و اندك به روغنموم روغن صفت آن كند باين مرهم عالج كنند 

 و جرجانيتعمال كنند مرداسنگ و اندك شنكار و اندك قنبيل كوفته بيخته آميزند و در كافور در آن آميخته اس

 پخته شود آنچه بزرگ باشد بسوزن زر يا مس بشكافند و آب او بخرقة نرم به تمامهنويسند كه هرگاه آبله   ميايالقي

برچينند بعد از آن برگ مورد يا گل سرخ يا برگ سوس كوفته بيخته با صندل يا چوب گز سوده در زير دامن دود 

 صندل و در سرما برگ سوس و گز بهتر و آتش كه در سرما كنند از چوب گز و كنند اما در گرما گل سرخ و مورد و

االخوين سوده بر ريش  چوب صنوبر صوابتر باشد و اگر جائي ريش گردد گل سرخ و صبر و كندر و انزروت و دم

يده شود برگ پاشند و اگر آبله بزرگ و بسيار آب باشد بر گل سرخ سوده يا آرد ارزن خوابانند و اگر پوست او خراش
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سوس تر از شاخ جدا كنند و بر آن برگ خوابانند و برگ گل خشك و برگ مورد خشك سوده برجاي خراشيده 

پاشند و اگر بدين تدبير خشك نشود گل خوزي يا گل مرادي كه سفيد بود و مائل بسرخي نباشد مقدار صد درم 

حل كرده بر آبله طال كنند و دو  به گالب بياميزند وبكوبند و ده درم شب يماني سوده و ده درم نمك اندراني با وي 

ساعت بگذارند تا خشك شود پس بشويند و آبله را كه ريش گشته باشد مرهم كافوري سود دارد و اگر ريش اندر 

 كه موم روغن سازند از موم سفيد و روغن اين است صفت مرهم كافوري مرهم طال كنند و از اينبيتي باشد هم 

 گويد كه چون جدري نضج يابد مجالس سعيدزيز و اقليماي نقره و اندكي كافور سوده در آن آميزند گل و سفيدة ار

صاحبان آن سرد سازند و چون از روز هفتم تجاوز كند مريض را مزوره بخورانند و از ترشي و نمكين منع كنند پس 

ر گردد و اندك باشد به آب و نمك اگر خشكي او دير كند بتبخير ببرگ مورد گل سرخ كنند و اگر خشكي او دشوا

 گويد محمود گل و كافور و چون صحت يابد از بچة مرغ به اب انار يا سيماق غذا سازند به روغنطال كنند و بعد آن 

كه چون جدري برآيد و آب بردارد بايد كه اعانت بر تجفيف او نمايند بپاشيدن آب مورد و آب طرفا و آب لف كرم و 

 انطاكي خشك گردد و صحت يابد كه آن در آن نمك حل كرده باشند تا آبي كه حل كرده و  در آن كافورآبي كه

گويد كه اگر هفته سوم داخل شود و صحت زياده گردد خير باشد واال توقع موت بقرب بحران بود و فرش مورد 

ول در گالب جائزست  واجب بود و هرگاه قلق و كرب عظيم گردد طال بكافور محلبه صندلنزديك او و بخور بدان و 

واال اكتفا كنند بر آنچه مذكور شد و چون يك هفته بگذرد آنچه سرد باشد بخورانند مثل عدس و قطف و اسفاناخ و 

 در اين برآبله گل سرخ و صندل و مورد بپاشند و در گرما و طرفا در سرما و يا تدخين بدان نزديك او نمايند و آنچه

نويسد   ميبهاءالدينر شديدست و بايد كه اجتناب از زفر تا هفتة سوم نمايند كنند در آن خط زمان ذرور نمك مي

كه هرگاه از بروز هفته بگذرد و آبله روي بخشكي نهد و بدير خشك شود مرداسنگ و سنگ جراحت و سفيداب 

يد و دود  و گل سرشو و شب يماني سوده بر روي بستر نرم انداخته بر آن خوابانيدن سخت مفيد آ استپاشيدن نافع

 و آنجا كه اسهال پديد آيد اجزاي غذا را  استگز را در خشك كردن و بصالح آوردن ريش در جمله اوقات نفع عظيم
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آنچه ممكن باشد نيم بريان كرده با پخت و سفوف الطين در رب قابض بايد داد قبل از كشكاب و غذا و برعم من 

تياط از نرم شدن شكم بعد پنجمن اندر آبله و حصبه بواجبي فادزهر حيواني اندر ربي قابض سوده مناسب بود و اح

ها  نويسند كه اگر تا روز هفتم دانه ين ميمتأخر بعضيبايد كرد كه مضرت اسهال اندرين هر دو مرض عظيم بود 

پرآب شده و نضج يافته باشند مطبوخات مذكوره را ندهند يكدو روز بر طبيعت گذارند و تبخير دود پوست چوب و 

گز و بلوط و امثال آن نمايند و بعد از آن مبردات و مجففات بخورانند و اگر در مزاج مريض ضعف باشد روز برگ 

هفتم اين دوا بخورانند عود صليب دو دانگ مرواريد سوده يكدانگ خورده بااليش شيرة تخم كاهو شيرة تخم 

مثقال شيرة عدس مقشر دو مثقال آب  پنج مثقال لعاب بهدانه شيرة باديان خطائي هر واحد يك هر يكخيارين 

آنار شيرين سه مثقال عرق زردك دو مثقال خاكشي يك مثقال بياشامند و غذا شورباي عدس و در نسخة ديگر وزن 

 و قرص طباشير ملين دو درم عوض  استدرم يكهر دو شيرة اول هر يك سه درم و بهدانه يك درم و خاكشي 

ايام لينت طبع عارض گردد زود متوجه قبض آن شوند به اشياي قابضة  در اين مرواريد و باديان و عدس نوشته و اگر

 مثل جو و عدس و مونگ و نخود و ماش و برنج را بريان آن را كه حبوب ماكوله آن استمعتدله و اسهل همه 

 چهار بار  سهآن را را دو سه جوش داده آب ر استنمايند قبل از پختن و قدري طباشير سوده بيندازند و يا عدس د

بريزند پس پخته بجاي غذا بخورانند و بزرقطوناي بريان دو درم بر آب پاشيده يا كتيرا سوده يك درم بدهند و 

 انداختن اگر قبض بسيار مطلوب باشد و خورانيدن مرواريد سائيده آن راخورانيدن كسيرو با پوست و يا خائيده تفل 

 و تنقل از كسيرو صاحب آبله را از هفتم تا آخر بسيار مفيد است  ربع مثقال به آب كسيروهر يكو فادزهر معدني 

ها بكمال رسيده و رو   و در آخر نهم و دهم يا هر وقت كه دانهآن استمفيد و مقوي قلب و باعث مشغولي  

 و در فصل  استبپژمردگي و خشكي آورند مكان سرد و هوا دارد داشتن و بر بدن هوا رسانيدن معين بر خشكي

 گرمي مكان و غيره آن خشكي عارض گردد مكان را هوادار گردانند و صندل و به سببلبته گرم ندارند و اگر گرما ا

كافور و گالب و بيدمشك و مانند اينها  ببويانند و هرگاه موضعي يا تمام بدن خارش كند با شاخهاي بسيار نازك 
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 مانند آن از برگها و علفهاي نرم سرد موافق ه و يا علف دوب دسته بسته ور استدرخت نيب يا برگ بيد نازك نو

گردد و در آخر كه  بماليمت بخارند و نگذارند كه بناخن و چيزهاي سخت بخارد خصوص در اواخر كه باعث زخم مي

خارد بمالند و يا بپاشند باعث تسكين  رو بخشكي آورده باشد قدري كافور را در گالب حل كرده بر جائيكه مي

 قبض طبيعت به سببعارض گردد نظر كنند اگر  تب گردد و اگر در اواخر مرض شكي آنها ميخارش و التهاب و خ

باشد و در مزاج گرمي بود شيرخشت از يك توله تا پنج شش توله در ماءالشعير از شش توله تا نيم آثار حل كرده 

يا پوست جو و يا يكي از  آش جو به مثل گرمي صرف باشد تبريد فرمايند به سبببخورانند يا ملين ديگر و اگر 

شيرجات بارد مثل شيرة تخم خيارين يا خرفه يا هندوانه يا تخم كدو و يا لعاب اسپغول و خاكشي سنگ شو به 

اندك قند با شربت كدو يا عناب و اگر لينت باشد با شربت صندل يا سيب يا دوغ گاو كه مسكه گرفته باشند و 

 هوازدگي باشد تدبير آن نمايند و دستور به سببرين و امثال اينها و اگر بسيار ترش نباشد يا آب هندوانة رسيدة شي

ها رو بخشكي آورند   كه از روز يازدهم و دوازدهم يا زياده كه دانهآن استرا هل بنگاله در باب خشك كردن آبله 

ه را به آب  عشر وزن برنج سفيد سدس وزن همهر يكزردچوب تازه يك وزن علف سبز يعني دوب و برگ نيب تازه 

باريك سائيده و قدري آب ديگر داخل كرده مثل دوغ غليظ نموده بر تمام بدن به آهستگي با پر مرغ بمالند كه 

ها باقي باشد و اگر   بر دانه معين بر خشكي و ريختن خشكريشه است بزودي و اين در صورتيست كه اندك نمي

 چهار روز يكمرتبه بمالند تا به دستوريز داخل كرده خشك باشند مقدار ربع يا خمس هر چهار جزو روغن كنجد ن

ايام تبريد بايد داد از شيرجات و غيره كه سابق مسطور شد و از ادويه و اغذية  در اين ها ريخته شود و پوست دانه

 به گل تر كرده بر آن موضع اندازند و يا پيراهن به روغنحاره اجتناب فرمايند و اگر در موضعي زخم گردد پارچه 

 صد و يك آب به يك تر دارند تا التيام يابد و يا مسكة گاو تازه به روغن آن را گل تر كرده بپوشانند و دائم روغن

 التيام نيابد بمراهم معالجه نمايند و اگر در جراحت كرم افتد آب برگ شفتالو و صبر از اينشسته مكرر بمالند و اگر 

  بر آن ريزند و پس بمرهم عالج كنند
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  الة خشكريشهتدبير از

 آيد هرگاه آبله خشك شود و خشكريشه  ها پديد  خشكريشه آن پوست را گويند كه بر روي ريشهجرجاني به قول

 بمالند يا بر آن چكانند تا گرم نيمبماند بنگرند اگر خشكريشه خشك و باريك باشد و زيرا و هيچ تري نباشد روغن 

كنجد تازه است اما آنچه بر روي باشد روغن پسته بمالند و روغن زود بيفتد و بهترين روغن از بهر اين كار روغن 

روغن بردارند و   به آهستگي بيآن راكنجد از آن دور دارند و اگر خشكريشه باشد يا زيرپوست او رطوبتي باشد 

رطوبت از وي بچينند پس بنگرند اگر عمق دارد يعني بپوست فرو رفته باشد ذرور از صبر و مر و زردچوب و 

داسنگ و اقليماي نقره و سفيدة ارزيز و اسرنج بر آن پاشند و اگر عمق ندارد و يا پوست برابر بود شب يماني و مر

نمك سوده بپاشند و بگذارند تا بار ديگر خشكريشه آرد و ديگر بار به آهستگي بردارند و بنگرند اگر در زير 

نبود بعالج حاجت نباشد و اگر ديگر بار خشكريشه همچنان رطوبت باشد همچنين عالج كنند و اگر رطوبت 

 گويد كه چون جدري در جفاف اخذ كند تمليح بنمك مجوسي چرب كنند تا بيفتد به روغنخشكريشه بردارد 

 بر بدن در آفتاب طال نمايند اگر فصل سرما يا ربيع يا خريف باشد در آن را كنجد استعمال كنند و به روغنسود 

 در آن مورد جوشانيده باشند غسل كنند پس اگر مقشر نگردد بار ديگر آبي كهبه  سردي نرسد و آن رامكانيكه 

 گويد كه اگر صحيح بودن صحت و شوق بسالمت باشد نمك در روغن حل انطاكياعادة تمليح بعد سه روز نمايند 

 گويند كه در بعضيد  تر كرده بپوشانند و اال حذر از آن كننبه روغن به پر مرغ طال نمايند و يا جامه آن راكنند و 

اواخر كه خشكريشه تمام ريخته يا بعضي مانده اگر غده عارض گردد خزف پارها كه در چاه يا نهر يا حوض يا تاالب 

 و سبوس جو و  استباشد برآورده سائيده بمالند و ضماد سبوس چون به آب برگ كاسني بسيار مفيد و مجرب مي

خته مثل مرهم نهادن نيز آزموده است و اگر شير بدست نيايد به آب تخم خبازي و تخم خطمي كوفته با شير بز پ

 و ايضاً ضماد آرد جو با نصف وزن آن ريوند چيني نافع مفيد استالعثلب يا آب خالص نيز  برگ كاسني يا برگ عنب

  ها تحليل يابد يا منفجر گردداز اينو مجرب است 
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  تدبير حفظ اعضا از آفت جدري

 و گوش و منفذ بيني و حلق و ريه و قلب و امعا و مفاصل از بهر  استنگاه بايد داشت آن چشماعضائيكه از آفت آبله 

 مضرت اين اندامها عظيم باشد و متقرح شوند اما چشم را بيم آن باشد كه تباه شود و يا بر آن بياض عارض كه آن

شود و مجراي هوابند گردد و شود و اما گوش را خوف كري باشد و اما منفذ بيني پس گاهي در آن قروح عارض 

گاهي قوت شامه زائل شود و اما حلق گاهي در آن خناق عارض شود و گاهي از قروح آن منع فرو بردن طعام و 

النفس شديد  شراب گردد و گاهي با كلمه قتاله آنجا مودي شود و اما ريه گاهي از بثور جدري و حصبه در آن ضيق

قرحه كند و اما قلب گاهي محترق شود از شدت گرما و اما امعا گاهي در آن عارض شود و گاهي در سل اندازد چون 

ها و خباثت ماده   بزرگي دانهبه سببسحج و قروح عارض گردد كه تالفي او دشوار باشد و اما مفاصل بساست كه 

  حركت آن دشوار گردد يا باطل شود

  حفظ چشم

كنند و   كشند و گاهي در آن سماق و كافور داخل مي كه مري جو و آب گشنيز در چشمآن است بهتر شيخ به قول

خصوصاً در اول روز و قطور مري تنها نيز نافع و همچنين سرمه به آب گشنيز و به آب سماق پرورده در آن كافور 

  و خصوصاً در ابتدا و اما چون جدري ظاهر شود سرمهنيكو استداخل كرده در چشم كشيدن و ايضاً آب شحم انار 

 و زنان در بالد ما بعد جدري و  استتر باشد و ايضاً گويند كه اكتحال فقط سفيد بسيار خوب  كافور موافقوبه گالب 

 قلع كند و اصالح چشم نمايد و هنگام آن راكنند اگر غمامه باشد  حدوث آفت در چشم روغن پسته استعمال مي

چشم از ابتدا بايد كرد تا در آن بثره ظاهر  گويد كه عنايت به امر صاحب كامل و نيكو استظهور بثره شياف ابيض 

نشود پس آب گشنيز تر و آب انار چاشني در اندر چشم چكانند و هرگاه در آن بثره ظاهر گردد و كحل اصفحاني 

 كه آنمربي به آب گشنيز تر در چشم كشند و يا گالب كه در آن سماق تر كرده باشند در چشم بچكانند قبل از 

 گويد كه براي حفظ عين سرمه بكشند واين قطور بچكانند بگيرند آب گشنيز تر و طبري و بثره در آن ظاهر شود
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الراعي و هر دو بجوشانند پس صاف كرده كحل شلوذي به اين آب خوب حل كنند و در آن اندك كافور  آب عصي

وج بثره منع نمايد و  مدام در چشم او اين آب بچكانند تا حفظ مزاج چشم كنند و از خربه عدهرياحي داخل نمايند 

من اين كحل را تركيب دادم و تجربه كردم و نديدم كه هركه بدان در وقت جدري اكتحال نمود و در چشم او بثره 

 كحل اصفهاني سه درم نشاسته دو ثلث درم كافور يكدانگ باريك سائيده به آب درم يكبرآمده باشد ملح چيني 

 به عدهر بدفعات تسقيه دهند و خشك كرده بسايند تا مثل غبار گردد الراعي و آب گشنيز ت العثلب و آب عصي عنب

 دست سياه شود وچرك آن كه آندر چشم كنشد يا بپاشنند و يا بگيرند قطعة اسرب صاف نرم و بر دست بمالند تا 

ن چرك تر كرده باشند و چون آ به گالب  كار و يا دست راكه آنجمع گردد پس آن چرك را از كارد برداند بعد از 

 گويد كه چون نشان آبله بر بدن پديد آيد سماق را جرجانيجمع شود اندك كافور بدان آميخته در چشم كشند و 

در گالب تر كرده صاف نمايند و اندكي كافور در آن حل كرده شبانه روز چند نوبت در چشم چكانند و آب گشنيز 

 صفتبسايند سخت قوي باشد  به گالب رد و اگر مازوتر و آب انار ترش در چشم چكانيدن چشم را از آبله نگاهدا

 زعفران نيم دانگ همه را درم يكشيافيكه از بيرون چشم طال كنند حضض و صبر و شياف ماميثا و اقاقيا هر يك 

نرم سوده شياف سازند و به آب گشنيز تر سائيده طال كنند آبله را از چشم بازدارد و هرگاه كه آبله در چشم پديد 

شد كافور اندر گالب حل كرده بچشم چكانند و هرگاه اندر سياهي چشم آبلة بزرگ برآمده باشد سرمة آمده با

حل كرده بچكانند نيز  به گالب اصفهاني و كافور به آب گشنيز حل كنند و هر ساعت در چشم چكانند و اگر سرمه

نهاده بسته دارند تا چشم را فرو نشانده سود دارد پس رفاده بر پشت چشم و تختة اسرب به اندازة چشم باالئي رفاده 

دارد و گاه گاه بگشايند و باز بربندند و هرگاه بيفتد كه اين تدبير سود ندارد و چشم سرخ باشد آبكامة نبطي كه 

 گويد كه خضاب كف پا در ابتداي ظهور جدري بحنا و زعفران و معصفر و سركه تا انطاكيترش نباشد بچكانند و 

و گويند كه تعليق عين هرة معدني  به گالب جب بود و كذا اكتحال سرمه و خاكستر برگ زيتونروز انقطاع آن وا

 نوشته كه خضاب سويدي و  استمعروف آبله را از چشم منع كند و اكتحال بخاكستر برگ بهي و زيتون نيز مجرب
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ن است و چون سرمه اسفل قدم بحنا و داشتن آن تمام شب در سالم ماندن چشم از آفت جدري و حصبه مجرب م

را بسايند و به آب ترشي ترنج مصفي هفت روز در آفتاب پرورده نمايند و بعد از آن در چشم كشند نظر را كه ا 

نويسند كه والد ماجد سرمه به آب خاص   ميخان حكيم شريفزجدري و حصبه ضعيف شده باشد قوي گرداند و 

 گفته كه آنچه تجربه كردم و نافع يافتم بلكه هر گيالني فرمودند و سوده در اول ظهور حماي جدري استعمال مي

 كه بگيرند آب گشنيز تر و اين استكسيكه قبل ظهور جدري و حصبه استعمال او كرد چشم آن از وي سالم ماند 

آب پياز خشك و با هم آميخته سماق و اندكي كافور سائيده در چشم چكانند اكتحال نفط سفيد حكيم عابد 

به صحيح يافته و كشيدن زردچوبه در آب ليمو سائيده و مداومت بر آن مع لزوم پرهيز وافع بياض سرهندي در تجر

 گويد كه پوست آمله سوده انطاكيو راجع بصرت و ماميران عوض زردچوبه همين حكم دارد كذا قال ابن بيطار و 

 و هرگاه  استيله و آمله نافعاكتحال نمودن رفع بياض عين حادث ا زجدري نمايد و گويند كه قطور آب نقوع هل

آبله در چشم پديد آيد بايد كه خشكريشة جدري به آب حلزون كه بهندي گهونگا نامند سائيده مكرر در چشم 

بچكانند و آب حلزون تازه تنها نيز مفيد است و اگر برگ گشنيز حاضر نباشد خشك را جوكوب نموده در آب تر 

   كنند بدل آب برگ آن داخلآن راكرده آب صاف 

  حفظ گوش

 و آب سوده و يا آب باديان تر به اندك نبات و قدري زعفران به سركه گويد كه درد گوش او شياف ماميثا خجندي

بچكانند و بعضي گويند كه صندل و شياف ماميثا در آب غوره سائيده چند قطره در گوش بچكانند و فتيله نيز بدان 

مفيد ا روغن مورد به اندكي كافور و گذاشتن فتيله و آلوده بĤن نيز آلوده در گوش بگذارند و چكانيدن روغن گل ي

 و همچنين چكانيدن آب مطبوخ پوست مغيالن و مازو و پوست انار مفرد و مركب و اگر بثره اندرون گوش است

  برآيد شير دختر چكانند و اگر فائده نشود روغن گل آميخته بچكانند

  حفظ منفذ بيني
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 و  است برند و استنشاق سركه تنها شديدالمنفعتكار بهميثا و صندل و رب غوره و سركه  اطليه از ماشيخ به قول

 به در بيني بركشند و يا از ماميثا و غيره كه مذكور شد شياف ساخته به گالب  گويد كه هر ساعت سركهجرجاني

رون بيني طال كردن سوده قطره از آن بچكانند و روغن گل يا روغن مورد واندكي كافور چكانيدن و اندگالب 

سودمند باشد و گويند كه صندلين به آب گشنيز تازه يا آب نقوع گشنيز خشك يا آب انار بشحم آن افشرده بسايند 

 گل بچكانند و يا مغز تخم كدو و به روغنو اندرون بيني بمالند و اگر بثره در بيني برآيد شير دختر تنها و يا 

االخوين و كذا مرهم  ن يا بز يا آب خالص مفرد و مركب و با اندكي دمخيارين و هندوانه سوده با شير دخترا

مرداسنگ بمالند و اگر رعاف عارض گردد و از افراط او ضعف رد نمايد ادوية حابسة آن كه در عالج رعاف مفصل 

   برندكار بهمسطور شد 

  حفظ فم و حلق

ر ابتدا كنند و مكيدن توت سياه و غرغره برب  مكيدن انار و خائيدن تخم آن دبه مثلفرمايد كه حفظ آن   ميشيخ

به  كه رب آن اندك اندك بليسند و  استآن و خصوصاً هنگام آغاز شكايت درد حلق نافع و ايضاً در آن هنگام واجب

 اگر سماق و گل سرخ و عدس مقشر در گالب جوشانيده به آب آن غرغره كنند سخت سودمند باشد جرجاني قول

رد هم مفيد بود و گويند كه غرغره به آب اشياي باردة قابضه مانند انار خام و يا گلنار و يا و غرغره به آب سخت س

 گاو يا بز به شير اگر سرفه نباشد و  استمازوي سبز و يا پوست درخت مغيالن و ثمر آن خيسانيده يا جوشانيده نافع

 كه عناب آن استند كه بهتر نزد من نويس  ميخان حكيم شريفكه در آن مغز خيارشنبر حل كرده باشند مفيد و 

 و در بياض  استيكي بعد ديگري در دهن دارند زيرا كه با وجود نفع او براي جدري جهت اوجاع آن كثيرالمنفعت

 دو چهار برنج سهاگة بريان كوفته در به قدر كه پوست درخت گوندي و نيب و برگ تنبول  استوالد مرحوم مرقوم

  نند و بر لب و دهن بگردانند و در حلق بچكانندپارچة صره بسته در آب تر ك

  حفظ ريه
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 گويد كه هرگاه آبله جرجاني براي حفظ شش چيزي مثل لعوق از عدس با تخم خشخاش نيست و شيخ به قول

بيرون آيد اگر در سينه و آواز دشتي باشد و حرارت سخت قوي نباشد و طبع نرم نبود اندك اندك مسكه و شكر 

باب  در اين ارت قوي باشد لعاب اسپغول و بهدانه و روغن بادام و نبات سفيد بدهند و اين لعوقبليسانند و اگر حر

نيكو باشد مغز تخم كدوي شيرين دو جزو مغز بادام مقشر  كتيرا هر واحد يك جزو و قند سه جزو كوفته بيخته 

غز بادام بريان و يا لعوق مرتب از مغز  و اگر طبع نرم باشد لعوق از صمغ عربي و مبه سرشندبلعاب بهدانه يا اسپغول 

خيارين بريان و نشاستة بريان بلعاب اسپغول بريان بسازند و گويند كه مغز بادام كوفته و يا گزنگبين و يا بهدانه در 

دهن نگاهدارند و اگر سرفه عارض گردد بلعوقات و حبوب مناسبة و غير آن عالج كنند و اگر خون برآيد زود متوجه 

  الدم مذكور شد  در عالج نفثبدان چهردند حبس آن گ

  حفظ قلب

فرمايد كه براي حفظ آن مطبوخ انجير و عدس كه سابق مذكور شد بنوشانند تا حرارت را از نواحي قلب   ميشيخ

 آرند كه در به عملسرد بر سينه گذارند و گويند كه اين آنگاه  به گالب  گويد كه خرقة مبلولطبريمنع كند و 

 تسكين نيابد صندل سائيده اضافه كنند و از اين دريابند و چون خرقه خشك شود بازتر نمايند و اگر قلب اضطرابي

 فادزهر معدني سوده چهار سرخ با عرق نيلوفر يا عرق صندل يا يك ماشهلخلخله ببويانند و مرواريد ناسفته سوده 

 و اگر عرق صندل وگاوزبان نباشد  استد خوبعرق بهار بيد بخورانند و اگر قدري گالب و عرق گاوزبان اضافه نماين

صندل سفيد براده كرده و برگ گاوزبان هر يك دو ماشه در عرقيكه حاضر باشد خيسانيده ماليده صاف كرده با 

  مرواريد و فادزهر سائيده بخورانند و اگر خوش آيد عرق كادي نيز قدري داخل نمايند

  حفظ امعا

 و آن بقوايض معريه بود مثل صمغ و گل ارمني و اسپغول و چون  استواجب اكثر حفظ آن بعد ابتدا شيخ به قول

 جرجانياسهال در آخر مرض ابتدا كند معالجه به اقراص طباشير قابض برب ريباس و قرص تخم حماض نمايند و 
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 اآلس و قرص طباشير و رب  كه چون جدري اندر انحطاط افتد شربت حبآن استگويد كه تدبير نگاهداشتن روده 

بهي و مانند آن دهند و گويند كه اگر اسهال شود و از آن خفت و راحت حاصل شود زود متوجه حبس آن نشوند و 

 بخورانند نافع يك تولهاال به اغذية و ادوية كه سابق مسطور شد حبس نمايند و اگر بيل گري با نبات از سه ماشه تا 

نرم كوفته با ماست چكيده مفيد و ديگر سفوفات مناسبه با  درم يكبود و كذا گل فوفل يعني موچرس از نيم درم تا 

شيرة بهدانة بريان و خشخاش و جو مقشر و صمغ عربي اگر سرفه نيز باشد بدهند و اگر پيچش عارض گردد سفوف 

الطين يا لعاب بهدانه و اسپغول و ريشه خطمي و شيرة تخم خرفه و خشخاش و بارتنگ و پوست بيخ انجبار اگر 

  االخوين و گل ارمني و زهرمهرة خطائي با لعابات و شيرجات مناسبه بايد داد  ايضاً كهربا و دمخون آيد و

  حفظ مفاصل

سائيده و قدري سركه برو  به گالب  صندل و شياف ماميثا و گل ارمني و گل سرخ و اندكي كافورجرجاني به قول

د بشكافند تا مادة مجتمعه در آن خارج گردد چكانيده بر مفاصل طال كنند و اگر بر مفصلي خراجي بزرگ برآيد زو

مرض  در اين  اكثر كسانيكهتعليم برند كار به كردن جراحت كنند و مراهم كه سابق مسطور شد ر استپس تدبير د

الريه و سوءتنفس و سحج و اسهال  الجنب و ذات شوند بعد از به شدن علت خناق و سرفة شديد و ذات هالك مي

 به هالكتشود و بساست كه به آخر فلغموني و يا دبيله تولد كند و  قوط اشتها عارض ميدموي معوي و زحير و س

انجامد و گاهي همان بثره قرحة خبيثه پيدا كند و منجر بناصور گردد پس هر مرض كه در آن يا بعد زوال آن 

ي و حصبه حرارت  ليكن چون بعد رفع جدرر استعارض گردد تدارك آن نمايند بتدابيريكه در باب هر يك مسطو

ماند بايد كه دواي بسيار گرم استعمال ننمايند و از تناول اغذية گرم نيز بازدارند و آنجا كه  آن تا چند روز در بدن مي

و سرفه باقي ماند بايد كه جهت رفع آن شربت نيلوفر دو توله در عرق مكوه و شاهتره  تب بعد زوال جدري و حصبه

 دهند و اگر حرارت زياده بود قرص طباشير ملين چار ماشه در شربت نيلوفر هر يك شش توله خاكشي پنج ماشه

 شش توله هر يكيك توله آميخته بليسانند و شربت صندل ساده و نيلوفر هر يك دو توله در عرق نيلوفر و گاو زبان 
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االس و  بخاكشي پنج ماشه بدهند و اگر طبع نرم بود قرص طباشير قابض با شربت خشخاش دهند و يا شربت ح

  تخم شربتي سه ماشه

  تدبير قلع آثار جدري

 كند و بعد آن عالجش عبث  تا وقتيكه برنشان آبله يكسان نگذاشته باشد در آن عالج اثر ميگيالني به قول كه آنبد

اين كند و ميان زنان مشهور شده و آن  باب از مجربات من اين غمزه است كه آثار را قلع مي در اين  و گفته كهاست

 هشت درم آرد نخود مغز پنبه دانه تخم هر يك كه بگيرند بيخ ني فارسي ده درم مغز بادام تلخ برنج سفيد ستا

 چهار درم ايرسا و قسط و هر يك پنج درم مقل و مرداسنگ هر يك هفت درم كرسنه سرگين كبوتر هر يك خربزه

 دو درم كوفته بيخته بار ديگر هر يكعاج   سه درم پوست بيضه و نطرون و زراوند طويل و برادة هر يكشاخ گوزن 

 دوا گرفته به آب آميخته بر روي طال كنند يا از اين روي به آب گرم بشويند و دو يا سه درم به عدهباريك بسايند 

 مداومت كنند و اگر هر صباح و شام تجديد بر اين آرند و صبح بشويند و به عملبمالند و بگذارند همچنين هر شب 

 ازالة آثار جدري و غره از آن و يا تحسين لون آن باشد استعمال  ولي بود و كذلك در هر عضو كه ارادةآن نمايند ا

فرمايد كه آنچه  آثار جدري قلع كند بيخ ني خشك كرده است و آرد باقال و حكاكة چوب بيد و   ميشيخكنند 

 و سفيدة بيضه و طين متخلخل و  و پوست خشك آن و برنج شسته و ماءالشعيرخربزهحكاكة بيخ انزروت و تخم 

 و روغن پسته و پيه خر  است روغن سوسنها روغنمرداسنگ و نبات سفيد و نشاسته و بادام شيرين و بادام تلخ و از 

 گل و مانند آن و آبي كه از سم شتر وقت بريان كردن آن برآيد بغايت نافع و از ادوية قويه كف دريا حجر به روغن

ابون بورق استخوان سوخته استخوان پوسيده تخم ترب آرد ترب خشك كرده زراوند فلفل قسط اشق كند و ص

 و از مطعوريات جيد حسن لون انار شيرين ترش و شراب خوشبو و زردة بيضة نيمبرشت و شورباي  استترمس

 ستاين ا كه صاحب او مداومت حمام نمايد و از مركبات  استماكيان و كبك و دراج و تدرج فربه است و الزم

 و برنج مغسول و نخود هر واحد ده خربزهبگيرند استخوان سوخته و پشك گوسفند كهنه و خزف نود نشاسته و تخم 
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 طال به آب از اينالبان و ترمس و قسط و زراوند طويل هر واحد پنج جوز بيخ ني خشك بيست جزو و  جزو حب

 شب بر عضو گذارند و صبح به آب مطبوخ بنفشه  يا به آب خيار دشتي و ماءالشعير با آب باقال مرتب ساختهخربزه

 برنج خربزه تاليف حكيم قريطن خزف جديد استخوان كهنه بيخ ني فارسي نشاسته ترمس تخم ديگربشويند 

نويسند   ميايالقي و جرجانيالبان قسط مساوي گرفته از آن غمره سازند و ايضاً ترمس نخود سياه  شسته حب

 مرداسنگ سفيد كرده و بيخ خشك و استخوان اين است آيد و نشان آبله برد كار به در طال كردن روي  كهييدوا

 و تخم كنكره و آرد خربزهپوسيده و كف دريا و قسط و انزروت و مغز بادام تلخ و زراوند طويل و تخم ترب و تخم 

در آب معصفر طال كنند البان  باقال و برنج و ترمس و سفال نو و نشاسته و نخود و لوبيا و پشك گوسفند كهنه و حب

 پنج درم مرداسنگ سفيد كرده دو درم بيخ ني خربزه سه درم تخم هر يك طالي ديگر آرد باقال آرد نخود صفت

 و خربزه پوست به عده از حمام بيرون آيند كه آنخشك سه درم همه را بكوبند و بكشكاب سرشته طال كنند پس از 

 طالي صفتشانند و روي بدان آب بشويند و ديگر بار تازه طال كنند بنفشه و سبوس و نخود همه كوفته در آب بجو

 به دستورديگر آرد باقال پنج درم تخم كنكره دو درم و نيم قسط شيرين دو درم مرداسنگ  سفيد كرده دو نيم درم 

 سه درم بيخ ني هر يك طالي ديگر قويتر سفيداب مرداسنگ مغسول ترمس برادة عاج صفت برند كار بهسابق 

 چهار درم همه را بكوبند و هر يكالبان مقشر قسط   حبخربزهخشك آرد نخود استخوان پوسيده آرد برنج مغز تخم 

 مجوسيبلعاب تخم كتان سرشته شب طال كنند و بامداد بنفشه و بابونه در آب بجوشانند و روي بدان آب بشويند 

آبي نمك نمايند و تا پنج ساعت بگذارند پس به  كركسب سفيد به اندك به گلگويد كه چون آبله متقشر گردد طال 

 دو يا سه روز ترك نمايند بعد از آن به آرد برنج سفيد و به عده در آن مورد دو انجير جوشانيده باشند بشويند كه

 در آن سبوس و انجير جوشانيده آبي كهجاورس و اندكي زعفران طال كنند و يكشبانه روز بر آن بدارند و صبح به 

يك نويسند كه آرد ترمس مغز بادام تلخ قسط شيرين تخم ترب جرجير هر واحد   و غيره ميخجنديشويند باشند ب

 هر يكآرد جو از   و برنج و نبات و مغز بادام وخربزه سائيده طال سازند و يا بيخ ني خشك و آرد باقال و مغز تخم جزو
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 شبيه به شنبه باشد پيه بط و مرهم داخليون ضماد  تخم مرغ طال سازند و اگر آغار آبله مقداري نرم سوده بسفيدة

 كوفته خربزهالبان آرد برنج تخم  كنند و يا مرداسنگ سفيد آرد نخود بيخ ني خشك استخوان كهنه قسط حب

 گل به روغن يا لعاب حلبه و تخم كتان سرشته طال نمايند و يا مرداسنگ را سفيد سازند و خربزهبيخته به آب 

دهد  كنند كه جلد را جال مي ادويه داخل مي در اين  و بدانند كه مرداسنگ را سفيد كرده بهر آنآميخته طال نمايند

 كه مرداسنگ و نمك مساوي سوده در ظرفي گذارند آن استآرد و طريق سفيد كردنش  و سفيد ناكرده سياهي مي

ن اندازند و همچنان تجديد آب  بريزند و ديگر آب بر آآن راو بر سر او ريخته در آفتاب نهند چون آب گرم شود 

 به سركه گويد كه آنچه آثار جدري را زائل كند طالي صداي حديد انطاكي سفيد گردد كه آنكرده باشند تا  مي

نويسند كه براي ازالة نشان   مياطباي هنداست و همچنين و دوغ مطفي در آب ليمو و كذا بورق به آب باقال 

ميش آميخته شب برو طال سازند و به شير سوخته مساوي كفته بيخته هيچيك آنبه هلدي بيخ سركنده خرمهره

صبح بنقوع سبوس بشويند و يا استخوان آدمي يا آهو به آب شبينه سوده طال كرده باشند و يا خوبكالن در شير 

  گوسفند سوده ماليده باشند

  حميقا

گويند و بهندي نپاها و در افغاني الكراكاكرا و در بفارسي خارك و باد آبله و كور آبله و آبلة پوچ و آبله پوك و پوكك 

هاي او بزرگ سفيد متفرق بود و زياده از صد   كه دانهر استت ملك مالوه كنكر تپهر نامند و آن نوعي از جدري سليم

تپ بود و جميع حواس و عقل و نفس  توان كرد و از خواص اوست كه بي باشد و از قلت عدد او شمار مي دانه نمي

   يعني مادةر است برقرار ماند و شيخ فرموده كه حميقا چيزيست ميان جدري و حصبه و از اين هر دو سالمتمريض

او را كثرت  مثل كثرت مادة جدري نيست و نه در آن حدت و فسادست مثل حدت ماده حصبه و گويند كه در 

شوند و بكمال   روز تمام پر آب مي تا سهبه تدريجباشند و  ها آبدار مي ابتداي ظهور كه هنوز كوچك بود دانه

شوند و اين را نيز از  آورند و تا سه چهار روز ديگر تما خشك مي رسند بعد از آن رو به انحطاط و پژمردگي مي مي
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اند و  آيد و تا سه مرتبه نيز گفته اند و هر شخصي را در مدت العمر يكمرتبه بر مي جملة امراض دبائبه وافده شمرده

 كه اول حميقا آن است و كمتر  استتجارت تا هفت مرتبه نقل كرده بيشتر حدوث آن بعد جدريال صاحب خالصه

برآيد بعد از آن جدري و اعراض و عالمات آن قريب به اعراض و عالمات جدري و حصبه است ليكن در جميع وجوه 

اني را كه تدابير اسلم از آنهاست و مدت مكث اين كمتر و اندر هواي خشك مولد حصبة اطفال مرطوب و كس

ها و غذاهاي تر دارند افتد و اندر هواي تر مولد آبلة اطفال صفراوي و آنها را كه تدابير  افزا از خوردن ميوه رطوبت

 ظهور به تدريجهاي آن   دانهكه آنافزا دارند پديد آيد و گويند كه انواع كلي آن دو نوع بمشاهده درآمده يكي  خشكي

خفيف و خارش بدن و بيخوابي تا دو سه روز و بعد از آن رو  تب  ابتدا بدارو به آنكند ليكن همان قسم از مي

نشيند و  آيد و باز فرو مي ها سرخ با خارش برمي دارد بلكه بعضي دانه هاي آن آب برنمي آورد و تمام دانه بتخفيف مي

و خارش كم بسيار  تب شود و يا آن  ميآيد و زود و بلند پرآب  دفعه همان قسم آبدار برميكه آنگردد و دوم  زائل مي

 اين نوع محتاج بعالج نيست از خود زائل شود و اگر حاجت افتد سبكتر عالج جدري عالجگردد  بزودي خشك مي

 و از روز سوم يا چهارم غسل نمودن به آب سرد هر روز يا  استكنند و گويند كه عالجش از ابتدا خورانيدن مبردات

مزورات بارد مانند دوغ با چالو عدس مقشر و ماش مقشر پخته با چالو و يا كدو يا پلول يا  در ميان و غذا بيك روز

روغن باشد بهتر يا ماءالشعير با اندكي نبات يا با يكي از  اسفاناخ پخته با روغن بادام و يا مسكه بسيار كم و اگر بي

نها دورا اواخر تبريد فرمودن بمزورات مذكوره در اشربة مناسبه مثل شربت كاوي يا جمار يا نيلوفر يا عناب و امثال اي

 به مثلجدري و آنچه در حصبه بيايد و احياناً اگر محتاج به اعانت شود بتدابير خفيفة جدري اعانت نمايند 

 لك خام سه ماشه جوشانيده صاف يك تولهخورانيدن مطبوخ انجير زرد يك عدد زردك سه عدد نخود با پوست 

ندوانه و يا شيره تخم كدو و يا شيرة تخم خيارين و يا شيرة تخم خرفة مقشر هر كدام كه نموده با شيره تخم ه

 خاكشي سنگ شو نه ماشه يا مطبوخ خفيف ديگر دو سه روز دهند و از براي رفع خارش صندل سرخ يك تولهباشد 
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دهد بتدابيريكه در جدري سائيده بر بدن بمالند و بگذارند تا خشك شود پس به آب غسل نمايند و هر عارضه كه رو 

  ذكر يافت معالجه نمايند

  حصبه

 دانة جاورس و چون شروع كند اول ورم گيرد و خطوط مستدير سرخ رنگ با به قدربثوريست سرخ رنگ متفرق 

ها ظهور نمايد و پخته نشود و  پوست ملتصق شبيه بنشانهاي گزيدن كيك پديد آيد و بعد از آن در همان موضع دانه

 و  استلكه خشكريشه باريك گردد و پوست او مانند سبوس جدا شود مادة او خون ردي صفراوي و اندكريم نكند ب

  و اين هم از جمله امراض وبائير استت تر باشد ليكن حصبه كشنده ميل بخشكي دارد و بدين سبب بثور او كوچك

ا افزا از ادويه و اغذيه و فواكه  و هركه مستعد حصبه باشد خشك و الغر و صفراوي باشد خصوص كه تدبير صفراست

حاره مثل خرما و عسل و حلويات از قبل نموده باشد و هرگاه كه زمستان خشك گذرد و سرما بر عادت آن واليت 

او  تب  كهآن استنباشد و تابستان گرم و خشك باشد اندر آخر خريف حصبه بسيار افتد و عالمت خاصه حصبه 

گي بيرون آيد و جدري در يك بارباشد و غثيان و قلق بيحد بود و در بيشتر حالها جدري  تب تر از گرمتر و تاسه ناك

فرمايد   ميشيخيك هفته و زودتر اندر سه روز بيرون آيد و بثرهاي حصبه بزرگ نباشد و از پوست برداشته نشود و 

به صفراويست و در  و ميان هر دو در اكثر احوال فرق نيست بجز اينكه حص استكه حصبه گويا كه جدري صفراوي

باشد و خصوصاً در اوائل او و جدري را  كند و با وي بلندي معتدبه نمي حجم كوچك تر و گويا كه از جلد تجاوز نمي

باشد و از جدري كمتر بود و چشم را تعرض از جدري كمتر كند و عالمات ظهور اين  در اول ظهور او نتو و بلندي مي

اكثر و كرب و اشتعال اشد و درد پشت كمتر بود و عالمات  در اين تهوعقريب از عالمات ظهور جدريست ليكن 

 و صلب و اخضر و بنفسجي  استالظهور و نضج سليم سالمت اين عالمت سالمت جدريست پس حصبه سريع

 گي غائب شود ردي مغشييك بارالنضج متواترالغشي و كرب باشد آن قاتل بود و ايضاً آنچه  رديست و آنچه بطي

باشد   گويد كه حصبه در چشم و حلق كمتر حادث شود و حدوث آن از خون  رقيق بسيار تيز ميمودمح و است
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محرقه و كرب و سوزش  خوف و قلق و اضطراب و بيخوابي و  تب گردد و عالمت حصبه حتي ك همره صفرا مي

 و  استتالخروج سرخ رنگ غيرشديد الحمر  و اسلم آن سريع استتشنگي شديد و خبث نفس و خارش بيني

 كه تا روز چهارم و قريب آن برايد و از ابن زكريا نقل كرده كه چون جدري آن است گويد كه حصبه سليم خجندي

او كرب ساكن نشود و تخفيف نيابد و با وي غشي و خفقان هيجان  تب و حصبه را ببينند كه خروج او دشوار گردد و

 زيرا كه من اكثر اطفال را ديدم كه يك  استضا از آن واجبنمايد مريض هالك شود و ايضاً مراعات چشم و باقي اع

نويسد كه سبب اين مرض دفع طبيعت بود خون صفراوي   ميميربهاءالدينمرض زائل شد و  در اين چشم ايشان

حاد را كه غليان عفوني يافته باشد و از جملة امراض وافده و وارده است يعني چون در جائي پديد آيد خلقي بسيار 

 مصاحبت و مقارنت و مالقات يكديگر و چون اين مرض بيشتر اندر خريف و بهار و در به جهتگرفتار شوند بدان 

آيد و بيشتر افتد و اين مرض در مدت عمر  بدي هوا افتد مردمي را كه صفراوي باشند در تن ايشان بسيار پديد مي

زياده از اين نادر بود و آنجا كه طبيعت قوي بود ايم و  آيد و در دونوبت هم ديده هركسي را يك نوبت البته پديد مي

بروز كند واال در هفته برآيد و آنچه از هفته درگذرد و هنوز هيچ بروز نكرده باشد اكثر با خطر بود  تب اندر سه روز از

ديدم شخصي قوي مزاج را كه دو روز اندك تململي بود و روز سوم از سر تا پا حصبة سرخ بيرون كرد و بخير 

كردند و سخت سرفه داشتند بعد هفته  گاهي فراشا مي تب ت و پرهيزي نداشت و ديدم چند كس را كه اندرگذش

 ري از   و سالمت يافتند و هيچ مخصوص از درد پشت و پايها خالي نباشد و در بلدةبه دستورحصبة سرخ بروز كرد 

ر و گرميها و شيرينيهاي ديگر و بدبوي در جهت مناسبت هوا و تدابير مثل كثرت تناول انگور شيرين و دوشاب و خم

 چنان يافتم كه بول محصوب اكثر سرخ و غليظ باشد چون لحظه بنهند به تجربهگرمي روز اين مرض بسيار افتد و 

بريده شود همچون بول خر ماند و سالمتي نفس و آواز و قبض شكم اندرين مرض نشان خير بود جهت داللت بر 

 قوت و ميل ماده بخارج و اختالف ظهور و خفاي آن نيك نباشد جهت داللت بر عجز سالمتي آالت تنفس و كمال

طبيعت و ميل ماده به اندرون و اين در اكثر احوال منذر بوقوع اسهال باشد يا بغشي خصوصاً كه رنگ آن بنفش بود 
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 هالكت نزديك بود و هرگاه تشنگي و كرب عظيم شود و ظاهر تن سرد گردد و رنگ حصبه بسياهي يا بسبزي گرايد

مرض سخت بد باشد و بسرسام مهلك زود منتقل شود و اسهال قبل از  در اين اند  كه فصد نكردهآن راو بيهوشي 

بروز و بعد از بروز ناقص هم نيك نباشد اما بعد از بروز تام و وفور قوت و بعد يازدهم اكثر آن بود كه بحران شافي 

مرض نيكو و اكثر با سالمت باشد و هرگاه محصوب را اسهال خون افتد ين  در ا و رعاف بحراني استباشد و مجرب

حال بد باشد بتخصيص در اواخر ليكن ممكن بود كه اگر قوت بر جاي باشد و اعراض بد ديگر نباشد و امتالي دموي 

 بچيزهاي اآن ربوده باشد بخير خالص يابد خصوصاً در اوائل و در آنجا كه خون ناب آيد زود هالك گردد و اگر 

 كه اسهال خوني نباشد اميدوارتر باشد اگرچه از آن راقابض عالج كنند در احشا ورم تولد كند و هالك گرداند و 

قي اكثر كراثي و  در اين اند و  گويند كه انواع روي حصبه را از جمله طواعين شمردهبعضيخطر خالي نباشد و 

 كه با او آن استباشد و بهترين انواع اين نيز   بول ناري ميزنگاري و طعم دهن تلخ و چشمها زرد و نبض سريع و

دفعه بروز كند در روز سوم از به يكنبض و نفس و شعور و ميل بر غذا و آب برقرار باشد و بزودي و آساني سرخ 

 و سائر اعراض كم گردد و زود خشكريشه آرد و تا هفتم و نهم صحت يابد و خالف تب ظهور عالمات و بعد از بروز

اينها همه بد و با خطر باشد و آنچه روز ششم و هفتم بروز كند و سرخ رنگ باشد و بعد بروز اعراض زائل گردد و 

آن هاي آن بروز نكرده باشد و اعراض آن بسيار شديد بود اكثر  متوسط بود و آنچه هفت روز گذشته و هنوز دانه

 و يا صلب و يا عطش بسيار و باطن ملتهب و ظاهر   سياه و يا كبود و يا سبزكه آن كه با خطر باشد خصوص است

 آنچه در عالج عالجبدن سرد بود و نفس و حواس برقرار نباشد و آنچه از چهارده روز تجاوز كند ممكن البرءست 

 حصبه مثل جدري كه آن بهر آن است آرند چه عالج اين قريب بعالج به عملجدري مسطور شد حسب حاجت 

اند و اسهال بعد روز ششم از مرض جائز   و اسهال در ابتداي اين مرض امر كردهبه فصدا صفراوي بود و بعضي اطب

 مادة اين مرض كه آن كه اين هر دو غير جائزست بهر آن است حق خجندي و ابن الياس به قولاند و  داشته

 كه تسكين اخالط و تآن اس در اين  بلكه تدبير صواب استصفراوي در غايت رداءت و فساد و بعيد از نجاح و صالح
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تغليظ آنها و منع آنها از حركت نمايند بشرب شربت عناب و يا عناب در آب صاف جوش كرده بغير شكر و بر آن 

اندك خاكشي پاشيده بنوشند و يا شربت امرود و سيب يا شربت انار و صندل و حماض بهر تقويت قلب بنوشند و 

سازد زيرا كه  ين مرض حداق و نطاسي را در معالجة خود متحير مي كه اآن استغذا ماءالشعير با عدس باشد و حق 

 دماغ و حدوث به سوي بر طبيعت بگذارند و استفراغ و تلئين طبيعت نكنند خوف ارتقاي بعض مواد به الكلاگر 

و را ي كه مذكور شد بالجمله مادة ابه سبب انجامد به هالكتسرسام بود و اگر معالجه بتحريك و استفراغ كرده شود 

 معالجه تجاوز نكنند تا از اين سابق بود و به دستوراصال حركت ندهند و از لينت باشد و انار شيرين بمكند و غذا 

مرض از نوشانيدن ترنجبين و شيرخشت حذر كنند مگر  در اين ساكن شود و تيزي ماده شكسته گردد وكه تب  آن

عير بنفشه و نيلوفر و عناب و سپستان داخل نمايند و  طبيعت بسيار قبض شود كه در آن هنگام در ماءالشكه آن

اآلس پخته  بامداد شربت بنفشه بيست درم در آب گرم بنوشانند و اگر طبيعت نرم باشد ماءالشعير كه در آن حب

اآلس بدهند  باشند به اندكي صمغ عربي و گل ارمني بنوشانند و يا مثقالي از قرص طباشير قابض با ده درم رب حب

 قرص مذكور تخم حماض چهار درم گل سرخ هفت درم صمغ عربي طباشير هر واحد صفتو امرود بمكند و بهي 

سه درم نشاسته بريان دو درم همه را باريك سائيده بلعاب اسپغول سرشته اقراص سازند و با رب بهي يا رب آس هر 

و جو و خشخاش بريان و بايد كه كدام كه حاضر باشد مقدار ده درم بخورند و غذا جاورس بريان با مغز بادام 

خاكشي مقدار يك كف در فرش صاحب حصبه و چيزي بر بدن او بپاشند و مريض از تناول چوزة مرغ و مانند آن 

 منقضي گردد تا روز چهاردهم و روبروي مريض اگر تابستان باشد صندل و مورد به تمامهاو كه تب  آنحذر كند تا 

 معالجه تا انقضاي تمام مرض تجاوز نكنند از اينفا و شاخ انگور و انار و انجير و بسوزند و اگر فصل زمستان باشد طر

باشد و سبب او غلبة صفراي سوخته و افساد او  تر مي نويسند كه چون مادة حصبه كمتر و تباه  ميجرجاني و ايالقي

وخته برابري كند و اصالح خون را بود الجرم شربتهاي خداوند حصبه سرد و تر باشد تا با خشكي و تيزي صفراي س

خون نمايد چون كشكاب و لعاب اسپغول و مانند آن و كشكاب و لعاب را به آب غوره يا آب انار ترش و مانند آن 
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 كه مثال مادة حصبه همچو آب ايستاده است كه مدتي دراز اندر ابدان ايستاده باشد و آن استبايد آميخت و بايد د

وخته باشد و لطافت از وي برده باشد پس هرگاه آب پاكيزه و بسيار بدان آميزد  سآن راعفن شده و حرارت آفتاب 

فساد او كمتر شود همچنين هرگاه كه شربتهاي سرد و تر خداوند حصبه بنوشند و اندر معده و جگر او رود و برگها 

 را نيز سخت موافق باشد  كشكاب خداوند آبله را و سينة حلقكه آنبگذرد و با خون بياميزد و خون او بصالح آيد با 

تر باشد از خداوند آبله و پوست به آب سرد و آب غوره و آب ريباس و آب زرشك نيز  ليكن خداوند حصبه را موفق

تر از خداوند  تر باشد و ماءالقرع و آب هندوانه و آب خيار ترش نيز صاحب حصبه را موافق خداوند حصبه را موافق

سخت گرم باشد بدين شربتها حاجت آيد و بدانند كه طبع خداوند آبله و  تب آبلهآبله باشد و اگر با بيرون آمدن 

حصبه نگاه بايد داشت تا اسهال نيفتد كه اندر آن خطر باشد خاصه اندر آخر حصبه سخت بد باشد ليكن گاهي اندر 

 كه آن زائل شود و دوم  صداع و حرارتيكه باشد بدانكه آنابتداي آن حاجت بتلئين طبع افتد از براي دو معني كمي 

 كه رگها ممتلي باشد و رنگ روي آن استماده لختي كمتر شود و عالمت حاجتمندي بتلئين طبع و تقليل ماده 

گران باشد و سخت فروزان نباشد و اينچنين تپها را بتازي بليده گويند و هرگاه  تب سرخ نباشد و نبض موجي بود و

ليكن به اسهال حاجت باشد پس هليلة زرد مقشر را در آب بجوشانند و  حاجت نبود به فصدكه احوال اين باشد 

صاف كرده نبات سفيد داخل نموده بنوشند و اگر آب انارين با تخم كوفته گرفته نبات در آن داخل كرده بدهند 

تر كنند و  برنند و در جالب كار بهصفرا و رطوبت را كمتر كند و هيچ گرمي نكند و خداوند حصبه را اگر آلوي سياه 

 كه آن استآن جالب بنوشانند و آلو تر كرده چند دانه بخورانند وقت حاجت كم كردن مادة آن انسب بود و بايد د

در حصبه ترنجبين نشايد و او زيرا كه مضرت آن خداوند حصبه را همچون مضرت عسل باشد بر مردم مجدور و 

 اندر آبله چنان كه منش گشتن و تا سه زياده كند و همبيقراري و غثيان زياده شود و بنفشه و آب لبالب همچنين

تر   كه اگر عالمات غلبة خون ظاهر گردد نخست لختي خون كمتر كنند همچنين در حصبه اوليآن استتر  اولي

سخت گرم و دهان تلخ و چشم  تب  مشغول شوند خاصه اگربه تسكين نخست لختي از صفرا كمتر كنند پس كه آن

 كه طبع نرم باشد بهيچ وجه تدبير اسهال آوردن نبايد كرد و هميشه اندر آبله و حصبه آن رااشد و زرد و بول ناري ب
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احتياط بايد كرد تا بعد از پنج روز طبع نرم نشود خاصه اندر حصبه و هرگاه كه از نرم شدن طبع احتياط كنند 

 حاجت آيد پوست انار از اينك جو بريان كرده تا طبع نرم نشود و اگر زياده كشكاب از پوست جو سازند يا از كش

 و اگر طبع سخت نرم باشد صمغ عربي و  است رسمچنان كهنمائيم يكجا بپزند  دانه و كشك جو بريان كرده مي

ن با رب بهي  سه درم سفيد الطيبه قدرطباشير بر آن كشكاب افكند و اگر بدين كار برنيابد پيش از كشكاب مذكور 

 گل سرخ طباشير تخم حماض سماق زرشك گل الطين صفت سفوفترش ده درم بخورند پس كشكاب بنوشند 

 نيم جزو و اگر كار دراز گردد دوغ ترش پالوده و هر يك پوست خشخاش صمغ عربي گلنار يك جزو هر يكمختوم 

 كه در اول اندكي اسهال آن استحصبه مسكه را از آن جدا كرده با كبك و صمغ عربي بدهند و رعايت كردن در 

 گويد كه اهرن گفته كه عالج جدري و حصبه مثل عالج نوح ابنآرند و در آخر حصبه رها كنند كه اسهال نشود 

بايد كه در حصبه  تر از جدريست و مي  نوشته كه حصبه خبيثمحمدبن زكريا هرگاه به اسهال باشد و  استحميات

 آب آلو و انار ترش بشحم كوفته با شكر و ماءالشعير و آب هندوانه و به مثلكنند اخراج صفرا برفق بغير اسخان 

 رسد و بيم بيهوشي و غشي به همماءالخيار و ماءالقرع و لعاب بزرقطونا و مانند آن و اگر عقب شرب اينها غم و كرب 

ه بپوشند تا بدان تسكين يابد باشد آب گرم جرعه جرعه بدهند و ساعتي در آن بنشانند و مالش بدن او كنند و بجام

 رسيد حضرت به هالكت خالصةالتجارب گويد كه جواني كشميري را در ري حصبه سياه پيدا شد و نزديك مصنف

استادي او را سه عدد انجير خشك با مغز جوز دادند بخورد و صحت يافت و طريق عالجيكه بر محصوبان تجربه 

ايم و بعد از آن جهت تسكين و تقويت  ئل فصد و يا تقليل دم فرموده كه در اواآن استخطر بوده  ايم و بي كرده

 از اين كه آن راايم و  كشكاب ساده سرد كرده و آش جو كه اندر آن عناب و اندك گشنيز سبز جوشيده باشد داده

لو ايم و به آب سرد و آب عناب جوشيده و اندك يخ و شفتا غذا نفرت شده برنج اندر آب مطبوخ جو پخته داده

ايم و گاهي كه دهن سخت خشكي  تسكين حرارت كرده و گاهي آب آلو جهت تسكين صفرا به آب عناب خلط كرده

ايم آن هنگام  ايم و آلو و هندوانه نداده ايم و اگر شكم نرم بود منع عمل نموده كرده هندوانه شيرين سرد كرده داده
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بروز حصبه و بدين ترتيب و تدبير هيچ محصولي را خطائي ايم خصوصاً بعد  اند و آب جو پخته فرموده غذا ماش برنج

 و  استشود ناقص يا متراجع اند و آنجا كه بروز دير مي هاي بد به اين تدبير صحت يافته نرسيده و بسيار از حصبه

ت  دارند و جرعه جرعه آب سرد بدهند و اگر قو  بايد كه تن او را انجام پوشيده استطبيعت را بياري دادن احتياج

داشته باشد كه قدري آب گرم ساعتي در شيب جامة او دارند تا بخار آن تن او را نرم و مسام او را گشاده سازد 

صواب بود و انجير چند عدد در آب عناب جوشانيده آب او دادن هم ممد بروز بود و اگر قبل از بروز  طبع نرم باشد 

 ترش و رب آن و مزيدن اناردانه و زرشك موافق بود قبل از و منع بروز كند و يا بيم حدوث اسهال باشد مزيدن بهي

غذا و بسيار را ديدم كه در يخ و ترشي مبالغه كردند و حصبه بخير گذشت اما گراني در زبان و يا در گوش پيدا 

كردند و بر آن ماندند و آنجا كه گراني سر و صداع و يا بيهوشي و غفلت بسيار شود و امتالي خون باشد و فصد 

شده و حصبه نيز هنوز بروز نكرده اگر ممكن بود تقليل دم غير از آن هيچ تدبيري مفيد نيايد و اگر امتالي دم ن

نباشد و يا فصد در اوائل شده باشد ماده را از دماغ باز بايد داشت بحقنه و شياف و بپاشويه و بويانيدن كافور و 

 كه ضعفي باشد و غذاي قويتر خواهد چوجة مرغ آن راوز لخلخه بارد و ماليدن تيزاب بر كفهاي دست او و بعد بر

بايد داد پخته يا كباب كرده و بفايزي اندر ري هواي مولد حصبه شد در اطفال و كودكان و چنان بود كه سرفة 

شد  بيشتر مي تب آمد و بوقت شب هنگام سرفه مطبقه قوي پديد مي تب سخت و تململي پيدا كردند و بعد يك روز

شد و چنان تجربه شد كه انجير جهت سرفه   آواز گرفته بود و روز پنجم حصبة سرخ بر تمام بدن ظاهر ميو اكثر را

را و غذاي نافع بعضي را  تب  مضر بود هم سرفه را و همها ترشيكرد و  دادند نافع بود و بروز حصبه را نيز مدد مي مي

 گوشت اندر آن جوشيده و بعضي را آش جو ساده و شوربا برنج بود و گوشت گوسفند اندر آن جوشيده و حليم گندم

دادند و بعضي   و سرديها و شيرينيها هيچ نميها ترشيبعضي را نوغان برنج و بعضي را ماش برنج و ديگر چربيها و 

دادند و بدين نوع تدبير جمله صحت يافتند اكثر در هفت روز در يازدهم  كودكان معتاد ميوه را انار ملسي اندكي مي

شد و بيشتر احتياج به تنقية كودكان   بود و چون مرض هوائي و ضعيف بود حاجت به تنقيه نميبه عرقن تام بحرا

سخت مرطوب و مردم رسيده را باشد جهت قوت سبب بتخصيص كه تدابير اكل و شرب ايشان بد بوده باشد و 
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ن شپس براي بروز حصبه  گزيدكه آنگذاشتند كه جامة پاك بپوشد جهت  حضرت استادي هيچ محصوب را نمي

نويسند كه اگر صفرا در كمال غلبه و زيادتي و در طبيعت نيز قبض باشد بزودي طبع  ين ميمتأخر بعضينيكو باشد 

را نرم نمايند بملينات مناسبة دافع صفرا مثل ماءالشعير يا شربت آلو يا تمرهندي يا آب انارين معصور با شحم و 

 پانزده دانه سپستان هر يكمض تمرهندي پنج توله آلوي بخارا و زردآلوي ترش شيرخشت يا به اين نقوع فواكه حا

 پادسير تر كرده ماليده دو توله تا چهار توله به قدر سي دانه در عرق كاسني يا آب مروق آن هر يكعناب 

ده يا شيرخشت حل كرده بنوشند يا مغز خيارشنبر و تمرهندي در آب كاسني مروق يا عرق آن حل كرده صاف نمو

 بيست دانه خوباني هر يكشيرخشت و روغن بادام بخورند اگر سرفه نباشد واال اين نقوع حلو بدهند عناب سپستان 

 پانزده دانه در عرق نيلوفر يا مكوه تر كرده با چهار توله شيرخشت بخورند يا مغز فلوس و هر يكمويز منقي 

ت و روغن بادام و يا مغز فلوس را در لعاب بهدانه و سپستان را در آب هندوانه خيسانيده صاف كرده با شيرخش

اسپغول و ريشه خطمي ماليده با شيرخشت و روغن بادام دهند پس بنگرند اگر خون نيز كمال غلبه داشته باشد 

جوان محرورالمزاج را فصد اكحل يا باسليق و غيره نمايند بعد از آن مطفيات و مسكنات صفرا خون بدهند مثل 

ق مذكور شد و شربت نارنج و ترنج و ليمو و ريباس و غوره و توت و آلو و زرشك و سكنجبين هركدام اشربة كه ساب

كه مناسب باشد با عرق كاسني يا آب برگ كاسني و خاكشي سنگ شود يا اسپغول پاشيده پس اگر غليان و حدت 

 و حدت آن كم گردند بسيار از  غليانمقداري كهماده قوي و رقيق باشد متوجه بتلغيظ آن شوند بمبردات مغلظه ب

از حد مانند شيرة تخم خيارين يا مغز تخم كدو يا مغز تخم هندوانه بشربت عناب يا نيلوفر يا كاوي يا جمار نخل و 

 به آب انار ترش يا شربت آن يا شربت بهي ترش و سماق و مانند آن اگر سرفه نباشد ر است همه بهتر قرص كافواين

 چندان نداشته باشد احتياج بتغليظ نيست كه آن بسيار ضرر دارد بلكه اگر ماده غلظتي و اما اگر غليان و حدت

العثلب با   آب برگ باديان و برگ كاسني و برگ عنببه مثلداشته باشد ترقيق آن نمايند و اعانت طبيعت بر بروزي 

شد شيرة تخم آنها با شو و عرق كادي يا جمار نخل و شربت آن كنند و اگر برگهاي مذكوره نبا خاكشي سنگ
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خاكشي و شربت كادي و عرق گل و بيخ آن بدهند و محافظت بعض اعضاي شريفه بتدابيريكه در جدري گذشت 

بايد كرد و از ماليدن روغن بر بدن اجتناب نمايند اين همه تدابير قبل از بروز حصه است اما بعد بروز مغلظات و 

بايد   نيز از دست ندهند و معينات بر بروز ميآن را و حدوث ثوران مبردات البته نبايد داد و مالحظة غلبة صفرا

هر خورانيد مثل آب باديان و غيره مسطوره يا نقوع يا مطبوخ تخم آنها باضافة بيخ كاسني و بيخ باديان و گل نيلوفر 

 ديري كند شو و اگر حصبه در بروز  يك درم تا يك مثقال با يكي از شربتهاي مناسبه و سه درم خاكشي سنگيك

ها تمام بروز  سه عدد انجير و سي عدد سپستان و ده دانة آلوي بخارا در آن مطبوخ اضافه نمايند تا آنگاه كه دانه

ها تمام بروز كنند و اگر اين كفايت نكند يكي از مطبوخات مذكوره در  كنند و اگر اين كفايت نمايند تا انگاه كه دانه

الجمله عرق آيد ليكن با  را گرم دارند و اندك اندك آب گرم بخورانند تا فيجدري كه مناسب دانند بدهند و بدن 

شرائط مسطوره در جدري از بحال بودن نفس و حواس و غيره و اگر خشكي دماغ يا بيخوابي عارض گردد و شير 

ر گوش نيز  تخفيف حاصل نشود داز ايندختر در بيني چكانند و پارچه بدان تر كرده بر تارك سر او بگذارند اگر 

ة آب روغن ياسمين بمالند تا سفيد گردد تدهين نمايند و غذا  بچكانند و بر كف دست و يا بجاهاي ديگر چند قطر

شيريني و شربت و يا ماش  گوشت و روغن مثل آش جو به اندكي نبات يا شربتي ترش مناسب يا بي بمزورات بي

يا ماش مقشر و تورئي به اندك نمك و روغن بادام پخته  مقشر به عدسمقشر و كدو و اسفاناخ و خرفه و يا پلول 

چاشني با چالو نان در جميع اوقات  دار به آب انار و سيب ترش و زرشك و آلو اگر سرفه نباشد واال بي همه چاشني

 و هرگاه تشنه شود آب سرد كه بهوا سرد شده باشد نه ببرف وشوره بدهند و اسپغول بر آن  استموافق و مناسب

 و اگر  استد و اگر سرفه نباشد سكنجبين ساده با عرق كاسني يا بيد ساده يا نيلوفر نيكو مسكن عطشبپاشن

تشنگي بسيار غلبه كند و بهيچ نوع تسكين نيابد آب سرد مقداري كثير بخورانند و قي فرمايند كه بسيار معين بر 

خر بعد ريختن خشكريشه اندر مكان سرد هوا  و در مكان معتدل الهوا در ابتدا بنشانند و در اوا استتسكين تشنگي

وادار نشانند و مبردات مثل شيرة تم خرفه و مغز تخم هندوانه و مغز تخم كدو و امثال آن و يا ماءالشعير با يكي از 

شربتهاي مناسبه و يا اسپغول با عرقي و شربتي مناسب و سكنجبين و يا آب هندوانة رسيده و مغز تخم خيارين و 
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دار مثل انار و توت و آلو و  هاي بارد ترش و چاشني  دوغ گاو مسكه گرفته كه بسيار ترش نباشد و يا ميوهكسيرو و يا

 و به آب  استريباس اگر سرفه نباشد واال سرد شيرين مثل شفتالو و انار شيرين و سپستان تازه و مانند اينها مناسب

 كه اگر اسهال در آواخر اين مرض عارض گردد و انندو بدسرد اكثر غسل كرده باشند يك روز يا دو روز در ميان 

 در اين زود متوجه حبس آن گردند بتدابيريكه در جدري ذكر يافت و محافظت قلب و دماغ و جگر و اعضاي تنفس

سوده و بيدمشك و كافور و نيلوفر مانند اينها و  به گالب مرض بسيار الزم شمرند بخوشبوهاي سرد مثل صندل

د سوده و فادزهر معدني با عرقيات مناسبه مثل عرق بيدمشك و بهاربيد و نيلوفر و گالب و اشربة خورانيدن مرواري

مناسبه مثل شربت صندل ترش و سيب ترش و ريباس و انارين و نهادن پارچة تر كرده بر سينه و جگر و تارك سر 

وز متعرض آن نشوند مگر بضرورت بسيار  و اگر در ابتدا اتفاق تلئين و اخراج خون نشده باشد بعد برمفيد استبسيار 

اند زيرا كه در آن خطر از ملينات زياده  قوي اما مسهالت قويه را حذاق اطبا در هيچ حال اندرين امراض تجويز نكرده

است و از خوردن گوشت و روغن و چيزهاي گرم و چرب و خوشبوهاي تند و بدبو متعقن و از مكان گرم متعفن و از 

و سوءهضم و از خلو معده و از شرب آب ثقيل متعفن اجتناب بايد كرد و در وقتي از اوقات كه كثرت تناول غذا 

 صعود ابخره و مواد بدماغ خوف حدوث سرسام يا اختالل حواس و يا رسيدن به سببقبض بسيار عارض گردد و 

 بعد از بالجملهرده كنند بخار آن بقلب و حدوث غشي باشد ناچار تلئين شكم بملينات مذكوره و يا بحقنة لينة با

اآلس و طباشير و   اگر در اواخر او طبع نرم شود بشربت حب استظهور حصبه از مبردات و ملينات احتراز واجب

صمغ عربي و گل ارمني و زهرمهرة خطائي و قرص طباشير قابض و رب بهي و مانند آن بازدارند و اگر اسهال دموي 

الفوز بحبس او  مايند و اگر رعاف افتد و خوف ضعف و سوقط قوت بود فيبود بشربت انجبار و مثل آن معالجه ن

 كه خواب نيايد در آخر آن راكوشند كه افراط آن خطر دارد و ادوية حابس آن در عالج رعاف بتفصيل گفته شد و 

ية مرض شربت خشخاش توان داد و سرفة شديد را بلعوقات معتدله دفع بايد كرد و همچنين هر مرض را به ادو

  مناسب آن تدارك نمايند و اهللا تعالي هو الشافي و في الصعاب هواالكافي
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  شرا

به تر و گرمتر بود و  بثور پهن مائل بسرخي بود و با خارش و كرب باشد و دفعه حادث شود پس اگر دموي باشد سرخ

گفته كه گاهي  شيخ ظاهر شود و در روز شدت كند و اگر بلغمي باشد سفيد بود و در شب شدت كند و سرعت

يك  كه ر استرطوبت از آن سيالن كند و در اكثر امر كرب او و حكه در شب اشتداد نمايد و سببش بخارات حا

گي در بدن ثوران كند و آن يا از خون صفراوي پيدا شود و يا از بلغم شور و چون شراب موضع فراخ درگيرد اگر بار

كنند  ه شري مرضيست كه جهال اطبا در آن تهاون مي نوشته كطبريغب باشد و  تب فصد نكنند خوف حدوث

كند  شود و از تهاون در زكام نزله تولد مي  در صداع خبطه نهادن نمايند و از تهاون در خبطه زكام پيدا ميچنان كه

گردد همچنين از تهاون در شري فساد مسام و جلد  الجنب و شوصه حادث مي الريه و ذات و از تهاون در نزله ذات

 آن و از انصباب مواد جرب و دماميل و دبيالت و به سويود و از فساد او ضعف اعضا و از ضعف آن انصباب مواد ش مي

انجامد و شري يا از خون گرم حار بود كه در آن حرافت  گردد و گاهي بسقوط اعضا مي بثور رديه و فاسد لحم مي

بت رقيق فاسد باشد كه بشوريت حدت يا بدو آنچه از باشد و چيزي از رطوبت فاسدة غليظه با وي آميزد و يا از رطو

به رطوبات مالحه با وي آميزد از سر نزول نمايد و گاهي با رطوبت چيزي از اخالط سوداوي فاسدالكيفيت آميزد و 

 سبب موجب رنگ شري و صورت او باشد پس آنچه از خون سخين باشد كه در حدت كمتر از خوني بود كه حسب

باشد صورت شري بثور صغار سرخ رنگ بود و با وي كرب و قلق و حالت شبيه بحمي باشد و  يدر جمره و نمله م

آنچه از رطوبت فاسد باشد صورت او بثور كبار سفيدرنگ بود و با آن غثيان و تهبج باشد و گاهي با وي قذف رطوبت 

دن و تنگي مسام و ضعف از اخراج  سطح ببه سويبود و گاهي با نوع اول قذف صفرا باشد و ظهور او نزد اندفاع خلط 

 كثرت او يا غلظ او يا هر دو باشد پس مسام متورم شود و جلد متقشر گردد و آنچه ظاهر شود مثل بثور به سببآن 

 كه هر دو نوع آن است گويد حق خجندي و  استپهن گردد و با آن حكه بود سبب حرافت و ملوحت كه در خلط
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 به سببند ليكن در بلغمي بيشتر باشد و اين مرض از صفرا سودا كمتر افتد شري در شب كثرت نمايند و خارش آر

  قلت تبخير بنابر يبوست آنها

  عالج شراي دموي

فصد هفت اندام كنند و لعاب بهدانه شيرة عناب شيرة صندل در عرقيات بارد برآورده شربت نيلوفر داخل كرده 

 سائيده مالند و روغن گل و خربزهد و يا سبوس گندم و تخم بنوشند و گيرو و پهنكري هر دو سائيده بر بدن بمالن

 بر بدن ريختن نافع و عدس مقشر با سركه خوردن مفيد و يا گرم نيم و آب مفيد استسركه و گالب ماليدن خيلي 

بعد فصد عناب پنج دانه شاهتره شش ماشه در عرق شاهتره ده توله جوشانيده شيرة تخم كاسني شش ماشه 

 دو ماشه بر جلد بمالند تا هر يكوله داخل كرده بنوشند و گيرو و نمك سانبهر و سبوس نانخواه سكنجبين دو ت

تفتيح مسام و تحليل بخارات كند و طين مغره با سكنجبين ساده خوردن و برگ بانس به آب جوشانيده غسل كردن 

 و آب  استبات والد مرحومو سبوس گندم و گشنيز خشك برآتش انداخته دود آن بر تمام بدن رسانيدن از مجر

 دو درم با جالب خوردن و حبي كه در هر يككاسني مروق با سكنجبين و خاكشي نوشيدن و خاكشي و اسپغول 

به عالج ماشرا گذشت استعمال كردن نيز نافع بود و اگر فائده نشود نضج ماده از منضج بارده نموده تنقية صفرا 

كند  نند بايد كرد و استعمال قرص كافور با تبريد مذكور نيز فائده مي بارد كه در آن هليلجات نيز داخل كمسهل

 و اگر مويز منقي و يا به عسلنافع اين نوع شرا شرب و ضماد عصارة بارتنگ و كذا عصارة گشنيز سبز  ذكر ادوية

فع و شرب زيت خوشبو داخل كرده ضماد نمايند نافعتر باشد و كذا افسنتين و كذا تخم كاهو و كذا جمار نخل نا

 و بردن مريض در حمام و طالي بدن او به آب بيد در حمام و كذا شرب گشنيز به شكرعرق بيد ساده سي درم 

آبنوس مثل غبار سوده كه مسكن غليان خونست و كذا نقوع   دو درم هر روز و كذا برادة هر يكخشك و شكم 

ونست و كذا طرخون اندك خوردن و ضماد تمرهندي و كذا آب ليمو و كذا نيل هندي نيم درم كه مسكن جوش خ

 به عسل آميخته و كذا نان گندم به آب گشنيز و كذا برگ خيار به سركهپشك گوسفند يا بز مثل غبار سوده 
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 و روغن گل پخته و كذا سماق به آب گندنا سرشته يا تخم به شرابآميخته و كذا عصارة برگ آس يا حب او تنها يا 

 يا آب حل كرده و كذا آب كاسني و به سركهكذا آرد جو و تخم گندنا مساوي و كذا مغره گندنا مساوي او آميخته و 

 و عسل و كذا بقم و كذا به سركه و غبار آسيا به سركهروغن گل و كذا برگ توت باريك سوده در حمام و كذا صبر 

فع بود و اگر برگ كنجد  و اگر دوغ گاو بنوشند و هم طال نمايند نا استخوالن به آب حل كرده هر واحد نافع

العثلب گشنيز كاكنج  شراي حار از بياض اوستاد مغفور عنب ضماد مفيد استجوشانيده غسل نمايند براي ماشرا هم 

حضض مازوي سبز صندل سفيد زردچوبه طال قدري آرد جو با هم آميخته طال نمايند و لباس سرخ قطعا نپوشند 

مفيد  براي شرا كه با حرارت و سوزش باشد بسيار عرق صدبرگمايند  و گالب طال نبه سركهبرابر كوفته بيخته 

 گل صد برگ زرد پاو آثار در آب بيخ كيله دو آثار شب تر كرده صبح عرق كشند و دو توله صبح و شام بنوشند است

 ابوسهل گويد كه شري اگر از خون باشد كه حدت و سخونت اقوال حكما ر استو اگر با قرص كافور دهند بهت

ذيرد بايد كه فصد كنند بعد آن مطبوخ تمرهندي و آلوي بخارا و هليلة زرد و بنفشه بنوشند و يا آب انارين يا پ

 شيخ سرشته بخورند به سكنجبينتمرهندي بياشامند و يا بگيرند هليلة زرد دو درم ايارج فيقرا يك درم و 

به  اسهال صفرا نمايند اگر قوت متحمل باشد به عده  است واجببه فصدفرمايد كه اگر خون غالب باشد مبادرت  مي

 تمرهندي و آب انارين و آب به مثل هليله دو جزو و ايارج يك جزو شربتي سه درم در سكنجبين و تسكين او مثل

الرائب و قرص طباشير كافوري به آب انار كنند و نوشيدن آب گرم در روزي چند  انار ميخوش و نقوع خوباني و ماء

بخشد و تلئين طبيعت صاحب او كند و نقوع سماق صاف كرده سه اوقيه نوشيدن تسكين تمام نمايد و  نفع آن رابار 

نويسند   ميايالقي و جرجاني بادام و سركة زيت به آب غوره و دوغ باشد به روغناز اغذيه طفشيل و سركة زيت 

ربت غوره و آب غوره به آب سرد  پديد آيد آب غوره طال كنند و شحالي كه كه عالمات خوني ظاهر بود در آن را

الفور رگ زنند و حجامت كنند و اگر آب غوره حاضر نباشد سركه و  دهند تا ساكن شود و هرگاه كه تسكين شد في

گالب و آب كرفس و روغن گل طال بايد كرد و بنقوع تمرهندي و دوغ ترش تسكين دهند و اگر بعد از فصد نيز 
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 هليلة زرد دو درم ايارج فيقرا يك درم كتيرا يك دانگ و به آب كرفس حبها معاودت كند و قوت قوي باشد بگيرند

ساخته بدهند و اگر حرارت عظيم باشد آب انار و دوغ و غير آن با قرص كافور يا با قرص طباشير بايد داد و اگر مدت 

ري دهند تا بخوبي قي كند الثعلب بدهند و اگر غثيان بود بر قي يا دراز گردد نقوع صبر به آب كاسني يا به آب عنب

 گويد كه اگر شري حادث از خون صفراوي باشد فصد باسليق كنند و آب آلو و آب انار و آب تمرهندي اهللا ابن هبه

 بنوشانند و اگر طبيعت نرم باشد رب بهي يا آب بهي يا شربت سيب بدهند پس اگر عالمات صفرا به سكنجبين

 يا اسپغول به سكنجبين الحق شود شيرة تخم خرفه آن راآورند و اگر كرب  اسهال به شكرظاهر باشد به آب انارين 

الثعلب و  بجالب بنوشانند و اگر ساكن نشود قرص كافور دهند و غذا بسماقيه و حصرميه سازند و بدن را به آب عنب

باشند بنشانند  بنفشه و نيلوفر در آن جوشانيده آبي كهآب گشنيز و كاكنج و قدري آرد جو سركه طال كنند و در 

به  قوت و فصل و هوا خون برآرند به قدر نكنند خوف غب بر آن باشد و به فصد گويد كه اگر مبادرت ابن الياس

 هليلة زرد بفلوس خيارشنير و يا خشيرخشت به مطبوخ فواكه مقوي بسمقونيا و يا به مطبوخ تنقية بدن از صفرا عده

 آب انارين بشحم آنها افشرده هر واحد بيست درم بترنجبين يا و ترنجبين هر واحد ده درم نمايند و هر صبح

شيرخشت ده درم بنوشانند و يا هر بامداد آب هندوانه يا ماءالخيار يا سكنجبين ساده يا ماءالرائب هركدام كه باشد 

دو سازند و  بادام و اسفاناخ و كبه مغز سفيد ده درم بدهند و غذا مزوره آب انار ترش يا آب غوره به شكرده درم 

 و اخراج به فصد گويد كه عالج نوع دموي طبريقرص كافور يك مثقال بماءالرائب بيست مثقال ايشان را نافع بود 

 قوت كنند و ماءالشعير و سكنبجين ساده بنوشند و اقتصار بر مزورات معمول به آب غوره و آب سيب به حسبخون 

ن نمايند و اگر زوال او دشوار گردد و قوت اطاعت كند حل ترش و سركه و كاهو و كاسني و اسفاناخ و مانند آ

طبيعت به اين مطبوخ كنند بگيرند هليلة زرد منقي بيست درم آلو سي عدد عناب پنجاه عدد تمرهندي منقي از 

الثعلب گشنيز خشك توت سياه خشك  ليف و حب سي درم ترنجبين مثل او تخم كشوث تخم كاسني برگ عنب

رم همه را جوشانيده صاف نموده يك درم گرفته هفت درم فلوس خيارشنبر ماليده بار ديگر كرده هر واحد پنج د
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 تبدير زائل نشود و قاروره حاد باشد سفوف از اين بنوشند و اگر گرم نيمصاف كرده نيم دانگ انطاكي مشوي انداخته 

م مغز تخم خيار مغز تخم  بگيرند تخم كاسني تخم كشوث تخم خرفه هر واحد سه درنسخة آنكافور بخورانند 

 سه درم  است بيخ كه آن حشيشة سفيدرنگدرم يكبادرنگ هر واحد پنج درم نشاسته كتيرا صمغ عربي هر واحد 

 كافور سه طسوج كوفته بيخته سفوف سازند و اگر قرص بندند بهتر بود و هر روز سه درم با دو درم يكمازوي سبز 

 طبيعي عود كند و به حالتذكور شد تناول نمايند پس هرگاه قارورة او اوقية سكنجبين ساده بخورند  و غذا كه م

الثعلب و آب گشنيز سبز و آب انار ميخوش گرفته پوست جو يا آرد آن يك  شري زائل نشود آب كاسني و آب عنب

 شود شبانه روز در آن تر كرده برهم زنند تا لزوجت در آن پيدا شود بر همه بدن ضماد نمايند و هرگاه كه خشك

 اعادة او كنند و يك شبانه روز اين عمل كنند بعد از آن در حمام داخل شوند و اگر به اين تدبير زائل نگردد سركه

 به عمل ضرور زائل شود و از طالي عجيب اين نوع كه بعد تنقيه از ايندر روغن گل در حمام بمالند كه به گالب 

الفور يا در   برند و اين فيكار بهقدري صندل و بوش حل كرده  كه در آب برگ بهي و آب برگ بنفشه اين استآرند 

نويسد كه   ميخضرشود  نوع نقوع مذكور در عالح صداع حار نوشانيده مي در اين يك روز ازالة آن نمايد و گاهي

 نقوع مسهل يا آب انارين بهليله است و استعمال نقوع حلو و حامض و به مثلعالجش فصد و اسهال صفرا برفق 

ذيه مزوره اناردانه و سماق و ملوخيه و خرفه فرمايند و در طعام و نقوعات گشنيز خشك زياده كنند و استاد من تغ

 در آب برد آرد و شيرين كرده درم يككرد بنوشيدن شيرة تخم خرفه و تخم خيار هر واحد سه درم شمار  امر مي

و يا مويز با تخم بكوبند و بر خرفه ماليده بر آن نهند و الثعلب تنها يا با گشنيز تر بر آن نهند   گويد كه عنبگيالني

بايد كه از اخذ اشياي حريفة حامضه و مالحه و از حمامات و آفتاب و گرمي آتش پرهيز كنند و بر بدن او نشاستة 

عصفري طال نمايند و برگ زيتون به آب خوب بجوشانند و سرد كرده بر بدن نطول سازند و اگر مريض را اين دوا 

خورانند نفع دهد بگيرند پودينة نهري و جميز هر واحد دو درم طباشير گل سرخ هر واحد نيم درم كافور يك ب

قيراط كوفته به آب انار ترش يا به آب خيار بدهند و گالب و روغن گل بعصارة كرفس و گشنيز تر بمالند و تسكين 
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دوغ ترش نموده فصد كنند و خون بمقدار معتدل لهيب بنقوع سماق يا تمرهندي يا شربت حصرم يا آب انار ترش يا 

برآرند و اگر مع ذلك مرض در تزيد باشد و قوت قوي بود فصد از دست ديگر بگيرند و خون مقدار كثير برآرند اگر 

سرد كرده و  به گالب دار بدهند و غذاي مناسب وقت شام دهند و قوت مساعدت كند و ماءالشعير به آب انار چاشني

از الثعلب و كاكنج همه يا هرچه  العالم و آب كاهو و آب عنب  كاسني و گشنيز و آب خرفه و آب حيصندلين و آب

ها حاضر باشد طال كنند و تدبير مبرد مرطب الزم گيرند مثل ماءالشعير و غيره و حريرة معمول از آب سبوس اين

 كنند واگر بعد از به ماءالشعير ترنجبين گندم و شكر و روغن بادام و مانند آن دهند و تلئين طبيعت بماءالفواكه و

فصد عود كند حب صبر بخورانند و مداومت بر ماءالشعير مركب به آلو يا شربت بنفشه يا ماءالفواكه كه بترنجبين 

 گويد انطاكينمايند اگر طبيعت قبض باشد و غذا مزورة معمول از تمرهندي يا آلو يا زردآلو و سماق و غوره سازند 

ي بعد فصد شرب ماءالشعير و تمرهندي بشربت انار و شربت درد و شربت بنفشه است و طال به اطيان كه عالج دمو

و آنچه در عالج نار افرسي بيايد و در خواص آمده كه صاحب شرا چون جوخ احمر بر بدن خود بپوشد صحت يابد و 

به  شفا يابد و چون سماق بجوشانند و  آفتاب او را نديده باشد از شراآبي كهكذا لباس حايض و كسيكه غسل كند به 

نويسد كه در شرا كه از بخار خلط حاد خوني يا صفراوي   اقتباس ميمؤلف ببرد آن را آميخته بر شرا طال كنند عسل

 اين عرق مصفي خون دهند برگ به عده برند كار بهباشد اول فصد هفت اندام كنند و مطفيات خون و مسهالت صفرا 

 پاو آثار صندل سفيد تخم كاسني هر يكالعثلب برادة شيشم گل سرخ برادة آبنوس گل نيلوفر  بشاهتره نيم آثار عن

 نيم پاو شب در آب تر نموده صبح پنج شيشه عرق كشند شربتي از نه هر يكعناب كالن افتيمون تخم بادرنجبويه 

 و اين چنان مفيد استام بسيار مرض تفتيح مسام و عرق آوردن بحم در اين توله تا بيست و پنج توله و بدانند كه

بود كه از برگ شاهتره و برگ گز بر اخگر انداخته بخور گيرند و از چادر بدن را بپوشند سواي رود همچنين بخور 

 در آن نانخواه و برگ شاهتره و برگ كنار و آبي كهخاكشي و كذا بخور چوب گالب و همچنين غسل كردن به 

االثر و  ت جوشانيده باشند و ماليدن خاكشي سوده در روغن گل عظيمسبوس گندم و نمك طعام هر يك يكمش
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 در آن سبوس گندم دو قبضه و خاكشي يك قبضه و نمك طعام نيم قبضه آبي كه و همچنين غسل به  استمجرب

  پخته باشند و ماءالجبن نفع كثير دارد

  عالج شراي بلغمي

العثلب خورند و در حمام روند و آرد جو و تخم  عنبگلقند و سكنجبين هر دو ممزوج نموده همراه گالب و عرق 

كرفس و سركه بمالند و يا نمك و ميده بر بدن بمالند و از شكر و اجواين تبخير كنند و تنقية بلغم نمايند و يا 

 پنج توله حل كرده خاكشي شش هر يكالعثلب و عرق باديان   شاهتره و عرق عنببه عرقسكنجبين ساده ده توله 

 دو ماشه گشنيز خشك سه ماشه بر اخگر گذاشته و دو آن بر بدن هر يكالعثلب  ده بنوشند و عود و عنبماشه پاشي

گيرند و نانخواه و گيرو در سركه سوده ماليدن نافع بود و گويند كه ضماد بادام تلخ سوده در شراب كهنه آميخته و 

و كذا آب برگ انجير و كذا آب گندنا و ششم كذا قبيل و كذا ابهل و كذا انجير خام سوده بنمك و سركه آميخته 

حصة آن نمك و كذا فاوانيا و معصفر و ميعة سائله مساوي به آب باديان سرشته و كذا برگ سعد تازه و كذا 

 و روغن گل سوده و كذا سير و نمك و كذا فلفل و نمك به آب كرنب به سركه گوگرد نصف جزو يك جزومرداسنگ 

 آميخته و شربت كبابة چيني يك به زيت گل مخلوط كرده و كذا كندر سائيده  روغنبهسرشته و كذا زرنيخ سرخ 

درم سوده با سه درم شكر و شرب و ضماد اشق به آب حل كرده و كذا مرزنجوش پنج درم و كذا كرنب و كذا تودري 

بدن مالند و شكر  كه پهنكري در آب سائيده گرم كرده بر  است و در بياض استاد مرحوم مرقوم استهر واحد نافع

 خوردن مجربست و تخم شبت گرم نيمدر آب جوش خفيف داده خاكشي پاشيده بنوشند و ابهل هفت عدد به آب 

 و زيرة سياه سالم و كذا فلفل كوفته به آب مفيد و بخور زر و چوب نيز نافع و  است و حلتيت عجيبآن استقريب 

 كند و مجرب  به آب گرم غسل كردن فوراً زائل ميبه عدهو كذا شيرة تخم و قرطم دو توله به آب سائيده خوردن 

السمنه و گيرو ماليدن نافع و مالش   سائيده و كذا حببه سركه ليكن عند امتال تنقيه ضرور و سبوس اجواين است

 گيرو  است كنجد آميخته مجرب و اين حب از بياض والد ماجد منقول و مفيد و معمولبه روغنعاقرقرحاي سوده 
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 كنار صحرائي حب بندند هشت عدد و يكي بيندازند و از به قدر هفت ماشه هر يكمنقي زنجبيل نمك سياه مويز 

 مغز بادام تلخ بورة ارمني تخم ترب  استهفت حب باقي هر روز نهار يك حب به آب فرو برند و اين ضماد نافع

 مسيحي گويد كه اقوال اكابرم طال نمايند سائيده بلعاب حلبه آميخته بعد از تكميد به آب گرم يا بعد خروج از حما

 در قول شيخ بيايد با صبر بخورند و يا تخم فنجنكشت سه مقداري كهاگر از بلغم شور باشد آب جوزالسرو رطب ب

درم بلبن حامض خورند و يا بگيرند پودينه دو درم طباشير گل سرخ هر واحد نيم درم و به آب انار ترش بدهند و يا 

تر كنند و از نقوع او سه اوقيه گرفته و از آن يك درم ابهل سوده آميخته بنوشند و يا خشت نو در سماق را در آب 

نويسد كه   ميالرئيس شيخ كبابه سوده بنوشند درم يكآب تر كنند و آب اوصاف كرده مقدار چهار اوقيه از آن با 

شربتي سه درم و آب جوزالسرو تر يك اوقيه اگر خلط بورقي باشد تنقية بدن كنند بهليلة كه نصف وزن او تربد باشد 

 صبر بدهند و عصفر سائيده بسركة ترش بزنند و سه درم بدهند و آب مغره و يا خشت نو در آب تر كرده درم يكبا 

 نتقيه به عده كه عالمتهاي بلغمي ظاهر بود هم اوالً اندك خون كم كنند آن را گويند جرجاني و ايالقيبنوشانند 

وا نمايند پوست هليلة زرد دو درم تربد سفيد يك مثقال زنجبيل دو دانگ سقمونيا انيسون كتيرا هر بلغم به اين د

واحد يك دانگ به آب كرفس حبها سازند اين يك شربت بود و هر صبح ده درم گلقند عسلي با ده درم سكنجبين 

رق آوردن و مسام گشادن هر دو نوع ساده سرشته بدهند و اگر گلشكر با نيم درم انيسون دهند روا بود و حمام و ع

 گويد كه اگر شري سفيد سعيدرا سود دارد و سه درم تخم فنجنكشت كوفته بيخته با سه اوقيه شير تازه بدهند 

باشد جلنجبين و سكنجبين عسلي بخورند و اسهال به ايارج آورند و بايد كه كبابه نيم مثقال و دو اوقيه سكنجبين 

 گويد كه اگر حدوث الياس ابنل قاليا و مطنجنات سازند و بر نهار در حمام بنشينند خورند و غذا مسخن بدن مث

السوس هر واحد سه  شري از بلغم بورقي باشد هر صبح سكنجبين عسلي ده درم بدهند و يا بگيرند باديان و اصل

ند و مالش بدن با  هليلة مقوي تبريد كنبه مطبوخدرم و با شكر سفيد ده درم جوش داده بنوشند و تنقيه بدن 

 به اين حب اگر  است گويد كه عالج نوع رطوبي از شري حل طبيعت مريضطبريپوست جو و آب كرفس نمايند 
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 دو دانگ تخم هر يكالسوس  الطيب غاريقون تربد گل سرخ رب قاروره او سفيد باشد بگيرند مصطكي يك درم سنبل

ه را باريك سائيده در سكنجبين سرشته حبها سازند حنظل سه درم افسنتين دو ثلث درم افتيمون نيم درم هم

شربتي از آن سه درم و ثلث و دو شربت از آن بخورند و بشرب سكنجبين بزوري امر كنند اگر بلد و فصل مانع از آن 

نباشد و امر بدخول حمام در هر روز دو مرتبه و بخائيدن مصطكي و انداختن آب دهن نمايند و از اغذيه بر مزورات 

 و شكر اقتصار ورزند و اگر به اين طريق زائل نشود و قاروره سفيد و قوت قوي باشد مطبوخ افتيمون به سركهل معمو

بنوشانند و هر شب وقت خواب دو دانگ فضة ايارج فيقرا بخورانند و اگر به اين دوا نيز زائل نگردد اين نقوع صبر 

ي پنج درم ماميران چيني سه درم همه را در ظرف بياشامند بگيرند صبر سقوطري سي درم گل سرخ ده درم مصطك

 بپوشاند انداخته دو روز در آفتاب بدارند پس هر روز صد درم آن را مقداري كهچيني كرده بر آن آب كاسني مروق ب

نقوع قدري مقل داخل كنند و تكميد  در اين از آن با سه درم روغن بادام تلخ بنوشند و اگر مريض را بواسير باشد

 كنند و اين هفت روز بنوشند و غذا در آن ايام مزورات شيرين با روغن بادام مفرط گرم نيم گل به روغنو مقعد ا

بگيرند كبابه سه درم مازوي سبز دو درم و  نسخة آنباشد و اگر به اين تدبير زائل نشود اين سفوف كبابه دهند 

رم و همه را سائيده سه درم بر نهار بخورند و بيخ مذكور در نوع اول چهار درم تخم انجره پنج درم گل سرخ سه د

 پس اگر چيزي از آن  استعلت نافع در اين بااليش بيست درم سكنجبين بزوري بنوشند و استعمال هليلة مربي

ماند در حمات كبريتي بنشانند و آب آن بنوشانند و آب ريحان كه در آن بادام تلخ و آرد ترمس شامي و برگ آزاد 

 غليظ گردد بر مواضعي كه باقي مانده باشد طال نمايند بعد از آن امر بدخول حمام و كه آن تا درخت پخته باشند

نوع كه در يك  در اين  كوفته و مغز او اگر فصل او باشد بايد كرد و از عجائب تجربهخربزهدلك بسبوس گندم و تخم 

 آن شائبة كذب نيست و ديدم اطباي  در است و اين مجرب استكند تخم آزاد درخت سوده طال كردن روز زائل مي

 هر دو نوع شري از اينكردند و تجربة آن كردم و نيك يافتم و هرگاه  نوع امر مي در اين شام را كه همه به اين دوا

 هر دو عالج براي او عالج تركيب دهند و در آن از ايننوعي ثالث مركب گردد و از رنگ و صورت او ظاهر شود 
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آن كرد و د  بدبو از آن ترشح ميبه عرقخصي را كه شراي دموي عارض شد و چيزي شبيه تلطف نمايند و ديدم ش

شود پس تلطيف تدبير او كردم و لزوم حمام   كه اندك اندك منحل مي استم كه اين از بقية خلط محدث مرضاست

 در چشمة نمودم و از آن پاك شد و ديدم كه امر شري بجرب مودي گرديد و مكث او طول كرد و بغسل كردن

 و يا با درم يكنويسند كه سكنجبين عسلي دو اوقيه با آمله نيم مثقال تا   ميمجوسي و گيالنيكبريتي زائل شد 

كبابه نيم مثقال تا يك درم سوده و يا با يك مثقال پودينة نهري سوده بدهند و به آب كرفس و سويق شعير بر بدن 

 پودينه دو درم طباشير دو درم گل سرخ نيم درم اين استوافق آمد طال كنند و آنچه تجربه كرده شد و در هر نوع م

كافور يك قيراط در آب انار ترش بخورانند و يا ابهل بر نهار بدهند و اگر زائل نشود مطبوخ بهليله و بفواكه بنوشانند 

 سياه هر واحد پنج هليلة كابلي صفت آنو تبريد و ايارج قوت دهند و اگر نفع نكند ماءالجبن به اين سفوف نشانند 

درم تربد سه درم باديان و غاريقون هر واحد دو درم همه را سائيده سه درم با نيم رطل ماءالجبن و ده درم شكر 

 گويد كه انطاكي رطل رسد به يكسفيد بدهند سه روز تا پنج روز و هر روز ماءالجبن اندك اندك بيفزايند تا 

 و طال به آب كرفس و بورق و كتيرا و طبيخ  استربد و غاريقونعالجش به گلقند عسلي و سكنجبين عسلي و ت

 و عسل و كذا گندنا و به زيت و در بلغمي  استسبوس و بابونه و كاه گندم و گشنيز و كرنب اكالً و طالء مجرب

نويسند كه سكنجبين عنصلي بنوشند و غذا بغير قتق   و غيره ميمصنف خالصهالعالم و آب قصب طال كنند  حي

الشفا باالي طعام بسيار نافع آيد و اگر با شرا غثيان بود به آب  د و اندكي گرسنگي كشيدن مناسب بود و حبدهن

گرم و غيره مدد كنند تا قي تمام كرده شود و بعد طبخ را نرم بايد داشت و در جمله احوال نرم داشتن طبع اولي 

يض را پيش از پاك شدن منع كرد و روزه گرفت بعد  قابضه بر كمرگاه بقاياي ح بود و عورتي  به استعمال اضمدة

 برد پس مسهل صفرا و بلغم خورد اندك نفع كرد ليكن كار بهيك روز اين مرض پيدا شد اول روادع از خارج بدن 

تر شدي و ماست سخت مضرت كردي و هرگاه طبخ نرم  مرض باقي بود هرگاه سردي و ترشي خوردي زياده

 از عادت باز حيض او گشود و به آن صحت يافت و طوايفي نيز همچنين كرد و گرديدي بهتر شدي ناگاه پيش
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داشت و در هر روز و شب هفت هشت نوبت شرا  ماءالجبن هم سودمند نشد و تا يكسال احتباس حيض و شري مي

 مطبوخ به عدهپديد آمدي حكيم بايزيد مرحوم اول فصد صافن كردند و چندان خون گرفتند كه بغشي انجاميد 

پوست خيارشنبر كه در عالج احتباس طمث گذشت نوشانيدند و بخور از برگ گز و گل فنجنكشت و برگ داودي و 

اشنه و خاكشي هر واحد يكمشت در ظرفي گلي جوش كرده هر روز و شب هفت هشت نوبت دادند و غذا شورباي 

الطيب هر يك دو   و گز و سنبل برگ فنجنكشت و خرزهرهبه مطبوخلوه و ابوفضل بنان روه مقرر نمودند و غسل 

خان كردند روز دوازدهم حيض گشوده خون بسيار آمد و غشي افتاد بعد بستن  قبضه و حمول از حب توتياي علوي

 در آن برگ آبي كهاند كه غسل كردن به  اطراف و پستان خون موقوف شد و بهوش آمد و صحت يافت و ايضاً نوشته

 سه توله هر يكاحد يك قبضه و يا افسنتين و افتيمون هندي و سداب فنجنكشت و بزرالبنج و برگ گز هر و

  جوشانيده باشند و كذا بيخ سركنده و كذا برگ نيب و گز در بلغمي و سوداوي مجربست

  عالج شراي سوداوي

 افتيمون يا شاهترة اهليلجي عليوخان و به مطبوخ سودا يا به مسهلاگر مانعي نباشد فصد كنند و بعد نضج سودا 

خاني با عرق چوبچيني دهند و اگر  ب افتيمون تنقيه كنند و ماءالجبن نوشانند و اطريفل شاهتره و افتيمون علويح

 تدبير رفع نگردد چوب چيني خورانند و مرد آتشكي را اين نوع شرا عارض شد و مقدور ماءالجبن نداشت از اين

 باب مجرب در اين و عرق گل نيب مركب نيزبمداومت سفوف مبارك مخرج سودا امر كردم و از آن نجات يافت 

 و در بياض استاد مرحوم نوشته كه در شراي يابس هر روز دو سه مرتبه در آب گرم يا طبيخ ادوية مناسبه است

الدوام بنوشند و هركرا اكثر  آلو و گشنيز و شاهتره با سكنجبين اثر تمام دارد اگر علي  بنشانند و نقوع عناب وگرم نيم

 خان حكيم شريف مرض افتد فصد و اسهال مكرر بايد كرد و از محركات ماده اجتناب الزم دارند و اتفاق اين

 و باريك يك مثقال تا درم يكنويسند كه گاهي شرا در غايت ندرت از سودا حادث شود و چون بگيرند تخم مرو  مي

اسمين چكانيده برناشتاسته روز فرو برند سائيده بر آن اندك اندك آب بريزند و لعاب او برآرند و بر آن اندك روغن ي
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مرض ماءالجبن به ادوية مناسبه است و  در اين  و از ادوية الئقه استشراي سوداوي را زائل كند و گويند كه مجرب

  آب شاهترة مروق و آب كاسني مروق با تراكيب مناسبه و آب برگ نيب و پاوسات و چوب چيني تركيب اينها

  نمله

ه يا بثور صفراويست كه حوالي خود اندك درم پيدا كند و ساعي و متجاوز از مكان خود باشد و  يك بثرشيخ به قول

 كه آن گاهي قرحه گردد و پوست را اندكي بخورد جهت تيزي و سوختگي مادة صفراوي آن و گاهي تحليل شود بي

و با حدت و التهاب باشد ريش گردد از جهت قلت رداءت و رقت ماده و قوت طبيعت و رنگ نمله مائل بزردي بود 

تر از سر  مع قوام ثولولي مستدير و بيخ آن در اكثر عريض باشد مگر قسمي از آن كه افروخوردون نامند بيخ او باريك

گردد و بالجمله هر ورم جلدي ساعي كه   و در هر نمله مثل گزيدن مورچه محسوس مي استاو بود گويا كه معلق

 و بعضي اكاله و چون قروح گردد و متعفن شود به اسم  استضي از آن جاورسيغائر نباشد آن نمله بود ليكن بع

 بثور صفراوي اگر از صفرا بسيار لطيف حاد حريف كه در داخل جلد شيخ به قولتعفن مخصوص گردد و ايضاً 

ه حادث تر و حادتر باشد از آن نملة ساذج تر و رقيق محتبس نشود حادث گردد از آن نمله تولد كند پس اگر لطيف

 دم حاد محترق با صفراي سوخته آميزد نملة چنان كهتر باشد  تر و غليظ شود و اين زيرجلد بود و اگر ماده ردي

به  گويد كه نمله بثور خرد بود و جرجانياكاله حادث گردد و اين جلد را بخورد و در لحم غائر شود و قرحه اندازد و 

 و جاي بسيار از حوالي خويش فرا گيرد و با سوزش و خارش باشد و ديگر نزديك و با هم پيوسته گرددبه يك تدريج

اند كه نمله   گرم بود و سوزش او مثل سوزش گزيدن مورچه بود و لهذا مسمي بنمله شده و بعضي گفتهبه لمس

 وباشد همچون رواني مورچه و اينجاست كه او را نمله گويند و گاهي عقب ا روان و ساعي از مكاني بمكان ديگر مي

و تشنگي شديد پديد آيد و اكثر بثراتي كه بر جلد پديد آيد و پهن باز شود و متقرح گردد و غائر زياده نباشد و تب 

 مادة او كه آناند و ساعيه نيز گويند و نمله دو گونه است يكي   از نمله شمردهآن رااز خارش و سوزش خالي نبود 

 مادة او صفراي كه آنباشد فقط دوم   در ظاهر جلد ساعي مي نمله ساذج گويند و اينآن راصفراي خالص بود و 
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 نملة متاكله خوانند پس سوزش جلد و زردي رنگ آن آن رامحترق حاد مختلط به اندك خون حاد محترق باشد و 

 در ظاهر و باطن جلد ساعي باشد نشان نملة كه آن و سرخي رنگ و سوزش و سرعت تقرح و  استعالمت نملة ساذج

 دفع آن را كه از لطيف صفراي حاد افتد كه حرارت آن است و ظاهر ر است گويد كه نمله بثوانطاكيد و متاكله بو

 ساعيه نامند و البدست كه آن را ماده و گاهي تجاوز كند و منتقل گردد و به حسبكند پس گاهي كثرت پذيرد 

 آن را آب و زرداب آيد و چنان كه  جاورسيه گويند و گاهي پخته شود وآن رامتقرح شود و گاهي مستدير شود و 

 عيون مستعد باشد و اهل آن را كه هرچند مندمل شود از مكان ديگر قرح كند آن استرطبه خوانند و نوعي از 

 به عده در نمله ساذج تنقيه صفرا كنند عالج مشابهت عمل آن حيوان در زمين به جهت خلد نامند آن رازردقه 

العثلب ضماد كنند و اگر  و صندل و اقاقيا و رسوت در آب كاسني سبز و آب عنباطلية مبردة مجففه مثل ماميثا 

 هليله و تمرهندي حوالي آن بطالي نرد طال نمايند و طال كردن به مطبوخماده شديدالحدت متاكل باشد بعد تنقيه 

 در اينجا كنند و از گل ارمني و رسوت و كافور و سفيدة تخم مرغ مفيد بود و بعد از مسهل اگر حاجت باشد فصد

گويند ذكر بعض ادوية نافع نمله ادوية قوي التجفيف استعمال بايد كردند تدارك جراحت بمرهم سفيداب فرمايند 

كه ضماد جوزالسرو يا برگ او به آرد جو و كذا نمك طعام و زوفاي خشك و سركه و كذا آب گشنيز سبز تنها و با 

العثلب بسفيداب و روغن گل و يا با پوست جو و كذا  و كذا آب عنب به گالب نان گندم و به آرد جو و كذا حضض

 گل و شراب و كذا مورد خشك سوده به آب و زيت انفاق روغن گل آميخته و به روغنوسمه و كذا آب برگ مورد 

 هبه سرك و كذا برگ خالف و كذا قلقطار به آب گشنيز سبز و كذا روغن گندم و كذا مازو به سركهكذا خاكستر بيد 

 و كذا حجرالبقر به سركه و روغن گل و كذا بستان افزوز به سركه و نمك و كذا اسپغول به سركهسوده و كذا انجير 

 سرشته و كذا آب سداب و سفيداب و سركه و روغن گل و كذا به سركهبه آب كاسني و كذا پشك بز سوخته 

 پوست انار به آب پخته و كذا موم زرد و الملك و عسل و زعفران و پوست درخت توت و كذا عدس مقشر به اكليل

 و ضماد خبازي و غسل نمله و اكلالراعي  العالم صغير و كذا خوالن و كذا آب عصي  و ضماد حيو شربروغن گل 
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 و كذا آب برگ زيتون بري و كذا به عسل كمافيطوس و ضماد سودمند است هر واحد نمله را به مراتنمك و سركه 

ب و كذا سبوس گندم باريك سوده و زفت رطب و كذا پوست درخت صنوبر كبار با پوست درخت توت و زفت رط

اقوال  و كذا ضماد و اكل سركه هر واحد نمله را از سعي بازدارد به سركهقلقند سوده و كذا موي انسان سوخته 

ي مرة كند و آن نمله است محتاج بود از جهت حدوث او از سبب حار اعن  مسيحي گويد ورميكه سعي ميحكما

 و ما چون معالجه اين  است اشياي مرطب و اگرچه مادة او يابسبه سوي اشياي مبرد و محتاج نبود به سويصفرا 

 به جهت صعوبت علت بر آن و قهر مرض سبب را به سببمرض مكرر به اشياي مبرد و مرطب كرديم فائده نكرد 

 و در عالج او اشياي مسخن و مجفف استعمال  ترك نموديمآن راشدت و قوت او حتي كه بر تخفيف او قادر نشد 

 مقهور آن را ترك نموديم اصال پس اگر اين نيز نجات نبخشيد و مرض  است سبببه حسبكرديم و آنچه مقتضي 

 هم از اين مثل زرنيخ و قلقطار مائل شديم و اگر  استگردانيد به استعمال اشياي كه در غايت تسخين و تجفيف

  در اين حرارت و يبوست بالفعل بود و آن آتشچيزي كه مقهور ساخت به استعمال  راآنفالح حاصل نشد و مرض 

 دو نوع از آن در ظاهر جلد حادث شود و آن  است امر كرديم و آن موضع را بدان داغ نموديم و نمله سه قسماست

د و گوشت را بخورد و  كه در جلد غائر شوآن استنمله بسيطه و نملة جاورسيه است و سوم نملة متاكله است و او 

 مكث او پس به حسبالتجفيف كنند و عالج قسم اكال مختلف بود  بايد كه معالجة هر دو قسم اول به ادوية قليل

 مكث به حسبمادام كه در ابتداست بايد كه موضع او بطالي مبرد و مجفف طال كنند و عالج قسم اكال مختلف بود 

ع او بطالي مبرد و مجفف طال كنند ليكن الزم نيست كه در تجفيف و او پس مادام كه در ابتداست بايد كه موض

 مائي كه در آن اندك قبض باشد حل كنند و ضماد از چوب انگور و به شرابتبريد قوي باشد و طال را بعقيد انگور يا 

 با وجود  در آنضمادي كهعليق و بارتنگ باشد وبعد از آن به اشيائيكه در تجفيف شديد باشند ضماد كنند مثل 

ادوية مذكوره عسل يا عدس يا پوست جو داخل بود و يا ضماد مركب از پوست انار و سماق و شراب و پوست جو 

پس اگر مكث نمله طول كند اشيائيكه در تجفيف شديدتر باشند استعمال نمايند و در سركه كه تيزي او اندك به 
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 در ظاهر جلد باشد عالج او در ابتداي او به اشياي  قابض حل كنند و اما نملة كهبه شرابآب شكسته باشند يا 

العثلب يا   در سركه يا به آب عنبآن راالتجفيف مثل ماميثا به آب گداخته باشد كرد و اگر فائده نكند بايد كه  معتدل

  واجب نكنند بلكه عالج قروحبه حسبفرمايد كه در عالج نمله اگر استفراغ خلط   ميشيخبه آب بارتنگ حل كنند 

 به تدريج به كند از موضع ديگر قريب او يا از نفس آن موضع عود نمايد و همواره جلد را آن را ي كهبه چيزنمايند 

 كه در آن است و اما طريقيكه بدان معالجه نمله كنند  استبخورد و ماءالجبن بسقمونيا در استفراغ مادة نمله نافع

العالم و نيلوفر و  ند اجتناب نمايند و در ابتداي او مثل كاهو و حيكن نملة اكال از مرطباتي كه در جمره استعمال مي

 برند زيرا كه در كار بهالعثلب و خصوصاً خشك سوده  طحلب و خرفه استعمال نكنند بلكه اگر ضرورت بود مثل عنب

 خوف  و مثل بارتنگ و عليق و عدس بعد آن و پوست جو و پست انار و شاخ انگور پس اگر بر آن استآن تجفيف

 از آبي كه استعمال كنند و به سركهتاكل و تقرح باشد با اين مبردات چيزي از عسل و مانند آن و يا دقاق كندر 

 و چون تاكل و به سركه و يا سرگين گاو به عسل و پشك بز نيكو استچوب انگور رطب نزد سوختن آن سيالن كند 

وج به آب يا عصارة قثاءالحمار و نمك و زهرة بز نر و  قابض يا سركة ممزبه شرابتقرح ظاهر شود اقراص اندرون 

 گويد كه چون حدوث نمله از مرة صفرا صاحب كاملسداب بنطرون يا فلفل يا نطرون ببول طفل استعمال نمايند 

باشد لهذا در عالج او احتياج بشرب و دواي مسهل صفرا مثل طبيخ فواكه مقوي بسقمونيا و يا آب لبالب بفلوس  مي

 سبب محدث به حسب بر آن اشياي مبردة مجففه طال كنند و به عدهشود  ر يا آب هليله و تمرهندي ميخيارشنب

 و  است كه عالج به اشياي بارد رطب باشد ليكن چون نمله قروحآن استاين مرض كه آن مرة صفر است واجب 

بب محدث مرض ترك كرده باشد لهذا مقاومت س  رطوبتي كه در آن ميبه سببقروح محتاج بدواي مجفف او بود 

 كه آن جهت واجب بود كه طال به ادوية مجففه استعمال كرده شود اال از اين مرض قصد كرده شد و به سويشد و 

ادوية كه در نمله حادث در ظاهر جلد استعمال كنند در تجفيف كمتر بغير لذع باشند مثل شياف ماميثا و اقاقيا و 

و يا بگيرند گل قبرسي و ارمني و  به گالب ميخته و عدس مطبوخ مسحوقالراعي آ حضض به آب كاسني و آب عصي
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العثلب يا به آب بارتنگ آميزند و  قيموليا هر واحد يك جزو اقاقيا نيم جزو و همه را در آب شاخ خرفه يا به آب عنب

 و به سركهيموليا تر باشند مثل ق اما نوع دوم نمله كه آن نملة متاكله است بايد كه در آن ادويه در تجفيف قوي

گالب استعمال كنند و يا موي سوخته طال نمايند پس اگر اين ادويه بحاجت كفايت نكند و مكث او طول كند بايد 

 آن راكه بقرص معروف به اندرون طال كنند و نسخة آن در عالج جدري در قول ممدوح اليه مسطور شد بايد كه 

آميزند كه مثل چرك حمام گردد بر موضع طال نمايند ه گالب  بخشك كرده وقت حاجت باريك سوده بحرير بيخته

 نافع نملة متاكله و سائر قروح محتاج تجفيف بگيرند مازوي خام يك جزو مورد خشك يك جزو باريك صفت مرهم

سائيده در روغن گل كه در آن موم مقدار ثلث او گداخته باشند بياميزند تا مرهم گردد بر موضع طال نمايند و اگر 

 بگيرند مرداسنگ و زردچوبه هر واحد يك جزو مازو نيم جزو نوع ديگر آن برگ آس يك جزو افزايند بهتر باشد در

گلنار زراوند قنبيل هر واحد يك جزو همه را باريك سائيده موم در روغن گل گداخته آميزند تا مرهم شود و بر نمله 

كر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشند و يا  گويد كه هر صبح جالب از تمرهندي و شابن الياسطال كنند 

بگيرند عناب و آلو سياه هر واحد بيست عدد و شكر و ترنجبين هر واحد ده درم و يا بگيرند تخم كاسني و نيلوفر هر 

 فواكه با شيرخشت و به مطبوخواحد سه درم با شكر سفيد ده درم و غذا ماءالشعير سازند بعد از آن تلئين طبيعت 

بين يا با فلوس خيارشنبر كنند و يا بگيرند هليلة زرد و تمرهندي و آلوبخارا و شيرخشت و ترنجبين مقوي ترنج

بسقمونيا و بنوشند بعد از آن اطلية مبرده مجففه استعمال كنند و در اطلية او از مبردات اجتناب نمايند زيرا كه 

الراعي طال كنند و يا  ب كاسني يا به آب عصي بارتنگ و عليق و عدس و اقاقيا و صندل و حضض به آ استقروح

 درم و همه را باريك سائيده به يك و نيمبگيرند گل ارمني و گل قيموليا هر واحد سه درم اقاقيا و صندلين هر واحد 

التجفيف نمايند مثل قيموليا و گل سرخ هر   و عالج نوع متاكل آن بمجففات قويبه سرشندآب بارتنگ و آب خرفه 

الراعي يا گالب سرشته طال كنند و اگر متمادي و مزمن گردد و اين دوا نفع  درم كوفته بيخته به آب عصيواحد سه 

 عنايت كه آن گويد كه عالج نمله و جاورسيه واحدست غير طبرينكند بقرص اندر و خون و طالي نرد طال نمايند 
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 به اين مطبوخ اگر قوت اطاعت كند و  و استفراغفصد است كه موكدتر باشد و عمده در عالجش  استنمله واجب

قوانين اطالق آن نمايد پوست هليلة زرد بيست درم تمرهندي از ليف و تخم او پاك كرده بيست درم آلو سي عدد 

 باقه كبير عناب سي عدد توت سياه خشك كف ترنجبين از خار پاك كرده هر يكالعثلب  گشنيز خشك برگ عنب

 واحد پنج درم همه را حسب واجب بپزند و صاف كرده وزن سه طسوج پانزده درم تخم كاسني و كشوث هر

 يك شربت يا دو بنوشند و لزوم از اينكنم و  سقمونياي مشوي در آن حل كنند و من سقمونيا را در آن داخل نمي

 ساده كنند اگر معدة او متحمل شرب آن باشد واال سكنجبين به آب كاسني و آب به سكنجبينشرب ماءالشعير 

العثلب بشربت سيب و گالب بدهند و در معالجة او  العثلب دهند و اگر معدة او متحمل اين هم نباشد آب عنب بعن

آن  كه اهل حران  است او ضعيف گردد سلوك نمايند و براي اين شربتي  معدةكه آناالمكان بغير  طريق تطفيه حتي

يرند آب ريباس و آب غوره و آب توت سياه و سركة كهنه اند و آن تاثير نيك دارد بگ  تركيب داده و استعمال نمودهرا

العثلب و كشوث هر واحد پنج درم بجوشانند تا مهرا گردد و  هر واحد صد درم و در آن پوست بيخ كاسني و بيخ عنب

اندك كافور  در اين  شربت آرند و جابر قطيفيبه قوام چند آن آب اندازند و يك و نيماز ثقل صاف كرده شكر طبرزد 

 كه بگيرند گل ارمني و صندل سفيد و گل سرخ و جلنار اين استمرض بدان طال نمايند  در اين چيزي كهافزوده و 

شود و حنين ابن اسحق  العثلب تنها طال كرده مي العثلب حل كرده طال كنند و گاهي به آب عنب و به آب عنب

ه كرده شد و نيك يافتم گل ارمني و صندلين و طالئي براي جمره و نمله تاليف نموده و مسمي بنرد ساخته و تجرب

ين در آن اندكي افيون زياده متأخربوش و شياف ماميثا و تخم كاسني و در آن طباشير و كافور و حضض افزوده و 

العثلب سرشته بنادق دراز مثل نرد  كنم اين همه را بسايند و در آب عنب اند و من افيون را در آن داخل نمي كرده

العثلب و گالب  سازند كه در سائيدن آسان باشد به آب عنب از اسفل پهن سازند و باين شكل بهر آن ميباريك سرد 

 اطباي ي كهبه چيزو بسيار اندك سركة غيركهنه بسايند و بر نمله و حمره طال كنند و نگذارند كه خشك شود 

الم و برگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ الع  الراعي و حي  كه برگ عصياين استكنند  بصره نمله و حمره را طال مي

كنند و  سازند و بر موضع حمره و نمله طال مي گيرند و باريك سائيده بر آن اندك آرد جو انداخته مخلوط مي بيد مي
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كنند و در  شود و بعضي اطبا در معالجة اين مرض بلغطي روغن استعمال مي يابد و تحليل مي در يك روز صحت مي

ماند و اگر  شود اثر آن باقي نمي گردد و حمره و نمله را چون التيام مي شود و در مدت دراز به مي مي تأخير صحت او

 در مقام ديگر نوشته كه گاهي حل طبيعت صاحب نمله به آب لبالب مقوي ايضاًگردد  بماند در اندك مدت زائل مي

 گلنار گل ارمني به اندكي سركه و آب  بر موضع آن لزوم اين طال نمايند گل سرخبه عدهشود  بسقمونيا كرده مي

 برند و البته روغن به آن مس ننمايند و شربتي كه سابق مذكور شد دائم صاحب حمره و كار بهالعثلب حل كرده  عنب

 كه در  استنمله استعمال كند و بعد استفراغ فصد كنند و فرق در معالجة حمره و نمله اگر قوي باشند همين

 اهللا هبه ابن فصد نمايند به عده كنند پس اسهال آورند و در نمله به اسهال ابتدا كنند فصدبه معالجة حمره ابتدا 

 اخراج مرة صفرا به اسهال كند مثل ي كهبه چيزنويسد كه عالج اين به استفراغ بدن بود و اگر نمله ساذج باشد  مي

 عضو ادوية مبردة مجففه مثل شياف آب تمرهندي و فلوس خيارشنبر و ماءالفواكه تنقيه نمايند و بعد اسهال بر

الراعي و گالب طال كنند و  العالم و عصي ماميثا و اقاقيا و گل ارمني و طين رخام و حضض و آب كاسني و آب حي

 سازند و اگر نمله مشوب بخون به سركه يا بچة مرغ معمول به سركهغذا مزورة آب غوره يا عدس مقشر مطبوخ 

 اخراج صفرا كند و شرب مبردات و طال از ادوية چيزي كه كنند پس به اسهال از صدبه ف رقيق باشد عالجش اوالً 

ين عالج معالجة ماشرا نمايند زيرا كه از به همقابضه كه مذكور شد در ابتدا نمايند و در آخر ادوية محلله و  مبردة 

 تر باشد بايد كرد يف قويشود و اگر نملة متاكله باشد عالجش به ادوية كه در تجف خون حاد صفراوي حادث مي

كند مازو سبز و مرداسنگ و زردچوب هر واحد يك جزو گلنار و مورد و   كه نملة متاكله را نفع ميصفت مرهم

 و نوح ابن و جرجاني و روغن از آن مرهم سازند به مومعصارة بارتنگ هر واحد دو جزو همه ادوية را جمع نموده 

 هليله استفراغ صفرا كنند و اگر خون سخت غالب به مطبوخ بايد كرد و نويسند كه اول تسكين حرارت  ميايالقي

بود از سرخي و عظم مفرط دريافت گردد اول رگ زنند پس به اسهال مشغول شوند و گرداگرد آن موضع صندل 

 نيم جزو هر يكسرخ و فوفل و شياف ماميثا و سفيداب ارزيز و گل ارمني هر واحد يك جزو پوست بيروج و افيون 
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سوده طال كنند و اگر اندكي سركه آميزند  به گالب سرشته قرص سازند و بوقت حاجت به گالب همه را سائيده

صواب باشد و بر آن موضع كه ريش گشته باشد مرهم سفيداب طال كنند و اگر هنوز خارش و سوزش بود و ريش 

 گرداگرد آن و هر وقت كه بشويند نشده باشد طالي مذكور بر جميع اعضا طال كنند هم بر موضع خارش و هم بر

برگ بيد در آب جوشانيده بدان آب بشويند و طعام عدس به آب غوره و امثال آن دهند و قريص و رواصير روا باشد 

 و اكثار از شرب  است گويد كه عالج نمله فصد و تنقيه و ترك هر چيز شود و شيرين و تيز و رياضتانطاكي

 و مركباتي كه از آن تركيب يافته باشد و اوالً به اطيان و ر است فواكه و ترياق او صبماءالشعير و مطبوخ هليلة زرد و

 خوالن و ماميثا و اقاقيا و آنچه در به مثل التهاب تسكين يابد بعد از آن كه آنگشنيز و ادهان مرخيه طال كنند تا 

مزيد اختصاص  در اين كه رااورام حار مذكور شد و خاكستر شعر و كرم و برگ قصب سبز و آس سفيداب و سر

جهت منع سعي و غيره است و كذا كرنب را اكالً و طالء  

  جاورسيه

 كه سر او سفيد بيخ او سرخ بود و گاه باشد كه با آن ورم و  استبثور خرد مستدير شبيه به آبلة كوچك و گاورس

تر از مادة نمله است و   غليظسوزش شديد و سيالن زرداب يار بود و بخارش ابتدا كند مثل جرب و سبب او صفرا

كمتر در حرافت و حدت مخلوط با قدري بلغم مائي كه در داخل جلد محتبس شود و اين ساعي و متاكل نگردد 

 ايالقي و جرجانياند و  بخالف نمله كه آن ساعي باشد و شيخ و طبري و غير آنها جاورسيه را از اقسام نمله شمرده

 بسياري و اندكي و سختي و نرمي آن به اندازة ماده بود و بالجمله ميل بصالبت گويند كه گاورسيه بثور خرد بوده

 مشابهت آن در خردي و گردي بدانة به جهتنويسد كه اين موسوم بجاورسيه   خالصةالتجارب ميصاحبدارد و 

ادة صفراي جاورس شده و رنگ آن از زردي بسياهي گرديد و قوام آن بصالبت مائل بود نسبت بنمله جهت اختالط م

 و سوزش و خارش اين كمتر بود و تحليل او دشوارتر از نمله بود به لمساين با بلغم و سودا هم بدين سبب گرمي 

 به سركه فصد كنند و جهت تنقية صفرا و بلغم مطبوخ هليله با تربد يار كرده بدهند و پوست انار و گل ارمني عالج
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 بايد كه مجففات قويه طال آن استتر بود و آن از قلت سوزش توان د و گالب طال نمايند و اگر رطوبت بلغمي افزون

الثعلب تخم كشوث تخم  فرمايند و اين مطبوخ صفرا و رطوبت بلغمي بيرون آرد پوست هليلة زرد تمرهندي عنب

 سبب ترنجبين و سقمونيا و تربد يار كرده به حسب حاجت گرفته بجوشانند و صاف كرده به قدركاسني از هر يك 

فرمايد كه   شيخ مياقوال اكابر حسب حاجت ز آنجا برگيرند  است بدهند و چون عالج آن بعالج نمله نزديك

 كه آن كه در مسهل مثل تربد باشد با وجود آن استجاورسيه مشابه نمله است در عالج ليكن اولي در اسهال اين 

ز آن بگيرند مازو و كزمازج و صندل و پوست انار و اسهال صفرا كند و اگر در آن قوت از افتيمون بود بهتر باشد بعد ا

 سوزش نيارد آميخته بپر مرغ بر آن لطوخ سازند و شير تازه در مقداري كه و گالب ببه سركهگل ارمني و همه را 

 عفص به شراب سر ماهي شور سوخته به مثلتر نيست و چون از ابتدا تجاوز كند معالجه  عالج اين مرض موافق

 كه بگيرند برگ بادروج و بكوبند و در آن قلقديس اين است هرگاه احتياج بتجفيف بليغ افتد از اينتر  نمايند و قوي

 يا به آب چوب به شراب زنگار و گوگرد زرد سوخته است از آن لطوخ از اينتر  داخل كرده استعمال كنند و قوي

 اخراج صفرا و ي كهبه چيز و اسهال تفصد اس گويد كه عالجش محمودانگور كه وقت سوختن او برآيد بايد كرد 

رطوبات كند و هر صبح جالب از تخم كاسني و نيلوفر هر واحد سه درم و آلوسياه ده عدد و شكر سفيد ده درم 

 به مغزو حرارت قوي باشد و اگر ضعيف بود مزوره از آلوكوهي و تمرهندي يا ماش  تب بنوشند و غذا ماءالشعير اگر

  گويد كه عالج اين فصد و تنقية بدنخضرتر بدهند و باقي عالج او مثل عالج نمله است بادام و اسفاناخ و كدو 

ي كه در آن مثل غاريقون و هليلة كابلي و شاهترة سبز و شربت شاهتره سبز و شربت شاهترة مركب به مسهل است

د و بحنا در سركه سرشته و آب  در آن مويزج و بابونه و بورق جوشانيده باشند بشوينآبي كهافتد و بعد تنقية بدن به 

كاسني بعد غسل به آب كبريتي لطوخ سازند و بگوگرد و كندش و بورق و نمك طال نمايند و تلطيف غذا بسيار 

 برند و مالزمت حمام نمايند كه از انفع اشيائي كار بهنكنند بلكه غذا از لحوم لطيفه سازند و همه آنچه در اكله بيابد 

نويسند كه از مجربات والد من سفوف چوب گزست براي اخراج مواد فاسد و   ميخان شريف  استبراي اين مرض



857 

 

شود و  محرقه از مثل اين امراض كه گاهي بعد منضجات و مسهالت و گاهي همراه ماءالجبن استعمال كرده مي

 ه مطبوخبگويند كه تنقيه   اقتباس و خالصه ميمؤلفمعجون عشبه از اختراع من نافع جميع علل مذكوره است 

افتيمون تربدي نافع و اگر در ابتداي ظهور بثور نمله يا جاورسيه بر سر هر دانة مقدار عرض آن تيزاب فاروقي نهند و 

چون خشك شود ديگر نهند و چنان رعايت كنند كه تيزاب از غير سر دانه به اطراف آن تجاوز نكند نفع عظيم 

  دار يا ساده بايد  ترياقي چاشنيبخشد و تحليل و منع نيكو كند و غذا در جاورسية

  جمره

هائيست كه بر بدن ظاهر شود متفرق يا مجتمع پهن بسيار سرخ و هر دانة او قطعه بزرگ از مكان درگيرد و در  دانه

گوشت غايص گردد و در داد مثل درد و سوزش نهادن اخگر بر عضو بود از آن مريض را قلق و بيخوابي شود و گويند 

گردد بلكه خشك ريشه گشته پوست از  رد و سوزش او مسمي به جمره شده و مادة او ريم نمي همين دبه جهتكه 

 جرجاني و به قول كه در آن خون حاد بياميزد و  استآيد و سببش صفراي غليظ شديدالحراره و رداءت آن فرو مي

كه پديد آيد پوست را ايالقي و بهاءالدين جمره بثور سخت گرم و سوزان با خارش صعب و خورنده بود و هرجا 

بسوزاند و بخورد و اندكي بگوشت فرو رود و خشكريشه سياه برآرد همچون خشكريشة جائيكه داغ كرده باشند و 

اند و رطوبت كمتر دارد و مادة او بسودا مائل بود و گاهي از يك  پاره نام نهاده  جمره يعني آتشآن رابدين مناسبت 

متعدد و متفرق برآيد و ابتداي آن با خارش سخت باشد اندر آن محل و بزرگي بثره بيش پديد نيايد و گاهي بثور 

 نخود بود يا بزرگتر از آن ليكن حوالي آن به قدرسطح ظاهر آن اوالً مقدار نيم نخود بود يا اندكي بزركتر و بزرگ آن 

 نيايد ليكن آن محل نخست پديد ورم كند و محل آن چون خورده شود بزرگتر نمايد و گاه باشد كه هيچ بثره اوالً 

 رصاصي يا خاكستري گردد و گاه باشد كه از سوزش و عفونت  به رنگبخارد و بسوزد و سخت سرخ شود پس از آن 

سميت ماده و درد حوالي آن تپهاي صعب گيرد و باشد كه هالك كند و در سالهاي وبا و قرب آن اين مرض بسيار 

فرمايد كه اسم جمره و نار فارسي گاهي اطالق   ميشيخراقي عفن باشد و افتد و مادة اين بثره صفرا و سوداي احت
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آور سوزان محدث خشكريشه مثل عضو سوختة آتش و يا داغ و گاهي اسم جمره  شود بر هر بثره اكال آبله كرده مي

يت غايص و كنند بر بثوريكه مكان را سياه كند و عضو را مثل انگشت گرداند بغير رطوبت و كثيرالسوداو اطالق مي

العدد كبيرالحجم ترمسي باشد و گاهي در آنجا بثور نبود البته بلكه در اول بسرخي و ككه مثل جرب  بثور او قليل

ابتدا كند و گاهي آبله كند و از آن چيزي كه از جاي سوخته داغ سيالن كند بچكد و موضع رمادي اللون يا اسود 

آن بود بغير حمرت صادق بلكه مائل بسياهي يا سياه بود و جمره بود و گاهي رصاصي باشد و سوزش شديد دائم با 

تر در ظهور و غائرتر از نار فارسي باشد و مادة او مادة بثر او قوبا بود و از صفرا محترق مخالط سودا باشد و لهذا  بطي

زياده نيست و از آن خشكريشه سياه پيدا شود و جمره بسودايت او شديدتر از نار فارسي باشد و در هر دو فرق 

 وبا باشد و بساست كه مشابه به سببگاهي با وي و به اصناف نمله و جاورسية ردي حميات ردية قتاله بود و اين 

 گويد كه جمره حبات پهن الياس ابنفلغموني گردد و مائل بسوداويت بود در ابتداي امر و خصوصاً در سال وبا و 

يد و التهاب و خشكي آب دهن و تشنگي سخت بود و اگر بسيار شد تب شديدالحمره مثل جمر بود و گاهي با وي

نويسد كه جمره مسمي بجمره از جهت تشبيه او بسوزش   در تذكره ميانطاكيمائل باشد با آن غشي عارض گردد و 

 هيوالني او صالح براي بثور و نمله و نار  الحقيقت صورت نوعية مادة و ايالم آن در عضو بجمرة آتش شده و آن في

 كه هر واحد از آن در محل خورند كور گردد پس  استفارسي و حب افرنجي معروف در مصر بمبارك به اعتباراتي

آن بثرة واحد بود يا اكثر فاعل او حرارت معفنه است و مادة او آنچه احتراق يابد يا غليظ گردد خصوصاً از خلط بارد 

سوزش آرد و بخورد و غايت او تسويد جلد و تفتيح آن و يابس و صورت او خشكريشه غائر مبسوط بود كه به احتراق 

 كه قريب از اكله بود و از آن زرداب سائل شود و اكثر از خون سوداوي بود و  استنخر عظام و صعود لهيب و بخارات

 مع قلت رياضت و كثرت غم و عدم تنقية بدن و گاهي از ر استاسباب او غالبا ادمان مثل لحم بقر و بادنجان و سي

 نفوذ نمايد باالي فاسدالكيموس چيزي كهدواي سمي مثل زرنيخ درهج و از عدده خصوصاً از قبل جماع و خوردن 

مثل شراب بر لحم بقر و عالمت سابق او حرارت بدن بالعطش و تغير نفس بالاذيت در مجاري و ظهور كف سياه در 
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ع خروج متوجه گردد در آن هنگام عالمات او  موضبه سوي پس هرگاه ماده  استبول و بدبوي براز زياده از عادت

 و حرارت آن و نقص احساس آن و سياه شدن جلد آن و ظهور دوائر مخالف رنگ طبيعي مصحوب عضو استحرقت 

بعالماتي كه مذكور شد و گويند كه هرگاه خروج او در محلي باشد كه صاحب او را نظر نيايد مثل بيخ گردن داللت 

 كه چون احتراق اثر كند در آنچه بر آن نهند و غور او زياده گردد جاري طمع در تآن اسبرموت كند و صحيح 

گويد كه جمره ورم شديدالحراره فاسدالماده است كه الم او مشابه حرق تار بود  صحت او نباشد و ايضاً در نزهه مي

محاذي قلب باشد و يا سياه مستدير گردد و ملتهب باشد و بگشايد بخشكريشه و غالبا قتل كند چون غائر شود و يا 

 اقتباس نوشته كه عالمت جمره ظهور بثرات متعددة متفرقه در همه بدن  يا بر يك عضو خاص بود صاحبگردد و 

 دست و پا و چهره به اعراضيكه سابق مذكور شد و بيشتر تبخالهاي پرآب باشند و چون آب آنها بر هر جا چنان چه

 اول بسرخي شديد بود و در تزايد چنان چهبا سوزش پديد آيد مع اختالف رنگ كه برسد بر آنجا بثره و يا تبخاله 

 هفت به فصداول تنقيه  عالجمائل برصاصيت و رماديت باشد و در آخر سياهي پيدا كند و خشكريشه سياه برآيد 

لجبن نوشانند واال اندام نمايند و اگر مانعي بود حجامت با شرط بر ساقين كنند و خون در هر دو بسيار گيرند و ماءا

 و مفيد است نوشيدن نقوع حضض و طال كردن آن خيلي به عدهمطبوخ شاهتره و افتيمون فواكهي علويخان دهند 

 عميق بر موضع جمره حاجت آيد و در اطليه نمله به شرط گاهي در اينجا كه آنباقي عالجش بعالج نمله نمايند اال 

 كه در وي سركه بر گل اين استادوية خاص كه بدان معالجة جمره نمايند  برند و از كار به در اينجاكافور افزوده 

خالص بريزند تا بجوش آيد پس كافور سوده بدان گل خوب مخلوط كرده طال سازند و اگر گل ارمني يا گل ملتاني 

االيش زلو  بمقراض تراشيده آن موضع را شرط زنند و بآن را كه بعد فصد پوست آن استافزايند بهتر باشد و اولي 

سوده يك توله گل ارمني دو توله كافور سه  به گالب گذارند و ضماد از گل ارمني و سركه سازند و يا مرداسنگ

 برند و اگر جمره در پاي و كار بهماشه در مسكة گاوي كه بيست و يكمرتبه در آب شيرين شسته باشند آميخته 

 صافن كنند و خون چندان بگيرند كه نوبت بغشي رسد پس ساق افتد از ديوچه و ماءالجبن فائده نشود فصد هر دو
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افشرة انناس نيم پاو عرق كيوره سه توله شربت ياقوت علويخان سه توله تخم فرنجمشك هفت ماشه پاشيده بنوشند 

تا سه روز متواتر غذا دال مونگ مقشر و خشكه و نان سميد و قورمة حلوان مقرر سازند و حب توتياي علويخاني كه 

بلة فرنگ بيايد سوده در روغن گاو بيست و يكمرتبه شسته آميخته بر آن طال نمايند در روز چهارم وقت صبح در آ

حب مذكور يكعدد در باالئي جغرات سه توله آميخته دهند و بااليش نان سميد بوزن سه توله و همين قدر روغن و 

 و وقت شام دواي افشرة مذكور دهند كه در دو وربه دست و غذا و طال يك هفته ماليده خورانند تا به همقند سفيد 

 تا خون صفراوي فصد استفرمايد كه در عالج جمره و نار فارسي البد از   شيخ مياقوال حذاقشود  هفته صحت مي

 عميق به شرطخارج شود و اگر مرض حائل باشد چندان خون برآرند كه قريب بغشي شود و گاهي در جمره حاجت 

 آرند كه ماده مائل بصفراويت به عمل خارج گردد و اين وقتي  استتقن كه آن در طبيعت سمافتد تا خون ردي مح

 در چنان كه ليكن واجب نيست كه ضماد شديدالتبريد باشد ر استباشد و عالج بوضع ادويه مثل عالج جمره ضرو

 كه ضماد شديدالقبض  باطن نشود و همچنين جائز نيستبه سويجمره بود و ايضاً تحمل ارتداد اندك مادة اين 

 كه  استاستعمال نمايند و جائز نيست استعمال محلالت نه در اول ظهور او و نه نزد اول سكون التهاب بلكه واجب

ادوية مجففه كه در آن اندك تبريد و تحليل مع دفع باشد استعمال نمايند مثل ضماد معمول از برگ بارتنگ و عدم 

اين مازو بسركة خمر و شب بسركة خمر و از ادوية جيده در وقت ابتدا و بعد آن دار و ايضاً  قشر و نان بسيار سبوس

 نرم گردد پس بسايند و بر خرقه نهاده بر آن كه آن كه بگيرند انار ترش و شق كنند و در سركه بجوشانند تا است

هي در ادويه اين وقت و بعد  و اين مرض را قلع نمايد در ابتدا و انتها و گانيكو استمحل بگذارند كه اين در هر وقت 

 آن است و روغن خشخاش سياه و بهتر به شرابآن اين افتد كه بگيرند جوز تازه و با پوست بسايند و مويز مو انجير 

 افيون و اقاقيا و زاج سوري و قشور مس پوست اين است همه ضماد بسازند و از ادوية نيكو در اكثر اوقات از اينكه 

 و امثال اين ادويه بر آن نهند كه متقرح نشده باشد و اما درم يك بزرالبنج درم يكهرة نحاس انار هر واحد دو درم ز

 حلو يا به شرابدر متقرح البدست از مجفف قوي مثل دواي اندرون و افراسيون و اقراص بولواندروس و دواء القيشور 
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 كه بر آن اضمده در روزي  استو واجبميفختج و سائر آنچه در عالج جمرة متقرحه و نمله و جاورسيه  مذكور شد 

 كه آنچه محيط  استالمقدور مغضات استعمال نكنند و الزم  يا دو بار ضماد نمايند وحتييك باردو بار و در شب 

 ارمني مع سركه و آب و سائر آنچه مبرد و رادع باشد تعهد نمايند و آنچه قريب به گلموضع بود و موضع احتراق را 

 مراهم به مثلدر شراب تر كرده است پس هرگاه التهاب ساكن شود و قروح باقي ماند عالج  صوف زوفا اين است

راسيه و مرهم ديابوطابون و سائر ادوية قروح متاكله بايد كرد و ايضاً اين دواي مركب مرداسنگ يك رطل زيت كهنه 

 آن زرنيخ بريزند و ايضاً اين دوا  بربه عده رطل زرنجي يك رطل مرداسنگ را در زيت بپزند تا بته نچسپد يك و نيم

براي جمره كه بر مذاكير و لب و مانند آن افتد و بالجمله بر اعضائيكه در تجفيف او حاجت شديدتر باشد نافع بگيرند 

به قلقطار و قلقديس هر واحد هشت درم بورة ارمني دو درم و به آب سائيده استعمال نمايند و همچنين پشك بز 

خشكريشه و لحم فاسد ساقط گردد و لحم صحيح ظاهر گردد و معالجه بعالج جراحات  پس هرگاه عسل است

نيكو بسيطه نمايند و گاهي خشكريشات و لحم ردي را ادوية معروفه ساقط كنند و روغن اقحوان براي اسقاط او 

 اي جيددو  است و بالجمله اشتغال به اسقاط خشكريشه و عالج باقي بعالج جراحات صحيحه بسيار صواباست

ين نسبت آن بخود كرده بگيرند انزروت و صبر و كندر و زنگار و سفيداب مساوي و متأخر براي قدما كه بعض  مجرب

 در آن كه آن همه گل ارمني و از آن بنادق سازند و در سركه و آب حل كرده بر آن موضع طال نمانيد تا هم چند

قط شود اگر زير او رطوبت باشد و يا محتاج گردد به تقبض شديد پيدا شود و خشكريشه گردد پس يا بنفشه سا

 ايالقي و جرجاني آرند تا همه ساقط گردد به عمل خلع او كنند و ساقط نمايند و همواره همچنين كه آن

 نزديك غشي كه آننويسند كه اگر قوت قوي باشد و هيچ مانعي نبود اول رگ زنند و خون بسيار بيرون كنند چند مي

جايگاه مرض شرط بايد زود خون ردي بيرون كردن و ضمادها چنان بايد كه در آن با قوت برودت رسد و گاهي بر 

قوت تحليل و تجفيف باشد چون ضماد برگ بارتنگ و غيره كه در قول شيخ گذشت همه را بپزند و ضماد كنند و 

ريض كنند و اصالح مزاج  گويد كه اگر خون غالب باشد فصد مسعيدطعام چيزي بايد كه بسردي و ترشي ميل دارد 
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العثلب  العالم و آب عنب بشرب ماءالشعير و سكنجبين نمايند و شيرة تخم خرفه و جالب بدهند و عضو را به آب حي

و شياف ماميثا طال كنند و اگر صفرا غالب باشد تنقية بدن بمبطوخ فواكه نمايند و ماءالشعير نوشانند و بعد دو 

 ارمني و به گليل طبع نمايند اگر قبض گردد به آب تمرهندي  شكر و عضو را ساعت سكنجبين رماني دهند و تعد

 گويد كه هر صبح جالب از نيلوفر و تخم كاسني هر واحد ابن الياسآب بارتنگ و گالب و آب گشنيز طال سازند 

 و به شكر سه درم و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم يا آب انارين بشحم آنها افشرده هر واحد بيست درم

به  فواكه يا بنقوع مشمش يا به مطبوخترنجبين بمقدار سابق بنوشانند و غذا ماءالشعير دهند و تلئين طبيعت 

 هليلة مقوي بسقمونيا كنند و باقي عالج او بعالج نمله و جمره نمايند ليكن در اطلية اين دواي شديدالردع و مطبوخ

 كه دردي سركه بر گل بريزند تا بجوشد و بر آن اين استجة اين نمايند التبريد نشايد و از خاص ادويه كه بدان معال

 گويد كه فصد و استفراغ صفرا كنند و مراعات سودا نمايند و بايد كه بعد تنقيه بر خضراقاقيا پاشيده طال كنند 

رين بشربت چيزي كه ترقيق خون و ترطيب آن نمايد و رمائيت آن افزايد مثل حساي شعير مبرد بعناب و تخم خيا

نيلوفر مشغول شوند و از اغذيه بر مزورات مثل اجاصيه و قراصيه و ملوخيا اقتصار نمايند و چون تشنه شوند آب آلو 

ة تخم خيار دهند و چون مرض به انحطاط آيد به شيرو آب خيار و آب هندوانه و لعاب اسپغول بنوشند و شربت آلو 

آب گشنيز اقتصار ورزند و بر موضع جميع  ز ادوية موضعيه بر مسكه وچوزة مرغ بجو مقشر و لحم بچة بز بدهند و ا

و آب  به گالب  گاو بنهند و حوالي آن خرقة مبلولبه روغنريم نهند تا بگشايد پس بر دهن قرحه اندك مسكه 

د گشنيز سبز گذارند و چون پاك شود بمراهم مثل مرهم سفيداب يا مرهم نوره عالج كنند تا مندمل گردد نگذارن

و گل ارمني نهند و  به گالب كه ماده البته جمع شود و اگر ريم باقي باشد و حرارت معاودت كند بر آن پارچة مبلول

 واجب بود و عميق به شرطنويسد كه اوال بداءت   در تذكره ميانطاكيبحضض و كافور و لعاب اسپغول طال سازند 

 آنچه ارخا و ترطيب و جذب نمايد چون حرام مغربيه ماده زنند براي خروج ماده بنوعي كه مستاصل گردد بعد از آن

 باطن منعكس نگردد و اگر ماده نزد شرط بر جامد صحيح سيالن كند بر آن بثور پيدا كند و اگر قبل شرط به سوي
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العمل   داخل نمايد بعد از آن اين حب هر روز دو مثقال بدهند كه آن سريعبه سويفصد كنند جذب ماده 

صبر يك اوقيه بسفائج نيم اوقيه سقمونيا  صنعت آن  استتمل بر صحت از تراكيب مجربة منالفعل مش حسن

پوست هليله مصطكي هر واحد سه مثقال حجر ارمني يك مثقال به آب كاسني حبها سازند و چون تنقيه ظاهر 

نار ترش و مازو هر  خالص و سفيداب سرشته بعد از آن ابه گلگردد وضعيات نهند و بهترين آنها در وي سركه است 

 پخته و همچنين عدس مقشر پس اگر سوزش و گرمي اشتداد نمايد و از انعكاس ماده امن گردد و مورد به سركهدو 

و كافور با شيل سوده برنهند و اگر در آنجا دور كردن لحم فاسد واجب گردد شكر تنها نهند اگر لحم فاسد بسيار 

االمكان   گاو و اين همه مع اصالح اغذيه حتيبه روغن صبر و مرداسنگ به عدهنباشد واال به اندكي زنگار نهند 

 مستعمل بود و از ادوية ناحجه در عالج اين قبل از در اينجا ر استبايد و همه آنچه در اكله و در نمله مذكو مي

ب بعنبر شكافتن اكثار وضع مسكه است و همچنين بعد آن براي تطفيه به آب گشنيز نزد قوت لهيب و شرب آب سي

 صحت بخشد و در نزهته گويد كه خون به سرعت آن راة تخم خيار و مرواريد محلول شرباً و طالء به شيرو آلو 

 گويد كه اگرچه غلبة بهاءالدين  استخروس و برگ بيدانجير و پوست انار و اجزاي سرو را بجمره اختصاص عظيم

 بر حوالي جمره اگر مانعي نباشد و بعد از آن تنقيه  يا حجات خصوصبه فصدالجمله خون كم كنند  خون نباشد في

ي كه در آن ترياقيتي نيكو بود و چون تقليل خون را مانعي باشد بر مسهل به مسهلصفرا و سوداي احتراقي كنند 

 محل مرض را شرط زنند و نافع بود و زلو چسپانيدن بسي مفيد آيد و كه آناقتصار الزم بود و گاهي احتياج افتد به 

 داغ كنند و چندان تيزاب گرم آن را كه از تيزاب فاروقي آن استر كسي را طاقت سوزش داغ به آهن نباشد اولي اگ

كرده بر آن نهند كه در آن محل سوراخ شود و بحركت آيد وآنجا كه اين مرض از بحران انتقالي افتد اين عمل 

ورم حوالي مرض گل ارمني در سركه حل كرده واجب بود و مرهم كوزه فقاع طال كردن عظيم مفيد آيد و بر محل 

طال كردن سخت مفيد باشد و پوست تازة خرگوش همواره بر محل مرض بستن عظيم نافع بود و غالمي را بر زنخ 

كرد حضرت استادي او را از چربيها و  تب جمره پيدا شد و تمام زنخ و حلق او ورم كرد با درد و سوزش عظيم و



864 

 

الشفاي  ذاهاي ترش دادند و بوقت خواب معصور انار ترش شربتي تام و باالي آن حبگوشت پرهيز فرمودند و غ

به روزي چندين نوبت بر محل مرض و حوالي آن طال فرمودند  دادند و جدوار به آب بارتنگ سوده در شبانه بزرگ مي

وردند و اين عالج  به اصالح آآن را بمرهم سفيداب جراحت به عدهين عالج اعراض آن در سه روز برطرف شد هم

   پيوست و انفع به تجربهبسيار 

  نار فارسي

بثرة باشد پرآب رقيق با سوزش شديد و خارش بسيار و درد و ورم حوالي و چون برآيد بزودي خشكريشه گردد و 

قبل از ظهور بثور در بدن خطوط سرخ و ماؤسي پديد آيد مثل زبانة آتش و لهذا بنار فارسي مسمي شده و گويند 

 نار آن راآيد بدين مناسبت   از سوختن آتش پديد ميچنان كهشود هم سوزش و آبله ظاهر مي در اين ونكه چ

 آن كرده باشند كه اوال اين مرض اندر فارس پديد آمده باشد و اهل فرس از به جهتگويند و تخصيص بفارسي غالبا 

خرد از جنس او و از غيرجنس او بسيار آيد  آتشك گفته باشند و اندر حوالي اين بثره بثرهاي آن راجهت سوزش آن 

خصوصاً رطوبت و عفونت آن بهرجائيكه رسد و خشكريشه سياه كند و حوالي پوست را لختي بخورد و بسوزد و اندك 

پهن شود و اين بثره نيز در سالهاي وبا و قرب آن بسيار افتد و بر اثر اين نيز تپهاي گرم مهلك پديد آيد ليكن ماده 

رمي و سوداوي و عفونت نباشد كه اندر جمره و بعضي اين را جمره گويند و بعضي جمره را نار فارسي و اين بدون گ

 حدوث ابن ببالد فارس به سبب گفته كه اين مرض يا ابن ابي صادقآتشك گويند و هر دو را مترادف دانند و 

 نوشته كه قرشي بنار فارسي شده و  هركه اوال عالج او اخذ كرده از فارس بوده مسميكه آن به سبببسيار و يا 

ماند و  كردند و دائم آتش آنها مشتعل مي موصوف بفارسي بهر آن شده كه اهل فارس در زمانه قديم عبادت آتش مي

 دوام اشتعال و التهاب او پس اين مرض را بدان بقوت آن تشبيه دادند و به آن مسمي به سببآن المحاله قوي باشد 

 بثره از جنس نملة اكال كه آنشود بر فرمايد كه گاهي اسم نار فارسي اطالق كرده مي مي الرئيس شيخساختند و 

او صفراوي به اندك سودا بود و غور او كم باشد و بثور  محرق محدث آبله بود و در آن سعي و رطوبت باشد و مادة 
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سي از جمره در ظهور و حركت بسيار و كوچك بود گويا كه در آنجا خلط حار كثيرالغليان و شير باشد و نار فار

باشد و مادة او حاد بود و آنچه در لحم از آن عارض شود در تحلل سريعتر باشد و آنچه بعصب عارض  تر مي سريع

 مادة اين در صفراويت شديدتر و مادة جمرا كه آنتر در تحلل باشد و آن قريب از جمره است اال  تر و بطي گردد ثابت

 و  است از طبري نقل كرده كه نزد اكثر اطبا جمره و نار فارسي در صورت يكيگيالني و ر استدر سوداويت شديدت

نزديك بعض آن نارس فارسي و جمره و نمله در صورت واحدست و امر چنين نيست زيرا كه نار فارسي دانهاي 

 بعد آن راشود و  به شرطبزرگ باشد و الم او شديدتر و در لحم غائر گردد و نمله چنين نيست و اما جمره محتاج 

زوال او اثر باقي ماند و نار فارسي چنين نيست و بعد زوال او را اثر بادنجاني و نيلجي و سياه باقي نماند و الم او تا 

 كه سرخي آن است و اگرچه اينهمه جنس واحداند و اما صورت نار فارسي ر استبقاي اثر بماند و اين فرق ظاه

ور او در بدن شواظ مثل زبان آتش باشد چون بلند شود و زير جلد منبسط شديد مع غلظ در جلد بود و نزد ظه

 كه آن در جائي كه ظاهر شود متميز گردد بنابر بقاي اثر آن اين استنگردد و الم شديد بود و از خاص اعراض او 

 آثار و بثور كه آن به سبب كثرت او در فرس و به سبب گويد كه اين مسمي بنار فارسي شده انطاكيبعد زوال آن و 

باشد و گاهي خطوط او دراز شود و گاهي مستدير گردد و  حادث در آن مشابه سوختگي آتش در حمرت و تلهب مي

 ظاهر شود و مادة او خلط صفراوي مع اندك خون رقيق باشد و اسباب او ادمان اكل اشياي به سرعتتاكل نمايد و 

به  هرچه در عالج جمره گذشت عالجب و قلت استفراغ  و سير در آفتا استحار لطيف مذموم مثل ثوم و خردل

 بعد فصد و اسهال به اشيائي كه خون را رقيق و رطب گردانند و در مائيت او افزايند تا در اينجا آرند و بايد كه عمل

حرارت محرقه از آن زائل گردد متوجه شوند و مثل آب شاهترة تازه مروق و آب كاسني سبز مروق به ادويه مناسبه 

استعمال نمايند و ايضاً جهت تسكين و تلئين شربت عناب و شربت كدر و آب تمرهندي و آب انارين دهند و مازو 

به در سركه سوده طال كنند تا متسع نگردد و مغز تخم شفتالو سوخته و سفال آب خورده طال كردن هم مفيد بود و 

 ابن به قول و نيكو است و باقي ماندن قرحه  طالي جوز كهنه چرب براي نار فارسي بعد سكون التهابشيخ قول
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 و غيره ضماد آب كرنب و پوست جو و نمك و كذا تخم كرنب و نمك و كذا بارتنگ و كذا گشنيز سبز رازيبطالن و 

اقوال   است و كذا آب برگ زيتون بري و كذا آب بابونه هر واحد نافع نارفارسيبه عسلبمويز منقي و كذا كرسنه 

ج اين و عالج جمره واحدست و از طالي او بعد فصد و استفراغ و التزام مريض ماءالشعير و شربت  گويد كه عالاطبا

 و كافور يكجوز و در لعاب اسپغول و لعاب تخم بارتنگ بياميزند يك جزو كه بگيرند حضض اين استمذكور در نمله 

و حرقت زائل كند و هرگاه درد آن و در آن خرقه تر كرده بر آن موضع تا زماني بدارند كه مريض را خوش آيد 

 گويد كه نار فارسي گاه مفرد پديد آيد و گاهي در بعض اوقات با مجوسي برند كار بهبسردي آن كم شود طالي آن 

ها را ثقبه كنند و بر آن سفيداب و مرداسنگ  يابد كه مواضع آبله  ميكه آنجدري ظاهر شود و عالجش واحدست اال 

سوده و در آن پنبه تر كرده بنهند و موضع را هروقت بدان تردارند و اما چون نار  گالب  بهو صندل سفيد و كافور

 نمايد و خون بمقدار حاجت و حسب احتمال قوت و غير آن به فصدفارسي مفرد باشد بايد كه صاحب او مبادرت 

سفيداب كه در آن اندك كافور  بمرهم به عدهها را بسوزن سوراخ كنند تا زرداب او سيالن كند  برآرد بعد از آن آبله

 مرهم طال نمايند و بعد از آن به همانباشد ضماد نمايند و هر وقت كه بر آن چيزي از آب جمع شود سوراخ كرده 

 هليله و تمرهندي به مطبوخنويسند كه اول فصد كند و   ميجرجاني و ايالقيگل ارمني به آب و سركه طال كنند 

ب و ماءالقرع و ماءالخيار و آب هندوانه و لعاب اسپغول و لنگر و مانند آن بنوشند و تنقيه نمايند و هر بامداد كشكا

بثره را بشكافند و آب آن بچينند و اگر لختي از پوست آن بمقراض ببرند تا آب در آن مجتمع نگردد و آنچه از آن 

كنند و بر بثور مرهم سفيداب  ارمني در سركه حل كرده طال به گلتراوش كند برچينند صواب باشد و حوالي او را 

 بود و اگر ممكن نباشد حجامت نمايند و به اصالح اغذيه به فصد گويد كه عالج نار فارسي اهللا هبه ابنطال سازند 

 بادام طال كنند پس اگر رطوبت به روغنها را بسفيداب  و غيره كه در قول مجوسي گذشت  پردازند و بعد آن آبله

العالم طال نمايند و غذا بچة مرغ به آب  زردچوب و كافور در آب كاسني يا آب حيمترشح بسيار باشد بحضض و 

 گويد كه هر صباح جالب از آب انارين بشحم آنها افشرده سه اوقيه و از تمرهندي ده درم و از الياس ابنغوره دهند 
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ظاهر باشد واال  تب ر اگر ترنجبين هر واحد ده درم بنوشند و غذا ماءالشعيبه شكرعناب و آلو هر واحد ده عدد 

به بمزورة بنوماش به اسفاناخ و كدو يا مزورة زرشك و مغز بادام و اسفاناخ سازند و تلئين طبيعت بماءالفواكه يا 

 سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بدهند و يا هر به شكر هليله كنند و يا هر بامداد آب هندوانه سه اوقيه مطبوخ

عناب هر واحد بيست عدد و تمرهندي ده درم بگيرند و با شكر سفيد ده درم بجوشانند و صبح آلوسياه و آلوكوهي و 

ين و فوفل و شياف به صندلدر آن شيرخشت ده درم و ترنجبين بيست درم آميخته سحرگاه بنوشند و بعد تنقيه 

الراعي  عالم يا به آب عصيال ماميثا و سفيداب ارزيز و گل ارمني هر واحد دم كوفته بيخته به آب كاسني يا به آب حي

 كه حضض وغيره اين است نفع عاجل بخشد آن را چيزي كهالعثلب سرشته طال كنند و  يا آب گشنيز تر يا آب عنب

كه در قول طبري گذشت طال نمايند و يا بگيرند مازو و سبز فام و فوفل مساوي و كوفته بيخته بسركة كهنه و گالب 

 گويد كه اوالً فصد واجب بود و انطاكي حذر نمايند به الكلات و لحوم و شراب سرشته طال كنند و از تناول حلوي

تنقية صفرا و اكثار ماءالشعير و بنفشه و شربت آن و شربت و درد طالي محل به آب خرفه و برگ مورد و زعفران و 

ته و گشنيز سبز  گل آميخبه روغن و عسل پخته و آهك را هفت مرتبه در آب شسته به سركهسفيداب و كذا ترمس 

   مع بزركتانبه عسل و ايضاً سرگين كبوتر به عسل

  آبلة فرنگ

گويند كه اين مرض در سن نه صد و چهار در جزائر فرنگ ظاهر شده و لهذا متقدمين اطباي يونان بذكر آن 

 از  استديماند و الحال در جميع بالد شائع گرديده و به آتشك شهرت يافته و بعضي گويند كه اين مرض ق نپرداخته

گويند كه در عهد   ميكه آن و بعضي اين را مرض طائر گويند بنابر  استعهد سكندر و مراد از بثور غريبه همين

كيان جانوري پرنده بر شخصي پنچال كرد و همان وقت اثر آن در موارد رسيده فاسد گرديد و مرض مذكور پديد 

ون حادث شود در ابتدا بثور بر قضيب و حوالي آن در  مرض مذكور چبالجملهآمد و از آن شخص بديگران رسيد 

از  خاصه با زني كه اثري  استمردان و اندر فرج زنان برآيد و بزودي قرحه گردد و بزرگترين اسباب حدوث او جماع
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ند  با وي بسيار مردان جماع كنكه آن مرض در آن بوده باشد و مزاج او حار و اخالط او كثيرالفساد بود و خصوصاً اين

ها متعفن گردد و مرد مبتال بدين مرض چون با زن مجامعت كند   كثرت وقوع منيبه سببپس موضع مخصوص او 

آن زن به اين مرض بيمار شود و گاهي اين مرض از با هم خوردن طعام و با هم نشستن بصاحب آن حتي كه از بول 

ت كه رنگ و مزاج را فاسد كند و اين علت و براز كردن در يكجا متعدي گردد و سبب مادي او اخالط محترقه اس

 زائل نشود مگر در ندرت و نزد ظهور او در اكثر ورم در كنج ران عارض شود و به تمامهبسيار ردي و فاسدست اكثر 

آن بد باشد اگر پخته شود و بشكافد بسيار تكليف دهد و گاهي متعفن شود و هالك كند و بعضي را بعد حدوث اين 

 و غير آن از امراض رويه پيدا شود و گاهي حشفه و بعض اجزاي قضيب ساقط گردد و گاهي مرض اوجاع مفاصل

قرحه بيني عارض شود و استخوان اندرون آن پوسيده شده بيني فرو نشيند و گاهي قرحه در حلق پيدا شود و 

مبارك است بنابر   به مرض گويد كه حب افرنجي در مصر معروفانطاكيسوراخ در كام گردد و گاهي بجذام انجامد 

رسيده و منتقل شده بجزيرة به هم كه اوالً اهل فرنگ را  استتفاول و نزد بعضي عرب و حجاز بشجر و آن مرضي

ين متأخراند و   كثرت نموده و اطبا ذكر آن نكردهكه آنعرب در سن هشت صد و هفت پديد آمده و متزائد شده تا 

گويم كه  كنم و مي  و در آن بسط كالم بنابر عموم بلواي آن مي استاند و اين جهل  بنار فارسي ملحق ساختهآن را

 كه بمجرد معاشرت متعدي شود و اين فعل بجماع سريعتر گردد و مادة او از كل اخالط بود پس  استآن مرضي

 كه آبله بزرگ و مستدير و سرخي او بسيار شديد و نزف خون و رطوبات مع آن استآنچه از خون باشد عالمتش 

  استهاب و خارش بود و آنچه از صفرا باشد عالمتش با عالمات مذكوره قلت رطوبت و زيادتي حدت و زردي رنگالت

 و آن استو در مصر ضئان نامند و آنچه از بلغم بود عالمتش انبساط دانها و عدم خارش و كثرت رطوبت و سفيدي 

بندهاست و گاهي با بيشتر از يك ماده آنچه از سودا باشد عالمتش خشكي و صالبت و تيرگي و جوشش و درد 

مركب شود و عالمتش اجتماع عالمات مذكوره است و اوالً خلطي كه بدان بند فاسد گردد در عروق داخل شود پس 

 از محل واحد تنقيذ نمايد و به عدهحادث گردد و از خلط حار ضربان در مفاصل پيدا شود  تب كسل و ثقل و
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 از مذاكير و مغابن كند و جهلة اطبا ابتداي آن بمراهم مدمله نمايند پس مختم  كه ابتداآن استترين او  خبيث

نويسد كه مرض معروف به آتشك در   ميعمادالدين محمود شيرازيگردد و بدان بميرد و از آن حذر بايد كرد 

ظهور آن در ملك االيام نبوده و از امراض جديده است و لهذا در كتب قدما ذكر آن نيست و گويند كه ابتداي  قديم

 آتشك نامند و از آن را مانند آتش سوزنده است كه آن آبلة فرنگ گويند و از جهت آن راجهت از اينفرنگ بوده و 

ين در متأخر رسيده و از آنجا ببالد ديگر انتقال يافته ارمني دانه خوانند و اطباي به همدر بالد ارمن   اوالًكه آنبراي 

 به جهته آن استاند بعضي از اقسام نار فارسي د  اختالف نمودهر استتب قدما مذكوتطبيق آن به امراضي كه در ك

 اند جرب جزامي مشابهت اين بدان و بعضي از جمله نفاطات شمرده و بعضي از اقسام جرب تصور نموده بلكه گفته

 كه  استو يا متعفن مادة فاعل آن سوداي محترق سبباند از اقسام جرب نيست   ليكن به استقراء آنچه يافتهاست

به  استعداد ميل بظاهر جلد بدن و يا بباطن آن نمايد و از آن ورم و آبله به حسبرسد و به همدر آن غليان و ثوران 

رسد و يا نه زيرا كه غليان موجب انفصال اجزاي عنيفه سوداويه از لطيفه و رقيقة دمويه است خواه آن ورم متقرح هم

 اندفاع به طريقگردد زيرا كه هيچ يك از آنها  هيچ يك از امراض سوداويه منطبق نميگردد يا نه و بدين تقرير ما 

 و بواسطة آن انفصال  استسوداي مذكور بواسطة غليان بنحو مذكور نيست و با جدري نيز زيرا كه در جدري غليان

مويه است پس رسيد كه علت انفصال اجزاي سوداويه از د در اين يابد اجزاي دموية فاسده از اجزاي صحيحه و مي

  است مطلقاً ضعف تمام بدن و ضعف اعصاب و عضالت و مفاصلو عالمت آناين مرض غير امراض مذكوره است 

تپ كه باعث آن باشد و در بروز دانها احساس بسوزشي نمايند كه  بنوعي كه از برداشتن اندك چيزي عاجز شود بي

باشد و در دانهاي كه  موضع در اكثر احوال مائل بكمودت ميكنند و رنگ آن  گويا آن موضع را به آتش داغ مي

برآيند نيز حدت و سوزش باشد و رنگ آنها تيره بود و بشب از وجع مفاصل بيخواب و بيقرار و آرام باشد واگر سبب 

 گاهي  از جائي بجائي نقل نمايد وبه سرعتآن مادة رياحيه باشد كه باد فرنگ نامند در دانه مواضع مختلفه باشد و 

ي رسد كه به اندك زماني از دست بپا و از پا بدست و از دست راست بدست چپ و به حداز سرعت حركت و انتقال 
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از پاي راست بپاي چپ و بالعكس و همچنين بهرجا انتقال نمايد و در ايام اول بدن برآمده باشد تا هنگامي كه دانها 

 كه اوجاع آن با طال و ضماد و  استد و از خصائص اين مرضبروز تمام يابند و بعد از بروز دير به اصالح آين

نمايند و محرمان اين مرض هر مرضي كه  يابند بلكه در اغلب اوقات اشتداد عظيم مي استفراغات تسكين چندان نمي

ير بمعالجات مقرر و در كتب به اصالح نيايد مانند صداع و رمد و درد گوش و دندان و امثال اينها كه به اسهال و غ

 امثال اين احوال اكثر بواسطة مادة كه آنآن زائل نگردد معالجة آن به ادوية مقررة مخصوصة اين مرض نمايند جهت 

نمايند و لهذا  اند و نفع كلي مي باشد و معالجات مخصوصه اين مرض در استيصال آن عمده سوداويه عسراالنقالع مي

ز توابع آنند كه چون آن مرض زائل گشت امراض كه تابع آنند زير كنند كه اين امراض البته از اقسام و يا ا جزم مي

درد و حرقت   كه گاهي دانهاي كوچك صلب بر سطح بدن بي استگردند و نيز از خصائص بعض اين مرض زائل مي

 كه آن استگردند و عالمت دموي آن يعني حادث از خون حاد محترق  آيند و چندگاهي مانده پس ناپديد مي برمي

ن مائل بسرخي و عروق ظاهر برآمده و بشره منتفخ باشد و غير آن كه در قول انطاكي گذشت و تدبير سال و روي آ

 كه حادث از صفراي حاد محترق و عالمت صفراوي آن آن استمزاج و سن و سحنه و فصل و بلد و غيره دليل 

ا و سوزش آنها و سرعت تقرح و باشد ظهور دانهاي خرد سرتيز و پرآب و عدم حمرت قوي و همواري حوالي دانه

خروج زرداب رقيق از آنها با حدت و رداءت بهرجا كه برسد متقرح سازد و دانهاي اين شبيه بجمره و نمله و سائر 

و عالمت  آن استبثور صفراويه باشد به اندك سياهي و تيرگي و تدبير مقدم و مزاج و غيره امور مذكوره شاهد 

محترق قلت عدد بثور و بزرگي و پهنائي آنها و انتفاخ پشت چشم و ثقل تمام بدن و  يعني حادث از بلغم بلغمي آن

و عالمت سوداوي  آن استكثرت خواب و مائل بسفيدي بودن بثور باشد و تقدم تدابير و غيره امورند مذكوره گواه 

الي آنها و رنگ ريم آنها  يعني حادث از احتراق سودا قلت عدد و صفر دانها و تفرطح و سواد و كمودت آنها و حوآن

و كمي حدت و سوزش و غلظ قوام مده و دير به اصالح آمدن آنها بود و سائر امور مذكوره از تدبير با تقدم و غيره 

 ذكر يافت بالذات سودائيست كه احتراق و يا تعفن و با چنان چه اسباب اين مرض كه آنو بد آن استدليل و گواه 
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باشد يعني   نيست ليكن گاه مادة آن سودا تنها مياز اينانواع اين علت خالي حدت يافته باشد چه هيچيك از 

ها از اينسوداي محترق از سودا و گاه سوداي محترق از اخالط ديگر پس اينها چهار قسم شدند و گاه مادة ممتزج 

باشد خواه آن رياح  ياح مييكه با هم اتحاد يافته باشد و گاه باهم امتزاج و اتحاد تام نيافته و گاه ربه حدباشد  مي

ر باشد و لهذا اقسام اين مرض مانند جنون بسيا متولد از سودا باشد و يا از اخالط ديگر و رطوبت و گاه با مائيت مي

تر انواع سرايت  نمايد و قوي  كه اين مرض از امراض مسريه است يعني سرايت از شخصي بشخصي ميو بدانند است

ن و يا مردان صاحبان اين علت واقع شود و بعد از آن آنچه در حمام واقع شود كه  كه از مباشرت با زناآن است

نزديك شخصي نشيند كه او را اين مرض باشد و با در موضعي كه صاحب اين مرض نشسته باشد نشينند و گاه از 

رند و يا لباس شود مثالً در يك ظرف و يك كوزه با هم طعام و آب بخو مواكله و مالبسه و مجانسه نيز واقع مي

اند كه اين مرض از جمله امراض متوارثه نيست كه  يكديگر را بپوشند و يا بر يك فرش با هم نشيند و هرچند گفته

 ارث ليكن در بعض اطفال صاحبان اين مرض ديده شد كه سرايت نمود و به طريقاز والدين با والد سرايت نمايد 

 كثرت مشابهت اكثر آن بجدري به جهت ر استان به آبلة فرنگ مشهو گويد كه ارمني دانه كه اندر خراسبهاءالدين

 پديد آيد و يك باربدور هيئت نه در جميع اعراض با انواع پديد آيد بعضي را آبلهاي بزرگ و غالب درهم پيوسته ب

 اول آب گيرد و سخت بزرگ شود و سوزش بكند و بخارد و درد كند و بعضي درد و دانها كمتر باشد و بعضي را در

حال شبيه بنمله ظاهر شود و هيچ آب نگيرد و همچنين خشكريشه پيدا كند و بزرگ شود و پوست را لختي بخورد 

و بعضي را اندك آب گيرد و زرد و ريش گردد و محل آن سوزش و درد و حرارت عظيم كند همچو جمره گاهي 

ر پوست سر بود يا بر مذاكير و گاه باشد كه بر بسعفة خشك اكال بازگردد و گاهي بنملة بد و بيشتر ظهور آن اوالً ب

 نوبت برآيد و گاه باشد كه به يك و آنچه اول برآمده باشد هنوز باقي بود و بعضي را نه بلكه به تدريجاكثر اعضا برآيد 

بر بعضي اعضا غلبه كند خصوص بر سر و بر بعضي نباشد و يا كمتر بود بتخصيص بر پايها و گاه باشد كه ثبرات 

 و ماندگي و خاريدن بدن و درد مفاصل بمرتبة كه حركت  است غلبة حرارت مزاجو اعراض آندك و متفرق بود ان
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 كه دانه كمتر برآيد وجع مفاصل بيشتر بود و گاه آن رابمشكل تواند كرد و در شبها درد مفاصل بيشتر شدت كند و 

ار شود و به يكد و گاه باشد كه زمن سازد و پايها  بيمار خواهد كه خود را هالك كنچنان كهباشد كه وجع ثاقب بود 

همچو مفلوج و گاه باشد كه با وجود درد مفاصل پايها ورم كند و تهبج در پشت چشم و روي پديد آيد و اشتهاي 

چنان طعام كم شود و هضم ضعيف گردد و گاه باشد كه از اول دانها غالب برآيد و تا آخر وجع نباشد و بحران تام آن 

اند چون تخليطي نشود در هفتده ماه قبل از آن چون عالج نيكو كنند تخفيفي نيكو يابد و بعد  ضي دريافته بعچه

چند روز بار ديگر دانه و يا درد و ورم عود كند و بعضي را كه مزاج قوي بود و اخالط بد در تن او كمتر باشد دانه 

دستي در بدن پديد  تب ه قبل از ظهور بثره حرارتي وكمتر پديد آيد و اعراض آن كمتر تكليف دهد و بسيار باشد ك

آيد و بعالج و استفراغات گاهي كمتر شود و باز غلبه كند پس ناگاه بثره ظاهر شود و يا خود حرارتي و اعيائي و درد 

فرنگ كرد ناگاه آبلة  مفاصلي پيدا شود و بعد مدتي از ايام بثره ظاهر شود و ديدم زني را كه مدتي گلوي او درد مي

 كه اين مرض از و بدانند اعراضي بعضي يا همه پديد آيد از اينبرآود و بسيار باشد كه اول بثره ظاهر شود آنگاه 

دار زودتر از مصاجت پديد آيد و از  السرايت نباشد و از مجامعت با آتشك جمله امراض مسري بود ليكن بسيار سريع

دن عرق و آاليش فوطه و لباس او زودتر از مالقات و ادراك نفس او رسيدن بخار تن او به تن ديگر در حمام و يا رسي

پديد ايد و مادة اين مرض خلطي بود عفن مركب از اخالط فاسده وليكن بلغميت و سوداويت احتراقي بر آن غالب 

اند  عفن سازد و بجنس خود مستحيل گردآن رابود و اين خلط عفن هر خلطي را كه در بدن بيشتر و غالب تر يابد 

ي رسد كه ريش او آن عضو را بخورد و تباه كند و بسيار باشد كه بثرات آن با اعراض پديد به حدو گاهي فساد ماده 

آيد و بثرات برطرف شود و درد و ورم و بدي هضم باقي باشد تا مدت بحران تام و با آن حرارت نيز گاهي ظاهر شود 

ري نمايد تا دو  سه و چهار سال و بيشتر اندرين مرض بماند و كسيكه اندرين مرض تخليطات كند و در عالج تقصي

وليكن بيدانه و يا كم دانه چنين بود و اما بسيار دانه از مدت بحران تام مذكور در نگذرد و بعالج صحت يابد و بعضي 

ن مادة اين  چوعالجرا كه اخالط بد بسيار در بدن باشد و بثره بسيار پيدا كند و عالج نيك نيايد زود هالك گردد 
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 ر است در آن خطكه آنشود با   لهذا معالجة آن به ادوية سمية نفاذه كرده مي استمرض خبيث متعلق به اعماق بدن

 قوت مريض و به حالت اضطرار به سبب مگر  است احداث آنها ضربان مفاصل و فساد بدن و ترك آنها اوليبه سبب

 نفع به سرعت توافق مزاج به شرطآنها و اكثر ادويه هندية حاده بعد تنقيه و تقويت اعضاي رئيسه كه در آن هنگام 

 و اگرچه در  استبخشد و بعض تراكيب ادوية هنديه مثل رسكپور و غير آن را خصوصيت عجيب به اين مرض مي

 ركند ليكن آن سالم از ضر كنند و ادوية يونانية بدير نفع مي  استعمال ميآن راظاهر غيرموافق بود ليكن مجربين 

 اگر مريض محروري مزاج و يا بالجملهآرد  مرض نقصان كلي دارد كه درد مفاصل مي در اين  اما كثرت تبريداست

نازك طبع و ضعيف باشد عالج به ادوية يوناني كنند مثال عناب شاهتره سرپهوكه چرايته هليلة سياه نيمكوفته 

 صبح آب زالل آن گرفته شهد سفيد داخل صندل سرخ برگ حناي خشك و مانند آن شب در آب گرم تر نمايند و

كرده بنوشند و بعد از چند روز فصد هفت اندام يا باسليق كنند و در صورت حدت ماده بعد از نضج تنقيه صفرائي 

 برند و آب شاهترة سبز مروق دادن نيز بسيار كار بهسوداوي مانند ماليخولياي صفراوي نمايند و ماءالجبن و شير بز 

 و در  استو استعمال عرق گل نيب مركب و شربت پاوسات و عشبه و معاجين مناسبه نيز معمولكند  فائده مي

 ماليخولياي بلغمي و سوداوي كنند و بعد از آن عرقيات مصفي به دستورحالت عدم حدت ماده بعد نضج تنقية آن 

 باشد اگر غلبة خون  مريض غيرمحروري مزاج و قويو اگرخون و معاجين عشبه و چوب چيني استعمال نمايند 

النبيل و سفوف سهل  السالطين و غيره و سفوف حب ت هندي مثل حبوب حببه مسهالبينند اوالً فصد كنند واال 

 كار بهسياه و جز آن تنقيه نمايند و بعدازان حب توتيا و يا مرداسنگ و يا رسكپور و يا بالدر و غير آن حسب ضرورت 

نمايد خصوص بعد تنقيه و طريق استعمال چوب  مرض فائده بليغ ميدر اين  برند و بدانند كه چوب چيني و عشبه

 كه آنبدطريق خوردن عشبه شود   مرقوم ميدر اينجاچيني در بحث جذام مسطور گردد و طريق خوردن عشبه 

 اوالً اهل مغرب را اطالع بر منافع آن حاصل كه آنآرند يا  عشبة بيخ ياسمين صحرائيست چون از طرف مغرب مي

 شده بعد از آن در سائر بالد اشتهار يافته عشبة مغربي نامند و مزاج آن گرم در وسط درجة دوم و در آخر آن يابس
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 كه باريك و همرنگ باشد و چون بشكنند از آن آن استاند و بهترين   و بعضي گرم و خشك در سوم نوشتهاست

 مگر در امراض و امزجة  استض مثل چوب چينيغبار ظاهر گردد و مغز او سفيد باشد و منفعت آن در اكثر امرا

 و در بعضي امزجه و امراض بارد بلغمي و سوداوي فوائد ر استحارة سوداويه كه چوب چيني سفيد و اين دوا مض

اند كه براي بواسير   مثل اوجاع مفاصل و نقرس و درد اعضا و ضعف معده و نوشته استاين زياده از چوب چيني

كند و در اثناي   اين دوا فائده مير استفالج و استرخا و لقوه و رعشه كه چوب چيني مض و در مفيد استبغايت 

زخم آتشك توان داد و دستور فصد و تنقيه قبل از استعمال آن و طريق طبخ و شرب و اختيار اغذيه و اشربه در آن 

 در عشبه همه كه آند حاصل  چوب چيني بوبه دستورو احتياط از اعراض نفساني و حركات متعبه و حمام و جز آن 

اند و در مرض مزمن بخار از   مگر در عشبه خوردن نمك جائز داشته استچيز واجب و غيرواجب مثل چوب چيني

  دوا نيز واجببر اين نافع دانند و بعد از فراغ تا چهل روز پرهيز به دستورديگ آن گرفتن بتمام بدن يا بعضو مؤف 

 و هرگاه آب عشبه از براي  استيا پانزده يا بيست يا چهل روز مفوض براي طبيب و مدت دادن اين دوازده روز است

 كه سرد نه نوشند و  است برند و در شرب آن نيز شرطكار به جوشانيده آن راشرب وفا نكند و عشبه قليل باشد ثفل 

مال نمايند بايد كه در  سفوف و معجون استعبه طريقاگر در گالب ممزوج كرده بنوشند نيز رواست و هرگاه اين دوا 

سفوفات و معاجين چوب چيني عوض چوب چيني بوزن آن عشبه را گرفته با همه ادويه تركيب نمايند و بدان نهج 

 هم چند مثقال عشبه كوفته بيخته با يك و نيم مرحوم نوشته كه بعضي اوقات هر روز حكيم ارزانيميل فرمانيد و 

 و لبنيات و ها ترشي حاجت و ضرورت با گالب داده شد و از به حسب كمتر آن نبات سوده تا بيست روز يا بيشتر يا

فواكه تر و آب سرد در اثناي خوردن و بعد فراغ تا دوازده روز پرهيز نموده اثر تمام بخشيده و گاهي عشبه را با نصف 

در متوسطه و دو نيم  مثقال در امزجة ضعيفه و دو مثقال يك و نيماو نبات كوفته بيخته در سه روز اول هر روز 

مثقال در قويه و سه روز ديگر دو نيم مثقال تا سه مثقال يا سه نيم مثقال و سه روز ديگر سه مثقال تا سه نيم 

 از مطب استائده براي  ذكر بعض تراكيبمثقال تا چهار مثقال با گالب تا نه روز داده آمد با پرهيز و نفع تمام نموده
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السوس چهار ماشه جوشانيده   شش ماشه اصلهر يكباشد شاهتره چرايته  تب  باو غيره عوارض اگر تب آتشك با

السوس و شهد  شهد يك نيم توله داخل كرده دهند و گاهي عناب دهمايه صندل سرخ تخم كاسني نبات عوض اصل

ماشه  شش هر يكشود و گاهي شاهتره دهمايه صندل سرخ  آلو بخارا نيز افزوده مي در اين شود و گاهي كرده مي

جوشانيده شيرة خيارين هفت ماشه شربت نيلوفر دو توله خاكشي پنج ماشه و گاهي عناب گل بنفشه گل سرخ عرق 

شود  شاهتره بجاي صندل در جوشانده و شيرة مغز تخم كدو و شربت بنفشه بجاي خيارين و شربت نيلوفر كرده مي

منظور باشد چرايته شاهتره صندل سرخ گل نيلوفر شود و هرگاه اخراج مواد نيز  و گاهي كاسني كوفته افزوده مي

 اگر از مادة ايضاً شش ماشه بيخ اندر اين نه ماشه جوشانيده شهد دو توله داخل كرده دهند هر يككاسني كوفته 

هر آتشك در ايام ربيع گراني گوش و طنين و عسر حركت در مشي و تنفس عارض شود شاهتره پوست هليلة زرد 

 چهار ماشه جوشانيده شربت بزوري دو توله حل كرده دهند بعد هر يكدوس چرايته  شش ماشه اسطوخويك

الثعلب پوست هليلة زرد هليلة سياه گل خطمي گل  تعديل و نضج ماده اين مسهل دهند شاهتره گل سرخ عنب

له  نه ماشه جوشانيده گلقند سه توهر يك شش ماشه بيخ حنظل سناي مكي هر يكنيلوفر گاوزبان اسطوخودوس 

ترنجبين چهار توله فلوس خيارشنبر شش توله روغن بادام شش ماشه و دو پهر نخوداب و شب شلة مالئم و بجاي 

آب عرق شاهتره دهند روز دوم اطريفل گشنيزي يك توله عرق شاهتره و غيره پاوسير شيرة تخم كاسني شش ماشه 

ت به قوال پالو و قليه و از لبنيات و حموضات و نبات دو توله بعد تنقيه معجون عشبه همراه عرق شاهتره دهند غذا

اجتناب نمايند و در اثناي استعمال معجون عشبه گاهي مويز منقي ده دانه گاوزبان شش ماشه جوشانيده شربت 

بنفشه دو توله شيرة خياريان شش ماسه داخل كرده تودري سفيد شش ماشه پاشيده و گاهي هليلة مربي يكعدد 

 شاهتره جوشانيده تخم شربتي نبات و گاهي به عرق شش ماشه گشنيز خشك چهار ماشه خورده بااليش گل سرخ

اسطوخودوس گاوزبان گل سرخ كاسني كوفته جوشانيده گلقند هرروز كه انحراف طبيعت شود تعديل آن نمايند 

الزريره تخم   اگر بعد مسهالت بثورات نرود و فصل گرما باشد پوست هليلة زرد شاهتره قصبايضاًبرعايت تفريح 
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 چهار ماشه جوشانيده  هر يك شش ماشه هليلة سياه بيخ حنظل هر يكالثعلب پرسياوشان  كاسني كوفته عنب

 هر يك براي بثورات در عضو مخصوص شاهتره چرايته پوست هليلة زرد صندل سرخ ايضاًگلقند داخل كرده دهند 

 به روغن يك ماشه هر يكرگ حنا مرداسنگ شش ماشه جوشانيده شهد دو توله داخل كرده دهند صندل سفيد ب

 اگر دهن آمده باشد و درد اعضا بود هليلة سياه چهار ماشه و همايه شاهتره چرايته تخم ايضاًحنا ضماد فرمايند 

 چهار ماشه هر يك شش ماشه جوشانيده شهد خالص دو توله دهند و كميله برگ حنا هر يككاسني صندل سرخ 

اگر  ايضاً گل ضماد كنند به روغن دو ماشه هر يكشه سفيدة كاشغري مرداسنگ نيله تهوتههه سوخته يك ما

 شش هر يك عدس بر تمام بدن در فصل گرما باشد عناب پنج دانه شاهتره دهمايه گشنيز خشك به قدربثورات 

سوم  چهار ماشه روز هر يكماشه جوشانيده گلقند دو توله ماليده دهند روز دوم صندل سرخ تخم كاسني كوفته 

 ايضاً يازده روز براي تنقيه بيخ حنظل نه ماشه داخل كنند به عده شش ماشه افزايند هر يكهليلة سياه افتيمون 

 شش ماشه عناب پنج عدد جوشانيده شهد داخل كرده روز دوم هر يكشاهتره دهمايه صندل سرخ هليلة سياه 

د ده روز بيخ حنظل نه ماشه اضافه كنند  شش ماشه افزايند بعهر يكچرايته شش ماشه روز سوم گل سرخ گلو 

 جوشانيده شهد دو ماشه شش هر يك عناب پنج دانه شاهتره دهمايه چرايته هليلة سياه گشنيز خشك جوانسه ايضاً

 شش ماشه افزايند بعد هشت روز بيخ حنظل هر يكتوله داخل كرده روز دوم گل نيلوفر تخم كاسني گل خطمي 

 اگر از رسكپور و غيره دهن آمده باشد پوست بيخ جهربيري چهال كچنال ايضاًند شش ماشه براي تنقيه داخل كن

پوست كوكنار چهال سرسن جوشانيده صاف نموده مضمضه نمايند و شيرة عناب پنج دانه شيرة تخم خرفه شش 

 سبز هر  برگ چنبلي كوكنار مازوايضاًماشه عرق شاهتره و مكوه و كاسني ده توله شربت بزوري دو توله بنوشند 

 شش ماشه صندل هر يكيك چهار ماشه جوشانيده مضمضه نمايند و چون لعاب دهن موقوف شود شاهتره چرايته 

 اگر با تبخالة دهن و درد گلو و ايضاً چهار ماشه جوشانيده شهد داخل كرده دهند هر يكسرخ پوست هليلة زرد 

ودوس گشنيز خشك جوشانيده شربت بنفشه السوس عناب گل نيلوفر بهدانه اسطوخ سرفه از نوازل باشد اصل
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خاكشي داخل كرده بنوشند روز دوم شيرة كاهو افزايند چون سماجت حرارت داشته باشند لعاب بهدانه شيرة كاهو 

 كه در مرض آتشك معمول ذكر بعض ادوية مركبه يونانيهشربت نيلوفر عرق شاهتره خاكشي براي تسكين دهند 

 آمده باديان دو درم شاهتره سه درم تخم كاسني سه درم به عمل مكرر  جهت آتشك مجرب و كهييدوااست 

 نه ماشه تا يك توله و كوفته بيخته به قدرالنيل   بگيرند حببه عده به عدهگلقند دو توله سه روز اين منضج بنوشند 

ا كهچري ماليم  يا به آب گرم بخورند بعد اسهال غذگرم نيمش ماشه با گالب به قدر آن آميخته هم چندشكر تري 

 سه مسهل بدهند و اگر قوت ضعيف به دستوربخورانند روز ديگر تبريد از اسپغول و شربت دهند و يك روز در ميان 

النيل بخورانند و بعد انقضاي سه روز از مسهل  باشد دو مسهل دهند و اگر خواهند عوض اين مسهل سفوف حب

آب سائيده ده قرص سازند و يكي را دور نموده نه قرص كه باقي بگيرند افيون يك دام شنگرف نيم دام هر دو را به 

به ماند يك قرص صبح در قليان گلي كه در آن آب هم باشد به آتش چوب كنار بطور تنباكو بكشند و يك قرص 

نمك و بي   آرند غذا نخود بريان يا نان نخود بيبه عمل وقت دو پهر بكشند و يك قرص شام هميسان سه روز دستور

سفوف ن تا سه روز پس روز چهارم كهچري ماليم دهند اگر دهن جوش كند از چهال كچنال مضمضه كنند روغ

النيل هشتاد دانه با روغن بادام چرب نمايند و با يكدانگ زنجبيل  دهند حب  كه بعد از نضج بهر تنقيه ميالنيل حب

 كه براي سفوف عشبه يا گالب گرم بدهند گرم نيمو دو دانگ ريوند چيني و نيم درم گل سرخ كوفته بيخته به آب 

 عشبة مغربي چهار توله پوست هليلة زرد صندل سرخ سناي مكي هر واحد ر استآتشك و جميع قروح خبيثة موث

 آرند و به عمل يا عرقهاي مناسب گرم نيميك توله كوفته بيخته سفوف سازند و از هفت ماشه تا نه ماشه به آب 

افزايند و معمول   نيم توله نيز ميهر يكباسي و سرپهوكه و االيچي و گل سرخ سفوف تخم گل ع در اين بعضي

 بخورند گرم نيم به آب يك توله كه عشبه دو جزو سناي مكي يك جزو شكر برابر سفوف كرده اين استحكيم ارشد 

كند و   مرض مي تنقية مواد اينبه تدريجغذا دو پيازة كم نمك خورند و سفوف چوب گز كه در بحث جرب بيايد نيز 

 فاسد   كه به آتشك و ديگر امراض سوداوية جلديه بعد تنقيه براي استيصال مادةنوع ديگر  استهمواره معمول
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 عشبة مغربي ده مثقال ريوند خطائي دو نيم مثقال جالپا انگريزي يك مثقال پاو باال برگ سنا پنج  استمعمول

 يك مثقال پاو باالبرگ شاهتره هر يكياه پوست هليلة گل سرخ مثقال پوست هليلة زرد پوست هليلة كابلي هليلة س

 يك توله همراه عرق به قدريك مثقال كوفته بيخته نبات سفيد نصف وزن ادويه آميخته سفوف سازند و هر روز 

  دو مثقال افزايند و اگر دربه قدرشاهتره خورده باشند و اگر شكايت درد مفاصل هم باشد سورنجان شيرين بوزيدان 

 كه قالع مواد سوداوي و شربت عشبهمزاج مريض رطوبت غالب باشد اسطوخودوس دو مثقال هم اضافه نمايند 

 عشبه مغربي سه توله چوب چيني سه درم عناب پانزده دانه برادة صندل سفيد و صندل رخ  استنافع آتشك

نيم درم شب در آب تر كرده صبح  دو هر يك دو درم برادة چوب آبنوس برادة چوب بحيسيار هر يكجوانسه چرايته 

 كه براي تصفيه خون و دفع نوع ديگر شربت دارند به قوامجوش داده صاف كرده نبات يك رطل و ربع داخل كرده 

مواد آتشك معمول و ديگر اقسام بثور و قروح و آكلة حلق را بيعديل عشبة مغربي هشت درم آلوبخارا عناب هر واحد 

 دوازده درم برادة چوب شيشم چهار درم همه را در دو رطل آب هر يكو مقشر دوازده دانه شاهتره بنفشه ج

 آرند و دوازده درم صبح و به قوامبجوشانند هرگاه نصف بماند صاف نموده با يك رطل شربت بنفشه و يا قند سفيد 

بجاي آب عرق  تا بيست روز بخورانند و غذا آش جو و گرم نيمهمين قدر شام با عرق شاهتره و بيدمشك و گالب 

خان  تر خواهند وزن عشبه بيست درم نمايند و در نسخه ذكاءاهللا چوب گز يا ديگر عرق مناسب بدهند و اگر قوي

 و چوب چيني چهار درم مغز  است دو درمهر يكوزن عشبه چهار درم جو مقشر بيست درم و شاهتره و بنفشه 

 كه بزبان اهل فرنگ شيشم را شربت پاوساتخل  ده درم عوض چوب شيشم داهر يك خربزهتخم كدو و مغز تخم 

تر و   و اين نسخه قوي استگويند جهت اصالح قروح خبيثه و آتشك و جرب و قوبا و غيره امراض سوداوي مجرب

 برادة چوب شيشم پاو سر برادة چوب چيني نيم پاو در آب گرم سه آثار يك شب و آن استانفع از نسخة متعارف 

 سه هر يكوش داده ماليده صاف نموده عناب بيست و پنج عدد صندل سرخ صندل سفيد  جبه عدهروز تر دارند 

 سه توله در هر يك دو توله گل سرخ گل بنفشه هر يكتوله شاهتره پوست هليلة زرد افتيمون بسفائج گل نيلوفر 
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 شربت به قوام كرده  آثار داخليك و نيم جوشانيده صاف كرده نبات سفيد به عدهروز تر داشته  آب مذكور يك شبانه

آرند پس نصف آن جدا كرده دارند و در نصف باقي سناي مكي ده توله سورنجان شيرين دو نيم توله باريك سوده 

 نيم دام يا يك توله در به قدر كه برادة شيشم آن استآميخته نگاهدارند و طريق نوشيدن اين هر دو قسم شربت 

 شش توله داخل كرده بخورانند به قدراف نموده شربت غيرمسهل آن  پاو آب بجوشانند تا نصف بماند صيك و نيم

 ده توله همراه جوشاندة مذكور وقت به قدرطور وقت شام و بعد پنج شش روز شربت مسهل آن  وقت صبح و همين

 غذا در  استداده باشند استعمال آن تا دوهفته يا بيست و يك روز و يا چهل روز مفوض بر راي طبيب صبح مي

ت و لبنيات پرهيز نمايند و روز استعمال شربت به قوالاستعمال اين قليه و نان و پالو دهند و از حموضات و حين 

 مسهل مواد آتشك چوب چيني مسهل مواد آتشك چوب شربت چوب چيني  استمسهل از زنان هم اجتناب اولي

 مقرر به دستور نبات پاو آثار  چهار درمهر يكچيني گل سرخ بسفائج سناي مكي صندل سرخ صندل سفيد باديان 

 قانع مواد سوداوي و قامع مادة نوع ديگرشربت مرتب سازند و هر روز دو توله بخوراند غذا اول خشكه و كهچري 

محترقه و نافع آتشك چوب چيني دو توله عشبة مغربي سه توله برگ شاهتره بادرنجبويه برادة چوب شيشم گل 

مون در پارچه بسته تخم كاسني برادة صندل سرخ هر واحد نه ماشه شب در مندي برگ گاوزبان تخم شاهتره افتي

به  رطل يك و نيم رطل باقي ماند صاف نموده بقند سفيد يك و نيمآب چهار رطل بخيسانند و صبح بجوشانند كه 

ام و كه دافع فساد خون و نافع بثور سوداوي و آتشك و شري و جذعرق گل نيب  شربت آرند شربتي سه توله قوام

العثلب نيلوفر گل خيرو هر يك پاو آثار گل سرخ بنفشه گاوزبان هليلة سياه   صندلين عنب  برادة استمجرب

 پاو اسطوخودوس گل گاوزبان گل يك و نيم نيم پاو خس هندي نيم پاو و چهار دام تخم كاسني هر يكنيمكوفته 

 نيم آثار گل كيوره از دو تا چهار هر يكهوكه  چهار دام االيچي خرد نيمكوفته دو دام شاهتره سرپهر يكمعصفر 

 پنجاه دانه مويز منقي دو صد عدد كشمش سبز سه عدد گل نيب از يك آثار تا دو آثار هر يكعدد عناب سپستان 

نبات پنج آثار همه را در آب هشت پاس تر كنند و هفت آثار عرق كشند خوراك روز اول چهار توله تا سه روز بعد 
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عرق چاي خطائي  در اين  نيم پاو مدام بخورند و اگر خواهندبه عده روز بعد هشت توله تا هفت روز پنج توله تا سه

دافع آتشك و اوجاع مفاصل و ريح و درد تمام بدن و رافع عرق شاهتره مركب  قهوه خورند به طريقجوش داده 

عد تنقيه در امراض مذكوره مواد امراض سوداوي مثل آتشك و خارش و قوبا و كلف و چهاجن و استعمال اين ب

 شاهتره پوست هليلة زرد پوست بيخ نيب كه زير  استهمراه معجون عشبه يا چوب چيني يا اطريفل شاهتره معمول

گل باشد امربيل درخت مكوه سرپهوكه هر واحد يك آثار چرايته نيم آثار بيخ ياسمين گاوزبان گل سرخ صندل 

 معروف عرق كشند و شش توله با شهد دو توله بخورند بر ناشتا يك چله به دستورسفيد و سرخ هر واحد پاو آثار 

 برادة چوب چيني ر است نافع شخصي كه عادي شراب بود و آتشك برآورده باشد و مفرح و مسكعرق چوب چيني

 نيم رطل خارخسك يك رطل پوست هليلة كابلي گل مندي هر يكگل سرخ برادة چوب شيشم سر پهوكه شاهتره 

 رطل پوست مغيالن شش رطل قند سياه بيست آثار عناب صد عدد همه را در خم اندازند وقتيكه و نيميك  هر يك

 صندل سفيد و سرخ هر واحد شش  الهن تيار شود عرق سبك كشند و وقت دو آتشه كردن گل سرخ نيم من برادة

منضج و ته عرق كشند توله خس هندي ده توله عرق نيلوفر عرق گاوزبان عرق كيوره هر واحد يك مينا آميخ

 طاقت عناب به حسب بعد فصد باسليق يا هفت اندام و اخراج خون وافر  است كه در مرض آتشك معمولمسهل

آلوبخارا هر واحد پنج دانه سپستان يازده دانه تخم كاسني تخم خيارين گل بنفشه گل نيلوفر تخم خطمي برگ 

 بسفائج افتيمون در خربزهه بيخ كاسني بيخ باديان تخم بادرنجبويه مندي برمدندي برگ شاهتره چرايته سرپهوك

 چهار ماشه مويز منقي يك توله شب در عرق هر يك گل گاوزبان برگ گاوزبان ماشه شش هر يكپارچه بسته 

 هفت توله تر داشته صباح ماليده صاف كرده گلقند دو توله داخل كرده هر يككاسني عرق شاهتره عرق مندي 

وز اما اگر حرارت مفرط نباشد آلوبخارا گل نيلوفر تخم كاسني خيارين حذف كنند و هميسان بنوشند تا پانزده ر

 بعد از آن تمرهندي پنج توله گل سرخ مغز  است مزاج مريض محول بر فكر معالجبه حسبافزودن بعض ادويه 

وله ترنجبين  شش ماشه سناي مكي نه ماشه مغز فلوس شش تهر يكالنيل ريشه خطمي بيخ حنظل  خسكدانه حب
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چارتوله شيرخشت دو توله در منضج افزوده و آلوبخارا هفت عدد مويز منقي دو توله و عوض عرق كاسني عرق 

 شب تر داشته صباح ماليده صاف ساخته شيرة مغز به دستور سي توله گرفته هر يكگاوزبان نموده و وزن عرقيات 

اصي باشد و به اين مسهل اجابت بخوبي نشود و اخراج مواد بادام شيرين هفت عدد باال ريخته بنوشند و اگر معده ع

نگردد پوست هليلة  زرد پوست هليلة كابلي هليلة سياه افسنتين رومي اضافه كنند و اگر اسهال زياده شود بعض 

ادويه مسهله كم نمايند و روز ديگر اين تبريد دهند هليله مربي يك عدد شسته خسته و در كرده بورق نقره يكعدد 

مندي عرق شاهتره هر واحد  رفته اول بخورند بااليش شيرة عناب چهار دانه از شيرة تخم كاسني پنج ماشه در عرقگ

ده توله برآورده شربت نيلوفر داخل كرده تخم ريحان پنج ماشه يا اسپغول مسلم شش ماشه پاشيده بنوشند و اگر 

به بايد افزود و بعد انفراغ از دو مسهل باز دو منضج هنگام اجابت پيچ و درد شده باشد لعاب ريشه خطمي پنج ماشه 

مندي عرق   همراه عرقيك تولهطور كه حب الجورد  الجورد بايد داد و به اين  سابق نوشيده دو مسهل حبدستور

م برخاسته مسهل از عناب به حدشاهتره نيم نيم پاو ترنجبين دو توله پاسي از شب مانده بخورند و بخوابند و ص

ندي تخم كاسني چرايته گل سرخ بيخ كاسني مويز منقي بسفائج افتيمون سناي مكي مغز خسكدانه شاهتره م

النيل هليلة سياه پوست هليلة زرد خيارشنبر ترنجبين شيرخشت گل عرق مندي عرق شاهتره شيرة مغز بادام  حب

با حبوب خيارشنبر  و متقدمين در بدرقة صبح  استينمتأخر معمول مسهل بنوشند اين طريق بعض به دستور

 به دستور داده فرداي آن مسهل و حبوب به دستور روز ديگر تبريد  استكنند اين امر بر راي طبيب شامل نمي

دهند و بعد از چهار مسهل يعني دو از خيارشنبر و دو از حب الجورد تا هفت روز مثل تبريد سابقه تبريد نوشانند و 

 و در ادوية هنديه مذكور گردد تا هفت روز بنوشانند و اگر  استخ نيببعد پانزده روز مطبوخ كه در آن پوست بي

مرض زائل نشود يك هفته مهلت داده حب بالدر هفت روز نهايت چهار ده روز بخورانند و اگر از حب مذكور دهن 

رند و  آبه عمل  استبجوشد حب را ترك نموده و ليئه گندم همراه جغرات خورانيده شود و غراغر كه در آن معمول

اگر ورم زياده شود شكل خناق پيداگردد رگ قيفال زنند و زلو چسپانند و تدبير وي حسب قوانين طبي بايد كرد و 

 نجات يابد و اثري از قالع و ورم لثه و وجع دندان و جريان رطوبت باقي ماند آنگاه ذروات و سنونات و از اينهرگاه 
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و زحير و سحج و غيره حادث شود  تب  اكل ادوية آتشك مانند برند و سواي آن هر علتي كه ازكار بهمضمضها 

 ايارج فيقرا ريوند غاريقون جالپا  استمرض معمول در اين  كه بهر تنقيه حب الجوردصفتبعالجش پرداخته آيد 

 حجر الجورد و حجر درم يك يك مثقال تربد موصوف دو درم پوست هليلة كابلي هر يكانگريزي شحم حنظل 

 كوفته بيخته كتيرا مقل ازرق يك يك ماشهالسوس هر واحد  نيم مثقال زنجبيل نمك الهوري ربارمني هر يك 

 همراه مسهل مذكور يك توله مونگ بندند قدر شربت به قدر در عرق باديان حل كرده در آن حبها يك ماشه

 گل سرخ نيم لهيك تو كه براي دفع آتشك مجرب نوشته بيخ حنظل دو توله سناي مكي شاهتره هر واحد مطبوخ

 پاو آب بجوشانند هرگاه نصف بماند صاف كرده بنوشند همين قسم تا سه روز و اگر در سه يك و نيمتوله همه را در 

روز تفاوت نشود سه روز ديگر بخورند غذا دو پهر آب مونگ شام دال خشكه و در نسخة ديگر پوست هليلة زرد و 

 معجون عشبه يك توله هر يك و وزن  استه و سنا و گل سرخهليلة سياه آمله صندل سرخ خارشتر عوض شاهتر

 پوست هليلة  است آتشك و اخراج مواد سوداوي و بلغمي و وجع مفاصل معمولبه جهتخان  تاليف حكيم شريف

زرد چهار درم پوست هليلة كابلي هليلة سياه پوست بليله شاهتره بسفائج فستقي تربد سفيد مجوف خراشيده 

حد پنج درم آمله سه درم برگ سناي مكي ده درم عشبة مغربي پنج توله با شهد سفيد سه وزن افتيمون از هر وا

 در اين  و گاهي عوض عشبه چوب چيني پاو آثاريك توله معجون سازند خوراك از هفت ماشه تا به دستورادويه 

شك ناصور و اكله و خارش و  نافع بقروح خبيثه آتنوع ديگرتركيب نموده شد و براي مواد سوداوي بسيار نافع آمد 

 دو دام بسفائج فستقي سناي هر يك باديان صندل سفيد  استدافع اوجاع مفاصل و مقوي اعضاي تناسل و مجرب

 شش دام عشبه مغربي دوازده دام شهد خالص بيست و چهار دام قند سفيد يك آثار ادويه را بعد هر يكمكي 

د قدر خوراك يكدام صبح و يكدام شام به آب مطبوخ عشبه كه كوفتن و بيختن وزن كرده بگيرند و معجون سازن

يكدام عشبه را با هفت آثار آب خالص جوش دهند هرگاه ثلث بماند صاف نموده قدري از آن بشهد خورند و باقي 

بجاي آب خوردن اين آب استعمال سازند و آب ديگر نخورند و اگر با عشبه يكدام چوب گز جوش دهند بهتر و 
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 هفت دام و بسفائج چهار دام و عسل و قند سفيد سه چند هر يكد و در نسخة ديگر وزن عشبه و سنا تر بو قوي

 كه براي نوع ديگرادويه است و قيد استعمال آن به آب عشبه نيست غذا گوشت بز يا دراج يا مرغ با نان خمير 

به مغربي ربع رطل برگ سناي آتشك و مواد سوخته و استسقا و قبض و نفخ و تصفية خون و رنگ بشرة مجرب عش

 دوازده درم بسفائج فستقي شانزده درم صندل سرخ چهار درم قند سفيد ربع رطل عسل نيم هر يكمكي باديان 

هر  شش درم و بسفائج و دوازده درم و قند و عسل هر يك آرند و در بياضي وزن باديان و صندل سرخ به قوامرطل 

 توله و نوشته كه اين معجون يك و نيمياده كرده خوراك يك توله تا  نيم پاو است و تربد سفيد شش درم زيك

 نمايد و نطفه توالد و تناسل را صاف كند وخارش و چهاجن و كلف را دور سازد و به الكلتنقية مواد آتشك از بدن 

ل مادة  مخترع حكيم ببرعليخان براي استيصانوع ديگردرد مفاصل و خشكي دماغ و جميع امراض سوداوي را نافع 

 عشبة مغربي هفت و نيم توله چوب  استآتشك و قروح خبيثه و بثور سوداوي و نواصير و تصفيه خون معمول

 آبنوس چرايته هليلة سياه  چيني شش توله بسفائج برگ سناي مكي هر يك سه توله باديان برادة چوب شيشم برادة

 يك توله گلو انيسون گل هر يكالعثلب  ا عنب توله گل سرخ برگ شاهتره برگ سرپهوكه برگ حنيك و نيم هر يك

 معجون ساخته به دستور نه ماشه خوباني دوازده عدد شهد خالص دو نيم وزن همه ادويه هر يكبابونه گاوزبان 

 نوع ديگرنمك يا كم   تا دو نيم توله بخورند غذا قورمه و نان رده بييك توله از به عدهچهل روز در غلة جو بدارند 

 آتشك باشد به سببخان نافع آتشك مقوي قلب مفيد علل اعضاي تناسل و اوجاع مفاصل كه   ذكاءاهللامعمول حكيم

 مثقال يك و نيم هر يك سورنجان بوزيدان درم يك هر يك نيم درم ورق نقره زعفران هر يكمشك خالص ورق طال 

 هر يك ناسفته بادرنجبويه عنبراشهب دو درم كهرباي شمعي ابريشم مقرض گل سرخ تخم خشخاش بسفائج مرواريد

 ثعلب مصري هر واحد دو مثقال پوست هليلة كابلي گشنيز مقشر مغز تخم كدو شيرين خربزهيك مثقال مغز تخم 

مغز تخم تربوز هر واحد سه مثقال عشبة مغربي بيست توله اول عشبه را ريزه ريزه كرده شب در عرق گاوزبان و 

يك آثار گالب نيم آثار تر كرده بجوشانند تا نصف بماند ماليده صاف كرده العثلب هر واحد  عرق شاهتره و عرق عنب
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 آرند و ادويه سوده آميخته بمعجون سازند و دو مثقال تا دو نيم به قوامقند سفيد نيم آثار عسل نيم پاو داخل كرده 

شك كه گرمي و نقاهت شود بعد دفع مرض آت نسخه افزوده مي در اين  مثقاليك و نيممثقال بخورند و گاهي كافور 

  است كه مسهل اخالط محترقه و مصلح خون فاسد و مجربمعجون چوب چينيباقي باشد فائده عجيب دارد 

 پوست هليلة زرد هليلة سياه پوست هليلة كابلي درم يكباديان يكدام صندل سفيد گلو تازه افتيمون هر واحد 

ي مكي چهار دام عشبة مغربي دوازده درم چوب چيني  دو درم سناهر يكشاهتره پوست بليه چرايته تربد سفيد 

 باد فرنگ و تقويت باه به جهت نوع ديگر مقرر معجون سازند به دستورنيم پاو قند سفيد يكسير عسل پاوسير 

ه صفت موصوف نيم پاو سناي مكي هفت توله بسفائج فستقي صندل به هممستعمل حكيم بقاخان چوب چيني 

 نيم آثار اول همه ادويه جدا جدا هر يك باديان دو توله شهد خالص نبات سفيد گالب  سه تولههر يكسفيد و سرخ 

 آورده ادويه اندك اندك در آن انداخته حل كنند و در ظرف چيني به قوامكوفته بيخته نگاهدارند و نبات و عسل را 

 توله و عسل سي توله است غذا بردارند صبح چار توله  وقت شام دو توله بخورند و در نسخة ديگر وزن بسفائج چهار

 دافع مواد آتشك و فساد خون چوب چيني چهل مثقال مغز تخم نوع ديگرزير برياني و پالو مرغن گوشت حلوان 

 چهار درم گل سرخ هليلة سياه آمله  پوست هليله شاهتره صندل سفيد هر يككدو شيرين تخم خشخاش سفيد 

 دو درم ريوند خطائي هر يك سه درم طباشير چوب گز هر يككاكنج مغز تخم خيارين گشنيز خشك تخم كاهو 

 دافع مواد آتشك و مستعمل بعد تنقيه پوست هليلة زرد نوع ديگر عسل سه چند ادويه شربت حسب حال درم يك

پوست هليلة كابلي هليلة سياه پوست هليلة آمله گل معصفر صندل سرخ تخم كاهو چرايته بسفائج گل سرخ تخم 

 سفيدة كاشغري ر استبان شاهتره مغز تخم كدو شيرين مغز بادام گشنيز در دو اندمال عجيب االثكاسني گل گاوز

 پنج درم كافور دو ماشه موم سفيد درم يك كتيرا سه ماشه افيون يك ماشه رسوت پنج درم هر يكشسته مرداسنگ 

را گداخته فرود آورده ادويه روغن گل بيست درم لعاب بهدانه دو ماشه سفيدي تخم مرغ يكعدد اول روغن و موم 

 براي جراحت آبلة فرنگ و هر مرهم فرنگ برند كار به تخم مرغ داخل كرده  سوده آميزند پس لعاب بهدانه و سفيدة
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 دو ماشه مرداسنگ يك هر يكزخم تير و تفنگ و غيره قروح منقول از بياض استاد مرحوم كافور سنگ جراحت 

 روغن گاو پانزده درم ادويه درم يك موم سفيد يك تولهيد چهارده ماشه دال  كتة سفيك تولهماشه توتياي كرماني 

سائيده از پارچه گذرانيده روغن و موم گداخته ادويه در آن حل كرده از هفت آب بشويند و در طرف چيني 

يب  قرحة قضبه جهت تاليف والد حكيم علويخان كه مرهم رالنگاهدارند و بر لته كهنه گذاشته بر زخم نهند 

االخوين مرداسنگ توتياي كرماني اسرنج توتياي هندي گلنار فارسي   رال سفيد آب قلعي دم استنظير و مجرب بي

 يك جزو موم دو جزء روغن گاو پانزده وزن موم اول توتياي هندي را در ظرف سفال آب نديده هر يكفوفل سوخته 

ته سائر ادويه را مخلوط سازند و بر پارچه كتان ماليده بر  گداخبه روغنبريان كنند و باقي ادويه را كوفته بيخته موم 

 كه مرهم چوب چينيزخم گذارند و هر روز يك مرتبه زخم را به آب برگ حنا يا به آب چوب چيني بشويند 

 دو مثال كات هندي چوب چيني هر يك مرداسنگ شنگرف آن استجهت جراحت آتشك نافعتر از ديگر نسخهاي 

 معمول مرهم سازند و اگر نصف كات را به دستورم سفيد پنج مثقال مسكة گاو بيست مثقال  چهار مثقال موهر يك

 بخور كه  است كه در مرض آتشك مجرب و معمولذكر بعض ادوية هنديهسوخته داخل سازند بهتر خواهد بود 

 يكمانگ هر يكاه جهت زخم آتشك و نواصير و بواسير بغايت نافع و بيعديل اسپند و مانگ اجواين خراساني نانخو

 دو نيم مانك همه را كوفته بيخته سفوف سازند و از مجموع چهاوره پري بندند و جهت زخم هر يكشنگرف زغال 

 سفوف بر آتش اخگر نهاده دود آن بر زخم رسانند واگر از اينبر كرسي نشسته و خود را بچادري پوشيده يك پري 

 سفوف باالي اخگر اندازند و سقور از اين و در آن اخگر پر كرده و بواسير و نواصير باشد بايد كه چقري خرد بكنند

به  بيماري آتشك در كام سوراخ شده باشد بايد كه داد اين سفوف به سبببر آن چقر نهاده و دو بستانند و اگر 

  بعضي مجربين همچنين كشيدن و دو برگ پخته خشك گشته درخت انبه زود ازالةبه قول تنباكو بكشند و طريق

 توتياي سبز سه ماشه موم ماشه ششالنفع رسكپور شنگرف هر واحد   براي آتشك مجربايضاًنمايد  سوزاخ كام مي

سفيد دو دام روغن گاو چهار دام پارچة بافته ربع درع مكيه برگ نيب در روغن مذكور سوخته دور نمايند و صاف 
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 شنگرف سوده اندازند به عدهور انداخته حل كنند كردمه موم اندازند هر گاه گداخته شود كزغان فرود آورده رسكپ

پس نيله توتهه بعد از آن از پارچه موم جامعه كرده شش فتيله نموده ازيك فتيله به انگشت چوب كنار بخور گيرند 

مرض اسهال به  در اين  مخفي نماند كهالسالطين حبوب حبخود را از چادر پوشيده تا سه روز غذا برنج و شير 

 اگر مريض ضعيف نباشد يا مزاج او بسيار حار نبود در استيصال مادة اين ر استافعتر از مسهالت ديگاين حبوب ن

شود  غائله است حوالة قلم مي  آنچه معمول و بيدر اينجا اما ر است مسهلي نيست و تراكيب آن بسيااز اينعلت بهتر 

غز جمال گونه مدبر زنجبيل هر واحد پنج  فلفل سياه مغز كرنجوه م استمرض مجرب در اين  كه براي تنقيهحبي

 كه اگر يك حب صبح و يك شام تا سه هفته بخورند هر  است نخود حب بندند و پنج شش حب مرقومبه قدرماشه 

 در آب ليمو و شيرگاو آن را معمول شنگرف مدبر كه ايضاًآرد و براي قروح و نواصير نافع بود  روز يگان دست مي

 نيم دام چوب چوك جمال گونه مدبر در سرگين هر هر يكزند سهاگه زنجبيل دارفلفل يك روز بسايند و خشك سا

 نخود حب ساخته چهار عدد يا زياده بدهند غذا جغرات و برنج به قدرگاو بسايند و به شيريك دو دام همه را 

 كهيكوار به مغزود و يا  سياهي او دور شكه آن زنجبيل فلفل گرد سيماب مدبر كه در پارچه بيفشرند تا ايضاًخورانند 

 سوده در كفچة آهني نهاده قدري روغن زرد انداخته بر آتش گذارند چون گداخته آن راكهرل كنند گوگرد مدبر كه 

 گاو سائيده مقدار دو حبه به شيرشود در شير گاو اندازند سهاگه هر بيخ دوا برابر مغز جمال گونه مدبر برابر همه 

 از بياض والد مرحوم شنگرف يك ايضاً آب گرم غذا شير و برنج يا جغرات و برنج حب بندند خوراك دو سه حب به

 چهار رقي در قند به قدرالسالطين مدبر چهار دام در آب ليمو چهل دو پاس كهرل كرده حبها سازند و  دام مغز حب

ه ماشه مغز نارجيل شنگرف مغز جمال گونه هر واحد س ايضاً سه روز اين مسهل به فاصلهسياه پيچيده بخورند و 

 كنار دشتي به قدر خرما يكعدد مغز بادام چهار عدد برگ تنبول هفت عدد خوب باريك سائيده حب يك تولهكهنه 

 از حكيم محمد جعفر مغز حب السالطين تربد موصوف ايضاًسازند خوراك يك حب غذا كهچري مرغن بخورند 

 خرماي ايضاً برند كار بهبسته در سايه خشك كنند و شنگرف مساوي سائيده در شيرة برگ پان مقدار نخود حب 
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السالطين مدبر مصفي پنج عدد همه را يكجا كرده خوب  خسته دور كرده دو عدد مغز نارجيل تازه دو توله حب

بكوبند و هفت حب بندند يكي از آن پس سراندازند و شب غذا كهچري خورده صبح يك حب از آن با عرق باديان يا 

 خشكه و شكر و روغن زرد آميخته آخر روز و اگر حرارت محسوس شود و اسهال مفرط آيد جغرات آب بخورند غذا

خورند و با غذا هم آميزند و روز ديگر تبريد لعاب بهدانه سه ماشه لعاب ريشه خطمي پنج ماشه نبات سفيد دو توله 

 و جغرات باشد هميسان هر اسپغول مسلم شش ماشه پاشيده بنوشند و آن روز غذا كهچري مونگ با روغن زرد

 سائيده سه حب يك ماشه مغز جمال گومه نيله تهوتههه كشكي هر واحد ايضاًشش حب بفاصلة يك روز بايد خورد 

سازند و هر روز يك حب در پوست انبة اچار پيچيده بخورانند سه چهار دست و يكدو بارقي خواهد شد و در سه روز 

 كه دو فلوس آن است ليكن شرط  استيگر نخواهد بود مجرب بالتخلفاستيصال مادة مرض شده احتياج دواي د

براي خريدن ادويه بگيرند هر قدر كه از خريد آن باقي ماند تباسة آن خريده بر آن فاتحة جناب سرور كائنات داده 

افتد  يد مي حبوب اين چيزها در اكثر بعد تنقيه مفكه آن و مرداسنگ و زنگار بدحبوب توتيابه اطفال تقسيم نمايد 

كند  شود و نه دهن جوش مي  حبوب نه اسهال مياز اينو جائيكه ماده قليل باشد قبل از تنقيه نيز نفع بخشد و 

 ماليده خوردن و يا قدري باالئي شير به روغنشود پس بعد خوردن حب دو سه لقمة نان  ليكن بعضي را غثيان مي

 طباشير شش ماشه نيله تهوتههه سه ماشه يك تولههليلة رنگي   استبااليش بخورند و اين حب توتيا همواره معمول

در آب ليموي كاغذي پاو آثار كهرل كنند هرگاه آب خشك شود مقدار كنار دشتي حب سازند و يك صبح و يكي 

 پوست هليلة زرد آمله كات سفيد توتياي سبز هر واحد دو دام در نوع ديگرشام بخورند و از شيريني پرهيز نمايند 

 نوع ديگر حب ساخته بخورند و از ترشي و بادي نيز پرهيز كنند به دستوريموي كاغذي دوازده عدد سائيده آب ل

كه قرحة حلق و بيني را نيز نافع هليلة سياه پنج دام نيله تهوتههه فلفل سياه هر يك دو نيم دام كوفته به آب 

رند و در نسخة ديگر وزن هليله چهار دام و  حبها ساخته بخوبه دستورليموي كاغذي يكصد و يكعدد كهرل نموده 

 ر استنظي  كه در ازالة اين مرض بيحب مرداسنگ غذا دال مونگ  استفلفل يكدام و توتياي سبز ربع دام
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 نيم پاو باشد به قدرمرداسنگ كافور هر واحد دو مثقال قرنفل يك مثقال در آب برگ تنبول كه با مصالح بود و 

حب بندند و يك صبح و يك شام خورند و غذا شيربرنج يا دال مونگ با نان و روغن چهار پاس كهرل كرده هژده 

شود اگر گرمي معلوم شود كاسة دوغ گاو كه در آن  زرد هر قدر كه خواهند خورد و بعد نه روز كه آتشك رفع مي

 در جد غفراهللا كه معمول جناب والد مانوع ديگر دو سه ماشه سائيده آميزند و سه روز خورند به قدرزيرة سفيد 

 مرداسنگ سه ماشه قند سياه يك توله هر يك اجواين خراساني اجواين ويسي اجمود جواني  استباب بيعديلاين 

كهنه سه توله در آب درخت بسكهچره كه شاخ او سرخ باشد هشت حب بندند يكي بيندازند و از هفت حب يكي 

نمك و يا با روغن  نمك و يا نان گندم بي دهند غذا برنج بينمك بخورند و روزانه خفتن ن صبح به آب برنج پخته بي

 كه از دهن آب بسيار بدون جوشش دهن خارج آن استبسيار بخورند ديگر از همه اشيا پرهيزند و خوبي اين حب 

 مجرب از بياض نوع ديگر ر است دفع گردد و سوراخ كام نيز مندمل شود و اكسيراالثبه الكلشود و مادة مرض 

 مرداسنگ شش ماشه نيله تهوتههه يك تولهاهللا تعالي هليلة زنگي سهاگه كته پاپريا هر واحد  تادي رحمهحضرت اس

 كنار دشتي بسته يك حب به قدر حبوب به عدهسه نيم ماشه همه را در آب ليموي كاغذي تا سه روز كهرل نمايند 

 روز بخورند بعد از آن تا سه روز ديگر اين نمك و تا هفت صبح خورده باشند و يكي بعد ظهر غذا برنج با جغرات بي

 كتة سفيد  استكه براي آتشك نافع حب زنگار كنند يك تولهغذا بخورند واگر مزاج قوي باشد وزن مرداسنگ نيز 

 دو ماشه كونپيل بيدانجير جو گياه دو توله هر يك سه ماشه افيون سپياري كهنه هر يكدو توله زنگار جوتري 

 پهول سه روز سحق كرده حب سازند اگر زخم   همه را سائيده مع مالئي در ظرف پهول از دستةمالئي شير پاو آثار

 اين حبوب نيز مثل حبوب سابق الفار حبوب سميا داغ سياه مثل داد باشد بر آن طال سازند و يك حب بخورند 

ترشي و خصوصاً از دال  كه از  استنمايد ليكن در استعمال اين شرط كند و درد مفاصل را هم دفع مي عمل مي

 سم الفار پنج ماشه اين است پيدا شود و بهترين نسخ آن به شدتمونگ بسيار پرهيز نمايند واال ضرور وجع مفاصل 

نيله تهوتههه ده ماشه كتة سفيد بيست ماشه مغز تخم نيب چهل ماشه سرپهوكه هشتاد ماشه در آب كتائي خرد 
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 يك حب در مالئي شير يا در كهوه پيچيده بخورند و از ترشي و بادي  نخود حب بندند هر صبحبه قدركهرل كرده 

 كتة سفيد چهار توله در آب ليموي كاغذي يك تولهالفار   براي زخم آتشك و اوجاع مفاصل سمايضاًنيز پرهيز كنند 

نگ حب  موبه قدر سه پاو كهرل نمايند و هر يك سيتاناسي گويند آن راو آب كئاني خرد و آب كئائي بزرگ كه 

بندند و يك حب صبح و يك شام در احار انبه يا باالئي جغرات گاو يا فقط بلع نمايند پرهيز از غير و دال مونگ 

 پيريه سهاگه هر چهار  الفار كتة مجرب براي آتشك مغز سمندر پهل سم ايضاً ديگر هرچه خواهد بخورد ر استضرو

 دانه مونگ روز اول يك حب صبح و دو حب آخر روز تا ه قدرببرابر كوفته بيخته به آب ليمو كهرل كرده حب بسته 

هفت روز بخورند و بعد از آن يك حب اضافه نمايند و دو حب صبح هم بخورند آخر روز براي دفع گرمي خشكه با 

 سه هر يك كتة سفيد كافور چينه دانة االيچي سفيد يك ماشهالفار  كه بخارش نيز نافع سم ايضاًماست بخورند 

 مونگ و موه حب بسته يك حب صبح و يك شام به قدردويه را در شيرة برگ تنبول يكصد عدد حل كرده ماشه ا

نمك و يا نان گندم با  خورده بااليش بيره پان بخورند تا چهارده روز يا بيست و يك روز خورند غذا نان نخود بي

 ليموي يك ماشهالفار  ت ماشه سم بيسهر يك سيمات مصطكي عاقرقرحا به مراتمجرب  ايضاًروغن گاو بخورند 

 ديگر   ادويةبه عدهالفار در اندكي آب ليمو كهرل كنند تا سيماب كشته شود  كاغذي دو عدد اول سيماب و سم

 مونگ حبوب سازند دو حب صبح با شورباي به قدركوفته بيخته به آن ضم نمايند و در آب ليمو باقي صاليه كرده 

ه شوربا بخورند تا سه روز يا زياده غذا گوشت بز و نان و گويند كه اگر كسي را چرب گوشت بز و يك حب شام همرا

ار گردد و يا در كام و قضيب سوراخ شود و اين حب به يكاز شدت اين مرض موي ريختن گيرد و دست و پا و كمر 

 مادة اين مرض خيلي  كه در افنايايضاً برطرف شود به الكلبخورد و از ترشي پرهيزد از سر نوجوان گردد و دردها 

 گالب خالص نيم يك تولهالفار گل قيموليا يعني كهربا مني دانة هيل كات هندي كافور قيصوري هر واحد  مفيد سم

آثار اول ادويه را جداجدا صاليه كرده مخلوط سازند و قدري قدري گالب انداخته كهرل نمايند تا همه گالب جذب 

 يك تولهد و هر روز يك حب تا سه چهار توله گالب تنها يا شهد خالص شود وحبها برابر مونگ بسته خشك نماين
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 استعمال نمايند واگر يك چله بخورند ديگر فوائد مثل تقويت باه يك روز كرده بنوشند و تا بيست و گرم نيمآميخته 

ن با نان و زيادت اشتها و سرخي رنگ و دفع فتق آبي و ورم خصيه حاصل شود در غذا دال تور و گوشت بز مده

گندم هر دو وقت خورند و اگر استعمال اين حبوب بضرورت قوي در مزاج حار كنند براي تبريد شيرة تخم خرفه و 

 حبوب كه آن و سيماب و بالدر بدحبوب رسكپوركاسني و غيره و عرق كيوره و شربت انار و عرق شاهتره دهند 

آرد ليكن متحمل تكليف آن جز   آب دهن برميبه طريقكند و مادة علت را  اين اشيا جوشش دهن در اكثر پيدا مي

 رسكپور دانة  استمزاج قوي نباشد در ضعفا استعمال نبايد كرد و اين حب رسكپور براي آتشك انفع و مجرب

 كوفته بيخته به آب سرشته حبها مقدار دانة فلفل گرد بندند و يك ماشه شش هر يكااليچي سفيد قرنفل عاقرقرحا 

 سه نيم ماشه بيخ اندراين هفت هر يك رسكپور مرچ سياه نوع ديگرير پيچيده و هر صبح بخورند حب در مالئي ش

 نخود بسته يك صبح و يك شام خورده باشد غذا نان به قدرماشه قرنفل بيست و يك عدد در آب برگ پان حب 

م فرنقل شانزده عدد فلفل  براي باد فرنگ از بياض استاد مرحوم رسكپور نيم دانوع ديگرنمك با روغن بسيار  بي

گرد بيست و يكعدد اول رسكپور را در روغن گاو بريان نموده فلفل و قرنفل را عليحده سوده به آن آميخته در بيست 

برگ تنبول بترتيب سحق نمود و مقدار كنار دشتي حب بسته يك حب هر صبح بخورند غذا شير و برنج اگر دهن 

لة زرد هم دام در چهل دام آب بجوشانند تا ده دام بماند مضمضه نمايند تا بجوشد پوست كچنال پنج دام پوست هلي

 وزن  استمثل الممالك كه براي آتشك و سائر قروح خبيثه مجرب و بي سه روز متواتر صبح و شام و در نسخة حكيم

 و است رسكپور يك مثقال و ربع و قرنفل بيست و يكعدد و فلفل سياه نيم مثقال براي مرض متوسط در شدت

 نسبت يعني خمس از قرنفل و فلفل كم نمايند و موم به هماننوشته كه در مرض خفيف ربع مثقال از رسكپور و 

سوده به آب خالص يا آب برگ تنبول هفت عدد حبوب سازند روز اول يكعدد صبح و يكعدد عصر فرو برند و در باقي 

زمن و مستحكم شده باشد حب مذكور را به آب  و اگر مرض كامن و م استروزها صبح يك عدد فرو بردن كافي

عشبه مغربي بدهند و اگر مريض احداث زخم و حرقت در مشانه و مجاري بول و قضيب سوده باشد به آب ريوند 
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طور كه دو درم ريوند چيني را در نيم من تبريزي آب صاف آنمقدار بجوشانند كه ربع بماند  چيني بدهند به اين

عقب حب و نصف شام بياشامند و اگر در سر و حوالي آن جوششها بسيار و چرك از آن صاف نموده نصف آن صبح 

جاري باشد نيز به آب مذكور بدهند و در جذام شديد و قروح خبيثه و جرب رطب و يابس نيز به آب عشبه بدهند و 

ا اجتناب نمايند و بغير از  و امثال آنهبه قولبايد كه در ايام شرب دوا و چند روز بعد آن از نمك و ترشي و ماست و 

 جوشش دهن از خوردن نان عاجز باشند از آرد به سببنان گندم و روغن گاو و گوشت بره تناول ننمايند و اگر 

ت داخل به قوالگندم و بچة مرغ و روغن گاو حريره پخته ميل نمايند و مصالح گرم داخل توان كرد اما پياز و سير و 

 و اگر جوشش دهن زياده باشد با شير بز و پوست مغيالن و كات هندي  استب اوليها اجتنااز ايننبايد نمود و 

 برآورده آن رامضمضه نمايند و دهن را بدان بشويند اگر جوشش دهن بسيار زياده باشد مرغ را كشته آالئش اندرون 

ه نمايند و بعد از فراغ از  صاف كرده به آن مضمضآن رابا پر و بال در ديگ كرده به آب بجوشانند تا پخته شود و آب 

خوردن دوا و چاق شدن زخمها و جوشش دهان بايد كه اين مسهل دهند تا اثر نكايت سيماب از بدن دور شود 

 با عسل سرشته بخورانند و غذا آن راسناي مكي هليلة سياه گل سرخ مساوي نرم سوده صبح مقدار دو نيم مثقال 

 كه بصاحب باد فرنگ مجرب سيماب سه حب سيماب خصوص از جماع شورباي قيمه و تا چهل روز پرهيز نمايند

ماشه نانخواه هشت ماشه قند سياه بيست ماشه اول نانخواه را با قند بسايند كه خوب نرم شود بعد از آن سيماب 

انداخته بسايند تا حل شود و از برگ آرد گندم انداخته هفتده حب سازند و يك حب به آب سرد بخورند غذا 

نمك و روغن بر بدن هرگز نمالند كه بسيار مضرت دارد اگر دهن جوش نمايد شورباي گوشت   و نان بيكهچري

نمك دار بدهند و چهال كچنال و بيخ جهر بيري جوشانيده و از آن مضمضه سازند و اگر بسيار شدت كند فصد 

 كه بعد حب بالدر مسطور گردد چهاربند كنند و بر زخمها مرهم سيماب استعمال سازند و ديگر نسخ  او در اقوال

 هفت هر يكتنقيه استيصال مرض آتشك نمايد بالدر كاله دور كرده هشت عدد بزرالبنج سفيد نانخواه كنجد سياه 

 سيماب چهارده ماشه طباشير سفيد شش ماشه قند سياه كهنه چهار توله ادويه يك تولهماشه مغز نارجيل تازه 
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اب آميخته بسايند و قند سياه مخلوط كرده چندان بكوبند كه يكذات گردد  سيمبه عدهباريك سائيده پس بالدر 

پس بيست و هشت حب سازند و يك صبح و يك شام در حلوا يا باالئي نهاده منبع نمايند و احتياط دارندكه جرم 

 و يا پالو مرچ شيريني واگر سير نشوند گوشت بز بي حب بكام و دهان و لهات نرسد غذا شير و برنج يا شيربرنج بي

 يك وقت صبح خورده باشند چه هركس كه دو كه آن و انسب  استبخورند اگر تا چهارده روز بخورند بسيار مناسب

شود و اين امر در استعال هر حب بالدري  جوشد كه كار مشكل مي جوشد و بسيار مي خورد بالشك دهن مي وقته مي

ني اجواين هندي كنجد سياه عاقرقرحا سيماب بهالنوه كاله و در  از بياض استاد مغفور اجواين خراساايضاًياد دارند 

 سيماب و قند سياه داخل كرده تا به عده دو فلوس همه ادويه كوفته به قدر هفت ماشه قند سياه كهنه هر يككرده 

 كنار دشتي حب به قدردوازده پاس در هاون دسته خوب بكوبند چون مانند موم گردد و رنگ كرنجوه پيدا كند 

بندند و يك حب ثابت يا پاره پاره نموده همراه جغرات باالئي دور كرده زير و باال جغرات نموده معلق در حلق فرو 

برند و باالي آن نيم پاو و جغرات بخورند وقت صبح نهار و شام و بعد از يكپاس غذا بخورند و از وال مونگ و روغن 

ئي پرهيزند و دال ماش همراه نان گندم يا كهچري ماش يا بره زرد و شير و قند سياه و گوشت بز و شيريني و باال

ماش يا كچوري ماش كه در روغن كنجد ترتيب داده باشند و اچار انبه روغن دارد ماهي و گوشت گاو بخورند و اگر 

 باشد اول مسهل دهند به اين طور جمال گومه مقشر نموده در روغن زردتر كرده چهار قي كتيرا دو به شدتمرض 

اشه مغز نارجيل يك فلوس همه كوفته سه پري تيار سازند و يكي صبح بخورند بعد از فراغ اسهال برنج با جغرات م

نمك و شيريني بخورند بعد از سه مسهل حب مذكور استعمال نمايند و در نسخة حكيم عزيزاهللا خان اجمود  بي

اهللا خان   به نسخة نواب كريمايضاً به دستورعوض اجواين هندي و عاقرقرحا مسطور و وزن قند سياه سه دام باقي 

 نه ماشه قند سياه هر يكعاقرقرحا بهالنوه اجواين خراساني اجواين ويسي مازو سبز اجمود سيماب كنجد سياه 

 ريئه ساخته با جغرات بخورانند وقتيكه دهن آيد از پوست گوندي به قدر سابق كوفته حب به دستوركهنه دو فلوس 

برگ چنبيلي و پوست ببول جوشانيده غرغره كنند و در نسخة ديگر مغز نارجيل يك فلوس عوض و پوست كچنال و 
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 از حكيم صادق عليخان اجواين خراساني اجمود ايضاً يك فلوس به قدر هر يكمازوست و وزن كنجد سياه و قند 

ل كنند بعد از آن كچال را  چهار ماشه سيماب سه ماشه در كهرل انداخته دو پهر كهرهر يكاين ساده كچال بهالنوه 

كوفته داخل نموده چهار گهري بكوبند بعد از آن بهالنوه را كاله دور كرده چهار گهري ديگر كهرل نمايند و با دو 

 پاو آثار باشد و يك حب به قدروزن ادوية قند سياه كهنه بياميزند و شانزده حب بسته يك صبح همراه جغرات كه 

هشت روز بخورند و پرهيز از دال مونگ و ترب و شير و شيريني نمايند واگر از خوردن اين شام همراه دوغ پاو آثار تا 

حب جوش در دهن شود از پوست كچنال و پوست كناردشتي و يا هليله بليه آمله در آب جوش داده مضمضه كنند 

 كرده نيله  شنگرف بريان كرده زنگار مرده سنگ بريان است خشك كردن زخم آتشك مجرببه جهت  كهييدوا

 دو ماشه خرمهرة زرد سوخته چهار عدد سپياري چهاليه سوخته يك عدد اول هر يكتهوتههه بريان كرده دال 

 زنگار و دال با هم به عده خرمهره و سپياري بسايند به عدهشنگرف و مرداسنگ و تيله تهوتههه هر سه را بسايند 

 زرد خوب به روغنور كه اول نان گندم بوزن چهار دام  سرخ تا دو نيم سرخ باين طيك و نيمآميزند خوراك از 

 كه دواي مسهلماليده اندكي از آن گرفته دوا در آن انداخته غلوله بسته بخورند بعد از آن باقي نان را بخورند 

 عدد كوفته يك و نيم هفت و نيم ماشه مغز جمال گومه هر يك سناكهوپره چهواره فلفل سياه سودمند استخيلي 

ه پري بندند و نيم نيم مغز جمال گومه سوده فوهر پري انداخته بوزن ده ده ماشه پري بندند و سه روز بيخته س

 االيچي به عده حب بالدر خورند تا پنج شش روز وقتيكه دهن ايد دو سه روز آب دهن رفتن دهند به عدهبخورند 

 و جهر بيري و كچنال برگ پيابانسه الطيب تواكهير نبسلوچن سوده در دهن بپاشند و چهال ببول گل سرخ سنبل

 بيخ  است كه براي آتشك و اقسام بثور و جرب مجربنوع ديگربرگ چنبيلي سپياري جوش داده مضمضه كنند 

 چهار درم جدا جدا سائيده باز با هم بسايند و سه حصه نموده هر حصه بفاصلة يك دو روز هر يكحنظل فلفل سياه 

 كه آتشك و نوازل متقرحه يعني دواي حقهد غذا شورباي كلة بز كنند و كن بخورند گاهي دو حصه كفايت مي

سينپس و قرحه حلق و خنازير را از اسرار مجربه نوشته پوست بيخ آگ سي و پنج درم دارچيني مرداسنگ هر واحد 
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ند  شنگرف دو درم باريك سائيده چهارده قرص سازند دخان يك قرص در قليان خالي از آب وقت عصر بكشدرم يك

 زرد كنند و غذا بنان مع ربع رطل روغن زرد نمايند تا حفظ واجعله ذخيره به روغنبطوريكه هوا نرسد پس غرغره 

 پنج ماشه پوست بيخ به رنگ دو نيم دام باي هر يك رفع آتشك شنگرف توتياي سبز ايضاًفهومن االسرار المكتومه 

آب از آتش كنار مثل تنباكو   قرص ساخته در حقه بيآگ ده ماشه و اگر مزاج قوي باشد بيست ماشه از جمله شش

كشند و دود بر زخم دهند و گل او كه مثل خاكستر شود بلعاب دهن بر زخم نهند اين عمل سه روز نمايند يك 

 شنگرف عاقرقرحا ميعه سهاگه ايضاًصبح يكي شام غذا مرغن با شكر اول مسهل بگيرند بعد از آن اين عمل نمايند 

تهوتههه همه جوكوب نموده چهارده پري ساخته قرص بسته يك صبح و يكي شام در چلم حقه گلي اجواين نيله 

ضمن قي  در اين نهاده از آتش چوب كنار مثل تنباكو كشند چون از يكطرف سوخته شود منقلب نموده كشند و اگر

پاشند اين سه روز نهايت شود و مضايقه ندارد غذا حلوا يا چورمة شكر تري خورند و خاكستر گل سوخته بر زخم 

 و اگر دهن جوش كند برگ ياسمين به آب جوش داده مضمضه نمايند و اگر بر عضو ورم بود  استهفت روز كافي

 مخترع و مجرب احقر براي خشك كردن زخم آتشك كتة سفيد سپياري ذرورامربيل جوش داده بخور كنند 

لسوس مقشر برابر باريك سائيده بعد استعمال مرهم ا االخوين اصل سوخته سنگ جراحت هلدي سوخته سيندور دم

 ذرور چسپانيده بربندند و هرقدر كه زلو بچسپد دور نسازند و از از اينرسكپور سه چهارده اندمال زخم قدري 

 بودار سوخته شش ماشه ديگر زخم خشك شود كه آن ذرور هر روز بچسپانند تا از اينجائيكه جدا شود مگر 

نج عدد فوفل سوخته يك عدد نيله تهوتههه بريان يك ماشه مرداسنگ كتة سفيدرنگ خرمهرة زرد سوخته پ

 نافع قرحة قضيب كيمخت چرم بود در كاغذ خرمهرة ديگرجراحت از هر يك دو ماشه كوفته بيخته ذرور سازند 

سفيدة زرد سپياري چهاليه موي سر آدمي شاخ گوزن پهنكري هر واحد سوخته كات مرداسنگ كند و هليلة زنگي 

 ادويه هرچه مناسب دانند يا مجموع كوفته از اينشسته سيندور دال مازو گل ارمني صبر گلنار انزروت مرمكي 

 مجرب چرم كفش كهنه عدس نخود هر سه سوخته سائيده ديگر گل بپاشند به روغنبيخته بعد چرب نمودن زخم 
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 كه جراحت قضيب و جذام و ديگرشود  تر مي  قويبپاشند و بدانند كه ادوية ذرور هر قدر كه باريك بسايند در اثر

بواسير و هر جراحت را خشك كند آمله سوخته لودهه پهاني پهنكري سوخته و اندكي نيله تهوتههه در روغن بريان 

 صاحب تكلمه ديگركرده جمله را باريك سائيده اول بر جراحت اندك روغن گاو ماليده بااليش اين دوا بپاشند 

سا كرده بر زخم پاشيدن  ستخوان كاسة سر آدمي سوخته زبان سنگ سوخته كتة سفيد سرمههندي نوشته كه ا

 براي سوراخ كام كه از آتشك شده باشد مجرب نوشته نكهه روغن  استبراي التحام زخم و تسكين درد آب حيات

هر دو را در اندي آب  هفت دانه اريهه پاوسير نكهه را جوكوب سازند و با اريهه ثابت آميخته  استكه دواي معروف

 به طريق دو حصه شيشه خالي باشد چنان چه اندازند  شب تر نمايند تا نرم شود صباح در شيشه گل حكمت كرده

 كه  سفوف مسهل سياهتپال جنتر بچكانند و قدري بر سوراخ كام هر روز دو يار از دست بمالند تا يك هفته

 بگيرند ر است كثيبه مراتنظير و مجرب   استيصال مادة آتشك بي و در اخراج سودا و بلغم و استبكاالجالب معروف

 برابر به عدهسيماب و گندمك برابر هر دو را يكدو روز كهرل كنند و هرچند زياده بسايند و قي كمتر خواهد آورد 

احد السالطين افزوده هر سه را خوب بسايند بعد از آن سنگ بصري مساوي هر واحد از سيماب هر و هر دو جزو حب

 سنگ بصري باريك گردد پس همه را برداشته در ظرف گلي كه آناز سيماب و گندهك آميخته بازسحق نمايند تا 

 بر دوا مقدار دو انگشت آيد و باالي آتش كه آنليپ نمايند و كهرل را شسته آب آن در ظرف مذكور اندازند چند

 آتش فرود آرند از يكپاو تا نيم سير فرو برند غذا  آب خشك شود و هنوز قدري تري باقي ماند كه ازكه آننهند تا 

 يك جزوالمجربات وزن سيماب و گندهك آمله سار هر واحد  روز مسهل سواي شير و برنج ديگر نخورند و در مفتاح

 كه مواد را بخوبي برآرد نوع ديگر  استالسالطين سه جزو و عوض سنگ بصري گيرو نيم جزو مرقوم و مغز حب

السالطين   سهاگه شيطرج مرج سياه زنجبيل هر واحد سه درم مغز حبدرم يكآمله سار هر واحد سيماب گوگرد و 

سبزي دور كرده يا زده درم در آب با سي يكپاس كهرل نمايند و نگهدارند خوراك تا دو سرخ همراه شربت نبات 

يله برگ حنا مرداسنگ  بثور آتشك از مطب آمله نيله تهوتههه سوخته هليلة سياه كتة سفيد كمبه جهت ضماد
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 گل ضماد به روغن كميله مرداسنگ حضض مكي رسوت گيرو هر واحد يك ماشه ديگرمساوي سوده ضماد نمايند 

 هر دو اجزا سوده در يك ماشه شنگرف زنگار هر يك هفت ماشه موم بيست و   كه براي آتشك مجربفتيلهنمايند 

ده هفت حصه آن پارچه نموده هفت فتيله سازند و هرشب موم گداخته خوب حل كنند پس بر پارچة باريك طال كر

يك فتيله در چراغ روغن گاو روبروي بيمار متفاوت يكدرعه بسوزند تا هفت شب و اگر دهن بيمار جوش كند برگ 

 نافع جوشش مضمضهچنبيلي جوشانيده مضمضه نمايند و غذا شير مادة گاو يا خشكه و پرهيز از شيريني نمايند 

رسد پوست هليلة زرد پوست بليه آمله موچرس كوكنار تنتريك به همردن سيماب و رسكپور و غيره دهن كه از خو

شاهتره مساوي در آب جوشانيده صاف كرده با قدري روغن بيدانجير و شيرگاو مخلوط كرده مضمضه كنند و در 

ت درخت تمرهندي و  و مضمضه از پوست مغيالن و پوست جهر بيري و پوس استمفتاح كوكنار و تنتريك مطروح

 كه جهت اندمال زخم آتشك و قروح خبيثه و مرهم رسكپور مفيد استپوست درخت كچنال جوشانيده نيز 

 يك باراالخوين سه ماشه رسكپور شش ماشه با هم سائيده در روغن زرد كه يك صد و   دم استتسكين درد معمول

مازده جدا شود دور كرده باشند و بعد روئيدن گوشت  برند و آنچه مائيت كار بهبه آب شسته باشند ممزوج نموده 

  است كه جراحت را زود به اصالح آرد و مجربمرهم شنگرف آرند به عمل مرهم ذرور مناسب از اينصالح 

به شنگرف نيم دام رال يكدام نيله تهوتههه از دو تا چهار سرخ بريان كرده روغن كنجد يكدام ادويه باريك سائيده 

  است كه دراندمال قروح آتشك و غير آن بيعديلمرهم سنگ پليته برند كار به بار باب بشويند و  آميخته دهروغن

 شش ماشه مرداسنگ كنيم ماشه رسكپور دو توله همه را باريك هر يكسنگ جراحت پكهان بيدسنگ پليته 

  براي آتشك معمولكه مرهم سياهسائيده در روغن گاو سه توله به آب نشسته باشند آميخته به استعمال آرند 

 روغن زرد هفت ده و نيم توله موم سفيد سه و نيم توله دال هفت توله نيله تهوتههه ده ماشه دو نيم شاخ بز است

 كه آن و نه ماشه اول برگ نيب را با سيماب بسايند تا يك تولهسوخته چرم كهنه سوخته سيماب برگ نيب هر يك 

گداخته از پارچه صاف كرده اول برگ نيب انداخته خوب بسايند بعد از برگ مذكور سياه گردد پس روغن زرد و موم 
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شود من بعد سه بار به آب شيرين شسته نگاهدارند  آن ادويه انداخته حل كنند و هر قدر كه حل شود خوب مي

 شنگرف سيند و در سفيدة كاشغري شسته يك توله چوب چيني ر استنظي  كه براي آتشك بيمرهم چوب چيني

 سه ماشه كات سفيد نه ماشه سيماب را با ادويه سائيده برگ هر يك سنگ بصري چند رس سيماب مرداسنگ

شيشم پاو آثار سوده به آب برآرند و صاف كرده با روغن گل نيم پاو و موم سفيد چهار دام بپزند و هرگاه آب شيشم 

 فساد خون را به اصالح آرد  كه جوشش آتشك زائل گرداند ومطبوخ هنديجذب شود ادويه آميخته مرهم سازند 

خصوص هرگاه بعد از تنقيه استعمال كرده شود و در اثناي نوشيدن آن احتياج پرهيز نيست و اگر خواهند قليه و 

 درآمده پوست درخت نيب به تجربهخشكه بخورند و گويند كه براي اين مرض بهتر از اين دوا كم ديده شده و بارها 

 نيم پاو در هر يكپهلي ببول كتائي خرد با برگ و بيخ و پوست قند سياه كهنه پوست درخت كچنال بيخ اندراين 

 يك  استسه آثار آب بجوشانند هرگاه چهارم حصه بماند صاف نموده در شيشه نگاهدارند همه هفت خوراك

به اين خوراك هر روز بخورند اگر بازحاجت باقي ماند مرتبة دوم مرتب كنند و بعضي شربت پاوسات مسهل نه توله 

تر اوالً   انطاكي گويد كه براي قسم حار دانة فرنگ چيزي واجبينمتأخراقوال شود  نوشانند را نفع مي ضم كرده مي

آن از فصد باسليق نيست بعد از آن تنقية خلط غالب پس فصد هفت اندام پس باقي عالج و بهترين او در دموي 

نافوه نماسول هر واحد پانزده درم بيخ ني فارسي عناب س صفت آن كه اين مطبوخ سه مرتبه متواتر بنوشند است

هر واحد ده درم گل سرخ هفت درم جز پنج درم كوفته در شش چند آن آب بجوشانند تا سوم حصه بماند صاف 

كرده برب خرنوب بنوشند و در صفراوي گل بنفشه بيست درم بيخ خطي پانزده درم زياده كنند بعد از آن 

 خيارشنبر تا سي درم بدان نيز آميزند پس معجون نوري يا به عدهءالجبن تا هفته بنوشند سكنجبين و شربت در بما

آنچه از سقمونيا و مرواريد مركب باشد بدهند اگر بر آن قادر باشند واال تكرار مطبوخ مذكور كنند پس هرگاه خشك 

ر آن قدري زنگار حل كرده باشند  و صابون بشويند و بخاكستر بندق و سفيداب و صبر و آب ليمو كه دبه سركهشود 

 و بورق و روغن گاو و به شيرطال نمايند و در قسم بارد آن ابتدا بقي از طبيخ ثبت و ترب و بورق كنند و در سودا 
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 اسهال بلغم تبريد و شحم حنظل و غاريقون و اسهال سودا بالجورد و افتيمون كنند و به عدهسكنجبين نمايند 

 در قسم حار گذشت و چنان چه تدبير كنند به عدهل كنند از آن خالص نمايد مطلقاً مرواريد هر چونكه استعما

 مذكور شد استعمال نمايند و اصل تدبيري كه ليكن بعد  استعلت نفع عظيم نمايد چوب چيني در اين آنچه

د تا سوم حصه  كه ده درم از آن بكوبند و در شش صد درم آب بجوشانناين است بسيار دارد  استعمال او كه فائدة

 صحت تام كه آنبماند صاف نموده در طعام و شراب استعمال كنند و بخار او بگيرند و همچنين تكرار نمايند تا 

 نفع كند طبيخ آن رانمايند و آن نيكو نيست و آنچه   در عسل داخل كرده استعمال ميآن راحاصل شود و اهل مصر 

 و همچنين در خوردن سيماب معمول به آرد گندم و كركم  ستر اعذبه بسناست و اما در استعمال زهرة بز خط

كبريت و لبان و فرفيون و سليماني بطورحب مثل نخود و كذا تدهين اطراف ايشان به اين نيز كه اينهمه بسيار 

 و گاهي نجات بخشد و فائده دهد اگر با قوت مزاج مالقي گردد و بساست كه عقب او تنافيس اطراف  استخطرناك

 برند و تسكين كار به گويد كه نخست تنقيه بايد كرد و غذاهاي ترياقي كم ترشي بهاءالدينن مفاصل شود و ضربا

 كه آن استحرارت بكافوريات و غيره نمايند و هرگاه كه ترشي و سردي خوردن درد و اعراض ديگر را افزايد بايد د

 كه خلط آن استو اگر بخالف اين بود بايد د و از سردي و ترشي حذر كنند آن استخلط بلغم عفن بورقي و اشباه 

 نمودن هر يك برند و آنجا كه بثرات يكيك پديد آيد بتيزاب مدبر رفع كار بهي ترياقي ها ترشيصفراي حرقه است و 

عظيم نافع آيد و مداومت خوردن و بوئيدن ترياقات بعد تنقية مناسب هر خلطي واجب بود و حذر از شيرينيها  

مرض مضر  در اين ا تيز كنند و بجوش آرند الزم بود و همچنين از هرچه بادانگيز بود و شرابگرميها كه خلط ر

 نوبت ملينات قوي مثل فلوس خيارشنبر در مغلي مناسب و يا شيرخشت اندر معصور به چندعظيم بود و در هر ماه 

 بر ساقين عظيم نافع بود و تيزاب انار و نقوع سناحل كرده بايد داد و هليلجات نيز مناسب بود و هر سه ماه حجامت

مدبر نرم بر محل درد مفاصل ماليدن مفيد بود و بعد تيزاب روغن مورد كه مرمكي اندر آن حل كرده باشند ماليدن 

نفع تمام بخشد دردها را و روغن مغز تخم تلخ شفتالو زردآلو ماليدن بسي نافع آيد و بخور برگ مورد گز و صندل و 
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 به طبيخند نوبت زير دامان مريض كه بسيار دانه بود كردن بسي مفيد آيد و محل مرض را انگزد در هر هفته چ

 به اشترخار و گل سرخ و مورد و گز كه اندك سركه اندر آن باشد هر روز شستن خصوص در گرما مفيد بود و جدوار

شد هر شب جدوار سائيده سائيده بر محل زخمها و درد طال كردن نافع بود و چون از مباشرت عارض شده باگالب 

ادن و برخصيها ماليدن و ورد و مر و مازو در آرد به آب سائيده ر استبه آب در احليل بايد چكانيد و با پر مرغ اندر ف

شود و   سرشته بخورانند قي و اسهال چند واقع ميبه عسلبمالند بر دانها و در هفته يكنوبت يك مثقال و دو مثقال 

ثر را بدين نوع عالج كنند و مداومت خوردن جدوار هر صباح در گالب سائيده و همچنين آيد و اك عظيم مفيد مي

الشفا در معصور انار حل كرده و  فادزهر حيواني و گل مختوم و گل ارمني در شربت بهي و يا در لعابي مناسب و حب

كه پيش از هفده ماه اصالح نيكو حافظ الصحت و ترياق كامل و اشباه اينها بيخ اين علت را بر كنند و اكثر آن بود 

كنند و لبنيات اكثر آبله در آن را مضر بود اال دوغ آب گاوي تازه در گرما بعضي گرم مزاجان را و سير و گندنا پياز 

اندر طعام بسي نافع آيد جمله را و اكثر آنچه در جدري نافع بود اينجا نيز نافع آيد چربيها و گوشت نازك اينجا 

و د و گوشت كبوتربچه و امثال آن بسي مفيد آيد و گوشت خارپشت و راسو دواي اين مرض بود بسيار مضرت نكن

 بدين تدابير تعديل و مراعات مزاج كنند تا وقت بحران تام و من بعض مردم بلغمي مزاج را در هر ماه دو بالجمله

ماب فرمودن صحت يافتند سه نوبت مسهل جيپال دادم و بسي نافع شد و بعضي را بعد مسهل مدامت معجون سي

مصنف مدت اين مرض چون درازست برفق و مدارا تنقيه بدفعات و پرهيز با مراعات قوت واجب بود والسالم 

ت به مسهال يك هفته به فاصله اكحل و باسليق حسب حال بيمار كنند و به فصد نوشته كه اول تنقيه بدن اقتباس

تيمون فواكهي علويخان و يا افتيمون تربدي والد ايشان نمايند و اين دوا مناسبه مانند مطبوخ شاهتره و يا آلو و يا اف

 بدون تنقيه در سه روز همه دانها خشك شده چنان چهبنابر نواب نظام عليخان تاليف نموده شد بسيار مفيد افتاد 

خته دود آن بگيرند صحت يافتند سهاگه شنگرف هر دو برابر در موم زرد اقراص ساخته و يا در پارچه بافته فتيله سا

 اين حب توتياي نواب علويخان خورانند كه از آن به عدهو حب جيپال در تنقيه مواد آتشك نوعي عظيم دارد 
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 هليلة سياه سه توله يك توله درآمده و گاهي تخلف نكرده توتياي سبز بريان به تجربهجوشش دهن هم نشود مكرر 

فلوس نصب باشد در آب ليموي كاغذي تا دوازده پاس بسايند كوفته در ظرف آهني بدستة چوب نيب كه بر سرش 

باالئي جغرات گاوي نهاده بلع نمايند و باالي آن نان ميده بوزن  نخود حبها ساخته وقت صبح يك عدد در به قدرو 

ا دانه  برابر خورانند و بعد آن چهار روز فاصلة داده اگر زخمي و ييك هفتهسه توله دهمين قدر روغن گاو دهند و تا 

 بدهند و از اول بنوماش و گوشت بز پرهيز نمايند و ديگر همه به دستور يك هفتهباقي مانده باشد بايد كه بار تا 

 مذكوره به نشود اگر مناسب حال بيمار بود ماءالجبن و يا چوب چيني به تدبيرچيزهاي ناخوردني نخورند و اگر 

 كار به  استيماب و سفوف و بخور كه در قرابادين كبير مرقومبنوشانند و بعد تنقيه بحب چيپال مداومت معجون س

آيد نافع آيد و   و همچنين حب سيماب و بالدر و رسكپور و غيره كه از آن دهن جوش مير استاالث بردن عظيم

ي بود كه تا دو سه روز يا زياد هيچ قسمي از به حدهرگاه دهن از خوردن حبوب مذكوره آمده باشد و ورم دهن درد 

 كله پايچه بز كنند به طبيخب و طعام در دهن نرفته باشد پس بايد كه فصد سرد كنند و خون وافر گيرند و غرغره آ

نويسد كه اگر از خون محترق   ميمحمداكبربكرات و مرات كه اثري عظيم دارد و همچنين از برگ و گل پيابانسه 

 فصد هفت اندام يا باسليق فصد رگ سر رو يا صافن باشد فصد كنند و بدفعات در اخراج خون مبالغه نمايند و بعد

 و طفل و حامله را بجاي فصد سودمند است كه جوشش در سر و روي بود فصد رگ پيشاني آن رانفع تمام دارد و 

حجامت فرمايند ميان هر دو شانه يا بر هر دو ساق و بعد فصد چند روز آسايش دهند و آب انارين و آب تمرهندي و 

 تقاضاي حال بدهند و تا ممكن بود به تنقية بدن كوشند و ادويه به حسب رب ريباس و شربت زرشك شربت ليمو و

بر آبله نهند و اين مطبوخ سنا فائده كلي دارد سناي مكي چهار درم شاهتره سه درم تمرهندي بيست درم پوست 

خم كاسني نيمكوفته گل سرخ العثلب ت  پانزده دانه عنبهر يك عناب سپستان درم يكهليل درم پوست بيخ كبر 

 بنوشند و كمي گرم نيم حاجت داخل كرده به قدر درم جلد را بجوشانند و شيرخشت يك و نيم هر يكتخم خطمي 

 عناب هر صباح خورانيدن در به طبيخ و معجون شاهتره سه مثقال  استو زيادتي وزن ادويه موقوف بر راي طبيب
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 برند كار بهاه جراحت در ذكر شود و بخصيه سرايت كند اين مرهم شادنج سازد و هرگ بيست روز مادة او را خشك مي

 درم و اين ذرور انزروت يك و نيم روغن گل دوازده درم موم سفيد يك مثقال هر يكشادنة عدسي و كندر و انزروت 

شند و اگر بمرهم و االخوين زراوند جمله برابر باريك ساخته بر جراحت پا  آرند انزروت شادنه اقاقيا گلنار دمبه عمل

 مغز زردآلو تلخ ده درم سيماب درم يكذرور آبله خشك نگردد اين طال استعمال نمايند زراوند طويل دو درم كندش 

 از صفراي سوخته و اگر گل حل كرده در حمام بمالند به روغن تر نمايند و به سركهكشته دو درم همه را سائيده 

 اگر مانعي به عده و ليمو و آب انارين و تمرهندي و سكنجبين دهند و باشد جهت تعديل مزاج صفرا شربت نارنج

 هر يك نفع دارد پوست هليلة زرد سناي مكي شاهتره در اينجانبود فصد نمايند واال حجامت فرمايند و اين مسهل 

مكوفته گل العثلب زراوند ني  پانزده درم تخم كاسني نيمكوفته تخم خطمي عنبهر يكپنج درم تمرهندي آلو بخارا 

 بيست دانه شيرخشت يا ترنجبين بيست درم جمله را مطبوخ ساخته هر يك عناب سپستان درم يكسرخ هر يك 

برآرد و نقوع صبر كه در  شير گرم بنوشانند و آب تمرهندي مكرر ساخته با يكدانگ سقومنيا صفراي سوخته مي

 و اگر جوشش در روي و سر پديد آيد گل يد استمف و حب شاهتره ر استاالث عالج جرب ذكر يابد اينجا نيز جليل

 به گالب  كافور نيم دانگ زعفران نيم درم مرداسنگ دو مثال همه را باريك سودهدرم يكارمني دو درم گل مختوم 

و سركه طال نمايند و آنچه جراحت از دو خشك سازد و گوشت در حال بروياند ذرور كندر و مر و انزروت و 

 ذرور به عده كه اول مريض را بحمام برند و جراحتها را نيك بشويند و آن استيق استعمال او  و طر استاالخوين دم

بلغم بحب اصطمخيقون و حب ايارج و حب قوقايا و مانند   از بلغم عفن عارض شود تنقية و اگرمذكور بر آن افشانند 

ه كه در آن عاقرقرحا سوده آميخته باشند  و آبكامبه سكنجبين قي فرمايند و غرغره يك بارآن نمايند و در هر هفته 

نفع دارد و عدس گل سرخ حلبه شحم حنظل در آب بجوشانند و آب كرفس آميخته در حمام بمالند و از روغن گل 

و بابونه و مغز ساق گاو و پيه بط و موم قيروطي سازند و عاقرقرحا و قسط باريك ساخته در آن آميزند و بر مفاصل 

 برابر باريك سوده بر آن هر يكاالخوين و صبر   شده باشد كندر و مر و انزروت و مرداسنگ و دمبمالند و اگر جراحت
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پاشند و هرچه بلغم افزايد خاصه گوشت گاو منع نمايند و اين طال نفع دارد كندرش دو درم زراوند جرح دو مثقال 

 و روغن كدو در حمام بمالند  سركهبهزردچوب سه مثقال سيماب كشته دو درم مويزج يك مثقال همه را بسايند و 

از سودا پديد آيد اسهال سودا بمبطوخ افتيمون و حبوب مسهله سودا نمايند و مطبوخ و معجون شاهتره و  و اگر

به  عسلي كه در آن پوست بيخ كبر باشد يا ايارج فيقرا كه به سكنجبينهليلة مربي و آملة مربي نفع دارد و غرغره 

 و اين طال فائده دارد كندش اقليمياي فضه مرداسنگ هر يك دو سودمند استآب گرم  حل كرده باشند به عسل

 و روغن به سركهمثقال سفال تنور كهنه سه مثقال گوگرد يك درم زراوند دو مثقال سيماب كشته دو درم نرم سوده 

يك ساخته بر گل در حمام بمالند و اگر جراحت باشد مرداسنگ و كندر و گل سرشو و گل سرخ و انزروت بار

 تا امكان دارد وي قوي نمالند و در تنقية بدن كوشند و اگر طفل بود يا حامله و دوا نتواند تنبيهجراحت بپاشند 

 پيوسته پوست هليلة زرد به تجربهخورد بدين معجون مداومت فرمايند كه در بيست و پنج روز ماده را ساكن كند و 

 پنج مثقال قنبيل چهار مثقال افتيمون سه مثقال هر يكزنجبيل شاهتره پوست هليلة كابلي پوست بليلة آمله تربد 

 و از دو درم تا دو مثقال به سرشندكوفته بيخته بصد و بيست مثقال فانيذ و يا كشمش كه دو چند ادويه بود 

يد كرد و  او در تنقيه و اشربه و اغذيه تصرف بابه حسب آنجا كه آبلة فرنگ از اخالط مركب باشد فائدهبخورانند 

 گويد كه در نوع حار نخستين فصد باسليق كنند و ميرعوضبدانند كه فصد در همه انواع نفع دارد اگر مانعي نبود 

اين منضج دهند عناب شاهتره آلوبخارا گل بنفشه و نيلوفر و مويز منقي سپستان پرسياوشان تخم كاسني تخم 

وفر و عرق بيد ساده جوشانيده صاف نموده شربت عناب  جزر خشك خوباني زرشك در عرق شاهتره و عرق نيلخربزه

شربت دينار خميرة بنفشه حل كرده بنوشند و بعد از ظهور نضج در جميع انواع مسهل به اين نوع دهند غاريقون از 

غربال موئينه گذرانيده يك مثقال ايارج فيقرا دو دانگ با شربت بنفشه سرشته حبها ساخته به آب گرم فرو برند و 

العثلب هركدام سه مثقال گل سرخ   دو سه نوبت شكم براند سناي مكي پنج مثقال بسفائج نيمكوفته عنبچون

 عناب سي دانه همه را در يك كاسة آب بجوشانند چون از يك مثقالپرسياوشان شاهتره هركدام دو مثقال نيلوفر 
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ل دوا قطع شود به شربت قند و نيمه كمتر ماند صاف نموده شيرخشت پانزده مثقال حل كرده بنوشند چون عم

 و جميع قروح  استكار مجرب و معمول در اين  حبي كهصفتگالب و تخم ريحان ميل فرمايند غذا نخوداب 

 سيماب درم مقل كتيرا صمغ عربي انزروت ريوند چيني تربد سفيد هر كدام پنج درم سودمند استخبيثة مزمنه را 

درم برگ حنا مغز پسته مغز بادام هر يك سه درم كافور سقمونياي غاريقون نشاسته زعفران مصطكي هركدام دو 

 سيماب را به آب ليمو و حنا بكشند و اجزاي ديگر كوفته بيخته به آب ليمو سرشته درم يكمشوي جدوار هر كدام 

ند و بر  نخود سازند و يكدانگ به آب گرم بدهند بعد از تنقية كامل و اگر حاجت افتد رگ هفت اندام زنبه قدرحبها 

حب سيماب مداومت نمايند به اين نوع فلفل سياه چهار مثقال هليلة زنگي سه مثقال كوفته بيخته سيماب هفت 

 شش مثقال همه را با هم آميزند و كف مال كنند تا هر يكمثقال قند سياه پانزده مثقال آرد ميده و روغن گل گاو 

ر روز دو بخش گرفته از آن دو حب ساخته يك صبح و سيماب كشته شود آنگاه مجموع را چهارده بخش سازند ه

نمك  نمك بقند سفيد سوده و نان خمير بي يكي را آخر روز فرو برند و خود را به اعتدال بپوشند غذا شير و برنج بي

 سفوف سيماب كه همين حكم دارد و هليلة زنگي پوست هليلة زرد فلفل سياه صفتنمك  و پايچة بز و بزغالة بي

 مثقال كوفته بيخته سيماب هفت مثقال شكر شانزده مثقال همه را با هم آميخته كف مال كنند تا  دوهر يك

سيماب كشته شود پس چهارده حصه سازند و هر روز يكي صبح و يكي شام كف زنند و قدري گالب بعد آن بنوشند 

 و صابون بشويند به سركهختگي آرد و بدن را به اعتدال پوشيده دارند و بعد از استعمال اين دوا اگر جوشش رو به پ

 سيماب ضعيف شده باشد به سببو بخاكستر فندق و غيره كه در قول انطاكي گذشت طال كنند و اگر باصره 

اقليمياي زر كوفته بيخته در سنگ سماق صاليه نموده هر صباح هليله زرد در چشم كشند تا بخار سيماب را بخود 

 موم سودمند است و ماليدن اين قيروطي سيماب براي بقية اين مرض سخت جذب كند و قوت باصره را بحال آورد

نيم مثقال در سه مثقال روغن ماده گاو و سه مثقال روغن پيه گردة بز كه بسر آب شسته باشند حل كرده شش 

د مثقال سيماب و چهار مثقال برگ حنا سوده اضافه نموده كف مال كنند تا سيماب كشته شود آنگاه سه بخش كنن
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و هر روز يك بخش بمالند و به پس گوش و زيربغل و كنج ران نرسانند و خود را به اعتدال بپوشند و اگر جوشش 

 خبازي يا بنفشه در آن جوشانيده باشند صاف آبي كه تسكين درد به جهتدهان تشويش دهد نخستين چند روز 

 دفع جوشش خرفه و طباشير و سماق به جهتكرده از آن زمان در دهان گيرند و در آخر كه لعاب رفتن كمتر شود 

مساوي كوفته بيخته بر جايگاه جوشش پاشند و اگر جراحت آبله مزمن شده باشد اين مرهم نوره صبح و شام بر آن 

گذارند موم سفيد سه مثقال در روغن كنجد يا روغن گل دو مثقال حل كرده آهك بسه آب شسته در سايه خشك 

دوازده مثقال كتيرا سفيد سوده يك مثقال اضافه كرده صاليه كنند تا مرهم شود كرده و بيخته صاليه نموده 

 قوبا بر دست و پا و عضوي ديگر حادث شود فلفل سياه در آب به شكلاستعمال نمايند و اگر خشكيهاي سفيدرنگ 

 علت اندر دست و ايناز  بلتة كهنه طال كنند و باشد كه بعد آن راجوشانيده عضو مؤف را بر بخار آن بدارند يا آب 

 آبلة فرنگ را  كهييدوا صفت آرند به عمليكه در عالج شقاق بيايد به دستور رسد و تدبيرش به همپا شقاق فاحش 

 توتياي سبز پيپل رسكپور ترنفل فلفل سياه آملة مقشر سپياري و كهني االيچي خردست گلوي سودمند است

كوفته بيخته به آب ليموي كاغذي حل كنند تا سياه شود آنگاه  يك ماشه سيماب درم يكگوگرد آمله سار هر كدام 

 نخود بزرگ حبها ساخته دو حب به آب ليمو وقت صبح دو حب وقت شام بخورند و يك حب به آب ليمو به قدر

سائيده بر زخمها طال كنند تا چهارده روز و از هيچ چيز پرهيز ننمايند اگر دهان آيد برگ چنبلي جوشانيده مضمضه 

 كات سفيد فوفل كهنه هر كدام چهار درم رال پنج درم  است زخمهاي آتشك مجرببه جهتيند و اين مرهم نما

 مرهم به طريق روغن ماده گاو سه دام همه را يك ماشه نخود سندور به قدرموم سفيد شش درم توتياي سبز 

 شنگرف يكدام سودمند استرا  آتشك تدبيري كه صفتساخته بر لته كهنه ماليده بر زخمها گذارند تا هفت روز 

پخته پوست بيخ آگ خشك كرده انگشت چوب كنار هر كدام دو دام پخته همه را چهارده حصه ساخته يك صبح و 

 عبدالعزيزنمك در يك هفته شفا يابد  يكي شام لحاف باال كشيده و مثل تنباكو در حقه بكشند غذا شير و برنج بي

 و مبالغه در سائيدن  است و حفظ بيني و چشم هنگام بخور آنها واجبگويد كه محافظت دندان نزد شرب سيماب
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 دفع آن را زرد يا لطبيخ پوست كنار يا به آب ياسمين به روغنمشروبات سميه جوشش دهن كمتر آرد و مضمضه 

االخوين و مازو مساوي و گاهي  السوس و دم كند و همچنين ذرور و زراوند و برگ مورد و كندر و سعد و اصل

 كه سنا تربد ترپهله اين استآرد و از مجربات براي اخراج آن  شود سيماب در بدن و درد مع اختالج مي تبس ميمح

گوگرد آمله سار جواكها ريوند خطائي مساوي بسايند خوراك شش درم تا چهل روز و شب برنج بخورند و در روز 

 و هرگاه مادة آن  است غذا و توليد خلط صالحنويسند كه در ابتدا بهترين تدابير اصالح  ميبعضيشوربا بنوشند 

ات مناسبه آن خلط نضج به منضج احتياج تمام شود و اگر بعد از فصد زيادتي در خلطي يابند به فصددموي باشد 

ات آن به منضج سوداي صفراوي باشد نضج آن و اگردهند و بعد از آن بمستفرغات الئقة آن خلط استفراغ نمايند 

 سه درم آلوسياه و ده دانه با هر يكالسوس مقشر و بنفشه و بيخ كاسني و خبازي   نيلوفر و اصلكنند مانند مطبوخ

 مطبوخ هليلة زرد شاهتره افتيمون در صره بسته به مسهلترنجبين ده درم و تا سه روز بنوشند و بعد از آن تنقيه 

جوشانيده ماليده صاف نموده در  سه درم سناي مكي پنج درم هر يكبسفائج فستقي تربد سفيد محكوك گل سرخ 

 گرم نيم ده درم حل كرده باز صاف نموده روغن بادام بر آن چكانيده هر يكآن مغز فلوس خيارشنبر و شيرخشت 

نموده بنوشند و تربد كوفته مطبوخ مسهل صفراست و اگر بعد مسهل بار ديگر همان منضج را بياشامند پس آن 

 حب از ايارج فيقرا و غاريقون و تربد و ريوند چيني و شحم حنظل و مقل و مسهل را بعد از استراحت در روز آخر

 دو دانگ كوفته بيخته به آب سرشته حبوب سازند و فرو برند و هرگاه عمل بكند سناي هر يككتيرا و محموده از 

يارشنبر  سه درم جوشانيده ماليده صاف كرده مغز خهر يكمكي تربد موصوف كوفته افتيمون گل بنفشه باديان 

 در اين ترنجبين هر يك ده مثفال در آن حل كرده باز صاف نمده روغن بادام دو درم بر آن چكانيده بنوشند و غذا

ايام نخوداب گوشت حلوان و مرغ فربه با زيرة و دارچيني و آخر روز شربت نبات با گالب و عرق گاوزبان و تخم 

ات سوداي بلغميه و مسهالت به منضج باشد منضجات آن قريب آن سودا متولد از سودا  مادة و اگرريحان بنوشند 

اند در اسهال   بايد كه افتيمون و بسفائج و هليلة سياه كه عمدهدر اينجات آن باشد وليكن به مسهالآن نيز نزديك 
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 ر روز دانگي تا نيم درم و غذا و شربت آخهر يكسودا بيشتر باشد و حجر ارمني و الجورد در حبوب داخل نمايند از 

 مذكور از اشربة موافقه اكثر انواع را شربت گاوزبان و بنفشه و اسطوخودوس و گاه سكنجبين به دستوردر اين 

 اگر در مادة آن سوداي بلغمي باشد و اگر سوداي دموي باشد شربت عناب و يا شربت بنفشه و يا  استافتيموني

طغيان علت غذا ماش مقشر و برنج و شيرة بادام و شربت گاوزبان و عرق شاهتره و گالب و بيدمشك و در اوقات 

 و اگر بچة مرغ و گوشت گوسفند داخل كنند هنگاميكه دغدغة ازمان مرض و ضعف قوت باشد بد ر استاسفاناخ بهت

 البته احتراز ها ترشينيست و حمام گاه گاهي مجوزست ليكن بسيار گرم نباشد و در آن توقف بسيار ننمايند و از 

باد   كه چون مادة آن است باد آتشك اما عالجطاقت سازد  ث وجع مفاصل و اوجاع عظيمه نگردد كه بيكنند تا باع

 ذكر كه آن به استعمال منضجات و مسهالت مخصوصة آن است عالج اصلي آن دفع مادة  استآن خلط سوداوي

 باديان و گالب و تخم بادرنجبويه  دو دانگ و نبات و عرقبه قدرسوده  به گالب يافت و بعد از آن تناول مانند جدوار

 نيم درم با نبات سه درم با نبات سه درم سفوف ساخته خالي هر يكعقب آن بياشامند و آشاميدن زرنباد و انيسون 

 از هر  استاز منفعتي نيست و دواءالمسك مرو مخلص اكبر و ترياق اربعه و از همه بهتر ترياق فاروق و مثروديوطس

الطيب و زرنباد   سه حصه نموده روزي يك حصه را فرو برند و عقب آن سنبلآن راال كدام كه باشد يك مثق

جوش داده با نبات سفيد بنوشند و ماليدن موم روغن جدواري تاليف حكيم عمادالدين محمود  به گالب مصطكي

هر ر مصطكي جدوار خطائي دو مثقال كند صنعت آن اين را خصوصاً بعد از تنقية ماده  استشيرازي بسيار نافع

 حاجت سورنجان قسط مغاث زراوند طويل به قدر دو مثقال صابون رقي نيم قالب برگ حنا سه مثقال آب ليمو يك

 دو مثقال سيماب چهار مثقال روغن بابونه روغن سوسن روغن هر يكالغار مرصاف مقل سكبينج جاوشير زرنباد  حب

 ها روغنه مثقال پيه گردة بز بيست مثقال موم را با زيت كهنه روغن گل هر يك پانزده مثقال موم زرد صاف د

بگدازند و بيخها را با گالب بسايند و صمغها را با سركه حل كنند و همه را با هم ممزوج نمايند و سيماب را با پيه 

 خوب بمالند تا كشته گردد و مطلق اثري از آن نماند داخل ادويه نمايند پس خوب صاليه نمايند كه يكسان مانند
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مرهم شود و چند روز بگذارند كه خوب مزاج گيرد و بعد از آن سه حصه نموده هر حصه بمالند و ابتدا از ميان دو 

ابرو كنند تا پس گوش وگردن و مقدار چهار انگشت پهنا بمالند و بر تمام مهرهاي پشت و سر و گوش و مرفق و 

چنبر گردن و استخوانهاي سينه تا معده و ميان ناف تا رسغ و بندهاي انگشت و رگ زانو و مفصلهاي قدم بمالند و از 

دار بپوشند و از  سر معده بمالند و در مقابل دل و جگر و زيربغل نمالند كه بدست و بعد از آن رختهاي گرم پنبه

هواي سرد و اطعمة حامضه اجتناب نمايند و غذا شورباي بچة مرغ و ماش مقشر و برنج و اسفاناخ با دارچيني 

 بنوشند و جالب قند و يا نبات و گالب و عرق گاوزبان و بيدمشك و تخم شربتي و فرنجمشك گرم نيم و آب بخورند

بنوشند و جهت دفع مضرت سيماب از دندانها در دهان پارة نقره نگاهدارند و با سركه و گالب و آب برگ گشنيز 

 در اين ناب نمايند و تا سه روز صبر نمايند اگر و امثال اينها اجتبه قولتازه مضمضه كنند و از حموضات و لبنيات و 

 زائل گردد سه روز ديگر توقف نموده پس بحمام روند و به الكلاثنا عرق بسيار آيد دانها تمام ريخته شود و اوجاع 

 مرعي دارند و بعد سه روز از ماليدن اگر به دستورغسل كنند و اال حصة دوم را نيز بنحو مذكور بمالند و پرهيز را 

اثري از آثار مرض نماند بحمام روند و بدن را بصابون بشويند اوالً و بعد از آن به آب سبوس گندم و گل خطمي و 

بنفشه در آب جوش داده و اگر مرض بسيار قوي و كهنه باشد و بماليدن دو دفعه زائل نگردد حصة سوم را نيز بدان 

اقي باشد بر آن از آن موم روغن بمالند تا اصالح يابد و در  بمالند و اگر بسيار قوي باشد و بعضي دانها ببه دستور

 و ماليدن از اينتوان افزود و بشش مثقال رسانند و وزن سيماب زياده  امراض بسيار قويه شديده مقدار سيماب را مي

 نموده و  تجربهآن راآن بالترتيب مذكوره مهلك بود و اين موم روغن باين ترتيب بهترين تراكيب زيبقيه است و من 

 و اگر با  است و خوردن تراكيب زيبق خصوص با سليماني در كمال مضرت استام و از مجربات من بيغائله يافته

نمايد و اگر   ادوية مسهله بزودي زيبق را اخراج ميكه آنادوية مسهله استعمال نمايند چندان خطري ندارد جهت 

 مخصوص به طريقمرض چوب چيني است  در اين بق در تاثيروزن زيبق و مقدار شربت آن نيز كم باشد و بعد از زي

  آن
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  جرب

 كه با سرخي ابتدا كند و با آن خارش شديد و سوزش  استكه بفارسي كروبهندي كهجلي و كهاج نامند بثور كوچك

شود بود و گاه ريم كند و گاهي نه و اكثر در دستها و پايها و ميان انگشتان و شكم و پشت و خصيه و كنج ران ظاهر 

و گاهي در سائر جسم عارض گردد و اگر ماده بسيار بود و عالج او اهمال نمايند در شب خصوصاً وقت خواب شدت 

رسد به همنمايد و او از امراض متعدبه است كه از يكي بديگري انتقال كند و در فصلي ببلدي كه اندر هوا عفونتي 

 مخالطت صفرا قريب استمالة به سببخون بود بذاته و يا  سبب حدوث جرب يا فساد بالجملهدر آن بلد بسيار افتد 

 اختالط با خون و كيفيت احوال آن در حدت و به حسبسودا يا سوداي محترقه و يا بلغم شور كه با خون آميزد و 

 مذكور چنان چهسكون و غلظ و رقت و كثرت و قلت انواع جرب و اختالف اعراض او از درد و خارش و غيره باشد 

سبب فساد خون و اخالط كثرت تناول اغذية حريفه و غليظة مملحه مثل ماهي شور و گوشت خشك كرده گردد و 

 كه خون آن استو كثرت استعمال ادوية گرم مثل فلفل و زنجبيل و خردل و چيزهاي شور و شيرين و شراب و غير 

 به سببوق باريك دفع كند و جلد را فاسد كند و در آن اين اخالط غيرطبيعي متولد گردد و قوت دافعه آن را بعر

 جرب از خون غليظ و جرجاني به قول قبول كند و در آن محتبس شود و جرب حادث گردد و آن راضعف خود 

 ممكن نيست كه جرب خجندي به قول بظاهر تن دفع كند و آن راعفن تولد كند كه برگها درآمده باشد و طبيعت 

 يكي خشك كه ريم نكند و از آن وقت خاريدن رطوبت  است دو نوعاز سوداي  صرف خالص افتد و گويند كه جرب

سائل نشود مگر اندك تري ظاهر شود و بثور آن خشكريشه گردد و اين داللت بر غلظ ماده و يبوست او كند و 

صحت او بدير باشد دوم تركه از آن ريم و زرداب سيالن كند و گاهي از آن خون سياه سائل شود و گاه باشد كه در 

ن حيوان مشابه بيضة شپش متولد گردد و اين داللت بر رقت ماده و رطوبت او كند و آنچه از بدن مكان واسع اخذ آ

 اختالف مواد و استعداد آن در كثرت و قلت و حدت به حسب جرب الحاصلكند آن نيز از جمله جرب رطب باشد 

نچه بر آن صفراي حاد غالب بود سر بثور تيز و باشد مثالً آ الصور و االعراض مي و رداءت و بساطت و تركب مختلف
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عارض گردد و از آن زرداب حاد برآيد و آنچه  تب سرخ رنگ و با درد و خارش شديد باشد و گاهي از شدت اعراض

بر آن خون غالب بود رنگ آن سرخ و در سائر اعراض قريب بصفراوي باشد و احيانا از آن خون برآيد پس اگر با 

سياه رنگ تيره باشد و آنچه بر آن سودا غالب باشد بيخ آن سياه و كم درد و حكه بود و زماني سوداويت بود خون 

دراز بماند و بدير صحت يابد و آنچه بلغمي باشد بثور سفيدرنگ و منبسط بر جلد و آبناك بود و خون رقيق مائي 

 بود خلط آن حادتر و سوزش آن بيشتر فرمايد كه آنچه انشد و اشحص و تيز سر از جميع بثور  ميشيخبرآيد و ايضاً 

تر و در اطمينان شديدتر بود خلط آن در حدت كمتر باشد و اسباب تولد  و حدت آن شديدتر باشد و آنچه عريض

مادة جرب قريب اسباب تولد قمل و سعفه و خراز و قوبا بود و قريب آنهاست در عالج و جرب متقشر خشك و قوبا 

 گويد كه جرب از انطاكيظيم فاحش جراحت بد آرد و بقوبا و قشف منتقل گردد و در خريف كثرت پذيرد و جرب ع

 به ادمان مثل سير و نمكسود و آنچه خون را  استامراض عامة ظاهر در سطح جلدست مادة آن جمله حريف و مالح

 و فاعل آن ستر ا پيدا كند لحم بقآن راغليظ كند و اگرچه حار باشد مثل بادنجان و خرما و از اعظم اشيا كه 

 مصحوب بخارش مطلقاً و تقرح غالباً و غايت آن فساد  استحرارت ضعيفه است و صورت آن بثور مختلف در كيفيت

 و ممكن بود تحليل اصل او كسي را كه اندكي و قوف بر  استجلدست و انواع آن مثل اخالط به افراط و تركيب

د و آنچه از آن صفرا باشد با وجود زردي رنگ تيزي سرها و تلهب صناعت باشد زيرا كه الوان او تابع اصول مادة او بو

زياده باشد پس اگر با زرداب بسيار و مواد سائله بود جرب رطب باشد از خون اگر سرخ بود و التهاب كند واال از بلغم 

و براي  كه غالب در رنگ و ماده بود مع عدم تساوي آن استباشد واال بالعكس در جانبين و براي مركب حكم 

معتدل حكم اوست و جرب در بالد رطب حار مثل مصر از اخالط گرم و در غير آنها از بلغم و سودا بسيار افتد و ايضاً 

 استحصاف ماده اوالً و به سبب رطب مثل مصر و روم انتقال نمايد به سويكسي را كه از بلد حار يابس مثل حجاز 

 تحليل كردن حرارت او چيزيرا كه در سطح جلد باشد و نه به سببلين مسام ثانيا و در زنگ و حبش يافته  نشود 

 به سوي تكاثف ظاهر بسردي و قوت حرارت غريزي بر حل مواد پس اگر ساكنان آنها به سببدر صقالب و چين 
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 كثرت نمايد خصوصاً چون هوا خراب........  بصره به مثلاقليم سوم و چهارم نقل كنند جرب به ايشان مبادرت كند و 

الكيفيت و قلت حمام و پوشيدن   مع تناول اشياي ردي استگردد و اكثر آنچه جرب را واجب كند قلت رياضت

 و تولد كرم در آن و كثرت  استپارچهاي چرك آلوده و مالزمت غبار و دخان و فرق ميان جرب و حكة نتو جرب

 رقت آن و به سبب غلبه كند ريم و تقرح بخالف حكه و وجوب جرب ميان اصابع و پوست شكم و شكنهاي آن

 و مغاين و به مفاصلنويسد كه حكه و جرب بثور و قروح مخصوص   آن و ايضاً در نزهت ميبه سويانصباب مواد 

 و  استالنتو مشتمل بر مثل زرداب باشد جرب  ماده و آنچه عظيمبه حسب غالباً و گاهي عام گردد  استپوست شكم

الكميه حكه است و  الكيفيه حاد قليل و لذت يابد حكه است و گويند كه رقيقآنچه از جلد ظاهر نشود و بخاريدن ا

ضد آن جرب و يا متقاوم جرب و حادث حكه و هر چونكه باشد ماده و عالج هر دو واحدست و همچنين اسباب و 

ع  جلد مندفبه سوي پس خون فاسد شود و جوش زند و  استآن ادمان حريف و مالح و قدير و حالوات مع شراب

 گويد كه مادة جرب بهاءالدينالحمرت باشد و مفرط بارد و نزاف رطب و بالعكس و  گردد پس محدالراس حار قوي

جهت متقرح بود و مادة جرب خشك صفرائيست از اينتر بلغم شور بود كه با خون آميزد و اندر جلد محتبس گردد و 

ت تري و قرحه نكند و چون حدتي در هر دو  جهاز اينبغايت محترق كه مخالط خون شده و بر پوست ريخته و 

مرض عظيم باشد و اندر هواي عفن و نمناك و كنار دريا اين مرض بسيار  در اين  بدانجهت خاريدن استماده واقع

افتد و همچنين از بسيار خوردن چيزهاي شور و تيز و شيرين عفص چون دو شراب انگور و خرما و اشباه آن و از 

 ادوية مصفي خون بنوشانند و تنقيه عالجو با دوشاب جرب و جوششهاي بد بسيار پديد آيد خوردن مغز جوز تنها 

 در عالج آبلة فرنگ مسطور شد و رعايت خلط غالب نمايند و چنان چه و مسهل سودا و ماءالجبن كنند به فصد

 شاهتره ده توله به عرق ماشه شش آن مصروف دارند مثالً عناب پنج دانه شاهتره  همگي توجه بتصفية خون و تطفية

 شربت بنفشه يا شربت نيلوفر يا نبات ماشه ششجوشانيده صاف نموده شيرة مغز تخم كدو يا تخم خيارين يا كاسني 

دو توله داخل كرده بدهند و اگر حرارت در مزاج زياده باشد بهدانه سه ماشه در جوشانده افزايند يا خيسانيده بدهند 
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ه پاشيده دهند و يا شاهتره نه ماشه صندل سرخ كوفته سه ماشه هليلة سياه كوفته باشد خاكشي پنجماش تب و اگر

 شش ماشه پوست هليلة زرد يك توله جوشانيده هر يكهفت ماشه شب در آب تر كرده شربت عناب داخل كرده 

 دانه  توله داخل كرده بنوشند و اگر خارش با ضعف قلب باشد شيرة عناب پنجيك و نيمصاف نموده شهد خالص 

تره برآورده شربت نيلوفر دو توله داخل كرده بنوشند و اگر با تهبج چهره و شيرة صندل سرخ سه ماشه در عرق شاه

 شاهتره جوشانيده شربت عناب داخل كرده بدهند و به عرقدست و پا از نزله باشد شاهتره بيخ كاسني تخم كاسني 

 شاهتره ماليده آب تمرهندي و شهد داخل كرده به عرق اگر با سرخي چهره باشد بعد فصد باسليق عناب شاهتره

 هر يك شش ماشه گشنيز خشك عدس مسلم هر يكبنوشند و يا عناب پنج دانه شاهتره كاسني كوفته گل نيلوفر 

چهار ماشه جوشانيده نبات دو توله دهند و باز هليلة سياه چرايته گشنيز خشك پوست هليلة زرد جوشانيده شهد 

 و اگر با انتقاخ بدن از خارش باشد عناب شاهتره چرايته دهمايه تخم كاسني كوفته هليلة سياه داخل كرده دهند

كوفته جوشانيده سكنجبين حل كرده بنوشند باز پرسياوشان گاوزبان باديان بيخ باديان شهد خالص عوض دهمايه و 

 شاهتره به عرقفصد باسليق عناب هليله و سكنجبين كنند و اگر دانها بر تمام بدن با خارش و سوزش باشد بعد 

ماليده صاف نموده شيرة كاهو نبات داخل كرده دهند و صندل رسوت آرد جو به آب گشنيز تازه و روغن گل بمالند 

 شاهتره به عرق ماشه شش هر يك بخورند بااليش شاهتره گل نيلوفر خيارين كوفته يك تولهو يا اطريفل گشنيزي 

باشد شيرة دهمايه چهار ماشه شيرة خيارين شيرة  تب وله داخل كرده بنوشند و اگر باپاو اثار جوشانيده نبات دو ت

 آب كاسني مروق شش توله به عده شيرة عناب پنج دانه سكنجبين ساده سه توله دهند ماشه شش هر يكشاهتره 

ه پاشيده  شماشه سكنجبين بزوري دو توله داخل كرده خاكشي شش ماشهر يكشيرة خيارين شيرة تخم شاهتره 

به  ماشه شش ر است گشنيز خشك چهار ماشه عدس دماشه ششدهند و اگر با سرفه باشد عناب پنج دانه شاهتره 

 شاهتره ده توله جوشانيده شربت عناب دو توله داخل كرده دهند و بدانند كه صاحب جرب را شيرجات مطفي عرق

الجنب بظاهر جلد آمده جوشش و  گر مادة ذات و ا استخون در آب كاسني تازه و آب شاهترة سبز دادن معمول

الثعلب جوشانيده شيرة مغز تخم هندوانه شربت    شاهتره و عرق عنببه عرقرساند عناب شاهتره به همحكاك 
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 شاهتره به عرقبنفشه داخل كرده خاكشي پاشيده بنوشند روز دوم خيارين افزايند باز عناب شاهتره گشنيز خشك 

 شيرة كاسني شربت نيلوفر خاكشي دهند و مرهم سفيداب كافوري از موم و روغن گل و جوشانيده شيرة تخم خرفه

هاي آتشك باشد  سفيدة كاشغري و مرداسنگ و كات سفيد ساخته ضماد نمايند و اگر خارش در همه بدن مثل چه

زبان  گاوماشه شش هر يكبعد فصد تجويز مسهل كنند و عناب پنج عدد شاهتره تخم كاسني كوفته گل سرخ 

 چهار ماشه شب در آب گرم بخيسانند صبح جوشانيده صاف نموده گلقند دو توله هر يكافتيمون افسنتين نيلوفر 

 كنند و چرايته دهمايه باديان گشنيز خشك ماشه ششداخل كرده بنوشند بعد دو سه روز وزن افتيمون بصره بسته 

و افسنتين داخل كرده بدهند و دو سه روز ديگر  آلوبخارا هفت دانه عوض گاوزبان ماشه شش هر يكاسطوخودوس 

 داخل كرده فلوس خيارشنبر پنج توله ترنجبين چهار ماشه ششمنضج داده سناي مكي نه ماشه پوست هليلة زرد 

 خورده شيرة عناب يك تولهتوله روغن بادام پنج بادام پنج ماشه افزوده مسهل دهند و بعد سه مسهل اطريفل صغير 

 سكنجبين افتيموني دو توله داخل كرده بنوشند و دواي ماشه شش هر يكمايه شيرة كاسني پنجدانه شيرة ده

 خارشتر چهار ماشه در ماشه شش هر يك برند باز شاهتره چرايته صندل سرخ پوست هليلة زرد كار بهمالش خارش 

 هر يك تخم شاهتره  آب گرم خيسانيده صبح صاف كرده شهد دو توله داخل نموده بنوشند باز شيرة خيارين شيرة

 ماءالجبن تجويز نمايند و به عده عرق شاهتره دو توله سكنجبين ليموني دو توله داخل كرده بنوشند ماشه شش

 گويد كه آرد ترمس تلخ و سعد باريك سويدي نافع جربي و حكه  ذكر ادوية مفردهاطريفل شاهتره تيار سازند

 پخته و كذا روغن شيطرج بلبن به سركهذا سبوس گندم  و ك است سرشته طال كردن مجرب منبه سركهسوده 

حامض و گويند كه ضماد شب يماني با سركه و عسل و يا با برگ كرم و عسل پخته و يا با عصارة برگ كرم در 

 سرشته در حمام و كذا پنير كهنه و سعد و سركه در حمام و كذا روغن گندم به سركهحمام و كذا پشك بز سوخته 

به  و يا به سركهج به يك و كذا كبه سركه و كذا ماميران  كذا شيطرج به سركهزرنيخ سرخ و زيت و يا و كذا مويزج ب

ق و سركه به سوي و يا به زيتالبطم و سركه و يا بنطرون مساوي و سركه و كذا كندش   گل و كذا كبريت بعلكروغن
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 و آب گشنيز و كذا به سركه روغن گل و يا  بيضة مشوي و  و روغن گل و كذا زاج سوخته زردةبه سركهو كذا شونيز 

 و كذا سيماب و به سركه و مرداسنگ و كذا مرقشيشا به زيتق سرشته و كذا برگ خرزهره به سويشير انجير 

 و كذا زنگار و صمغ بطم به شراب يا به سركهكبريت و نمك و يا بمرداسنگ و كندش و روغن كنجد و كذا كف دريا 

 و كذا روغن شيطرج چون شيطرج را در شير تازه بپزند تا مهرا به شيرا خربق سفيد و مس سوخته و نطرون و كذ

شود صاف كرده بوزن او زيت انفاق آميخته باز بجوشانند تا شير فاني گردد و زيت بماند و كذا مرداسنگ وسيماب 

 و زيت به سركهذا عصفر  و كبه سركه به آب سوده و كذا نطرون و قلقند و زنگار دفليمقتول و ميعة سائله و برگ 

 پخته و كذا بلحم به سركه زرد حنا سرشته و كذا ماش به روغنآميخته و كذا پيه بز و زرنيخ زرد و زيت و كذا 

 و يا به آب باديان سبز آميخته و كذا آب ترب و كذا سركه و عسل و سير به سركه و كذا بقم سوده به سركهشلجم 

يمون و كذا تخم بادرنجبويه كوفته و اكل بقلة آن و كذا سناي مكي و كذا  تخم شاهتره و كذا افتو شربسائيده 

 بادام وكذا تخم مرد و كذا انزروت سه روز به روغندرونج و كذا خطمي و كذا آب خارخسك و كذا گاوزبان مسلوق 

 و نيم رطل  حكماي هند چون يكدام تخم پنوار را كوفتهبه قول و  است هر واحد نافع جربدرم يكمتواتر هر روز 

جغرات حل نموده در ظرف گلي آب نارسيده در سه روز بگذارند كه متعفن گردد بعد از آن بر بدن بمالند از براي 

جرب مفيد بود و اگر قدري نيله تهوتههه نيز اندازند بسيار نافع بود و اگر تخم پنوار از يك مثقال تا سه درم هر 

  جرب و قوبا و ريختن مو و رفع هر فساديكه در اخالط پيدا شود نافعصباح همراه آب سرد بخورند در ازالة حكه و

 و از مجربات حكيم علي و اگر شنگرف شش ماشه جوكوب نموده آتش در ظرفي گرفته جائيكه آبله بود مقابل است

Ĥن  آبله رسانند و سه چهار روز متصل بكنند مجرب حكيم علويخبه موضعآن بسوزند و چادر بر سر گرفته دود آن 

 موافق نسخة معمولي كه مداومت آن رافع اطريفل شاهتره  است كه در جرب معمول راقمذكر ادوية مركبه است

 به  پوست هليلة زرد پوست هليلة كابلي هليلة زنگي پوست بليله آمله گل سرخ افتيمون صندل سفيد استجرب

دو شيرين چهار درم برگ شاهتره ده  دو درم مغز تخم كهر يكالزريره  سوده سرپهوكه گشنيز مقشر قصبگالب 
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 خوراك تا دو توله و نسخة متعارف به سرشند گاو چرب كرده بسه وزن شكر سفيد مقوم به روغندرم كوفته بيخته 

 آمده به عمل كه جرب و قوبا را نافع بود و اصالح خون نمايد و مكرر حب كبريت ر استآن در قرابادين مسطو

السوس  سه جزو پوست هليلة زرد و جزو پوست بليله آمله هليلة زنگي سرپهوكه اصل به شيرگوگرد آمله سار مغسول 

 نخود به قدر جزو گيرو گل سرخ گل نيلوفر هر واحد يك جزو كوفته بيخته يك و نيمصندل سرخ شاهتره هر واحد 

 خارش به جهت ه كييدوا شاهتره اقل يك هفته و اكثر تا پانزده روز خورند به عرقحبها سازند شربت يك مثقال 

آيد عناب شاهتره گاوزبان گل مندي برمدندي صندلين سرپهوكه چرايته برگ حنا پوست هليلة زرد   ميبه عمل

برادة شيشم برادة چوب آبنوس برادة چوب بجيسار هرن كهري نگند با بري وقت شام در آب گرم تر نمايند صبح 

نوشند و مالش بر جرب از سيماب شش ماشه گالب چهار صاف كرده شهد يا شربت نيلوفر موافق مزاج داخل كرده ب

 آب گشنيز تازه آب شاهترة تازه آب سرپهوكة سبز روغن گل هر يك دو توله يك تولهتوله آب ليموي كاغذي 

 حنا كميله  است كه مجربايضاًسهاگة بريان دو ماشه پهنكري بريان نه ماشه در كهرل سحق نموده بر بدن بمالند 

 يك ماشه چار ماشه سيماب سه ماشه نيله تهوتههه بريان دو ماشه دانة االيچي سفيد هر يكاسنگ كته پاپريا مرد

اوالً هر سه ادوية اول را با سيماب بسايند پس ديگر اجزا داخل كرده خوب سائيده در روغن زرد كه يكصد و 

 كافور گوگرد  استاره معمول كه در جرب يابس و رطب هموايضاًيكمرتبه شسته باشند آميخته بمالند تا سه روز 

 شسته حل يك بار باريك سوده در روغن گاو سه توله بيست و يك ماشه سه ماشه نيله تهوتههه هر يكآمله سار 

به  آرد نخود و حنا ماليده غسل كنند و سه روز متواتر به عدهكرده بر بدن بمالند و چهار گهري در آفتاب نشينند 

 از مجربات حكيم علي كبريت زرد صاف ده ايضاًشود  ههه هم سه ماشه كرده مي آرند و گاهي وزن نيله تهوتعمل

درم باريك بسايند و با صد درم پيه گوسفند مخلوط كنند و ده درم ميعة سائله اضافه كرده بر بدن بمالند كه جرب 

نجد بپزند و آن شود و اگر زرنيخ در روغن ك  زائل مييك هفتهمتقح را هيچ چيز مثل اين نيست و جرب كهنه در 

 معمول ايضاً  استروغن بمالند نيز اين عمل كند و در جرب خشك نيز نافع بود و ميعة سائله براي دفع بوي كبريت
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 مغز تخم خيارين كالي خربزه مغز تخم يك توله هر يكحكيم علويخان براي جرب و قوبا توتياي كرماني تخم پنوار 

 چهار دام كهرل سازند تا مثل مرهم شود پس بمالند و غسل ر يكه دو توله در سركه و روغن گل هر يكزيري 

 گندهك چوك مرداسنگ سهاگه ر استالتاثير و مغني از سائر تدابي  كه در جرب رطب و يابس عجيبدوائيفرمايند 

كميله كته سفيد پهنكري منسل هر واحد شش ماشه نيله تهوتهه سه ماشه همه را باريك سائيده در روغن سرسون 

 نافع براي خارش بدن و خصيه و قضيب انار ايضاًنند و بمالند و بعد دو سه گهري از آب سرد غسل نمايند حل ك

قلعي بپزند تا مهرا شود پس در كهرل انداخته گوگرد زرد پوست  ترش يك عدد در سركة انگوري بظرف مسي بي

 كدو بريان تخم پنوار پوست كدو سوخته  بريان مغز تخم خيارين مغز تخمخربزههليلة زرد توتياي كرماني مغز تخم 

 حاجت انداخته به قدرحضض مكي هر واحد يك مثقال كوفته بيخته داخل كرده خوب حل كنند پس روغن گل 

 شاهتره هفت ماشه مرداسنگ هليلظ ماشه شش سفيدة كاشغري ايضاًدرهم سازند تا مانند مرهم شود بر بدن بمالند 

 همه ادويه باريك سائيده در روغن چنبيلي حل كرده مالش يك ماشهه كافور  چار ماشه چوك دو ماشهر يكزنگي 

 گوگرد ده درم توتياي سبز بريان ايضاًخورده باشند غذا كم نمك  نمايند و معجون شاهتره با عرق شاهتره مي

د دو  شسته باشند آميخته بر بدن بمالند و بعيك بار نيم درم در روغن گاو كه بيست و هر يكسيماب سهاگه 

گهري غسل كنند و بدانند كه اگر برگ نيب نيم اثار در پنج آثار آب بجوشانند چون چهارم بماند صاف كرده از آن 

 كه در يك ايضاً برند بسيار مفيد گردد كار به به ادويه آميخته به عدهآميزند بشويند  آب روغن كه ادوية خارش مي

 هفت ماشه سائيده باروغن گاو پنج شش توله هر يكتياي هندي الفار سه نيم ماشه كبريت تو كند سم روز دفع مي

 سواي سر و گردن و بغل و كنج ران بر همه بدن به عدهدر ظرف آهني با دستة چوب نيب تا چهار گهري بسايند 

ماليده در آفتاب نشينند بنحويكه سر تا بگردن در سايه باشد و بعد يكپاس گل زرد و كنجارة روغن بر بدن خوب 

يكه و ماشه سوده در روغن رونسه آميخته بمالش آن صاحبان به قدرالفار  ده غسل نمايند و بعضي اوقات تنها سممالي

يك  بابچي  است كه براي خارش بيعديلروغنجرب كهنه را ايما نمودم و در عمل يكدو بار صحت كلي حاصل شد 
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 پس روغن سرسون پاو آثار در كوزة گلي كه  سنكهيه چهار ماشه جداجدا سائيده آميزندماشه شش هر تال زرد توله

زير او گل چسپانيده و گلوي او در چوب دو شاخي بسته باشند انداخته بر آتش گذارند چون روغن خوب گرم شود 

ادوية مسحوقه اندازند وقتيكه خوب سوخته شوند آن روغن را در طشت بر آب ريزند و از آب باالي آب روغن بدست 

آرند و وقت صبح بر بدن بمالند و بعد چند ساعت آرد نخود ماليده غسل نمايند  ه از دوغ بر ميبردارند بطوريكه مسك

و اگر سير مقشر هشت نه جوه و برگ كنير سي و يك عدد عوض بابچي و سنكهيه در روغن مذكور سوخته و از 

جاري باشد مجرب و بيغائله  برند جرب و سعفه و قوبا و سائر بثور كه آب از آن كار بهآتش فرود آورده حل كرده 

 فساد خون با خارش شديد باشد و از كثرت خارش و طول به سبب براي جرب رطب و آملة كه نوع ديگراست 

 برگ كنير سفيد سه آثار خرد خرد  استمدت جلد سياه و سطبر مثل جلد فيل شده باشد از مجربات والد مرحوم

 روغن كنجد پاو آثار در آن انداخته سه چهار جوش داده فرود دهبه عكرده در آب يك سبوي كالن تا سه پاس بپزند 

 از دست بر كنارة جام آن راآرند و در ظرفي پر از آب سرد آن آب و برگ و روغن بريزند چون روغن باالي آب آيد 

 سفيدة قلعي دو درم شب درم يكگيرند و در آن روغن توتياي سبز  يكه روغن از ماست ميبه دستورجمع كنند 

 رسكپور دو مثقال باريك سائيده مخلوط كرده مالش نمايند و اگر از آن آب و يك مثقال مرداسنگ درم يكماني ي

 كه براي جرب و سعفه و سوزاك و آتشك و هر قسم آبله كه باشد سفوف گزبرگ بدن را بشويند نيز فائده بخشد 

وست هليلة زرد چهار ماشه پوست هليلة كابلي  رسيده پبه تجربه و خصوصاً بعد از تنقيه و بارها مفيد استبسيار 

 ده ماشه شاهتره سه ماشه گل سرخ هر يك يازده ماشه آمله هليلة سياه هر يكسي ماشه پوست بليله چوب گز 

 ادويه شكر سفيد آميخته هم وزن ريوند چيني پنج ماشه برگ سناي مكي بيست ماشه كوفته بيخته ماشه شش

التواتر بخورند واال دو سه   اگر مزاج مساعدت نمايد عليگرم نيمنه ماشه صبح به آب  يا يك تولهسفوف سازند خوراك 

 شربت قدر بايد داد از اينروز خورند و موقوف نمايند و باز شروع كنند و صغيرالسن و ضعيف المزاج را كمتر 

ام را نافع و تسكين  طبع را نرم كند و اخالط بلغمي و سوداوي محترقه برآرد و جرب و حكه و جذشاهترة مدبر
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 پنج درم گل بنفشه هفت درم پرسياوشان هر يكاخالط صفراويه كند تخم كشوث سه درم گل سرخ زرشك بيدانه 

السوس بسفائج سبز سناي مكي گل گاوزبان هليلة سياه پوست هليلة كابلي هر يك بيست درم پوست هليلة  اصل

 پنجاه عدد آنچه هر يك سي عدد عناب سپستان هر يك  سي درم آلوبخارا گل نيلوفر تازههر يكزرد تمرهندي 

 سوم حصه برود صاف كه آنروز تر دارند پس بجوشانند تا   نيمكوفته در ده آثار آب شاهتره يك شبانه استكوفتني

سازند و در  كرده نگهدارند شربتي از هفت درم تا بيست درم با ماءالجبن و گاهي مغز خيارشنبر و سقمونيا اضافه مي

 كه ضماد گوگرد و شربت ورد و اهليلجي نيز براي خارش نافع  استة ديگر افسنتين رومي سه درم داخلنسخ

جهت جرب بارها آزموده است گندهك آنوله سار نيله تهوتهه كميله مرداسنگ از هر واحد يك توله همه را باريك 

خته بر بدن مالند و سه پهر گهري در سائيده سه حصه نمايند و يك حصه در روغن زرد كه سيه چهار توله باشد آمي

آفتاب نشينند بعد از آن حنا و آرد نخود در آب آميخته بر بدن ماليده و غسل نمايند و سه روز همچنين كنند و 

 به ايضاًشود  گاهي براي تقليل حدت دوا و دفع بوي گندهك كافور يك دو ماشه و ميعه سائله سه ماشه افزوده مي

 نيم توله توتياي سبز سه ماشه هر يك گندهك آمله سار كميله بابچي سيماب فلفل گرد نسخة معمول آبنه هلدي

ادويه كوفته بيخته با سيماب كهرل نمايند تا رنگ دوا آسمان گون شود بعد از آن روغن چنبيلي نيم پاو انداخته 

هر واحد چهار ماشه سائيده  معمولي براي خارش كبريت سيماب بزرالبنج شنگرف ايضاً برند كار بهسحق بليغ نموده 

به  كه مكرر ايضاً شسته باشند آميخته بمالند يك بارسه حصه كنند و هر روز يك حصه در روغن گاو كه يك صد و 

 شش ماشه سوده در روغن هر يك آمده گندهك آبله سار نيله تهوتهه سوخته سيماب پهنكري بريان منسل عمل

 غسل كنند و از گرم نيمله آميخته طال نمايند و بعد دو گهري به آب  شسته باشند شش تويك بارزرد كه يك صد و 

 نسخة نيست تخم پنوار بابچي از اين كه براي جرب بهتر ايضاًگردد  آرد نخود بشويند در سه روز خارش دفع مي

 پنج ماشه مرداسنگ هر يكتخم ترب گوگرد هر واحد يك مثقال توتياي سبز نيم مثقال فلفل سوخته برگ حنا 

كميله آملة سوخته نوشادر هر واحد يك درم سيماب سه ماشه مغز تخم نيب ده درم انزروت كافور سهاگة بريان هر 



918 

 

واحد يك درم روغن گاو ده درم همه را در ظرف كاسني خوب حل كرده طال سازند و بمالند و بعد سه گهري به آب 

هشت ماشه نيله تهوتهه مرداسنگ كميله  شنگرف  است كه براي جرب در عمل ضماد شنگرف غسل كنندگرم نيم

هر واحد شش ماشه سند در هفت ماشه سيماب سه ماشه حنا دوام روغن زرد نيم پاو اول سيماب و تهوتهه و 

مرداسنگ سائيده ادويه ديگر آميخته كهرل كرده نگهدارند و طال كرده بر بدن مالش كنند و بعد دو گهري غسل 

 شش ماشه توتياي هر يكرداسنگ سفيدة كاشغري كته سفيد حناي خشك  نافع جرب و معمول مضمادنمايند 

سبز كافور رس كپور هر واحد سه ماشه كميله نه ماشه سنگ جراحت چهار ماشه همه را باريك سائيده در روغن 

 جرب و آبله به جهت كه ايضاً به آب شبينه شسته باشند بياميزند و طال كرده باشند يك بارزرد كه بيست و 

مل مرداسنگ حنا كميله چونه بري خشك هر واحد يك جزو نيله تهوتهه نيم جزو كته شش جزو كوفته مستع

 مجرب جهت جرب و حكه و كوفته طالبيخته در روغن تلخ يا شيرين آميخته بمالند و ساعتي در آفتاب نشينند 

 كهرل كنند تا همچون مرهم  چهار دام نيله تهوتهه برشته يكدام كوفته بيخته به آب برگ تنبولهر يكمرداسنگ 

 كه جرب مطلب را نوع ديگرشود بمالند و گاهي برگ حنا و كته و خصوص روغن حنا افزوده و بسيار مفيد يافته 

نظير يافتم بگيرند كبريت و حنا هر واحد يك مثقال پوست   و حكيم عابد گفته كه تجربه كردم و بي استمجرب

 به دستور نيم مثقال فلفل يكدانگ روغن چكتي دنبه بيست مثقال كهر يهليلة زرد و سيماب مقتول و شيطرج 

معمول مرتب ساخته شب طال نمايند و صبح در حمام به آب سبوس و سركه بشويند و عمادالدين محمود طالي 

تر و خشك مجرب حكيم ممدوح اگر تا معصمين   براي هر دو نوع جربلطوخ را تجربه كرده به سركهاشنان مخلوط 

 نوشادر نيم درم نمك درم يكوخ كنند جرب را از جميع بدن برطرف نمايد نفط سفيد زرنيخ زرد هر واحد بدان لط

 حنا دو اوقيه هر دو را درم يك از مجربات حكيم علي زنگار نوع ديگر برند كار بههندي يا اندراني سه ربع درم 

 بنسخة مرهم بخوابند و صحيح بشويند  تخم كتان خمير كرده بر هر دو دست و پاي خضاب كردهبه روغنسائيده 

خان سيماب دو توله نيله تهوتهه شش ماشه حناي خشك نيم پاو روغن مادة گاو پاو آثار همه را در  حكيم علوي
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 در آفتاب نشسته بر بدن خوب بمالند بعد چهار گهري آرد به عدهظرف آهني با دسه آهني تا چهار پاس حل كنند 

 كه جهت آبلة مرهمماليده از آب سرد غسل نمايند و همچنين سه روز استعمال كنند نخود به آب آميخته بر بدن 

 دو توله كافور چني هر يكخارش  و آتشك فائده دارد كتهة سرخ كتهة سفيد صندل سرخ صندل سفيد مرداسنگ 

هر روز سه توله سائيده روغن گاو نيم پاو يك صد و يك مرتبه به آب شسته آميخته حل نمايند و حسب حاجت 

 دافع فساد خون و گرمي مزاج و مفيد جرب و حكه پوست هليلة زرد و معجون شاهترهماليده باشند تا يك هفته 

 دو هر يكالسوس  كابلي پوست هليله آمله برگ سرپهوكه هليلة زنگي هر واحد يك توله شاهتره دو توله چرايته اصل

 معجون آورده آميزند به قوام كرده بسه چندان قند  گاو چرببه روغندرم تخم خشخاش دو مثقال كوفته بيخته 

 هر يككه براي جر ب يدين مجرب نوشته تربد سفيد چهارده درم مغز چلغوزه ده درم و نيم مغز بادام مقشر باديان 

السوس سه نيم درم مصطكي دو مثقال زردچوب و دو درم ايرسا يك نيم درم كوفته بيخته با شهد  هفت درم اصل

يزند خوراك يك توله وقت شب و حنا هشت مثقال گوند سهجنه يك مثقال در آب پخته نيم گرم  بيامهم چند

شود   مسيحي گويد كه در جرب حاد كه از عفونت خون غليظ حادث مياقوال مجربينضماد كنند تا يك هفته 

ستعمال سازند و معالجة  نمايند و بعد تنقيه طال ابه مرات كنند پس اسهال بهليله و شاهتره به فصدبايد كه ابتدا 

جرب رطب به ادوية بسيار خشك نند مثل اين دوا كنند كندش دو درم زراوند طويل چهار درم عروق الصباغين سه 

 كندش و مغره ديگر و روغن گل سرشته در آفتاب يا در حمام طال كنند به سركهدرم خاك سيماب دو درم سائيده 

 زرنيخ سرخ و زرد و مرداسنگ سيماب كشته عروق الصباغين ديگر سرشته طال نمايند به سركههر دو سائيده 

 زراوند ديگر و زيت سرشته استعمال كنند به سركهكندش اشق مغز بادام تلخ برگ خرزهره نوشادر زراوند سائيده 

 و زيت آميخته به سركهطويل مغاث كندش مراشق بادام تلخ عروق الصباغين عدس مقشر مرداسنگ چرك نقره 

 براي قوبا و سعفه و جرب شحم حنظل كندش كبريت زاج هر واحد سه درم مرداسنگ ماميثا هر ديگررند  بكار به

 آميخته به زيتواحد هشت درم تخم حرمل بريان روغن زيت هر واحد دوازده درم سيماب كشته دو درم سائيده 
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 بلوط عاقرقرحا قنبيل  براي جرب رطب كبريت ابيض غيرمحرق كندش نمك طعام خاكسترديگراستعمال نمايند 

 كندش مورد خشك زراوند طويل اشخار مس سوخته زيبق مقتول ديگر آرند به عمل و روغن گل سرشته به سركه

 و روغن گل و روغن غار به زيتاشنان مرداسنگ گوگرد غيرسوخته زرنيخ مازو زنگار سفيداب حب بلسان سائيده 

 ها روغنفرمايد كه   ميشيخ  است سياه و جرب و سعفه نافعآميخته استعمال كنند و اين در قلع ثاليل و اثار

بصاحبان جرب ضرر كند و سكنجبين ايشان را نفع دهد اگر خوف سحج نباشد و اول و افضل عالج جرب و آنچه 

 اصالح به عده اخراج خلط حاد محترق و بلغم شور نمايد ي كهبه چيز  استبيشتر بدان اكتفا كرده شود آن استفراغ

اند و استعمال اشياي مائيه تفهه كه من از سرعت تعفن او  هآن است در اخوات اين باب دچنان چهدبير مرطب غذا و ت

باشد مثل هندوانه و كاسني و كاهو و مانند آن و ايضاً در خارج و جماع اصال ترك نمايند و از مستفرغات جيده براي 

 و گاهي در آن گل سرخ و  استو بسفائج و افسنتيناقسام مواد جرب طبخ افتيمون بهليلة زرد و شاهتره و سنا 

 و گاهي سقمونيا شامل  استشود و گاهي در آن ماميران بخاصيتي كه اندر آن كاسني و مانند آن داخل كرده مي

 بگيرند هليلة زرد و مويز هر واحد بيست طبيخ جيد  استالنفع نمايند و ايضاً مغز چلغوزه و سقمونيا نيكو و بالغ مي

در سه رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند و صاف كرده از جمله آب او دو ثلث رطل بستانند و خيارشنبر درم و 

 كه آن حب شاهتره است بگيرند حب جيد داخل كرده بنوشند درم يكده درم در آن ماليده باز صاف كرده غاريقون 

به ونيا سه درم مدام به آب شاهتره هليلة زرد و كابلي و سياه هر واحد پنج درم صبر سقوطري هفت درم سمق

 و بگذارند تا خشك شود و چند بار تسقيه دهند و بگذارند تا خشك گردد و اين عمل سه چهار مرتبه نمايند سرشند

كنند نزد   كابلي ميبه رنگ جيد براي جرب مزمن بگيرند هليلة زرد و بليله و آمله و دواي قويپس حبوب سازند 

 يك به عدهگرداند دوام شرب صبر ليكن متواتر سه روز هر روز مثقالي  مزمن خالص ميشرب و گاهي از جرب روي 

 مشاهده واجب به حسبروز در ميان تا سه روز يا سه روز ترك نمايند و معاودت بتواتر كنند و يا در ميان وقفه 

 در آب آن را كه  استآن و بهتر  استنمايند و معالجة سحج بحقنه كنند اگر عارض شود و اين نافع مستاصل جرب
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 مقداري كهكاسني تر كرده بنوشند و با آن اندك آب باديان كنند اگر از آب باديان مانعي نباشد مثل حرارت مزاج 

 تا يك مثقال بود و چون متحمل مدامت آن نباشند ترك نمايند و ايضاً نقوعات اجاصيه درم يكدر آن صبر باشد از 

رد متخذ از خشك كردن آب مطبوخ او در آفتاب و از آن براي جرب رطب از پنج  و يا بگيرند رب هليلة ز استنافع

 كه مثل اين از  است و ممكن است بخورند و اين براي جرب صفراوي و براي جرب رطببه شكردرم تا ده درم 

ته جميع مسهالت گرفته شود و بعض آن ببعضي مخلوط سازند وگاهي با يكديگر آميخته از آن ربوب و حبوب ساخ

يكه در غير اين باب مذكور شد استعمال نمايند و با به دستور چون هر روز نيكو استشود و ماءالجبن با افتيمون 

 كه حب اين است  است و آنچه قائم مقام منقيات برفق استهليله و آب افشردة شاهتره چند روز متواتر بغايت نافع

پنج حصه بگيرند و اين نسخة هليلة زرد صبر سقوطري صبر بسقمونيا و زعفران مرتب سازند و از آن هر شربت 

افتد و مذكور شد هر   ميبه رنگ در آن  كهييدواكتيرا گل سرخ هر واحد يك درم زعفران ثلث درم و ايضاً بگيرند از 

روز يا دو روز از دو درم تا سه درم و قومي گفته كه چون استفراغات بكثرت نمايند و از آن فائده يافته نشود پس 

 و آب بسيار به شكر كه تخفيف نمايند و بر آشاميدن صاحب مرض هر روز صبح و شام بر پوست گندم آن استاولي 

 كه تا سه روز هر روز از اين استاند كه آنچه صاحب جرب يابس و حكة قشفيه را نافع بود  اقتصار ورزند و گفته

اند و اين  مردم آب عناب بدان مخلوط كردهروغن كنجد يك صد و سي درم با نصف آن سكنجبين بنوشند و بعضي 

 مضعف معده است و مركبات مناسبه براي اين ادويه چرك نقره و كه آنالنفع است اال  را تجربه كرديم عالج بالغ

از تر   وجرب قوي را نيز بدان طال نمايند و خفيفبه سرشند و روغن گل به سركهمرداسنگ و قنبيل و عروق است 

 و براي  است و آب عنصل و روغن گل عام براي خفيفبه سركهفور و زعفران هر واحد نيم درم  گل ارمني و كااين

 و روغن گل سائيده در حمام استعمال نمايند و ايضاً آب انار ترش و به سركه  استتر باشد بزرالبنج  اندك قويكه آن

همچنين آرد و عدس و مغره سركه  كه در آن قوت شحم او نيز باشد و آن استروغن گل و بورق و بهتر آب انار 

  استآميخته در آفتاب بنهند تا گرم شود پس طال نمايند و اما معاجين كه احتياج استعمال آنها افتد مثل معاجيني

شود اعني آنچه نرم از آنها باشد مثل اطريفل صغير بقشمش  كه حاجت خوردن آنها بصاحبان قوبا و سعفه و بهق مي
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بگيرند سنا و شاهتره هر واحد دو درم هليلة زرد چهار درم و قشمش معسل دو چند همه و و ايضاً مثل اين معجون 

 كه در آن جال باشد و گاهي كفايت كند آنچه در آن جالي او با تقويت آن استاما ادوية موضعيه براي جرب همه 

و آرد عدس مقشر و ايضاً جلد و اصالح مزاج آن باشد مثل آب ملوكيه و حماض و چقندر و انار و مثل سبوس ميده 

 و نشاستة عصفر و آب كرفس و طبيخ حلبه و آب پوست غرب و گاهي احتياج خربزه و تخم جوف به سركهاقاقيا 

 و زاج به سركهاالنباط به آب نعناع و راتيانج   در آن تحليل قوي باشد مثل شحم حنظل و علكي كهبه چيزافتد 

 و گاهي كفايت  است و خرزهره بسيار قوي مچنين قلقند و اخوات آن و روغن گل هبه سركهبريان و خصوصاً زرد 

كند سركة او كه در آن برگ او را تر كنند پس با روغن كنجد بپزند و گاهي به ادوية حاده مثل روغن گل مخلوط 

ر سازد تا منع افراط حدت كند و مثل پوست انار براي مثل آن يعني قبض و تكثيف تا جلد قوي گردد و تاثي مي

 كه روغن آن بگيرند و جرب را خاريده و در ر استادوية حاده قبول نكند و از آنچه تجربه كرده شده تخم جرجي

 دواي جيد نيكو استآفتاب گرم بدان مالش نمايند و يا قريب كانون بنشينند و تكرار اين كنند كه بغايت 

رده در جاي نمناك تا يك ماه دفن كنند و مرداسنگ و زاج جزو مساوي و با سركة خمر بسايند و در كوزة گلي ك

 با وجود قلت لذع و كندش زيبق مقتول و چرك نقره و  استالنفع بعد از آن طريق طال استعمال كنند كه اين بالغ

زراوند و كبريت و قنبيل و اشخار و مس سوخته و مغاث و نوشادر و عدس تلخ و تخم حرمل و اشق و زنگار و اشنان 

هاي مذكور در باب ديگر و قثاءالحمار و ايضاً پوست چوب انگور سوخته بر موضع  گ و سرگينقصارين و سرگين س

به  زائل شود و گاهي قردمانا كه آنجرب بپاشند بعد چرب كردن بمسكه و پس از آن بربندند و تجديد آن نمايند تا 

ه بگيرند سيماب كشته و برگ  كاين است نفع بخشد و اما از ادوية مركبة جيده به سركه و علك االنباط سركه

 و روغن گل طال نمايند در شب و بر آن خواب كنند و صبح در حمام بدن به سركهخرزهره و اقليميا و مرداسنگ و 

دواي مسهل  مالش نمايند به روغن به آب سرد بعد از آن به عده و اشنان سبز به آب گرم بشويند به سركهرا اوالد 

 يك هفته در آفتاب بسايند و نزد حاجت بدان طال كنند و ايضاً زيبق مقتول و  سركهبهمرداسنگ و زاج زر و مساوي 
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ميعه سائله و روغن گل آميخته استعمال كنند و ايضاً سيماب كشته و ميعه سائله و بزرالبنج و قسط اجزا مساوي و 

 يا بسية مقشفه استعمال  طال كنند و چون ادوية قوية مجففة محلله وبه سركهايضاً كندش يك جزو مغره سه جزو 

ي معروفه مثل روغن سعد و بيد و نيلوفر و بنفشه و مانند آن بمالند و خصوصاً در جرب يابس ها روغنكنند عقب آن 

 در چيزي كه در تجفيف شديدتر باشد استعمال كنند و در جرب يابس چيزي كهالرطوبت و در جرب رطب  و قليل

المقدور از نواحي معده و اعضاي كريمه   حتيآن راندر آن زيبق مقتول افتد  آرند و آنچه ابه عملتجفيف كمتر بود 

 و استحمامات جرب و اغذية صاحبان جرب در عالج حكه ر استدور دارند و عالج جرب يابس و حكه قريب يكديگ

ود  گويد كه هرگاه جرب پيدا شصاحب كاملكند  مذكور گردد و بدانند كه حجامت ساقين در جرب فاحش نفع مي

 هفت اندام و شرب مطبوخ مقوي بصبر و تربد كنند و طبيخ هليله و سنا و مويز بنوشند و به فصدبايد كه مبادرت 

 پوست هليلة زرد كوفته پنج درم مويز منقي سي درم سناي مكي هفت درم شاهتره ده درم اين است صفت آن

 رطل آيد به يك كه آنند به آتش معتدل تا تمرهندي از تخم و ليف پاك كرده پانزده درم در سه رطل آب بجوشان

 بنوشند و يا بگيرند آب شاهترة افشرده و از سه روز تا پنج روز در هر روز نيم رطل با شكر ده گرم نيمصاف كرده 

 قبل او صبر سقوطري باريك ساخته يك مثقال به آب باديان سرشته حبها بسته در سايه كه آندرم بنوشند بعد از 

Ĥن  براي جرب و نسخة اين همحب به اين حب بدهند منعفت بين نمايد آن راه باشند و چون خشك كرده خورد

 و در قول شيخ گذشت در آب كاسني مثل نخود حب ساخته بر ناشتا از  است كه در آن كتيرا و غيره يك درماست

 شاهتره كه نافع جربمثقالي تا دو درم بخورند و بعد آن آب افشردة شاهتره صاف كرده نيم رطل بنوشند و حب 

 اجزاي آن نيز در قول شيخ مذكور شد مثل نخود حب ساخته خشك كنند و ازيك درم تا يك مثقال يك روز است

در ميان بخورند پس هرگاه بدن از خلط روي پاك شد بايد كه اطلية مجففه استعمال كنند و از انجمله اين طالست 

 و روغن گل سرشته در حمام به سركهج درم همه را باريك سائيده مويزج قردمانا هر واحد ده درم كبريت اصفر پن

به  و اقليمياي فضه و مرداسنگ و كندش و اشخار مساوي باريك ساخته دفلي زيبق مقتول و ديگربدان طال نمايند 
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 بورق و نمك و قسط و كندش هر واحد دو درم ميعة سائله ده ديگر و روغن گل سرشته در حمام طال كنند سركه

 ديگر گل آميخته شب طال كرده بر آن خواب كنند و صبح در حمام به اشنان فارسي بشويند به روغنم سوده در

 برگ خرزهره و حناي مكي هر واحد ده درم زراوند طويل يا ديگر سائيده در حمام طال كنند به سركهآهك مغسول 

گل و سركه سرشته در حمام يا در آفتاب  به روغنمدحرج و گوگرد زرد هر واحد چهار درم همه را باريك سائيده 

 سرخ و صندل غسل كنند به گل در آن مورد و برگ سوسن جوشانيده باشند و بعد آن آبي كه به به عدهطال كنند 

 گل به روغن همه باريك سائيده هم وزن كندش و كبريت ابيض و زرنيخ سرخ مساوي خاكستر چوب انگور ديگر

 عروق پنج درم ديگردان طال كنند و به آب مطبوخ مورد و گل سرخ غسل نمايند حل كرده در آفتاب يا در حمام ب

به زراوند طويل و مدحرج هر واحد دو درم برگ خرزهره و برگ سوسن و حنا هر واحد سه درم همه را باريك كرده 

روز از نيم رطل تا  گل سرشته در حمام استعمال كنند پس اگر به اين ادويه صالح بايد بهتر واال ماءالجبن هر روغن

يك رطل با دو اوقية آب شاهترة نزديك مثقال صبر حب ساخته قبل او خورده بنوشند و گاهي امر جرب و حكه 

گردد و در آن هنگام تناول مطبوخ افتيمون و غاريقون و بعد  وث احتراقات و قروح عسرالبرء در بدن ميبه حدمورد 

ه و به ادوية كه در باب سعفه مذكور گردد طال كنند و اگر جرب   بچيزي از اقراص سعف استآن ماءالبجن واجب

زاج و مرداسنگ و سناي مكي و حنا هر واحد دو  صفت آن برند كار بهخشك باشد صحت او دشوار بود پس اين طال 

ة  و روغن گل سرشته بعد تنقيبه سركهدرم كنجد بادام تلخ هر واحد سه درم عروق چهار درم همه را باريك سائيده 

 گويد كه در ابتدا افصد اكحل نمايند و هر صبح جالب از عناب و سپستان هر واحد الياس ابنبدن بدان طال كنند 

 سه درم با شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزورة هر يكده عدد بنفشة خشك تخم كاسني 

بقاروره نظر كنند اگر در آن نضج پديد آيد تنقية ماش و نخود با شيرة بادام و اين جالب تا هفت روز بنوشند پس 

 هليلة مقوي بصبر و تربد نمايند و يا باين مطبوخ سناي مكي هفت درم پوست هليلة زرد پنج درم به مطبوخبدن 

مويز طايفي ده درم شاهتره اگر تر باشد يك دسته و اگر خشك باشد پنج درم از تخم آن تمرهندي بيست درم 
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ر واحد سه درم افسنتين رومي يك درم آلوسياه و آلو كوهي و عناب و سپستان هر واحد بيست بنفشه و نيلوفر ه

 رطل آيد و در آخر جوش افتيمون هفت درم در صره به يكعدد همه را به آتش معتدل در سه رطل آب بپزند تا 

جبين هر واحد بيست درم  از آتش فرود آورده صاف كرده در آن فلوس خيارشنبر و ترنبه عدهبسته در آن اندازند 

ماليده سحرگاه بنوشند و بر آن صبر كنند تا بدن از اخالط فاسده تنقيه يابد و در آخر روز بمزورة ماش و نخود و 

مغز بادام غذا سازند و يك روز راحت دهند بعد از آن بگيرند آب شاهترة افشرده سه اوقيه و در آن شكر ده درم حل 

بگيرند هليلة زرد و  صفت آننمايد  اتر و يا حب شاهتره بخورند كه آن نفع بليغ ميكرده بنوشند تا هفت روز متو

سياه و كابلي صبر سقوطري هر واحد يك درم سقمونياي مشوي در جوف سفرجل نيم دانگ تخم شاهتره يك درم 

 بدن از  و هرگاه استمقل يك دانگ همه را باريك سائيده به آب شاهتره سرشته حبها سازند و اين يك شربت

اخالط محترقة فاسده پاك گردد اطلية مجففة جرب استعمال نمايند و آن در قول صاحب كامل مذكور شدند و اين 

 بگيرند بورق مغسول و كبريت زرد و كندش و قسط و برگ خرزهره و حنا و زراوند طويل و ر استت طال از همه قوي

ل آميخته در حمام بدان طال سازند و يك ساعت بر آن صبر ميعة سائله همه را سائيده بسركة كهنه درائب و روغن گ

كرده بدن را به آب مطبوخ آس و برگ سوسن و بعد آن به آب گل سرخ و صندلين بشويند و يا بگيرند خاكستر 

 و روغن گل آميخته در آفتاب طال كنند و به سركهچوب انگور بيست درم گوگرد زرد پنج درم و باريك سائيده 

نمايند و اگر جرب يابس باشد برء او عسر بود پس بايد كه هر روز بر بدن روغن بنفشه و روغن كدو و مداومت حمام 

روغن بادام شيرين طال كنند مغز بادام تلخ سناي مكي مرداسنگ هر يك سه درم كنجد پنج درم همه را باريك 

آب خوب جوش داده صاف كرده  كهنه و روغن گل سرشته طال سازند و هر صبح عناب ده عدد به به سركهساخته 

سكنجبين ساده ده درم حل كرده بنوشند و غذاي مزورة ماش به اسفاناخ و كدو تر خورند و از اغذية غليظه حذر 

 خجنديكنند و فواكه ميخوش مثل انار و سيب ترش و بهي و هندوانه و خيار و بادرنگ و مانند آن تناول كنند 

گر اندك خفيف باشد و مزاج با آن متغير نشود قاروره رنگين نگردد و در  و آن ا استگويد كه نوعي از جرب خشك
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ي مرطبه مثل روغن بنفشه و كدو و بادام و مسكه ها به روغننبض تغير نبود بساست كه در آن كفايت كند مالش 

 اقتصار تازه و استحمامات خفيفه به آب شيرين و دلك به آرد نخود و سبوس گندم و بورق و غسل به آبهاي گرم و

ة بادام و از اشياي مالحه مثل ماهي شور و گوشت خشك كرده وشراب صرف به شيربر اغذية مرطبه مثل ماءالشعير 

و استعمال اغذية حريفه و حلويات اجتناب نمايند و آب كاسني به اندك آب باديان بنوشند و ماءالجبن بترنجبين يا 

ند پس اگر بسيار قوي باشد و در آن اين تدابير اثر نكند و آثار به اشربة مرطبه مثل شربت نيلوفر و بنفشه بياشام

 بود فصد هر دوا سليم كنند و هر صبح شربتي از شربت ديناري يا شربت به فصدغلبة صفرا ظاهر گردد اگر احتياج  

و شاهتره و ي كه در آن هليله و سنا به مطبوخنيلوفر يا شربت بنفشه يا ترنجبين بماءالجبن بنوشند و تلئين طبيعت 

 پوست هليلة زرد و هليله كابلي نيكو است كه براي اين نوع صفت مطبوخ مسهلكاسني و افتيمون باشد بايد كرد 

 سه درم افتيمون گاوزبان بسفائج اسطوخودوس هر يك دو درم هر يكو سناي مكي و تخم كاسني و بنفشه و نيلوفر 

درم ترنجبين بيست درم فلوس خيارشنبر ده درم عناب ده شاهتره پنج درم تمرهندي پانزده درم مويز منقي ده 

 روغن بادام دو درم حسب رسم درم يكعدد و سقمونيا نيم دانگ غاريقون دو دانگ حجر ارمني يك دانگ ماميران 

 و به سركهمرتب ساخته سحرگاه بنوشند و طال مرتب از روغن گل و گالب و آب كرفس و سركه و خشخاش سوده 

 طال و تسكين حكه نمايد  استول از روغن بنفشه و موم كه در آن اندك كافور باشد نافع ايشانقيروطيات و معم

 و روغن گل در حمام به سركه ميعة سائله شش درم درم يكنافع اين نوع عروق بورق قسط شيرين كندش واحد 

 انواع جرب را نفع دهد ديگر گل بمالند به روغن بدن را به عدهطال كنند و سه ساعت بر آن صبر كرده بشويند 

بايد كه فصد كنند و   پس مير استبرگ خرزهره  و حنا باقي در قول صاحب كامل گذشت و نوع ديگر از جرب ت

 نافع اين نوع پوست هليلة زرد هفت درم سناي صفت مطبوخ افتيمون با يك مثقال ايارج نمايند به طبيخاستفراغ 

ضه افتيمون دو درم تمرهندي پانزده درم گلقند بغدادي پانزده درم مكي پنج درم افسنتين دو درم شاهتره يك قب

تربد يك درم حجرالجورد يك دانگ محموده نيم دانگ فلوس خيارشنبر ده درم عناب ده عدد روغن بادام يك 
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 آن را و آنچه  است نافع جرب هليلة زرد يك درم سقمونيا ربع درم گل سرخ ربع درم و اين يك شربتحبمثقال 

 و سه روز بدان طال كنند و نوع ديگر  است گلبه روغنالهالك  الفار حتي تراب ند طال بزرنيخ تركي مسمي بسمنفع ك

ام   مشاهده كردهآن را كه در آن حيوان مثل بچه قمل متولد شود و آن مختلف الصور بود و من  استاز جرب

ال اطليه كه در عالج قمل و صيبان ذكر عالجش تنقية بدن از اخالط فاسدة متعفنه است و تفتيح مسام و استعم

 گفته كه چون چرب براي ناقهين عارض شود لزوم حمام غيرحار كنند و از اطليه حاده محمد زكرياخواهم كرد 

 كه بز را شاهتره آن استحذر نمايند كه خلق كثير ورم كرد و هالك شد و گفته كه آنچه جرب را نفع بخشد 

  كند حمام دائم و دلك بدن بغير گويد كه در عالج جرب يابس كفايت مي منصورابوبخورانند پس شير آن بنوشند 

 حسب قوت جرب كنند و در هر ماه چهار مرتبه طبيخ به فصد عرق آيد پس اگر امر دشوارتر باشد اخراج خون كه آن

 گل طال كنند و در هليله بنوشند و لزوم ماءالجبن نمايند و به اطلية مرتب از ميعه و كندش و سيماب كشته و روغن

اغذيه ميل به اشياي چرب نمايند و شراب به آب بسيار ممزوج كرده بنوشند و اما در جرب رطب نيز فصد و مطبوخ 

استعمال نمايند و به اطلية از خربق و كندش و بورق صناعت و مرداسنگ و قسط و چرك نقره طال كنند در اغذيه 

 پنج درم ماميران چيني دو درم هر يكپانزده درم سنا و شاهتره  هليله زرد صفت مطبوخ ميل سازند ها ترشيب

افتيمون چهار درم افسنتين سه درم گل سرخ دو درم تخم كاسني سه درم همه را سواي افتيمون در سه رطل آب 

اخل بجوشانند تا دو ثلث رطل بماند بر آن افتيمون انداخته از آتش فرود آرند و ماليده صاف كرده ده درم ترنجبين د

 شربات متوالي بنوشند و يا آب افشردة شاهترة تر تنها با شكر چند روز بياشامند و حب نافع از اينكرده بخورند و 

 نافع براي سفوفجرب در قول خجندي گذشت و حب شاهتره در قول شيخ شربت آن از يك مثقال تا دو درم 

 كه آنرف آبگينه زير آفتاب وقت گرمي نهند تا جرب پوست هليلة زرد يا جوكوب كنند و در يك نيم غمرة آب در ظ

قوت او در آب آيد پس صاف كرده ثفل او دور نموده آن آب را در آفتاب گذارند تا خشك گردد و از آن از پنج درم 

سازند و براي   مثل او بخورند و گاهي مثل اين از هليله و افتيمون و اسطوخودوس و بسفائج ميبه شكرتا ده درم 
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كنند  كند و ايضاً گاهي از هليلة كابلي و تربد و افتيمون همچنين مرتب مي ع امراض سوداوي نفع ميجرب و جمي

نمايند و هرگاه قريب بخشك شدن رسد از آن اقراص و  پس آب را صاف كرده صبر و غاريقون در آن داخل مي

 نافع جرب چون مزمن  نقوعفتصخورانند  سازند و تنها و با مطبوخ و با ماءالجبن براي جرب كهنه مي حبوب مي

شود بعد فصد و اسهال بگيرند پانزده عدد آلوبخارا و ده درم نبات سفيد و دو ثلث رطل آب گرم بر آن انداخته تر 

افزايند و از آن هر  كنند پس ماليده صاف كرده بنوشند و اگر جوش دهند بهتر باشد و گاهي در آن سنا و شاهتره مي

 نيم جزو مشمش هر يك براي اين هليلة زرد يك جزو شاهتره و سنا صفت معجون نوشند روز چهار اوقيه مي

 نافع بود و آن را بيضه بخورند و لزوم ماءالجبن بهليله و شكر به قدر در آن ادويه سرشته شود و هر روز مقداري كهب

 كاسني تر كرده ي نافع مجرب در قول شيخ گذشت و آنچه جرب كهنه را مستاصل گرداند صبر در آببه رنگقرص 

 ده مثقال خورده شود و در يك كه آناست سه روز بخورند و سه روز ترك نمايند پس اعاده كنند و همچنين تا 

شربت صبر از يك درم تا يك مثقال باشد و اگر ممكن بود و در آن اندك باديان اندازند بهتر باشد و اگر عقب او 

دام يا كنجد يا زيت تازه مغسول بنوشند و چون اسهال كثرت نمايد سحج افتد در غذا دهنيت زياده كنند و روغن با

و به نشود هر روز لزوم شرب پوست گندم و شكر به آب بسيار و دوغ ترش كنند و غذا بارد و لحوم چرب 

االنهضام سازند و شراب به آب بسيار ممزوج گردانند و از اغذية مالحه و حريفه و توابل و عدس و كرنب و  سهل

 براي جرب رطب ابن سرابيون ذكر كرده كه اين نظير ندارد حتي كه او طالان و قديم و لحم شكار حذر كنند بادنج

ثاليل را قلع نمايد خبث الحديد و كندش و مورد خشك و زراوند طويل و اشخار و مس سوخته و سيماب كشته و 

كلب كه سفيد بود و مرداسنگ و دخان و كبريت سبز و زرنيخ زرد و سرخ و مازو و زنگار و اشنان و سرگين  

 گل و زيت و روغن غار سرشته استعمال كنند و اگر قرحه شود به روغنالبان مساوي سوده  سفيداب و حب

به  و زيبق مقتول  و روغن گل سرشته طال كنند و يا ببرگ مورد شونيزبه سركهاآلس و پوست انار و قلقند  حب

 سركه كه آنروز تر كنند پس به آب بجوشانند تا   و روغن گل طال نمايند و يا برگ و فلي در سركه يك شبانهسركه
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قوت او بگيرد صاف كرده با مثل او روغن كنجد بپزند تا سركه فاني شود و روغن بماند صاف نموده بدان مالش 

به  قنبيل و مرداسنگ و عروق و كندش هر واحد يك جزو مغره سه جزو و نمايند و يا بگيرند ماميران و چرك نقره و

 هر روز يك به سكنجبين گويد شخصي را ديدم كه جرب داشت و روغن كنجد ثابت سرشته طال كنند و سركه

 گفته كه بعد طول تجربه صحيح يافته شد كه جربي و سعفه ابن زكريارطل تا سه روز نوشيد و صحت يافت و 

نويسند كه اول فصد بايد كرد پس   ميايالقي و جرجانيشود  ين كردن خون اندرين به اغذيه تفه ميشيربه محتاج 

  هليلة زرد و هليلة كابلي و شاهتره و تمرهندي استفراغ كردن و براي استفراغ قرص بنفشه مسهل موافقبه مطبوخ

ه يا اطريفل شاهتره بخورند و نقوع صبر كه  و بعد استفراغ آب شاهتره بنوشند يا هليلة زرد با شكر سفوف ساختاست

 تا يك مثقال در آب كاسني يك شبانه روز تر كرده صبح بنوشند تا سه روز و سه روز ترك كرده باز سه درم يكاز 

 نه درم يا نه مثقال خورده شود باقي خون را صاف كند و جرب كهنه را نيست گرداند كه آنروز بنوشند همچنين تا 

 وزن در اينجا نسخة اين همان مطبوخ هليله است كه در قول ابومنصور مذكور شد ليكن رهصفت طبيخ شاهت

 صاحب جرب را سود  است و مغز خيارشنبر پانزده درم و شيرخشت سي درم عوض ترنجبين استشاهتره هفت درم

رد ده درم سناي دارد و حب شاهتره در قول شيخ گذشت شربتي از آن دو درم تا دو مثقال معجون شاهتره هليلة ز

 شربت سه به سرشند پنج درم ريوند چيني يك درم چوب گدو را دو درم بكوبند و بكشمش هر يكمكي شاهتره 

ي صاحب كرتر را سود دارد و نسخة آن نيز در قول شيخ مسطور شد و به رنگدرم تا چهار درم به آب فواكه و قرص 

يرند ماميران و چرك نقره و قنبيل و مرداسنگ و زردچوبه برابر بعد اين تدبيرها ادويه طال كردن استعمال نمايند بگ

 اقليمياي نقره مرداسنگ زردچوب خاكستر بلوط كندش سفال تنور كهنه ديگر و روغن گل طال كنند به سركه

 كه جرب تر و خشك را سود دارد بگيرند كندش دو درم زراوند چهار درم ديگرگوگرد برابر روغن زيت طال كنند 

 تخم ريواج ديگر و روغن گل طال كنند به سركهضه شانزده درم زردچوبه سه درم سيماب كشته سه درم الف خبث

 تر كنند و با به سركهبيست درم مغز تخم زردآلو بيست درم سيماب كشته دو درم نمك طعام دو درم همه را كوفته 
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ه كر خشك را سود دارد قسط شيرين  كديگرجغرات طال نمايند در حمام و اگر بارده كنجد طال كنند روا باشد 

 كه كرخشك را سيماب ديگر ميعة سائله روغن گل هر يك پنج درم در گرمابه طال كنند درم يككندش هر واحد 

الفضه مرداسنگ گشنيز   خبثديگركشته ميعه تر روغن گل در هاون بمالند تا چون مرهم شود در گرمابه طال كنند 

 گويد اهللا ابن هبه گل طال كنند در يك شب دو بار به روغنم كندش سه درم  پنج درهر يكسوخته گلنار قنبيل 

 باسليق و ترطيب مزاج و تسكين احتراق خون بشرب مبردات و اصالح غذا به فصدكه عالج جرب رطب و يابس 

 بعد از  فواكه و شرب آب شاهترة هليله و شكر و در آخر بماءالجبن كنند وبه مطبوخنمايند و بعد چند روز اسهال 

 ميعة درم يك براي جرب يابس زردچوب بورق نمك زاج قسط كندش هر واحد صفت طالآن اطليه استعمال نمايند 

به  گل آميخته بر بدن طال كنند و به آب گرم غسل نمايند بعد از آن مالش بدن به روغن همه سائيده هم چندسائله 

و كندش و سيماب كشته و اشخار و مرداسنگ و  براي جرب رطب برگ خرزهره صفت طال و كافور كنند روغن

 و روغن گل سرشته بر بدن طال كنند و به اشنان به سركهچرك نقره و نمك طعام و خزف تنور و مر مساوي سائيده 

نويسند كه ابتدا   ميقرشي و خضر گل و گالب مالش كنند به روغنسبز غسل نمايند و بر بدن آب بسيار بريزند و 

 فواكه با طبيخ افتيمون يا سفوف سودا بماءالجبن يا شير به افتيمون و شكر يا به طبيختفراغ ماده  كنند و اسبه فصد

آب شاهتره كه در آن هليلة زرد و سياه و كابلي هر واحد چهار درم تر كرده باشند و شربت شاهترة مدبر بريوند و 

 و در  استب كاسني در عالج آن بغايت نافعحجر ارمني و استعمال صبر و پوست هليلة زرد هر واحد يك مثقال به آ

 به شكر يا بشربت ليمو و شربت شاهتره يا نقوع حلو و حامض به سكنجبين يا آب شاهتره به شكرهر روز ماءالشعير 

 و اين سفوف مبدل مزاج بماءالجبن جيدست نيكو استاستعمال كنند و شربت سكنجبين عنصلي براي بلغمي 

ل سرخ و بزرقطونا و مغز تخم بادرنگ و خيار و كدو و شيرين و تخم خرفه و خشخاش بگريند طباشير و زرشك و گ

 سرخ تازه و به گلسفيد و صندل سفيد و شكر و بايد كه تعديل مزاج جگر حار به استعمال نقوع زرشك و آلو بخارا 

ر آب شاهترة تر و آب كنند و اگ افزايند و استعمال مي ي ميبه شكرنيلوفر كنند و گاهي در آن شيرة تخم خرفه 
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كنند و از اغذيه هرچيز تفه   نفع بخشد و گاهي در آن مثل هليلة سياه و گاوزبان تر ميآن را بنوشند به شكركاسني 

 بارد رطب چون كاسني و بقلة يماني و خرفه و اسفاناخ و مثل كشك جو و قرعيه و رمانيه و به قولبدهند مثل 

ه به انار ترش و لحم بچة مرغ و تا ممكن بود تقليل لحوم كنند و تكثير خوردن حصرميه و اجاصيه و عنابيه و لحم بر

 و شكر نمايند و حريرهاي چرب و اسفيدباجات ساذجه و اطعمة حامضه و اكثار از دسم و به سركهكاهو و كاسني 

شرب آب سرد السيما روغن كنجد و بادام و روغن گاو و مانند آن از آنچه در آن كيفيت حاده نباشد و كثريت 

 به روغن شاهتره سرشته بپزند و به عرق كه آرد نان ايشان اين است و از مجربات  استشيرين ارباب جرب را نافع

تر از حمام و پاك كردن بدن و دوام شستن به آرد ترمس و نمك و  بادام مغز فندق بخورند و براي ايشان عالجي نافع

 گل و سركه به اندك آب كرفس و قليلي به روغن حنا و مالش در آن  بنفشه و روغنبه روغنليمو و عقب او تدهين 

از بورق نيست و بعد خروج از حمام پارچهاي نرم از كتان نظاف بپوشند و بعد استفراغ بالغ و نقاي تام از مواد 

 آنها محترقه بكبريت و زنبق مقتول و كندش و اشق و زنگار و نوشادر كه با نصف آنها مرداسنگ و سفيداب و مثل

نمك اندراني و مثل همه انار دانة بريان باشد و روغن گل و روغن بنفشه و گالب و آب گشنيز سبز و سركه افزوده 

طال نمايند و گاهي احتياج بكافور افتد و از ادويه نافعه زرنيخ و برگ خرزهره سوده و ميعة سائله و سركة مفرد و 

 و  استافع بود و غسل به آب درياي شور يا به آب حمات نافع كنجد سرشته است و لطوخ قطران نبه روغنمجموع 

 خربزهو سركه آميخته بر بدن طال نمايند و لحم  به گالب  باريك سائيدهخربزهآرد ترمس و آرد باقال و مغز تخم 

 كه در آن پوست درخت انگور و آس و حلبه و سبوس و تخم خبازي جوشانيده باشند گرم نيممالش كنند و به آب 

 در تذكره گويد كه اوالً اكثار شرب انطاكي  استول كنند و ضماد بسبوس گندم باسركه كهنه نافع جربنط

 فصد باسليق در دموي پس شرب به عده در جرب دموي و صفراوي كنند به سكنجبينماءالشعير آب شاهتره 

صفراوي بسب رداءت كيفيت  در به فصدمطبوخ فواكه نمايند و اگر متمادي گردد فصد اسليم گيرند و گاهي حاجت 

 هليله و نقوع صبر باشد و عالج جرب كه از به مطبوخ در جذام و آنچه از صفرا باشد مختص چنان چهداعي گردد 
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 و خوردن ايارج كه بدو مثل آن از صبر و غاريقون گردانند و عالج جرب كه از سودا  استبلغم بود مطبوخ افسنتين

 در اينجا اطبا اجمال او كه آن نه  استبيخ افتيمون است اين قول صحيحباشد شرب سفوف سودا بماءالجبن و ط

 شيرين و نمكين و ترش و تيز از اغذيه چيزي كهاند و آنچه مركب باشد به اصول آورد بايد كرد و در همه از  كرده

كين و در  و در صفراوي نم استباشد اجتناب نمايند مطلقا و اگرچه واجب زيادتي مبالغه در دموي ترك شيرين

 كه تفه باشد مثل كدو و هندوانه و اسفاناخ و قطف و كاسني و آن استسوداوي ترش و تيز و بهترين اغذيه اينجا 

 به روغن كه اگر يك مثقال از سرگين سفيد كلب با ربع مثقال كبريت  استكاهو و در مجربات صحيحة كندي

اين  اين نشود و قريب به تكرارنه باشد و احتياج كنجد سرشته بخورد جرب و حكة عاصي را قلع كند و اگرچه كه

 شرب يك مثقال از صبر با نصف آن از مصطكي و اكثر تكرار اين تا هفت بار بود و هرگاه نقا ظاهر شود و بدن است

 قبل آن جائز نيست و افضل آنها سيماب كشته بكريت و نمك كه آنپاك گردد ادوية وضعيه استعمال كنند بهر 

ر و مرداسنگ و سركه و قطران و صمغ صنوبر و خاكستر سعف نخل و اشق و برگ زيتون و آب او و سوخته و زنگا

 و برگ مورد در حمام و طول مقام در خربزه مجموع يا مفرد و مالش به آرد مغز  استگالب و آب گشنيز و كرفس

ا بپزند تا مهرا گردد بعد از آن  كه برگ خرزهره راين استآب گرم و روغن بنفشه و از آنچه بدن را بسيار پاك كند 

 در ايضاً و همچنين شب يماني و نطرون و خاكستر پشك بز  است و ميعه بپزند كه اين روغن عجيببه زيتآب او 

 مطلقاً پس تبريد در حار به آب طين و شعير و عناب و تمرهندي فصد استنويسد كه عالج جرب و حكه  نزهت مي

 در يابس و هليله و حمام و شربت اصول در بارد به ايارج و اصالح اغذيه و ترك  حبوب صبر و طبيخ افتيمونبه عده

العالم و  جماع و هرچه خلط غالب را پيدا كند و مالش و تنظيف بدن بعد از آن طال براي حار به آب گشنيز و حي

د و براي بارد به آب العثلب و صبر و خوالن و طين و سفيداب و سركه و روغن بادام و آب ليمو مجموع يا مفر عنب

 ترمس و بورق و به طبيخ بعد غسل و آن را به تكراركرفس و آنزروت و حضض و صبر ايضاً و زيت و زرنيخ و كبريت 

 بشويند و از مجربات سرگين كلب سفيد شرباً و دهناًست و اين دوا از خواص مكتومه است گوگرد مازو خربزهمغز 
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صنوبر ربع جزو سفيداب مرداسنگ هر واحد ثمن جزو بسايند و از آن هر پوست انار مساوي انزروت نيم جزو صمغ 

 صبر باشد و بگيرند از آن يك جزو و از نمك سوخته و سعف درم يك قوت خلط با به حسبمرتبه دو درم بخورند و 

 ين مجربو ظلف بز هر واحد نيم جزو همه را در زيت بسايند و بدان طال كنند و صبح بشويند و اعاده نمايند كه ا

 از آن چيزي كه گويد كه چون اين مرض از امراض ماديه است در عالج او از استفراغ ماده و ازالة گيالني است

 چاره نيست وليكن اين امر دوم را اكثر در عالجش استفراغ ماده كفايت گردد و  استحادث شده و آن بثور و قروح

مرض بترطيب  در اين و خاصه در جرب يابس و ايضاً حاجتفصد استعمال نمايند هرگاه در خون كثرت بسيار باشد 

گي يك باركاسر حدت ماده شديد بود و لهذا بسيار باشد كه فصد سبب حدوث جرب گردد بلكه بيشتر عقب فصد 

 چون حاجت به اخراج خون باشد و بساست كه در جرب و خاصه در رطب فصد استحادث شود و حجامت اولي از 

نمايد و در عالج او احتياج بچيزي مخرج آن كرم  شود و حكه كثرت مي ياه سرپيدا ميآن كرم كوچك سفيد س

 قبيل را شكافتند و آن از اين كه درم آن استباب  در اين  بتبخير از بزرالبنج و از غرائب مشاهدهبه مثلافتد  مي

 و آن ورم را غور در لحم ست امملو از كرم كوچك بصفت مذكور بود و عدد آنها بسيار بود بنحويكه ذكر او ناخوش

 ر است از مسهالت در عالج اين مرض استعمال كنند آن حب صبچيزي كهبود و كرم در غايت صغر بودند و بهترين 

نويسم و در   كه مياين است و بهترين آنها ر استكند و نسخهاي او بسيا  نفع مي استو اين بخاصيتي كه اندر آن

 كه بگيرند صبر اين است او و نه بقريب او ظفر يافتم و نسخة او به مثلكه نه غايت جودت و نفع ظاهر شده بنوعي 

فائق مغسول و حجر ارمني مغسول هر واحد چهار مثقال غاريقون و شحم حنظل و سقمونياي مشوي هر واحد دو 

ا اندك يكه حجر ارمني و حنظل و سقمونيبه قدرمثقال باديان نيم مثقال مصطكي يك مثقال روغن بادام شيرين 

 و وزن عسل چهار مثقال و وزن گالب سه مثقال باشد و به سرشند به گالب  خام ممزوجبه عسلچرب گردد و 

كند بعد انضاج   بر آن زياده نكنند و در اكثر اوقات يك مثقال يا يك نيم مثقال كفايت مي استشربت تام دو مثقال

يت نمايند و اگر بعد يك هفته از اخذ اين مسهل مالش بدن الغذا بغا استعمال كنند و بعد اسهال پرهيز از امور ردي
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 بگيرند صفت روغن مذكوربه اين روغن جرب استعمال كنند نافع تام بود بعد از آن بعالج ديگر احتياج نگردد 

 گاو خوب لت كنند و به روغن بادام يا به روغن چكتي و بنه گداخته يا به روغنگوگرد زرد فائق و باريك بسايند و 

ايد كه گوگرد يك جزو روغن ده جزو باشد و بر آتش ماليم در غايت خفت بنهند و انگشت بزنند تا گمان شود كه ب

 كه گرمي آتش بسيار نباشد كه گوگرد سوخته شود يا آن استگوگرد سوده گداخته شد و فائدة ماليدن به انگشت 

آن افزايند پس مالش بدن بدان نمايند و از  پنجم حصة گوگرد بر به قدرمنجمد گردد و بعد از آن مئعه سائله 

سردي هوا اجتناب ورزند تا سه روز صبر كنند و هر روز تجديد مالش بدان نمايند ليكن تجديد قميص كه روز اول 

 در حمام به عدهپوشيده باشند نبايد كرد و بايد كه اين دوا بر سر و مقابل دل از سينه و پشت و بر فم معده نرسد 

در اغلب اوقات كه از حمام برآيند از جرب صحت يابند و خصوصاً از جرب رطب و سيما اگر بر آن يك غسل كنند و 

هفته صبر نمايند ليكن مالش بدان سه مرتبه فقط در سه روز اول باشد و اگر در آن هفته سه مرتبه يا زياده از 

 يا دو بار اندكي از يك بارب بدهند و مفرحات يا قويتر بچيزي از اشربة مقوي قلب مثل شربت گاوزبان و شربت سب

ترياق فاروق دهند حتي كه اعضاي كريمه از رئيسه و غيره قوت پابند و مواد را از قرب خودها بظاهر دفع كنند اولي 

دائم باشد و اگر اين سفوف بدهند جائزست نسخة آن بگيرند گوگرد خام ده درم ماميران پنج درم شكر سفيد پنجاه 

 او به سويكوفته پنجاه درم با هم آميخته هر روز پنج درم بخورند و اين وقتي دهند كه اگر كسي درم كنجد مقشر 

 بگيرند بيضة مرغ ده  استحاجت افتد و در عمر من بغير آنچه مذكور شد حاجت نيفتاد و اين دوا نيز جرب را نافع

به همان سركه بجوشانند و زردي او  پوست آنها نرم شود پس در كه آنعدد و در سركه بسيار ترش بخيسانند تا 

 و به سركه شود بمالند و ايضاً مرداسنگ ر است گل و سركه كه باقي ماند مع مرداسنگ بسايند تا او را قوام دروغن

روغن گل بسايند تا مثل مرهم گردد و جرب شديدالحده را بدان طال كنند و گويند كه عالج جرب رطب اوال فصد و 

 خلط غالب و اگر غالب صفرا باشد اسهال به ادوية مسهل صفرا مثل مطبوخ به حسبال  پس اسه استاخراج خون

هليلة زرد و شاهتره و مطبوخ خيارشنبر كنند و اگر كفايت نكند اسهال صفرا نمايند و تلئين طبيعت به اين نقوع 
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 ماليده صاف كرده ده كنند آلوبخارا و تمرهندي هر واحد ده درم در سه رطل آب بجوشانند و در شب بگذارند پس

درم نبات سفيد انداخته بنوشند و اگر در طبخ اين سنا و شاهتره افزوده هر روز چهار اوقيه بنوشند بهتر باشد و 

 بارد رطب و به قول بسيار نافع بود و آن در قول ابومنصور مذكور شد و غذاي ايشان از آن راسفوف رب هليله 

و كشك جو سازند و بعد تنقية اطلية لينه كه در آن جال باشد مثل آب حساي دسم و شورباي كم مصالح و سويق 

ملوخيا و آب حماض و غيره كه در قول شيخ گذشت در حمام بمالند و اگر حاجت بقوي تر از آن افتد آب كرفس و 

د كنند و ترطيب مزاج نمايند و يك هفته راحت داده باشد ايضاً فصسركه در روغن استعمال كنند و اگر غالب سودا 

 هليله و سنا و شاهتره و ماميران و افسنتين كنند و يا بحب مرتب از صبر و به مطبوخ افتيمون يا به مطبوخاستفراغ 

 قريب كه آنافتيمون و هليله و بسفائج و اسطوخودوس و ترهد كه در آن صبر و غاريقون داخل كنند و بگذارند تا 

 و ماءالجبن در جرب كهنه به مطبوخ تنها يا آن راالنفع گردد و  شك شدن رسد پس از آن حبوب سازند كه جامعبخ

 در اقوال سابق مسطور شد و اما اطليه بايد كه چنان چهاستعمال كنند و خوردن صبر جرب كهنه را قلع نمايد 

 و در قول جرجاني گذشت نافع بود و روغن  استتر باشند از آنچه مذكور شد و طال كه در آن كندش دو درم قوي

 و ايضاً مالش به ادهان معدنيه مثل روغن نوره و  استالنفع خرزهره كه در قول ابومنصور مسطور شد قوي و بالغ

االنباط محلول به آب نعنع و سركه جرب كهنه را نافع  روغن زرنيخ و روغن كبريت و روغن كندش كنند و طال بعلك

 اسهال بلغم نمايد مثل تربد و شحم حنظل و غاريقون كه آنلغم باشد بايد كه ادوية مسهله از جنس بود و اگر غالب ب

و مانند آن بسازند و همچنين اطليه كه در آن ادوية محللة بلغم و مجففه غالب بود و اما جرب يابس كه عالج آن 

 شيرين و زيادتي در غذاي چرب مثل  معالجة آن اوالً به اغذيه و اشربة رطبه و استحمام به آبر استت مشكل

شوربائي كه در آن روغن كنجد و روغن بادام و مسكة تازه مغسول و مانند آن بود از آنچه در آن كيفيت حاده نباشد 

نويسد كه   ميبهاءالديني نمايند كه مسطور شد به طريق و اسهال به فصدبايد كرد و هرگاه جرب رطب گردد تنقيه 

ترقه و يا بلغم شور بايد كرد و مسهالتي كه در آن صبر باشد بايد داد و مسهل سفوف نخست اسهال صفراي مح
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 و نسخة آن در عالج آتشك مسطور شد و بعد تنقيه اصالح  استالنيل مكرر دادن هم سخت نافع بود و مجرب حب

 و چيزهائيكه مزاج برفق و تدريج كنند و طريق آن نقل هواست  اصالح هواي مسكن بضد طبع ماده و ترك جماع

نمك و چرب بگوشت مرغ و گاهي به اناردانه  هاي ضد خلط و طعامهاي كم ممد ماده باشد و استعمال غذاها و شربت

الشفا نافع بود و  مناسب بود و گوشت بزغاله نيز مناسب باشد و مالزمت حمام سبك نافع عظم آمد و مداومت حب

يند كه نقوع صبر در آب كاسني و آن در قول جرجاني گذشت مالزمت مهارس و معجون زيبق عظيم ناعف بود و گو

 از هر دو دست  استخيلي سودمند باشد و گر كهنه را نفع آيد و اگر از رگي كه ميان نر انگشت و انگشت شهادت

ين صحت يافتند و ديدم كه برگ شلغم را كوفته دو سه روز به هم فصد كنند عظيم نافع بود و بسيار كهن يك بارب

ند و بعد از آن در حمام بر خود ماليدند هر جائيكه كه گر بود و مدتي به اين طور ساختند و بعد از آن به آب گذاشت

 كه آنگرم شستند صحت يافتند و بعضي مكرر كردند و تمام بصالح آمدند و اگر بدين تدبيرها زائل نشود بعد از 

ر بود كه زود ادويه بر آن نمالند و بخارات آن بجگر كهنه شده باشد بماليدن داروهاي قوي عالج بايد كرد چه بسيا

 اين ماده گرم كه آنباز رسد و سوءالقنيه و ورم پديد آيد و اين تجربه كرده شده و اين حال داللت كند بر 

شود و بنابر مناسبت تام ميان جگر و دست بيشتر بر دست و ميان انگشتان اوال ظاهر  ايست كه از جگر دفع مي فضله

 ديگرلجمله گوگرد و سيماب كشته و زراوند طويل برابر كوفته بيخته در ماست گاوي سرشته طال كنند شود با

زرنيخ زرد و زراوند و مر و اشق و عدس و مرداسنگ و كندش و بادام تلخ مساوي كوفته بيخته با روغن زيت يا كنجد 

ند پس از آن بر طبق غلبة هر خلط  گويد كه اگر مانعي نبود فصد كنميرعوضهمچو مرهم سازند و طال كنند 

ادوية مناسب آن بدهند و بدن را پاك سازند و شاهتره و سناي مكي و خيارشنبر را در همه انواع الزم دارند و صبر 

 كه تا سه روز متواتر هر  است و طريق استعمال آن چنين استسقوطي را در ازالة جرب صعب و مزمن اثري تمام

بعد از آن يك روز بدهند و يك روز موقوف دارند تا مجموع نه مثقال خورده شود و بعد از روز يك مثقال بايد داد و 

 مرداسنگ سيماب سودمند است طالئيكه جميع انواع جرب و حكه را صفت برند كار بهتنقيه و تعديل اطلية مناسبه 



937 

 

 دهند تا منعقد شود پس با سرب هركدام دو مثقال سرب را بگذارند و فرود آورده سيماب را در آن انداخته حركت

 توتياي سفرنيم ديگرمرداسنگ در هاون باريك بسايند و با دو استار سركه دو استار روغن گل سرشته طال كنند 

دام كبريت آمله سار يكدام كافور چيني دو درم كوفته بيخته سه حصه نموده يكي از آن در يك دام روغن ماده گاو 

ر آفتاب بنشينند بعد از آن گل يا آرد نخود به آب سرشته بر بدن ماليده به آب آميخته بر بدن ماليده دو ساعت د

 مولفسرد غسل نمايند و يك روز در ميان توقف نموده آن دو حصة ديگر را نيز اگر حاجت افتد استعمال كنند 

خان  يران نواب علوي شاهتره و يا افسنتين و يا مامبه مطبوخ گويد كه اول رگ هفت اندام زنند و تنقيه بدن اقتباس

نمايند و غذا كم نمك و تفه دهند و ترك لحوم كنند و اگر بدين تدبير زايل شد فبها واال ماءالجبن و يا آب شاهتره 

خان كه در آتشك گذشت در روغن گاو بيست   آرند و طالي حب توتياي علويبه عملو يا چوب چيني حسب حال 

 كه بعد از تنقية بدن ضماد راقم درآمده به تجربه و مكرر  استا نافعو يك مرتبه در آب شسته حكه و جرب كهنه ر

 هر يك آب برگ مكوه مع تخم و آب حنا و انار ترش خام مع تخم و شحم و سركه  استهر دو گونه جرب را نافع

تخم پنج توله روغن گل چهار توله در ظرف آهني انداخته بجوشانند تا سركه و آب بسوزد ماليده صاف نموده مغز 

 به عدهكدو شيرين و تربوز هر واحد يك درم تخم پنوارپنج ماشه انداخته بچوب نيب خوب بسايند تا ده مهر 

 كه جرب كهنه ديگر برند كار به آميخته يك توله توتياي سبز مغسول يك مثقال سفيدة كاشغري درم يكمرداسنگ 

ر دو مثقال سيماب يك توله رائي مكره دو نيم توله سازد و آبنه هلدي توتياي سبز كبريت زرد ه را در سه روز به مي

 به خميرحرف دو توله كوفته بيخته با توتيا و غيره سوده در بيضة مرغ سه چهار عدد مع سفيدي و زردي پر كرده 

 بلكه چهل و يك بارآرد گندم پيچيده در تنور نهند تا خوب پخته گردد برآورده اندكي در مسكة گاوي كه بيست و 

نويسد كه در جرب و   در معموالت خود ميميرزاعلي شريف برند كار بهه در آب شيرين شسته آميخته يك مرتب

 خربزهحكه عناب شاهتره گاوزبان گل بنفشه گل نيلوفر گل سرخ خطمي خبازي چرايته كاسني بيخ كاسني تخم 

ز سوم بسفائج و براده چوب آبنوس و آلوبخارا زرشك هليلة سياه گلقند به اضافه آب انارين پنج پنج توله بدهند و برو
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 كابلي تربد زنجبيل خيارشنبر روغن بادام بيفزايند و گويند كه تربد اگر به رنگدر مسهل سنا و هليلجات غاريقون 

 در اين  و استدر مطبوخ داخل شود مسهل اخالط محترقه است و اگر سردارو مع زنجبيل نموده شود مخرج بلغم

 دو جزو سيماب يك جزو با هر يكشود و بعد تنقيه برگ حناي تازه برگ پان بنگله   ميمسهل آمله نيز داخل كرده

هم صاليه كرده توتياي سبز مرداسنگ فلفل سياه تخم پنوار بابچي سند در كميله چوك هر يك نيم جزو آميخته 

نند و اين طالي  نشسته هفت جزو روغن كنجد سفيد ده جزو آميخته بمايك باركهرل كنند و روغن گاو يك صد و 

جرب نيز نافع بود مرداسنگ برگ حنا شحم حنظل اقليمياي نقره آرد عدس مقشر سيماب بايد كه اول سيماب را با 

  استها مجرب  گل آميخته ضماد كنند و اين طال نيز براي جرب و آبلهبه روغنسركه قتل كنند و ادويه را 

ياي سبز نيم مثقال كات يكدانگ باريك سائيده در روغن گل مرداسنگ برگ حنا قنبيل نوره هر واحد يك مثقال توت

به  و كثرت انواع او ر است بسيا  گويد كه انواع جربطبريآميخته بر بدن طال كنند و ساعتي در آفتاب بنشينند 

كنم و   تركيب بعض او ببعض بود و من آنجمله را در يك باب ذكر ميبه حسب اختالف اخالط موجب او و حسب

 آن دانة كوچك خشك است نوع اولنمايم  ل شود و فرق ميان انواع او و عالج هر نوع مشروحاً بيان مياگرچه طو

 عقب او كه آن بريق و امتال ظاهر نشود و از آن جلد منقشف گردد و با آن خارش لذيذ بود غير آن راكه ريم نكند و 

ي از احتراق خون مختلط شود و آن  چيزآن را كه  استوجع و حرقت باشد و سبب موجب او خلط حريف لذاع

 كه جالينوس ذكر كرده كه خلط چون لذع بخاري باشد و اندك و متحرك بود آن استغيرمتحرك بود و معني اين 

پيدا  تب حكيدا كند و اگر خلط به اين صورت باشد و بسيار بود حركت اقشعراري احداث نمايد پس اگر زياده شود

د و غيرمتحرك و اندك بود حكة لذيذ و بثور كوچك احداث نمايد واگر متحرك كند و اگر خلط به اين صورت باش

 به همباشد و غلظ او زياده شود جرب يابس مختلط بحكه مع لذع پيدا شود و اين خلط بوصفي كه مذكور شد 

ارة  حريفه و كل اطمعة حبه قولرسد از افراط كردن انسان در خوردن سير و پياز و نمكسود و ماهي شور و  مي

 كه استفراغ مريض در اول ظهور اين نوع از جرب آن استيابسه و مورث جرب گردد هر نوع كه باشد عالج اين 
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نبايد كرد بلكه اصالح اغذيه نمايند و اقتصار كنند بر اسفيدباجات معمول از گردن بره و بچة مرغ و حمالن و اگر 

 و خرفه و بقلة يماني با حريره مرتب از نشاسته و در آن مريض بدان ضرر يابد مزورات معمول بماش و اسفاناخ و كدو

 بدن او تري يابد و امر به آبزن و دخول حمام كه آنعوض روغن كنجد مقشر بيان سوده داخل كرده باشند بدهند تا 

 قوت او كنند و بعد فصد چند روز بر آن به حسب فصد نمايند اگر ممكن بود از اكحل و اخراج خون به عدهكنند 

ر نمايند و بخراج او نظر كنند پس اگر متغير نشود استفراغ به اين مطبوخ كنند بگيرند هليلة زرد منقي بيست صب

 پنج درم افسنتين رومي پانزده درم هر يكدرم و هليلة سياه و كابلي گل سرخ بنفشه افتيمون شاهترة خشك 

فته در پارچه صره بسته وقت طبخ در ادويه افتيمون رامع سه درم ماميران چيني و يك درم ريوند چيني هر دو كو

العثلب خشك بيست درم و اگر تر باشد باقة كبيره تمرهندي از ليف پاك كرده بيست درم عناب  اندازند برگ عنب

 به دستور سي عدد و آلو بخارا بيست عدد مويز منقي پانزده درم گشنيز خشك كف كبير همه را هر يكسپستان 

 قوت مريض و احتمال او صاف كنند و بر آن پانزده درم شكر سوده به حسب يك شربت مطبوخ بجوشانند و از آن

 قوت او بنوشانند و اگر متحمل به حسب بنوشند و ازاين مطبوخ در مدت پانزده روز سه شربت يا دو گرم نيمانداخته 

ه صباح بر ناشتا داخل نباشد بر يك شربت اقتصار كنند و بعد اين تدبير بدخول حمام امر كنند هر روز يك وقف

شوند و عرق خفيف آرند كه از بدن او سيالن نكند و بدن او تر گردد و عرق بمسام متعلق شود پس بپارچه پاك 

 بر بدن آب به عده گل خالص خوب كنند و ساعتي بعد مالش در خانه اوسط بنشينند به روغنكنند و مالش بدن او 

الش نمايند و چون از غسل فارغ شوند بگيرند روغن گل اندك و گالب گرم بريزند و با شنان سبز شديدالملوحت م

 خانه سر و بيرون آيند و ساعتي توقف نمايند پس بدن پاك كرده به سويمقدار صالح و ممزوج نموده بمالند و 

به اج لباس بپوشند پس هرگاه لزوم اين تدبير نمودند بصورت جرب و نقصان و زيادت او و مزاج آن نظر كنند اگر مز

 كه آن حرارت متغير شده باشد لزوم شرب ماءالشعير و سكنجبين معمول به اصول كاسني و باديان صرف بغير سوي

 طبيعي عود كند و اگر مزاج او به حالت مزاج او به اعتدال آيد و كه آندر آن تخم يا بيخ كرفس باشد بايد كرد تا 

گردد اعاده به استفراغ بار دوم و سوم كنند و امر بلزوم حمام و متغير نشود و جرب برحال خويش باقي ماند يا زياده 
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 نقصان در جرب آغاز كند پس هرگاه كم شود عالجش بدو طريق بود كه آنپرهيز بنوعي كه مذكور شد بايد كرد تا 

كم شود و  به سرعت گم كرده و زائل شود و يا تطلية او به اين طال نمايند تا كه آنيا صبر بر آن مع اين تدبير تا 

 بگيرند خاك سيماب يك جزو اقليمياي فضي مثل او نوشادر ربع جزو  صفت طالر استطريق اول نزد من بهت

 ميعة سائله يك جزو در روغن گل ده جزو به عدهكندش نيم جزو برگ خرزهره نيم جزو همه را باريك سائيده 

 بر آن اندك سركة كهنه بريزند و به عده كنند گرفته با هم آميزند و اگر حاجت ترطيب او بيشتر باشد روغن زياده

 چهار روز به عدهاگر خواهند دوا را دو حصه كنند و در يك حصه سركه آميزند و حصة ديگر بغير سركه گذارند 

متواتر بر بدن مريض طال نمايند يك روز بحصة كه در آن سركه باشد و روز دوم بحصة بغير سركه و روز پنجم در 

 عرق كند بعد از آن عرق آورند و بر آن آب كه آنو بسبوس و اشنان بدن او را خوب بمالند قبل از حمام داخل كنند 

 كوفته مالش نمايند پس هر گاه از حمام خارج شوند آنچه بر جلد خربزهگرم بسيار بريزند و بعد آن به اشنان و تخم 

غذا از سركه و روغن بادام تجاوز نكنند و باشد زائل شود و حكه ساكن گردد و بر جمله پرهيز قائم مانند و در 

بن سيار صاحب اين نوع جرب را در اول امر اوامر به اقتصار بر سركه و روغن بيست روز و شرب  ابوماهر موسي

 بر ايننمود و   امر بقص در آب چشمة كبريتي و استعمال حمام و بعد آن روغن گل ميبه عدهكرد  سكنجبين مي

اه از آنچه ذكر كرديم فارغ شوند و جرب زائل شوند نظر كنند بحال مريض و آنچه معالجه كرد و پس هرگ زياده نمي

 بادام و به روغندر آن اثر كرده باشد پس اگر حال بدن و سحنة او بد گردد و الغري و خشكي پديد آمد ماءالجبن 

 به سويوجب اين نوع جرب سكنجبين بسيار روزها بنوشانند كه بدان دو امر يعني ترطيب بدن او و تغير خلط م

 ذكر كرديم چنان چهكنند  رطوبت منديه جمع كرده باشند و بعضي اطبا صاحب اين نوع جرب را امر بپرهيز تام مي

 بدن او گرم و تر گردد بعد از آن جلوس در آب سرد و تسكين حدت آن خلط و مقداري كه مشي هر روز ببه عده

 آنچه وصف آن كرديم كه آنشود و اين نيز طريق محمودست غير   ميحرارت خارج از اعتدال موجب فساد آن خلط

  ذكر كرديم كفايتمقداري كه در كه آن بهر يك و نيم و در ذكر طالهاي اين نوع جرب استقصا نم استاحمد و اسلم
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الج اين اند و اولي در ع  كه اينها امور خطير و عالجات بعيد از صوابآن استنويسد بايد د  گيالني ميانتباه است

ين طور به هم كه مريض را مدتي مديد روغن گاو در آب گرم جوشانده گداخته يا مسكه آن استقسم جرب 

 بدو يا سه اوقيه برسد پس بدن مريض و مزاج كه آنگداخته هر روز يك اوقيه بنوشانند و اندك اندك زياده كنند تا 

 و يا مروخ جرب ر است بهترين آنها حب صبر مذكو اگر خواهند مسهالت بنوشانند وبه عدهاو بدين ترطيب يابد 

يعني كبريت در روغن و بنه گداخته به اندك ميعه كه مذكور شد بمالند و يا امر بجلوس در آب چشمة گوگرد 

 نوع جرب باقي نماند از ايننمايند و اگر ميان اين همه تدابير بر ترتيب مذكور جمع كنند اميدست كه از آن اثري 

 و خارش اين لذيذ و عقب او الم  است و اين در دانها بيشتر از نوع اول استمعروف بجرب دموي جرب نوع دوم

به  كه دانه آن در جائي از جلد ابتدا كند اين است قريب بود كه مريض گريه كند و صورت او چنان كهشديد باشد 

يكه در آنجا دانة ديگر بزرگتر از  قدربه اخذ كند از جلد مسافت كه آن آنچه در آن باشد بسيالن آغاز نمايد تا عده

دانة اول پديد آيد و ميان هر دو خلطي واصل شود كه از دانة اول سيالن كند پس خارش لذيد در دانه اول و الم در 

دانة دوم بود و همه بدن به اين صورت باشد و چون دانة چند بر يكي از خطوط كف دست واقع شود آنچه از سيالن 

د بعيدتر اخذ نمايند و همچنين هرگاه بر مفاصل واقع شود آنچه سيالن كند از دانة اول تا دانة كند مسافتي از جل

 بدانة كه آندوم از آن حيوان نافذ در مسام تولد كند و حيوان شبيه بچه شپش پيدا شود كه از دانة اول رفتار كند تا 

 بر ناخن نهند و پيش روشني آفتاب يا گرمي دوم برود و آنجا بايستد و گاهي اين حيوان بسر سوزن برآيد و چون

آتش كنند بر ناخن حركت نمايد و هرگاه در ميان دو ناخن قرع كنند از آن آوازي مثل آواز بچة شپش شنيده شود 

 چون استفراغ بدن بچيزي كنند كه اخراج خلط موجب او كه آن بهر  استترين انواع و اين نوع جرب در معالجه سهل

 قتل اين حيوان كند طال نمايند زائل شود و هركه غلط در معالجة اين نوع جرب كند استعمال  كهيبه چيزنمايد و 

حمام و روغن گل نمايد و اين نوع را طريق آن گرداند كه بدن متخلخل گردد و خلط موجب اين نوع جرب خلط 

 كه چون در امعا  است كه در آن سوزش و تيزي بود و در آن رطوبت نمسة وسمه باشد و آن رطوبتي استمركب
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بود از آن ديدان و حب القرع تولد كند و هرگاه با وي خلط ديگر مركب شود مثل بخاريت غليظ گردد و بمسام و 

 امكان نمايند به حسب كه تنقية بدن مريض آن استزيرجلد درآيد و اين نوع جرب پيدا شود و عالج اين نوع جرب 

الملك حلبه هر واحد يك كف شحم حنظل كوفته  خارخسك بابونه اكليل اطالق قوانين به اين حقنه به حسباعني 

آورند  سه درم برگ شبت برگ سداب هر واحد كف كبير ماميران چيني سه درم خرپزة خشك كه از خراسان مي

سي درم خطمي سبز و سبوس گندم هر دو در صره بسته هر واحد كف كبير همه را بپزند تا مهرا شود و مثل حريره 

پس صد درم از آن صاف كرده يك ورم بورق و نيم درم نمك كوفته بيخته و سي درم روغن كنجد و هفت درم گردد 

 آرند اگر قوت او به عمل يك هفته حقنه كنند و اين حقنه پنج مرتبه يا چهار دفعه در مدت گرم نيمشكر حل كرده 

هيز كنند و بر زيرباجات اقتصار نمايند و از  تا يك هفته ترك نمايند و از اغذية غليظه پربه عدهمتحمل آن باشد 

كثرت دخول حمام منع كنند و اگر احتياج بدخول حمام افتد جلوس را در آن طول  ندهند بعد از آن اين مطبوخ 

نوشانند بگيرند هليلة سياه و پوست هليلة كابلي هر واحد ده درم پوست هليله زرد پوست بليله ريوند كوفته شاهتره 

رم حشيش غافث و قنطوريون و اسطوخودوس و غاريقون سفيد و تربد سفيد خراشيده هر واحد سه  پنج دهر يك

 درم مويز منقي بيست درم همه را يك و نيمدرم افسنتين رومي اتفيمون هر واحد هفت درم ماميران چيني كوفته 

ند پس عسل خيارشنبر  مطبوخ بپزند و يك صد درم از آن صاف كرده پنج درم شكر سوده در آن آميزبه دستور

 مطبوخ سه شربت بنوشند و اگر قوت متحمل آن از اين بنوشند و گرم نيمعليحده برآورده پانزده درم در آن ماليده 

باشد و يا دو شربت و اگر قوت او به احتمال اين نكند اال يك شربت بر آن اقتصار در زنده لزوم پرهيز نمايند و امر 

ند و اگر در مزاج او حدت شود تسكين او بسكنجين كه در نوع اول مذكور باشد بخوردن جلنجبين در هر روز كن

بايد كرد و بعد تسكين مزاج او بصورت جرب از زيادتي و نقصان او نگاه كنند پس اگر ياده شود يا برحالت واحد 

 استفراغ ممكن كه آن بايستد اعادة استفراغ نمايند و اگر قوت او متحمل آن نباشد در لطافت پرهيز زيادتي كنند تا

گردد بگيرند كندش و برگ خرزهره و ماميران چيني و اقليماي فضه و توبال نحاس هر واحد يك درم و همه را 

 وقت شب و صبح يك بارباريك سائيده با سيماب مقتول آميخته بر بدن طال كنند سه مرتبه در شش روز در هر روز 
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مالش نموده بدن را ببرگ كنار يا خطمي يا بهردو بشويند و بدن را در حمام داخل شوند و باشنان و اندكي سركه 

 همه از جمله فرو ريزد و صاف گردد و در جميع اين ايام كه آنبكدام روغن مس نكنند و طال را ترك ننمايند تا 

 و  است جرب معروف بجرب نارينوع سوم  استپرهيز بدارند كه بهترين اشيا بجميع انواع جرب پرهيز صادق

 كه اين بخارد و نمله الم آرد و خارش ننمايد و رنگ آن استورت اين جرب بصورت نمله باشد و فرق ميان هر دو ص

نمله اكثر مائل بزردي و سفيدي و يا بسرخي بود و رنگ اين نوع جرب اكثر در ملك حجاز و مكه حادث شود و 

ليظ گردد و عالجش فصد مريض از هر  كه از مخالطت رطوبت فاسده غ استسبب موجب او خلط دموي حاد حريف

دو دست و هر دو صافن اوست اگر قوت را امكان اين باشد و ماءالشعير بنوشانند و استفراغ او بمبطوخ هليلة زرد و 

تمرهندي و آلو كه او در مواضع كثير نموده شد بدفعات متوالي نمايند بعد از آن بصورت جرب و مقدار اعراض او 

 كم نگردد اين نقوع بنوشانند تمرهندي از ليف و تخم او پاك كرده پنجاه درم آلو بخارا عناب نظر كنند اگر ساكن و

العثلب يك كف تخم كاسني   كف كبير برگ عنبهر يك پنجاه عدد گل سرخ گشنيز خشك كشوث بغدادي هر يك

 واجب به قدر آن آب تخم كاهو هر واحد متوسط ترنجبين بيست درم همه را در ظرف آبگينه يا چيني سبز كرده بر

 آب با پانزده درم سكنجبين ساده بنوشند و هرگاه از ايناندازند و در روز در آفتاب دارند بعد از آن هر روز يك قدح 

 برند بگيرند موم روغن و بر آن اندك ماميران چيني و قدري كافور و قليلي كار بهجرب بنقصان آغاز كند اين طال 

احل كنند و شب طال نموده صبح در حمام داخل شوند و بدن را بغير دلك به آرد سركه غير كهنه انداخته يك ج

 بدن را بمالند و عرق خفيف آورند و غسل به روغن به عدهباقال و آرد جو و سبوس گندم قبل از عرق كردن بشويند 

روغن گل و گالب وقت  بر ناشتا و بار ديگر ديگر بعد غذا باشد و استعمال يك باركرده بيرون آيند و دخول حمام 

 كه دانهاي بزرگ اين است و صورت او  است جرب معروف بجرب رطبنوع چهارم نيكو استطال براي اين نوع 

مستدير شبيه به آبلة چيچك باشد و گاهي رنگ او مائل بسبزي و تيرگي و سياهي وزردي يا سفيدي باشد و اين 

تر گردد مريض را از  رف در امور معيشت بود و چون زيادهنوع جرب بسيار دردناك بود و صاحب او را مانع از تص
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اند و فرق  خواب بازدارد و از بدي حال در موضع زحمت باشد و بعض اوائل اين نوع جرب را از نوع جدري ناميده

يابد و گاهي تا يك سال و  كند و در روز هفتم و چهاردهم تخفيف نمي  كه مدت اين طول ميآن استميان هر دو 

شود و گاهي ريم از يك  كند و بار دوم پر مي  مده سيالن مياز اينكنند كه  ماند و ايضاً فرق مي از آن باقي ميبيشتر 

شود و جدري چنين نيست و سبب فاعل اين نوع جرب فساد خون و  شود و ده دفعه از ريم پر مي دانه سائل مي

 با و يحرارت خارج از اعتدال آميزد و سببي كه اين  و فساد آنها بتعفن و ايضاًر استرطوبت و تركب آنها با هم ديگ

 زرد و به روغن پيه گرداند خوردن لحوم غليظ و هرائس غليظ و حلوات معمول آن راخلط را فاسد كند و در بدن 

عسل و شراب اشربة غليظة رطبه است و عالجش فصد و اخراج خون بسيار و پرهيز و اقتصار بر تيهو و دراج معمول 

 افتيمون و مطبوخ مجموع كبير به مطبوخصوص بسركة تندست و استفراغ بدن او اگر امكان قوت باشد  مبه طريق

كه در عالج كبير ماليخوليا و سيالن لعاب ذكر كرديم بدفعات متوالي نمايند و لزوم پرهيز بنوعي كه مسطور شد 

 معجون آن را روز اين سفوف دهن و يا دادن سكنجبين و گلقند با هم ماليده بعد از آن اگر مزاج تسكين يابد چند

الحديد بر بسركة  ساخته بمقدار يكه مذكور گردد معجون يا سفوف بدهند بگيرند صبر سقوطري خالص ده درم خبث

 انزروت سرخ دو درم درم يك بادام سه درم ماميران چيني دو درم ريوند چيني و زردچوب هر واحد به روغنبريان 

 به شكر آن را او شكر بدهند و اگر خواهند به مثل همه را باريك سائيده سه درم درم يكگل سرخ سه درم مصطكي 

 و مثل شربت مذكور بدهند و بر تناول اين دوا نمايند و تا هفت روز پرهيز به سرشند عسل آورده باشند به قوامكه 

ين سفوف سه درم حل طبيعت دارند پس اگر جرب او كم نشود و ريم او خشك نگردد اعادة استفراغ نمايند و اگر ا

 نقصان در جرب ظاهر گردد پس اين طال نمايند برگ خرزهره كبريت كه آناو نمايد اعادة خوردن سفوف كنند تا 

  كه از جائيكه در آن مس گدازند بگيرند و آن از جوهر خاكآن استاقليمياي فضه هر واحد سه درم تراب مس و او 

و گل سرخ و كندش هر واحد دو درم سيماب مقتول ميعة سائله هر واحد  كه از آن مس جدا گردد و گلنار است

 به عده و روغن گل رقيق سرشته در شيشه نهند و سراو با پنبه يا پشم بند سازند به سركهچهار درم همه را سائيده 

سه بار متواتر  آنچه در شيشه است بگدازد پس برآورده بر بدن طال نمايند كه آندر ديگ پر آب نهاده بجوشانند تا 
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 و پارچة باريك بپوشند يا در آفتاب ساعتي بنشينند و روز چهارم در حمام داخل شوند و بدون بغير يك بارهر شب 

 خشك شود و آنچه بر بدن كه آن عرق آيد و همچنين تا كه آن گل بمالند و بنشينند تا به روغندلك بشويند پس 

كند و  ايند و اين نوع با وجود شدت خود گاهي بفساد تدبير طول مي تغير او نمبه حسبباشد بريزد و رعايت مزاج 

 و صورت  است جرب معروف بجرب كلبنوع پنجمشود اگر معالج در عالج او غلطي نكند   زائل ميبه سرعتگاهي 

 اآن ر مثل قوبا شوند و كه آن منبسط گردند و بعضي ببعض بچسپند تا به عده كه دانة بزرگ ظاهر شوند آن استاو 

 كه در گوش آن استاند جرب كلب   و بعضي اطبا ذكر كرده استمنظر قبيح گردد گويا كه با تخفيف جرب كلب

صبيان و احداث برآيد و از آن آب زرد ترشح كند و بر گوش قطعة واحد بود و اما آنچه در بدن بدين صورت ظاهر 

فائده نيست و سبب موجب فاعل او فساد اين  در  و ما را است و اين منازعت در اسم استگردد و آن جرب قوبائي

 و اختالط اين هر دو حتي كه خلط سوداوي حار محترق لذاع گردد و با اين نوع جرب خارش  استرطوبت و خون

 مذكور شد از اين كه در نوع سابق آن استنبود اال بندرت بلكه درد او زياده بر خارش باشد و سبب مولد اين خلط 

 سه دفعه يا  استر فساد شديدتر از آن خلط بود زيرا كه سوداوي شده و عالجش فصد باسليق اين خلط دكه آنغير 

دو دفعه اگر قوت متحمل باشد و پرهيز مريض و اقتصار بر مزورات معمول و زيرباجات معمول بماش و آشاميدن 

 صورت جرب به سوينظر  و استفراغ او بمبطوخ افتيمون و مطبوخ مجموع كبير بعد از آن به سكنجبينماءالشعير 

 در نوع سابق بسيار روزها دهند و پرهيز دارند و سفوف صبر مذكوركنند پس اگر برحالت خود باشد و كم نشود 

 برند بگيرند سيماب رجراج مقتول بخاكستر كار بههرگاه جرب كم گردد در غذاي مريض تيهو افزايند و اين طال 

د از آن يك درم و از نوشادر يك دانگ و با روغن گل حل كرده طال چوب انگور و سركه و روغن بعد از آن بگيرن

 در حمام داخل شوند و بگيرند آب چقندر مطبوخ مصفي و بدان همه بدن به عده برند كار بهنمايند و سه روز متواتر 

شد بايد كرد تا  اگر وقت او باشد واال تخم او كوفته باخربزهرا به آهستگي بشويند بعد از آن مالش به اشنان و مغز 

 تا پنجروز پس از آن بصورت جرب نگاه يك بار از حمام برآيند و روغن گل بمالند هر روز به عدهبدن پاك گردد 



946 

 

 آرند بگيرند برگ خرزهره و كندش هر واحد پنج درم و هر دو به عملكنند اگر بتحشف و تناقص آغاز كند اين طال 

د پس در هاون كرده سيماب مقتول ده درم بر آن ريخته حل كنند تا را در سركه بجوشانند تا اجراي آن مهرا گرد

 در حمام و يك مرتبه در خانه طال كنند و صبح درحمام داخل شوند كه به اين يك بار به عدههمه يكذات گردد 

ورقي و طال فرو ريزد و اگر دشوار گردد بر هر موضع از بدن او زلو بسيار اندازند و امر بشرب آب چشمة كبريتي و ب

جلوس در آن نمايند و آنچه صاحب اين جرب را هنگام دشواري آن بدهند اطريفل به ايارج سرشته است و هر وقت 

كه بمزاج او متغير شود تسكين بمطفيات نمايند تا به اعتدال باز آيد و گاهي تنقية بدن او بماءالجبن كنند كه بر آن 

 دو شربت سازند از اينرم صبر دو درم سقمونيا يك دانگ افزايند و هليلة سياه و افسنتين و افتيمون هر واحد يك د

 گداخته پيچيده صبح بر نهار فرو برند و باالي آن ماءالجبن صاف كرده به شكرو هر شربت را پنج بندقه ساخته 

اط نمايد  اسهال افركه آنسكنجبين و اندك روغن بادام شيرين داخل كرده بنوشند و اين را تا هفت روز بنوشند مگر 

 راي طبيب اقتصار نمايند كه آن در حقيقت اين نوع جرب را زائل به حسبكه در آن حالت چهار روز يا سه روز 

 و گاهي جرب سوداوي نامند و  است جرب معروف بجرب جذامينوع ششمكند چون در وقت او استعمال كنند 

آن خون سياه يا ريم زرد آبي سيالن كند و او  كه دانة بزرگ متفرق در بدن بود چون بگشايد از آن استصورت او 

خارش نمايد مركب با درد و سبب فاعل او خلط سوداوي است كه خون فاسد غليظ با وي آميزد و اين خلطي است 

كه چون در بدن كثرت نمايد جذام پيدا كند و اين چون زائل شود آثار او سياه باقي ماند گويا كه جلد محترق شده 

 خوردن گوشت خشك و هر به سبب اين جرب هالك گردد و اين نوع جرب مائل بصره بسيار افتد و گاهي انسان به

 موضع بدن مختلف بود اما چون در ساقين باشد در صحت به حسبطعام غليظ شود مثل كواميخ حريفه و عالجش 

 كه نظر بمزاج  استاينتر بود پس عالج عام او   طمع نبود و چون در اعالي بدن باشد شفاي او سهلبه سرعتاو 

مريض و فصل سال كنند اگر فصل سرما باشد البته معالجة او نكنند و اگر وقت گرماي باشد ايضاً معالجة او نبايد 

كرد و هرگاه وقت ممكن باشد نظر بقوت مريض كنند اگر قوي باشد فصد باسليق و فصد اسليم و هر دو صافن 
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د كه امن از سقوط قوت بود تغذيه بغذاي قوي تر كنند كه جوهر آن گشايند و ميان هر فصد فاصلة ايام چندان باي

مولد خون عمود باشد مثل لحوم برد و بچة مرغ و از نقول كاهو و كاسني و از شراب ابيض جيدالجوهر مبرد و 

الثعب و كاسني هر واحد يك دسته و از آن آب  ممزوج بنوشند بعد از آن اين مطبوخ بنوشند بگيرند برگ عنب

ان برآرند كه اين اجزا در آن آب جوش كرده شود افسنتين رومي خالص زرد پانزده درم شاهتره بيست درم چند

 اسطوخودوس و سناي مكي هر واحد سه درم اسقولوقندريون ده درم درم يكخشيش غافث و قنطوريون هر واحد 

 ماميران و دو درم ريوند هر دو كماقيطوس كماذريوس هر واحد پنج درم افتيمون شش درم در صره بسته با سه درم

كوفته و بعد جميع اجزا در ديگ سي عدد عناب و سي دانه آلوبخارا و  بنفشه پنج درم و مرهندي بيست درم هليلة 

 رطل آيد صاف كرده يك درم به يكسياه و كابلي هر واحد درم اندازند و در پنج رطل صغير آب بجوشانند تا 

يم درم الجورد مغسول و يكدانگ سقمونياي مشوي و دو دانگ ايارج فيقرا باريك غاريقون و دو ثلث درم تربد و ن

 اين را در به عده خمير كنند ليكن ميان اين تخمير و وقت شرب مطبوخ فاصله دوازده ساعت باشد به عسلسوده 

 شربت از اين  دانگ نمك نفطي سوده و هفت درم شكر سفيد اندازند و بنوشند ويك و نيمآن بمالند و بر آن وزن 

عارض  تب  مانعي از ضعف قوت باشد يا صداع يااز اين كه آنسه شربات در مدت بيست و يك روز بياشامند مگر 

شود بعد از آن بصورت جرب در زيادت و نقصان او نگاه كنند اگر مرض كم گردد و دانة او بتحشف ابتدا كند از 

جرب بدان طال كنند اين طالست بگيرند برگ  در اين و آنچهغذاي او كم كنند درد او بچوزة مرغ و تيهو نمايند 

 بگيرند به عدهخرزهره و كندش و ماميران چيني و بورة ارمني مساوي و همه را در سركه بجوشانند تا مهرا گردد 

يكه به قدر زبدالقوارير گويند و خاك سيماب مساوي آن راخاكستر افتيمون و خاكستر قيصوم و نمك زجاج كه 

 روغن گل يا هر به عدهاند اندازند   جوشانيدهآبي كه اين همه را بسايند و بر به عدهاجزاي مطبوخه باشد مناسب 

 روغن قوت او اخذ كند كه آنروغني كه خواهند بگيرند و در ديگ مضاعف بپزند مع اندك كبريت و قدري نوشادر تا 

يزند و بايد كه مقدار روغن وافر بود و همه را حل  اين روغن بر آن ادويه ربه عدهو كبريت بگذارد و سوخته نگردد 

كنند تا مختلط گردد پس بر هر دانة اين جرب جداجدا طال كنند و از طبيعت اين جرب نيست كه منبسط شود و 
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يكي با ديگر متصل گردد بلكه هر دانه در جاي خود عميق شود و طال در شب كنند و صبح درحمام داخل شوند تا 

د و بريزد و هر دانة از آن كه متعسر شود و منحشف نگردد بر آن زلو چسپانند بعد تقدم اين همه  منحشف گردكه آن

 كه در ابتداي مرض قبل استفراغ بدوا از چسپانيدن زلو حذر كنند و از آنچه معالجة اين نوع جرب  استتدابير و الزم

 آب و جلوس در آن از اينتر در تاثير   و نشستن در آن و چيزي قريب استكنند بشرب آب چشمة كبريتي بدان مي

كند بگيرند هليلة سياه سي درم افتيمون  نديدم و گاهي اين جرب را بعد فصد و استفراغ بدوا اين معجون زائل مي

ده درم ماميران چيني ده درم باريك سائيده بقشمش يا مويز منقي سرشته هر روز يك درم بخورند و يا يك روز در 

 به روغنشود عالج اين نوع جرب شرب ماءالجبن   بدان تمام ميچيزي كهروز سه درم كنند و ميان پس در هر سه 

 جرب به استخوان رسد عالجش عالج از اينبادام و سكنجبين و شير بزست اگر فصل ربيع باشد پس اگر تعفين 

 و اين دانها بزرگ ست ا از جرب معروف بمقعنوع هفتمناصور باشد از نهادن دواي حاد و بعد از آن عالج بمرهم 

متفرق بود كه اصول او صلب چندان بلند از جلد باشد كه بحس ظاهر شود و ريم در سرهاي دانها بود چون انسان 

 نصف اعالي او پر از ريم بود و نصف اسفل  استبدانة از آن نظر كند چنان ظاهر شود كه گويا بدو نصف مقسوم

ر جلد مثل ثولول املس صلب كه از آن آب زرد بچكد باقي ماند و صلب سرخ رنگ و چون ريم برآرند نصف ثاني ب

 كه از فساد رطوبت و عفونت آن پيدا شود و  استاين نوع خارش كم دارد سبب فاعل او خلط غليظ سوداوي

 فصد باسليق و پرهيز از اغذية به عده اگر قوت متحمل باشد  استسوداوي گردد عالجش نوشيدن مطبوخ افتيمون

 در دانهاي او تحشف ظاهر شود بعد از آن اين سفوف هر روز دهند برگ فليگوش كه آنقتصار بمزورات تا غليظه و ا

خشك هليله سياه و كابلي تو دريين هر يك پنج درم ماميران چيني سه درم شاهتره ده درم شكر سفيد مثل همه 

هار سه درم بخورند و غذا سركه و  همه كنجد بريان جمله را باريك سائيده با هم آميخته صبح بر نهم چندپس 

روغن كنجد و شكر يكجا كرده بدهند و هرگاه دانها منحشف گردد و اصول آنها صلب باقي ماند بدوا امر انجامد يا به 

 صالبت از آن زائل شد و انتقاخات كه از رطوبت بود تحليل كه آنكند بر  الم و خلش در بيخ دانها و اين داللت مي
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حدت و رقت يافت پس عالج بچسپانيدن زلو با شرط بر هر دانه كنند و واجب نيست كه البته طال شد و باقي از آن 

وث حكة مستلزه به حدكنند چون در آن درد حادث گردد بلكه مالش روغن و دخول حمام استعمال كنند تا مؤدي 

 آن استهنگام  در اين  عالج او و است باقي از آن خلط حريف لذاعكه آنبغير الم در آن گردد و اين داللت كند بر 

 سه درم سيماب مقتول بخاكستر و هر يك خسته هليلة سوخته دفلي برند كندش دو درم برگ كار بهكه اين طال 

 و زيت مخلوط سازند و از از آن سه روز طال نمايند به سركهروغن ده درم ميعة سائله پنج درم سائيده با هم آميخته 

 خارش زائل نگردد بگيرند سيماب مقتول يك جزو و نوشادر دو جزو و از اينو اگر  در حمام داخل شوند به عده

 به يك طال كنند و بر بدن او به تدريج گل ساخته سرد گرده در آن حل كنند بعد از آن بر دانها به روغنقيروطي 

يتي و نوشيدن آب آن دفعه يا دو دفعه طال نمايند پس اگر به اين زائل نشود و متعسر گردد نشستن در چشمة كبر

 كه انسان بدن خود را بخارد پس زير آن است و او  است جرب معروف بمتدققنوع هشتمشك ازالة او نمايد  بي

جاي خاريدن قشف مغرط ظاهر گردد و هرجائيكه از بدن متعفن شود و يا در آن سوزن بخالنند از آن خون بسيار 

دن او باشد غليظ و خشن و سفيد گردد و خارش او به الم اندك باشد سياه غليظ القوام برآيد و جميع مويها كه بر ب

و سبب فاعل آن خون سياه محترق حريف الكيفيه لذاع عفن بدبو بود عالج آن اگر قوت مساعدت كند فصد باسليق 

ايد و خارش نمايند و ترك تنقية او بدوا در ابتداي مرض كنند و لزوم پرهيز سازند تا كه ظهور دانها در جلد ابتدا نم

 باسليق كنند و لزوم تناول اطريفل به اين نسخه نمايند هليلجات ثالثه هر واحد به فصد اعادة تنقيه به عدهكم گردد 

ده درم بعد دور كردن خستة آنها بليلة آمله منقي افسنتين رومي هر واحد پنج درم افتيمون ده درم همه را سائيده 

 صحت به سرعت منحل گردد از اينم از آن تناول نمايند پس اگر طبيعت او  و هر روز دو دربه سرشندبمويز منقي 

يابد و اگر منحل نشود بزمانة دراز به شود و اين معجون را در آخر امر دهند و امر بدخول حمام نكنند مگر بعد 

و قشف و آثار  خارش زائل شود كه آن امر به استعمال روغن گل و دخول حمام كنند تا به عدهاستعمال اين معجون 

 بادام تلخ و شيرين و بسكنبيجن ايام توالي بنوشند كه قشف زائل و نرم به روغنباقي ماند و در آن هنگام ماءالجبن 
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 به عده افتيمون بنوشند به مطبوخوقت اگر ارادة نوشيدن دوا براي استيصال قشف نمايند  در اين گردد بشرب آن و

 جلد او صاف شود و كه آنو پايچة بره كنند و بيند سفيد ممزوج بنوشند تا لزوم اغذية مصلح خون مثل بچة ماكيان 

 كه دانها متفرق پهن با جلد بود اين است و صورتش  است جرب معروف بمبثوثنوع نهم زائل گردد به الكلقشف 

نهاي او به آيد و دا  غمز نمايند ريم برآيد گويا كه از عمق بدن برميآن راو با آن خارش غيرلذيذ باشد و چون 

 اندكي از صفرا آن را كه  استاستدارت فراخ شود و در گوشت عميق گردد و سبب فاعل اين نوع رطوبت عفن

الحديد مدبر   بگيرند صبر سقوطري پنجاه درم خبث استمخلوط گردد و بدان تيز و عفن گردد عالجش اين سفوف

ه درم ماميران دو درم هليلة سياه سه درم همه را  بادام دو درم گل سرخ پنج درم زردچوب سبه روغنبسركة بريان 

 مداومت نمايند تا بر اينسائيده و صبح بر نهار سه درم از آن بخورند و غذا شورباي لحم بزغاله يا برة شيرخواره و 

  افتيمون كنند و فاصله ميان فصد و شرب دوازده روز كنندبه مطبوخ و به فصد تنقيه به عده ريم او كم گردد كه آن

قوت نمايند ابتدا بتقشر و بنشف رطوبت او  در اين و اگر قوت ضعيف باشد پانزده يا بيست روز نمايند وچون فصد

 گل به روغن اين سركه بگيرند و به عده بپزند تا مهرا شود به سركهكند پس اين طال استعمال نمايند برگ خرزهره 

يند كه اين نوع جرب را خاصه زائل كند و از بهترين اشيا خوب برهم زنند و در هر پنج روز يك مرتبه مالش اين نما

 در آنجا سببي مانع از شراب او باشد مثل بواسير كه آن مگر ر استبراي اين نوع  و براي جميع انواع جرب شرب صب

دو يا يبس مزاج پس كسي را كه حال او چنين باشد بدل نقوع صبر ماءالجبن كنند و سقمونيا و يا افسنتين و يا هر 

 واجب بوده ي كهبه چيزبر آن اضافه نمايند و هر نوع از انواع جرب كه با وي قحل و يبس باشد و استفراغ صاحب او 

    از ادوية كه مقابلة او كند بدان مضاف سازندكه آن ماءالجبن صالح بود بعد از آن راكرده باشند 

  خاتمة باب

ذ از تجارب و از عجائب آنچه مشاهده او بصحت قياس و در غرائب آنچه از جرب حادث شود غرائب معالجات ماخو

كنم و در ابواب  عقل كرده شد و آنچه سبب نفع او مخقي باشد و اين ادويه را كه ارادة ذكر او در غرائب آن واجب مي
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 كه آن نوادر معالجات و غرائب جرب موسوم كردم بهر آن راساق داخل ننمودم بلكه براي آنها اين باب جدا ساختم و 

 ذكر او از كه آن قياس او را ممكن باشد مع به سويدر آن طبيب ماهر نگاه كند پس اختيار چيزي نمايد كه رو آن 

 او را درآنچه سابق گذشت كه آن چيزي از آن استعمال نمايد بهر كه آنتجربه كنيم و طبيب ناقص حذر كند از 

م كه جلوه ايشان منقشر و خشن شده بود حتي كه  گويم كه قومي را در بصره ديد استفسحت و غنا از اين باب

مثل جلد جاموش گرديده و بشره سرخ شده و اكثر مويهاي ابدان ايشان افتاده بود و خارش عجيب بايشان حادث 

نمود و جلد منتفخ  شد و وقت نيرمزو خراش هيجان مي شد كه آن هنگام سردي هوا در صبح اندك ساكن مي

نوع  در اين نمايد و كردند كه اجواف آنها خارش مي شد و ذكر مي ان تهبج ظاهر مي در چشم ايشكه آنشد تا  مي

 كه چيزي  استسؤال كردم و گفتند كه سبب او رطوبت غليظ در اين جرب در كدامي از بالد نديدم و از حذاق اطبا

 جميع اعضا سيالن ويبه س پيدا شده و آن رطوبت  استحذقي آن از صفرا با وي آميخته و از آن بخار غليظ كه در

آرد از جهتي كه آنچه با  ست و خارش مي  گردد بطوريكه آن رطوبت مع بخار غليظ نفاخ كند و تهبج حادث مي مي

 و ديدم كه ايشان معالجة اين بقي كنانيدن دائم و ماليدن جميع بدن  استوي آميخته در آن حدت و مرافت

 شروع بتحلل تهبج او كه آنكردند تا   انفاق و سركه ميزيتبه  گل معمول به روغنبخاكستر چوب انگور مخلوط 

 معالجه كه آن قي و طالي بر اينكرد  نمودند پس اگر رشح نمي  بصورت مابقي از جرب نگاه ميبه عدهكرد  مي

ه نمودند افسنتين رومي پانزد كرد استفراغ او بمرور ايام به اين نفوع مي كردند و اگر ترشح مي  ادامت مير استمذكو

درم سناي مكي بيست درم ترنجبين سي درم فلوس خيارشنبر سي درم افتيمون ده درم ماميران چيني سه درم 

صبر سقوطري بيست درم مويز منقي سي درم همه را در ظرف چيني با ده چند آن آب بخيسانند و يك روز در 

د تا هر روز يك يا دو مجلس اجابت آفتاب دارند و هر روز شصت درم از آن با پنج درم روغن بادام شيرين بنوشن

به  ترك نمايند آن رانمايد و غذا شورباي زيرباج معمول به اطراف يا بچة مرغ باشد پس اگر اسهال زياده گردد مدتي 

 از اينتر   معاودت بنوشيدن او كنند و اين نقوع را در هر پنج روز تازه گردانند كه آن قوي گردد و چون زيادهعده

 كه از مراعات مزاج مريض غافل نماند پس اگر  استود و هنگام شراب اين مطبوخ بر طبيب واجبگذارند ضعيف ش
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 طريق تسكين مزاج و تعديل او عود كند و اين نوع جرب را كم ديدم كه بعد شرب اين به سويمزاج او حدت پذيرد 

ي شديد پيدا شود و هرجاي بدن گي كنند جلد الغر گردد و خشكيك بارنقوع باقي ماند و هرگاه استفراغ مريض آن 

 نمايند قشف حادث نشود و بخوبي زائل شود پس به تدريجرا كه بخار و رشح نمايد و چون استفراغ به اين نقوع 

هرگاه خارش زائل شود و جلد منبسط گردد امر به استعمال موم روغن و دخول حمام كنند كه موي ريخته برويد و 

 كه صفائح سياه در بعض آن استشود و آثار او   جربي را ديدم كه در اهواز حادث ميايضاً و ر استاين از غرائب نواد

باشد و صورت بقعه مثل سوختة آتش بود پس رنگ او سياه گردد و الم شديد آرد و اطباي حذاق  بقاع بدن مي

 و صحنا و نان برنج  و اخالط او از سوء تدبير و خوردن مالح استدانند كه اين از خلط سوداوي لذاع حاد محترق مي

 جلد به سويرسد پس هرگاه   ميبه هم يابسه  گردد و نوعي از سوداي محترقة حادة  حريفة محترق ميبه قولو 

كردند و آن غريب است تصحيح  گردد و ديدم كه عالج اين نوع به اين دوا مي ريزد و آنچه مذكور شد پيدا مي مي

 كه آن حد قياس خارج بود سواي آن تجربة او كردم بعد از آن  و بعض او از است قياس ممكنبه طريقبعض او 

النجح يافتم و آن اين جرب را در سه چهار  التاثير قريب نمايند پس آن را حسن ايشان را ديدم كه بر آن حسارت مي

ت آب گيرند مرداسنگ خام دو درم كبري كند و كم ديدم از ايشان كه هفت روز خوردند و زائل نشد مي روز زائل مي

خورند و بر آن   درم مييك و نيمنارسيده ده درم ماميران چيني دو درم شكر سفيد پنجاه درم و هر روز بر ناشتا 

 بادام بريان كرده غذا به روغنكنند  و نهار ماهي رضراضي  نوشند و خلط سياه مثل قير قي مي رايب تازه مي

كند و اين نيز  دوا اين نوع جرب را در چهار روز زائل ميكند پس اين  سازند و امر بشرب آب سرد و قرص برف مي مي

 همه اهل شام را بر وجهي ديدم كه هركه را جرب هر نوع كه و ايضاًاز غريب انواع جرب و غريب معالجات اوست 

دهند نسخة سفوف مذكور  اند بعد استفراغ و فصد و اصالح غذا مي  سفوف شاهتره ناميدهآن را چيزي كهشود  مي

ند برگ شاهترة خشك دو درم قنبيل سه درم و ثلث گشنيز خشك بيست درم ماميران چيني پنج درم همه گير مي

اندازند پس حريره از نشاسته ساخته بر آن اين سفوف سه درم و تا چهار  را سائيده سه چند آن شكر سفيد بر آن مي
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كند و طالي ايشان براي جميع  ود ميدهند و اين در جرب اثر محم  قوت مريض انداخته ميبه قدرو تا پنج درم 

گيرند نوشادر دو درم كندر سوخته ده درم صمغ عربي پنج درم سيماب مقتول پانزده  انواع جرب اين طالست مي

 و ر است تاثير و نفع ظاهآن رانمايد و  كنند پس احتراق عجيب مي درم و اين همه را در سركه آميخته بدان طال مي

 به عدهنوشانند  ماند مريض را روغن كنجد چند روز متواتر مي دد و بقاياي جرب باقي ميگر چون بر ايشان صعب مي

يابند   و بدان انتفاع مي استكنند چسپانيدن زلو بسيار بر بقاياي جرب رايب تازه ايام متوالي و از آنچه استعمال او مي

ان در جميع انواع ر است اهل طب ايضاًو  است و فصد باشد و اين غريب از معالجاتبه مطبوخچون اين بعد تنقيه 

يابند و  كنند و بدان انتفاع بين مي  استعمال ميبه شكر كند كنجد بريان كوفته به مطبوخجرب يابس بعد استفراغ 

نمايند جلوس در چشمة كبريتي كه اندك نطرون در آن آميخته باشد و  در جميع انواع جرب رطب استعمال مي

ريزد و اين آبهاي كبتريتيه  گي مييك بارنوشند و از ابدان ايشان جرب  د و آب آن ميدهن جلوس را در آن طول مي

ام و آن در   اخذ كردهآن راكنم و از اوائل   از غريب ادويه كه من استعمال آن مي و ايضاًجميع انواع جرب را نافع بود

شود و آن  نسان تركيب داده مي مزاج ابه حسب و ر استالتاثي النفع سريع جميع انواع جرب رطب و يابس حسن

 بگيرند كبريت آتش ناديده ده درم اين استشود و نسخة آن  مريض را بعد استفراغ و فصد و اصالح غذا خورانيده مي

ماميران سه درم كنجد بريان كوفته پنجاه درم شكر سفيد پنجاه درم اين همه بوزن يك صد و سيزده درم شد هر 

گردد و هر نوع كه باشد و در ايام  شود كه جرب البته زائل مي ناول جمله اين تمام نميروز از آن پنج درم بدهند و ت

 اقتصار نمايند بر خوردن مزورات و گاهي اضافه كه آن گل و به روغن بدخول حمام و مالش يك و نيمتناول اين امر م

سني و تخم كشوث و تخم كنم بر اجزاي مذكوره چون مزاج مريض حار باشد طباشير و تخم خرفه و تخم كا مي

يابم و واجب نيست كه  كاهو و ريوند و عصارة زرشك و مانند آن براي حفظ اعضاي شريفه پس تاثير او محمود مي

ام اال بعد تجربه در جميع امزجه و جميع بلدان و   ذكر نكردهآن راطبيب در استعمال دواي مذكور فكر كند چه من 

كنند مثل وقتي كه در  ز استعمال او در ايامي باشد كه در آن شرب دوا منع ميجميع اوقات سال و يابد كه امتناع ا
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 از استعمال او امتناع نيست از غريب ادويه كه به عدهآن آفتاب نزد منقلب باشد مثل آن پنج روز و بعد آن ده روز 

 هر واحد بيست ر استد و هليلة زرد ر است كه بگيرند آمله داين است طال مي كنم نسخة آن به طريقاستعمال آن 

درم نوشادر زيبق مقتول هر واحد سه درم و اين همه را در زيت و روغن كنجد بجوشانند و از بخاريكه از آن برآيد 

خود را نگاهدارند پس آن روغن را مع ثفل گرفته بدان مواضع جرب را مالش نمايند و پيش آتش نشينند ماداميكه 

حساس نمايند ترك آن كنند و همچنين در جميع اعضا تا همه بدن شامل خوش آيد و هرگاه از گرمي آتش الم ا

 در حمام به عدهگردد و اگر بر عمل اين در يك شب قادر باشند جرب در يك شب زائل شود و هميسان درد و شب 

 گل مالش نمايند و چون اين همه ذكر كردم پس طالي كلي جامع بالغ در فعل نهايت در به روغنداخل شوند و 

نمايم بعد فصد و استفراغ و اصالح غذا در آخر جرب نه در اول آن استعمال كنند اين نسخة اوست  وع او بيان مين

الثعلب پنج درم حماض دشتي سه درم هليلة  كندش دو درم بيخ خلفا سه درم بيخ درخت انار دو درم بيخ عنب

بخاكستر انگور يا خاكستر جو مع روغن سوخته پنج درم تخم ريباس سه درم برگ خرزهره سي درم سيماب كشته 

سي درم اقليمياي فضه ده درم ميعة يابس و رطب هر واحد ده درم جوز سوخته پنج درم روسختج توبال حديد هر 

يك دو درم نوشادر سه درم عاقرقرحا بيخ انجدان هر دو سوخته هر واحد سه درم همه را سائيده با زيبق مقتول 

 بر آن طبق سفالين به عدهالجوانب همه را بيندازند   لت كرده در ديگ سنگين مستطيلبياميزند بعد از آن بقطران

 سرد گردد بعد از آن همه دوا را كه آنمحكم كرده و در تنور گرم يك شب گذارند و صبح از تنور برارند و بگذارند تا 

 چهارم حصة آن نمك آميزند و همه را به قدر سائيده به عدهبرآرند اگر مثل حميه گردد بهتر واال در تنور باز نهند 

 رقيق ماند پس بدان يك يك عضو را طال كنند و بر جاي ديگر طال نكنند كه آندر روغن گل و سركه حل كنند چند

گي مضائقه ندارد و اين يك بار جاي اول به نشود و پاك نگردد و كسي كه بر سوزش او صبر كند طالي او كه آنتا 

 جمع كرده يسار بن موسي حراني بوده و آن نادر طالست و آن را اول كسي كه كه آنهر  ب استطال معروف بسياري

  تجربه و استعمال آن كردم و از استعمال او نفع بزرگ ديدم
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  حكه

باشد و سبب حكه بخارات حريفة حادة لذاعة ساكن زير  بثور نمي در اين يعني خارش و اين مانند جرب بود ليكن

 خون رقيق حاد مخالط خلط صفراوي لذاع و اين اخالط و بخارات يا رقيق لطيف جلدست و اخالط حاده مثل

البرء حادث شود بنابر سرعت تحلل آن و يا غليظ كثيرالمقدار بود و از آن حكة  المقدار باشد و از آن حكه سريع  قليل

ز كثرت تناول نمكسود و و آن اكثر عارض شود و ا  بطوي تحلل اندفاع بدن به سببالبرء حادث گردد  متطاول بطي

ماهي گنده شور و پنير كهنه و سير و پياز و جو و البان و كواميخ و مانند آن هرچه خلط روي پيدا كند و از قلت 

 در اين استحمام و كثرت چرك بر بدن و كساني كه بعد از جماع به آب گرم غسل نكنند و مالش بدن ننمايند بيشتر

به ر وجوب غسل بعد جماع در شرع شريف و گاهي حكه پيران را حادث شود  ب استمرض افتند و اين دليل قوي

 ضعف جلد ايشان و كثرت تولد بلغم شور در ابدان ايشان بنابر سوءهضم و ضعف حرارت غريزي و ضعف قوتها سبب

ند و از تحليل بخارات محتقنة زير جلد خصوصاً اگر از اغذية مؤلد خلط روي مالح حريف كه مذكور شد كثرت نماي

فرمايد كه   ميشيخباشد و   و هرگاه مادة حكه بغلظت مائل بود با سبوسه مير استصحت از آن در ايشان دشوا

 كه با آن استاسباب تولد مادة جرب بعينه اسباب تولد مادة حكه است ليكن آن قوي باشد و فرق در جرب و حكه 

 انسداد به سبب يا در اينجاير جلد بعد دفع طبيعت باشد و حبس او ز  در جرب ميچنان كهحكه در اكثر بثور نبود 

 پيران و بعضي بيماران را در آخر امراض و در چنان كه ضعف دافعه به سبب و يا  استمسام و كم پاك داشتن بدن

 اغذيه رديه كه از آن خلط ردي حريف به سببشود خصوصاً چون ماده بسيار يا غليظ باشد و يا  نقاهت عراض مي

 سوءهضم كه بدان غذا عفن گردد و حكه گاهي خالي از به سببل غذاي نمكين و تيز و مانند آن و يا پيدا شود مث

قشور نخالي بود كه از عمق چيزي اخذ نكند و حكة سن پيري كمتر عالج پذيرد و تدبير و مداواي آن كرده شود و 

ها مؤلدات  ن جرب يابس بود و شيرينشود و اگر از آن چيزي در بدن باشد آ بالجمله مادة حكه ميان جلد جمع مي

 لذع مستلذ چون بخارند و بسيار مردم   مع است گويد كه حكه تغير سطح جلد در لمسانطاكيحكه و بثوراند و 
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كند بخالف   حكه از سطح جلد نتو نميكه آنكنند و فرق ميان هر دو از دو وجه بود اول  ميان او و جرب فرق نمي

 كه آن استباشد و مسيحي وجه سوم ذكر كرده و او  تر و در كميت كمتر مي فيت ردي از آن در كيكه آنجرب دوم 

 مالش و استحمام منحل به مثلكند و جرب عبارت از كهنه شدن حكه است و ايضاً بعضي حكه  حكه قرحه نمي

 و مكثف  از سردي عارض شود و ساباب حكه بعد عهد از استحمام و پوشيدن جامة درشت حابسيكه آنگردد مانند 

 غبار دوخان و جماع بعد تناول مثل گندنا و خردل و مادة آن ر استاست و اكثار اشياي حريف و مالح و قديد و مما

االدراك غالباً و خشونت اكاله و فاعل آن حرارت ضعيفه يا غريبه است و  اخالط رقيقه است و صورت آن بثور خفيف

شح رطوبات ولين ملمس است در دموي و بلغمي و بالعكس اگر از غايت آن انتشار بثور و فرط تقريح و عالمتش تر

 طول به سبب گويد كه تولد حكه يا از خلط بلغمي غليظ چسپنده زيرجلد است كه اهللا هبه ابنصفرا و سودا باشد و 

 خلط لذاع محشر زيرجلد يا مخالط خون محتبس به سببلبث خود متعفن شود و قوت از دفع او عاجز گردد و يا 

 عروق و استدالل بر خلط غليظ ببرودت مزاج و به تدبير مبرد كنند و بر خلط حار به تدبير مسخن و مزاج حار در

 جرب عالج كنند و آنچه اخراج مواد محترقه نمايد مثل مطبوخ افتيمون و به دستور عالجشدت سوزش نمايند 

راي استفراغ بنوشانيدن ماءالشعير و ماءالجبن و مانند آن بدهند بعد ترطيب خلط و تعدير قوام او و مهيا ساختن او ب

 از آن رطوبت شرين متولد گردد و استعمال حمام و مالش چيزي كه به سويبعد از آن اصالح غذا و امالة آن نمايند 

به  منع كنند و تدبير حكة پيران اصالح غذا و مداومت حمام و شستن بدن به الكلاندر آن الزم گيرند و از جماع 

 است و اگر حكه مزمن و مزاج سوداوي باشد شاهتره چرايته دهمايه پوست خربزهيحان و مورد و گوشت  رطبيخ

 شاهتره پاو آثار خيسانيده صاف كرده شهد يك توله داخل كرده دهند و به عرق ماشه شش هر يكهليلة زرد 

د بالجمله در حكه اگر غلبه  سوده روغن گل آميخته ضماد سازنبه سركه پنج ماشه هر يكمرداسنگ سفيداب كافور 

خون بينند اول فصد كنند مناسب حال و ماءالجبن و سفوف الجورد و حب آن دهند و روغن ياسمين سه توله آب 

 توله سهاگه يك توله مرداسنگ نه ماشه بمالند و بعضي گالب و قدري كافور عوض يك و نيمليمون كاغذي 
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 توله سوده آميخته ضامن داده جغرات بندند و مسكه يك و نيم كنند و در شير ميش يك آثار گوگرد مرداسنگ مي

كند و اگر در باالئي شير ماده گاو نبات دو توله و قدري گالب  آن گرفته بمالند كه در آن سه روز حكه را دور مي

 كرده  بخورند مفيد است و كذا در باالئي و گالب قدري رسكپور به اضافهيك هفتهقسم اول مخلوط كرده هر روز تا 

بر بدن ماليدن سودمند و در بياض والد مرحوم مرقوم است كه اگر در مسكة ميش نيم پاو كه به آب يك صد بار 

شسته باشند سيماب شش ماشه كميله دو توله حل كرده مالش نمايند خارش دفع كند و مالش تخم خشخاش به 

ذا صابون به آب سوده و يا افيون و روغن كنجد آب ليمون سائيده  كذا چونه يا شورة قلمي و روغن تلخ آميخته و ك

 گل و سركه سرشته و يا تخم پالك و تخم خشخاش مساوي به آب سائيده و بعد از آن به به روغنسوخته و يا حنا 

آب گرم غسل كردن نافع است و يا سيماب را با برگ حنا يا آب برگ پان يا آب ليمو بسايند تا همچون خاكستر 

اند و اين حب نيز جهت  ل آميخته بمالند و بعضي گالب روغن ياسمين عوض روغن گل نوشتهشود پس در روغن گ

خارش نافع است افيون يكدام سهاگه دو دام نصف سهاگه بريان كنند و نصف خام دارند پس با هم خوب حل كرده 

 در دو سه روز مثل كنار دشتي حبها بندند و عندالحاجت حب را در آب حل كرده بر موضع خارش خوب بمالند

كند و اين دوا براي حكه كه از هواي بارد و آب سرد پديد آيد نافع بود اسگند شش درم زنجبيل سه درم  فائده مي

بثور مفيد است تخم   شكر چهار درم سه چهار خوراك سازند و اين ضماد براي خارش خشك بيدرم يكفلفلمويه 

 ياسمين يا روغن گل يا آب ليمو به روغن ماشه شش هر يكخشخاش كنجد مقشر برگ حنا سهاگه مرداسنگ 

 سيماب چهار ماشه آب يك توله مرداسنگ ايضاًسائيده قدري كافور آميخته بمالند و بعد دو گهري غسل كنند 

 چهار توله روغن را به آب شيرين بيست و چهار بار شسته آميخته مثل مرهم هر يكريحان روغن ماده گاو گالب 

 كه براي خارش خشك مجرب است هرگاه مكرر بمالند گل ارمني يكدام كافور ايضاًلند ساخته وقت حاجت بما

 در بياض والد فائده و آب گل كافيشه دو توله سائيده بمالند به سركه دو ماشه روغن بادام دو توله هر يكزعفران 

و كنبله كرمي است شود  مغفور لخط ايشان مسطوراست كه گاهي خارش شديد از رسيدن كنبله بر بدن پيدا مي
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مشهور پس بگيرند حلتيت و در آب سائيده بر آن موضع خوب بمالند و بشويند و يا چونه به آب سائيده مالش 

 ابوسهل اقوال حكما بمالند و يا قند سياه كهنه و يا برگ كنجد تازه بمالند فقط به شدتنمايند و يا از پارچة گليم 

به  در عروق باشد عالج به اخراج خون نمايند اگر بدن متحمل باشد گويد كه حكه اگر از خلط حار ردي محتبس

 استفراغ به ادوية موافقه مثل هليله و شاهتره و افتيمون و خربق سياه و شحم حنظل كنند و بعد تنقية بدن عده

ستعمال ادوية جاليه از خارج در حمام استعمال نمايند و اگر ماده در عروق نباشد بلكه زيرجلد باشد فقط فصد ا

نكنند ليكن اكتفا به اسهال كنند و صرف عنايت فرمايند به استعمال ادوية كه جالد تنقيه از خارج نمايد پس ابتدا 

 خربزه سرشته و آرد باقال و جوف به سركه به آب چقندر و آب حماض و سبوس ميده به عدهكنند بغسل از آب گرم 

و اگر تولد حكه از خلط شور باشد بايد كه مالش بدن به آرد و آب كرفس و بورق و آب طبيخ باقال مالش نمايند 

 نفع كند بگيرند گل آن راحلبه و عسل و عصارة قثاءالحمار و آب كبر و آب خاكستر و مطبوخ حنظل كنند و اين دوا 

 نصف وزن گل سرخ كبريت سوده مخلوط سازند و در به عدهرسد به هم قوام آن راسرخ و يا سركه تند بسايند تا 

تر گدد كثيرالنفع مساوي گل سرخ گردانند و ايضاً نفع كند اگر بگيرند  حمام بدن بمالند و اگر اراده كنند كه قوي

ام   حصف باشد بايد كه دهبه سببآب كرفس تازه وجدان اندك سركه آميخته بر بدن در حمام بمالند و اگر حكه 

نويسد كه   ميسينا بوعلي پخته باشند خربزه و جوف استحمام نمايند به آب شيرين گرم كه در آن مورد و شاهتره

عالج حكة يابسه بعد استفراغ اگر احتياج بدان افتد به ادوية كه در عالج جرب معلوم شده مثل نوشيدن دوغ 

ي بارد و خصوصاً چون در آن آب كرفس ها روغن و استعمال مالش از گرم نيمگاقدش است و مثل استحمام به آب 

 سوده به سركهج جرب يابس و حكة يابس قريب يكديگر است و از ادوية لينه در آن خشخاش داخل كنند و عال

 به سركهشود و آب كرفس  است و ايضاً برگ سوسن و ايضاً صبر بĤب كاسني و ايضاً نشاسته در ادويه داخل كرده مي

كه را ساكن كند و از ادوية و گالب نيكواست و از ادن قويه قيروطي است كه در آن افيون باشد مالش بدن بدان ح

 طال نمايند و خصوصاً بر خصيه و به سركه كه از ادوية اولي تركيب دهند و در آن نوشادر داخل كرده آن استقويه 
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ايضاً شب بريان و قطران و اين حكة باطن و برد فرج را نيز نفع كند بخرقه حمول سازند و پيران در عالج حكه كه 

دردي شراب به اندك شبت رطب انتفاع يابند و اما استحمامات براي حكه و جرب مثل ايشان را عارض شود بطالي 

آب درياي شور گرم كرده يا آب سبوس يا طبيخ قثاءالحمار است و اما غذا براي صاحبان جرب و حكه آنچه ترطيب 

د را البدست از نمايد و خون نيك پيدا كند از اغذيه مائل ببرودت و رطوبت و لحوم معتدل و اصحاب حكة قشيف

شود از   گويد كه حكه عارض ميمجوسيي نرم در متناوالت مثل روغن بادام و كنجد و مانند آن ها روغناستعمال 

 خون رقيق آميزد و از خلط صفراوي لذاع پس هرگاه عارض شود بايد كه استعمال فصد و شرب آن راخلط شور كه 

ميخ و ماهي شور و اشياي مالحه و حريفه پرهيز كنند و بر بدن آب ماءالفواكه مقوي تبريد نمايند و از البان و كوا

 در آن پوست درخت انگور پخته باشند بريزند و افراط استحمام به آب شور نمايند و در آبي كهسبوس گندم و 

به حمام آب مطبوخ پوست گرم و چقندر هر دو كوفته و حلبه و سبوس بر بدن نطول كنند و چون سركه گرم كرده 

 گل بر بدن طال نمايند و همچنين آب مطبوخ قثاءالحمار و مالش بدن به اندك آرد ترمس و باقال و مغز تخم غنرو

 گل نافع باشد و اگر حكه از خلط غليظ بود و مدت او دراز گردد در حمام به آب كرفس به روغن باريك سوده خربزه

به  كند و يا بگيرند بورق و افيون و باريك سائيده و سركه و روغن گل و اندك بورق مالش بدن نمايندكه تسكين آن

 گل و موم گداخته آميخته در شب بر بدن بمالند و صبح در حمام داخل كنند كه تسكين آن و تطفية حرارت روغن

آن كند و بميعة سائله و روغن گل چون در حمام طال نمايند نفع بخشد و اگر ببول طفل نابالغ بر بدن طال كنند 

 بورق نيم جزو يك جزواع يابند و استحمام به آب بحر نافع حكه است و اين دوا نافع حكه بود شياف ماميثا بدان انتف

 و در حمام بدان طال نمايند و اگر از به سرشندقسط تلخ سدس جزو همه را باريك سائيده بسركة ممزوج به آب 

 گل و آب چقندر طال كنند و به روغن خربزه سرشته و لحم به سركهو سركه و حنا  به گالب خلط رقيق باشد

صاحب حكه را بايد كه بر خار بدن درمان نكنند و بر آن صبر نمايد و بايد كه ادامت پاك كردن بدن از چرك و اعتنا 

اهللا تعالي  بتنظيف آن نمايد و پارچهاي كتان پاك بپوشد و لزوم تدبير مذكور كند كه حكة زائل گردد باذن
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 هليله است و هر صبح شربت به مطبوخ فواكه يا به مطبوخج حكه فصد و استفراغ بدن  گويد كه عالالياس ابن

 بادام به مغزبنفشه و ترنجبين هر واحد ده درم در آب گرم حل كرده بنوشند اگر با آن سرفه باشد و غذا مزوره ماش 

 ده درم  به گالب هر يكدهو اسفاناخ و كدو تر خورند و يا تمرهندي و شكر سفيد هر واحد درم و يا سكنجبين سا

بنوشند و يا هر صبح نقوع مشمش سه اوقيه گرفته سقمونيا نيم دانگ در آن حل كرده بياشامند و غذا مزورة 

 به روغنتمرهندي يا زرشك يا آلوي كوهي يا مغز بادام و اسفاناخ و كدو بخورند و دائم استحمام نمايند و در آن 

 بمالند و يا بگيرند آب چقندر و آب  خبازي و بر بدن خربزهنند يا تخم بنفشه و روغن كدو و روغن گل مالش ك

نطول كنند و اگر سبب حدوث حكه بلغم بورقي غليظ باشد نقوع صبر و يا مطبوخ هليله مقوي تبريد و صبر بنوشند 

آن و در حمام مالش بدن به آب كرفس و روغن گل و روغن بنفشه و سركه به اندكي بورق كنند و گاهي سبب 

 جلد آيد و آنجا متعفن شود و بوي بدن بدبو گردد و عالجش مالش بدن به آب گرم و به سويبخارات لطيف بود كه 

روغن بنفشه است و صاحب حكه لباس نرم  پاك مثل توزي و كتان بپوشد و بگيرند مغز بادام مقشر و خشخاش 

 آنچه بمشايخ حادث شود العالج است سوي  گويد كهطبري سائيده در حمام بر بدن طال كنند به سركهمساوي و 

 به روغن طريق در معالجة ايشان اصالح اغذيه و شرب بيند متوسط در قوت و لزوم دخول حمام و مالش بدن كه آن

 افتيمون و لزوم اغذية رطبه و نوشيدن به مطبوخگل و سركه است و اما در كهول عالج ايشان فصد و استفراغ 

االمكان است پس اگر زائل نشود معاودت به استفراغ و فصد و نوشيدن ماءالجبن و   حتيماءالشعير و اصالح اغذيه

 در حمام داخل به عدهشيرخر نمايند و امر بمالش حمام به آب بيخ كرفس و سركه و روغن گل و بورة ارمني كنند 

وسط تا ساعت زماني شوند و عرق آورند و نشف عرق بپارچه نمايند پس مالش بدواي مذكور كنند و در خانه مت

 به عده به شود و اگر عرق نكند بر بدن اشنان انداخته بمالند يك روزبنشينند پس اگر عرق مرتبة دوم آيد در 

بسبوس ميده و آرد باقال بمالند و در شب اندك روغن گل بر بدن مالند و اما در جوانان و صبيان فصد كنند كسي را 

 و بر آن سه درم صبر يك رطل اين مطبوخ بگيرند آب شاهترة مروق كه از ايشان ممكن باشد و استفراغ به
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از سقوطري و ده درم ماميران و پنج درم هليلة زرد و سه طسوج سقمونياي مشوي كوفته بيخته انداخته بنوشند و 

 و  گل در شب مالش نمايندبه روغن مذكور شد از آب كرفس وغيره در روز و بدان چه به عده سه شربت بنوشند اين

لزوم پرهيز و اصالح غذا كنند و كسي كه در مزاج او حدت باشد ماءالشعير و ماءالجبن يا شير خر بنوشانند و در 

صبيان شرط اذنين و وضع محاجم ميان كتفين و پرهيز از اغذية رديه و مالش بچيزي كه مذكور شد كفايت كند و 

ن معالجات خاصةً ذكر كرديم پس عالج كلي براي گاهي روغن گل و دخول حمام ايشان را كفايت باشد و چون اي

جرب و بثور نباشد فصد صاحبان حكه و استفراغ ابدان ايشان به ادوية كه  در اين  كه هرگاهيك و نيمحكه بيان م

 نافع اصحاب حكه است بگيرند آب كاسني مروق و در آن يك و نيممخرج احتراقات بود بايد كرد و اين كه ذكر م

و اندك غاريقون منخول بجالب سرشته بمالند و از آن شربات متواليه بنوشند و چيزي از ادوية فلوس خيارشنبر 

اجودالنفع و افضل و احسن اثر در استفراغ اخالط محترقه از خيارشنبر نيست و آنچه بر بدن ايشان طال نمايند و 

 بجوشانند پس سركه صاف كرده  كه بگيرند برگ خرزهره و در سركهاين است فائده كند يك روزخطا نكند و در 

اندك خاك سيماب و قدري روغن گل بر آن انداخته بر بدن مالش نمايند كه اين تاثير نيك دارد و بگيرند بر روي 

سبز كه هنوز خشك نشده باشد و آب او برآرند و خستة هليلة سوخته در آن آب حل كنند پس بر آن اندك سركه و 

 در حمام داخل شوند و به عده آتش مالئم بجوشانند و بگذارند تا سرد شود روغن گل و قدري كندش انداخته به

النفع است و اصحاب حكه را امر كنند بدخول حمام و صبر در خانة گرم تا  بيرون آمده بدان مالش كنند و اين ابلغ

 گرم نيمدر آب  به عده بدن او گرم شود پس بيرون آمده به آب سرد مضمضه نمايند و استنشاق بدان كنند كه آن

بنشينند و برخود از آن آب بسيار بريزند و اين در يكدو دفعه بخارات محتقنه بيرون آرد و بعضي مردم را چون حكه 

شوند و بر   در حمام داخل ميبه عده عرق آيد كه آنشود و كدو تعب استعمال مي نمايند تا  بغير جرب پيدا مي

 تدبير حكة زائل از اينسازند و  اك خود سركه و شكر و روغن بادام ميريزيند و خور  بسيار ميگرم نيمخويشتن آب 

 گويد كه عالج حكه تابع خلط بلغمي غليظ به استفراغ بدن از حب صبر است و آب كرفس و اهللا هبه ابنگردد و  مي
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 مرض غيره كه سابق مذكور شد در حمام طال كنند و جسم را به آب بحر يا به آب حمات بشويند پس اگر زمانه

به طول كند شياف ماميثا و غيره كه در قول مجوسي گذشت بر بدن طال نمايند و عالج حكة حادث از خلط حاد 

 فاكهه و مواصلت حمام بايد كرد و بدن را پاك دارند و از اغذية مفسد اخالط اجتناب به مطبوخ اكحل و اسهال فصد

و سركه آميخته  به گالب  باريك سودهخربزهقال و مغز تخم كنند و اگر بقية آن در جسم باقي ماند به آرد ترمس و با

 كه در آن پوست بيخ كرنب و چقندر و حلبه و سبوس و تخم خبازي جوشانيده باشد بر گرم نيمطال سازند و آب 

بدن نطول نمايند و اگر خلط شديدالحدت باشد اندك افيون در موم و روغن گل گداخته بشب طال كنند و صبح در 

 بارد مثل كاهو به قول نمايند و بايد كه صاحب حكه را از استعمال اغذية مالحه و حريفه منع كنند و بر حمام غسل

 روغن طال كنند به مومو كاسني و بوارد ترش و لحوم خفيفه اقتصار ورزند و اندك شراب ممزوج بنوشند و در حمام 

 و به آب به سركه نيم درم و هر يكافور زعفران  گويد كه براي حكه بگيرند گل ارمني يا مختوم سه درم كنوح ابن

 و روغن بادام افزوده چند مرتبه طال سازند و يا بگيرند آب انار ترش و يا بورق و روغن گل به سرشندمعصفر مطبوخ 

 به سركهآميخته بپزند تا اندك غليظ گردد و در حمام طال كنند و بورق را بعد طبخ در آن اندازند و يا حضض 

 آب سوده بدان طال نمايند و يا بگيرند آرد عدس و معره و در سركه و روغن گل حل كرده طال كنند و ممزوج به

 در آن حلبه يا شحم حنظل جوشانيده باشند و يا آبي كهدواي قوي در تسكين حكاك آب پوست جوز رطب است يا 

 كنجد به روغنم شود و طال سازند و يا  سائيده در آفتاب بنهند تا گربه سركهبگيرند مغز بادام تلخ و مازو سبز و 

چرب كنند و بر آن برگ سوسن بپاشند و يا بگيرند مازو پنج درم و در سه اوقيه روغن انداخته بدارند تا منتفخ گردد 

 صاحب آن بكنديدن ريش دست گشايد و چنان كه سائيده و گاه باشد كه خارش سخت در ذقن عارض شود به عده

س بايد كه وقت نوبت و هيجان حكه بحمام داخل شوند و ذقن را به اين ادويه طال نمايند اين بنوبت هيجان كند پ

 شحم حنظل نيم درم صندل سرخ دو درم نشاسته پنجد درم كوفته بيخته با سركة كهنه و روغن درم يكبورة ارمني 

رطيب بدن آن نمايند و اگر حكه  در سائر ايام بتدابير اصحاب ماليخوليا پردازند و تبه عدهگل سرشته استعمال كنند 
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 در آن نيلوفر آبي كه به به عدهيا شري به اطفال باشد حجامت يا ارسال عق نمايند اگر طفل از ششماه گذشته باشد 

و گل سرخ و بنفشه و جو مقشر جوشانيده باشند غسل كنانند و مرصعه را طبيخ هليله و شاهتره و اندك باديان 

 فرمايند و از كدو جماع منع نمايند و اگر طفل ده ساله باشد حجامت كنند و آب جبينبه سكنبنوشانند و مداومت 

 گويد كه عالج حكه خجنديهليله و آب انار ميخوش و خيار و شيرة خرفه بنوشانند و از حريق و مالح منع كنند 

 مغز تخم خيارين يا فصد هفت اندام يا حجامت است و هر صبح شربت بنفشه و نيلوفر و يا سكنجبين بماءالجبن و

ي بارد رطب يا معتدل در ها به روغنتخم خرفه بنشوند و اغذية مر بدة مرطبه مثل اسفاناخيه و ملوخيه و قرعيه 

حرارت بخورند و آنچه اصحاب اين مرض را نفع دهد نقوعات مشمشيه بترنجبين است و ادامت استحمام به آب 

 گويد كه فصد باسليق در حار نمايند مطلقا و در غير آن اگر كيانطا گل و بنفشه و كدو به روغنشيرين و مالش 

 آرند و از به عمل در اينجارداءت متحقق گردد بعد از آن تنقية خلط غالب كنند و همه آنچه در جرب گفته شد 

  و آلو بخارا و عناب است و در بلغمي غاريقون و صبر و مصطكي و دربه ماءالشعيرمجربات در دموي شربت بنفشه 

صفراوي صبر و هليلة كابلي و زرد و سقمونيا مساوي يك مثقال از آن به آب تمرهندي بخورند و در سوداوي همين 

ادويه به اضافة الجورد يا حجر ارمني بعد از آن طالي مويزج سابق و كثرت استحمام و مالش به آب نوشادر و آب 

ت مكتومه سرگين سفيد سنگ با نصف آن كبريت و ربع  و بورق و سرگين كبوتر و حنا و از مجرباخربزهليمو و مغز 

از بولس نقل كرده كه  گيالنيآن مصطكي و ثمن آن صمغ و عشر آن صبر است حبها سازند و تا دو مثقال بخورند 

يابد و اما حكه كه در غير مشايخ از رداءت  شود ليكن تخفيف مي  به نميبه تمامهحكة عارض بمشايخ از كبر سن 

 كه معالجه به استفراغ آن خلط كنند اگر صفرا يا بلغم فاسد يا عفن شده باشد و يا از بلغم شور بود و خلط بود بايد

شود پس اگر ظاهر شود كه خلط در عروق  اين از سن مريض و مزاج او تدبير او از فصل و بلد و مانند آن شناخته مي

ا ايذا دهد بايد كه استفراغ آن بكند و ادوية مصلح  عروق بايد كرد و اگر خلط بكيفيت تنهبه فصد ابتدا  استبا خون

 بعالج خارجي مصروف شوند و استحمامات بر نهار و بعد تناول غذا استعمال كنند و در اوقات هر به عدهآن دهند 
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 در آن چقندر يا حلبه يا سبوس يا خبازي بري و بستاني يا آبي كهروز دو مرتبه در حمام داخل شوند و باز كه به 

 سازند مالش كنند و اگر خربزهقشر پخته باشند غسل نمايند و معهذا به آرد باقال يا آرد ترمس يا بدوائي كه از جو م

 در آن پودينه جبلي و برگ غار و بيخ قثاءالحمار و كبر و آب آبي كهمرض طول كند ادمان دخول حمام نمايند و به 

يك  خشك مع دردي شراب بپاشند و دواكه از بورق  بر آن نطرونبه عدهخاكستر يا سركه و نمك تكميد كنند 

 و گل قيموليا نيم رطل مركب سازند و اگر خواهند كه خربق خشك يك رطل و كبريت زرد يك رطل و كندر رطل

 و زيت و يا مويز جبلي يا با كبريت زرد يا زرنيخ سرخ يا به سركهبه نمك بر آن پاشند نيز جائز بود و بايد كه لطوخ 

 و يا بيخ حماض يا به عسل كنند و يا بخردل مع اندك جوزالطيب و سركه و زيت يا بحلزون سوخته سوده با اينهمه

سازند استعمال بايد كرد و يا  به اشياي منقيه لطوخ سازند و اگر در مواضع قرحه شود مرهم طرب كه باسفيوس مي

 بگيرند ديگر آرند به عملك اوقيه آميخته  اوقيه گداخته گوگرد زردي ييك و نيم حنا به روغن اوقيه به قدرموم 

داخل جوز كبار يك اوقيه و به آب كرفس سائيده در حمام استعمال كنند و كرفس تنها اگر بكوبند و بدان در حمام 

 گويد كه اگرچه حكه از قسم بثرات نيست اما چون ميان جرب و بهاءالديناغتسال نمايند منفعت عظيم نمايد 

 ديگر به يككنند و تدبير هر دو در تنقيه و تغذيه   با تدابير جرب ذكر ميآن رات تدابير حكه مناسبت بسيار اس

نزديك باشد و اما در استعمال ادويه از خارج در حكه آنقدر مبالغه نشايد كرد كه اندر جرب دهد و بدواهاي حاد 

 كوفته با آب كرفس و بوره طال خربزه  گل طال كردن و آرد باقال و تخمبه روغناحتياج نيفتد و آب انار ترش و غوره 

به  به عده روغن گل چرب داشتن كافي بود و تيزاب فاروقي را نرم ساخته بدان شستن و به مومكردن و بعد شستن 

 گل چرب كردن انفع عالجها بود جرب و حكه را و آنجا كه ضعف هضم و ضعف قوتها سبب باشد عالج ضعفها روغن

 جرب و حكة بحراني را كه آنك و كثافت جلد بود بغسل و مالش روغن صالح يابد و بدبايد كرد و آنجا كه سبب چر

ديگر باشد و هرگاه مزاج بقوت آيد و جرب و حكه  به مرض زد و عالج نبايد كرد كه اندر آن خطر عود مرض و انتقال
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 اصالح تمام كم ميسر گردد و روي به بهتر شدن نيارد عالج به تيزاب اولي بود و حكة مادرزاد و حكة پير را عالج و

  است در عالج مطلق جرب و حكة كهنه غسل است بĤب معدن گوگرد و زاك و آب درياي شور آنچه بسي مجرب

   بهندي انهوري نامندآن راحصف كه 

بثور كوچك مثل گاورس است كه بر ظاهر جلد مفروش بود و با خارش باشد و چون خلش او مثل خليدن سر خار 

 شوكي نيز گويند و اين در بالد گرم و شدت گرما و بر ابدان و اعضاي كه عرق بسيار كند و كمتر بود لهذا بثور

 خوب دور نكنند اكثر عارض شود خصوصاً چون هواي سرد و آب سرد بدان رسد و از آن جلد آن رابشويند و چرك 

 شيخ موادي است كه به قول و كثيف و مسام بند شود و سبب او رطوبات رقيق حاد صفراوي است كه با خون آميزد

 رقت ماده پس به سببالخروج   ثقل خود از لحوق عرق سريعبه سببكسل كند يعني تخلف از حركت سريع نمايد 

در سطح جلد محتبس شود گويا كه او ثقل عرق است كه لطيف آن ترشح كند و آن ثقل از ترشح عصيان نمايد ودر 

ست چون محتقن شود و از خروج باز ماند هنگام انسداد مسام بسردي و جلد محتبس ماند و يا بخارات گرم غليظ ا

در سطح جلد محتبس شود و در آنجا رطوبات رقيق گردد و بثور شود و گاهي هيچ بثور در ظاهر نبود بلكه خشونتي 

 انطاكيمثل خشكريشه بخارش و سوش اندك در جلد پديد آيد چون ماده در غايت غلظ بود و عرق آمده باشد و 

گويد كه حصف رطوبت حاره است كه باقي ماند بعد رشح عرق در بالد حار نزد سردي هوا پس بدين سبب كثيف 

 حدوث او نزد زيادتي به سببگردد و مثل ذره كوچك از آن برآيد به اندك خارش و درد و در مصر حموالنيل نامند 

يد كه حصف چيزي است شبيه بنملة  گوطبريآب نيل و غالب اسباب او قلت تنقيه و كثرت آب سرد است و 

كوچك مثل ذرة بزرگ او و مثل دانه جاورس كه در بدن مردم اندر تابستان ظاهر شود چون عرق بسيار كنند و در 

آب سرد درآيند و بهواي بارد نشينند و سبب موجب آن دو سبب است يكي هواي حار جنوبي دوم بخارات بسيار كه 

ه انسان تعرض بهواي سرد نكند و به آب سرد غسل ننمايد و آنچه عرق آيد از اخالط منحل گردد پس ماداميك

بقميص يا منديل خود نشف كند آن از حصف سالم ماند و اگر به آب سرد غسل كند و مسام تنگ گردد و آن 
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به  تنگي مسام و صفرا پديد آيد و تأثير آن به حسببخارات حار متوسط در غلظ از خروج باز ماند بثور كوچك 

 خلط غالب در بدن بود پس اگر غالب بر آن صفرا باشد سوزش او مختلط بخارش بود و اگر غالب خون باشد حسب

حصف با خارش بسيار نباشد و رنگ او مائل بسرخي بود و اگر غالب بر بدن او بلغم باشد رنگ او مائل بسفيدي بود و 

لط غالب سودا باشد حكه و سوزش و رنگ غير كم درد و با خارش ضعيف باشد و با سوزش و حدت نباشد و اگر خ

سوده و يا گل سرشو  به گالب  به آب سرد غسل كنند و صندل سفيدعالجبعيد از مجراي اعتدال و متوسط بود 

بلعاب تخم خطمي آميخته و يا گل سفيد كه بهندي پندول نامند و يا حنا در آب كاسني سرشته بر بدن ضماد 

 مسام به آب گرم كه در آن سبوس گندم و بابونه و اكليل جوشانيده باشند غسل كننند و بهر رفع چرك و تفتيح

 و مسهل بارد كنند و مطفيات خون دهند و به فصدكنند و بعد از آن سركه و گالب بمالند و اگر زائل نشود تنقيه 

 را خنك دارند و منع  آرند و در مسكن بارد استراحت نمايند و بدنبه عملبعد تقليل اخالط حاده اطليه و اغتسال 

عرق كنند به استعمال ادويه وغيره و طال كردن روغن گل با ممورد و يا مسكة تازه با كتيرا آميخته سخت نافع آيد و 

فرمايد  الرئيس مي  شيخاقوال اكابرتر افتد پس در طالها سركه و روغن داخل بايد ساخت  گاه باشد كه مرض قوي

سهال اگر در بدن زياده باشد و همچنين  واجب است كه معتاد آن هر وقت  و ابه فصدكه قطع ماده او كنند 

 بازدارد و ازالة آن كند استحمام و پاك كردن بدن از چرك است آن رااستظهار به استفراغ اخالط حاده نمايد و آنچه 

 بعد آن يكو استن مع آرد عدس بعد عرق آمدن ايشان را خربزه اغتسال به آب سرد و مالش در حمام بگوشت به عده

نمايد   و آرد باقال و اما صندل او را منع كند باوجوديكه او خارش پيدا ميبه عدس خربزه ايضاً نخم به عدهبشاهسفرم 

پس اگر با كافور باشد اين فعل نكند و ايضاً حنا اگر رنگ او را مكروه ندارد و از آن انتفاع يابد و آنچه مشابه آب انار و 

ارا و تمرهندي باشد تناول كنند و استعمال هر چيز كه عرق را منع كند مثل طبيخ مورد و حماض و عدس و آلوبخ

 نفع كند و همه آبها كه در آن قوابض جوشانيده آن راگل سرخ و آب گشنيز و گويند كه آب در آفتاب گرم كرده 

يار آيد و ترويج ببادكش باشند و ترك حركت و اجتناب از مواضع گرم عرق آورد طلب مكانهائيكه در آن باد بس
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مسكه را خاصيت  در اين  منع كند و ايضاً مسوحات مثل روغن مورد و روغن گل وآن رابسيار و اغتسال به آب سرد 

عظيم است خصوصاً با كتيرا و صمغ و ايضاً مسوحاتيكه در آن قوت مرداسنگ و خبث و توتيا باشد خاصةً و خاكستر 

السمك در آب  ر تازه و سداب و دقاق كندر و گاهي حصف را طالي غريبرگ مورد و زيرة برگ آس و برگ غا

گداخته نفع كند و گاهي در مرض قوي احتياج بمويزج و كندر و كبريت افتد و اما آنچه از آن قرحه كند معالجة آن 

آن قروح  نمايند و مرهم سفيداب ـنرا نيكو است و گاهي به سركه زردچوب و مازو و گل ارمني و سفيد آب به مثل

 گويد كه عالجش طبريبفساد عظيم برسد و عالجش حرق نار باشد و اگر آن مستحكم گردد عالج سعفه نمايند 

فصد است اگر ممكن باشد و نوشيدن ماءالشعير و اقتصار بر مزورات حصرميه و زيرباجيه و مالش بدن در حمام به 

گ شفتالو تر يك كف كبير گرفته باريك سائيده آميزند و  بربه عدهاين دوا بگيرند آرد جو بحرير پخته و آرد باقال 

بلعاب اسپغول برهم زده در حمام بعد عرق بر بدن طال كنند و زمانه صالح در آن نشينند بعد از آن بدن را بسبوس 

  از جلد بريزاند و آنچه براي حصف بر بدن طال كنند مغزآن راميده بمالند كه اين نشف حصف و تجفيف او نمايد و 

نمايند و كسيكه بر   به آب اوست و ايضاً تخم آن كوفته بر بدن طال نمايند و گاهي از برگ شفتالو تنها طال ميخربزه

 كه بگيرند سركه و گالب و اندك كافور و در اين استسوزش دوا لحظه صبر كند پس بهترين اشيا براي حصف 

 پارچه نشف كرده بدواي مذكور مالش نمايند كه او  ازآن را در حمام رفته عرق آورند و به عدهشيشه بجنبانند 

ساعتي احراق مسام نمايد ودر آن غوص كند و قطع بخارات و ازالة حصف همان روز نمايد و بعضي را در ايام گرما 

 كه آن استرسيد و بر بدن روغن ماليدند و حصف با هم چسپيد و مثل قوبا گرديد پس بهتر معالجة او به همحصف 

گفت كه اگر   امكان و مردي از اطباي اهواز بمن ميبه حسب نكنند البته و البدست از استفراغ بدن  مسبه روغن

 زائل كند و بالجمله بعد استفراغ و اقالل از آن را يك روز خرپزة تر بمالند در به مغز ترنج مخلوط به مغزحصف را 

صحت او دشوار گردد و شبيه بجرب شود پس طعام محمود انسان را از حصف ايمن گرداند و چون اشتداد نمايد و 

 و با اندك شونيز سرشته در خربزه گويد كه بگيرند مغز صاحب كامل آب چشمة كبريتي است آن رابهترين اشيا 
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الملك و سبوس كنند و از ريختن آب سرد بر  حمام بعد عرق طال نمايند و كثرت استحمام به آب گرم مطبوخ اكليل

 به آرد جو و روغن گل سرشته طال كنند و يا بگيرند سركه و سناي مكي و نمك خربزه مغز بدن منع نمايند و ايضاً

جريش و در حمام بدان مالش نمايند كه نافع بود و يا بگيرند مازو و زرد چوب مساوي باريك سوده و در سركه و 

رد بشويند و آرد باقال و روغن گل سرشته در حمام بعد عرق طال كنند و ساعتي بر آن صبر كردن به سبوس و آب س

نويسند كه ابتدا   ميجرجاني و ايالقي سرشته در حمام طال نمايند حصف را نفع دهد به سركهترمس و آرد جو اگر 

 هليله و شاهتره نمايند و در حمام به آب گشنيز و سركه و گالب طال كنند و به مطبوخ كنند پس استفراغ به فصد

 و گالب طال كنند سود دارد و در آب به سركهست و اگر مورد را بپزند و آن آب ا طالي حنا و سركه در حمام نافع

گويد كه هر صبح ابن الياس سرد نشستن و سركه و گالب ماليدن فائده كند و غذا چيزهاي سرد و تر بايد داد 

 به مغز ماش السوس هرواحد سه درم و شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا مزروة نخود و جالب از تخم كاسني و اصل

به  قوت و واجب كنند بعد آن مالش بدن به حسببادام خورند و اگر آثار خون غالب باشد فصد نمايند و اخراج خون 

 يا تخم آن كوفته در حمام و يا بگيرند اندك سبوس و ورس و بدان مالش بدن نمايند و تكثير استحمام خربزه مغز

و اكليل و شبت جوشانيده باشند و يا بگيرند سركة خمر و حنا و  و سبوس خربزهكنند به آب گرم كه در آن تخم 

 به مغزنمك جريش و در حمام بدان مالش فرمايند و يا در حمام نشينند حتي كه عرق آيد و بعد عرق مالش بدان 

ه  گويد كخجندي در حمام كنند به سركه يا تخم او مع ورس نمايند و يا طالي بدن به آرد جو و آرد باقال خربزه

 به عدهالملك مساوي سائيده در حمام بمالند   اكليلخربزه نافع است جاورس سبوس گندم تخم آن رااين دلوك 

 نافع است و بگذارند تا عرق آيد و اگر آن راغسل كنند و مالش بنمك و به آرد عدس و اشنان و سبوس در حمام 

الياس گذشت به اضافه  البي كه در قول ابنحدوث او بسب رسيدن رسدي به بدن و بند شدن مسام باشد هر صبح ج

 گويد كه سبب حصف شوري عرق است مع قلت اغتسال و عالجش اسهال صفراست و ابومنصورگاوزبان بنوشند 

نافع و اگر وقت او نباشد مغز تخم آن به اندك سركه طال نمايند و موضع  در اين  را طال كردن بالخاصيتخربزهمغز 
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 نافع است و آب مطبوخ برگ آس بر بدن ريزند و يا به آرد عدس و آن رايدن آب شاهتره  بشويند و نوشبه سركهرا 

 و گالب به سركه و مازو و زردچوب به صندل گويد كه طال سعيداندكي كافور به آب گشنيز تر سرشته طال كنند 

 گل سرخ جوشانيده باشند  در آن برگ مورد وآبي كه گل طال نمايند و به به روغنكنند و يا كتيرا در آب تر كرده 

 گويد كه حصف تا وقتيكه عظيم نگردد طال به آرد جو و سفيداب و آب ليمو و سركه و گل انطاكيجسم را بشويند 

 آرند و به عملارمني و روغن گل نمايند و حمام كنند پس اگر عظيم گردد فصد و اسهال با وجود تدبير مذكور نيز 

  قمثل حكه است بغير فر در اين كالم

  نبات الليل

بثرهاي كوچك همرنگ بدن باشد كه خارش و درشتي جلد و كرب شديد در سرما و وقت شب پديد آيد و خاصة 

اشتداد نمايد و در ابتدا از خاريدن لذت يابند ليكن بعد خاريدن درد شديد و  در اين اين مرض اس تك خارش

 كثافت به سببالتحليل زيرجلد است  واجبرسد و سبب آن احتباس فضول و ابخرة به همسوزش در جاي خارش 

 اجتماع حرارت در باطن بخارات كثرت نمايد و به سببجلد و تنگي مسام پس هرگاه نزد وجودت هظم در شب 

بنابر سردي هوا و غور حرارت مسام زياده تنگ شود و جلد بسيار كثيف گردد اين مرض حادث شود و چون اكثر 

كنند زيرا كه او  اند و بعضي متقدمين اطالق نبات الليل بر شرا مي الليل ناميده تباشد لهذا نبا عروض آن در شب مي

شود يكي از جهت بدن   گيالني اسباب حدوث اين مرض بدو امر تمام ميبه قولكند و  نيز اكثر در شب هيجان مي

ري بود المحاله از مثل ضيق مسام در خلقت يا بعارض پس هرگاه هضم جيد باشد و سائر امور بر مجراي طبيعي جا

 تنگي مسام منع كند آن به سبب جلد آن را و غيره جدا گردد و چون به عرقاالنفكاس  بدن و رطوبت او ابخره واجب

ابخره محتبس شود و الجرم در آنجا متعفن گردد و سبب اين مرض شود و دوم از جهت امور خارجي مثل سردي 

گردد پس ظهور اين بثور اگرچه در   كه هواي او سرد ميآن است هوا و رياح بارد و امثال آن و چون از شان شب

الليل شده و گاهي اين مرض در روز نيز  ابتداي روز باشد اال تكون آن و اول بروز آن در شب بود لهذا مسمي به نبات
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يا  هنگام غسل به آب سرد و چنان چهشود و اين نزد استعمال آب سرد و يا رياح بارده عارض گردد  عارض مي

 و مسهل به فصد آن مادة بخارات باشد موادي كه تنقية بدن از عالجافتد  مسافران را وقت وزيدن باد سرد مي

نمايند اگر حاجت آن بود بعد از آن تدبير تفتيج مسام به استحمام و مروخات و دلوكات كه در عالج حكه و شرا و 

الرئيس گفته كه آب   شيخچنان چهكه نافع است غير آن مسطور شد بايد كرد و مالش به آب كرفس و در وي سر

 و از ادوية نافعة اين دردي سركه است تنها و بورق و حنا و زعفران و ايضاً صبر و اين استكرفس از سياالت مناسبة 

 سرشته و همچنين صبر به آرد عدس و اندك سركه و عسل و به عسل و خصوصاً اين استمر از بهترين ادويه 

 هليله و نقوع صبر و آب انار و مانند آن كنند و در به مطبوخنويسند كه اول فصد و تنقيه   ميايالقي و جرجاني

 و كذا آب چقندر و كذا آرد باقال با سركه طال نمودن به سركهحمام حنا و آب كرفس طال كردن و كذا سبوس گندم 

 آميخته در حمام طال كنند سود  عسلبهسود دارد و اگر اين خارش طول كند و مادة آن خلط بورقي باشد آرد حلبه 

 بسايند تا چون مرهم شود و يك اوقليه گوگرد سوده آميزند و در به سركهدارد و اگر برنج سفيد دو اوقيه كوفته 

 تخم كرفس باديان  دواي سودمندصفت حمام طال كنند نافع بود و كسي را كه قي كردن آسان باشد سود دارد

 دو مثقال ترنجبين برابر همه شربت چهار درم در آب هر يك چيني گل سرخ  يك مثقال ريوندهر يكانيسون 

 گويد كه تنقية بدن از بخارات بفسد باسليق يا هفت اندام و اسهال الياس ابنسيسنبر سه روز متواتر بدهند و 

ل حمام و مالش بماءالفواكه يا مطبوخ آن كنند و غذا مزورة ماش و مغز بادام و اسفاناخ دهند و توسيع مسام بدخو

الليل بچيزي نمايند كه در بثور صفراوي و حكه   گويد كه معالجة نباتانطاكي نمايند و خربزهبدن بسبوس و تخم 

گشنيز خشك تخم كاسني تخم خرفه مساوي  صفت آن مخصوص است اين سفوف است آن رامذكور شد و آنچه 

 نوشته كه اگر خلط فصلي بسيار در ميربهاءالدين به آب بقله و شكر و پنج درمكبابة چيني نصف يك جزو شربت 

بدن نباشد مسام را گشاده سازند بحمام و تمريخات و شستن تن به آرد باقال در طبيخ چقندر بدن را از سردي 

 برند و از شربت كار بهالصحه  الشفا يا حافظ محفوظ دارند و غذا در روز بخورند و شب هيچ نخورند و باالي طعام حب
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 به دستور غذاي خشك مسيدو حذر كنند و اگر خلط بسيار بود اول تنقيه كنند آنگاه مسام جلد را بگشايند و ميوه و

به و آنجا كه مادة آن خلط بورقي بود و خارش آن به اين ادويه نيك نشود بعد از تنقية بلغم بقي و اسهال بدن را 

ز آن به آب كرفس و در سركه و روغن گل طال  تخم حنظل و اندك آرد حلبه در حمام بشويند هر روز بعد اطبيخ

 گفته كه جهت مصنف اقتباس برند و كار بهكنند و غذاهاي مفتح و جالي دهند و خفيف از عالج جرب و حكه 

تفتيح مسام در حمام روند و در آنجا تا دير نشينند و ضماد از آرد باقال و صبر و مر و شكوفة حنا برابر به آب برگ 

الملك سه قبضه چقندر با برگ يك آثار به آب پخته   دو قبضه اكليلهر يكسداب و اشترخار و مكوه باديان سازند و 

   روغن قسط بمالندبه عدهبدن را بشويند 

  عرق مدني

 آنجا به عده كه اوالً بر عضوي خارش و سوزش شديد پيدا شود آن استبفارسي شيت و در هندي نارو گويند و او 

 رگ باريك سرخ به شكل سوراخ شو و از آن چيزي به عدهد پس انتفاخ يابد و آبله گردد بثره بر سطح جلد ظاهر شو

 مقدار فضول به حسبرنگ مائل بسياهي مثل كرم اندك اندك بيرون آيد و پيوسته دراز گردد و مقدار درازي او 

اه بود و تا يك وجب منعقد در رگ باشد پس اگر فضول بسيار طول كند و تا دو دست برآيد و اگر اندك باشد كوت

بيرون آيد و گاهي قبل از ظهور اين مرض شرا بر بدن پديد آيد پس آبله آن ظاهر شود و اكثر در پايها و زير ناف و 

آن گاهي در دستها و پهلو عارض شود و ديدم كه شخصي را بر پشت و ديگري را در عضو تناسل برآمده بود و چون 

 سبب بالجملهعظيم عارض گردد و بلكه مدتي درد كند و اگرچه منقطع نشود  بكشند بگسلد و از آن ورم و درد را

 شيخ و سمرقندي و ابن الياس و غير هم فضول ردي است كه در عروق حاصل شود و اين فضول يا خون به قولآن 

و بر گرم ردي سوداوي باشد يا بلغم سوخته كه آنها را حرارت مفرط و خشكي مزاج خشك و بريان و منعقد ساخته 

 بعض به سوي بر سبيل دفع فضول آن را حصول او در جوف رگها پس طبيعت به سببشكل رگ گردانيده باشد 

فرمايد كه چون   ميشيخ شدت اندفاع آن به سببشعبهاي عروق باريك دفع كند و جلد منتفخ شود و سوراخ گردد 
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وان است كه در بدن پيدا شود از اخالط كنند كه آن حي كند لهذا بعضي گمان مي اكثر زيرجلد مثل كرم حركت مي

 گفته كه اين حق است چه بعد قرشيگردد و  فاسد متعفن در عروق متكيف بكيفيتي كه از آن ديدان متولد مي

 گويد كه اين در حقيقت عرق نيست و آن حيوان است كه در بدن خجنديام و   خروج حركت او را مشاهده كرده

شود و تولد او از مادة مائي شديدالعفونت و فساد بود و از اسباب او  م متولد مي باقي اقسام كرچنان چهپيدا شود 

حكمت و  در اين  كه از آن اين حيوان پيدا گردد وآن است مزاج او به حسبتر احوال  شرب آبهاي عفن است و نيك

ال او بكيفيتي كه از  گويد كه سبب اين مرض فساد اخالط و تعفن اوست و انتقابومنصورمنفعت عظيم است و ايضاً 

است مرتكب  آن سپش پيدا شود چون در ظاهر بدن باشد و كرم چون در باطن بود و چون در عروق كه داخل لحم

كنند كه آن شعبة از ليف عصب است كه فاسد و غليظ گردد و  گردد از آن اين مرض پيدا شود و بعضي گمان مي

تر و معتمد حاصل نشده و گويند  د كه از امر او چيزي واضح گويجالينوس خارج دفع كند و به سويطبيعت آن را 

 پيدا كند و آن را در احداث اين مرض خاصيتي باشد مثل ترب آن را كه به قولكه بعض آبهاي غليظ كرد و بعض 

آنها عروق او در بالديكه آبهاي آنها ردي و راكد باشد بسيار بود و لهذا در يمن بكثرت افتد و در قريات شام كه مردم 

شود و ايضاً در بالد خوزستان و غير آن مثل جرجان و  نويسند بسيار مي آب باران مجتمع در حوضهاي مكشوفه مي

گردد و مثل قرحة بزرگ  شود ليكن در انجا منبسط و فراخ مي  خوردن پياز و سير متولد ميبه سببنواحي آن 

 و كذا شيريني بسيار خوردن و غذا نيك هضم نشدن و شود و اكثر تولد او از اغذية خشك و غليظ مؤلد سودا بود مي

كثرت تعب خصوصاً كسي را كه معتاد او نبود محدث اين مرض است و هر قدر كه مادة مؤلد آن در بدن تيزتر باشد 

درد شديدتر بود حركت او بيشتر باشد حتي كه در اندك مدت بيرون آيد و گاهي در يك بدن در چهل يا پنجاه 

 و با وجود اين از آن بعالج خالص يابند و در ابدان رطب و مخلخل استعمال كنندة حمامات و اغذية موضع پيدا شود

 مدني به عرقرطب و شراب كم افتد و چون صورت اين رشته مثل رگ بود و اكثر در مدينه منوره متولد شود لهذا 

 گويد كه عرق مدني از طبري و مسمي شده و ايضاً در بالد گرم و خشك مثل مصر و حبش دهند اكثر حادث شود
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گردد و لهذا اطباي آن بالد  نامند كه در بلدة موصوفه هنگام بسيار خوردن مردم كراث نبطي را اكثر پيدا مي آن مي

 درازي او مثل حبل و چون اطبا ديدند كه اين به سبب عرق حبلي گويند آن رااند و اما در يوناني  به اين اسم ناميده

 گويد بعيد نيست گيالني مدني موسوم ساختند و به عرقشود اسم يوناني را گذاشته  ر متولد ميعرق در مدينه اكث

مدينه  در اين كه مراد او از مدينه مدينة ديگر از شهرها باشد مثل مدينة معروق بمدينةالحكماء زيرا كه اين مرض

مخالف كنند و بعد از نضج تنقية  فصد باسليق و صافن از جانب عالجشود بخالف مدينة منوره  بسيار عارض مي

 آن نمايند و ماءالجبن دهند و در اول ظهور آبله صبر نيم درم بخورانند و روز دوم يك درم و روز به مسهلسودا 

 درم يك درم بدهند و آبله را نيز بصبر طال سازند و هرگاه رشته ظهور نمايد بر پارة اسرب كه بوزن يك و نيمسوم 

از گسستن رشته پرهيز نمايند و آب گرم بر آن ريزند و روغن نرگس و بنفشه بمالند و خاكستر  بپيچند و آن راباشد 

 با موم و روغن آميخته بمالند و اگر صابون قدري در روغن كنجد گداخته مثل مرهم پنج درمني سه درم مرداسنگ 

ردن مفيد بود و اگر نقش ساخته ضماد كنند بغايت نافع است و پوست انداختة نار در قند سياه حب بسته خو

 نخود در قند سياه به قدرپرطاوس در قليان بكشند و يا در قند سياه آميخته بخورند ازالة رشته كند و اگر پر اسپ 

گونه به آب سائيده بر محل رشته نهند اگرچه سوزش  حب ساخته بخورند نيز سود دارد و اگر اندكي مغز جمال

 و هرگاه بگسلد بايد كه آن موضع را در طول بشكافند و آنچه باقيمانده باشد  دفع كنديك باربسيار آرد ليكن در 

 بخورد بعد از آن مرهم آن رابيرون آرند و بعد از آن پنبة كهنه در روغن زردتر نموده در آن موضع نهند تا بقية 

جان پخته روغن چراغ  برند و اگر شيشه سوده آرد ماش زردچوب سوده سرگين مرغ پياز پخته مغز بادنكار بهمدمل 

 بندند براي ورميكه بعد از گسيختن رشته حادث شود مجرب است گرم نيمهمه را درهم نموده و در ظرفي پخته 

آرد انگزد يكسير شاهي قند سياه كهنه چهار   نافع عرق مدني حب كه رشته را بغير كلفت برميذكر بعض ادويه

 قند يك جزو سهاگة بريان ايضاً سه توله روغن گاو بخورند سير شاهي از همه هفت حب بندند و هر روز يكي با

 مجرب بعض احبا مرداسنگ يك ماشه سوده در چهار دواي نه ماشه بخورند به قدرسياه شش جزو آميخته هر روز 
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پنج توله روغن زرد آميخته همراه كهچري بخورند در ابتداي مرض كه شرا و آبله كند بدهند كه همان روز زائل شود 

 سهاگه نيم درم در روغن زرد حل كرده هر روز تا سه روز بخورند و غذا چرب بايد خورد گويند كه هرگاه رديگ

 چتاور سوده در ديگرعالمت خروج رشته معلوم شود كافور مرح سياه طال كنند كه برنيايد و مادة او تحليل گردد 

رگين كبوتر و قند سياه طال كنند و يا زرنيخ و  برآمده زائل گردد يا سيك بارروغن گاو آميخته طال كنند كه همه 

 چهار دام روغن گاو نيم پاو اول بالدر هر يك براي دفع رشته صابون بالدر ديگرسعد و يا مقل و اشخار طال نمايند 

را در روغن سوخته دور كند پس صابون انداخته بپزند و حل كرده بدارند و بر پارچه ماليده بچسپانند و از آب 

 به دستورارند و اين دوا در ابتداي ظهور آبله نيز مفيد و راقم پياز را بريده عوض بالدر در روغن سوخته محفوظ د

 افيون پياز صابون روغن كنجد اول صابون و پياز را ريزه ريزه ديگر آورده و خيلي مفيد يافته به عملساخته اكثر 

 بردهن نارد و حوالي آن ضماد كنند و هنگام كرده در روغن جوش دهند پس افيون حل كنند كه مثل مرهم شود

 رشته بدهند پس ضماد كنند و بعضي صابون دو مانگ و آب پياز و روغن كنجد هر به موضعتياري دوا بخار آن 

بندند در چند روز  پزند تا سخت شود پهن كرده همه بر نارد مي واحد يك مانگ گرفته هر سه را در ظرف آهني مي

 شسته بربندند به شراب سياه يك توله باريك كوفته در شيرآگ يك توله قرص بسته زخم را  برگديگركند  دفع مي

و بااليش برگ تنبول نهند و از صبح تا شام بسته دارند در چند بار تمام بيرون آيد و اگر هرتال را در شير برگ آگ 

 نافع عرق مدني ضمادنيز نافع بود سائيده قرص ساخته بر موضع آبله بندند و بااليش برگ پان و يا برگ آگ نهند 

دال يكدام صابون دو دام افيون ده ماشه باريك سائيده در روغن كنجد هشت دام پخته مخلوط سازند كه مثل مرهم 

 مجرب اسپغول تخم كنوچه مرداسنگ سوده در سركه جوشانيده ايضاًشود بر برگ تنبول ماليده صبح و شام بندند 

 اسپغول تخم ريحان در آب ليمو سائيده ضماد كنند و در هر ايضاًه بر آن بندند  گل چرب كردبه روغنموضع را 

 كه بغايت مفيد و مجرب است پنجال كبوتر صحرائي ايضاًپاس تجديد آن نمايند و ضماد برگ ريحان نيز نافع است 

 دوا را جدا به عدهد هشت جزو تنكار يكجوز هر دو را سائيده در بول آدمي پخته ضماد نمايند و سه روز بسته دارن



975 

 

 يك و نيم براي رشته پيه بز طال بر نيايد به تمامهكرده سرشته به آهستگي بيرون كشند و باز ضماد ننمايند اگر 

توله سير سبز يا خشك سه پوتهي با هم سائيده بر موضع جراحت صبح و شام نهند تا جراحت را زياده وا كرده تمام 

شود و از اغذية كه  فرمايد كه حفاظت از عرق مدني در بالديكه پيدا مي رئيس ميال  شيخاقوال حذاقرشته را برآرد 

 موضع و تنقية به حسبگردد بمضادت سبب او نمايند و آن به استفراغ خون روي از فصد باسليق يا صافن  متولد مي

رتب از سنا و  شربت هردو هليله و طبيخ افتيمون و شرب حب قوقايا خاصةً و استعمال اطريفل مبه مثلخون 

شاهتره و ترطيب بدن به اغذية مرطبه و استحمام و سائر تدبير مرطب معلوم باشد و هرگاه اثر او ظاهر شود صواب 

ين و كافور بعد تنقية بدن به صندل كه تبريد عضو به اضمدة مبردة مرطبه مثل عصارات بارده معروفه آن است

 بر موضع آن كنند و از اطليه جيده طال از صبر و صندل و كافور استعمال نمايند و ايضاً استظهار بچسپانيدن زلو

 منع كند و آن رااست و يا مرو و بزرقطونا و شير تازه پس اگر فائده نشود و به آبله كردن آغاز نمايد بساست كه 

ن صبر طال  و نيزم صبر بخورد و بر آدرم يكبگرداند و تخفيف امر در آن كند اينكه صاحب او سه روز متصل هر روز 

 عالج از اينكند و يا بر دهن او رطوبت لزج صبر تر طال نمايند و همچنين در ابتداي آن كه خارج گرددد و اگر 

 بدان بربندند و بر آن به آهستگي اندك اندك بپيچند چيزي كه كه براي او آن استمتاثر نشود و بيرون آيد صواب 

و بهترين او پارة اسرب است كه بر آن بپيچند و بر ثقل او در جذب  خارج شود بغير انقطاع به الكلمهيا سازند تا 

طور كه در  رشته اقتصار نمايند كه به آهستگي منجذب شود و منقطع نگردد در تسهيل خروج آن جهد كنند به اين

اومت الحراره و مانند آن مد تسخيف و تخلخل عضو بنطول از آب گرم و لعابات مبرده و ادهان لينة بارده و لطيف

 خيري بل زنبق بل به روغن تلطيخ به مثلنمايند تا خروج او سهل گردد و گاهي بدين آسان نگردد بلكه احتياج 

 بيرون آرند و به الكل بشكافند و آن راهمان افتد بر آن مرهم زفت استعمال كنند و اگر حدس واجب گردد كه 

حاده حذر كنند كه آن گاهي باكله مؤدي گردد و هرگاه بر مانعي نباشد بشكافند و اخراج نمايند و از استعمال ادوية 

 به الكل بكشند به لطفاواخر او ادمان دلك بنمك اندك اندك كنند و از خلف به آهستگي بمالند و از مخرج او 
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خارج شود و خصوصاً چون بعيدتر از خلف او بشكافند و در آنجا زير او سيل داخل نمايند و دفع كنند ادامت مسح 

 خارج گردد پس اگر به الكل و آن بملح اندك اندك و به آهستگي بيرون آيد و هرگاه اين عمل بدان كنند كنند

 به آهستگي بيرون آرند و به عده بار ديگر گرفته شود كه آنمنقطع شود و پوشيده گردد از شكافتن او چاره نباشد تا 

 و استفراغ خون اندك و اخراج صفرا  استض گويد كه عالجش فصد مريطبريمعالجة موضع بعالج جراحات كنند 

 به ماءالشعير لزوم مريض به عدهبه ادوية كه مخرج صفراي صرف باشند مثل سقمونيا و افسنتين و شربت ورد مكرر 

 بادام بنوشند و غذا از بچة ماكيان رطب به روغنو حريرة مرتب از نشاسته و شير بز و اگر فصل ربيع باشد ماءالجبن 

سازند و در جميع تدابير او مسلك ترطيب و تعديل حرارت سلوك نمايند و دائم بر عضو موم روغن كه از و پاچة بره 

روغن بنفشه ساخته و بر آن اندك زوفاي رطب انداخته باشند بمالند و اگر در شهري باشند كه هواي او گرم و 

 اگر فصل گرما بود مسكن او بپاشيدن  بلديكه هواي او بارد رطب كثيرالرطوبت باشد نقل كنند وبه سويخشك بود 

آب و بادكش و فرش برگ بيد خوش سازند و امر بشميدن بنفشه و نيلوفر نمايند و هرگاه مريض ارادة پيچيدن 

پيچد و عالمت خروج انقضاي او ظهور خارش   بهآن رارشته بيرون آمده نمايد بر موضع روغن بمالد پس به آهستگي 

 كه خارش اول با آن استي خروج او نيز خارش موضع است و فرق ميان اول و ديگر در موضع است و عالمت ابتدا

الم بود و خارش ديگر بالذت باشد پس هرگاه رشته بگسلد بحيلة يا بحال طبيعي موضع آن دهن گشاده ماند از 

يد اين  پس اگر رشته در عضوي ديگر ظهور نما استاسفل صلب و مترشح بريم متصل گويد كه او سرگين گنجشك

شود و ملتحم گردد و ماداميكه دهن گشاده باشد و ريم كه  موضع به گردد و اگر منقضي گردد ايضاً بعد زماني به

 و جراحت ملتحم آن است بقية در اينجامذكور شد ترشح كند و رشته در عضو ديگر ظاهر نشود يقين كنند كه 

ز موضع ديگر بيرون نيايد و اما چون منقضي گردد موضع  طبيعت آن فضله را تحليل نكند و يا رشته اكه آننشود تا 

 بخارند تا منبسط گردد و از آن خون برآيد پس ترك آن را كه بژاله يا برف آن استاو بوضر بافي ماند عالجش 

 شود عالجش بعينه همين عالج نمايند كه آن خشكريشه كند و به شود و همچنين آنچه در ملك جرجان ظاهر مي



977 

 

 اشيا در معالجه نوشيدن ماءالجبن و ترطيب بدن به اغذيه است پس اگر در بدن امتال ظاهر شود  و بهتريناست

 گويد كه هرگاه مجوسي بسيار باشد به روغن كه از حقنه لينه آن استاستفراغ او به اشربة خفيفه كنند و اولي 

 ترطيب بدن كنند به اغذية بيربه تد كه ابتدا  استعالمات اين مرض ظاهر شود و جائي از عضو آبله كند واجب

 حريفه مثل به قولالمزاج و دخول حمام و نطول آب گرم بر جاي مرض و از خوردن  محموده و خوردن لحوم معتدل

پياز و سير و خردل و ترب و از تناول اغذية غليظه و حريفه مثل كواميخ و ماهي شور و لحم نمك سود و خرما و 

 بخورد و بر موضع بصبر طال نمايد كه اين از درم يكو صبر سقوطري هر روز مانند آن پرهيز نمايند و صاحب ا

دريابد و طبيعت معتدل باشد  تب حدوث او منع كند و اما چون ظاهر شود بايد كه نظر كنند اگر صاحب او التهاب و

لفواكه نمايند و باشد اسهال بماءا تب  باسليق از دست مقابل موضع مرض كنند و اگر طبيعت محتبس وبه فصدابتدا 

نباشد و حرارت در جاي خروج  تب با وي اشياي مبرده مرطبه مانند ماءالشعير و غيره استعمال كنند و اگر در بدن

 باسليق از دست به فصددريابد و طبيعت معتدل باشد ابتدا  تب رشته بود بايد كه نظر كنند اگر صاحب او التهاب و

باشد اسهال بماءالفواكه نمايند و با وي اشياي مبرده مرطبه  تب بس ومقابل موضع مرض كنند و اگر طبيعت محت

نباشد و حرارت در جاي خروج رشته بود بايد كه صاحب او  تب مانند ماءالشعير و غيره استعمال كنند و اگر در بدن

ربندند و بر  بر قطع اسرب بآن رارا نقوع صبر به آب كاسني بدهند و چون خوب ظاهر گردد آنچه از آن ظاهر شود 

آن به پيچند و هر قدر كه از آن بيرون آيد بر آن پيچند و اندك اندك به آهستگي بكشند تا منقطع نشود و همه 

برآيد و در بدن چيزي از آن باقي نماند و اين ضماد كنند موم ربع رطل روغن كنجد يك رطل مرداسنگ خاكستر 

اخته ادويه بر آن انداخته مرهم سازند و بر موضع طال كنند و ني هر واحد سه درم بوره يك درم موم را در روغن گد

 ناحيه كه از آن رشته آمده به سويايضاً به اسپغول و روغن بنفشه ضماد كنند و اگر رشته بگسلد موضع را در طول 

 آن راابقي باشد بشكافند تا از همه مادة او كه در آنجا باشد خالي گردد و در آن روغن زرد و پنبة كهنه بنهند تا م

 گويد كه بعد فصد هر صبح منضجات فضول غليظه بنوشانند خجندي به ادوية منبت لحم عالج كنند به عدهبخورد 
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 افتيمون و حبوب و مطبوخات مخرج سودا كنند و به مطبوخ تنقية به عده آثار نضج در قاروره ظاهر شود و كه آنتا 

به  و هرگاه حادث شود و طبع قبض باشد بحقنة لينه يا تنافع اس آن رااطريفل صغير مخلوط بسنا و شاهتره 

باشد واال گوشت  تب  بادام دهند اگر با آنبه مغز فواكه و هليلجات تلئين نمايند و غذا ماءالشعير و ماش مطبوخ

ج طيور فاضله و حلوان خورانند و از گسستن رشته احتياط نمايند و غالمي را ديدم كه از انقطاع رشته بعد چهار پن

 Ĥن استنمايد باقي هم روز بمرد و ضماد خاكستري ني و غيره كه آن در ذيل عالج گذشت اعانت بر خروج رشته مي

 كه حب اصطمخيقون يا قوقايا يا اين است گويد كه آنچه منع حدوث او كند ابن نوحكه در اقوال سابق مسطور شد 

 تربد و قنبيل هر واحد يك جزو كوفته بيخته با مثل آن اين معجون بخورند بگيرند هليله و بليله و آمله و زنجبيل و

 در منع اين مرض و ترك لحم و شراب البته كنند  استفانيذ سرشته ده درم از آن بخورند و اين معجون را خاصيتي

ا  و فواكه در بالديكه عادت تولد اي مرض در آن باشد پرهيز بايد كرد و چون التهاب و آبله ابتدبه قولو از خوردن 

 ضماد آرد گندم به عدهكند صبر تا سه روز بخورانند و طال كنند و چون رشته برآيد بر قطعه اسرب يك درم بپيچند 

 گويد كه ردع و منع رشته از خروج بعد تكون ماده بوجهي از گيالنيو زردي بيضه و روغن گل بر موضع نمايند 

شود و   بدن از مواد رديه كه از آن اين مرض پيدا مي يكي تنقيةر استوجوه جائز نيست و اصل در آن رعايت دو ام

دوم تحصيل خون نيك رطب مزاج و اخالط رطبه و رطوبات عذبه كه در آن حدت و لذع و حراقت و مانند آن نباشد 

و ماءالشعير بعناب و آلوبخارا استعمال كنند اگر در طبيعت قبض باشد واال ماءالشعير ساده با خرفه و امثال آن 

ي مرطب كنند و استحمام رطب و طالي عضو به اطليه مرطبه و ريختن نطوالت ها به روغنو مالش عضو بدهند 

 و  استمرطب از حشايش مرطبة مزيل حدت اخالط معذب آن نمايند و معجون قنبيل را در ابطال آن خاصيتي

 كه در اين استمجرب نوح گذشت و ضماد  مادة آن را در مدت ده روز مستاصل گرداند و نسخة آن در قول ابن

 و تراشيده بر كار به گل مسح كرده بر آن نهند و چون برگ صبر را به روغنسركه تخم كنوچه بپزند و موضع را 

 و گويا كه ميان اين مرض و بصبر  استموضع ببندند در هر وقت كه باشد از اجود معالجات اين مرض و عالج مجرب
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 رشته بگسلد از آن اوجاع شديد و احوال هائله كه از آن بر مريض  و چون است خاصيتبه حسبمدافعت و مقابله 

اند كه عضويرا كه در آن رشته برآيد در آب گرم غرق كنند تا بحرارت آب  خوف باشد حادث شود لهذا اشارت كرده

 بهر وجه كه خواهند استعمال  است به انگشت اندك اندك دفع كنند و در طبيعت زفت جذببه عدهبيرون آيد 

 و ايضاً بگيرند اشق و نيكو استمرض  در اين  از سنبل مرتب كنندكه آن بسازند و الغار حبند و مرهمي كه از كن

 نهند نيز نفع به عسلپياز نرگس و بيخ ني و سائيده بغسل سرشته بر آن موضع ضماد كنند و اين ادويه اگر مفرد 

 گويد كه استفراغ ماده خضرمن استعمال كنند  مرهم جدوار تاليف به عدهبخشد و بعد شكاف اوالً مرهم رسل 

 شربت شاهتره مدبر با ريوند و هليله سياه و حجر ارمني و اگر از بلغم شور بود با به مثلنمايند اگر سوداوي باشد 

غاريقون و هليلة كابلي آميزند و اغذية مرطبه مثل ماكيان فربه و شورباهاي چرب و حريرة جو بتخم خيار و مغز 

زمان بطور اطباي هند چنان رواج يافته كه اول روغن زرد بر تمام  در اين نويسد كه  ميميرعوضدهند تخم كدو 

به درم رشته همي مالند بعد از آن برگ عشر بستانند و روغن بر آن ماليده گرم نمايند و بر تمام درم تكميد كنند 

ص سازند و بر سوراخ نهاده بربندند از  شهدي كه دواي هنديست معروف باريك سوده با بول آدمي سرشته قرعده

آورد و اگر عوض دواي مذكور آرد ماش هندي يا موه چهار دام انگزد يك مانك دراندك آب سرشته  بيخ بيرون مي

گويد كه اول فصد صافن يا  مصنف اقتباس هم نافع بود به دستورقرص ساخته بربندند بعد مالش روغن و تكميد 

ت بغلم و سودا بكرات و مرات فرمايند و حمام معتدل متواتر استعمال به مسهالو تنقيه باسليق از جانب ديگر كنند 

كند و وزن صبر روز اول نيم  نمايند و نقوع صبر به آب كاسني سبز سه روز و يا هفت روز بدهند كه قلع اين علت مي

روز پنجم نيمدرم هر روز بكاهند و  درم و روز چهارم دو درم بايد و از يك و نيمدرم و روز دوم يك درم و روز سوم 

همچنين تا هفت روز دهند و شب خيسانيده صبح با شكر بدهند و هرگاه رشته گسسته شود و عضو ورم كند آن 

عضو را در آب شور و يا در آبي كه شب يماني و نمك طعام و تنكار در آن جوشانيده باشند بدارند و به اضمده و 

 برآرند و به تمامهضجه مدد نمايند تا باز بزودي پديد آيد و آنجا را منتشر شكافته اطلية اكمده و نطوالت جاذبة من
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 هامان منع   و اين اطريفل استخان كه قاتل ديدان بمرهم اعجاز وغيره مندمل سازند و خوردن اطريفل قنبيل علوي

 هليلة كابلي بيست درم  بگيرند پوستصفت اطريفل هامان ر استاالث كند و در فع اينمرض عظيم از حدوث آن مي

 كابلي پانزده درم زنجبيل شيطرج هندي سعد كوفي زوفا قسط به رنگ ده درم هر يكپوست بليله آمله افتيمون 

 سه درم ساذج هندي دو درم بسفانج اسطوخودوس هر يك هفت درم غاريقون پنج درم مصطكي انيسون هر يكتلخ 

 چهار درم عسل سه يا چهار وزن هر يك دارفلفل نارمشك حاشا قرنفل خيبربوا كندر جوزبوا هر يك دو درم فلفل

 كه اهل و سكنه بلديكه در آن است عموم به طريقگويد كه عالج آن مؤلف جوامع ادويه شربتي از سه تا چهار درم 

آن اين مرض عام باشد و خصوص معتادين بدين مرض در فصل بهار البته تنقية بدن نمايند از فصد و مسهالت صفرا 

و بلغم مانند حبوب سقمونيا وصبر و قوقايا و نقوع صبر و يا مطبوخ افتيمون و يا هليلجات و سنا با مغز فلوس 

خيارشنبر و شيرخشت و يا شربت ورد مكرر و يا ترنجبين و روغن بادام و دواءالتربد و حب عصارة ريوند و ماءالجبن 

كنند اطريفالت چند روز مانند اطريفل سنائي و افتيموني و امثال اينها بعد از منضجات و بعد از تنقية استعمال 

 و كثرت استحمام نمايند و دموي مزاج را تصفيه خون و فصد و آن استقنبيلي و معجون قنبيل كه قامع مادة 

 ضرورت و قوت و بعد از آن اشياي معدلة مزاج خون از اشربه و ادوية مناسبه بياشامند به قدرحجامت و اخراج خون 

يه لطيفه مولد خون صاف لطيف خورند و اجتناب از اغذيه و اشياي مؤلد آن مثل پنيبر خشك شور و گندنا و و اغذ

تره تيزك و گوشت گاو و مرغ پير و بز پير و پرخوري و تخمه و آشاميدن آبهاي غليظ راكد نمايند و بعد از ظهور 

 بكشند تا برآيد و نگسلد و آب پياز بر آن آن راته  بر آن بفشارند و آهسته آهسآن رارشته قدري پياز را كوبيده آب 

 دفعه برآيد بهتر بزودي دهن آن زخم را بند نمايند كه هوا يا آب داخل آن به يكفشرده باشند اگر تمام آن  مي

ا بر  بحال خود بگذارند و بر آن آب پياز بفشارند و قطعه پياز رآن رانگردد و اگر قدري برآيد و باقي به آساني برنيايد 

 بچوب پاميل سرب پيچيده بعصابه بربندند و بعد از زماني گشاده بر آن آب پياز آن راآن گذاشته آنچه برآمده 

 بر آن آب پياز افشرده و قطعة به دستور بكشند تا برآيد و اگر باز تمام به آساني برنيايد آن رابفشارند و بماليمت 
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 آرند تا تمام آن برآيد و اگر رشته بگسلد و به عمل بكشند و همچنين ربه دستوبندند و بعد از زماني  پياز گذاشته به

 كه Ĥن استرسد و مريض بيقرار باشد اين ضماد كنند و نسخه آن همبه هم تب ورم كند و درد شدت نمايد و از آن

ر ورم در آن روغن چراغ يعني روغن بزركتان و شيشه و غيره است و در ذيل عالج مسطور شد بر پارچه ماليده ب

گذارند و هر روز تبديل نمايند در سه چهار روز پخته گردد پس اگر خودبخود منفجر نگردد نشتر زنند و بماليمت 

بفشارند كه چرك آن برآيد پس فتيله بصابون آلوده و يا برگ نيم سوده بر دهن آن گذارند تا بند نگردد و بر آن آن 

طريق  بمرهم مناسب ملتئم سازند آن را به عدهك آن برآيد ضماد را گذارند تا باقي نيز پخته شود و همه چر

مرض اگر ماده صفراوي باشد گاوزبان شاهتره بسفابج اسطوخودوس  در اين استعمال منضجات و مسهالت

 دو مثقال آلو بخارا آلو سياه انجير زرد مشمش هر يكبادرنجبويه گل بنفشه گل نيلوفر افتيمون در صره بسته 

 ده دانه مويز منقي بيست دانه تمرهندي زرشك هر واحد دو مثقال ادويه را سواي ر يكهاصفهاني سپستان 

 سوم حصه آب بماند پس صرة افتيمون را انداخته كه آنافتيمون شب در آب دو رطل خيسانيده صبح بجوشانند تا 

سكنجبين افتيموني يك دو جوش ديگر داده فرود آرند و افتيمون را بمالند و افشرده دور كنند پس صاف نموده 

 دو مثقال در طبيخ و هر يك تخم خيارين هر سه نيمكوفته خربزهپانزده مثقال داخل كرده بياشامند و روز دوم تخم 

هر الثعلب پرسياوشان  السوس عنب ترنجبين ده مثقال بعد طبخ اضافه كنند و روز سوم بيخ كاسني بيخ باديان اصل

مثقال روغن بادام يك مثقال داخل كرده بياشامند و شب حب سقمونيا يا  دو مثقال و فلوس خيارشنبر پانزده يك

صبر ياقوقايا و يا حب عصارة ريوند هر كدام كه مناسب دانند بخورانند و صبح روز چهارم اين مسهل سهل كامل 

 دو مثقال سناي مكي چهار مثقال عود صليب دو درم هر يكجامع بدهند قنطوريون دقيق تخم كاسني گل سرخ 

 دو مثقال مع ادوية منضج روز اول سواي آلو و انجير و مويز و هر يكعناب ده دانه پوست هليلة كابلي هليلة سياه 

مشمش اصفهاني و تمرهندي و زرشك مع ادويه روز دوم و سوم ليكن وزن افتيمون چهار مثقال و سپستان بيست 

 ده هر يك و صاف كرده شير خشت گلقند  بجوشانندبه دستوردانه كنند و در سه رطل آب شب تر كرده صبح 
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 سوده بر آن پاشيده نيمكرم بنوشند درم يكمثقال بر اجزاي مسهلة سابق افزوده و سكنجبين دور كرده ريوند چيني 

شسته با يكدانگ حجر ارمني مغسول آميخته بخورند و بااليش شربت  به گالب و روز پنجم يك عدد هليلة مربي

 ده مثقال حل كرده بياشامند و روز ششم منضج روز اول و روز هر يك بيدمشك و گالب گاوزبان ده مثقال در عرق

هفتم نسخة روز دوم و روز هشتم منضج روز سوم و شب نهم حبوب مذكوره و صبح آن مسهل روز چهارم بياشامند 

زان ادوية منضج و و در امزجة حاره اسطوخودوس و قنطوريون و بادرنجبويه داخل نكنند و در كاهيدن و افزودن او

 و اگر ماده بلغميت داشته باشد روز اول منضج از  است مزاج و سن مريض موقوف بر راي طبيببه حسبمسهل 

الثعلب پرسياوشان اسطوخودوس افسنتين هر يك دو  گاوزبان بادرنجبويه بسفائج قنطوريون دقيق زوفاي خشك عنب

نيده صاف كرده ترنجبين گلقند هر يك پانزده مثقال حل مثقال انجير زرد هفت دانه مويز منقي بيست عد جوشا

 دو مثقال هر يكالسوس  كرده صاف نموده بنوشند روز دوم پوست بيخ كاسني بيخ باديان ايرسا بيخ كبراصل

بيفزايند و روز سوم فلوس خيارشنبر پانزده مثقال روغن بادام يك مثقال زياده كنند شب چهارم ايارج فيقرا يك درم 

 يكدانگ هر يك دو دانگ زنجبيل غاريقون شحم حنظل مقل ازرق كتيرا هر يكيلة كابلي تربد سفيد پوست هل

 گرم نيم بادام چرب كرده حب ساخته بورق طال سه عدد پيچيده وقت خواب فرو برند و عقب آن آب به روغنسوده 

رم شحن حنظل نيم دانگ  نيمدهر يكبنوشند و يا ايارج فيقرا غاريقون نرم سفيد ريوند چيني تربد سفيد 

 دانگ حجر ارمني مغسول و يا حجر الجورد نيمدرم مصطكي مقل ازرق كتيرا نمك يك و نيمسقمونياي مشوي 

 دو نخود يا ده مثقال شربت بنشفه سرشته سحر بخورند و يا دواءالتربد و صبح ادوية روز اول و دوم و هر يكهندي 

 اسطوخودوس و افسنتين و انجير و بيخ كاسني و ايرسا گرفته پوست الثعلب و پرسياوشان و سوم سواي زوفا و عنب

 دو مثقال سناي مكي چهار مثقال شير خشت پانزده مثقال در آن هر يكهليلة كابلي پوست بيخ كرفس گل سرخ 

داخل كرده تربد سفيد موصوف دو مثقال بر آن پاشيده بنوشند و روز پنجم هليلة مربي يك عدد شسته مصطكي 

 ده مثقال شربت هر يكيم مثقال آميخته بخورند بعد آن نبات سفيد پنج مثقال گالب عرق بادرنجبويه سوده ن

نموده بنوشند و روز ششم نسخة روز اول و روز هفتم نسخة روز سوم و شب هشتم ايارج لوغاذيا چهار مثقال حب 
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ايام ميان روز  در اين بنوشند و غذا بنوشند و روز هشتم نسخة روز چهارم گرم نيمساخته فرو برند و بااليش آب 

به  گوشتها در روز نهم نسخة روز پنجم بنوشند از ايننخوداب گوشت مرغ جوان يا دراج يا كبك و شب پالو از يكي 

 پنج شش روز ديگر هليلة مربي و مصطكي با شربت اسطوخودوس پنج مثقال و عرقيات مذكور و تخم عده

دة سوداويت داشته باشد روز اول گاوزبان شاهتره بسفائج بادرنجبويه  ماو اگرفرنجمشك يك مثقال بخورند 

 ده دانه هر يكالسوس مقشر گل بنفشه گل نيلوفر هر يك دو مثقال عناب انجير زرد  الثعلب پرسياوشان اصل عنب

وشند و  بنگرم نيم پانزدة مثقال حل كرده باز صاف كرده هر يكجوشانيده صاف نموده ترنجبين سكنجبين افتيموني 

هر  پوست بيخ كاسني پوست بيخ باديان بيخ كشوث افتيمون در صره بسته خربزهروز دوم و سوم تخم خيارين تخم 

 بادام چرب نموده و بمعجون نجاح به روغن دو مثقال اضافه نمايند و شب چهارم حب الجورد يك مثقال سوده يك

 بنوشند و صبح پوست گرم نيم برند و عقب آن آب دو مثقال سرشته حب ساخته بورق نقره پيچيده وقت خواب فرو

 دو مثقال سناي مكي چهار مثقال مشمش اصفهاني هر يكهليلة زرد پوست هليلة كابلي هليلة سياه گل سرخ 

دوازده دانه مويز منقي بيست عدد فلوس خيارشنبر پانزده مثقال شيرخشت ده مثقال روغن بادام دو مثقال عوض 

 به در نسخة روز اول و دوم و سوم افزوده مسهل دهند و روز پنجم هليلة مربي يك عددپرسياوشان و بيخ كشوث 

سرشته الجورد مغسول يكدانگ آميخته ورق طال دو عدد بر آن پيچيده بخورند و بعد آن تخم بالنگو يك گالب 

به  نسخة روز دوم مثقال شربت گاوزبان پنج مثقال گالب ده مثقال بنوشند و روز ششم دواي روز اول و روز هفتم

ايام وقت ظهر شورباي  در اين  آرند و شب هشتم دواي شب چهارم و روز هشتم دواي روز چهارم بنوشند وعمل

 به قيمه يا نخوداب گوشت مرغ جوان بخورند و شب پالؤ و قلية چالؤ و بعد اين روز مداومت بخوردن هليلة مربي

 پنج مثقال تخم شربتي يك مثقال هر يكن و عرق بيدمشك شسته و شربت از نبات و گالب و عرق گاوزباگالب 

پاشيده بايد كرد و اگر صاحب اين مرض را اوجاع مفاصل باشد در منضجات و مسهالت آن سورنجان داخل نمايند و 

اگر زن بود و ادرار طمث منظور باشد در سوداوي تخم كشوث و خشكدانه و مشكطرامشيع و در بلغمي حلبه و 
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 تخم كاسني خربزهكطرامشيع و كمافيطوس و كماذريوس و اگر صفراوي باشد تخم خيارين تخم خسك دانه و مش

تخم كشوث و مانند اينها در منضجات و مسهالت آن اضافه كنند و اگر اندك ماده باقي مانده باشد چند روز بعد 

  فراغ از مسهل مداومت به اطريفالت مذكوره و معجون قنبيل نمايند

  سعفه

 شيخ از جملة بثور قرحيه است كه اول به بثور مستحكة خفيفة متفرقه در چند مواضع آغاز كند و بعد به قولو آن 

آن بقروحي كه بر آن خشكريشه بود متقرح و ريش گردد و مائل بسرخي باشد و بر سر كودكان بسيار حادث شود و 

 بر رو و گاهي در سائر بدن افتد و آن دو  بهندي گنج نامند و صاحب او را گنجه و نزد بلوغ زائل گردد و گاهيآن را

 شير بيخيه و سعفة رطبه نامند و دوم يابس و اين نوع بغايت آن رانوعست يكي رطب كه از آن زردآب سيالن كند و 

هاي تنك و سفيد از آن جدا شود و بقوبائيت يابسه ابتدا كند و بسيار باشد كه در سرما ثوران  خشك باشد و پوست

 در گرما زائل شود و سبب سعفه رطوبت رديه حاده اكاله است كه با خون آميزد و ايضاً اخالط  وبه سرعتكند 

ت و به حدغليظه رديه پس غليظ از آن زيرجلد محتبس شود و ورم و بثور پيدا كند و رقيق از آن منتشر گردد و 

 يابس آن خلط سوداويست تاكل خويش جلد را ريش و فاسد كند و از آن زرداب لذاع سيالن نمايد و سبب نوع

 فاسد كند و بخورد و قشور از آن جدا آن را جلد مندفع گردد و به سويبسيار كه رطوبت حريفه با وي آميزد پس 

  است خشكريشه بود و آن انواعآن را كه در سر حادث شود و  است گويد كه سعفه قروحيصاحب كاملگردد و 

 كه او قروح بود و با وي در جلد سر آن استم شور بود و عالمتش نوعي را از آن شهدي گويند و حدوث او از بلغ

 تيني نامند و آن آن را كه آن استسوراخهاي باريك شود و در سوراخهاي او رطوبت شبيه بشهد بود و نوعي از 

 آن را كه  است كه باالي آن سرخي باشد و در جوف او چيزي مانند تخم انجير بود و نوعي استقروح مستدير صلب

اجود خوانند و آن نيز قروح مستدير صلب بود و با وي در سر سوراخهاي باريك بود اال سوراخهاي اين كمتر از 

 سوراخهاي سعفه شهيده باشد و از آن رطوبت مانند آب گوشت بيرون آيد و نوعي ديگر از آن بثور كوچك سرخ
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خون برآيد و نوعي از آن يابس سفيدرنگ  كه در شكل بسر پستان مشابه باشد و از آن رطوبت شبيه بمائيت است

 گويد كه حدوث سعفة شيرينجي از فضالت عفنه ابن الياسشبيه بشوره است كه از آن پوستهاي سفيد جدا شود و 

 كثرت رطوبت ابدان و كثرت به سببو رطوبات فاسده بود و اين اكثر بصبيان حادث شود خصوصاً صبيان فربه را 

يشان و نوع سعفة شهدي منبت اشعار را فاسد كند و نوعي ديگر از سعفه است كه صعود بخارات و ضعف اعضاي ا

 به قول و در مسام و دربيخ مويها حادث شود و از آن رطوبت مانند آب گوشت سائل گردد و  استاالبر معروف برؤس

ا نامند و در جلد  سعفة حرمآن راطبري مادة مؤلد اين فضول غليظ مع كيفيت حاره حريفه بود و نوعيست ديگر كه 

الحمره ظاهر شود و باشد كه رنگ او بسياهي  سر حادث شود خاصه و هرگاه موي سر بتراشند جلد سر سرخ خالص

مائل بود و صاحب او از مس دست وجع دريابد و جالينوس ذكر كرده كه اگر اين قرحه كند صاحب اوزان شفا نيابد 

ند صحت يابد و گاهي با آن خارش دائم بود و گاهي از آن پوست و اگر متقرح نگردد و بعالج موافق معالجه نماي

 گويد كه مادة سعفه معروف برؤس ابر صفراوي حاد بود و صنفي ديگر از سعفه است كه خجنديباريك جدا شود و 

نويسند كه سعفه و شيرينيه يعني   ميايالقي و جرجاني سعفة سودا گويند و آن مائل بسياهي باشد و آن را

 بثرها بودكه بر سطح بدن برآيد و در گوشت غائر نباشد ليكن بعضي فراخ شود و درد و خارش و سوزش شيرينجي

كمتر بود و سعفه پيشتر بر جلد سر برآيد و شيرينيه بر سر دردي ديگر اعضا برآيد و سوزش شيرينيه زياده از 

و لزج كه قوام او همچون قوام انگبين بود تر از سعفه بود و آنچه از سعفه برآيد ريمي بود غليظ  سوزش سعفه و سائل

تر بود و باشد كه خشك بود و هيچ از وي سيالن نكند و باشد كه شوره برآيد همچون نمك و آنچه از  باشد كه رقيق

 در اعضاي راس و از فساد خلط پيدا شود و با  است گويد كه سعفه قروحيانطاكيشيريينه سائل گردد رقيق بود و 

 يكي از دو خلط رطب يعني به سبب كه اگر آن استدد و گاهي با وي ورم باشد و عالمات او وي موضع فاسد گر

خون يا بلغم باشد سعفة رطب باشد پس اگر از بلغم بود مواد او بسفيدي مائل باشد واال اگر از خون بود بسرخي زند 

بس و تيرگي سوداويست و زردي  يكي از دو خلط يابس يعني صفرا يا سودا باشد عالمتش تشف و يبه سببو آنچه 
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 به سببصفراوي و خروج پوست مثل سبوس از هر دو و گاهي با صفراوي رطوبت مراري بود و در حال صغر سن 

مرض را پنج و قراع نامند و بصحبت هنگام بلوغ مفارقت كند و گاهي منابت مو دائم  در اين رطوبت بسيار افتد و

ضي از آن شهديه باشد و در جلد سر سوراخ مثل سوراخهاي قرص شهد فاسد شود پس به گردد و مو نرويد و بع

 كه با وي جلد بسيار سرخ گردد و آن استگردد بعضي از آن مشابه آنچه در تشقيق و تبزير آن بود و بعضي از آن 

كند و  ي اسنان و بلدان و فصول بسيار مختلف بود و آنچه گفيم بدان عود مبه حسبخون سيالن كند نزد ازالة مو و 

 كچلي و كلي گويند نوعي از سعفه بود و بسيار باشد كه پوست را بخورد و آن رانويسد كه قرع كه   ميميربهاءالدين

 آن راشود و قسم ديگر سعفه متقرح بود و   بعضي كالن را واقع ميچنان چهبندد و همچو محل داغ نمايد  مسام را 

شتر از آن افتد كه بر سر رو باشد كه پوست را بخورد و مادة اين خلطي شهديه گويند و اين بر روي و ديگر اندامها بي

 كه باالي سعفة آن است گويد كه فرق ميان شهديه و سعفة رطبة طبريحاد بود مخلوط از صفرا و بلغم شور و 

ار رطبه پوست باريك رطب نمايد و زيرا و ريم بود و آن قطعة متصل باشد حتي كه گاهي در بقعة سر بمقدار چه

انگشت يكقطعه بود و شهديه مكشوف باشد و در سوراخهاي او صديد واقف نمايد مثل وقوف عسل در شهده و 

 مرض نوعيست مرعوف بجعز و آن از اينغيرملتزق بالزاق قطعة واحد بود و سوراخها گشاده باشد بخالف سعفه و 

 به عده نكند و مثل غدد باقي ماند  كه در جلد سر ظاهر شود و سخت باشد و ريم استشبيه بدماميل وخراجات

ام كه اين علت به اوالد صيادان   گفته كه اكثر ديدهجالينوسمنحل و متالشي گردد و از مواضع ديگر ظاهر شود و 

 عالجباشد   اين علت از بخارات غليظة لزجة تخميه ميكه آن به سويشود و به اين قول ايما كرده  ماهي حادث مي

 سر رو و اسهال و از طفل نيز خون بگيرند بحجامت و به فصدد تنقية مرضعه كنند اگر طفل شيرخواره باش

 و مسهل حسب غلبة خلط نمايند و بر اغذية تفهه مثل قلية كدو و به فصدچسپانيدن زلو در مريض جوان تنقية او 

د مثل زردچوب مغز بادام مرغ اقتصار ورزند و بعد تنقيه و اصالح خون به اطلية سعفه طال نماين اسفاناخ و زردة تخم

رسد باريك به همها از اينتلخ گلنار را تينج كاغذ سوخته مازو برگ مورد بيخ سوسن اقاقيا قنبيل جمله يا هرچه 
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 كو روغن گل آميخته طال كنند و در سعفه يا بسته تنقية خلط سوداوي نمايند و ترطيب مزاج به به سركهساخته 

 بعد از آن آب گرم و لعابات مثل ر استدابير مرطبه كه در امراض سوداوي مسطواغذية مرطبة و حمام و غير آن از ت

ي بارد بمالند و ها روغنلعاب تخم خطمي و بنفشه و تخم كنوچه و تخم كتان بر سعفه ريزند و قيروطي و شحوم و 

 پس سركه و نمك  در بيني چكانند و اگر سعفه غليظ صلب باشد به آهن بخراشند تا خون آلوده گرددها روغنهمان 

التجفيف باشد مثل مرهم احمر طال كنند   بدواي سعفه كه قويبه عدهو آب صابون بمالند و يا بر آن زلو چسپانند 

 اگر مريض را در حمام غسل دهند و مكان سعفه را بمنشافة موي سر بسدر بشويند بيان ادوية مفردة نافع سعفه

 گل چرب نمايند و برگ به روغنرا بمنشفه خوب نشف كرده  پاك گردد و خشكريشه جدا شود و سر كه آنتا 

به سوسن كوفته بيخته بر آن پاشيده بچسپانند و لباس پوشانيده از حمام بيرون آرند و همچنين سه يا چهار مرتبه 

 و اگر خاكستر بروي سوخته نزد خروج از حمام و بعد چرب  است آرند مريض صحت يابد و مجرب سويديعمل

 گل بر سعفه كبوس نمايند نيز مجرب اوست و اگر در جائيكه سعفه باشد رگي بزرگ تفحص نمايند نبه روغكردن 

به و فصد كرده خوني كه از آن خارج شود بر سعفه طال نمايند بالخاصيت مجرب نوشته و كذا ريوند مثل غبار سوده 

 و ضماد حناي  استوح اليه و مسكه خوردن و طال كردن سعفة يابس را مجرب ممد است طال كردن مجربسركه

 كنجد در شيشه انداخته تا چهل روز در آفتاب به روغنقريش بر سعفه مجرب نوشته و كذا ايرسا و اگر گلنار 

 و طالي روغن گل  استبياويزند و مثل روغن گل بسازند و سعفه را مكرر بدان چرب نمايند بالخاصيت مجرب

آب و كذا استخوان فيل سوخته و كذا آب ترشي ترنج بمرصاف آميخته  زرد و كذا طالي خرزة بقر به به مومشفتالو 

 يا بخاكستر چوب انگور وكذا سرگين كبوتر به آرد جو و به زيت نيز از مجربات اوست و ضماد بول انسان به تكرار

به ه  حل كرده و كذا كرويا و يا قردمانا سودبه سركه و كذا غري السمك به عسلكذا قسط هندي سوده به آب يا 

 سوده و كذا مغز تخم بيدانجير و حب بلسان و زرنيخ زرد جدا جدا سوده به سركه سرشته و كذا و هيچ سركه

به  پخته و كذا آرد حلبه و بورق و آب چقندر و كذا ترمس تلخ به عسل سرشته و كذا حلبه كوفته به عسلمساوي 
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 و كذا افيون و نمك برابر به سركهكذا سكبيج  و به سركه و عسل و كذا سفيداب روغن گل و كذا خزف تنور سركه

سرشته ضماد كردن و بعد سه چهار ساعت به آب سرد شستن و كذا تخم شتفالو سوده و كذا خون روباه و نمك و 

 هر واحد نافع سعفه است و اگر به سركهخرزة بقر و كذا آب كرفس و باديان و زرنيخ زرد و كذا سيريش سوخته 

 گل چرب به روغن و خشكريشه از سعفه  بشويد و هنگام بيرون آمدن از حمام سعفه را مريض در حمام غسل كند

كرده بر آن  قنبيل طائفي خشك بچسپاند و پارچه پوشيده از حمام برآيد و سه مرتبه اين فعل كند سودمند بود و 

 بسم بز سوخته و  زنبق و كبوسبه روغن و سرگين فيل سوخته و كذا تدهين به زيتهمچنين كبوس كاغذ سوخته 

 و كذا به آب كبريتي و اكل و ضماد حب الصنوبر كبار و طال و سعوطه رته و به مراتج به يك كبه طبيخعسل سعفه 

ذرور حنائي كه تمام شب بدان خضاب كرده خشك نموده سائيده باشند و شرب و طالي ورس و كذا سكنجبين به 

 اطباي به قولو   مفيد استد مثل غبار سوده به ادوية سعفه نيز آب نمام و تعليق علق بر صاحب سعفه و اختالط زمر

ي به قدر سرشف آميخته و يا برگ ارند نرم كوفته به روغنهند گل تنباكو سوده و يا پوست ته كفش كهنه سوخته 

 نمك سائيده و يا كوكوكه چيزي سرخ است سائيده و با جغرات آميخته و يا خردل نصف بريان و نصف خام سائيده

 كند آميخته و يا ثمر بكاين نيمكوفته در روغن سرشف سوخته به روغنبرغن سرشف آميخته و با سم اسپ سوخته 

 و يا برگ چقندر خام به سركهو با برگ فراش سائيده قرص بسته در روغن تلخ سوخته صاف كرده و يا كلونجي 

 بعض ادوية مركبه معمول در اقسام ذكرسوده و يا سرگين بو سوخته بر سعفه طال كردن هر واحد نافع است 

كند دو   نيله تهوتهه يك ماشه دوده خانة كسيكه نخود بريان مي است جهت سعفه اطفال مجرب كهييدواسعفه 

كند  دام در روغن سرسون بريان نمايند پس بدستة آهني خوب بسايند و بر سر طال نمايند اوالً اندكي سوزش مي

سوخته نيم پاو كوكنار سوخته ربع پاو حنا كميله هر واحد دو دام سهاگة بريان بعد ساعتي ساكن شود و اگر آملة 

 نيم دام كنند و در روغن مذكور حل كرده هر يكخاكستر گلخن هر واحد نيم دام زياده كنند و وزن توتيا دو دوده 

فراش برگ  كه نافع سعفه است و مجرب برگ ياسمين برگ نيب برگ روغن اوراق برند مفيدتر باشد كار به
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بسكهپره برگ بيدانجير برگ بكاين هر واحد دو دام سائيده قرص نموده در پاؤ آثار روغن كنجد بسوزند كه سياه 

شود صاف كرده كميله مرداسنگ برگ حنا سهاگة بريان زرد چوب سوخته كات سفيد بابچي سوخته آملة سوخته 

 سرشف آميخته بمالند و به روغنششدام كوفته بيخته فلفل گرد سوخته هر واحد دو درم نيله تهوتهه نيم دام كته 

ساعتي در آفتاب نشينند و اگر آرد نخود يك مشت و اندكي نيله تهوتهه سوخته باريك ساخته در جغرات ترش 

 ايضاً  استآميخته كف مال كنند تا مانند خمير شود پس موي سر تراشيده بمالند و بعد يكپاس بشويند نيز نافع

 يك توله دو توله سهاگة بريان كميله مرداسنگ فلفل سوخته هر واحد هر يكه سوخته برگ حنا هلدي سوخته آمل

 كه در ايضاً  است تلخ آميخته بعد حلق سر ماليده باشند مجرببه روغن ماشه كوفته بيخته يك و نيمنيله تهوته 

 توله يك و نيم تنور  سه ماشه گل سوختههر يكسعفة رطب و يابس و جرب مجرب گوگرد سيماب توتياي سبز 

كهرل كنند كه سياه شود در روغن تلخ آميخته بمالند و بعد يكساعت سرگين گاوميش مالند و بعد خشك شدن 

 برگ حنا چهار توله بابچي مرداسنگ كميله كته ايضاً  استماليده دور كنند و به آب سرد بشويند سه بار كافي

 كه سعفة يابس و ضماد برند كار بهته بيخته با روغن تلخ آميخته سهاگه هر يك دو توله نيله تهوتهه سه ماشه كوف

 تازه ضماد كنند كه در به شير مغز تخم كدو ده جزو توتياي مغسول دو جزو شنگرف هفت جزو  استقوبا را مجرب

 آملة سوخته نيله  است كه همواره معمولطالي سعفه  استعديل سه بار زائل كند و تضميد نيل با سركه بي

هه سوخته مرچ سياه سوخته پوست خشخاش سوخته مرداسنگ بريان همه را باريك سائيده در روغن زرد كه تهوت

 كه جهت هر قسم سعفه و بثور سر اطفال طالي هندييكصد و يك مرتبه از آب شسته باشند آميخته طال كنند 

 دو جزو برگ هر يكرد  مرداسنگ فلفل گيك جزو هر يك كميله گيرو كات توتياي سبز شورة قلمي  استمجرب

 كه براي سعفة رطبة شديدالعفونت ايضاً تلخ داغ كرده آميخته بعد حلق سر بمالند به روغنحنا چهار جز سائيده 

 سوخته آمله پوست ر است نيم توله عدس دهر يك نيله تهوتهه برشته فلفل سياه سوخته ر استنظي كثيرالصديد بي

 قنبيل تنكار زردچوب ايضاً سائيده در روغن سرشف آميخته طال نمايند هيك تول هر يكانار كوكنار كميلة سوخته 
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 كميله حنا  است كه قروح سر را از مجرباتمرهم سعفه برند كار بهبابچي در روغن تلخ دو پاس كهرل كرده 

ة  و سركبه سرشندمرداسنگ مازو سبز پوست انار زردچوب جمله برابر باريك ساخته موم را در روغن گل گداخته 

انگور قدري اضافه كرده برهم زنند و موي سر تراشيده بمالند و اگر روغن گل نباشد روغن كنجد و گالب داخل 

 كافور رياحي شش سرخ زردچوبه گل سرخ اقاقياي مغسول  است كه در جميع انواع سعفه مجربنوع ديگركنند 

به رد هفت درم روغن گل بيست درم  دو درم سفيداب سه درم موم زهر يك گلنار كاغذ سوخته درم يك هر يك

ابوسهل گويد كه سعفة سر اگر در بدني باشد كه خون بر آن غالب بود بايد كه اقوال اكابر  مرهم سازند دستور

 حجامت بر يكي از دو صدغ نمايند اگر فصد كفايت نكند و فصد رگ پيشاني به عده فيقال كنند به فصدمعالجه 

از اخالط ديگر باشد تنقية بدن بداي مسهل آن خلط نمايند و اگر در بدن امتال گشايند و اگر در بدن غلبة يكي 

 ذلك معنباشد و مرض ضعيف بود در آن از تنقية بدن استغنا باشد و به اطليه از ادوية مقطع و ملطف و محلل و 

صفت  سازند  و سركه مخلوطبه روغنباللذع كفايت باشد و اين غرض حاصل شود هرگاه ادوية محللة ملطفه را 

 نافع سعفه توبال مس اسرب سوختة مغسول انزروت كاغذ سوخته هر واحد دو جزو گوگرد غير القرطاس دواء

 گوگرد خاكستر كدو شحم حنظل بسركة تند سائيده طال نمايند ديگر سائيده طال كنند به سركه يك جزوسوخته 

 خاكستر چوب انگور زراوند مدحرج ديگرند  و روغن گل سرشته طال كنبه سركه صمغ صنوبر گلنار مساوي ديگر

 و روغن به سركه مرداسنگ زرد چوب مساوي ديگرگلنار مازو راتينج در سركه و روغن مورد بسايند و طال نمايند 

 براي صبيان مازو ديگر و روغن گل طال كنند به سركه گشنيز خشك سوخته خزف تنور حنا ديگر به سرشندگل 

 براي ايشان مرداسنگ بادام تلخ سوخته ديگرئيده با وي نمك آميزند و استعمال كنند و خام در زيت بسوزند و سا

 براي سعفة رطبه به طبيخ خرزهره بشويند پس اين طال ديگر و روغن گل طال كنند به سركهمازو زردچوب مساوي 

ند قلقطار خاكستر كنند توبال نحاس مر قنبيل هر واحد دو جزو خاك كند و شب يماني هر واحد چهار  جزو زراو

  ..................................... و به سركه يك جزوچوب انگور صبر هر واحد 
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هنگام از گوشت و شراب  در اين  و مانند آن اقتصار نمايند وبه سركه و بر كاسني به سركهبر كاهوي مسلوق مطيب 

افور و بنفشه و نيلوفر كنند و اگر فصل آن باشد و يه حذر نمايند و كثرت شم كبه الكلالبته اجتناب كنند و از جماع 

اند استعمال  ريحان مغسول به آب سرد و اين شربت كه اهل مصر براي طواعين و فساد هوا و فساد خون تركيب داده

بگيرند آب حماض و آب غوره و آب ريباس و سركة كهنة تند هر واحد يك رطل پس بگيرند  نسخة آننمايند 

 دانگ افيون خالص در صره بسته اندازند و جوش دهند تا يك و نيم با دو مثقال ريوند كوفته و كافور يك مثقال و

ادوية صره حل شود و از آبها دو ثلث كم شود پس بر هر رطل آب رب سيب ساده و يك رطل شكر سفيد و يك 

ابن د كرده بر ناشتا بنوشند و  بيست درم سربه قدر آرند و اين شربت در آن ايام دائم به قوامدانگ زعفران انداخته 

نمود ماءالشعير بعناب و سپستان بپزند و صاف كرده و در آن اندك   اشاره احتقان در ايان ايام به اين حقنه مييسار

به روغن بنفشه و سفيدي بيضة رقيق و لعاب اسپغول خوب برهم زده بدان حقنه كنند و براي اين امراض اين قرص 

 گل سرخ طباشير تخم خرفه تخم نسخة آن  را اين مرض يا نوعي از آن ظاهر گردد  بخورد كسيكه اوسكنجبين

 و درم يكحماض نشاسته تخم كاسني عصارة زرشك حضض صندل سفيد و سرخ گل قبرسي گل مختوم هر واحد 

دانگ  مغز تخم كدوي شيرين هر واحد دو درم كافور رياحي دو خربزهنيم مغز تخم خيار مغز تخم بادرنگ مغز تخم 

 ريوند چيني سوده اندازند و بسركة كهنه سرشته يك درم قرص درم يكهمه را باريك سائيده بر هر سي درم از آن 

سازند و يكقرص هر روز با دو اوقيه سكنجبين ساده بخورند و در آن ايام در حمام داخل شوند و صبر كنند تا بدن 

 سركه و روغن گل مالش يك بار بمالند و يك بار گل نبه روغتر گردد پس بپارچه عرق را پاك كنند و آبغوره 

 چيزي كهآيد و طبيب از نوشانيدن مسهل يا  نمايند و اين معالجة جنسيه است از آن معالجات همه انواع آن بر مي

در آن هليله باشد حذر كند و از تضميد معدة او بچيزي قباض احتراز نمايد پس اگر سوزش در معده و جگر يافته 

 البته مس به روغنالعثلب و گالب صرف نهند و در تبريد جگر مبالغه نكنند و  بر آن پارچة مبلول به آب عنبشود و 

نويسند كه هرگاه بيمار را در خانه سرد نشانند و جهت تبريد حوالي او برف دارند   و غيره ميسمرقندياو ننمايند 
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 بابونه و شبت تكميد كنند تا كه سردي به طبيخو واجبست كه بر ورم پرسياوشان و خطمي و بابونه ضماد سازند 

هوا در محل ورم نرسد و آب گرم كه بعد شرط بر ورم ريزند در آن ادوية حاره پخته باشند و هرگاه فصد خواهند 

 بر طاعون اول شرط زنند زيرا كه در صورت خروج كه آن كه مراعات چند چيز اهم دانند يكي آن استكرد واجب 

 پيش از فصد حوالي طاعون كه آنفس عضو خوف انتشار سم در بدن نزد فصد كمتر باشد دوم مادة سميه از ن

چيزهاي بارد و قابض طال نمايند چون حضض و گل ارمني و ماميثا و امثال آن تا مادة سمي را كه در آنجا جمع 

رئيسه خصوصال  بمحافظت اعضاي كه آن سوم به فصد باطن بازگشتن ندهند هنگام برآمدن خون به سويشده 

 بدين اعضا نيفتد و آنچنان باشد كه اطلية خوشبوي بارد بر سينه و دل گذارند به فصدمبالغه نمايند تا مادة متحرك 

آيد و بعد از آن نيز  و خوشبوهاي سرد ببويانند و آب سرد و گالب آميخته جرعه جرعه دهند تا كه خون بر مي

سكون يابد و اين همه احتياط كه وقت فصد گفته شد بر تقديريست همين قاعده مرعي دارند تا كه مادة متحرك 

كه مادة طاعون سميت بسيار داشته باشد وگرنه بدين تدابير حاجت نباشد بالخوف فصد بايد كرد و اگر با وجود قلت 

 سميت  ضوابط مرعي دارند بهتر باشد و به احتياط اقرب بود و داللت بر قلت و كثرتاز اينسميت اندر فصد بعضي 

 پس در آن هنگام  است گفته شد و غلبة صداع و هذيان عالمت صعود ماده بدماغچنان چهاز رنگ ورم توان كرد 

شرط بر ساقها گذارند و سخت مكيدن فرمايند و زماني دراز محجمه را نهاده دارند  پاشويه كنند و محاجم كالن بي

در كل مادة رديه كه متوجه بخارج بدن شود هنگام  گويد كه استاد من گفته كه فصد و مسهل در طاعون و خضر

خروج او جائز نيست تا تعارض واقع نشود اما در ابتدا قبل ظهور او فصد و استعمال مهسل از مطبوخات و حقنجات 

واجب بود خصوصاً اگر ماده بسيار مهياج باشد تا مادة متعفنه در باطن محتبس نشود و قتل نكند و من گويم كه 

 اعضاي رئيسه ميل به سوي اعضا منتشر شده و به انصباب به سوي و  استكه مادة حار بسيار مهياجچون بينند 

دهد هم بترك فصد و مسهل و اگرچه بعد خروج بود چون قوت متحمل باشد تا مادة خبيثة  كرده پس رخصت نمي

ت بحجامت ساقين در اطفال امر متحركه قتل نكند و بسيار مردم به اين تدبير سالم ماندند و گاهي در مثل اين حال
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و كافور وعرق نيلوفر بدهند و بعد شرط  به گالب كنم و براي تبريد و تقويت قلب شربت ورد تازه و شربت صندل مي

موضع تدبير انضاج بعالج و خراج و اكله كنند و استاد من امر بشق بچة مرغ و وضع او گرماگرم بر طاعون بعد شرط 

 و در آن روغن گاو كهنه و  استميه كند و گويند كه آنچه بطاعون نفع كند داغ به آتشكرد تا جذب مادة س او مي

 شدت درد و خوف هالكت بنابر به سببمرهم رسل چكانيدن و بعضي مردم طالي موضع به افيون مخلوط بزعفران 

   ردع ماده به اخماد روحبه سبب  استكنند و اين خطرناك عدم احتمام او مي

  اورام مغابن

 پديد آيد و از جنس طاعون نباشد و آن استي آماسهائيكه در مغابن كه عبارت از پس گوش و زيربغل و بن ريعن

 دفع طبيعت به سبب مغابن دفع كند و گاهي به سوي دفع اعضاي رئيسه بود كه ماده را از خود به سبباين گاهي 

 قروح به سببي رئيسه دفع كرده باشد و گاهي  اعضاكه آن بحران انتقالي بغير به طريقبود از عضوي شريف ماده را 

 آن عضو مواد جاري شود و در راه او اين مواضع باشد پس قدري از آن به سويو اورام ديگر كه در عضوي باشد و 

 ورميكه از قرحة دست  است قبيلاز اين وسعت و رخاوت و تخلخل موضع و ورم آرد و به جهت بماند در اينجاماده 

رد در پس گوش و قرحه ساق يا ران در كنج ران پديد آيد و اين نوع اورام را بفارسي باعزه گويند در بغل و قرحة س

آيد و   در ديگر مواضع بر ميچنان چه امتالي بدن از خون و ديگر اخالط اين ورم حادث شود به سببو گاهي 

شود و مشابه طاعون گردد  كور مي گويد كه گاهي در ايام ربيع و بالد مرطوب اندفاع ماده در مكانهاي مذانطاكي

ليكن آن نباشد بلكه اين يا اورام يا خراج حار بود كه دردناك باشد و گاهي قرح گردد و منفجر شود از مادة فاسد 

بنفسه يا بعالج و باعزه نامند و بمصر كبه و در شام ضربه و عالجش عالج و ماميل و اورام حاره است و بعد گشادن 

 خالصه التجارب گويد كه خيارك ورمي بود دراز شكل بهيئت بادرنگ كوچك كه اندر لفموعالج قروح بود و 

ين اسم مشهور بود و اما اطبا اين را بورم همين مواضع به همپيغولة ران افتد و گاهي اندر بغل نيز افتد و نزد عوام 

و از اعراض طاعون با آن هيچ نبود و باز خوانند و از اورام رخو شمرند و اين ورم در اول با درد سخت و صالبت باشد 
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 الم در عضوي فروسوي خود به سببرنگ او در اوائل از رنگ بدن دور نباشد و اكثر بتحليل رود و اين ورم گاهي 

عارض شود بعلتي كه مذكور شد و اين قسم عرض بود اكثر خودبخود تحليل پذيرد بعد تسكين الم عضو ماؤف كه 

لو بچسپانند و تبريد لعاب بهدانه و شيرة عناب و عرق شاهتره و شربت نيلوفر بدهند  فصد كنند و زعالجسبب بوده 

 مناسب نبود بلكه بعد تنقيه مرخيات محلله در اينجا بارد تنقيه كنند و استعمال رادعات به مسهلو بعد از نشج 

 بنفشه و موم سفيد نبه روغمانند موم و روغن گل با محلالت استعمال نمايند يا بنفشه و خطمي و تخم مرو 

 بندد و از مرخيات روغن گاو و مسكه است و گاهي ريختن آب گرم بر آن كفايت كند و تكميذ بخشت كار بهسرشته 

و سنگ گرم كرده در تحليل اين اورام مجربست و خصوصاً اگر در آفتاب گرم كرده باشند خيلي مفيد بود و 

ريوند چيني مساوي در آب برگ مكوه و ايضاً طالي جدوار خطائي الثعلب و  همچنين ضماد از حلبه و بزركتان وعنب

تنها يا با زراوند طويل برابر و اگر تحليل نشود پياز در خاكستر گرم پخته بربندند يا بهترة برگ نيب و سنبهالو نهند 

ر آرد جو و و ديگر منضجات و مفجرات كه در عالج فلغموني و خراج و دبيله و دمل مسطور شد استعمال كنند و اگ

توله ريوند چيني سه ماشه در جغرات پخته ضماد كنند در تفجير ورم و تسكين درد مجربست و اگر منفجر نشود به 

 كه  استاورام افتد الزم در اين  آرند و آنجا كه اتفاق تضميد روادعبه عملنشتر بشكافند پس مراهم مدملة قروح 

زمان ورم بن ران كه بهندي بد  در اين ده به اعضاي رئيسه بازنگردد وكوشند تا ما بتقويت دل و دماغ و فم معده هيم

شكافد و فصد و مسهل  گردد يا مي شود و از عالج مرض مذكور تحليل مي گويند اكثر در آغاز مرض آتشك عارض مي

  صداع و نافع اورام غاين اگر ورم پس گوش يا درد گوش وذكر ادويةافتد  سودا و اطريفل شاهتره در آن مفيد مي

الثعلب جوش داده شربت نيلوفر  باشد بهدانه سه ماشه عناب پنج دانه سپستان نه دانه در عرق شاهتره عرق عنبتب 

 دو ماشه در آب هر يكدو توله خاكشي چار ماشه داخل كرده بنوشند و رسوت گل ارمني جدوار صندل سرخ 

ش اندازند و جو نيمكوفته مكوه نيلوفر گل خطمي الثعلب سبز سائيده ضماد نمايند و شير دختر قدري در گو عنب

 شش ماشه كوكنار چهار هر يكبرگ كنار در آب ده آثار جوش داده پاشويه نمايند روز ديگر گل خطمي بنفشه 
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هر الثعلب  عدد مكوه شش ماشه نيلوفر چهار ماشه در شير گاو پاوسير جوش داده بخور سازند و گل خطمي عنب

Ĥن خ الثعلب سبز سائيده ضماد سازند كه معمول حكيم شريف بر دو توله در آب عنب شش ماشه مغز خيارشنيك

آن و انصباب فضول جگر اول فصد باسليق و تبريد  كش ران قبل از آتشك از مادة   براي گروه سختايضاً است

مسهل مسكن اخالط از لعاب بهدانه شيرة خيارين شيرة كاسني شربت بنفشه خاكشي بوده منضج فساد خون و 

 دو ماشه فلوس خيارشنبر يك توله به آب گشنيز سبز سوده هر يك آرند و رسوت جدوار به عملفلوس خيارشنبر 

به عناب  ايضاً برند كار به ورم فرمايند و بعد شكافتن ورم مراهم جاليه و مدمله به موضعضماد كند و ارسال علق 

 و گالب سوده ضماد به سركهده بنوشند و جدوار  شاهتره جوشانيده شربت بنشفه داخل كرده خاكشي پاشيعرق

 بيدانجير خوب به روغن پوست هليلة زرد ناكوفته  است ورم خيارك از مجربات گيالنيبه جهت  كهييدوانمايند 

 محلل پياز را از كارد ديگربريان كرده باريك سوده بسركة تند خمير كرده ضماد نمايند در دو سه روز دفع سازد 

 بر خيارك بندند صبح و شام در چهار روز گرم نيمبول كودك نابالغ بپزند تا مهرا شود پس قرص بسته قيمه كرده در 

 بر پارچه نهاده گرم نيم بيخ كيله در بول آدم سائيده ديگرتحليل مي شود پس حنا سوده قرص كرده بر آن بندند 

 ناديده سوراخهاي او او كنند پس بزنگار  ريوند چيني اعلي كرم تا خورده بسايند و قليلي آهك آبديگربچسپانند 

 كه از مس گيرند و اين نوع سعفه را آن استباب  در اين پر نمايند جالينوس در قاطاجانس گفته كه بهترين زنگار

 جلد را فاسد كه آنبه اين قول مخصوص كرده و گفته كه بعد زوال اين مرض در روئيدن مو طمع نبايد داشت بهر 

يت كرده كه او صاحب سعفة شهديه را در حمام ديده و از حال او سوال كرد او گفت كه اين از  حكابه عدهكند  مي

  استكند پس جالينوس معلوم كرد كه آن محتاج به پشت شود در سرما رجوع مي  در گرما رفع مي استچهل سال

قية سر او نموده و در زماني قليل از  امر به اقتصار بر اغذية ناشفه كرد و فصد و تنآن راو آن رو را از حمام بمداوه و 

 موي به عده نزد استعمال قوانين آن  است امكانبه حسباالبر استفراغ  آن صحت يافت و عالج سعفه معروف بروس

را بموچنه بكنند تا همه اصول آنها ظاهر شود بعد آن محاجم بغير شرط در مواضع متفرقه بنهند تا از آن زرداب 
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 نهند تا بيخ موها سفيد گردد و گاهي به سركههرگاه از زرداب هيچ نماند بار ديگر محاجم  برآيد و به روغنشبيه 

سازند اوال روغن خل به اين طريق سازند كه بگيرند سركه يك رطل و در ديگ سنگين انداخته  براي آن اين دوا مي

ند پس بگيرند از اين روغن  سركه فاني شود و روغن بماكه آنبيست درم روغن گل بر آن ريزند و جوش دهند تا 

 و راتينج كه آن صمغ  استبيست درم و فرفيون يك دانگ فضه و شيطرج هندي و كهربا با كه آن صمغ جوز هندي

 هر واحد يكدانگ كاغذ مصري سوخته و مداد چيني و خستة هليلة سوخته و روسختج هر واحد نيم ر استصنوب

ورع  در اين  گويد كهحنين ابن اسحاق و  استبدواي روفسدرم تخم ترنج سوخته يك درم و اين دوا معروف 

 گويد كه در آن زرنيخ را تجربه كردم و مفيد يافتم اين همه را بسايند و در آن ابن يسارسوخته و زرنيخ افزايند و 

ر روغن حل كنند و بر سر در وقتي كه محجمه از آن جدا كنند طال نمايند كه در يك مرتبه كفايت كند و مرديرا د

اهواز عالج اين مرض بعالجات بسيار غير از كنديدن مو نمودند و در آن عالج سود نكرد و هرگاه طول كرد موي او 

 بعد از آن ديدم كه موي او بسيار ضعيف شده و عالج سعفه كه آنكنديده عالج كردم و از آن صحت يافت غير 

او آب مطبوخ حشائش محلله بريزند و حجامت مروف بعجز گرسنه داشتن صاحب اوست و اصالح غذاي او و بر سر 

شود و در اهواز جارية را ديدم كه اين مرض  بر ساقين كنند چه از تقليل غذا و جذب ماده به اسفل بدن اين زائل مي

عارض شد پس اصالح غذاي او كردم و آن به اندك سعي زائل شد واين علت بمردم كبار و كسي كه حرارت او قوي 

كنم كه شرط اذنين در آن مفيد باشد ليكن در كتابي  افتد و گمان مي  شود و بصبيان اكثر مي باشد كم حادث مي

 اين مرض را در كتاب حشائش ذكر كرده و گفته كه حشيشه معروف بفيل گوش چون حنين ابن اسحاقام و  نديده

عة حمرا بعد استعمال قوتين  تحليل كند و عالج عام سفآن رابپزند و آب او بيفشارند و بر سر صاحب عجز بريزند 

فصد و اسهال و قطع چهاررگ و فصد پيشاني و طال به اين طالست بگيرند آب كدو و آب برگ بيد و آب برگ 

 بنفشه ساخته به اين آبها اندك اندك به روغن به روغن موم به عدهخبازي و برگ خطمي و همه را جمع كنند 

 در هاون انداخته بر آن قدري زبدالبحر و بسيار اندك ورع به عده از آن بسيار تشرب كند كه آنتسقيه دهند تا 
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سوخته اندازند و بسفيد و بيضه حل كنند تا مختلط گردد پس بر مواضع حمر اطالي تخين بدان نمايند و سه روز 

دان ين طريق بدفعات اعاده ببه هم به آب گرم و سركه بشويند تا پاك گردد بعد از آن راحت داده به عدهبدارند 

 باد نرسد بگذارند تا آن رانمايند پس اگر فائده شود بهتر واال بگيرند برادة مس و بر آن آب پاشيده در موضعي كه 

 بگيرند زنگار آن و در سركه حل كرده اندك روغن گل يا روغن بنفشه بر آن چكانيده بر موضع به عدهزنگار كند 

لد او متغير گردد و از گوشت نتو كند معالجه ترك نمايند تا طال كنند واز قرحه كردن حذر نمايند و هرگاه كه ج

متقرح نگردد و بعد آن اعادة آن كنند و هروقت كه امتال شود تنقيه نمايند و جماعتي را ديدم كه براي اين مرض 

اين نويسد كه عالج سعفة شيرينج   ميالياس ابن مرض صحت يافتند از اينفصد رگ منخرين و ماقين كردند و 

به  كه اگر با حرارت مزاج باشد هر صبح جالب از عناب ده عدد و شكر سفيد ده درم بدهند و غذا مزورة ماش است

 شاهتره و هليلة سياه و كابلي كنند و از به مطبوخ هليل يا به مطبوخ بادام و اسفاناخ سازند بعد از آن تنقية بدن مغز

عفه طال نمايند و تركيب او در قول صاحب كامل گذشت عدسيه با گوشت بچة مرغ غذا دهند و بعد تنقيه بقرص س

 و يا طالي زراوند طويل و غيره كه  استپنج درم بيست درم و مقل هر يك وزن زردچوب و بادام تلخ در اينجاليكن 

بايد كه حجامت بر نقره كند و اگر آثار خون غالب باشد و   برند و صاحب سعفه را ميكار بهدر همان قول مذكور شد 

د ممكن بود فصد سر رو گيرند و در سعفه مبتدي و خصوصا در صبيان زرد چوب و پوست انار و مرداسنگ و حنا فص

ي سرد در بيني چكانند و هر ها روغن كه شير زنان در آن است گل و سركه نفع كند و عالج سعفة يابس به روغن

ذكور دهند و آب گرم و لعابات بارده مثل صبح شربت بنفشه و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشانند و غذا مزورة م

 خون برآيد و بر آن كه آنلعاب اسپغول و لعاب بهدانه بر آن ريزند و اگر سعفه صلب غليظ باشد به آهن بخارند چند

 گل و اندكي سركه حل كرده طال نمايند و عالج به روغن پنج درم هر يكزلو اندازند و صبر سقوطري مرداسنگ 

 هليله يا بحب ايارج يا به مطبوخ افتيمون يا به مطبوخ كه تنقية بدن از اخالط فاسدة رويد اين استسعفة شهدي 

 هر آنچه در آن باشد نشف نمايند و عالج سعفة معروف به عدهبحب اصطمخيقون كنند و موضع را بزنگار پر كنند 
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هند و غذا نخوداب و مغز بادام السوس سه درم و شكر سفيد ده درم د  كه هر صبح جالب از اصلآن استاالبر  برؤس

 هليله يا بحب افتيمون كنند و بر آن محجمه به مطبوخسازند و بعد از نضج تنقية بدن از صفراي محترقه رويه 

 از آن رطوبت مانند روغن برآيد بعد از آن گل ارمني و مرداسنگ كه آنگذارند و آنچه در آن باشد امتصاص نمايند تا 

 و  است قوت و حاجتبه قدر طال كنند و عالج سعفة حمرا فصد فيقال و اخراج خون  و روغن گلبه سركهمدبر 

 افتيمون و يا هليله و اين طال كنند كاغذ سوخته اسرب سوخته انزروت هر واحد دو درم به مطبوختنقية بدن 

به ل گذشت  سرشته استعمال نمايند و يا طالي خزف تنور و غيره كه در قول صاحب كامبه سركهكبريت سه درم 

ي معمول زموم و روغن بنفشه كه در آن اندك كف دريا و خرمهره و صدف به قيروط استعمال كنند و يا سركه

 گويد كه چون سعفة رطب باشد نگاه كنند  ابن نوحسوخته داخل كرده بسفيدي بيضه سرشته باشند طال نمايند

 فصد رگ پس گوش گشايند بعد از آن فصد  عدهبه سررو نمايند به فصداگر مريض قوي و بدن ممتلي بود ابتداي 

 دواي مسهل حسب وجوب صورت به عدهبعض عروق سر آنچه ظاهرتر باشد بگيرند و حجامت بر نقره كنند 

بنوشانند و از اغذيه مثل لحوم بقر و جزور و شكار و قديد و مالح و تمر و اغذية مبخره مرتب از جوز و پياز و گندنا 

 به روغنطيرو زردة بيضه و ماهي كوچك غذا سازند بعد از آن بعالج سر قصد نمايند و سر را پرهيز كند و به لحوم 

 سوده طال به سركهالبان   حل كرده و يا حببه سركهكنجد چرب كرده بر آن عود بلسان سوده بپاشند و يا مقل 

 به آب چقندر به عدهيند و  ثلث آن سركه انداخته گرم كنند و بدان سر را بشوبه قدركنند و به آب سبوس گندم 

 برند نمك و زاج هر دو سوخته و گوگرد و ديگر ادوية كار بهبشويند و اگر سعفه مزمن شود و دوام كند اين طال 

 و روغن گل طال نمايند و در به سركه و در قول صاحب كامل گذشت آميخته  استطاليي كه در آن نمك و زاج

ند و افشرده در بيني چكاننده و اگر سعفه به اطفال باشد بر گوش آنها سعفة يابس سرطان زنده يا مرزنجوش بكوب

شرط زنند و خون آن بر سر ايشان طال نمايند و مرضعه را سفوف هليله و انيسون و شكر بخورانند و اگر بدن او 

 رياضت ممتلي و قوي باشد فصد كنند و حب اصطمخيقون و حب ايارج بدهند و امر بپرهيز و ترك جماع و استعمال
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 و روغن به سركهكنند و اين طال سفعة صبيان را نافع زردچوب و حنا و زراوند و مرداسنگ و پوست انار به اسپند و 

 گرم نيمكند و آن را ادمان حمام و انكباب بر آب  گل آميخته طال كنند و اگر سعفه بر روي باشد و حمرا بود نفع مي

 بر آن و يا خوب بخارند تا خون از آن سائل شود پس به نمك و سركه  چسپانيدن زلوبه عدههر روز و فصد پيشاني 

 مص كند پس آن را طالي صابون و نهادن آن تا آن راكند  بمالند و بر آن مرهم احمر موصوف طال كنند و نفع مي

ده سعفه را اين كردن و يا بطالي عصارة خرفه مداومت كنند و آنچه از ادوية مفر  اعادة به مراتبه آب گرم شستن و 

نفع كند چون بر آن مفرد يا مجموع طال كنند شياف ماميثا و مازو و حضض و زردچوب و بورق و روغن بادام تلخ و 

بيضه و بول گاو و حرمل و زرنيخ و زرنباد و نوشادر و  سركه و مرو  و گوگرد و صمغ و مرداسنگ و موم سفيد و زردة

ر خشك و بيخ ني خشك و شب يماني و صبر و لبان و برگ زيتون شحم حنظل و جو سوخته و بيخ كبر و برگ انجي

 زكريا محمدبن سوده بر آن طال كنند به سركهو قطران ست و گويند كه سعفة رطبه را به كند چون كاغذ سوخته 

 دوايي نيست بگيرند خزف تنور كهنه دو جزو نمك يك جزو از اين و بهتر  استگفته كه اين طال براي سعفة رطب

كند   طال كنند و گفته كه در عالج سعفه و قروح رديه و در حصف و جرب كه آن تخلف نميبه سركه سائيده باريك

گويد كه  اهللا هبه ابن در تجفيف ماده نيست مع من امن از ورم از ايناعتماد بر سركه و نمك كنند كه چيزي بهتر 

ض قوي باشد و يا حجامت اگر مريض ضعيف  اگر مري استعالج معفة رطب كه از آن زرداب سائل شود فصد قيفال

بود و رگ سر مثل رگ پس هر دو گوش يا رگ پيشاني بگشايند و بعد فصد اگر يكي از اخالط بدن روي باشد و 

 هليله يا قرص بنشفه و اگر غالب بلغم به مطبوخقوت متحمل تنقيه بود استفراغ بدن كنند اگر غالب صفرا باشد 

 غذية غليظه مولد آن مثل ماهي و لحم بقر و شيرين چون حلوها پرهيز كنانند و باشد بحب صبر و مريض را از

 آس و روغن گل با برگ عليق و برگ حنا و به روغنالهضم مثل بچة مرغ دهند و فصد راس  تقليل غذا كنند و سهل

 هيجان حرارت كه آنپوست صنوبر و عدس كنند و چون انصباب فضول بايستد در عالج اين مرض ادوية محلله بغير 

 براي سعفة رطب حادث با بدان صبيان زردچوب دو درم حنا در خام و گشنيز سوخته صفت طالكند موافق باشد 
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هرواحد سه درم مرداسنگ يك مثقال ريوند يك درم پوست انار پنج درم بازو و سفيداب هر واحد چهار درم بادام 

به خوين و رصاص محرق هر واحد دو درم ادويه كوفته بيخته اال سوخته شش درم اقليمياي نقره و زرد و گلنار و دم

 گل و سركه پرورده بر سر مكرر طال نمايند كه تجفيف و دفع آن كند و عالج سفعة يابس بترطيب بدن از روغن

 بيضه كنند و موم و روغن و پيه ماكيان بر سر طال نمايند و  اغذية مرطبه مثل ماهي صخوري و ماكيان و زردة

آن  ريزند و اگر مريض جوان باشد از جماع گرم نيم هر روز چند نوبت در حمام داخل كنند و بر سرش آب مريض را

 منع كنند و اگر اين مريض به اطفال باشد رگ پس گوش بگشايند و بخون آن بر سر طال كنند و بعد از آن هم را

نويسند كه   ميايالقي و جرجانييند احمر طال سازند و سر را به آب چقندر و سبوس مطبوخ به آب و سركه بشو

سعفه بيشتر از خون مخلوط بصفرا يا بلغم شور ردي تولد كند اما آنچه از خون صفراوي متولد شود ريم او رقيق و 

 هليله و افسنتين و سقمونيا به مطبوخسوزان بود و آنچه از بلغم شور تولد كند ريم او غليظ باشد پس استفراغ صفرا 

ة بلغم بحب صبر و قوقايا كنند پس ادويه طال كردن و اين طال كودكان را سود دارد مازو خام بي بايد كرد و تنقي

 طال كند و در هر ماه سه روز از آن روغن در بيني كودكان به سركه گل بريان كرده بسايند و به روغنسوراخ 

 بر روي افتد بثرهاي سرخ بود و آميزند و سعفة كه چكانند و بعضي اطبا مورد خنك و بعضي آمله به اين دوا مي

 در روي بر بخارات گرم داشتن و رگ پيشاني زدن و ديوچه اندختن و گل ارمني و كافور با  استعالج آن حمام

 گويد كه عالج سعفة كه از آن زرداب سيالن خجنديسركه و گالب طال كردن و باقي در اقوال سابق مسطور شد 

 و شرب شربت عناب و سكنجبين و غذا مزوره ماش يا  استرارت بود حجامت شيرينج گويند اگر با حآن راكند و 

 شاهتره و هليلجات و بعد تنقيه طال بقرص به مطبوخ بادام و اسفاناخ و كدو و ماهي رضراضي و تنقية بدن به مغزجو 

د و استفراغ  كه هر صبح شربت نيلوفر يا بنفشه يا ترنجبين بماءالجبن بنوشناين استسعفه و عالج سفعة يابس 

خلط موجب كنند و ترطيب مزاج به اغذية رطبه مثل ملوخيه و اسفاناخيه و قرعيه و عالج سعفة اسود فصد قيفال 

 افتيمون ومطبوخ هليله بعد از نضج و طالي به مطبوخ قوت و حاجت و فصل و استفراغ به قدراست و اخراج خون 
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 گويد كه بعد انطاكيول ابن الياس در عالج سعفة حمرا گذشت  نافع بود و كذا قيروطي كه در قآن رادواءالقرطاس 

 العبه و شحوم و از مجربات براي سعفة به مثلتنقيه حجامت سر كنند در سعفة رطب و ترطيب او در سعفة يابس 

 طال كنند و بعد به مرات و بول انسان سرشته به سركهالبان و زردچوب   كه مرد مقل و صبر و حباين استرطب 

 طالء و كافور و حنا بعد جدا كردن او به موم طبيخ ترمس شويند و براي سعفة يابس آرد جو سوخته و سركه آن به

نويسد كه چون اين مرض از مواد   ميگيالني بطم چرب كنند به روغناز دست طالء يا پيه بز و زرنيخ زرد و بعد آن 

 طبيخ افتيمون و غيره آنچه مخرج صفرا و سودا به مثلباشد البدست در عالج او از اخراج آن مواد و آن  مختلفه مي

و بلغم شور هر سه مواد معاً باشد يعني از شان آن دو ادفع اين هر سه خلط بود مثالً پوست هليلة زرد از هفت تا ده 

مثقال با افتيمون سه درم شب در آب تر كنند و صبح جوشي خفيف داده خوب ماليده صاف كنند پس صبر و 

 تنقية باقي مع به عده طبيخ بنوشند به عده حاجت سائيده به آب آن مطبوخ حب بسته بخورند ه قدربسقمونيا 

 در قول شيخ گذشت بايد كرد بعد از آن بر ماءالجبن سي درم و چنان چه ماءالجبن و شاهترة تر به مثلترطيب 

گشايند   كه در روي باشد ميافتيمون يك نيم درم اقتصار ورزند و گاهي فصد رگ منخرين و ماقين براي سعفة

ليكن سعفة كه برو افتد كم صحت يابد و بدانند كه ادوية موضعيه مستعمل در سعفه و جرب از هر قسم كه باشند 

بايد كه  بايد كه از چيزي گوگرد و از قدري ميعة سائله خالي نباشند كه اين سري از اسرار اطباست ليكن مي

 نباشد و بايد كه استعمال ادوية موضعيه مطلقاً بعد تنقيه و استفراغات باشد و از استعمال آنها در هوائي بود كه بارد

 مركب از افتيمون و هليلجبين و تخم كاسني و شاهتره و به مطبوخفاعلة اوست  عالجات سعفة يابس استفراغ مادة 

 مصنفبق گذشت گل سرخ و تمرهندي و ترنجبين و ترطيب مزاج به اشربة مرطبه و غير آن كه در اقوال سا

تر آيد اول تنقية صفرا كنند انگاه  التجارب گويد آنجا كه قرحه و سبيع نبود و درد كند و ريم رقيق و سوزان خالصه

 قيفال يا به فصدقوابض در سركه و روغن گل حل كرده طال كنند و اگر خون غالب باشد اول لختي خون كم كنند 

گ پيشاني اگر علت بر سر و روي و حوالي آن باشد و اگر بر  گوش و رگ پس گوش و رگ پوست سر و ربه شرط
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اعضاي پائين باشد فصد صافن يا باسليق انسب بود آگاه مسهل دهند و حجامت حوالي مرض هم نيكو بود و زلو بر 

مرض چسپانيدن تدبيري بس صواب بود خصوصاً بعد تنقيه و اگر ريش فراخ شود و رطوبت غليظ لزج از آن ظاهر 

 كسي را كه برداشت سوزش سركه و نمك آن استل استفراغ بلغم بايد كرد انگاه طالهاي مناسب و حق گردد او

 چرك آن كشيده شود پس چند روز يك بار كه آنباشد اگر تيزاب فاروقي بمالد و بعد آن موم روغن مالد چند

آيد بهترين عالج براي مطلق سعفه  ريش بصالح كه آنبرآسايد و بار ديگر بمداومت تيزاب و روغن با مهلت نمايد تا 

 و مداومت طالي موم روغن نفط و بصابون و آب گرم شستن كسي را كه طاقت تيزاب  استبود و اين بس عجيب

مرض مكرر ماليدن بس  در اين  و سعفة اطفال را زود به اصالح آورد و كف گوشت جوشيده استبدل نباشد عالج بي

شد تيزاب كاري و موم روغن نفط هر دو بايد و بسيار آزموده است و آنجا كه تر با  و آنجا كه ريش خبيث استمجرب

خشكي سعفه غالب بود بحمام و بخار آب گرم آن محل را نرم بايد داشت و خراشيدن آن محل و خون آن بيرون 

  مرهمي كه از مرداسنگ و زردچوبه و روغن زيتون و سركه سازند طال كردن هم مناسب باشد وبه عدهكردن 

همچنين مغز شفتالو تلخ سوخته سائيده ماليدن ومغز بادام تلخ و مشمش همين حكم دارد ليكن اگر مرداسنگ و 

توبال مس سوخته و حنا و اندك سركه ضم كنند بهتر بود و آنجا كه ريش سخت گرم و عفن باشد گل ارمني و 

تن نافع بود و مرداسنگ و پوست انار و  داشكار بهكافور در سركه و گالب حل كرده طال كردن و غذاي مصلح خلط 

زراوند طويل و زردچوبه برابر با دو چند آن حنا كوفته بيخته در سركه و روغن گل حل كرده طال كردن سعفة اطفال 

 اگر در روغن آن رارا نافع بود و سام ابرص را خشك كرده سحق نموده با روغن زيت طال كردن مفيد بود و مسحوق 

نند بهتر بود و سرگين فيل را سوخته با روغن گل طال كردن مفيد بود و همچنين زهره خوك را بريان كرده طال ك

 مؤلف تيزاب كاري را اندر آن اثري نيك بود ذلك معبا غسل طال كردن و سعفة مورد قي عالج و اصالح تام نپذيرد و 

 دستها برسد پس اول رگ سر رو زنند و اقتباس نوشته كه سعفة يابس اكثر در سر افتد و باشد كه تا بروي و سينه و

 سه چهار روز رگ پيشاني زنند و باز بفاصلة سه چهار روز رگ پس گوش گشايند و تنقية بدن بماءالجبن و به فاصله
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خان فرمايند و بعد از تنقيه قنبيل برگ حنا خرمهرة زرد سوخته بورق  سفوف الجورد و حب آن و شربت الهي علوي

 و همچنين روغن ياسمين و كذا مسكه گاوي و  است در روغن سرشف سرشته طال كردن نافعبريان هر يك دو توله

به  شهديه گويند اكثر بزبان آن راسازد و سعفه رطب كه  ضماد از تخم رواسن با روغن سياه در يك هفته به مي

يفال گيرند و بفاصلة  احتباس حيض افتد و با سيالن ريم از هر بن مو و سوزش و شدت درد باشد در آن فصد قسبب

 به مطبوخسه روز رگ هر دو صافن زنند و بعد چهار روز تنقيه نفس عضو نمايند بگذاشتن زلو و تنقية بدن و دماغ 

 برند برگ قنب سبز و برگ گالب و كار بهخان كنند و جهت تسكين درد اين بخور  افتيمون اسطوخودوسي علوي

الثعلب بيخ توله و هر روز صبح و شام به آبي    سه توله عنبهر يكه برگ انار و برگ نيب و پوست درخت انبة كهن

 به اين مرهم مندمل سازند به عدهبشويند كه در آن برگ نيب و برگ بهت و برگ انار سبز جوشانيده باشند 

 سه ماشه موم سه توله در روغن هر يكمرداسنگ مغسول زردچوب توبال مس سوخته برگ حناي خشك قنبيل 

 كه بثور كوچك سفيد بعد تراشيدن موي سر ر است گويد كه نوعي از بثور سسرهندي مرهم سازند گل گداخته

شود يعني حلق   ديدم كه به اين تدبير منقلع ميبه مرات و  استپديد آيد و بعد چند روز به شود و آن عسر العالج

  كند ع حدوث آن مطلقاً ميراس كنند و تمريخ و دلك به ليمو قطع كردن متصل بحلق سر نمايند كه اين من

  قوبا

 از خشونتي كه در ظاهر جلد حادث شود با خارشي و رنگ او گاهي مائل بسياهي و گاهي مائل بسرخي  استعبارت

 بفارسي كريون و بريون و بهندي داد گويند و اكثر حدوث آن آن رابود و كنارهاي او در اكثر سطبر و سرخ باشد و 

 مرة سودا غليظ مختلف گردد و گاهي از مخالطت رطوبت رقيق و بلغم بورقي حادث اآن راز خون حاد لطيف بود كه 

 ترين قوبا بسعفة يابس شود و اين در قوباي مزمن بود كه از آن پوستها همچون فلوس ماهي جدا شود و اين مشابه

ه قوبا از سعفة يابس فرمايد ك  ميالرئيس شيخ خبيث مودي بجذام و آن قوبا ساعي بود و  است و از قوبا نوعياست

آن اخبث دارد أو آكل و بسيار غائر بعيد نيست و سبب قوبا قريب از سبب سعفه است و سريعتر قوبا از روي صحت 
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ر ت  كه هنگام خارش تري ظاهر شود و اين سالم استتر باشد و بعضي از قوبا رطب دموي رقيق او غالب  كه مادةاست

 بلغم شور بود كه به احتراق مستحيل بسودا گردد و بعضي از قوبا متقشر بود  و بعضي از آن يابس و اكثر آن ازاست

 شدت خشكي و كثرت غور و آن مثل برص اسود و مثل خشكريشه باشد و بعضي از آن غيرمتقشر بود و از به سبب

 آن است او تر باشد و بعضي واقف بود و  كه مادة حادة رقيقه در آن غالبآن استقوبا بعضي ساعي خبيث بود و او 

  استتر باشد و بعضي از قوبا نو بود و بعضي از آن مزمن روي و قوبا مرض خريفي كه اجزاي غليظ ارضي بر آن غالب

 گويد كه قوبا شبيه به بثور منبسط متقشر بود كه در سطح جسم حادث شود و در اكثر مستديرالشكل طبريو 

 مستطيل به شكليار از جلد درگيرد و گاهي بندرت باشد و گاهي بر استدارت منبسط شود حتي كه مسافت بس

 كه از فساد خون و آن است و او  است و انواع آن بسيار بود پس جنس اول دموي استباشد و قوبا سه جنس

 و آن از فساد رطوبت و سخونت و عفونت او بود و جنس سوم  استمخالطت رطوبت فاسد بود و جنس دوم رطوبي

وداوي هنگام احتراق اخالط و استحالة آنها بسودا افتد و رنگ دموي سرخ بود و رنگ  و آن از خلط س استسوداوي

رطوبي سفيد مخالط بسرخي يا زردي و رنگ سوداوي اغبر تيره باشد و گاهي با قوبا درد شديد بود و آن هنگام 

د و اين بنابر اختالط صفرا با خلط موجب او بود و در آن حدث حادث شود و گاهي با آن خارش لذت دهنده بو

 آنچه بدان كه آنمخالطت خلط حريف با سبب فاعل او باشد و اگر خارش مستلذ نباشد بلكه مولم بود داللت كند بر 

 گويد كه سبب اين مرض دو چيزست يكي خلط ردي در بدن دوم قوت ايالقي و حاد استمخلوط شده خلط لذاع 

 ظاهر بدن دفع كند و خلط ردي دو گونه باشد يا حاد  سويبهطبيعت كه آن خلط را بنابر اشقاق بر اعضاي رئيسه 

 و يا غليظ سوداوي مختلط با خون و عالمتش خشكي قوبا  استرقيق و عالمتش خلش و دغدغه و سوزش و سيالن

نويسد كه قوبا خرازست و بعضي اطبا تخصيص   ميانطاكي و اگر مركب بود عالمات مركب باشد و  استو عدم خلش

 آن را و چون خبيث گردد و  استاند و قوبا بغير آن دهر چونكه باشد قوبا خشونتي در سر باشد كرده بدان چهحزاز 

حكه الزم شود و سعي كند و در اغلب از مقدمات جذام بود و سبب آن فساد ماده حرافت اغذيه و ادمان اشياي 
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ج رطوبت از رطب آن و خشكي  خلط است و خروبه رنگ و عالمت آن بودنش  استمغلظه مثل لحم بقر و بادنجان

 در ابتدا گرم باشد ماليدن ادوية خفيف چون روغن گندم و نخود و پوست نارجيل و چوب عالجاو از يابس آن 

شيشم و يا چك دشتي و روغن گل و بادام تلخ مفيد و ايضاً ماليدن صموغ مانند صمغ بادام تلخ و اشق و صمق بطم 

 بود و يا سركه و آب ليمو تنها و يا سنگهاره خنك و تخم پنوار و بيخ پالك و شحوم مانند چربي بط و ماكيان نافع

جوبي و بيخ كسوندي و تخم تمرهندي هر واحد در آب ليمو سوده و يا صابون و رسوت و هليله و مرمكي و مقل و 

يم و يا برگ اذراقي هر واحد در سركه سائيده و يا روناس با عسل و كذا آب مقطر لوبان دست آن و يا آب برگ س

رويد تنها و يا با سهاگة مساوي و يا بورق در آب برگ  هارسنگار و يا آب برگ كاه بندر يا كه در موسم برشكال مي

امتالس بمالند و اگر كهنه و يا زياده بود عالجش مثل عالج جرب كنند و بعد فصد هفت اندام و يا باسليق هرچه 

 برند و مروق كار بهشاهتره كنند و ماءالجبن دهند و تدبير خفيف جذام  افتيمون و يا به مطبوخمناسب باشد تنقيه 

 و اطليه چون طالي سعفه طال  استشاهتره و كذا نقوع برادة شيشم با شربت عناب تا چهل روز نوشيدن از مجربات

قند سياه كهنه نمايند و بايد كه پيش از طال زلو بچسپانند و يا از چيزي بخارند كه خون فاسد از آن برآيد و اگر 

به قدري گرفته بدست نرم كرده بر موضع و او بچسپانند و بردارند و تا يكپاس همچنين كنند همه ريشة او برآيد 

 و گياه لئوپري كه بغايت تيزست  است اگر خواهند شير انجير طال كنند كه در دفع آن از مجربات استاد مرحومعده

 كه بدوا به آن راوال قوبا ادوية رادعه چند روز طال كنند تا عود نكند وجهت قوبا و برص سياه ماليدن نافع و بعد ز

 به مرهم سفيداب و مانند آن به عدهنشود شق نمايند اگر ممكن بود پس دواي حاد نهند تا گوشت فاسد را بخورد 

و صافن گشايند جراحت را مندمل سازند و در قوباي متقشر نيز اول فصد اكحل يا باسليق كنند و اگر زن باشد هر د

 سودا و حب الجورد و مطبوخ افتيمون غاريقوني به مسهلو به منضج سودا يا مطبوخ افتيمون نضج داده تنقيه 

مفيد خان به اين عرق نيز  خان كنند پس ماءالجبن يا چوب چيني خورانند و خوردن اطريفل افتيمون علوي علوي

 بيست هر يك تخم كاسني و گل كاسني و مكوه و افتيمون  شاهتره نيم آثار سرپهوكه برگ گز و گل بكاين واست
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 پاو بسفائج يك و نيم سيزده توله مندي يا بيخ و برگ و گل يك آثار عناب كالن هر يكتوله برادة شيشم و آبنوس 

هفت توله درونج عقربي چهار توله گل گاوزبان نه توله گل نيلوفر پاو آثار شب خيسانيده صبح ده شيشه عرق كشند 

بتي از نه توله تا بيست توله با شربت عناب سه چهار توله و غذا گوشت بزغالة شيرخواره و چوزة مرغ بنان گندم و شر

 ضماد پياز و زراوند و ذكر ادوية مفردة نافع قوبابجاي آب عرق كاسني و گالب برابر و ميان طعام آب دريا دهند 

و سريش و كرويا و سنج كه مجربست و ورع و بيخ  و حلتيت و زيره  استخربق سياه و بادام تلخ كه مجرب

 و زيت به سركه سوده و كذا نمك به سركهقثاءالحمار و قرفه و دارچيني و سرگين خرگوش و خربق سفيد هر واحد 

به  و نطرون و كذا بيخ آن به سركه پخته بعد غسل موضع به شراب و روغن گل و كذا حماض خام يا به سركهيا 

 به روغن و يا به زيتندر مخلوط بزفت و سركه و كذا سرگين كبوتر به آرد جو و كذا كبريت  پخته و كذا كسركه

 كهنه و كذا به شراب و نيز و كذا خرمهره سوخته و كذا كف دريا تنها يا به سركه تنها يا به عسلبادام و كذا حرف 

 آميخته و كذا شيلم و به عسل سوده عصارة قثاءالحمار يا برگ آن و كذا مغز تخم بيدانجير و زرنيخ زرد و بلسان

كبريت و سركه آميخته و كذا شيلم و پوست ترب و نمك و كذا شير انجير و آرد جو و سركه و كذا تخم ترنج در 

 جوشانيده تا قوام آن به عسلالنعمان و كذا آب شبت تازه  قوباي وجه و كذا اقشار كندر و پيه بط و كذا گل شقائق

 و غسل و كذا سرگين فاخته به آب ترب و كذا به سركه سداب و عسل و كذا دارچيني غليظ گردد و كذا شبت و

 به سركه كوفته و كذا حلبه و انجير به تمامهتخم شهدانج بگوگرد آميخته و كذا كندش و تخم ترب و كذا حلزون 

و و سداب و عسل و سوده و كذا آب برگ انجير و نطرون و كذا شب يماني به عسل و كذا برگ جميز و كذا روغن گا

 گير كه مجرب كذا مغز تخم بيدانجير و شاخ گوزن سوخته و تخم گندنا و كذا خانة زنبورعسل و چرك بدن كشتي

 خربق سياه و كذا جوز جندم و كذا شحم حنظل و كذا مسكة تازه و كذا ترشي ترنج در قوباي و اكل و ضماد است

به  سوخته و كذا سركه عنصل و كذا مغاث و كذا گاوزبان مسلوق صفراوي و كذا دارچيني و كذا نسرين و كذا سم بز

ذكر تر در قوبا از مداومت استعمال آب گرم نيست   گويد كه عالجي نافعابن سرابيون بادام تا چهل روز و روغن
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 مرداسنگ گوگرد آمله ر استاالث  كه براي قوبا معمول مولف و عجيبحب طال كه در قوبا مستعمل ادوية مركبه

ر نوشادر سهاگة بريان فلفل گردمازو كات سفيد صمغ عربي تخم ترب برابر نيله تهوتهه نصف يك جزو كوفته سا

بيخته به آب ليمون حبها سازند وقت حاجت قوبا را خاريده به آب ليمو يا آب ساده سائيده طال نمايند و اگر بجاي 

ريا نيله تهوتهه سندروج سياه سهاگة تيليه  مجرب گوگرد كته پاپايضاًتخم ترب افيون داخل كنند بهتر است 

مرداسنگ هر واحد يك درم سيماب دو درم اول گوگرد و سيماب را يكجا كهرل نمايند كه هر دو سياه شود پس 

 كه اكثر ايضاً سائيده بمالند به سركهادوية ديگر كوفته آميخته خوب بسايند و به آب حبها ساخته وقت حاجت 

 دو درم تخم پنوار چهار درم نيله تهوتهه دو هر يك بابچي گهونگچي سرسون  است و مجربماند براي غربا تيار مي

 يا به آب ترب سوده به سركه كنار دشتي حبها سازند وقت حاجت يك حب به قدرماشه كوفته به آب ليمو سائيده 

 برند كه كار بهتكه ضماد كنند و در نسخة ديگر كوه عوض نيله تهوتهه است و وزن همه برابر و بدوغ ترش سرش

 پالس پاپره گندهك سهاگة بريان افيون  استباب مجرب در اين كه حب قوبااست  جهت گج داد معمول مجرب

برابر گرفته به آب ليمو كهرل كرده حبها سازند و قوبا را خاريده به آب ليمو حل كرده طال سازند و در نسخة ديگر 

 مجرب سهاگه نوشادر پهنكري تخم ايضاً  است عوض پالست پاپره چني گوند كات سفيد مازو استكه آنهم معمول

 دو ماشه چونه يك ماشه در آب ليمو چهار گهري حل كرده حب بندند و قوبا را خاريده به آب هر يكپنوار افيون 

 چهارده هر يك مجرب سهاگة خام دال گندهك بابچي سيماب ايضاًليمو و اگر نباشد به آب ساده سائيده بمالند 

شه مازو چهار ماشه به آب ليمو حب بسته بدستطور طال نمايند و در نسخة ديگر توتياي ميز صندل سفيد عوض ما

 نه ماشه مازو هر يك براي دوا مجرب احقرالعباد نوشادر گندهك آنوله سار ايضاً و وزن همه برابر  استدال و بابچي

شه تا سه ماشه در آب ليمو سه روز حل كرده حب  پنج ماشه بنله تهوتهه از يك ماهر يك سفيده سهاگه ماشه شش

يعني و او منقول از دواي قوبا بسته بدارند و وقت حاجت در آب مذكور حل كرده قدري داد را خاريده طال نمايند 

االعتماد سندور پيه مرغ هر دو با دسته چوب نيم صاليه كرده بمالند و يا صمغ عربي مازو سبز  بياض استاد عليه
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ه برابر در آب ليمو سوده طال نمايند و يا زردچوب به گلسركه حل كرده طال سازند يا شورة قلمي برگ گل كوفته در 

ة خيارشنبر يك جزو ترشي انبه يك جزو ر است كه در ازالة قوبا مجرب برگ نوايضاًچونة پان به آب سائيده بمالند 

 ترشي انبه ايضاًاد نمايند در دو سه بار زائل شود شاخهاي نرم زقوم دو جزو باريك سائيده موضع قوبا را خاريده ضم

دو توله توتياي سبز شش ماشه هر دو را باريك سائيده در يك نيم پاو آب آميزند و در شيشه كرده در آفتاب گذارند 

 ايضاً مفيد استوقت حاجت قوبا را خراشيده با پر مرغ آلوده بمالند و اين دوا در اصالح قرحة او رنگ زبيبي نيز 

 مجرب تخم پنوار زردچوبه سهاگه ايضاًمفيد قوبا با لوبان كوريه شكر سفيد به آب ليمو سائيده طال كرده باشند 

 ايضاًكات سفيد افيون برگ صد برگ در آب سائيده حبها بسته به آب ليمو يا به آب شنبيه سائيده ضماد نمايند 

ده قوبا را خاريده بمالند و در نسخة ديگر گندهك آملة صندل سرخ گوند چينه دال سهاگا كات مساوي به آب سائي

 نافع قوبا و سعفه و محلل و ملين و مسكن روغن گندم  استآنوله سار تخم پنوار عوض صندل و گوند و دال

 دول جنتر به طريقسوزش و حرارت و مفيد اورام صلبه گندم صاف شب در آب تر نموده صبح در شيشه كرده 

 شسته شب در هوا دارند و صبح بر تختة سنگ و يا صفحة آهن گرم نهند و از باال قطعة روغن برآرند و يا گندم را

روغن آهن بغايت گرم گذاشته پخش كنند آنچه رطوبت سياه گرداگرد او برآيد بستانند و همچنان گرم بمالند 

ر اشخار پنج والد مرحوم پوست جوز هندي دو سير بابچي يك سر گوگرد شتري پاوشي  از مجرباتپوست نارجيل

 از مجربات احقر نوع ديگر چوه بچكانند و موضع و او خاريده بمالند به طريقدرم نيمكوفته در شيشه پر نموده 

پوست سخت نارجيل يك رطل توتياي سبز نوشادر آهك آب ناديده تنكار هر يك دو نيم درم همه را نيمكوفته 

روغن  پتال جنتر روغن كشند به طريقرفي كهنه روغن كنجد بيست درم ممزوج كرده در شيشة آتشي يا در ظ

 كه خشونت جلد و قوباي مزمن را دفع كند بگيرند يا چك دشتي و در ديگ گلي پر سازند پاچك دشتي

 چهار انگشت كنارة ديگ خالي ماند و سبوچة پهول به آب پر كرده بر سر آن ديگ گذارند بجاي سرپوش كه آنچند

 روشن كرده باشند آن ديگ را گذارند و يا ديگ مذكور را بر ديگدان نهاده زير او و بر آتش پاچك دشتي كه بر زمين
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آتش چوب كنند و ساعت بساعت سبوچه را كه باالي ديگ است بردارند و آنچه عرق مانند بر ته سبوچه جمع شده 

 هيچ عرق كه آن باشد به انگشت شپليده در ظرفي بگيرند و باز آن سبوچه را بر ديگ گذارند و همچنين كنند تا

براي  نوع ديگربرنيايد پس عرقي را كه در ظرف گرفته باشند قدري بر قوبا بمالند بعد خاريدن آن بپاچك دشتي 

 بيارند پاچك دشتي يك آثار و هرتال پنج دام پخته و روغن كنجد يك آثار و هرتال  استهر قسم داد را كوفته نافع

به ين روغن غالف كنند و در ظرفي گله ته بته نهاده و گل حكمت نموده را در روغن حل كرده هر عدد پاچك را از ا

 كه براي قوبا و جرب روغني پتال جنتر روغن بگيرند اغلب كه از دو سه بار زياده حاجت استعمال نشود طريق

 زرنيخ ده درم گوگرد پنج درم سيماب پنج توله روغن زرد يك آثار شاهجهاني سيماب را با سودمند استسخت 

 آب  گوگرد بسيايند تا سياه شود آنگاه زرنيخ را حل كرده در پاو آثار روغن به انگشت خوب لت كنند و بر پارچة

نارسيده بمالند و بر سيخ آهني پيچيده برشته محكم كرده بر طشتي پر از آب بياويزند و آتش دهند و روغن باقي را 

 روي آب جمع كرده وقت حاجت بر جرب و قوبا بمالند كه اندك اندك بر آن پارچه همي ريزند و روغني كه بچكد از

 كه براي داد الئق صادست سيماب دو توله گندهك آنوله سار و گندك لوميه مرداسنگ ضمادكند  الفور زائل مي في

 سواي سيماب هر سه دوا باريك سائيده دو توله روغن زرد داغ نموده در تهالي كاسني ادويه مع ماشه ششهر واحد 

 از كئورة كاسني خوب حل كنند تا كه سياه شود نگهدارند و قوبا را از پاچك دشتي بخارند كه سرخ شود سيماب

 كه براي قوبا و جرب و قروح خبيثه از مجربات حكيم ايضاًپس دوا بمالند تا يك گهري كه عاجل الشفاست 

به آب خيسانند و صبح در كهرل  بابچي كالي زيري تخم پنوار گندهك آمله سار مساوي كوفته شب  استخان علوي

بمالند تا نرم گردد و روغن كنجد داخل كرده بر موضع قوبا و جرب و قروح بمالند و بعد از دو سه ساعت به آب گرم 

و سركه و سبوس گندم بشويند و اگر بماليدن برطرف نشود هر روز تا سه روز ناشتاي يك پياله ماست خوري از آب 

 تخم پنوار  است كه براي داد معمولطالعالي هر قسم قوبا و جرب كه باشد برطرف گردد آن بنوشند كه انشاءاهللا ت

آمله الكهه برابر كوفته موضع داد را به كيسه خوب بمالند بعد از آن دواي مذكور را به آب طال كنند و در نسخة 
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ندهك چهاچيه كته پاپريا  معمول مازو سهاگة بريان گايضاً  استديگر كات عوض الكهه دور ديگري بابچي مرقوم

هر واحد يك توله مرچ سياه شش ماشه نيله تهوتهة بريان سه ماشه در عرق ليمو سائيده حبها بندند و بوقت حاجت 

 معمول و مجرب ايضاً مجرب سهاگة تيليه گندهك شكر سفيد برابر كوفته بيخته به آب طال كنند ايضاًطال كنند 

 يك توله تخم پنوار شش توله كوفته بيخته به هر يكفيدمال كوئه بابچي سا گندهك چهاچيه كتهة س گندهك آمله

 سهاگة بريان فلفل سياه و هليلة زنگي ر استنظي  كه جهت قوبا مجرب و بيايضاً برند كار بهآب شبينه سرشته 

گرداند پوست بيخ لك جوئي هر چهار برابر در آب ليمو سحق كرده بر موضع قوبا طال نمايند در سه روز مستاصل 

ه نيز گويند به گل و درخت پالك جوئي را گل  است ديگر مندور عوض فلفل بنحويكه مجال عود نماند و در نسخة

 از بياض استاد مرحوم تخم پنوار آمله مين بهل بول سرخ برگ سنا هر واحد يك توله كوفته بيخته نگاهدارند ايضاً

 و اگر قوبا تر باشد يك توله مصطكي نيز افزايند و در  كفايت در جغرات آميخته طال نمايندبه قدروقت حجات 

 در آفتاب يك روز و نوشته كه مجموع را سائيده در دوغ ترش آميخته  استنسخة ديگر سه عدد برگ آگ زياده

 براي داد و مرهمداشته بر موضع داد طال كرده بگذارند تا خشك شود و طال بر طال كنند تا سه بار پس بشويند 

 هر يك سه ماشه روغن گل چربي بز موم هر يكالبطم اشق مقل زراوند مدحرج   حكيم علي علكيبوست مجرب

 مسيحي گويد كه اگر توابي از اخالط حادة لذاعه باشد بايد كه معالجه اقوال مهره مرهم سازند به دستوريك توله 

و تحليل نمايند و اوالً استفراغ ماده التلطيب  به اشياي مسكنه مطفيه كنند و اگر از اخالط عليظه بود به ادوية قوي

 مضاد علت باشد مائل گردانند و مداومت استعمال آب شيرين گرم كنند و ي كهبه چيزبه اسهال كنند و تدبير را 

بعد استحمام اطلية موافقة استعمال كنند پس اگر قوبا كثيرالرطوبه باشد طالي مجفف استعمال نمايند و اگر غير 

 جال بغيرتجفيف كثير نمايد و در قوباي هائج آنچه جال بغير تلذيع نمايد مثل آرد جو و باقال هي كبه چيزرطب باشد 

و آب چقندر مطبوخ و سبوس ميده و تخم خرپزة مقشر استعمال كنند و اگر هائج نباشد آرد ترمس و نخود و تخم 

گر روغن گندم برب ترشي ترنج طال  استعمال نمايند و براي قوبا منفعت قوي عظيم نمايد ابه سركهترب و نشاسته 
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النعمان و آب حماض  كنند و اما قوباي صبيان و ابدان نرم رطب را مسح آب دهن قبل از خوردن چيزي و آب شقائق

 بپزند كفايت باشد و اما قوباي كثيرالرطوبت محتاج به ادوية قويه باشد به سركهو ايضاً مازو و هليلة سياه اگر هر دو 

ها يا همه با موم و راتينج آميخته از اينو سياه و كبر و برگ فنجنكشت و تخم آن چون بعضي همچو خربق سفيد 

طال نمايند و اما قوبائيكه از اشياي حاره هيجان كند بايد كه در آن اشياي قوي باللذع استعمال كنند ماميثا به كندر 

 پس اگر قوبا مزمن و متكمن گردد احتياج به و يا كف دريا و كتيرا و يا گوگرد و بقفراليهود و يا توبال مس بصمغ

ادوية قويه مركبه افتد مثل اين دوا خربق سفيد چهار مثقال آرد ترمس صدف سوخته نطرون هر واحد سه مثقال 

 اشق آرد ترمس هر واحد يك مثقال بورة سرخ دو مثقال بسركة تند حل كرده طال كنند و ديگرسائيده طال نمايند 

ب گرم بشويند و سه روز اين عمل كنند و اما قوبائي كه در آن جلد متقشر گردد و با خارش بعد اندك زمان به آ

 به عده باشد به فصدبايد كه در آن اخراج خون كنند اگر همه بدن ممتلي و متحمل  باشد و آن برص اسودست مي

ه آهك مغسول و يا از بيخ ادوية مسهل خلط سوداوي بنوشانند و چون تنقية بدن كردند طال بخربق سفيد و سياه ب

 نمايند و اگر در آنجا خارش باشد بگيرند برگ به سركهالنعمان و بيخ كرم ابيض   و شقائقبه سركهكبر و صبر 

خرزهره سبز دو روغن شيرين بپزند تا مهرا گردد و در سركه سائيده بر آن روغن كنجد و موم سرخ گداخته اندازند 

ر سوخته پاشيده بر هم زنند تا هموار گردد و در آفتاب و يا در حمام طال كنند  بر آن گوگرد غيبه عدهو حل كنند 

نويسند كه قوبا در اصل عالج محتاج به ادوية جامع تحليل و تقطيع و اذابت و تلطيف مع تسكين و   ميبوعلي سينا

 غلبة يكي از به حسب ماده حار رقيق و به حسب ماده غليظ بود و ثاني به حسب هر دو از اينترطيب باشد و اول 

 و احتياج بود در امر تنقيه و اتباع  استدو امر محتاج به تغليب يكي از دو تدبير باشد و چسپانيدن زلو بهترين عالج

 سعفه بدان محتاج ي كهبه چيز بمشاهده واجب كند و تغذيه و ترطيب و تدابير مرطب طريقي كهبه آن بماءالجبن 

 معالجات اوست و گاهي احتياج بمفارقت هواي خشك افتد و قومي گفته كه ترين بود و همچنين حمام از بزرگ
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 كه لك مغسول كه غسل او بصبر باشد يك درم با اين است صحت بخشد آن راآنچه منع حدوث قوابي كند و حادث 

  سه اوقية مطبخ ريحاني خورند و چون قوبا منتشر گردد و كثرت پذيرد و عالجش عالج جذام است

  عيهمعالجات موض

 در صمغ بادام و به سركه و براي قوي نيز و صمغ عربي  استاما براي قوبا نو و متوسط از ادوية مفرده ترشي ترنج

 بغايت مفيد و آب كبريتي و آب شور و زبد و كف دريا و به سركه و خردل به سركه و ميعة سائله به سركهصمغ آلو 

 و بيخ خنثي و آن اسراش ست و روغن بادام خربزه وتخم سريش چرم و آب دهن انسان روزه دار و چرك دندان او

كند و اقاقيا و مغاث و   و سنگ سبويه هر قوبا را بخاصيت نفع ميبه سركه و سنگ سبويه و برگ كبر نيكو استتلخ 

روغن گندم قوباي عارض هر بدن و ضعيف و قوي را صالح بخشد و زرد چوب و براي قوباي مبتدي مداومت ريختن 

 ببرد و آن راالدوام نمايند و گاهي طالي ماءالشعير   بنفشه كنند و اين فعل عليبه روغن مالش به عدهر آن آب گرم ب

خصوصاً با كزمازج و سعفة رطبه را نيز مفيد بود و لعاب اسپغول و آب برگ سبز آن و آب خرفه و صمغ آلو نافع 

 آميخته طال كنند و يا بگيرند به سركهساوي و  بگيرند صمغ بادام و سريش چرم و ميعة م استبراي قوباي صبيان

سريش بخار آن و كندر و گوگرد و سركه و سحق كرده استعمال نمايند و اما قوباي مزمن ردي محتاج به ادوية 

تر بود مثل عصارة ترشي ترنج مقوم بطبخ و مثل روغن نخود و روغن برنج و روغن گندم خاصةً و صمغ بادام تلخ  قوي

 و همچنين ادامت طال بنفط سفيد و  است بز سوخته و كف دريا و قطران و زفت هر دو عجيبو گوگرد و پشك

البان و ثافيسا خاصةً السيما چون از  سرگين حيوانات مذكوره در باب سعفه و فنجنكشت و كبر و اشق و خربق و حب

 خاكستر كبوتر و زردچوب و  و قردمانا و كندش وبه سركه خردل بسازند و سنگ سبويه و اشق به روغنآن قيروطي 

 كه بستانند قردمانا و بسايند و با اين استخردل و حرف و تخم جرجير و عسل بالدر بغايت مفيد و از مركبات 

 و براي  است بسيار قويبه سركهالبان  روغن گندم بياميزند و خاكستر سير با عسل و گوگرد بصمغ بطم و بجير حب

 طال كنند و يا به سركه و زاج و كبريت و صبر هر واحد يك درم صمغ دو درم و قوباي مقشر نيز و يا بگيرند كندر
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 دو درم تخم جرجير شونيز خربق هر يكبگيرند بوره ارمني نيم مثقال روغن گندم سه درم ترشي ترنج قفراليهود 

طال كنند و يا  به سركه درم و از آن طال سازند و يا سنگ سبويه بكوبند و يك و نيمسياه زاج سوخته هر واحد 

البان ده جزو گوگرد زرد   حبدواي جيدبگيرند زاج و مر و كندر و شب و كبريت و صبر و بطال سرشته طال نمايند 

 و روغن طال كنند و يا بگيرند كبريت و دقاق و كندر و اشق به سركهچهار جزو سنگ سبويه يك جزو باريك سائيده 

 سرگين سگ و اشنان گاوزان و كبريت ابيض و سداب و دخان تنور و  برند و يا بگيرندكار بهو در سركه گداخته 

پوست انار و خاكستر حمام و زرنيخ زرد و سرخ و كبريت اصفر مساوي و در سركه و زيت حل كرده طال نمايند 

شود چون كثرت اغذية مولد آن كنند و از آنچه در   گويند كه حدوث قوبا از مزة سودا ميصاحب جامع و مجوسي

 و اما آنچه بدان تطلية موضع نمايند آن استنتفاع يابند فصد و شرب دواي منقي سودا و پرهيز از اغذية مولد آن ا

 حل كرده بر موضع طال نمايند به سركه است و هليلة زرد را باريك سائيده بصمغ آلو سرشته به سركهسنگ سبويه 

ريك سوده و سركه آميخته لزوم موضع كنند و يا البطم به اندك موم و زيت گداخته و بر آن گوگرد با و يا علك

 برند و اگر قوبا بر چهره باشد بگيرند كار به سرشته به سركهبگيرند سرگين زرزور و سرگين سوسمار و باريك سائيده 

گندم و بر قطعة آهن يا سندان خوب گرم نهاده بمطرقه بر آن پخش نمايند و رطوبتي كه از آن سيالن كند بگيرند 

 در عالج طبري  استايم استعمال ماءالجبن بحب افتيمون وبا طال سازند و اوفق عالج در قوبا كه بارها آزمودهو بر ق

  خلطي كه فاسد شده و بدترين انواع او سياه سوداويبه حسب  استقوباي سر گويد كه عالج عام قوبا استفراغ بدن

  استشود مطبوخ افتيمون و طبيخ افسنتين ده مي و اكثر آنچه در استفراغ بدن هنگام حدوث آن استعمال كراست

و اين نسخة اوست بگيرند هليلة سياه و كابلي  و زرد هر واحد ده درم بعد دور كردن خسته آنها افسنتين رومي ده 

درم شاهترة خشك مويز منقي هر يك پانزده درم سناي مكي بيخ سوسن آسمانجوبي ماميران چيني و پنج درم 

 مطبوخ بخشكي شربت از آن مقدار يك صدو بيست درم گرته سه طسوج به طريقمه را افتيمون هفت درم ه

 بنوشند اگر يك شربت كفايت نكند معاودت آن نمايند و بر گرم نيمسقمونيا و يك درم غاريقون در آن حل كرده 
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 اكثر ابدان ايشان خلقي تجربة اين كردم و از آن مع لزوم پرهيز صحت يافتند و قومي را از اهل عباد ديدم كه در

قوباي سياه بود و معالجة آن بشرب نقوع صبر نمودند و براي عالج او به بصره رفتند و چند روز قيام نموده اين نقوع 

كنند معروفيست و  نوشيدند و از آن صحت يافته بوطن خودها بازگشتند حتي كه در بصره مكاني كه در آن مقام مي

اند بگيرند صبر سقوطري خالص پنجاه درم و زرد چوب ده درم و ماميران  شدهبراي ايشان در آنجا مكانات مرتب 

 هر روز از آن يك به عده با مويز مع تخم در آب كاسني تر كنند و در آفتاب سه روز بدارند آن راچيني پنج درم و 

اجزا مقل زياده كنند ن  در ايقدح مقدار چهل درم با سه درم روغن بادام بنوشند و كسي را كه از ايشان بواسير باشد

 ده روز تا بيست روز قائم مانند و در بر اين خسته مشمش بنوشند و غذاي او شورباي گوشت فربه باشد و به روغنو 

 صحت يافتند و بازگشتند و اكثري را از ايشان سبب از اين در حمام داخل شوند پس بغير طال يك بارهر دو روز 

ردم و بيان نمودند كسي كه در بلد ما قيام كند و بنوعي از ماهي شور تعرض كثرت تولد آن در بلد آنها سوال ك

 اين مرض پيدا گردد و از آنچه انواع آن راشود و هر كه آن ماهي را تا پنج مرتبه بخورد   اين حادث نميآن راننمايد 

چون بر ناشتا باشند و روغن   است ذكر كرده چرك دندان اطفالآن راقوبا را در ابتدا ابدان طال نمايند و جالينوس 

گندم و در آخر آن چون طول كند حرمل كوفته با زبد در سركه حل كرده است و اهل اهواز اين حرمل را سوخته و 

 به سرعت آن را و ر استالتاثي  دواءالخنفس نامند و اين در آن حسنآن راكنند و   استعمال ميبه سركهغير سوخته 

كند ليكن الم   قلع و زائل ميآن رانمايند و   طال ميبه سركه بصمغ آلو محلول  راآنكند و اما اهل عراق  قلع مي

 مثل معجون ساخته آن راگرفت و  شد خرما مي آرد و اين يسار را ديدم كه چون قوبا به اطفال حادث مي شديد مي

 مثل فرو بردن سوزن شد و در آن سوراخها  از سطح جلد منقلع ميبه سرعتكرد قوبا  مدام بر قوبا غمز بدان مي

شد و سوراخ فارغ   پاك ميكه آنساخت تا  كرد و مدام آن آب را نشف مي گرديد و از آن آب زرد ترشح مي ظاهر مي

گردد  شد و از جلد جدا مي نمود و قوبا خشك مي  طال مييك بار گندم و يا نخود به روغن به عدهماند  ظاهر باقي مي

 كه زيت در چراغ روشن كرده اين استل كردم و تاثير نيك نمود و از اطلية قوبا و من اين را در مردم كالن استعما

دخان او بگيرند و شير انجير بدان  آميخته بر قوبا بمالند تا ورم كند و تضج يابد پس اندمال آن نمايند و اگر 
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 خارش ساكن از اين گل جرب كنند كه به روغن بپوشند و به سركهاستعمال اين خارش بسيار پيدا شود موضع را 

كردند و از ايشان دريافتم كه صدهاي حديد و زنگار  شود و چند پير زال را ديدم كه معالجة قوبا به ادويه پوشيده مي

يابد و   گداخته است و در خلقي استعمال كردم و بدان نفع يافتند و قوبا قريب العهد اصالح ميبه سركهآن 

فصد و استفراغ بر آن زلو چسپانيدن بد نيست تا خلطي را كه خارج  از عروق گردد و بعد  بعيدالعهد گاهي متعسر مي

 استصاص نمايند و رنگ آن قوبا عريض بود و كثيرالمده باشد و از آن صفائح مثل قشور جدا شود و  استدر آن واقف

ادث شده بر جميع  و جماعتي را ديدم كه اين نوع ايشان را حر استگاهي از آن خون سائل گردد و اين بسيار دشوا

 كه عالجش عالج ابتداي  است پس واجب استابدان آنها عام گرديد و بجذام مودي شد و اين از بعض عالمات جذام

كند بر   و اين داللت مي استالحكه  و نوعي از قوبا صغارالشكل عظيمر استجذام باشد و ذكر اين نزد ذكر جذام بهت

 و اين اكثر در خصيتين دور كمره  است نوع بقوباي جربي معروف و اين است خلط موجب او حريف لذاعكه آن

 و  استگرداند و عالجش عالج جرب كثيرالحكه  بيخواب ميآن رايابد و  شود و انسان بخارش آن ايذا مي حادث مي

نمايد و حكه را  كردند و آن اثر نيك مي ان ديدم كه براي اين نوع وصف طال بقطران مير استسواي اين در ما

كند و عقب او روغن گل بمالند  الفور اثر مي كند و ايضاً ديدم كه در آن مالش آب انار غير پخته في الحال زائل مي يف

 و اين را بعد استفراغ و پرهيز شستن  است و آن بقوباي متناثر معروفر استو نوعي از آن صغير شبيه به بثو

كند و آنچه از خادم سقالبي در عالج قوبا  گل زائل مي به روغن و آبهاي گرم و مالش خربزهبسبوس گندم و تخم 

 گرم حل كرده بر قوباي خشك طال كنند كه به سركه كه  استاستفادة آن كردم و در كدامي از كتب نديدم رامك

گذارند و بر حالتي   حل كرده بر قوبا ميبه سركهكند و اهل موصل مداد چيني   زائل ميآن رااين در يك دو دفعه 

 كه در جلد پيشاني شبيه  است او گويد كه علت معروف بحكاك جبهه مرضيايضاًشود  ه زياده فراخ نميماند مي

 رقيق بود و از آن پوست باريك جدا گردد و با آن اندك خارش بود و صورت او صورت كه آنبقوبا ظاهر شود غير 

نگ شفاف رقيق بنمايد و شخصي را  بر چيزي طال كنند پس خشك گردد و سفيد رآن راحريره يا آردهاله است كه 
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 كه در  استديدم كه بر همه بدن او اين مرض عام شده بود و سبب فاعل او رطوبت رقيقة فاسدة متغيرالكيفيت

حوالي دماغ مجتمع شود و اين اكثر در مقدم سر بود پس طبيعت بنابر تنقية دماغ از اقرب موضع مقدم دماغ كه آن 

آن منجمد و خشك شود و بر شكل مذكور گردد و با آن خارش بهر آن باشد كه در  بر به عدهجبهه است دفع كند 

يابد مگر بپرهيز  آن خلط فاسط اندك حدت بود پس لذع مسام كند و اين علت عسر است عليل از آن صحت نمي

 و عالج تام و لهذا هر مرضي كه در سر حادث شود چون فاعل آن خلطي باشد كه از دماغ مترشح شود عسرالبرء بود

 مشاكل سن مريض و مزاج او ي كهبه چيز ر است س  و افضل و اولي استفراغ است امكانبه حسباين استفراغ بدن 

 و روغن ضماد كنند و اگر به مومباشد و چون از آن فارغ شوند مداومت شستن پيشاني به آب گرم نمايند و عقب آن 

 مثل حريره غليظ گردد و بر پيشاني بدفعات كه آن تا اين كفايت نكند آرد عدس و گل سرخ در سركه بجوشانند

متواتر طال نمايند و هرگاه در وزيدن طال كنند روز سوم به آب گرم بشويند و اگر آرد باقال يا آرد كرسنه و آرد جو به 

اسهال  به به عده به فصد گويد كه عالج قوبا اوالً سعيد زائل كند آن راآب مطبوخ زوفاي صعتري پخته ضماد كنند 

مرة سودا و ادخال مريض بحمام و تعديل خلط موذي بشرب آب انار و آب آلو بجالب كنند و غذا مزورة زيرباج يا 

بچة مرغ مرتب به آب غوره دهند و بعد تنقيه و استحمام و تعديل فضول اگر قوبا متمكن الحج در لحم بود 

ت بر آن استدالل كنند و اين را به اطلية جرب عسرالزوال باشد و بخارش شديد و سقوط قشور غليظ و شدت خشون

طالئيكه اين نوع قوبا را نفع كند شياف ماميثا و مر و زعفران و آرد ترمس و كندش و كف دريا و  صفتطال نمايند 

 كه به ترشي ترنج و يا اين است تر كرده بر موضع طال كنند و ايضاً از آنچه بدان انتفاع يابند به سركهبورق كوفته 

 و سبوس به آب گرم بشويند و اگر قوبا خربزهب و سركه بمالند و به آب چقندر يا آرد جو و نخود و تخم بتر

 گرم نيمغيرمتمكن باشد ملينات مثل موم و روغن و كتيرا استعمال كنند و پيه بط و مرغ يا مسكه بمالند و به آب 

 و ايالقيا به صمغ آلو و سركه طال نمايد بشويند و اگر حادث در ابدان صبيان باشد به آب دهن روزه دارد ي

 اگر اخالط مركب بود استفراغ اخالط يكسان  استنويسند كه نظر كنند كه كدام خلط مفرد يا مركب  ميجرجاني
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بايد كرد و اگر يكي از اخالط غالب بود تدبير استفراغ آن خلط نمايند واز خلطهاي ديگر غافل نبايد بود اما اگر خلط 

ود استفراغ به ادوية بايد كرد كه در عالج جرب مذكور شد و استفراغ خلط غليظ بداروها بايد كرد كه تيز و رقيق ب

در عالج امراض سوداوي چون ماليخوليا و غير آن مسطور شد و مدام در حمام رفتن و به آب گرم شيرين شستن 

ود به ادوية مجفف بايد و اگر تري اندك بود  و بعد حمام اطليه استعمال نمايند اما اگر قوبا تر بآن استبهترين عالج 

الرطوبت بود و در گوشت فرو  به ادوية جاليه بايد و اگر مزمن بود ادوية قوية محللة مقطعه بايد پس اگر قوبا قليل

 و چقندر و سبوس گندم و به سرشندرفته نباشد كشكاب غليظ ماليدن سود دارد خاصةً اگر آرد جو و آرد باقال بدان 

 كوفته در آب خوب پخته طال كنند و تخم ترب با نشاسته در سركه تر كرده طال نمايند و روغن گندم بزهخرتخم 

 سوده نافع بود و كودكان را طالي چرك دندان بر به سركهبا ترشي ترنج آميخته طال كردن سود دارد و هليلة زرد 

 قوباي غيركهنه را زائل  استكرده دواي مجرب يا ترشي ترنج حل به سركهناشتا  سود دارد و صمغ زردآلو و كتيرا 

 حل كرده مانند آن و اگر از قوبا رطوبت بيشتر آيد حضض و مازو صمغ به سركه سوده و رامك به سركهكند و مازو 

و كتيرا و شياف ماميثا و مقل و توبال مس و سنگ سبويه با سركه طال كنند و آنچه بدين ادويه زائل نشود اول زلو 

 بر آن محجمه نهند تا خوني را كه از زلو باقي مانده باشد خارج نمايد به عدها خون ردي را جذب كند بچسپانند ت

پس موم روغن كه از روغن گل ساخته باشند طال كنند و يك شب رها كنند و روز ديگر آرد جو و ارد نخود و تخم 

 بابونه و بيخ خطمي در به طبيخگر روز  و سبوس گندم و گشنيز در آب پخته طال نمايند و شب رها كرده ديخربزه

به حمام بشويند و اگر چيزي باقي ماند ديگر بار ديوچه بر آن اندازند و همين عالج را ديگر بار اعاده نمايند و اشق 

 دواي قوي تر بگيرند ذراريح و با صفت حل كرده قوباي كهنه را سود دارد و يا كندش و زردچوب نيز افزايند سركه

وده سه روز بگذارند پس روغن از آن صاف كرده آن روغن طال كنند تا قوبا را دور كند و گوشت پديد روغن گاو س

سوراخ پنج درم در بول گاو يك سكوره و سركه يك سركه بپزند تا نرم   مازو خام بيديگرآيد پس بمرهم عالج كنند 

 مازو و ديگر حل كرده طال كنند سركهبه  سريشم ماهي چهار درم كندر دو درم ديگرشود و سائيده طال نمايند 
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 براي قوبائيكه به خصيه باشد سفيداب هشت درم گوگرد دو ديگر حل كرده طال كنند به سركهكتيرا در جبن برابر 

درم مويزج يك درم سركه طال كنند و هرگاه قوبا از عالج پاك گردد بر آن ادوية رادعه كه آن موضع را قوت دهند 

 گويد كه در ابتدا فصد نمايند و بعد نضج ماده تنقية بدن از خلط محدث ابن الياسدت نكند طال بايد كرد تا معاو

آن به مطبوخ افتيمون يا به مطبوخ هليله مقوي تبريد كنند و بعد تنقيه تامه هليلة زرد و صمغ آلو و صبر مساوي 

به باشد مورد و مغاث مساوي سائيده  كهنه و روغن گل آميخته طال نمايند و اگر قوبا رقيق مبتدي به سركهسائيده 

 برند قردمانا مويزج هر كار به تند سرشته طال كنند و اما هرگاه مزمن شود و جلد با آن متقشر گردد اين طال سركه

واحد ده درم بيخ سوسن آسمانجوبي گوگرد زرد هر واحد پنج درم نخود پشك بز هر واحد شش درم همه را باريك 

 اطلية مناسب مثل به عده و اسهال كنند به فصد گويد كه تنقيه انطاكيرشته طال كنند  كهنه سبه سركهسائيده 

 براي به عسل براي حارد به سركهشير انجير بنطرون و پست و شب و ريوند و عصفر و نمك و شونيز و شحم حنظل 

وگرد شب يماني مساوي  برند و از مجربات من براي جميع انواع او اين دواست مرمكي شكر كف دريا گكار بهبارد 

به نويسد كه بيشتر در عالج قوباي قوي   ميگيالنيبقطران سرشته بعد خاريدن طال نمايند و مالزمت حمام كنند 

 در نفع  استافتد و مطبوخ افتيمون را مدخل تام  و اسهال به ادوية داغ سودا و اخالط سوداويه احتياج ميفصد

 و عالج موضعيه مستعمل در قوبا ر استت واجب در اين  او دموي باشد و فصدقوباي رطوبي و سوداوي و قوبائيكه ماده

 رداءت و قرب بصالج و از جهت به حسب اختالفات مرض از جهت ماده وجنس او و كيفيت او به حسبمختلف بود 

 مزمن عالج  اين امور ادوية موضعيه بايد و عالج قوبايبه حسبمرور زمانه بر آن و از جهت موضع مرض و غير اينها 

الماده  قوباي سوداوي ماده است اگرچه مادة او در اصل دموي باشد مثالً از ادويه كثيرالمنفعت در قوبائيكه قوي

 كه پوست سخت نارجيل را صاف كرده خرد خرد اين است و طريق سختن آن  استنباشد روغن پوست نارجيل

كه چندان تر كنند كه نم بردارد و به پارچه صاف كرده در بشكنند و در آب تر كنند تا نرم شود و آب بسيار نباشد بل

شيشه مطمئن اندازند ودر دهن او سيخهاي كاه يا ني نهند و در وسط طبق سوراخ كرده بر ديگدان نهند و سر 
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شيشه از آن سوراخ واژگون بيرون كنند و زيرا او بمقابلة آن در ديگدان قدح بنهند و بر طبق آتش مالئم روشن 

 طال بعد طال استعمال نمايند و بشويند و باز طال به طريق روغن سياه حاد كه از آن بچكد نگاه دارند و كنند پس

 نفع بخشد آن رااهللا تعالي نفع تام نمايد و كذلك طالي لبان مصعد   عمل نمايند كه بعونبه مراتكنند و همچنين 

 آن قدح نهند و بر سر ديگ ظرفي وصل كنند و به اين طريق كه لبان را بكوبند و در ته ديگ فرش كرده در وسط

آن ظرف را به آب پر نمايند و زير ديگ آتش نه نرم كنند پس اندكي آب در قدح و زير سرپوش چيزي سفيد مثل 

آرد تند بو جمع شود و آن هر دو را نگاه دارند و نزد حاجت چنين استعمال كنند كه بگيرند اندكي از جوهر مصعد 

 اوالً يك و نيمور آميخته چند بار بدان طال نمايند كه نفع تام نمايد و از عادت ماست كه امر ممذكوره در آب مسط

 در آب گرم نهند تا بگدازد صاف كرده بنوشند يا آن را ظرف طريقي كهبه بشرب روغن زرد يا مسكه در آب گداخته 

وشند و بعد از آن تا ده درم يا زياده از آن  هر روز مقدار سه درم در ابتدا بن استروغن بادام بياشامند و اين اولي

 روغن به عده اگر احتياج تنقيه شود مسهل سودا استعمال كنند به عدهبيفزايند و بر آن تا شش ماه مداومت نمايند 

ماند و خصوصاً اگر   هر دو تدبير قوبا باقي نمياز اينپوست نارجيل يا لبان مصعد به آب مقطر او استعمال كنند كه 

 گفته كه معالجة قوبا به ادوية قوي بولسمدت و بعد اين كنند  ميل آن بترطيب گردانند  در اين ت تدابيررعاي

التجفيف نمايد و استفراغ بدن به اسهال كنند و بر آن ادوية منقيه بطال استعمال نمايند مثل نخود هر دو خريق و 

 برنج تنها آن راو زبل زرزور كه   و زبل عنطايه  يا راتينج آميزندبه مومحرار كه بر صخور باشد چون بزفت يا 

 گندم صحت يابد و اگر به روغنخورانيده باشند و اكثر قوبائي كه در ريش و در جاي ديگر باشد به اين عالج تنها و 

 سوده ضماد نمايند و اما ادوية به سركه سائيده ضماد كنند و يا برگ كبر به سركهقوبا مزمن باشد برگ فنجنكشت 

 كه بگيرند سريش بخار آن نيم اوقيه كه در يك نيم درم سركه نيم قوطولي ادويه را در سركه اين استبه مرك

گداخته بر قوبا طال كنند و ايضاً بگيرند قلقطار يك اوقيه صمغ يك اوقيه گوگرد زرد نيم اوقيه بورق نيم اوقيه قافله 

 نرسانند و چون خشك شود به آب سرد ن راآ سرشته طال كنند و بر جاي صحيح به سركهشصت عدد سائيده 
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بشويند و ايضاً بگيرند قلقديس و كبريت زرد و نطرون و كندر مساوي و براي قوبا در سركه و براي حكه در شراب 

 كه بر آن دواي حاد آن است برند و از عالجات قوباي مزمن روي بعد تنقية بدن و اصالح حال او كار بهسرشته 

 صحت يابد و اين طال قوباي ردي مزمن كه آن بمرهم عالج كنند تا به عدهوشت ظاهر گردد بپاشند تا بخورد و گ

 به عده كه بر آن دواي حاد بپاشند تا بخورد و گوشت ظاهر گردد آن استروي بعد تنقية بدن و اصالح حال او 

به  مساوي خربزهيرا تخم  رامك كت است صحت يابد و اين طال قوباي ردي مزمن را نافعكه آنبمرهم عالج كنند تا 

 استفراغ و طال به اشياي غساله كه به فصدشود   گويد كه قوباي دموي زائل ميابوالحسن سرشته طال كنند سركه

 و تخم آن و اشنان و آرد باقال و آرد نخود چون اينها در حمام بدفعات بشويند پس اين خربزهجال كنند مثل مغز 

 صمغ فارسي و كتيرا مساوي و اشق نصف يك جزو و در سركه تر كنند تا همه طال بر آن نهند بگيرند صمغ عربي و

 زائل كند و در ابتداي او روغن گندم نفع كند و اگر بر آن دائره بكشند آن را بدفعات بر آن مالند كه به عدهبگدازد و 

راغ و طال متعسر گردد بر آن از سركه كه در آن مازو تر كرده باشند قوبا منتشر و فراخ نشود و اگر بعد فصد و استف

 رطوبي را نوشيدن مطبوخ افتيمون و استعمال ايارج فيقرا و غرغره بمويزج و و امازلو چسپانند كه استيصال او نمايد 

 او باك نيست و به ادوية ناشفه و اشياي به فصدعاقرقرحا بماءالعسل حل كرده زائل كند و اگر مريض حار مزاج باشد 

به  حاجت به سركه حاجت به حسبنار و گل سرخ سوده همه به گلل اقليمياي ذهبي و زرنيخ قابضه طال كنند مث

 حل كرده و ايضاً آب دهن صائم قبل افطار در آخر روز بر آن انداختن نافع بود و چرك دندان او بر آن بمالند سركه

 تنزيع بسوزن و آن راضاً  حل كرده است و ايبه سركهو از آنچه بدان طال كنند حرمل و كندش و مسكه سوده 

الزوال عسرالبرء بود و   سوداوي بطيو اما و بيخ انجدان نفع بخشد به سركهگشادن عيون آن بسوزن و مالش 

عالجش فصد باسليق و شرب مطبوخ افتيمون و لوغاذيا به آب هليلة سياه و مويزست و طال بشحوم بط و مرغابي و 

نواع قوبا را اشرب آب چشمة كبريتي و جلوس در آن و آبهاي گرم و غسل چرز و موم و روغن دائم نمايند و جميع ا

 و در همه لزوم اصالح اغذيه و تعالج در اوقات محموده نمايند و هر نوع آن كه متعسر گردد و  استبدان بسيار نافع



1021 

 

رد و بعد از آن  مستاصل گرداند و بخوآن رادر گوشت عميق شود وقيح كند يا سفيد گردد دواي حار بر آن نهند تا 

 كه چون آن است و او  استعالج او بمرهم كنند و مالش جميع انواع او بحسك جبلي كه معروف بحسك قنفذي

 و بر آن خار  استالخيل كه آن مخروطي شكل حيوان در آن سير كند بدان متعلق گردد خاصةً بصوف اغنام و اذناب

 به آن رابه آب او يا بĤب برگ او قوبا را بمالند در يك روز كوچك بود و از آن آب بسيار برآيد چون بيفشارند پس 

 به حسب تركب و امتزاج آن و به حسب ر استكند و ايضاً اين ثولول را نفع كند اگر بدان بمالند و اما انواع قوبا بسيا

د مؤدي بجذام ابدان و امزجة آنها و نوع سوداوي از آن چون در جلد عميق گردد و زمانة او طول كند و پرهيز نكنن

گردد و اعضا را بريزاند پس هرگاه اتفاق اين حال شود بايد كه معالجة او بمعالجة اوائل جذام كنند و رامك در سركه 

التاثير   تجربه كردم و سريعآن را نيافتم اال آن راحل كرده بر قوبا طال كردن تاثير عجيب دارد و در كدامي از كتب 

نويسد كه پوست بيخ پالك جوهي و هليلة   ميمحمدحسينكند  و در يك طال مييافتم حتي كه آن گاهي ازالة ا

 سه مثقال كوفته هشت هر يك دوازده مثقال تنكار سوخته چهار و نيم مثقال مازو سبز كات هندي هر يكسياه 

پاس به آب ليموي كاغذي بسايند پس اقروص ساخته در آفتاب خشك نمايند و نزد حاجت به آب سائيده طال 

 موضع قوبا را بخرقة درشت و يا كيسة حمام ماليده باشند پس بگذارند تا خشك شود و خشك كه آنمايند بعد از ن

 طال نمايند و اگر اين قرص را به آب برگ پالك به دستورريشة آن خود بخود جدا گردد و اگر احتياج باقي باشد باز 

گردد و نيز ماليدن صابون سود  اهللا تعالي زائل مي دفعه بعونتر گردد در چند  جوهي تازه بسايند و بمالند بهتر و قوي

 و اگر بدين تدابير اصالح نيابد و محتاج بجراحت نمودن و اخراج مواد باشد بر آن مفيد استو به اندك تنكار محترق 

  سير سوده گذارند تا آبله كند و مجروح شود پس بر آن مرهم سفيداب و يا غير آن گذراند

  يه و عقف قرنيه و امثال آنثĤليل و مسمار

 كه در بدن رويد و ر است كه بفارسي زخ و بهندي مسه نامند و آن بثور لب مستدي استبدانك ثاليل جمع ثولول

 مستدير كه آن كه غير منبسط بود بلكه املس شبيه به بثرة صلب باشد غير آن استشش نوع بود يكي منكوس و او 
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 كه بيخ او ذوشنطايا باشد دوم بتني آن است در لحم مركوزست و گويند آن بود در گوشت فرو رفته باشد گويا كه

شنطايا شديداليبس سوم متعلق چهارم مسماري كبه سر او چون سر ميخ بزرگ پهن بود  متشقق بزرگ مستدير ذي

ز عقف آن درا و پنج او باريك و اندرون بدن فرو رفته همچو مسمار يعني ميخ و بسفيدي مائل باشد پنجم قرني و

ي بود ششم طرسوس كه زير اومده باشد از آن چرك و ريم پااليد و سبب تولد ثولول خلط به جانبيعني لختي كج 

 كه نزد احتباس او در رگهاي كوچك خشك گردد يا خلط سوداوي يا مركب از سودا و  استغليظ خشك بلغمي

 اين همه دفع طبيعت است و سبب مادي  شيخ سبب فاعلبه قولبلغم كه طبيعت بظاهر بشره دفع ساخته باشد و 

خلط غليظ سوداوي كه گاهي سودا از بلغم يابس بسيار كه در خون كثرت پذيرد مستحيل گردد و گاهي نفس خون 

 خشكي و سردي عارض شود و خصوصاً در عروق به سوي احتقان و كثرت او و عدم اسباب تعفن استحاله به سببرا 

تر   كلت او و قرب او از اسباب خارجي كه آنها در تجفيف سريعبه سببشود   نميصغار كه در امثال آن خون متعفن

باشند السيما چون خون در جوهر خود حار بسيار نباشد و گاه باشد كه ثولول بسيار در اندك وقتي در  از تعفين مي

رگ را نتف يا باطل عضوي پديد آيد و گاهي از آن يك عدد بزرگ برديد و سبب آنجمله شود و هرگاه آن ثولول بز

 گويد كه ثĤليل دو نوع ابومنصور باشد و ديگران ساقط شوند و باشد كه ثĤليل متفرق برآيند و تدبيري كهكنند بهر 

 مسامير گويند و سبب رطب بلغم مشتبه بسوداست و سبب آن رااست يكي از آن رطل بين و ديگر صلب جاسي و 

 كه از سودا متحجر شود غالبا  استبمصر ضحط نامند و آن رطوبتي گويد كه ثاليل را انطاكييابس سودا بود و 

 خبث ماده درد به سببمختلف ذي طول و قصر و فروع و شقوق كه بيخ آن باريك و باقي غليظ بود برويد و گاهي 

  شونيز با سركه و نمك با سركه هر روز مكرر بمالند و پيوسته ماليدن روغن گل و چربي بط و مرغ مفيدعالجكند 

 چيزها فائده نشود به از اين كنند بعد آن حب افتيمون خورند و اگر به مسهلبود و بعد  از نضج تنقية بلغم و سودا 

آهن قطع كنند يا دواي تيز مانند فلدفيون بمالند و هرگاه گوشت زياده خورد و سوزش كند مرهم سفيداب را 

شته طال كردن نيز ثĤليل را ساقط كند و همچنين دار استعمال كنند و نوشادر و انزروت و زنگار به آب صابون سر
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 و اگر ثولول را  استاشكنة انگريزي كه كاشك گويند در آب سائيده طالي رقيق ساختن در اسقاط آن مجرب

دهد و يا زردچوب سائيده در  بناخنگير خراشيده سقمونيا در شير درخت انجير سوده ضماد كنند در يك روز نفع مي

 سوزانيده ثولول را به آن داغ كنند و از دست بر كنند و گويند كه گشنيز آن راور فتيله ساخته سر كاغذ پيچيده بط

 طال به سركهافتد و سرگين طاوس   در دو سه نوبت خشك شده مي استخشك در آب سائيده ضماد كردن مجرب

فيد بود واگر ثولول را از  ضماد نمودن و كذا برگ و شاخ خرفه بر آن ماليدن مبه سركهكردن و يا صدف سوخته 

پاچك دشتي خاريده چونه وسجي در آب حل كرده بمالند در دو سه روز بيفتد و اگر از پارة شب يماني مكرر بمالند 

 سائيده طال كنند و يا سهاگة تيليه نصف بريان و نصف خام به آب ليموي به سركهكه خون آلوده شود و يا پشك بز 

 سائيده بر بدن بمالند و يا چوكهه در آب ليمو سائيده طال نمايند نيز به سركهچي كاغذي سرشته بمالند و يا باب

 يك عدد نخود آن را هر يك نوشته كه اگر نخود خشك را در اول هالل بعد و ثاليل گرفته  صاحب تحفهمفيد بود و

ب بيندازند و در آخر آن ماه  عقبه جانبماليده مجموع را در لته بسته از ميان هر دو پاي از باالي شانه آن لته را 

شود و بعضي گويند كه اين عمل به تجربه درآمده و اگر برگ پان گنگيري بگيرند و بر آن  جميع ثاليل برطرف مي

 از ناخن نيز خراشيده شود در چنان چهچونه بمالند و فتيلة  آن ساخته در نر انگشت و سبابه گرفته بر مسه بمالند 

باب  در اين  منقلع شودبه تمامه و اگر مسه كالن باشد دو سه روز همچنان كنند تا اندك مدت همگي منقلع گردد

 طالي روغن گندم و كذا حلتيت و مغز انجير خشك و كذا آب چقندر سرخ و ذكر ادوية نافع ثĤليل  استمجرب

و كذا برگ  بيخ درخت خالف سوخته ضماد و  است و زيت هر واحد در قلع ثĤليل مجرب سويديبه سركهكذا كندر 

 و به عسل انجير يا به شير و كذا مر و سليخه و عسل و كذا سرگين كبوتر به آب دهن و كذا حلتيت به سركهآن 

 به موم و كذا آب برگ انجير و كذا انجير خام و نطرون و آرد گندم پخته و يا تنها پخته به عسلكذا تخم بيدانجير 

 و كذا سام ابرص كوفته و كذا خاكستر او و بزركتان و بورق و به زيت و كذا فرفيون به سركهزرد آميخته و كذا اشق 

 و كذا ودع سوده و كذا گل سرخ پخته يا خام سوده و كذا به سركهكذا پياز عنصل بريان و كذا خاكستر شاخ انگور 
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 ه شراببدار و كذا صداء حديد   و كذا سداب و نطرون و كذا سرگين گنجشك به آب دهن روزهبه سركهسرگين گاو 

 سرشته و كذا به سركهو كذا مرقشيشا و راتينج و كذا خون سنگ پشت و كذا پشك موش و كذا خاكستر بادنجان 

 آميخته و كذا سرطريخ سوخته و كذا خون بز و كذا خون خر به سركه و كذا ترب كوفته به سركهسم بز سوخته 

 و كذا به فتيله پنبة به مرات بشاخ آس و داغزه  بالجورد و شرب آن و كذا بخرنوب شامي تاو دلكبشونيز آميخته 

 ابوسهل گويد كه ثĤليل را به اين طور قلع نمايند كه اقوال حكما  استكهنه سه چهار مرتبه هر واحد دافع ثاليل

 و زهره گاو بسايند تا مثل مرهم به سركهبگيرند مازو و شب يماني و بچربي بط سرشته طال كنند و يا تخم جرجير 

 سوده به سركه و نمك و كزمازج به سركه كثير طال نمايند و يا ببرگ مورد و برگ كبر و يا به مراتهر روز گردد و 

 و آن را اصول باشند آن را در روزي چند بار بمالند و اگر از اين بمالند و بهر دوا به سركهو خرنوب نبطي مسحوق 

حار اكال مثل ديك برديك و غيره بر آن نهند پس هرگاه  شرط زنند و بر آن شير انجير چكانند يا دواي آن راحوالي 

سياه شود و متاكل گردد بر آن اندك روغن زرد نهند حتي كه آنچه متاكل شده باشد منقلع گردد و اعادة اين تدبير 

  زائل شود و اگر در بدن كثرت آن باشد تنقية بدن به ادوية مخرج سودا نمايند وبه تمامه كه آن كنند تا به مرات

فرمايد كه اما مبادرت به تقليل خون از فصد و به   ميشيخ ترطب و تلئين نمايد مائل گردانند ي كهبه چيزتدبير را 

 كه از آن چاره نيست اگر مرض كثرت پذيرد و از اقتصار و اعتدال تجاوز كند و همچنين  استاستفراغ سودا امري

 گذشته و اما عالج موضعي به ادوية بايد كه در آن تلخي و به مراتتدبير مولد خلط نيك و غير آن از آنچه ذكر او 

 و گندم به طبيخقبض بود پس خفيف از آن براي ثولول خفيف استعمال بايد كرد مثل ماليدن روغن پسته دائم و 

مصفي متروك بعد سه روز و آب گندنا بسماق و روغن بان و ايضاً ببرگ كبر و جوزالسرو و زيتون خام و كزمازج نيز 

 و برگ مورد تر براي خفيف و قوي و پوست جوز تر و انجير خشك و خرنوب با وجود قلت اذيت او براي  استوبخ

 كه اين است  است و آنچه جيده بالغ النفعبه سركه و پوست بيخ غرب و خاكستر او نيكو استثولول عظيم و قوي 

 برند مثل طالي كار بهز آن براي ثولول قوي بگيرند حرمل و حناء كوفته بيخته به آب سرد طال كنند و اما قوي ا
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مرتب از نوره و زرنيخ و اشخار و خصوصاً با سيماب كشته السيما بخاكستر بلوط و زيت و نمك به آب پياز و بلبوس 

 و زهره بز نر ايضاً و حلتيت مرهم حاد مفجر دبيالت كه آن مرهم  استو پشك بز و ايضاً راتينج بزرنيخ و ايضاً عسل

 پوست جوز رطب و زجاج و آهك زنده هر واحد يك جزو كوفته بيخته بر آن نهند و يا تركيب معتدل استر بالد

بگيرند زنگار و كاغذ سوخته هر واحد پنج درم شحم حنظل شش درم بورق شش دام نوشادر چهار درم اشخار و 

ه به آب صابون طال نمايند و زرنيخ زرد هر واحد هشت درم زهرة گاو شش درم اشنان فارسي هفت درم كوفته بيخت

از معالجات ثĤليل قلع اوست و اين گاهي به انبوبه پر طيور بزرگ و يا نقره و يا آهن بود كه تجويف او بمقداري باشد 

كه در آن ثولول به اندك دشواري درآيد و جرم او حاد قطاع باشد پس در آن ثولول به اندك زور درآرند و بر آن 

 بيخ او كشيده كه آن مستاصل كند و يا بصناره ثولول را بكشند تا آن رااندك بفشارند كه پيچيده نزديك بيخ آن 

 به آله تيز كه تا بيخ او رسد قطعه كنند و بعد قلع آن روغن زر و بر آن نهند و ايضاً هرگاه دواي حاد بر به عدهگردد 

 كه آنچندي ترك كرده باز اعادة او كنند تا آن بگذارند و قلق آرد و دواي حاد بردارند و بر آن روغن زرد نهند و 

سازند  كنند كه از آنچه متصل اوست به آهن لطيف مقور جدا مي سقوط آن تمام شود و گاهي قلع آن به اين طور مي

به االمكان مع مراعات سطح جلد  ترحتي ايم قطع آن به استرة عميق گذارند و تجربه كرده  بر آن دواي حاد ميبه عده

موضع بصابون و سعد و گل سرخ تا خونيكه از آن سيالن كند سائل گردد و محتبس شود و بعد آن مابقي  مالش عده

ه آنچه در عالج عدسيه و حنطيه بيايد بايد به هم گويد كه عالج ثولول حادث در پيشاني و روي طبريساقط گردد 

آيد و آنچه بدان طال كنند و در يك روز يا كنند كه اين اسهل انقالع است با عروق او بر كرد و گاهي امر بلع او مي

 خشك كند و بيفكند و ايضاً آن را اين را بر آن بمالند كه  است زائل كند برگ حسك جبلي رطبآن رابعد دو روز 

كنم بگيرند بورق يك درم  اين دوا استعمال مي در اين  زائل كند و منآن رابه صمغ در سركه حل كرده طال كردن 

به  خون برآيد كه آنسه درم نمك طبرزد يك دانگ و بسايند و بدان يكي را بعد ديگري بمالند تا برگ مورد ترمس 

 دو روز بمالند پس بيفتد و زائل شود و اين را در همه يك دفعه استعمال نكنند و به عده ترك آن كنند و ايضاً عده
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 به عده در آن خون ظاهر شود كه آنتا هرگاه بزرگ و مشتد و صلب گردد روغن نوره و قلي ساعتي بر آن بمالند 

 كه بعد استعمال روغن از آب سرد و  است واجبكه آن چرب كنند كه خشك كند و بيفكند غير به روغنبشويند و 

هواي سرد محفوظ دارند و به آب گرم بشويند و اگر موضع متقرح و گرم شود مرهم كافور در آن استعمال نمايند و 

 نيز بعالج مذكور معالجه نمايند پس اگر اين عالج در آن فائده نكند اولي  استترين انواعنوع ثولول تيني را كه بد

 نوره منقلع شد به روغن مستاصل گرداند و ديدم كه حب او آن را كه دواي حاد و روغن نوره بر آن نهند تا آن است

قع گرديد پس بر آن مرهم منبت و بيخ او مثل درهم مدور ظاهر شد و بر آن هم دواي حاد نهاده شد حتي كه منل

 كه بگيرند چوب آس اين است در ثĤليل استعمال كنند چيزي كهترين   اصالح يافت و از بالغكه آنلحم گذاشتم تا 

 آب و بر ثولول از اينرطب و يكطرف او در آتش نهند تا گرم شود و بطرف ديگر نشيش و تربد ظاهر گردد و بگيرند 

 چرب سازند كه آن بغير  است آرند و در شب بهر روغني كه خواهند بهتر آن روغن گللبه عمبمالند و اين در روز 

 او گفته كه عالج ثولول متشقق ذات شنطايا كه سبب فاعل او خلط يابس ارضي ايضاًدرد بيفتد و باز عود نكند 

آن به آب برگ حسك  شرب مطبوخ افتيمون و دلك به عده بادام تلخ است به روغنسوداوي بود نوشيدن ماءاالصول 

 سابق چنان چهجبلي و آب بورق و برگ مورد كوفته ببورق و اگر متعسر و صلب گردد بر آن روغن نوره چكانند 

 و اگر تا  است گل و موم و شحومبه روغنمذكور شد و آنچه بدان عالج ثولول كنند بعد تنقيه و اصالح غذا مالش او 

اند كه طالي او به آب ظهر  بمالند ساقط گردد و بعض اوائل ذكر كردهچهل روز هر روغن و بهتر آن روغن گل است 

ام استعمال كنند بگيرند آب آهنگران كه در آن  يكدفعه يا دو دفعه خشك كند و بيفتد و اين دوا كه تجربة آن كرده

ه متقرح  كآن استكنند و در آن ورق و صبر و مر حل كنند و بمالند و اما عالج نوع منكوس  آهن سرد گرم مي

 به سركه از روغن نوره بر آن آبله افكنند تا در آن خون ظاهر شود و بعد از آن به عدهگردانند بعد فصد و استفراغ 

نوع چون  در اين  گل چرب سازند كه آن را زائل شود و هرگاه تر گردد بمرهم كبير عالج كنند وبه روغنبشويند و 

 كه بر آن مرهم داخليون  استا قريب از عضوي شريف بود پس واجبدانة او بزرگ شود و بر موضع شريف از بدن ي
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 تحليل كند و يا رقيق كند و فضالت او را مائي گرداند پس بسر نشتر بگشايند تا آنچه اندر آن راچند روز نهند كه يا 

وسه آن باشد سائل شود و خشك گردد و از بهترين چيزها كه براي قلع ثĤليل متقعه و مسامير مشتمه و منك

 بگيرند گوگرد زر و زرنيخ زرد و شونيز خاكستر ر استاستعمال نمايند اين دواست و اين مشهور بتركيب اين بسيا

از  و بعض او بزفت سرشته بر ثولول طال نمايند هر ثولول و هر مسامير كه باشد به سركهغرب مساوي پس بعض او 

 و بعضي مردم براي اين عسل بالدر بيان  استه مجرب تقدير متسزاد نيست چبر اين گم شود و زائل گردد و اين

شود  گردد و گاهي بجميع بدن متعدي مي  السيما در بالد گرم كه مورث ساعيه مي استاند و اين خطاي بزرگ كرده

كند و شخصي را ديدم كه قروح متولد از عسل بادر  يابد و باز بسر يك سال عود مي و گاهي از آن مريض صحت مي

 كه  است اسقاط قوت و ايراث حميات مطبقه هالك گردانيد پس واجببه طريق آن را نمودم حتي كه  لزومآن را

انسان از استعمال عسل بالدر حذر نمايد و اما تيوعات مثل شير انجير و شير ماذريون و شير پنج توت در استعمال 

 تعديه بغير  كرديم و اگر انسان ارادة كه ذكر Ĥن است استعمال نمايند همچيزي كه و صالحترين ر استآنها نيز خط

 گويد كه حدوث ثĤليل و مسامير از خلطين مجوسيآن كند پس بهترين چيزها روغن بوره است كه مذكور شد 

 افتيمون و غاريقون يا حب به مطبوخباشد و صواب در عالج آن استفراغ بدن  غلظين بلغمي و سوداوي مي

يز از مولد اين هر دو خلط و آنچه از اضمده قلع آن كند پشك بز يا  و پره استاصطمخيقون معمول به افتيمون

 با سركة خمر و نمك قلع آن به مرات و مالش موضع در روزي  است سرشته بر ثولول نهادنبه سركهباريك سوده 

به وده  و لزوم موضع كنند و يا بگيرند قنطاريون و باريك سبه سرشندنمايد و يا بگيرند قشور مس و باريك سائيده 

ث سرشته بر ثولول نهند و اگر اين ادويه فائده نكند دواي حاد مثل فلدفيون و ديك بر ديك نهند كه اين او را مثل

 دواي حاد كنند   اعادةبه عده بر نيخ او روغن زرد گذارند حتي كه خشكريشه را قلع كند به عدهبخورد و بسوزد و 

كند  عد از آن معالجه او بدواي منبث لحم نمايند و گاهي نفع مي جمله مستاصل گردد بكه آنبعدان روغن زرد تا 

 و به سرشنداينكه سنگ فلفل و اشخار و اشنان فارسي و بورق مساوي باريك سوده به آب قنابري يا به آب صابون 
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لع كند  ثاليل را قضمادي كه صفت ساقط كند آن راثولوث را بموي بربندند و بر آن اين دوا بپاشند كه در روز سوم 

بقوت زنگار مس سوخته شحم حنظل بورق نوشادر اشخار زرنيخ زرد زهرة گاو اشنان فارسي هر واحد يك جزو آهك 

 بيخ او بمو كه آنآب ناديده نيم جزو باريك سوده به آب صابون يا به آب اشق سرشته بر ثولول لزوم نمايند بعد از 

ساخته به آب دهن سرشته بر ثولول ضماد كرده باشند كه  آهك آب نارسيده دردي شراب باريك ديگربسته باشند 

 به عسل بدواي حاد و بر مرهم زنگار و به عدهاين خشك نمايند و بسوزد و اگر اين ادويه نفع نكند باستره قطع كنند 

ز خلط  به آهن قطع نكنند مگر بعد استفراغ بدن اآن را مستاصل گرداند و بسوزد و بايد كه آن رابالدر داغ دهند تا 

 گويد كه نگاه كنند اگر ماده او هنوز منقطع نشده باشد و در طريق خروج بود بايد كه تنقية بدن  ابن نوحغليظ

كنند اما در رطب و لين از بلغم و اما در صلب جاسي از سودا بعد از آن عالج رطب نمايند به اين طور كه بكبر رطب 

 اغذية لطيف مولد خلط محمود مثل اسفيدباجات و لحوم طيور و  بمالند و ميل به استو بخرنوب نبطي كه اين قوي

حمالن كنند و استكثار دخول حمام نمايند و شراب رقيق ممزوج به آب بسيار بنوشند و اما بر صلب زرنيخ زرد 

ند و يا بمويز كوفته طال كنند و سه روز بر آن بگذارند پس بگشايند از بيخ برآرد و اگر چيزي باقي ماند اعادة او نماي

 سرشته طال كنند و يا عسل بالدر بر آن نهند كه آن قلع او نمايند و يا قلع او كنند و به سركهبه پوست صفصاف 

 ساقط گردد و از كه آنحوالي او شرط زنند و بر آن دواي حاد بپاشند و هرگاه سياه شود روغن زرد بر آن نهند تا 

ته كه جعل يعني كرم سرگين را به آب بسايند و بر ثولول طال  گفبن زيد عليجميع مولدات سودا پرهيز كنند و 

 ايالقي و جرجانيكنند كه اين در ساعت استيصال او كند و قوبا را نيز زائل كند و همچنين خون سگ و بول آن 

 و از تر باشد نويسند كه اول استفراغ سودا بايد كرد و تدبيرهاي تري افزا كنند و استفراغ بماءالجبن كردن صواب مي

 كه مازو و شب يماني با شحم حنظل ضماد كنند و برگ كرنب تر ماليدن اين است آيد كار بهباب  در اين چيزهائيكه

 آن را سرشته ضماد سازند از بيخ برآرد و به آب صابون اشنان و آب اشخار به سركهنافع بود و كز مازو بكوبند و 

د نفع بخشد و كف بول كه از زمين برخيزد و مني طال كردن  سرشته ضماد كننبه سركهبشويند و اگر مازو سوده 
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 گويد كه هرصبح جالب از تخم كاسني و باديان هر واحد سه درم و شكر سفيد ده درم ابن الياس  استمجرب

 بادام سازند و بر تناول اين جالب و غذا تا پنج روز مداومت نمايند و هرگاه نضج در به مغزبنوشند و غذا مزورة نخود 

 قلع او ي كهبه چيز و حبوب مذكوره در قول مجوسي نمايند و بعد تنقيه به مطبوخاروره ظاهر شود استفراغ بدن ق

 به سركهنمايد ضماد كنند و شير انجير خام يا شير ثافسيا بر آن چكانند و يا بگيرند فنطافيلون و باريك سائيده 

تر در قلع اوست اشنان سبز قارسي  ند اين دوا كه از همه قويسرشته طال كنند و با بمرهم زنگار طال نمايند و يا بگير

 به سرشندزهرة گاو زنگار مس شحم حنظل نوشادر آب آهك آب ناديده مساوي همه را باريك سائيده به آب اشنان 

 اگر احتياج آن باشد و هر فصد است گويد كه عالج او خجنديو بر ثولول طال كنند و بايد كه به آهن قطع نكنند 

 به مطبوخ بنوشند و غذا حمصيه خورند و تنقية بدن بعد نضج به شكرالسوس و گاوزبان  بح شربت از باديان و اصلص

آن ات كه در آن غاريقون باشد بايد كرد و بعد تنقية تام اضمده و اطليه استعمال نمايند و حق به مطبوخافتيمون و 

 گويد كه ابتدا بتنظيف انطاكيند پس بر آن روغن زرد نهند  سياه كآن را كه بر آن ادوية حادة اكاله نهند تا است

  است باشد بعد از آن قطع نمايند و بچوب انجير ذكر و بيخ باقال داغ نهند كه اين مجرببه فصدبدن كنند و اگرچه 

دار و خاكستر كرم و صفصاف و  و همچنين پياز به نمك و سركه و سرگين كبوتر و گنجشك ببورق و آب دهن روزه

 كه اين استايم   ديدهچيزي كهنويسد كه از غرائب   ميگيالنيشك گوسفند و شتر و همه آنچه در قوبا مذكور شد پ

يكي را از صبيان كه سن او قريب بيست سال بود ثĤليل بسيار در جميع بدن او عارض شد و مردي با وي مالقي شد 

فيد در آب خيسانيده صاف كرده سحرگاه بنوشند و او و او را امر كرد كه كف كبير از مويز با دو درم تربد فائق س

حسب گفتة آن شخص عمل كرده ده مجلس او را اجابت شد و اگر بيخ آن بزرگ بود حوالي آن شرط زنند و بر آن 

 ر استدواي حاد بپاشند و اگر بعد قطع و بعد ادوية حاده و داغ استعمال كند اولي بود و اگر آلة داغ از طال باشد بهت

اند و اين حق نيست  رچه اين امر منافي مراعات سطح جلدست و بعضي از استعمال عسل بالدر منع كلي نمودهو اگ

 جوز يا روغن آن به مغز آن رايابند وليكن چون  زيرا كه بعض مردم از خوردن عسل بالدر و لبس او نيز ضرر نمي
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نند به اين طريق كه بگيرند موي قوي يا رشتة ك  نمايند و گاهي بجرم فقط قطع ميبه تمامهمخلوط كنند اصالح او 

 ببرد و از به سرعتبندند كه آن ساقط كند ليكن قطع آن به آهن  ابريشم خوب يافته و بدان بيخ ثĤليل محكم به

 اگر در وقت خود واقع نشود و اعني هرگاه بدن ممتلي باشد ر استضرر او ايمن گرداند با وجويكه آن خطرناك بسيا

البطم مخلوط سازند كه مثل مرهم گردد و  يرند ذراريح و قلقديس و جندبيدستر مساوي و به علك مجرب بگدواي

 بگيرند اشخار و آهك و زنگار هر واحد يك جزو و به آب رماد يا ديگر تنقيه او كنند كه آنبر مسامير نهند بعد از 

ليل و مسامير كند زنگار و كاغذ سوخته  كه قطع ثامرهم  استببول طفل نابالغ سرشته بدان عالج كنند كه آن نافع

هر واحد يك درم آب عروس و آب صابون اول هفتده درم عسل هشت درم فرفيون شش درم بپزند تا مرهم شود و 

 كه آن گويد كه تخم حنظل با شب يماني طال كردن مفيد بود و طال كردن مني آدمي بعد از بهاءالدينبردارند 

 اندكي دور كرده نافع بود و طالي نورة معمول چند ساعت هم نافع آن راو صالبت ثولول را لختي خراشيده باشند 

آيد و ذراريح با مويز كوفته طال كردن قوي بود و ثولول را در اوائل به آهن تابيده داغ كردن عظيم مفيد آيد و 

 بخراشيدند و صفحة ن راآ و مسماريه را اگر توانند بدستكاري بيرون آورند واال  استمداومت سردرس نافع و مجرب

 تحليل كند و اگر نوشادر و انزروت و غيره كه در ذيل آن راكوچك از سرب خالص بر آن بسته دارند تا بالخاصيه 

عالج مسطور شد بر آن بندند عظيم نافع آيد و تيزاب فاروقي نهادن بسيار مفيد بود و عسل بالدر هم قوي بود و 

ستر بلوط و نمك قليات را آب پياز سرشته طال كردن و يك شبانه روز بر آن ذراريح همچنين و سيماب كشته و خاك

گذاشتن نافع بود و مخفي نماند كه هر دواي تيز و قوي كه بر بثرات نهند بايد كه احتياط كنند كه از عرض بثره 

  زياده نشود تا عضو صحيح را نسوزاند و ريش نكند

  عدسيه و حنطيه

 املس چسپيده بود شكل ارول كه آنيشاني و روي حادث گردد و شبيه به ثĤليل غير  كه اكثر بر پ استو آن بثوري

 گندم در مقدار طول هر دانها از آنها باشد و عدسيه زردرنگ چسپيده پهن بود به شكل عدس و شكل ثاني به شكل
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ود سبب اول  گويند كه رنگ عدسيه سرخ و حنطيه زرد ببعضي گندم دراز مائل بسرخي باشد و به شكلو حنطيه 

 كه به اختالط صفرا فاسد شود و غليظ گردد و سبب ثاني رطوبتي كه بخون فاسد شود و غليظ گردد و  استرطوبتي

 تنقية بدن به ادوية منقي رطوبت و اخالط غليظة فاسده كنند عالجاند و آن اقرب بصوابست  بعضي بعكس اين گفته

 تطليه او به اين طال كنند بگيرند به عده از اطعمة غليظه نمايند  معلوم شود كه بدن پاك شد و لزوم پرهيزكه آنتا 

اند  صمغ بطم و با موم و روغن بگدازند و در هاون انداخته بر آن اندك طمع آلو و مويزج و شيطرج هندي گفته

زد و خشك  بريكه آن مدام تجديد بر آن كنند تا به عده خشك شود كه آناندازند و حل كرده بر موضع طال نمايند تا 

كنند پس گاهي در يك   دور گذاشته جدا ميآن رانهند و  گردد و بعض اطبا زفت و صمغ را بر خرقه ماليده بر آن مي

 كه خاكستر ني و شيطرج سوخته اين است ببرد آن رانمايد همه را آنچه بر چهره از آن باشد و آنچه  دفعه خارج مي

 آرند كه به عملشود پس بسختي جدا سازند و مكرر و متواتر به اندك سريش گداخته بر آن چسپانند تا خشك 

الغار و موم پيه بط و پيه   كه از روغن حباين استآنهمه منقلع گردد و از لطيف ادوية كه در آن استعمال كنند 

كند  ساقط آن را و در شب يك بار بر موضع لزوم نمايند كه اين يك بارمرغابي و پيه ماكيان قيروطي ساخته هر روز 

و ببرد و شخصي را اين علت بر اكثر مواضع از بدن او بود و اين دوار تا چهل روز استعمال كرد پس آن همه بغير دوا 

 به سركه و اگر مازج باريك سوده  است نيز نافعبه سركهو استفراغ زائل و ساقط شد و طال به كندش گوگرد بورق 

 اگر خون غالب باشد فصد است گويد كه عالج عدسيه الياس ابن سرشته بر آن نهند و چند نوبت از بيخ بركنده شود

 ببرگ كبر و خرنوب و مورد و آب شونيز بمالند و يا صمغ بطم و صمغ آلو آن را تنقية بدن به مطبوخ هليله و به عده

   مالندبه سركهو كندش و كبريت و بورق 

  توثه

ر اندر عمق رخساره اخذ كند و گاهي ورم عقد و فرج بثرة متقرحه مستعرضة رخوه است از لحم زائد كه در اكثر ام

پيدا شود و سبب حدوث او خلط غليظ بود كه در آن حدتي باشد يعني خون فاسد مخلوط بصفراي محترقه فاسده و 
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 در ابتدا فصد سرر و عالجيا بلغم غليظ محترق مع صفراي محيه باشد و گاه سليم بود و گاهي خبيث و ملوم باشد 

 هليله يا به مطبوخ فواكه مع تربد و به مطبوخ تنقية بدن به عده قوت و سن و فصل كنند به حسبخون رو و اخراج 

 فاني كه آنشاهتره و هليله نمايند و بعد تنقية تام مرهم زنگار و ديگر ادوية حاده كه در ثĤليل گذشت بر آن نهند تا 

 خون و زرداب از آن سائل كه آن يا نبات كنند تا گردد و لحم صحيح ظاهر شود و يا استيصال آن بخراشيدن از آهن

يه و از به الكل عالج بمرهم احمر و اسود و منبت لحم نمايند و صاحب او از تناول گوشت و شيريني به عدهشود 

 به قول كه در آن حرافت باشد مثل سير و پياز و ترب و خردل و مانند آن حذر كند و به قولاغذية حريفه و 

 هليله كه مقوي تبريد و نقوع فواكه و آب به مطبوخبة مطفيه و سكنجبين و تلئين طبيعت خجندي شرب اشر

 و يا عسل بالدر يا شير انجير يتوع ديگر يا به سركه گويد كه ضماد پشك گوسفند سويديشاهترة مروق نافع بود و 

  ته يا حاشه نافع توثه استثمر خام جميز سوده يا زهرة بز نر يا برگ سلق مسلوق يا خاكستر گوشت گوسفند سوخ

  نفاطات و نفاخات

 نفاطات آبها باشند كه اندرون آن خون يا آب تنك باشد و مشابه به آبلة سوخته آتش بود و سبب آن رقت و كه آنبد

 بحرارت ناريه حتي كه از آن مائيت جدا شود و در اطراف عروق زيرجلد مندفع و در آنجا محتبس  استغليان خون

 شراح قانونآن ريح بود در جلد محتبس گشته و   كه در آن بجز ريح هيچ نباشد و مادةآن است گردد و نفاخات

ر نمايد و اين بهت كنند و گاهي ميان هر دو فرق مي  معني اطالق ميبه يكنويسد كه گاهي اين هر دو لفظ را  مي

تر از هوائيت باشد  يت در قوام غليظ پس نفاخات را به آبهاي هوائي و نفاطات بمائي مخصوص گردانند و البد مائاست

گي زيرجلد تصاعد يك بار مائيت مندفع از غليان اخالط باشد كه از آن ماده به سببو اين دو نوع بود يكي مائي كه 

 فرط كثافت جلد از نسبت ما تحت او در آن نافذ نشود بلكه نفاخة مائيه باقي ماند دوم دموي يعني به سببكند و 

خون  در اين تر از اول بود و  اين غليظ خون باشد و از آنچه اول حادث شده عارض شود ليكن مادة بدل مائيت كه آن

 فصد كنند و لعاب بهدانه شيرة عناب در عرق شاهتره و عرق عالجبيشتر از مائيت باشد و  از تحت جلد منفتح شود 
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 از مسهل بارد كنند و خوردن انار و كذا الثعلب برآورده شربت نيلوفر داخل كرده بنوشند و بعد از نضج تنقيه عنب

عدس مقشر با سركه و عناب پخته مفيد بود و هرچه مسكن حدت خون و مغلظ آن باشد از اشربة و اغذيه بخورند و 

 سوده و يا پوست انار در سركه آغشته طال كردن و حنا بستن نافع و اگر بزرگ به سركهدر اول ظهور عدس مقشر 

 به كافند و بيفشارند بعد از آن مرهم سفيداب نهند و يا بسفيداب ارزيز و يا مرداسنگ مدبرشود آبلها را بسوزن ش

به و آب مورد طال كنند و يا بعد شكافتن نفاطات و اخراج زرداب مرداسنگ مع گل رخام و اقليمياي فضه گالب 

 و عالج نفاخات از مرهم  گل بر موضع نهند تا صلب گردد و اطلية كه در نار فارسي گذشت نيز نافع بودروغن

داخليون و مانند آن كنند و تكميد از سبوس گندم و نمك نيز نافع بود و چيزهاي محلل رياح بايد خورد و تفتيح 

 شيخ و و اقوال اطبامسام كنند و از مؤلدات رياح حذر نمايند و آنجا كه خلطي باشد و زياده شود تنقيه بايد كرد 

 در سابق مذكور شده بايد طريقي كهبه ن و فصد و مانند آن و استعمال تدبير و غذا نويسند كه تنقية بد گيالني مي

كرد و در ابتدا كه قريب ظهور باشد مثل حدس مطبوخ به آب و مثل پوست انار يا پوست شاخ آن مطبوخ به آب كه 

 او باطن به سويتن مادة  خروج او مصرتر از بازگشكه آن بر موضع آن نهد و اين بعد حصول علم با گرم نيمنرم شود 

 بر جلد ريزند تا بسهولت گرم نيم كه اعانت برابر از او كنند و آب آن است آرند واال در آن هنگام اولي به عملاست 

برآيد پس اگر نفاطات برآيد و اراده عالج نفس او كنند و غليظ الجلد درد كند بايد كه از سوزن بشكافند و آنچه اندر 

چيزي  نيز بشكافند و آن راالجلد گاهي بنفشه بشكافد و نشايد كه مهلت دهند بلكه  ند و رقيقآن باشد سائل گردان

 اندرون آن باشد به آهستگي اندك اندك بيفشارند و اگر سوراخ بند شود و نفاخه پيدا شود بايد كه مرتبة دوم و كه

 از دو ال خالي نبود كه يا به عدهگردد  جراحت زير اومندمل كه آنسوم سوراخ كنند و  جلد را منضم شدن ندهند تا 

صحت يابد و يا قرحه شود پس اگر قرحه كند عالج بمراهم اسفيدباجيه و مرداسنجيه و مانند آن نمايند و خصوصاً 

چون اندر آن مثل ايرسا داخل باشد و مراهم حمره و نمله چون ساعي و متاكل گردد و سائر آنچه در آنجا مذكور 

 به قدر گويد كه عالج اين هر دو تنقية بدن از اخالط موجبة آنهاست و فصد و اخراج خون  الياسابن برند كار بهشد 
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قوت و سن و بايد كه هر صبح جالب از عناب ده عدد و شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا عدسيه دهند و هرچه 

و رب بهي هر كدام كه  و شربت عناب و شربت آلو و رب سيب  استمغلظ خون باشد مثل شربت كدر كه آن كاوي

ده درم بدهند و آب انارين نفع كند و بطفشيل غذا سازند و اگر متقرح شود و در اعضاي باشد  به گالب باشد ده درم

 گويد كه فصد از رگ خجنديكه در معالجة او بتجفيف بيشتر حاجت بود بمرهم قلقطار و قلقديس معالجه فرمايند 

و حاجت كنند و اشربة قابضة مغلظه مثل شربت انار و شربت حماض و رب  قوت به قدرمناسب عضو و اخراج خون 

 دهند و بعد شكاف چون احتراج به عدسريباس بنوشانند و مزورات ترش مثل سماقيه و زرشكيه و حصرميه 

نويسد كه اين دوا   مي حكيم عليبتجفيف زياده باشد سفيداب و مرداسنگ و گل سرخ خشك سوده بر آن پاشند

السوس به آب   پيه بط بگدازند و با آن مرداسنگ سوده آميزند و بر پارچه ماليده بر جراحت نهند و يا اصل استنافع

 و روغن مورد حل كنند تا به سركه مرداسنگ و گوگرد زرد مساوي ديگرسوده با روغن زرد حل كرده بر آن نهند 

 مذاكير و لب و مانند آن افتد و بالجمله بر اعضائيكه  بركه آنغليظ گردد با زيت لطوخ آن نمايند و ايضاً اين دوا براي 

 بگيرند قلقطار و قلقديس هر واحد هشت جزو بورق دو جزو به آب  استدر آن حاجت بتجفيف شديدتر بود نافع

ين نسبت آن بخود متأخر مجرب قدما كه بعض دواي جيد به عسلسائيده استعمال نمايند و همچنين پشك بز 

 همه گل ارمني و از آن بنادق سازند و هم چندزروت و صبر و كندر و زنگار و سفيداب سماوي و اند بگيرند ان كرده

كرده باشند حتي كه در آن تقبض شديد حادث شود و  در سركه و آب حل كرده بر موضع طال باالي طال مي

انيدن خشكريشه و خشكريشه گردد پس آن يا خود خود بخود ساقط شود و يا زير آن رطوبت باشد و احتياج بگرد

 اين است گويد كه عالج تنفظ مجوسي آرند حتي كه جمله ساقط گردد به عملاسقاط آن افتد و همواره همچنين 

 مطبوخ ضماد كنند و شاخ انار را در آتش به عدسكه در نفاطه سوراخ كنند و زرداب كه اندر آن باشد بيرون آرند و 

  فجر شود و مرداسنگ با پيه خنزير سوده بر آن نهندمشتعل گردانند و بدان داغ دهند و هرگاه من

  بثور صغار
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 ظاهر جلد محتقن ميان گوشت و پوست به سوي گفته كه گاهي بثرهاي كوچك از رطوبات رديه مندفع جالينوس

الجلد پس اگر رطوبات حار لطيف باشد بثور از بدن بلند و سر آن باريك و  پيدا شود خصوصاً در ابدان صلبة كثيف

 اكحل و به فصد اگر مادة حار باشد تنقية بدن عالجبود و اگر بارد يا غليظ باشد باشد پهن و منبسط بود تيز 

به  يا نقوع فواكه مقوي بهليلة زرد و كابلي و سياه و تربد كوفته نمايند و اگر غليظ باشد به مطبوخحجامت و اسهال 

خالط غليظ اجتناب نمايند و بعد تنقيه پارچه را به آب  مقوي تبريد و يا حب ايارج كنند و از اغذية مولد امطبوخ

 ظاهر به سويگرم تر كرده ساعت بساعت بدان تكميد كنند و يا در حمام داخل نمايند تا مواد محتبسه را از لحم 

 تر كرده طال كنند و بعد دو به سركه باريك سائيده يك جزوجلد خارج كند پس خرزهره و سداب و مر هر واحد 

 كه ماده گرم آن را  سرشته طال سازند و به زيت آب گرم غسل نمايند و يا بگيرند كندر و باريك ساخته ساعت به

بود آب گشنيز تر و سركه و روغن گل طال نمايند و از اغذية گرم پرهيز كنند و بزيرباج بچة مرغ سازند و بايد كه از 

 اقوال اكابر بدن منجذب نگردد و بثور كثرت ننمايد ظاهر به سويتكميد و طال قبل تنقية بدن حذر كنند تا ماده 

السوس سه درم و گلقند شكري ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود با مغز  ابن الياس گويد كه هر صبح جالب اصل

بادام خورند و تنقية بدن بحب ايارج يا مطبوخ مقوي به ايارج و تربد كنند و يا هر صبح سكنجبين عسلي ده درم 

نقية بدن به اين مطبوخ كنند سناي مكي هليلة سياه و كابلي هر واحد هفت درم تخم كاسني باديان بنوشند و ت

 آيد در يك رطلالسوس مقشر هر واحد سه درم تربد مقشر كوفته دو درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا ب اصل

 و از اغذية غليظه و تناول فواكه آن فلوس خيارشنبر ده درم ترنجبين ده درم ماليده صاف كرده سحرگاه بنوشند

 احتياج به قدر گويد كه در حار اگر عالمات خون ظاهر باشد فصد كنند و اخراج خون خجنديرطبه حذر كنند 

السوس   مقتضي خلط غالب باشد بعد نضج كنند اما در بارد هر صبح مطبوخ اصلبدان چه تنقية بدن به عدهنمايند 

به عسلي بنوشند و غذا حصرميه خورند و بعد ظهور نضج در قاروره تنقية بدن و گاوزبان با گلقند شكري و يا 

ي كه در آن سنا و هليلة كابلي و تربد و خيارشنبر و ترنجبين و گلقند وغيره باشد بايد كرد و گر خواهند به مطبوخ
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ر جلد افتد و اين اكثر نويسد كه گاهي بثور از تصاعد كيموسات غليظه د  ميگيالنيايارج يا بغاريقون مقوي سازند 

 تكاثف آن پس كساني را كه اين كثرت كيموس در عمق جلد حادث شود بايد كه اوالً به به سببدر اعالي جلد بود 

 به سوياسهال تقديم نمايند و اگر در عمق كيموس نباشد بايد كه استفراغ از نفس جلد كنند تا به اسهال و قي 

كمادات و اشياي تسخين كننده بايد سيما اگر بثور عريض باشد كه آن از عمق منجذب نگردد وتنقية او از جلد ب

صورت برگ غار تر و سداب و دقاق كندر مساوي بگيرند و با زيت  در اين كيموس بسيار بارد يا غليظ بود پس

يا بگيرند سائيده لطوخ نمايند و يا بثور را بكندر مع زيت لطوخ كنند و برگ چقندر تر گرفته سوده ضماد نمايند و 

 و ادوية خشك را سائيده بر هه زيت نيم قو طولي انداخته بپزند هرگاه درم يكموم هشت درم كبريت مثل او نمك 

  مثل مرهم گردد استعمال كنند 

  بثور لبنيه

 بيفشرند چيزي مثل آن رااكثر در سن شباب بر رخسار و بيني بثور در سفيد مثل فقط شير عارض شود و چون 

 به سوي كه  است در فارسي روغاره و بهندي مهاسه گويند و سبب او مادة صديديآن رامد برآيد و روغن زرد منج

 غلظ خود تحليل نشود و گيالني از به سبب بخارات بدن مندفع گردد و در مسام حاصل شود و به طريقسطح جلد 

 كه آن  استاو بدانهاي كمون وجه تسمية او بدان بهر مشابهت  استطبري نقل كرده كه اين مرض معروف بزيروان

 سررو و مسهل و حبوب مناسبه كنند و بعد تنقيه مطفيات خون به فصد تنقية بدن و دماغ عالجزيره باشد 

استعمال نمايند و روي را بجاليات مثل آرد كرسنه و پوست بيضة مرغ و استخوان سوخته و قيموليا و آرد باقال 

 به سركهتجفيف و تحليل باشد مثل خربق سفيد و نصف آن ايرسا بشويند و گر كفايت نكند چيزي كه در آن 

ذكر ادوية يونانيه مفيد بثور سرشته ضماد سازند و يا بزركتان مع بورق و انجير و شونيز مع سركه طال نمايند 

 به روغن و كذا موي انسان به عسل و ضماد سليخة مخلوط  است ضماد برگ سوس مطبوخ مجرب سويديلبينه

 و كذا به عسل و كذا كرسنه به سركه و عسل آميخته و كذا زيره به سركهسير سوخته و كذا سير خام گل و كذا 
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 كهنه و به شراب و كذا زاج به سركه و كذا مرداسنگ به سركهاقاقيا و كذا كف دريا و كذا كف دريا و كذا خزف تنور 

ا بوش دربندي و كذا مر و سداب و برگ كذا خون خرگوش گرماگرم و كذا بزركتان و مر و نطرون همه سوده و كذ

 سليخه و كذا سم خر وحشي سوخته بعد چرب و ذرور مساوي و كذا پيه ماكيان مسلي و پياز كوفته و عسل دفلي

و ضماد هليلة زرد و كذا دارچيني هر واحد نافع بثور بسينه است و شرب االخوين   گل و كذا دمبه روغنكردن بثور 

 كوفته درم يك هر يك نيم دانگ گل ارمني گل مختوم هر يك كافور زعفران  است مجربو اين طال جهت بثور روي

 صبر سقوطري پنج درم درم يكو سركة انگوري سرشته طال سازند و اگر بثور طب باشد مرداسنگ  به گالب بيخته

اقال دو توله در  آرد بيك توله هر يك خربزه تخم ترب تخم ايضاً گل و سركه طال نمايند به روغنكوفته بيخته 

 كوفته بيخته نگاه دارند و ماشه شش هر يكالملك كتيرا  سركه تر كرده خشك نموده مغز بادام قسط شيرين اكليل

 يك و نيم سه توله ابهل هر يك كف دريا زراوند مدحرج تخم ترب ايضاً  استهمراه شير ميش بمالند نسخة مطب

م توله كوفته بيخته به آب قرص سازند وقت حاجت به آب سائيده توله افسنتين نيم توله پنج سوسن آسمانجوني ني

كف دريا مغز بادام تلخ مقشر برابر نرم سائيده شب بر رو بمالند و صبح به آب   مجربايضاً  استبر رو بمالند مجرب

هر را العثلب كتي خان براي رفع مهاسه و صفائي رنگ تخم ترب بيخ ني گل بنفشه عنب  از علويايضاًگرم بشويند 

 كوفته بيخته به آب كيله و آب برگ حنا و سركه سرشته شب برو مالند و صبح به آب گرم بشويند و ماشه شش يك

 انزروت رومي به آب ليمو سائيده شب طال نمايند و صبح به آب ايضاًاگر از آرد نخود و آب آمله بشويند بهتر باشد 

 كنجد به روغن مغز گهونچگي سفيد هنديه نافع مهاسهكذا ادويه بشويند در يك هفته اثر از مهاسه نماند 

سرشته آبئنه سازند و شب بر روي بمالند و صباح بشويند در حذر روز مهاسه و كلف را دور كند و در نسخة ديگر 

 گاو به شير جوانسه در آب جوش داده از آن رو بشويند و يا تخم خرما سائيده ديگر  استنمك سنگ عوض روغن

 ليمو در پياله چند بار تر به عرق يا زرنباد كف دريا به آب سائيده ابئنه نمايند و يا خرمهرة زرد كوفته ابئنه سازند و

 سائيده شب ضماد به سركهكلونجي  ديگركرده و خشك نموده سائيده صبح و شام مالند چهره را هم صاف كند 
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آن به آب طال سازند و يا ثمر بكائن خشك نمايند و صبح بشويند و كذا نانخواه و يا كنار روشتي سوخته خاكستر 

 نركچور يا آبنه هلدي يا نمك سنگ در آب سائيده طال ديگركرده بسايند و به آب دوغ آميخته بر رو ضماد نمايند 

 ماده گاو سرشته ماليده باشند به شيرنمايند كه براي مهاسه مفيد بود ديگر دافع مهاسه مغز تخم ريه كوفته بيخته 

 محبيه صندل سرخ عدس لوده ديگر آميخته طال سازند به سركهرخت سرس كنجد سياه مساوي  پوست دديگر

السوس قسط تلخ مساوي   مغز تخم كنار اصلديگركونپل بر كوفته بيخته شب بر مهاسه طال نمايند و صبح بشويند 

برآوردن كيل مهاسه  و جهت زرد  استبه آب سوده بر رو طال كرده باشند و در نسخة ديگر قند سياه نيز داخل

 از بياض والد مرحوم برگ نيم بيخ سوسن پوست سرس با هم سائيده ديگر نافع استقرنفل به آب سوده طال كردن 

 پوست درخت سرس پوست درخت خيارشنبر پوست درخت انار دارهلد بوده اگر موته برگ نيب ديگرطال نمايند 

  كه براي مهاسه و صفائي چهره مجربديگررم بشويند قسط تلخ باريك سوده طال كنند چون خشك شود به آب گ

 مرداسنگ سه ماشه سفيدة كاشغري چارماشه به آب يا شير تازه بر رو مالند و ماشه شش آرد نخود بريان مقشر است

 خوبكالن ديگر برند كار به ياسمين آميخته به روغنبعد خشك شدن به آب برگ نيب بشويند و بهر صفائي چهره 

 سه چهار ماشه در قلم ساق گاو به قدر زردچوب ديگرسائيده بر رو طال نمايند  به گالب ندل سفيدصندل سرخ ص

 گرفته در خاكستر گرم تنور گذارند تا خوب پخته شود برآورده در آب سرد سوده ضماد نمايند و بعد به خميرنهاده 

به  افتيمون نمايند به مطبوخاغ بدن طبري گويند كه اوالً استفراقوال حكما دو سه گهري بسبوس نخودب شويند 

 حبوب حبي از اين تنقية سر به استعمال زين حبوب يعني حب قوقايا يا حب ايارج يا حب صبر و طبيب عالم عده

 مزاج مريض زياده و كم نمايد و در تنقيه اين شرائط و قوانين استفراغ استعمال كند بعد از به حسبتركيب دهد و 

 و سبوس كنند پس اگر بثور زائل شود و ورم و تصلب خربزه گرم مع اشنان و شكر و تخم آن لزوم شستن رو به آب

به  انداخته به سركهاالنباط بعد حل كردن آن  زوال نپذيرد لزوم اين ضماد نمايند حناي سوخته دو درم بر علك

ستر چوب انگور و در سركه  زائل نشود بگيرند خاكاز اين و اندك زيت بر آن ريخته بر رو ضماد كنند و اگر سرشند
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حل كرده رفاده بدان لت ساخته بر رو نهاده نزد خواب بربندند و صبح بگشايند و در حمام داخل نمايند و بر پختن 

 عرق و تري بدن خشك گردد و زنان پير را در بصره كه آن از هوا محفوظ دارند تا به عدهآب گرم بسيار امر كنند 

 زائل آن راكرد بلكه  كردند و اين در آن اثرمي ق و دلك بر امت استعمال ميمرض روغن خلو در اين ديدم كه

 لطوخ نمايند و به آن را به سكنجبين از بولس نقل كرده كه چون بثور در چهره ظاهر شود گيالنينمود  مي

اگر بثور غليظ  سائيده بايد كرد و به سركهالبطم و بادام تلخ   بمالند و لطوخ آن بشب يماني مع علكآن راآهستگي 

 چهار درم و كندر يك درم اشق يك درم و به آب سوده بثرها را به قدر غليفون نامند آن راگردد بگيرند صابون كه 

 براي بثور عارض در چهره بگيرند بورة ارمني دو درم گل مختوم يك غمرهبدان لطوخ سازند و بعد ساعتي بشويند 

و سركه سرشته طال كنند و اگر بثور رطب باشد  به گالب يك ساختهدرم كافور نيم دانگ زعفران نيم درم و بار

 آرد عدس نيم جزو و در شب بر رو طال كنند و صبح بشويند سه روز يك جزوبگيرند آرد ترمس و آرد باقال هر واحد 

 رطل بر  مجرب بگيرند جو مقشر كوفته و در پاتيله انداخته شير تازه و درغمرة ديگر آرند به عمليا پنجروز اين 

 برآورده خشك كنند و بگيرند زردچوب و كتيرا هر واحد سه درم و همه به عدهآن ريخته بجوشاند تا شير فاني شود 

 اگر بثور با خشونت بود نفع ايضاًرا كوفته بيخته بسفيدة بيضه سرشته بر رو طال نمايند و به آب سبوس بشويند 

ر دو درم و در زيت گداخته بر رو طال كنند و ساعتي بگذارند و  ده درم زنگاهر يكالبطم  كند بگيرند موم و علك

مسح كنند كه اين قلع آن كند و يا بگيرند حشيش افيون يعني خشخاش رطب مع برگ و شاخ او و با نمك و سركه 

ن  بگيرند زعفران و طحلب و فوه و كندر و مر مساوي و با پيه گوساله و روغن مصطكي بياميزند و بداايضاًبسايند 

لطوخ سازند و يك ساعت ترك كرده به اسفنج نشف نمايند و اين دوا براي رو و سائر بدن اصالح نمايد و رنگ بشره 

 افتيمون يا بحب آن كنند و تنقية دماغ به مطبوخ گويد كه تنقية بدن ابن الياسو خصوصاً رنگ چهره را سرخ كند 

فنشه و اكليل و شبت جوشانيده باشند روي بشويند و اگر اين  در آن بابونه و بآبي كه به به عدهبحب ايارج نمايند 

 ايرسا هفت درم بزر كتان درم يكعالج كفايت نكند خاكستر چوب انگور و خاكستر خرمره هر واحد سه درم شونيز 
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 گويد كه بعد تنقية بدن تضميد خضرگلنار هر واحد دو درم همه را كوفته بيخته بسركة كهنه سرشته طال نمايند 

 سرشته است و ضماد بنوشادر به سركهتجربه كرده شده شونيز و بورق  در اين جففات و تناول ترياق كنند و آنچهبم

 گل و روغن حنا و جماعتي به اين تدبير صحت يافته و تخم كتان با گل به روغنسوده و چرب كردن عضو بعد آن 

ادة غليظه بلغميه است و عالجش اوالً فصد رگ  گويد كه سبب بثور لبينه در اغلب مانطاكي  است نافعآن راسرخ 

 و از مجربات در مطلق بثور خصوصاً در لبنيه ر است در بثور بلغميه مذكوچيزي كه استعمال به عده  استبيني

  البان ببول  است و كذا سندروس حببه سركهشونيز و بورق و نوشادر 

  شيلم

ي ظاهر شود و از خبث ماده و رداءت خالي نبود و از  كه در رخسار يا در همه رو است شيلمبه شكلو آن بثور 

 كه عالج آن استجملة عالمات اوست كه چون لمس كنند صلب باشد و حوالي او بمقدار و درهم سرخ شود و اولي 

 نمايند چه اگر بگذارند و مريض تساهل نمايد عميق شود و جمله روي را در گيرد و گاهي جلد رو به سرعتاو 

 كه از عروق باريك  استآن هالكت عليل باشد و سبب آن خوف حاد حريف فاسدالكيفيت اكالساقط شود و در 

 اكثر اين در رو كه آن موضع بريزد و ممتنع نيست كه اين مرض در جميع بدن حادث شود غير بر اينخارج شود و 

 كه گاهي متقرح شود  استلب اين را از جملة بثور غريبه مثمرده و گفته كه آن بثور صغار صابن الياسپيدا شود و 

 گويد كه بثور شيلم كوچك مستطيل سياه بصورت شليم بود اوالً مخصوص انطاكيو گاهي با آن حكه و الم باشد و 

 جهت در عالج او از اينبرخساره باشد پس اگر ترك نمايند در همه چهره منبسط گردد و در اعماق داخل شود و 

 خون منعقد خبيث الرائحه اخراج كنند خصوصاً اگر گرداگرد آن سرخ گردد و اند كه شق نمايند و از آن واجب كرده

 آن را در لب ديدم و آن شق گرديد و از آن خون غبيط سياه ظاهر شد پس از اينمثل ورم مستدير شود و نوعي 

ه شق كردم و در اصل آن مثل دانة خشخاش ديدم و هنگام رفع او التحام يافت و سبب او خون سوداوي ست ك

 افتيمون نمايند و آن موضع را به مطبوخ فصد سر رو كنند و استفراغ بدن عالج منقعد ساخته آن راحرارت غريبي 
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 بيرون آرند و بچيزي عالج كنند كه سياه نشود و آن راشق كنند كه گاهي آنجا خون منعقد شبيه بعد زه يافته شده 

 و اگر اين كفايت نكند آن موضع را  است رصاص محرق بدان معالجه نمايند مرهم سفيداب و مرهمچيزي كهاوفق 

داغ بليغ دهند و بمرهم خل عالج كنند تا اثري كه باقي ماند سرخ بود چه اگر بعد داغ بمرهم سفيداب عالج كنند 

 خوردن خرما و ماهي شور و اهل او داغ قبل به سبباثر او سفيد شود و اين مرض بيشتر در بلدة بصره حادث شود 

 قوت به حسبگويد كه در اول مر فصد قيفال و اخراج خون ابن الياس كنند   و شكافتن موضع استعمال مياستفراغ

 هليله نمايند و هر صبح جالب از آب انارين بشحم آن به مطبوخ فواكه يا به مطبوخو ضرورت كنند و استفراغ بدن 

 ده درم بنوشند و غذا مزورة به شكرسه اوقيه  به قدرافشرده با شكر و ترنجبين هر كدام ده درم و يا آب هندوانه 

تمرهندي و مغز بادام و اسفاناخ بخورند و گاهي بدين معالجه تحليل نشود و بشق و اخراج ماده محتاج گردد و بعد 

 و ترك اطعمة حريفه و لحوم شديدالحرارت و فصد است گويد كه عالجش خجندياز آن بمراهم مدمله عالج كند 

نويسد احتراقات كه در رو   ميگيالني معالجه بمراهم كنند به عدهد كه اين بثرات را بشكافند حالوي كثير و باي

 افتيمون و غاريقون و شرب سنا و هليلة كابلي و مويز به مطبوخ قيفال و تنقية بدن به فصدعارض شود عالجش اوالً 

 بگيرند هليلة كابلي و زرد و يكو استنباب  در اين منقي و شرب ماءالجبن يا سفوف منقي سودا باشد و اين سفوف

سياه هر واحد ده درم بسفائج كوفته افتيمون هر واحد پنج درم اسطوخودوس چهار درم غاريقون سه درم نمك 

هندي دو درم همه را باريك كوفته سه درم از آن با نيمرطل ماءالجبن و ده درم شكر طبرزد بخورند كه اين تنقية 

بدن پاك گردد بر موضع زلو بچسپانند كه آن همه خون محترق را از موضع امتصاص بدن از سودا كند و هرگاه 

 بر آن مرهم احمر معمول از مرداسنگ و زردچوب و به عدهنمايد پس اگر موضع را خوب بخراشند تا پاك شود 

  سركه و زيت طال نمايند و معالجه بعالج قروح كنند كه منعفت بين مشاهده نمايند

  بلخيه
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 و آن از جنس سعفة ردية رطبة خبيثة ساعيه بود و لهذا  استروح و خشكريشجات و سيالن و زرداببثور مع ق

 گزيدن جانوري مثل پشة به سبب فساد بخورد و در اكثر با آن خفقان و غشي بود و گاهي به سببحوالي خود را 

 گويد كه بلخيه ابومنصورو  كثرت حدوث آن در بلدة بلخ مسمي ببلخيه شده به سببخبيث و رتيال عارض شود و 

بود و چون نضج يابد  تب  عمق بسيار نباشد و شرايين را متمدد سازد و با آنآن راقرحة منبسط در لحم بود و 

 گويد كه بلخيه از بثور ردية خبيثة ابن الياسسوراخها و سرها بسيار مدرك گردد و سبب او خون حاد فاسد بود و 

 گويد كه بلخيه انطاكيحترقة فاسده از صفرا و بلغم يا سوداوي محترق بود و ساعيه است و حدوث او از اخالط م

 مثل آبلة فرنگ منتقل ببالد ديگر گشته پس بدان موسوم ساختند و سبب به عدهبثوريست كه اوالً بليخ يافته شده 

 قرحه ر استد از قلب دفع كرده پس آنچه حوالي او از غشاي اضالع و صآن را كه غريزي  استآن حرارت غريبي

 جهت غشي و خفقان با وي بود و گاهي از آن حجاب صدر متاكل شود و قتل كند پس هرگاه خارج از اينكند و 

 شيخ عالجش مثل عالج سعفة روي نمايند و آنچه خاص به اين نفع به قول عالجسياه يا سرخ گردد عالج نپذيرد 

شك كند و از آن قشرها فرو افتد و بگوشت صحيح برسد  خآن را ارمني و سركه است بدوام حتي كه به گلكند طال 

 برند زراوند مدحرج و زنگار و اشق و كار به  استو از آن عفونت و فساد زائل كند و يا اين دوا كه قوي و مجرب شيخ

 گندم و سركه و اندك عسل مرهم ساخته طال كنند و يا بخراشند تا گوشت به روغنمقل و خردل و زاج مساوي 

االخوين و مرداسنگ و كندر و سفيده ساخته باشند  دايد و چون گوشت صحيح پديد آيد بمرهمي كه از دمفاسد بز

 گويد كه اوالً فصد كنند و مسهل صفرا دهند و لزوم ماءالشعير و اغذية بارده ابومنصورجراحت را مندمل سازند 

نند و اگر امر دشوار باشد آبهاي فواكه ترش نمايند و معالجة قرحه به اضمدة بارده مثل مرهم سفيداب و مانند آن ك

 سرخ به گل يا بشربت صندل نوشانند و بر قلب او ضماد به شكرمقوي قلب مثل آب انار ترش و آب سيب و ريباس 

و صندل و خرقهاي مبرده نهند و قرص كافور به آب سرد و گالب دهند و مقام او در موضع سرد و هواي بارد سازند 

 هليلة مقوي به مطبوخ افتيمون يا بحب آن يا به مطبوخه تنقية بدن از اخالط غليظة فاسده  گويد كابن الياس
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بغاريقون كنند و نوشيدن ماءاالصول و بزور ايشان را نفع كند و از تناول گوشتها و شيرينيها و اغذية حريفه حذر 

زج و راتيانج مساوي كوفته بيخته كنند و بمرهم معمول از مقل و زراوند مدحرج و زاج از زنگار و خرنوب و موي

به  گويد كه عالج بلخيه طبيخ افتيمون انطاكيبسركة كهنه و اندك روغن زيت و عسل سرشته طال نمايند 

  الذهب  و نقوع صبر در آن مجربست و همچنين حب استسكنجبين

  بطم

 گردد و از آن زرداب سياه البطم و نخود و پسته است كه در ساق عارض شود و متقرح  حببه قدربثرة سياه بزرگ 

  است در مقامي نوشته كه بطم بثور سوداويشيخسيالن كند و سبب حدوث او خون فاسد محترق سوداوي است و 

 و مادة  استكه در ساق مثل ثمر طرفا يا حبةالخضراي كبير ظاهر شود و در جاي ديگر گفته كه آن قروح سوداوي

 تنقيه عالج و دالي است و قروح سوداوي كه قانون عالج آنها مذكور  و عالجش از جهت استاو بعينه مادة دوالي

 انطاكي و آن عسرالبرءست و از آن انسان كمتر صحت يابد و ر است گويد كه بثور ساق بثورا سود كباطبريگردد و 

 بود و گويد كه بطميه شبيه ببطم باشد در لون و استدارت و سبب آن فساد هر دو خلط بارد و معا مع غلبة سودا

 عالجدق روز چهارم هالك كند و ذي مادة سامكه از آن مايوس البرءست  تب مختص بساقين باشد و خروج آن و

 به عدهنمايند و هر صبح شربت عناب يا نيلوفر يا دينار بماءالجبن بنوشند   ميبه مراتفصد باسليق كنند و بعد از آن 

 گويد كه عالج اين طبريج سائر قروح خبيثه معالجه فرمايند زلو بر ساقين چسپانند و حجامت با شرط كنند و بعال

فصد باسليقين و الطبين و جبهه است مع استعمال قوانين فصد و مساعدت قوت بعد آن تنقية معده بقي به احتراز و 

ند احتياط از افساد چشم يا فم معده پس هرگاه معده پاك گردد و از كثرت اخراج خون ضعيف شود بر آن زلو انداز

دو سه دفعه و ايضاً در آن شرط و مص بشاخ حجامت استعمال نمايند و از آنچه معالجه بدان كنند روغن نوره است 

 گل تغريق به روغن بشويند و به سركه به عده بثور نقطه دهند و بر آن لحظة صبر كنند از اينكه از آن بر هر بره 

 كه بدان معالجة اين بثور نمايند  استترين چيزي ين از بالغآن نمايند و از آب احتياط كنند كه آن خشك گردد و ا
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 خاكستر قيصوم و خاكستر چوب طرفا و ماميران چيني و زراوند اين استو از آنچه اين بثور را بدان طال نمايند 

 و اندك زيت حل كنند و ايضاً صدف به سركهطويل و پوست بيخ كبر و حناي سوخته مساوي همه را باريك سوده 

 حل كرده طال نمايند و ايضاً بگيرند بيخ بردي رطب و كوفته آب آن به سركهته و مر و صبر مساوي سائيده سوخ

 ذكر كرده كه اين هر بثرة ديسقوريدوس قرحه طال كنند و يا بر اين به عدهبيفشرند و جوش دهند تا غليظ گردد 

ايم كه  ستن اين بثور به آب حماض تجربه كردهاند كه ش ين از اهل حران ذكر كردهمتأخرعفن را زائل كند و بعضي 

 كه صمغ فارسي و اين استاز آن مريض انتفاع يافت و اكثر بثور در اندك زمانه زائل شد و ايضاً از اطلية اين بثور 

 بر آن طال نمايند و بعضي از اطباي ناقص شربتي كه در آن شحم به عده بگدازند كه آنعربي در سركه تر كنند تا 

ود بشخصي دادند و ساقين او ورم كردند و بر آن مر عظيم وارد شد و از آن هالك گرديد پس طبيب را جائز حنظل ب

 ذكر كرده كسي كه مسهل در برياسموس و بثور ساقين استعمال كرد روفسنيست از استفراغ در بثور ساق و 

 كثرت نمايد به اين مرهم طال كنند  نمود و چون اين بثور منفجر گردد و رشح و زرداب اوبه هالكتجنايتي مودي 

 و قلقطار و خاكستر اشنان هر واحد يك جزو پس موم روغن بسازند و بر آن اين به سركهبگيرند زنگار مستخرج 

به  زرداب او زائل شود و موضع گرم گردد و گوشت صحيح پديد آيد كه آنانداخته حل كنند و بدان طال نمايند تا 

آن اندك زرده بيضة داخل كرده باشند ضماد كنند بعد از آن بمرهم صلح قروح عفنه  دو روز بعجبين كه در عده

  است گويد كه عالجش فصد باسليقابن الياسعالج كنند و چون ابتدا به اندمال كند بمرهم وسخ معالجه فرمايند 

 ده عدد تخم  و آب گرم و هر صبح جالب از عناببه سكنجبين قوت و واجب و تعاهد قي به قدرو اخراج خون 

 بادام خورند و به مغزكاسني سه درم و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش و نخود 

 فواكه در آن تربد و شاهتره اندازند بايد كرد و يا تلئين طبع به اين مطبوخ به مطبوخاستفراغ بدن بمبطوخ هليله يا 

درم آلو سياه بيست عدد تخم شاهتره گل سرخ هر واحد سه درم بنفشه كنند سناي مكي هليلة زرد هر واحد هفت 

 رطل آيد در به يك تربد دو درم مويز طائفي ده درم همه را در سه رطل آب بجوشانند تا پنج درمنيلوفر هر واحد 
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گاه آن خيارشنبر و ترنجبين هر واحد ده درم ماليده صاف كرده بر آن سقمونياي مشوي نيم دانگ انداخته سحر

بنوشند و بعد تنقية تام بر آن زلو چسپانند و يا شرط زنند و بمحاجم امتصاص نمايند و در امر او اهمال نكنند كه 

  گاهي بقروح ديگر خبيثه انجامد و بر آن مرهم خاكستر قيصوم و غيره كه در قول طبري گذشت طال نمايند

  بثور اصداغ

 بدماميل كوچك بود و ريم نكند و سرخ شود و رنگ او براق و بثرهائيست كه بر بناگوش ظاهر شود و بزرگ شبيه

 و اگر بر شكافتن او اقدام نمايد سواي  استمسترخي گردد و چون طبيب حس او نمايد گمان كند كه مملو بريم

ر خون بسيط چيزي از آن برنيايد و در اكثر احوال ناصور گردد و التحام نيابد و خام باشد و در سر او ريم سفيد ظاه

 و خروج آن در دق در روز سوم مهلك  است انطاكي مقرح از آن مايوس از صحتبه قولشود و بيخ او غليظ بود و 

بود و براي نفسا در روز هفتم اگر تصرف در بحران كند و هرگاه در ايام افراد و امراض حاده بروز نمايد داللت بر 

بد و بناصور و غرب ملحق گردد و صحت نيابد و هر قدر سالمت كند و گاهي از صدغ مرتفع شود و از اعماق نضج يا

 كه از سر نازل شود مع  است سبب آن مادة غليظبالجملهكه شدت نمايد صداع حادث كند و بصر را تاريك گرداند 

به  فصد سر رو تنقية بدن و سر كنند عالجرطوبتي كه خون فاسد بدان مخلوط باشد و خالي از حرارت و خام بماند 

ارد باقال و ترمس و كرسنه به آب باديان و سركة كهنه  م اضمدة مفشيه نمايند مثل آرد جو و خطمي و لزوعده

 روغن محلل ضماد كنند و اگر تحليل نشود بشكافتن او متعرض نگردند و اگر طبيب جاهل بر به مومآميخته و ايضاً 

 اكثر در بال شام تا حدود  استاين بثور معروف ناصور گردد و كه آنشكافتن  او اقدام نمايد امر بداغ كنند قبل از 

شود و بعد استفراغ بهتر از ترك او و اصالح غذاي مريض عالج او نيست و حمات كبريتي براي او  موصل متولد مي

حمات و اغذية غليظ و مفسد  در اين شود مگر  اهل موصل گويند كه آن تحليل نميچنان چه  استشديدالموافقت

 هر قدر كه طول كند و تعميق او بشق و پر  است گويد كه قانون در عالج او ازالة مويانطاكيخون ترك نمايند و 

  كردن شكر پس قواطع
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  بثور قفا

و لهيب و سوزش باشد و بقرب نخاع  تب و اين شبيه به بثور صداغ در پس سر و گردن عارض شود و گاهي با آن

 اين بثور برآيد كم خالص يابد و آن شبيه بدمل بزرگ باشد عظيم گردد و در خطر اعظم و قاتل بود و كسي كه او را

 قرب او از دماغ و از خرزة به سبب كه از دماغ در مجاري نخاع نازل شود و حاد استو سبب او فضو ل دموي 

 گاهي دماغ از آن ورم كند و مودي چنان چه قتل كند و آن درد شديد كند  استمعروف بوتد كه بر آن سر موضوع

 فصد كنند و مسهل دهند و اصالح غذاي مريض نمايند بهر تبريد و ترطيب دماغ رون بنفشه عالج گردد به هالكت

و شير زنان در بيني چكانند و بر سر مالند و بهر تبريد بر موضع برگ اسپغول و برگ بارتنگ هر دو كوفته بلعاب 

 و ر استمسكن نكنند كه در آن خطاسپغول سرشته ضماد نمايند پس اگر صلب باقي ماند ترك كنند و به آهن 

 گويد ديدم كسي را كه اين بثور برآمد قبل از نضج هالك شد و اگر اين و بثور صدغين را در عالمات موت طبري

 گويد كه هنگام ظهور او فصد ابن الياس بقراط در سائر عالمات ديگر نموده جائزست و چنان چهسريع داخل كنند 

 قوت و واجب نمايند و هر صبح بسكنجين ساده و گالب هر واحد ده درم بنوشند و دربه قسر رو كنند و اخراج خون 

 هليله و مطبوخ به مطبوخغذا مزروة ماش و مغز بادام و اسفاناخ خورند و از لحوم و حالوي حذر كنند و استفراغ بدن 

الراعي  العالم و عصي ب حيفواكه نمايند و تضميد موضع ببرگ اسپغول و برگ بارتنگ و برگ خالف و كاهو يا به آ

 گويد كه عالجش ترك اغذية رديه و اطعمة حاده است و فسد باسليق و ترك لحوم در اوائل و خجنديسازند و 

  ات هليلجي و تضميد ببرگ كاسني و مانند آن كه سابق مذكور شدبه مطبوختلئين طبيعت 

  بثور افرو خوردن

خ او ضيق بود حتي كه گمان شود كه آن چيزي متعلق يا مشابه  و بير استو آن نتو در جلد مشابه ثالثل مستدي

 كه عصاره قثاءالحمار و اين استنفع كند  در اين  آنچهعالجطرف و تر باشد و لهذا قسمي را از آن مسامير نامند 

و يا سر  و آرد و نطرون و يا شير انجير بر آن لطوخ كنند و يا شير حلتيت به سركهنمك بر آن نهند و يا دقاق كندر 
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ماهي شور كه سماريس گويند سوخته و زنگار بگوگرد مازو سوخته و يا برگ بادروج بقلقديس و يا آب سائل از چوب 

 و نطرون به شراب و يا لطوخ زهرة بز نر و يا ضماد به سركهانگور تر كه نزد سوختن او برآيد و يا پشك گوسفند 

  گين گاو مع سركهكنند و يا اندك نطرون ببول طفل نابالغ و يا بسر

  بثور بادنجاني و نيلخي و اسود

به  گفته كه جالينوس اين را از انواع جمره و نار فارسي ذكر كرده و گويم كه ظهور بثور و انواع و الوان آنها طبري

 جوهر ماده بود پس اگر ماده شديدالفساد حاد حريف رقيق باشد رنگ او سياه يا بادنجاني يا نيلجي بود و حسب

 پس نيلجي پس بادنجاني و در اول ظهور اين بثور سرخ بود و هرگاه بثور زائل شود اصول  استرين آن سياهشديدت

 عالجكند بر قاي ماده در عضو  آنها سياه يا نيلجي يا بادنجاني باقي ماند و الم آن شديد باقلق باشد و اني داللت مي

الثعلب طال كنند و  و بر موضع شياف ماميثا و آب عنب و اسهال و لزوم پرهيز نمايند به فصدواجبست كه معالجه 

 سياهي و بادنجانيت و كه آن بر آن ريزند و اعاده به تبريد كنند تا گرم نيم آب به عدهتبريد او چند روز نمايند 

نيلجيت زائل شود پس هرگاه رقت جلد بقعه محسوس شود و ماده و اشراف آن ظاهر گردد استعمال شرط خفيف بر 

 برند بگيرند آرد جو و كار بهاك ندارد تا باقي ماده از آنجا خارج گردد و اگر ماده بعيد باشد بر موضع اين ضماد بقعه ب

 كه آنالثعلب سرشته بر موضع طال كنند و لزوم بقعه بخرقه مبلول در آن بايد كرد تا  آرد باقال و در سركه و آب عنب

  تحليل گردد و در رز زائل شود

  بثور غريبه

 آن را هفت نوع بيان نموده چهار از آن جدري و حصبه و نمله و جمره كه عوام آن را طبري كه آن نادرالوقوع بديعني

 انواع اربعه به اقسام از ايننار فارسي گويند و گفته كه عالمت و عالج و سبب فاعل اين همه ذكر كرديم و هر نوع 

شود و از سه نوع باقي كه امر آنها بر اطبا مشتبه  ي اختالف مواد و امزجة بدن منقسم مبه حسببسيار مختلف 

 اصول او و صلب گردد به عدهااللم باشد  االصل ست و آن بثور صفار سفيد مترفعه قليل  معروف بذاتاولگردد  مي
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شود يكي   و منقسم بدو قسم مير استحتي كه صالبت در اصول او شبيه بغدد محسوس شود و اين بدترين انواع بثو

ماند و تمديد   و قسم دوم بر صالبت خود باقي مي استشود و اين سهل گردد و مثل دمل عظيم مي نقلب مياز آن م

 بقية آن صلب منعقد باقي به عدهشود   مترضح ميبه تدريجيابد بلكه  او اندك بود و اين صالبت بسهولت نضج نمي

 كه از احتراق رطوبت متولد  استاوي ارضييابد و سبب فاعل آن خلط غليظ سود ماند و بزمانة دراز تحليل مي مي

 كه در اعضاي لحميه اوالً  است انواغ ريبه نفاخاتاز اين بيفكند دوم آن راشود پس شعبهاي مابين جلد و لحم 

 كه از برودت جگر پيدا شود و  استكوچك ظاهر شود بعد فراخ گردد پس رقيق شود و سبب فاعل اين رطوبتي

ار باشد استسقاي لحمي پيدا كند و اگر اندك بود و كيفيت او حار باشد از آن نفاخات بحرارت حدت يابد و اگر بسي

 مخفي گردد به عده كه بغير الم در موضعي ظاهر شود  استرسد سوم از انواع مذكوره بثور سرخ صلب كوچكبه هم

 پس اگر  است غليظبعد از آن در جاي ديگر ظاهر شود و زماني طويل باقي ماند و سبب فاعل اين بخارات دموي

 انواع خجندي و سمرقنديرسد و به همبسيار باشد از آن شراي دموي حادث گردد و اگر قليل بود از آن اين بثور 

االصل و بثور سرخ صلب كه هر دو در قول طبري گذشت و شليم و بثور  اند يعني ذات بثور غريبه را پنج نوع گفته

  استاالصل الوجود كه معروف بذات  گويد كه بثور غريبه اعني قليلطاكياناصداغ و بثور قفا كه سابق مسطور شد و 

سببش فساد سوداست اگر مائل ببياض باشد و فساد خون اگر مائل بجمرت بود و هر دو نوع سخت و تيز سر باشد 

 با  سرخ گاهي مخفي شود و گاهي ظاهر گردد و منتقل شود و حكما شراست و اما سفيد گاهي ترشح كندكه آنغير 

 معالجة اين كه آن بدعالج احتراق به سبب و گاهي نضج دشوار گردد  استوجود صالبت بيخ او و اين شراالنواع

 در اقوال چنان چه و مسهل حسب اخالط و اطليه و اضمده حسب هر واحد از آن به فصدجمله اقسام تنقيه است 

رما و برشكال و آنچه از ماليدن عنكبوت و غير اطبا مسطور گردد و اكنون بعض ادوية مخصوصة بثوريكه در موسم گ

رسد اول فصد به همشود پس اگر در فضل صيف بثورات كوچك غلياني سوداوي در اطراف  آن باشد مسطور مي

 منضج از به عدهالعثلب عرق شاهتره شربت نيلوفر خاكشي دهند  كنند و شيرة عناب شيرة گشنيز خشك عرق عنب
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 شاهتره و گل نيلوفر و سپستان و خطمي و خبازي و غيره داده فلوس خيارشنبر و عناب و كاسني و آلو بخارا و

سناي مكي و غيره افزوده مسهل دهند و اگر خواهند براي اخراج سودا و بلغم از پوست هليلة زرد هليلة سياه بسفائج 

 نيم ماشه هر يك چهار ماشه غاريقون سه ماشه تربد موصوف هفت ماشه شحم حنظل دو ماشه مقل كتيرا هر يك

العثلب نيم گرم بخورانند و صبح بدرقة مسهل بدهند و  كوفته بيخته به آب حب ساخته آخر شب همراه عرق عنب

 نيم پاؤ هر يك پاؤ اثار صندل سرخ چرايته پوست هليلة كابلي هر يكبعد فراغ از مهسلها از گل مندي شاهتره 

 براي بثور سرخ ايضاً نيم پاو از آن با شربت عناب بنوشانند نيمكوفته در دوازده آثار آب عرق هفت آثار كشيده

اطراف و حبهاي سرخ بعد فصد و تنقيه مجون معصفر همراه اين عرق مندي بدهند مندي يك آثار پوست نيم 

 نيم پاو هر يكالعثلب بسفائج   پاؤ آثار صندل سرخ عنبهر يك نيم آثار سرپهوكه پوست هليلة زرد هر يكچرايته 

نجاه دانه ادوية كوفتني را كوفته همه را در دوازده آثار آب تر كرده صبح عرق كشند و نيم پاؤ با شربت عناب پ

 غليان خون بعد فصد عناب شاهتره به سبب اگر بثور هر دم بر بدن شود و دور گردد ايضاًبنفشه سه توله بنوشند 

 پنج هر يكل بنفشه شاهتره خيارين كوفته  منضج از گبه عدهچرايته پوست هليلة زرد خيسانيده با شهد دهند 

العثلب چهار ماشه مويز منقي ده دانه سپستان بيست دانه آلوبخارا   عنبماشه شش هر يكماشه بيخ كاسني گاؤزبان 

 بعد تنقيه شاهتره هليلة زرد ايضاً آرند به عملهفت دانه جوش داده گلقند داخل كرده دهند پس مسهل 

السوس چهار ماشه جوشانيده شهد داخل كرده دهند و بر بثور جدوار زنجبيل  اصل ماشه شش هر يكپرسياوشان 

 براي بثورات از فساد خون عناب پنجدانه شاهتره ايضاًالعثلب تازه سوده ضماد كنند  گيرو رسوت مساوي به آب عنب

وله داخل  شب در آب گرم تر كرده صبح صاف نموده نبات دو تماشه شش سرپهوكه هفت ماشه مندي ماشه شش

 نافع بثور و جوشش كه بر بدن شود گيرو رسوت هليله زنگي مرداسنگ كات صندل سرخ مساوي حبكرده بنوشند 

 كه براي جميع انواع بثور وخصوص حب كراماتالعثلب ضماد نمايند  كوفته بيخته حب سازند و به آب برگ عنب

ات سفيد هر واحد يك جزو نيله تهوتهه نيم سوداوي معمول مرداسنگ پوست هليلة زرد قنبيل آهك آب ناديده ك
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 نافع بثور كات مرداسنگ نيله تهوتهه حب زرد سوده طال نمايند به روغنجزو به آب حب سازند و وقت حاجت 

 براي قروح  استبريان بيل گري مساوي سائيده حب بندند وقت حاجت به آب سائيده طال سازند و نيز اين حب نافع

 نافع بثور كات سفيد نيله تهوتهة ايضاً  استباشد و مشهور به قرحة او رنگ زبيبي ال ميكه در آن سوراخ مثل غرب

بريان سپياري سوخته مرداسنگ پوست هليلة زرد ريوند خطائي مساوي به آب حب سازند و وقت حاجت طال نمايند 

تة سفيد صندل سفيد  خستة انبه كمفيد استرسد به هم جهت بثور كه بر بيني و سر در موسم برشكال  كهييدوا

 رطوبت ظاهر شوند نفع دارد زردچوب به سبباورام و بثور را كه در ايام برسات  ديگربه آب سائيده طال كنند 

 ديگر حل نمايند و بر پارچه نهاده استعمال سازند گرم نيم به روغنسوخته و چونة گلي هردو برابر باريك ساخته 

 حل نمايند و بر پارچه نهاده استعمال گرم نيم به روغناريك ساخته قشور دال عدس سوخته آمله سوخته برابر ب

 قشور دال عدس سوخته آمله سوخته برابر خاكميله قدري و اندكي نيله تهوتهة بريان با روغن سائيده ديگرسازند 

درد و حرقت از آيد و ورم و   براي دفع ورم و بثور و سوزش آن خصوص بثرة كه بر بنيي پديد ميايضاًبر دانها بمالند 

 پكمان بيد را در آب گلو سبز سائيده ضماد نمايند و آنجا كه شدت درد و  استفزايند نهايت مفيد و مجرب حد مي

 برند كار بهسائيده  به گالب ضربان زائد از حذر باشد زود فصد سر رو گيرند و قدري مرداسنگ با پكهان بيد افزوده

گل سه توله در سركه انگوري پنج توله به آتش ماليم بجوشانند تا سركه  كه بثور متقرح را نفع بخشد روغن ضماد

 سه ماشه كوفته بيخته به آن هر يكبرود و روغن بماند پس مرداسنگ دو ماشه برگ حناي خشك قنبيل شاهتره 

ماال  كهنه آن راشوند و   معمول اطباي هند براي بثور كه زير گردن بر سينه ميضمادخوب حل كرده ضماد نمايند 

كرد و باشند  گويند تخم سن تخم ترب تخم تنبيه جو سرشف السي برابر كوفته بيخته بدوغ گاو سائيده ضماد مي

 دو نيم ماشه ادويه سائيده و هر يكباب آزموده است آبنه هلدي سه و نيم ماشه هالون نيله تهوتهه  در اين  كهايضاً

براي مرض مذكور سپياري چهاليه بادام مع پوست هر واحد  ايضاً شش توله آميخته طال كنند به قدرروغن سرشف 

 برآورده در روغن به عدهپانزده عدد هر دو را در پارچه بسته باالي آن گل طال كرده در آتش پاچك دشتي بسوزند 
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شود صندل سرخ و سفيد و بيخ آگ   براي بثور كه زير بغل ميضمادالسي حل كرده دارند و بر بثور ماليده باشند 

 ضماد نمايند به سركه نافع بثور كه با سوزش باشد گيرو مازو و كات سفيد ضماد چوب سائيده ضماد كنند زرد

كرده باشند   به آب سائيده طال مير استشود مندوه كه فلة مشهو  نافع بثور كه از ماليدن عنكبوت بر بدن ميضماد

 امچور سائيده طال كنند و بعضي قدري ديگر  برگ انار ترش برگ تمرهندي در آب كيله سائيده ضماد نمايندديگر

 كنجد در شير بز سائيده طال كنند و يا آبنه هندي به آب سائيده و يا چرونچي ديگرآميزند  نمك شور نيز مي

 كميل و ديگر كنجد سائيده طال نمايند به روغن سرشف يا به روغنسائيده بمالند و يا چونه به آب ليمون يا 

 سائيده و يا زيرة سفيد زنجبيل به آب سائيده يا جوار گيرو به سركهيا صندلين و مرداسنگ زردچوب به آب سائيده 

 نيم دام سائيده هر دو وقت ضماد كنند در هر يكالسوس ناككيسر   نينگ نيم پاؤ اصلديگربه آب مكوه طال كنند 

فع براي بثوريكه رطوبت  نامرهم خراطين سوده يا گل پس افكندة آن ضماد نمايند ديگرشود  سه روز صحت مي

 آمده روغن تلخ ششدام كميله بابچي سوخته هر واحد يكدام به عملآن هرجا كه بر سد بثور ديگر پيدا شود و مكرر 

 به مطبوخاالصل تنقيه   طبري گويد كه در بثور ذاتاقوال اطباحنا نيم دام فلفل گرد سه و نيم ماشه مرهم سازند 

 تعديل طعام كنند و لزوم شورباي زيرباجي يا اسفيدباجي ماكيان نمايند به عدهيند افتيمون كنند و فصد باسليق نما

 ريم كند پس هرگاه درد كم كه آن تضميد آن صالبت در ابتداي ظهور مدام به اسپغول بغير روغن كنند تا به عده

 برگ چقندر و به عده يك جزو برند بگيرند تخم كنوچه و اسپغول هر واحد كار بهشود و ريم جمع گردد اين ضماد 

برگ كاسني كوفته در روغن كنجد بجوشانند تا نرم مثل مرهم گردد و بعد از آن از آتش فرود آورده بر آن كنوچه و 

 به عده نرم شود و در آن براقيت ريم ظاهر گردد كه آناسپغول ناكوفته و اندك زردة بيضه انداخته ضماد كنند تا 

 مريض از آهن بترسد بگيرند اشق و در زردة بيضه آميخته بر سر بثره گذارند كه بشكافند و ريم بيرون آرند و اگر

 عالج آن به عده پر سازند تا زخم صاف گردد آن رااين به اعتدال بشكافد و هرگاه ريم خارج گردد از پنبة كهنه 

 نمايند و زرداب از  خشك گردد و عالج نفاخات بسوراخ كردن از سر سوزنكه آنكنند و از آب حفظ آن نمايند تا 
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 تقويت جگر به اين ضماد كنند بگيرند مصطكي و نار به عدهآن خارج كنند و بدخول حمام و عرق آوردن امر نمايند 

 موم روغن از روغن ناردين يا روغن قسط يا روغن بلسان ساخته از به عدهالطيب مساوي  مشك و فوفل و مر و سنبل

بيخته آميزند و هنگام خلو معده از طعام بر فم معده و جگر ضماد كنند تا سه آتش فرود آورده ادوية مذكوره كوفته 

 و پوست بيرون يك جزوالرزيره هر واحد   آرند بگيرند گل سرخ و قصببه عملروز و يا يك شبانه روز اين ضماد 

آب سيب ميخوش  پسته و عساليج كرم و گل حنا اگر ميسر آيد واال حناي سوخته همه مساوي و به آب مورد رطب و

گردد   ميبه هالكتآميخته بر جگر و فم معده ضماد كنند تا جوهر كبد منحل نگردد زيرا كه انحالل جوهر او مؤدي 

 كرد و به اشياي مرخيه بر به روغن فاضل جالينوس ذكر كرده كه مردي از ارباب المس تغريق كبد متورم چنان چه

 و بعد فصد  استك شد و عالج نوع سوم بثور غريبه فصد صافنآن ضماد نمود پس مريض را عرق لزج آمد و هال

 افتيمون و اقتصار بر اغذية محمودة مولد خون رقيق بارد مثل لحم جدي و بچة مرغ رطب و به مطبوخاستفراغ 

 آرند بگيرند برگ اسپغول و برگ بارتنگ و جرادة كدو و همه را به عملسرمق و كاهو پخته و مانند آن و اين طال 

يك سائيده اندك آرد جو بر آن اندازند و با هم آميخته بر بثور ضماد كنند كه آن ظاهر نشود و موضعي كه بر آن بار

 واجبست و هر به قدرگويد كه عالج نوع سوم بثور غريبه فصد و اخراج خون ابن الياس ضماد كنند قوي گردد 

سفيد ده درم يا آب انارين بشحم آنها افشرده صبح سكنجين ساده و گالب هر واحد ده درم يا آب تمرهندي و شكر 

 بادام و به مغز سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بدهند و غذا مزورة تمرهندي با اناردانه به شكرهر واحد سي درم 

اسفاناخ و يا جالب از عناب و آلو سياه هر واحد ده عدد و شكر و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشانند و تلئين طبع 

 كنند نزد ظهور عالمت خون به فصد گويد كه در اقسام بثور ابتدا انطاكيلفواكه يا به آب نقوع مشمش كنند بماءا

 برند و هرگاه منفجر گردد بعالج قروح معالجه كار بهپس ادوية مسهله پس روادع منضجه از وضعيات پس محلل 

 يك جزو مويز  آنصفتضج استعمال كنند نمايند آن عسر مع تلطيف غذا و لبس مناسب و در بثور سوداوي اين من

عناب سپستان بسفائج هر واحد نيم جزو بنفشه تخم كاسني تخم شاهتره هر واحد ربع جزو كوفته در ده چند آب 
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 اسود سليم تا دو مثقال به عده استعمال نمايند گرم نيم يك هفته تا به شكربجوشانند تا ربع باقي ماند صاف كرده 

 آن شب و روز بمسكه و پيه ماكيان چرب دارند و هرگاه نرم شود بحلبه و آرد باقال و اشق و استعمال كنند بعد از

صنعت آن  پاك كرده مندمل نمايند و معالجة بثور صفراوي بشرب اين دوا كنند به عدهزردة بيضه منفجر سازند 

 تب بع جزو اگر در آنجاگل بنفشه قنطوريون هر واحد يك جزو تمرهندي نيم جزو گل سرخ تخم خرفه هر واحد ر

 تحليل ظاهر گردد پس اين حب كه آن اول بجوشانند و استعمال كنند تا به طريقباشد جو مثل همه افزايند و 

 مصطكي نيم جزو به آب يك جزوصبر هليله سقمونيا هر واحد  صنعت آناستعمال كنند در هر سه روز دو مثقال 

د مفرد اگر ماده و رطوبات بسيار باشد واال بماءالجبن و اگر خطر  استعمال كننبه سكنجبينكاسني حبها سازند و 

 جوشانيده باشند خربزه در آن صبر و مازو و مورد و مغز Ĥبي كه ببه عدهعظيم گردد لزوم طبيخ برگ عناب كنند 

 سازند و  بمرهم ابيض مندملبه عدهبشويند و بر آن سندروس تنها بپاشند اگر در آن گوشت زائد نباشد واال با شكر 

 استعمال معجون نجاح و ترياق غدره و به عده نقا ظاهر گردد كه آن تا  است بثوريكه از بلغم باشد قي كردنعالج

 تربد صبر يك جزوشحم حنظل و مغز آن غاريقون انزروت هر واحد  صنعت آنفائق كنند و اين حب مجربست 

 مثقال در يك و نيمب باديان حبها سازند شربتي حب بلسان نمك هندي هر واحد نيم جزو سقمونيا ربع جزو به آ

به  تحليل آن به عدههر چهار روز و اگر در انجا حرارت نباشد تعاهد نوشيدن ماءالعسل كنند واال شير گاو بقرطم 

 بابونه و بادام تلخ و قسط و غاليه كنند و چون ماده خارج شود الحام او بصبر و مرداسنگ و روغن زرد كنند و روغن

 گل خرزهره  است كه سائر انواع بثور را نافع طالصفت از مجربات ماست در اينجاخات مذكوره و حبوب مطبو

 كه انواع بثور و  صفت ضماد منضج و پيه ماكيان بپزند تا يكذات شود استعمال كنندبه زيتافسنتين صابون اشق 

هر واحد يكزو آرد باقال آرد جو صابون العثلب گشنيز سبز پرسياوشان خطمي  سرطانات را منحل گرداند چقندر عنب

 به اندك زعفران و مويز و كه آنبزركتان خمير آرد هر واحد نيم جزو همه را در روغن زرد و زردة بيضه بپزند بعد از 

سركه بر هم زنند تا اجزا با هم بياميزد بر پارچة پشمي در بلغمي و بر پنبه در سوداوي و بزركتان در باقي استعمال 
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به عسل  اما مفردات مجربه براي بثور پس افضل آنها حنا و مورد نطرون و انجير و سداب و بزركتان و سير كنند و

الزريره   و كذا در حنا ليكن حديث قصب استالزريره حديث صحيح  ضماداً و هليله مطلقاً و اما در ضماد قصباست

  ر استت صحيح

  امراض جلد

 اين مرض قطع اعضا يا نسل يا كه آن و بمناسبت  استت بمعني قطع و آن در لغ استجذام و اين مشتق از جذم

عمر كند بدين نام مسمي ساختند و اين مرض را داءالسبع و داءاالسد نيز نامند و در وجه تسمية آن گويند كه آن 

  مشابه سحنةآن راگردد و  شود و گويند كه چهرة صاحب آن مثل چهرة شير گردد و پهن مي اكثر بشر عارض مي

 آن راكند او را مثل شكار كردن شير يعني در آخر  كرداند و گويند كسي را كه اين مرض درگير و شكار مي شير مي

نمايد و ايضاً اين مرض را سرطان عام گويند كه در تمام بدن حادث شود پس گاه قرحه كند و گاهي آن و  هالك مي

  شيخ مرضيبه قولمرض كبري نامند و در اصطالح صاحب آن زماني دراز باقي ماند و اهل اندلس اين مرض را 

 ردي كه از انتشار سوداي غيرطبيعي در تمام بدن حادث شود و مزاج او شكل اعضا را فاسد كند و بساست كه است

  صاحب كامل جذام علتيبه قولدر آخر اتصال آنها فاسد نمايد حتي كه اعضا متاكل شود و از تقرح ساقط گردد و 

 و  است يبوست و آن بمنزلة سرطان حادث در جميع بدنبه سببضا را خشك كند و فاسد گرداند  كه سائر اعاست

 گويد كه جذام عبارتست از فساد اعضاي غذا بنوعيكه هيچ چيز را بغير از سودا بخلط ديگر مستحيل نتواند انطاكي

 افتقار او بكثرت به سببج نپذيرد جاست كه بعد از استحكام عالاز اينساخت اگرچه شورباي بچة مرغ و انگور باشد و 

  ادويه و عجز طبيعت از آن

  اسباب جذام

 هرگاه اين از برودت و يبوست و از غلبة  است صاحب كامل حدوث او از ضعف قوت مغيره بود كه در لحمبه قول

اد آنها خلط سوداوي بر خون و افساد او باشد پس آن خون براي تغذية سائر اعضا رسد و از يبوست تجفيف و افس
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 اخالط بدن و مني را فاسد كند حتي كه اين مرض نسل معدي گردد و از آبا به اوالد حادث شود و ذلك معنمايد و 

 گويد كه سبب جذام فساد خون و غلظ و جمود او در عروق و منتن اوست حتي كه صالح براي غذاي ابومنصور

 رداءت و به سبب اعضاي ضعيفه به سوييعت را دفع او اعضا نبود و آن فساد از اغذية غلية مولد سودا باشد پس طب

نويسند كه سبب فاعلي اقدم جذام يا شدت حرارت و   ميقرشي و الرئيس شيخخبث او در بدن ممكن نبود و 

 كه خون را بسود و سوداي احتراقي گرداند و يا كثرت برودت مراج جگر يا بدن  استيبوست در جگر يا در همه بدن

و سرد و منجمد سازد و سوداي جمودي گرداند و سبب مادي اغذية مولد سوداست و ايضاً اغذية كه خون را كثيف 

 تحليل نمايد و باقي آن رامولد بلغم چون در آن تخمها متواتر افتد و اندر آن حرارت عمل كند و اجزاي لطيف 

گردد و   مذكور ميبه جهتمرض كثيف را سودا گرداند و امتالآت و تناوالت بر شكم سيري بعينه اسباب حدوث اين 

 پس حرارت غريزي محتقن و ضعيف شود و خون سرد و غليظ  استاسباب معينه او كثافت جلد و انسداد مسام

گردد و خصوصاً چون طحال ضعيف از جذب سودا و عاجز از تنقية خون از آن باشد و ياقوت دافعه احشا از دفع آن 

 چنان چهنسد باشد و گاهي اعانت او فساد مزاج هوا كند خواه في نفسه در عروق مقعد يا رحم ضعيف بود و مسام م

 برودت خويش اجماد خون نمايد و يا بفعونت خود اجزاي لطيف به شدت حرارت خود خون را بسوزاند يا به شدت

 دي مجاورت و مجالست مجذوم زيرا كه اين مرض معبه سببخون را متبخر سازد و در ماديت او باقي ماند و خواه 

 بخار ردي از بدن آن منحل گردد و كسي كه قريب آن باشد استنشاق او نمايد و گاهي جذام كه آن به سبب است

 مزاج مستفاد در رحم بحالي كه اندر آن به سبب فساد مزاج نطفه كه از آن پيدا شود و يا به سبببارث واقع شود 

 حرارت شديد هوا مع رداءت غذاي غليظ مولد سودا  اتفاق بودن علوق در حالت حيض شود و هرگاهكه آنباشد مثل 

از جنس ماهي و قديد و نمكسود و لحوم غليظه مانند نر گاؤ و بز پير و لحوم خر وحشي و عدس و كرنب و باقال 

 در اسكندريه بسيار بود و سودا چون بخون آميزد قليل او بر توليد كثير او چنان چهمجتمع شود ضرور جذام افتد 

زيرا كه المحاله خون را غليظ كند بدو وجه يكي بجوهر غليظ خود دوم ببرودت مجمد خويش پس اعالة اعانت كند 
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تر باشد و هرگاه خون  بارد بطبيعت خود و چون غليظ گردد و رطوبت او نقصان يابد و تجفيف او بحرارت بدن سهل

ئل بسوداويت گردد و گاهي غلظ  سوداوي گردد مزاج بدن نيز سوداوي شود پس مزاج جگر هم ما استكه در بدن

خون در مجذومين بدان حد رسد كه در فصد ايشان چيزي مثل ريگ با خون آميخته برآيد و سودا گاهي مندفع 

 احوال خود حادث كند و اگر رقيق غالي باشد به حسب يك عضو پس صالبت ياسقيروس يا سرطان به سويشود 

ود برش و نمش و بهق سياه و كلف و قوبا و مانند آن احداث نمايد  سطح جلد مندفع شبه سوياكله پيدا كند و اگر 

سوداوي پيدا كند و اگر متراكم شود و متعفن نگردد توليد  تب و گاهي در همه بدن منتشر شود پس اگر عفن گردد

 يا  بارد باشد مثل لحم بقر و بز نر و عدس و است گويد كه سبب مادي جذام كل غذاي يابسانطاكيجذام نمايد و 

  استجهت واجباز اينحار ليكن غليظ كه در آن هضوم عمل نكنند اال به اخذ در احتراق مثل بادنجان و خرما و 

مبادرت بشرب آب عقب خوردن چيزي يابس بالفعل و اگرچه زمانه بمقدار هضم نگذشته باشد تا محترق نگردد يا 

 و كذا از سائر  استط يبس از حرارت يا برودتمحرق بحرافت خود مثل ثوم و خردل و سعد و سبب فاعلي او افرا

 و سبب غالي او  استبدن خصوصاً از جگر چه آن بالذات مهي غذاست و سبب صوري او قلب بدن از شكل طبيعي

فساد اوست و مبادي او تولد سوداست پس اگر رقيق باشد و در ظاهر بدن منتشر گردد يرقان سياه پيدا شود و يا در 

صورت سرطان پديد آيد و يا  در اين پس ربع حادث گردد و يا غليظ باشد و مخصوص بعضوي بودباطن انتشار يابد 

اند و در حال رقت او اگر مخصوص بظاهر اعضا  جهت قدما اين را سرطان عام ناميدهاز اينعام بود پس جذام افتد و 

 و اگر مخصوص بباطن بود قروح ست ااند كثرت قوبا مقدمة جذام جاست كه گفتهاز اينبود از آن قوبا تولد كند و 

 ر استت  و جذام از سوداي اصلي افتد و آن در عالج سهلر استقصبه حادث شود و هر واحد در موضع خود مذكو

 و از اسباب او فساد ر است سودا افتد و آن در خطر و نكايت شديدتبه سويخصوصاً در ابتدا و از استحالة صفرا 

و عفونات و قرب مجذومان و گاهي مادة او جبلي بود مثل شخصي كه در حالت  مردار و مقتوالت به مثلهواست 

حيض با زن مجامعت كند پس با نطفه بقية خون حيض كه در رحم باشد با هم آميزد و بچه فاسد پيدا گردد و از 



1057 

 

ان چناسباب جبلية او جماع بعد خوردن چيزي حريف و مالح مثل خردل و شير و كوامخ و لحم خشك كرده است 

 استرخاي عصب و ضعف اعضا و دشواري حركت و عجلت پيري كسي را بود كه انعقاد او از نطفه الشد كه از چه

نويسند كه سبب جذام  ين ميمتأخر بعضي و كدو پيدا شود و خربزهاشياي مفرط الرطوبه مع برودت مثل شير و 

 كه آنافتد اول  درآمده كه از اسباب شتي ميسوداي محترقه بود از هر خلطي كه باشد در همه بدن و اكثر بمشاهده 

بمصاحبت مجذومان كه بخارات فاسدة تن ايشان چون بوسيلة هوا بروح و اخالط رسد خلطها را مستحيل بجوهر 

 فساد هوا كه آن سوم آن استاخالط فاسد خود گرداند دوم آنمكه بميراث رسد كه تباهي مزاج نطفة مجذوم مقتضي 

 كسي را كه از علوق او در حالت حيض اتفاق افتاده كه آنن اسباب اين مرض است چهارم يعني تعفن آن بزرگتري

 بسيار خوردن غذاهاي فاسد و مولد سودا مانند گوشت گاوميش كه آن در حالت نفاس باشد ششم كه آنباشد پنجم 

ردن لوبيا و عدس و باقال وفل و بادنجان و گوشت آهو و قديد او و قند سياه و سركه و امثال اينها بود هفتم بسيار خو

  و نخود همه و خصوصاً وقتيكه در گوشت گاوميش افتاده باشد و همراه جغرات تناول نمايند

  انواع جذام و عالمات آنها

 حدوث او از كثرت سوداوي اصلي كه آن يكي  است جذام دو نوعسمرقندي و مجوسي و طبري به قول كه آنبد

 نوع اعضا فرو نريزد مگر بندرت در آخر بلكه حس آنها باطل گردد از اينشد و بود كه آن دردي خون و ثفل او با

عالج شود دهد و صاحب او از آن شفاي تام يابد چون  در اين موي بريزد و اين نوع معروف بماءاالسد است و گاهي

با اين نوع تاكل اعضا و  حدوث او از مرة سودا حادث از احتراق صفرا باشد و كه آندر اوائل حدوث او الحق گردد دوم 

چنان   استشود كه آن سه نوع  مستفاد ميشيخقساقط آن بود و قريب نيست كه صاحب او صحت يابد و از كالم 

تر و در اذيت بيشتر و در اعراض صعف تر و در سوزش و تقريح  گويد كه جذام كانن از سوداي صفراوي هائج  ميچه

تر بود  و كائن از ثقل و دردي خون يعني سوداوي طبيعي سالمتر و ساكن  استتر براي عالج شديدتر بود ليكن قابل

و تقريح نكند و كائن از سوداي محترقه في نفسه در اعراض خود مشابه سوداي صفراوي بود ليكن در قبول عالج 
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 موي  گويد كه جذام از غليان خون بود و عالمتش انتفاخ چهره و شدت سرخي و فرو ريختنانطاكيتر باشد و  بطي

 و از سوداي  است كثرت رطوبت است و از احتراق صفرا بود و عالمتش سرعت انتشار و قلت سرخي و هزالبه سبب

محترقه اصالتا و عالمتش يبس مفرط تمرط شعر و غلظ اطراف و كج شدن  و تكرج ناخنهاست و عالمت اين هر سه 

ترين انواع نوع   حدقه و گرفتگي آوازست و سهلنوع تقدم قوبا و سرخي با تيركي و كدورت سفيدي چشم و استدارت

اند تا وقتيكه اطراف از هم فرو نريزد و   و جمله قابل عالج است و بعيدترين آنها از صحت نوع ثالث استاول

 گويد كه نوعي از آن از سوداي صفراي بود و نوع ديگر آن از سوداي بلغمي يا از سوداي كه آن دردي خون خجندي

شود كه انواع جذام از ردي ماده شش نوع باشد چهار از   گويد كه از اقوال مسطوره مفهوم ميمراقو ثفل اوست 

 و ششم از سوداي جمودي هذا  استاحتراق اخالط اربعه و پنجم از كثرت سوداوي طبيعي كه آن ردي خون

  مايخطر بالبال و ربي اعلم بحقيقت الحال

  عالمات جذام مطلقاً

ذام ابتدا نمايد رنگ بدن سرخ مائل بسياهي گردد و در چشم تيرگي مائل بسرخي فرمايد كه هرگاه ج  ميشيخ

 اذيت ريه و قصبة آن پديد آيد و عطاس كثرت نمايد و در به سببظاهر شود و در نفس تنگي و در آواز گرفتگي 

ند و عرق رسد و خياشيم خشك گردد دموي در رقت و قلت آغاز كبه همبيني غنه ظاهر گردد و گاهي سدد و خشم 

در سينه و ناحية چهره ظاهر شود و عروق زبان غليظ گردد و بوي بدن و خصوصاً عرق و بوي نفس بدبو گردد 

واخالط سوداوي از عجب و حسد پديد آيد و در خواب خوابهاي هولناك بسيار مشاهده شود و در خواب چنان 

 موي و تمرط در آن ظاهر شود خصوصاً در موي محسوس گردد كه گويا بر بدن او بار گران نهاده بعد از آن ريختن

چهره و ابرو و گاهي پوست جاي مو منقلع شود و ناخنها شق گردد و چهره زشت و منتفج شود و رنگ سياه گردد و 

خون در مفاصل بجمود و عفونت آغاز كند و تنگي نفس ازدياد نمايد حتي كه با حسر شديد و بهر عظيم گردد و آواز 

 شود و لبها سطبر گردد و رنگ او سياه شود و بر بدن زوائد غددي شبيه بحيواني كه در يوناني در غايت گرفتگي
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ساطورس گويند ظاهر گردد بعد از آن بدن در تقرح اخذ كند هرگاه جذام غيرساكن باشد و غضروف بيني متاكل 

و آواز با خفا عود كند و موي باقي  بيني و دست و پا از هم هم فرو ريزد و از آن زرداب بدبو سيالن كند به عدهشود 

 ضعف قوت و قلت حاجت بهر به سببنماند و رنگ بسيار سياه شود و عالج پذير نبود و نبض مجذوم ضعيف بود 

 در  است ضعف و برودت و از تواتر البد باشد زيرا كه نه سرعتبه سبب مرض باردست و بطي غيرسريع باشد كه آن

 كه ابتدا  است و اين اول عالمتي استعالمت او براقت سفيدي چشم مائل بسرخي گويد كه انطاكيآن و نه عظم و 

 به عدهنمايد حتي كه گويند اين عالمت پيش از هفت سال بر آن تقدم نمايد و استدارت شمها و سرخي بدن و بول 

 نفس پس  عرق كثير رنگين پس بدبو پس تغير آواز بخشونت پس گرفتگي آن پس بدبويبه عدهسياهي آن هر دو 

 در كشيدن بيني و استدارت چهره پس ريم كردن بدن اگر جذام مقرح باشد و كجي دست و پا پس سقوط آنها و

وقت استحكام او گردد از صحت او ياس بود و نبض در ابتداي او سريع متواتر صلب باشد و گاهي بطي گردد اگر اين 

كند پس نطي پس ملتوي و متشنج گردد و اما غنه و  به سرعتسودا اصلي بود پس هرگاه مرض توسط نمايد تواتر 

سدد و غلظ لب گاه با وي ابتدا كند و گاهي در آخر حادث شود پس اعتماد بدليل تنها او را نبود بلكه عمده در آن 

 و اال موردني نشدني و خبث او در  استتفرق اتصال و فحش تغير هيئت و شكل ست و بالجمله اين مرض خطرناك

 گويد كه چون آثار اين مولف اقتباسنكردي و معدي نبودي و تعدية او از حديث صحيح ثابت شده و نطفه سرايت 

 سرعت سرايت به سبب مبروص را چنان كه نيك ظاهر شود پس بيمار را از ميان مردم بيرون كنند به تمامهمرض 

وشها و خصوصاً نرمة گوش و  كه اول رنگ رو و چشم و همه تن سرخ شود و بسياهي گرايد و گآن استآن عالمتش 

ابروها و بيني ورم خفيف سرخ رنگ مائل بسياهي پيدا كند و آواز سطبر گردد و منفذ بيني كوفته شود و بوي گنده 

از بيني و تمام بدن برآيد و پاشنهاي پا بترقند و همچنين ناخنهاي دست و پا بلكه كوژ و بدهيئت شوند و چهرة او 

 و نبض مجذوم در همه اوقات ضعيف و بطي باشد و گاهي بتواتر مائل گردد و بون مهيب نمايد مانند چهرة شير

 جذام از جمله امراض اعديه مسريه موروثه است و كه آناند بر   اطبا اتفاق نمودهكه آن بدانتباهنيلجي و فستقي بود 
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 و راسخ  استز ردي قالحتر ا  مرض عسرالعالج ست و قوي مايوس از عالج و مبتدي قليلاز اين شيخ ضعيف به قول

 مضادت كيفيت او بكيفيت موافق حيات اعني به سببتر و اين مرض مدام مزاج اعضا را فاسد كند   و مزمن عاصي

حرارت و رطوبت حتي كه به اعضاي رئيسه رسد و در آن هنگام قتل كند و اوالً فساد اعضا از اطراف و اعضاي نرم 

 اندك اندك در همه به عدهنگ آن متغير گردد و گاهي بتقرح مودي شود ابتدا كند و در آن وقت موي بريزد و ر

تراند با وجود  بدن ساري گردد و اگرچه اول تولد او در احشا بود ليكن اول تاثير او در اطراف باشد زيرا كه ضعيف

 به سببو يا  گاهي صاحب او قبل انعكاس غائلة ظاهره بر احشا و اعشاي رئيسه هالك شود و موت آن بجذام كه آن

  جذام سرطان همه تنعضو است سرطان جذام يك چنان كه از شيخ نقل كرده همجرجانيسوءمزاج او باشد و 

 جذام در همه كه آن عالج جذام دشوارتر باشد ليكن از بهر ر است عالج سرطان دشواچنان كه بدين سبب هماست

گي بعالج آن مشغول توان بودن يك بارع باشد و تن بود و مزاج همه بدن در آن يكسان گشته است عالج آن يك نو

تر باشد و سرطان در يك عضو بود و مزاج آنعضو مخالف مزاج ديگر اعضا   و طريق عالج آن يكسان بود و سهلاز اين

 گويد صاحب كامل رو عسرتر بود و از اينبود و باعالج از مراعات احشا و ديگر اعضا غافل نشايد بود طريق عالج آن 

م از امراض عسرالرءست و چون اين مرض مستحكم شود صحت او ممكن نيست و عالج او در آن هنگام كه جذا

بوقوف او بر حال خود و منع از تزيد او باشد و همچنين از امراض قوي مثل استسقا و برص و مانند آن بسياراند كه 

ت يابند مگر اين هم بدير و دشواري طبيعت را مقاومت بĤنها ممكن نبود و اما چون در اوائل باشند پس گاهي صح

 كه از احتراق صفرا باشد و چون در آن است گويد كه شريرترين جذام ابن نوحنزد ادمان بعالج و پرهيز باشد و 

 كه به شود و از تزيد بايستد و هرگاه نوبت بتقرح اعضا رسد و شكل او فاسد گردد  استابتداي اوالً حق شود ممكن

 و مبتدي در آن بسيار  است كه عالج اين مرض صعبآن است گويد حق خجندي و  كه صحت يابدبعيد است

 گويد كه اين مرض در بالد بارده بكثرت بود چون كثيرالوخم باشد مثل شام و انطاكيعسرالبرءست و قوي نشوند و 

 غلبة سردي و  سبببه از آن صبا بند باشد مثل مصر و وقوع او در روم نادر بود كه آندر بالد رطبه بقلت بود مگر 
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 فرط حرارت محلل اخالط كثيفه و اما در هند اگر تقليل تخليط اهل آن به سببتري و در حبش و زنج يافته نشود 

 كسي را كه احساس بورم طحال خود نمايد مبادرت بعالج ر استدر اكل نبودي البته در ايشان بسيار بودي و سزاوا

ودا در خون نزد ضعف طحال از جذب او و كذا ضعف هر قوت مميزه و  وقور سبه سببآن كند واال در جذام افتد 

 بلكه مفسد اعضا و محدث تشنج و تعقد و آنچه موروثي بود و  است گويند كه اين مرض بسيار مفسد رديبعضي

 العالج پذيرد و آنچه هنوز كهنه نشده و مادة آن سخت گنده و غلبه نباشد ممكن خلقي و يا بحراني اصال عالج نمي

 فصد باسليق و صافن و اسليم كنند و خون وافر گيرند و شاهتره چرايته سرپهوكه هليلة سياه و مانند آن عالجبود 

ادويه مصفي خون چند روز بدهند بعد از آن نضج ماده حسب انواع سودا نموده از مسهل سودا و ماءالجبن تنقيه 

 در سوداوي احتراقي معاجين و عرقيات و غيره ادوية  برند مثالًكار به حسب ماده ادوية مخصوصة آن به عدهكنند 

 آرند و در سوداي جمودي ادوية مرفق خون و تراكيب هنديه استعمال نمايند و به عملمطفي خون و مصفي خون 

براي ترطيب استعمال ماءالجبن ساده نافعترين اشياست و خوردن شير بز جوان سرخ رنگ نيز نافع بود و در هر ماه 

 معتدل كرده باشند و در خريف و ربيع مسهل قوي ندهند و از جميع محلالت به مسهلعت و اخراج مواد تلئين طبي

حرارت غريزي محترز باشند و روغن كدو و شير و ختر در بيني چكانند و حمام كردن بعد از تنقيه و ماليدن روغن 

فيد بود و روغن زرد در را گرم كنند و در آن بنفشه و ماليدن روغن بنفشه يا روغن بادام يا روغن كدو بعد از حمام م

 و اگر قوت قوي  استبنشينند و در هفته يك مرتبه قي كنند و چون سبوس از بدن مجذوم جدا شود عالمت صحت

الفار و  كند و حب سم باشد دادن شورباي افعي و گوشت آن بسيار مفيد بود و خوردن مار سياه غيرافعي نيز فائده مي

كند و گويند كه بسيار خوردن سعد و كذا   و خوردن چوب چيني نيز فائده بسيار مي استمجرباتمعون اسقيل از 

 يا شربت به شكر نوشيدن ماءالجبن ذكر ادوية مفرده و مركبة يونانيه نافع جذاماندازد  كندر و در جذام مي

ورق طال ربيع مثقال  و كذا خوردن  استحماض شيرين كرده براي جذام حادث از صفراي محترقه مجرب سويدي

 يا جالب آميخته تا سي روز متصل مجرب اوست و هم او گويد كه اگر شجرة ابي مالك هر روز بجوشانند و به عسل



1062 

 

 بادام به روغن كنجد تازه و گاهي به روغن مطيب سازند و شورباي او بنوشند و جرم او گاه آن را كنجد تازه به روغن

 سعوط زهرة روباه و آس و آب كرفس در ديگر  استبند و مجرب صحيح منبخورند تا سي روز متصل صحت تام يا

 و مداومت شربت كادي هر روز دو درم استيصال جذام كند و خوردن لحم متنفذ خشك  است نافعيك بارهر ده روز 

به وده  پودينة نهري سديگركرده و شرب زهرة او نيز نافع و ادمان اكل خردل و خلط او به ادويه نيز سودمند بود 

 ادامت ديگر سرشته بر بدن بمالند كه انفع ادوية مجذوم است و كذا حقنه بعصارة او تا بيست مرتبه نافع بود شراب

 تخم ديگرتناول فرنجمشك خام و پخته تا پنجاه روز جذام مزمن را متوقف سازد و غيرمستحكم را زائل گرداند 

يدن نفع عظيم دارد و گويند كه از مالش اين قي بسيار حنظل كه همبيد نامند بر كف پاي مجذوم در حمام مال

 هليله سياه پنج درم در ديگراند  كند و بعضي روغن تخم حنظل ماليدن بالخاصيت مجرب نوشته آيد نفع مي مي

 غوك نهري بپزند تا ديگرهفته يك مرتبه تا چهل بار خوردن جذام را در ابتدا واقف كند و گاهي صحت بخشد 

 و نمك پخته بخورند نيز براي جذام به زيتدد و شورباي او بنوشند كه فادزهر جذام ست و چون  مهرا گركه آن

 به آب پودينة نهري ده درم تا يك ماه كامل خوردن جذام را زائل كند درم يك برادة عاج ديگراند  ترياق نوشته

 اوقيه شكر سفيد شيرين يك و نيم مغز تخم قرطم و تخم افتيمون هر واحد پنج درم ماءالجبن هفتاد درم با ديگر

تركيب افزوده و وزن مغز  در اين كرده خوردن در ابتداي جذام نفع عظيم بخشد و بعضي عسل خيارشنبر ده درم

 طبيخ داذي سي درم تا سي روز متواتر نوشيدن قلع و استيصال ديگراند  قرطم بيست درم و ماءالجبن رطل نوشته

 مثقال ترياق يك و نيم ادوية مسهله هر روز بيست درم آب پودينة نهري مروق و جذام كند ديگر بعد تنقية بدن به

فاروق بدهند تا ده روز بعد از آن ترياق مذكور و در آب پودينة نهري حل كرده بر بدن لطوخ سازند و سه ساعت در 

 پارچة باريك صره بسته  بگيرند تخم افتيمون و كوفته درديگرآفتاب بنشانند تا خوب عرق آيد پس پارچه بپوشانند 

در دو ثلث رطل شراب كهنة شيرين شب بخيسانند و صبح گرم كرده صره را بمالند و با يك اوقيه جالب شيرين 

ر كرده بر ناشتا بنوشند و همچنين هفت روز متواتر استعمال كنند كه مجذوم را نفع عظيم دهد و از تجارب اين جزا
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 خوردن نفع يك بارمثقال با عسل كف گرفته تا مدت پنج روز متواتر ه رروز  ثوم بري يا بستاني تا چهار ديگر است

عجيب نمايد و مگر شرب و طالي خوالن و كذا احضض مكي و كذا عصارة فيراسيون تا پنجاه روز متواتر و كذا حاشا 

به هري مطبوخ  كنجد و كذا نخودسياه و كذا حطمي و كذا پودينة نبه روغن و كذا جندبيدستر و تطلية آن به عسل

 و شرب گل يا تخم فرنجمشك و كذا شحم حنظل و كذا هليلة كابلي بدوام و كذا روغن بيدانجير هر روز سه شراب

درم تا چهل روز و كذا طبيخ شاهسفرم و كذا ثمر عذبه و برگ او در سركه پخته و كذا پوست بيخ زيتون هر روز يك 

 بز تا يكصد روز متواتر و به شيرة نهري و كذا كتيرا هر روز دو درم مثقال بجالب تا يك ماه كامل متصل و كذا پودين

كذا برگ و بيخ قثاءالحمار كوفته جوشانيده و كذا تخم بادروج و كذا شير خنزير و كذا خاكستر سنگ پشت مسلم 

 اسفيدباج پخته و كذا به طريق مدام و كذا طاؤس به شكر كهنه حل كرده و اكل كنجد مقشر به شراباندك 

 و كذا لحم ماكياني كه پانزده روز ر استشاهسفرم و كذا تخم آن در هر ماه يك مرتبه كه آمن از حدوث او تمام عم

مغز تخم قرطم خورانيده فربه كرده باشند و از چربي آن اطراف را چرب كردن و كذا تخم بيدانجير ده عدد يا دو 

 و گويند كه طالي عاقرقرحا و  استواحد مفيد جذامدرم تا چهل روز متواتر و كذا اسطوخووس تازه غيرخشك هر 

 و كذا ذرور شيطرج و كذا پودينة بري و كذا ياقوت و سيناوج  استپوست بيخ كبر و عسل و سركه نافع قروح جذام

 كه خارش و سعفه را سود اطريفل شاهتره خشك كند و كذا طلق محلول آن راهر دو باريك سوده بر بدن قروح 

 حذر معمول پوست هليلة زرد چهل درم پوست هليلة كابلي سي درم پوست بليلة آملة منقي هر دهد و در جذام و

واحد بيست درم شاهتره سي درم ريوند چيني دو درم و گاهي بنابر غرض اسهال ريوند چيني چهار درم كرده 

حب  تا پنج درم  شربتي چهار درمبه سرشند بادام چرب كرده با كشمش به روغنشود همه را كوفته بيخته  مي

 كندر شش درم ريوند چيني درم يك سم الفار درم يك سيماب  است كه در جذام جمودي مجرب و معمولالفار سم

سه درم صمغ عربي دو درم سيماب را در آب ليمو قتل كنند و باقي ادويه كوفته بيخته آميزند و در زهرة گوسفند 

 از مجربات نوع ديگر ر استم بخورند پرهيز از ترشي ضرو حب مقدار مونگ بندند و يكحب صباح و يكشادرم يك
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 از آن رابعضي اطبا در وقتيكه ناخن و اصابع دست و پا ساقط شوند مارسيه را كشته سرآن دور نموده گوشت 

 فلفل به قدر سياه شود پس حبها كه آنالفار با گوشت مذكور كهرل نمايند تا  استخوان جدا كنند و سه ماشه سم

د و هر روز يك حب در مسكة گاؤ آميخته دهند تا سه روز متواتر غذا جو دهند ديگر هيچ غذا نبايد داد سياه بندن

 پنج جزو با مويز منقي هر يك آيد هليلة سياه پوست هليلة زرد افتيمون كار به در وقت استحكام جذام  كهييدوا

 يك و نيم هر يكنند شيطرج هندي زاج سرخ پانزده جزو سوده آميخته هر روز يك توله بخورند و اين قرصها طال ك

 دو درم عنصل سه درم كوفته هر يكدرم سرمه مازوي سبز روناس خربق سياه استخوان ماهي شبوط آطريالل 

خان كه در جذام   تاليف حكيم علويعرق سائيده طال كنند به سركهبيخته بسركة انگوري قرصها سازند و هر روز 

اض استاد مرحوم منقول برگ شاهتره نيم آثار سرپهوكه چرايته چوب بجيسار گل  و از بي استبعد تنقيه معمول

مندي تخم نيم تخم بكائن پوست هليلة زرد هليلة كابلي هلية سياه پوست بليله آمله دهمايه زردچوب ريك نيم پاؤ 

يم گل كاسني بيخ كاسني پوست درخت نيم پوست بكائن نيل كنهي تخم پنوار گشنيز خشك گل نيلوفر گل ن

 دو دام بابچي سه هر يك پاؤ آثار گلو سبز سه پاؤ شيطرج هندي گل بنفشه برگ گاوزبان هر يكبكائن گل سرخ 

روز تر نموده عرق كشند و هر   چهار دام نيمكوفته در بيست آثار آب دو شبانههر يكدام برگ حنا پوست كچنال 

نيلوفر گل گاوزبان بادرنجبويه تخم بادرنجبويه تخم روز نيم پاؤ همراه اين معجون بخورند گل سرخ گل بنفشه گل 

 دو توله عناب واليتي هر يك يك توله بسفائج فستقي اقتيمون تخم كاسني مويز منقي هر يكشاهتره برگ گاوزبان 

يك ديگر هر واحد   سه ماشه و در نسخة هر يكالطيب عود غرقي  باديان خطائي چاء خطائي جدوار خطائي سنبل

 شش عدد در گالب و كيوره خيسانيده خسته برآورده ماليده هر يكته بيخته مرباي هليله مرباي آمله  است كوفتوله

 صاف كرده عسل دو چند نبات يكچند قوام ساخته معجون سازند شربتي از نيم توله تا يك توله معجون اسفيل كه

د ماجد غفراهللا مها پوست هليلة كابلي  از تاليف حكيم كلو صاحب و منقول از بياض وال استالنفع باب مجربدر اين 

 توله اسقيل مشوي هفت و يك و نيم هر يك سه توله دارفلفل خردل بنارسي هر يكهليلة سياه آملة منقي شيطرج 
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 پاو كم چهار توله برادة دندان فيل بيست و سه ماشه شهد صاف خام سي توله و اگر هر يكنيم توله زعفران اذراقي 

به ا در شير ميش پخته اضافه نمايند اولي بيست معجون ساخته از هفت ماشه شروع كنند و  توله سير ريك و نيم

 توله رسانند و قدرت رب شافي مشاهده كنند و اگر با اين عرق بخورند بزودي شفا يابند تخم به يك تا تدريج

 پاو آثار گاوزبان نيم كهر ي نيم آثار پوست بيخ كاسني برگ و شكوفة كاسني هر يككاسني مكوه برگ حنا شاهتره 

 دو توله به قدر برمدندي تازه ذكر ادوية مفرده مركبة هنديه مفيد جذام نيم پاو بدهند به قدرپاو عرق كشند و 

 كه در ابتداي جذام ديگر  استنمك بخورند مجرب با هفت دانة مرح سياه سائيده چهل روز بنوشند و نان نخود بي

د و صبح آب تر كنند و صبح آب زالل آن با شهد دو توله هفت روز بنوشند و مفيد نكندبا بري شب در آب تر كنن

 آميخته بخورند يا در هم چند هرن كهري سفوف ساخته نبات سفيد ديگر  استشيرة آن نيز در فساد خون معمول

انة فلفل آب يا در عرق شاهتره شب تر نموده صبح آب زالل با قند شيرين كرده بنوشند و اگر يكدام آن با چند د

سياه در نيم پاؤ آب شيره برآورده بنوشند هر روز چند بار اجابت طبع شود و قلع مادة جذام و حذر نمايد و در ابتدا 

 دافع جذام سبوس نخود بوزن نيم پاو گرفته در يكسير ديگر و غذا نان نخود با روغن زرد خورند  استدواي كافي

 آرند و از برنج و به عملنوشيده باشند و تا چهل و نه روز   نموده ميآب تر كرده شب نگاهدارند و صبح ماليده صاف

شير و جغرات هرچه سفيد باشد و از ترشي و بادي احتراز كنند و نان و گوشت و شكر بخورند و اگر قدري از مرض 

به  دافعة جذام و جوش خون پوست درخت هنگوت كوفته بيخته هر صبح ديگرباقي باشد چند روز ديگر بنوشند 

 آب چكيدة نيم ديگرشود   يك توله به آب بخورند و از ترشي و بادي و نمك پرهيزند در دو هفته فائدة كلي ميقدر

 نافع جذام حناسه مثقال شب ديگرچكد بر بدن مجذوم مالند و نوشيدن آن نيز مفيد  كه در وقت مستي مي

 وزن حنا كه در سايه خشك كرده باشند و خيسانيده صبح آب صاف آن با قدري شكر بنوشند تا چهل روز و بعضي

اند كه بعد خيسانيدن صبح بجوشانند چون نصف آب بماند صاف   پاؤ مقرر كرده و نوشتهيك و نيمدوام و وزن آب 

 برگ سرس يكدام پخته با فلفل گردد و ماشه به آب سائيده هر روز ديگركرده شهد يكدام افزوده نوشيده باشند 
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 بنوشانند و اگر آب افشردة يك هفته نيم پاو تا به قدر از مجربات دوستي بول خر هر روز رديگبنوشند تا چهل روز 

 يك و نيم مفيد جذام اكاس بيل تازه دو دام در ديگرباب خيلي مفيد  در اين سرگين خر با قدري كافور بنوشند نيز

 كه دواي مذكور از آن استد بهتر پاو آب بجوشانيدن چون نيمه بماند صاف كرده به اضافة شهد خالص نوشيده باشن

 بندق به قدر فلفل سياه صاليه كرده حبها يك جزوباالي درخت نيب با كچنال گرفته باشند و اگر دو جزو آن با 

 زرد به روغن آرند و در غذا نان نخود يا گندم به عملهندي بسته خشك نمايند و هر روز يكي بخورند و چند ماه 

 بخورند به آب تا سه روز و سه يك توله پوست درخت سمندر پهل كوفته بيخته هر صبح ديگربخورند نيز نافع بود 

 در اين  ناغه كنند و غذايك روز خورند و بيست و يك روزروز ترك نموده باز سه روز بخورند و همچنين تا بيست و 

ل قي آيد بعد از چند مدت دال مونگ و كهچري جائزست در ابتدا قي خواهد شد و اگر مرض مستحكم شده باشد او

كنند در مرض تخفيف كلي  روز قي نيايد و بعضي اهل جذام كه در ابتداي مرض بخوردن افيون و كوكنار عادت مي

 از حضرت موالنا فخرالدين قدس سره پوست بيخ آكهه چهار آثار پخته در سبوچة بر آب حب جذامشود  مي

يك  دفن كنند و بعد بيست و آن راازند و بسرگين فيل يا اسپ  بسته در سبوچه اند استانداخته گندم پاو در پارچه

 برآرند اگر آب باقي باشد جوش دهند كه آب خشك شود بعد از آن گندم را گرفته خوب كوفته شصت و يكحب روز

 مداومت آن بعد  كهييدوانمك يا روغني  بندند و هر روز يكحب با نان گندم و روغن بخورند و غذا نان گندم بي

 دو توله گرفته شب در به قدره فائدة كلي بخشد شاهتره برمدندي نكندبا بري پوست هليلة زرد مساوي هر روز تنقي

 رسيده و براي جميع به تجربه كه در ابتداي جذام ايضاً  استآب تر كرده صبح ماليده صاف نموده بنوشند مجرب

له محبيه دارهلد گهرنچ پوست درخت نيم  پوست هليلة زرد آمله پوست بلي استانواع فساد خون و خارش نافع

 يكدام پخته تا دو دام خام در آب تر نموده صبح جوش داده به قدركئكي گلو همه مساوي جو كوب كرده هر روز 

صاف نموده تا چهل روز بخورند و از نمك پرهيزند و اگر پت پاپره و چرايته و سرپهوكه و دهينه و دهمايه و چهال 

 پوست  است كه براي فساد خون و احتراق و جذام از مجرباتايضاًغايت سريع الفنع شود كچنال اضافه سازند ب
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هليلة كابلي پوست بليله آمله سرپهوكه محبيه برادة شيشم صندل سرخ صندل سفيد هر واحد دو توله كوفته 

ديگر وزن سر  دو توله در آب جوش داده شهد خالص دو توله حل كرده بنوشند و در نسخة به قدرنگاهدارند و 

ه محبيه است مصفي كار به كه معروف ايضاًپهوكه پنج توله و شهد يك توله و پوست هليله زرد عوض بليله نوشته 

 مجيبه چهال مروار نيم زردچوب نسوت دارهلد چرايته تلخ پتيس كته پايرپا ترپهله  استخون و نافع به اقسام جذام

اني بابچي بيخ جوانسه چهال كرا مساوي نيمكوب نموده بدارند و  پت پاپره بچ خراسبه رنگبرگ نيل كهنچي باي 

 يك تنكه گرفته در نه توله آب جوش دهند چون سوم حصه بماند صاف نموده يكفلوس شهد انداخته به قدرهر روز 

 موته  استكه براي تصفية خون فاسد مجرب ايضاًنمك  بنوشند تا چهل و نه روز غذا نان گندم و دال سونگ بي

به  چهار ماشه كيكي باي هر يك سه ماشه گلو هليله بليله آمله هر يكچي چرايته پوست بكاين صندل سفيد باب

 دو ماشه همه ادويه را در نيم آثار هر يك زردچوب بچ سونه كوه اندر جوپهنكره كئاني خرد و بزرگ بجيسار رنگ

 توله نبات داخل كرده بنوشند و در  عسل يكيك تولهآب بجوشانند هرگاه شش يا هفت دام بماند صاف نموده 

 محبيه پوست كراچيته مورهري و يودار پاوه ستاور چوب كهير مغز املتاس ر استنسخة ديگر كه مفيد جذام و خد

 سه ماشه و هر يكپهول زنگ چهار بر مغز كرنج برگ اروسه پت پاره سانه اتيس بيخ اندراين زياده است و وزن 

ند هرگاه چهار دام باقي ماند صاف كرده بنوشند و اگر خواهند سفوف كرده مقدار نوشته كه در سه پاؤ آب جوشان

 للجذام از بياض اوستاد مرحوم آب توري تلخ جنگلي گرفته در طشت انداخته رو بقبله كرده در ايضاًيكدام بخورند 

ه تعالي عرق از بدن  نيم فلوس گندهك سفوف كرده بخورند بعونبه قدرآفتاب نشسته بر بدن بمالند و همان وقت 

 آب  استرسيده باشد مجرببه هم كه از خوردن كشنجات حالت جذامي ايضاًسائل شده عقدها تحليل خواهد شد 

 روز اول بنوشند و هر روز يك يك توله يك تولهباشد هر واحد  بيخ ترب آب بيخ چوالئي دشتي كه خاردار مي

ند و بر مقدار روز اول آيند هرگاه سبوس از بدن جدا شود چاق گردند  بكاهبه دستورافزايند و تا نيم پاؤ رسانند و باز 

 ضعف به حسب تا سه توله يك توله بگيرند برگ سرپهوكه از  است كه جهت اخراج هر قسم كشتة خام معمولايضاً
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طور و قوت مريض و از پنجعد و يا هفت تا دوازده عدد فلفل سياه كوفته هر دو را شب در آب تر نمايند و صبح ب

بنگ سائيده صاف نموده بنوشند در سه چهار روز همه كشته از راه بول خارج شود اگر خواهند كه معاينه كنند بول 

را در پيالة چيني كرده بعد به آهستگي بريزند زيرا آن ظاهر گردد و اگر شيرة سرپهوكه سبز بنوشند نيز جائزست 

ال طبقي را دوازده پاس در آب بهت كيائي سحق  براي جذام از حضرت شاه شرف قدس سره هرتدواي زرنيخ

نموده در بيخ كيله كاويده بنهند و آنچه از اندرون آن كيله برآيد بر آن زرنيخ نهند و بر آن سه كپرو قي كرده و گل 

 هرتال از اين يك توله چهال درخت اندر جو يك اثار سوده و به عدهآلوده در كمين پاوال پاچك دشتي بسوزند 

 براي جذام كه جاري شده باشد از بياض والد مرحوم زرنيخ طبقي زاج نوع ديگرك كف دست بخورند آميخته ي

 يك ماشه كوفته بيخته در دو سكوره نهاده گل حكمت نموده خشك كرده در پنج آثار هر يكسفيد كف دريا 

 كه اهل نوع ديگر باشند يكه و سرخ خوردهبه قدرپاچك دشتي ته و باال نهاده آتش دهند هرگاه سرد شود برآورده 

 دو دام اول مغز كرنجوه نيمكوفته نصف آن در هر يك رس هرتال نامند هرتال يكدام مغز كرنجوه پهنكري آن راهند 

سكوره نهند و باالي آن پهنكري كوفته نيمة آن پهن نمايند و بااليش ولي هرتال گذازند پس نصف باقي از مغز 

نمايند و سكورة ديگر باالي آن گذاشته گل حكمت نموده در هفت آثار پاچك كربخوه و پهنكري باالي هرتال پهن 

 نيم سرخ با برگ پان خورند در پنجاه روز جذام و برض برطرف به قدردشتي آتش دهند چون سرد شود برآرند و 

نوع كنند  گيرند و بعضي هرتال دو دام در بيست دام پهنكري كشته مي شود و بعضي بجاي پهنكري كف دريا مي

 مرچ سياه نه جزو هرتال را يك يك مرچ انداخته كهرل يك جزو براي رگت پتي و حذر و آتشك هرتال ورقي ديگر

 بوزن يك رتي و اگر گرمي كند نيم رقتي در روغن ماده به عدهكنند تا كه مرچ تمام شود و مثل سرمه باريك سازند 

 روغن گاو بسيار بخورند همين طور تا مدت بيست و يك روز نمك با  نان نخود بيبه عدهگاؤ ته و باال نموده بخورند 

 آرند پرهيز از جمله چيزها و خصوصاً از روغن تلخ كه اگر يك قطرة آن بدست رسد تمام بدن آماس كند و به عمل

اند و بعضي بغير فلفل صفر هر تال را  نزديك چراغ هم نروند و بعضي وزن فلفل هرتال مساوي يك يك توله نوشته
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 جهت جذام سفوف هنديشود  خورانند و مفيد مي ده پاس در آب كيائي خرد كهرل كرده در برگ پان ميياز

 آيد درخت نيم كهنه كه قريب صد سال باشد گل و بارد برگ و پوست تنه و كار بهماداميكه بيني نه نشسته باشد 

حد پاو آثار كوفته بيخته سفوف سازند  نيم آثار پوست هليله پوست بليله آمله بابچي گلوهر واهر يكپوست بيخ او 

قدر خوراك از دو مانگ تا چهار مانگ يا كاره حبيه سه چله بخورند و اگر اين ادويه با عسل معجون سازند مضائقه 

 و چيزهاي گرم پرهيز نمايند و نان نخود بخورند و ضروره قدري نان گندم ها ترشيندارد از گوشت و نمك و جميع 

اند برگ نيم برگ بكن شهديوي كالن كيائي با بار و بيخ و برگ آن آملة   كه مجرب نوشتهايضاًو نمك بخورند 

اكبرآبادي ابني هلدي سرپهوكه بابچي همه را جدا جدا كوفته از هر واحد يك پاؤ اكبري بگيرند و ممزوج نموده 

نمك و بنابر   نخود بينمك و نان جمله را چهل و نه حصه كنند يكحصه صبح و يكشام بدهند غذا دال نخود بي

 پوست هليلة زرد پوست بليله  است كه براي جذام مستحكم مجربايضاًنمك بايد داد  ضرورت نان ميده و كباب بي

السوس مقشر دانة االيچي خرد و كالن گشنيز    گلو ريوند چيني اصل استآمله منقي هر واحد دو دام گل سرخ

 اگر نباشد عوض آن پوست بيخ كرا برنج ساتهي پوست بيخ خشك هر يك يك دام گيرد پوست تيواج خطائي و

 نيم دام برگ نيم بار نيم گل نيم پوست بيخ نيم هر يكانجير و شتي قسط تخم پوار بابچي سرپهوكه زردچوب 

پوست تنه نيم هر واحد يكدام گندهك صاف كرده نيم دام همه را باريك سائيده پارچه بيز نموده هر روز به آب 

 پوست بيخ ايضاًم بخورند غذا برنج ساهي و دال مونگ كم روغن و كم نمك تا چهل روز پرهيز نمايند سرد نيم دا

 مناسب بخورند و در ايام به قدرانجير دشتي دو دام مرچ سياه نيم توله هر دو را كوفته بيخته سفوف سازند و 

 مجرب طالاز غذاي سفيد پرهيزند  در آن بيخ جهر بيري جوشانيده باشند غسل نمايند و آبي كهخوردن او به 

 چار فلوس پخته هليلة كالن دو عدد نيله تهوتهه ده ماشه نيل بري ده ماشه به قدرميرغالم رسول شراب دو آتشه 

 دو فلوس همه ادويه كهرل كرده هفت روز بر بدن مالش نمايند هر يكآب ليمو و عدد آب برگ تنبول آب كوكنار 

 گل سرخ دو آثار برگ گاوزبان  استبرص و آمله و بثور و قروح و مقوي قلب در جذام و خارش و عرق معمول
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شاهتره صندل سفيد و سرخ برگ نيب مغز تخم نيب گل نيلوفر برگ كاسني گل سيوتي برگ كاهو سبز خس 

هندي هر واحد يك سير گل نيب برگ حنا باديان خارخسك سر پهوكه گل گاوزبان آمله بهارنارنج چرايته چوب 

رادة شيشم گشنيز پوست سنگتره هر واحد پاوسير پوست هليلة زرد پوست بليله هليلة سياه عشبة مغربي چيني ب

الطيب تخم خرفه دانه االيچي كالن هر واحد  تخم خيارين نيمكوفته افتيمون هر واحد نيم پاو بسفائج فستقي سنبل

 ماشه ششبرگ پان دو صد عدد و زعفران  سه توله هر يكپنج توله سعد كوفي چار توله جدوار خطائي ساذج هندي 

 براي فساد خون از بياض والد مرحوم پوست درخت نيم نوع ديگر عرق كشند شربت برراي طبيب يك ماشهمشك 

برگ نيم تخم نيم گل نيم برگ بكاين تخم بكاين پوست درخت بكائن گل بكاين برگ گالب گل نيلوفر گل سرخ 

مكوه گلو كاسني گشنيز خشك هر يك پاو آثار گل بنفشه برگ گاوزبان گل خطمي برگ شاهتره چرايته سرپهوكه 

 نيم پاو افتيمون بادرنجبويه اسطوخودوس بسفائج صندل سفيد صندل سرخ االيچي كالن االيچي خرد بالنگو هر يك

  نيم آثار عرق كشند و درهر يك پنج توله پوست هليلة زرد پوست هليلة كابلي پوست بليلة آملة منقي هر يك

نسخة ديگر پوست درخت كچنال پوست مولسري دو دهي خرد برگ بهنگرة سياه شاخ و برگ جوانسه پوست 

دندي  درخت گولر برگ حنا برگ بيد ساده مندي تخم شاهتره دهمايه بيخ كاسني چوب بجيسار عناب خس برم

الب و گل خطمي و مكوه  پاو آثار عوض برگ گهر يكنيل كنيهي هليلة سياه برادة چوب آبنوس برادة چوب شيشم 

 و  است و وزن همه مساوي استو گل بنفشه و افتيمون و اسطوخودوس و بسفائج و هر دو االيچي و بالنگو مرقوم

 دافع جذام و خدر و فساد خون و مواد آتشك و معجون نيباند  براي دفع مواد سوداوي و جذام و غيره مفيد نوشته

 چهار دام شاهتره گشنيز چرايته تلخ هر يكپوست شاخ انجير دشتي معمول پوست شاخ نيب پوست بيخ نيب برگ 

پوست هليلة زرد پوست هليلة كابلي پوست بليله آمله هليلة سياه شيطرج گل سرخ باديان سناي مكي بسفائج 

 خوراك يك توله و در خوردن اين از ترشي و با وي به سرشنددرونج هر يك دو دام كوفته بيخته بسه چند شهد 

 مزاج چوب چيني نزد محققين مركب كه آن بدطريق استعمال چوب چينيند و در غذا نمك كم خورند پرهيز
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 ليكن در زائد بودن يكي از دو كيفيت فاعله اختالف ست و رطوبت فضليه بسيار دارد و منافع چوب  استالقوي

ه است و مجفف رطوبت  كه او مقوي حرارت غريزي و اعضاي رئيسه و باه و اعضاي تناسل و معدآن استچيني 

النفوذ در عمق بدن و مفتح سدد و محلل مواد غليظه و مدر بول و عرق و منقي خون  غريبه و ملطف و محلل و سريع

و روح از كثافات و ملين صالبات و متعقدات و قامع قروح خبيثه و جروح مزمنه و نافع مرض آتشك و اكله و اورام و 

ربع و بواسير و نواصير و وجع  تب و حكه و جذام و قوبا و ماليخوليا و جنون وبثور و جميع علل سوداويه مثل جرب 

مفاصل و داءالفيل و داءالثعلب و داءالحيه و سرطان و بهق سياه و برص سياه و رافع سائر اوجاع باردة مادي و ساذج 

ن و تنيوم و تسمين بدن و و ريحي و اكثر امراض بلغمي مانند نزله و زكام و استسقا و امثال آن و جهت تحسين لو

 بالجمله  استنظير و انواع بواسير را در غايت نفع ابراز جدري و حصبه و رفع سميت خلط و قطع عادت افيون بي

 در كه آنرسد و   از ادوية مفرده هيچكدام در هيچ باب بنفع چوب چيني نميكه آناند بر  اهل تجارب اتفاق كرده

اند از عدم مراعات امزجه است چه نحيف و محرور را تعريق بدان و  هآن استدبعضي امزجه و برخي از امراض مضر 

 و مبرد را تبريد و كثرت آب يا قلت مقدار چوب چيني و صاحب سدة ر استاستعمال شيرينيها او ادوية حاره مض

 كه تآن اس چوب چيني خوبي لهذا در اكثر مواد مستعمل جوشاندة اوست و  استاحشار اجرم آن كه مسدد قوي

اند كه نيم غرقي بود يعني چون در آب اندازند  گره و غرقي يعني سنگين باشد و بعضي گفته دردي يعني گالبي و كم

  استبين بين بايستد و بته نشيند و نه بر سطح آب آيد ليكن بقعر مائل تر بود و زيرا كه افراط تقل او دليل فجاجت

 يعني بسيار سخت كه از كارد بدشواري بريده شود نباشد و در و بايد كه بوسيده و كرم خورده و كهنه و حجري

خردي و بزرگي ميانه باشد و اگر جامع صفات حسنه باشد بزرگي او بد نيست بلكه هرچند بزرگتر بهتر واال كوچك 

  مثل كمان بسيار كج نباشد و سطح ظاهري مستوي باشد و بايد كه ظاهر او مخالف باطن نبودكه آن ديگر ر استبهت

تر باشد و در نرمي و سختي و رنگ مستوي باشد و بايد كه ظاهر او مخالف باطن نبود بلكه اندكي  بلكه اندكي سرخ

االجزا بود زيرا كه استوا دليل استوي نضج در جميع اجزاست و  تر باشد و در نرمي و سختي و رنگ مستوي سرخ
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 كافور و فرفيون و جند و آهك و مشك و امثال آن و  از مغيرات و مفسدات مثل مجاورتكه آنرائحه بود و ديگر  بي

 كه ارادة خوردن و شخصيدار نباشد   ريشهكه آنرسيدن نم باران و آب دريا و گرمي آفتاب محفوظ باشد و ديگر 

 از اين حاجت كند و اكثر حاجت فصد و اسهال افتد و گاهي بر يكي به حسبچوب چيني نمايد بايد كه اول تنقيه 

آيد و يك هفته قبل از شروع عرقيات   عدم حاجت هر دو ترك نموده ميبه شرطشود و گاهي   كرده ميهر دو اكتفا

 وقت شروع كه آن برد و آب را ترك نمايد و همچنين عادت كم خوردن نمك كند تا كار بهمناسبه شرباً و غسالً 

ربيع مناسب است و در گرماي گرم و نمودن قدر قليلي از نمك باقي باشد و از براي مزاج گرم خريف و براي بارد 

سرماي سرد استعمال او ممنوع است و ايضاً بدون ضرورت عظيم استعمال اين دوا نبايد كرد و اسنان خوردن چوب 

ت و به قوال و در اثناي خوردن آن از آب صرف و هواي سرد و حموضات و  استچيني كهولت و ابتداي شيخوخت

 و اطعمة غليظه و كثرت اكل و جماع و حمام و حركات سخت و جز آن هرچه لبنيات و فواكه رطبه و تناول نمك

هاي مفرط و ادوية بسيار گرم پرهيزند و اگر سن و مزاج مقتضي تبريد  منافي صحت باشد الزم دانند و از شيريني

 عوارض مانند باشد شيرة خرفه و امثال آن همراه عرق بيدمشك و گالب و ديگر اشربه استعمال توان كرد و اگر ديگر

پيچش و جز آن رو دهد ادوية مناسبة آن مرض همراه آب چوب چيني يا ديگر عرقيات استعمال بايد كرد و تا 

مقدور از غم و حزن اجتناب نمايند و بفرحت و بهجت مشغول دارند و اگر عادت بمسكرات باشد سواي شراب موافق 

 فارغ شوند همان پرهيز كه در ميان خوردن آن بود تا  آرند و چون از خوردن چوب چينيبه عملمعتاد بوقت آن 

 و طريقچهل روز مرعي دارند و آهسته آهسته رجوع بعادت خود نمايند و از حمام تا هشتاد روز پرهيز بايد كرد 

 كه بگيرند چوب چيني موصوف يك مثقال و كارد ريزه ريزه كرده در ظرف نقره يا اين استخوردن چوب چيني 

وار يا گلي انداخته در عرقهاي مناسبه و گالب و عرق كيوره كه وزن آنها دو آثار باشد تمام روز تا  مس بسيار قلعي

دوپهر شب تر نمايند بعد از آن بر آتش مالئم بپزند تا كه چهارم حصه بماند پس از آن آهسته آهسته دهن ظرف را 

 قهوه بخورند و باقي را به طريقد شيرين كرده وا كنند و پنج دام وقت صباح و پنج دام وقت شام با قدري نبات سفي
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نمك و زرده و  در ظرفي ديگر بدارند و بجاي آب صرف نمايند و غذا نان گندم و جو و قليه و شور با پالؤ و كباب بي

حلويات مناسبه و نقل بادام و پسته تنها يا با نبات نمايند و گوشت بچة مرغ و بره و دراج و تيهو و ديگر غذاهاي 

 معتاد بايد خورد و ديگر چهار به قدريكه اصالح گوشت كند و روغن به قدرف و سبك مناسب بود و از پياز لطي

 سابق بچوشانند تا به طريقمثقال چوب چيني بگيرند و از كارد ريزه ريزه كرده در ديگ انداخته در ده آثار آب 

د و اين را خرچ حوائج ضروريه مثل رو بنصف رسد آتش را موقوف نمايند و دهن ظرف را آهسته آهسته وا كنن

 گرفته جامه و كاله و پايجامه رنگين نمايند و از اينشستن و طعام پختن و استنجا نمودن و جز آن نمايند و قدري 

نمايند  تا ايام خوردن چوب چيني همين پارچه را در بدن دارند و مكاني را كه در آن ارادة خوردن چوب چيني مي

 خوش به قدرا بند كنند كه تا هوا اثر نكند و درهاي او را به آئينه يا ابرك مسدود سازند و روشني بايد كه از همه ج

آينده دارند و اگر ديوار و سقف آن نيز بپارچة كه از چوب چيني رنگين كرده باشند بپوشند و پارچهاي حضار و 

د از سه روز يك يك ماشه هر روز هر دو خان بع  حكيم شريفبه قولخوادم هم از آن رنگ كرده باشند بهتر است و 

جا در ثفل سابق افزوده باشند به اين طريق كه روز چهارم پنج و نيم ماشه و روز پنجم شش و نيم ماشه و روز ششم 

هفت و نيم ماشه و روز هفتم يازده و نيم ماشه و علي هذاالقياس و آنچه از چوب چيني اول زبون و سياه شده باشد 

 حكيم ذكاءاهللا خان روز اول چوب به قولشود افزوده باشند و  م كه از براي استعمال تيار ميدر چوب چيني دو

 تر كرده بجوشانند تا نيم آثار آب به دستور آثار آب شيرين يك و نيمچيني ورق ورق تراشيده بوزن سه مثقال در 

 توله نبات سفيد آميخته وقت صبح يميك و ن پاو سير گيرند و آن رابماند صاف كرده ثقل آن نگه دارند و آب صاف 

 كرده بنوشند و روز دوم همين قدر گرم نيم به دستورو باقي آب با همين وزن نبات بوقت شام در خلو معده از طعام 

 ثقل سياه از اين تر كرده با ثفل مذكور جوشانيده بنوشند و هرچه به دستورچوب چيني ديگر در همين قدر آب 

ي ثفل نگاه داشته باشند و بعد هر سه روز يك مثقال چوب چيني نو در ثفل سابق اضافه شود و در نمايند و باق

 هميشه هفت مثقال چوب چيني را با ثفل سابق در دو آثار آب جوشانيده به عدهنموده باشند تا بهفت مثقال رسد 

كرده   چوب چيني كم مي ازيك مثقالخورده باشند تا سي و دو روز بعد از آن هر روز   ميبه دستورشيرين كرده 



1074 

 

باشند و يك توله چوب چيني را عليحده در هفت آثار آب بجوشانند چون پنج آثار بماند صاف كرده آب او را در 

 به قدرطعام و وضو و استنجا و غيره استعمال نمايند و وزن اين در ميان مدت معلومه تا دو توله رسانند و آبش 

 ابدان قويه و امراض صعبة مزمنه مانند آتشك و به جهتخان   حكيم علويبه قولكرده باشند و  ضرورت اضافه مي

جذام و قروح خبيثه عتيقه و امثال اينها سه روز هر روز سه مثقال و سه روز ديگر هر روز پنج مثقال و سه روز ديگر 

 تا روز بيست و  بعد هر سه روز دو مثقال بيفزايند كهيك روزهر روز هفت مثقال و بدين ترتيب تا مدت بيست و 

 بكاهند كه باز سه مثقال برسد و در مدت چهل و پنج به دستوردوم بچهارده مثقال برسد و بعد از روز بيست و سوم 

شود و بايد كه سرپوش ديگر را واژون بگذارند و  روز مقدار خوردن چوب چيني بدين طريق سه صد و نود مثقال مي

ن نيايد و از هر جا كه بخار آمدن آغاز كند همان وقت بند نمايند و به  محكم گيرند كه بخار از ديگ بيروبه خمير

 معلوم نمودن اينكه و طريقآتش نرم بجوشانند و سنگي بر سرپوش بگذارند تا از قوت بخار سرپوش مندفع نگردد 

  كه هر قدر كه آب بعد از طبخ نگاهداشتن آن منظور باشد در ديگاين استآب بمقدار مطلوب رسيده است 

بيندازند و سرپوش را بر ديگ گذاشته پوشيده آب و ديگ و سرپوش و چوب چيني و خمير را وزن نمايند و سنگ 

 به به دستور آن را آن مقدار آب كه در طبخ فاني شدن آن منظور باشد بر آن ريخته سر به عده نگاهدارند آن راوزن 

س دريابند كه بوزن مقرر رسيده آن هنگام از به حد كه آنآرد مستحكم نموده به آتش بسيار ماليم طبخ دهند تا 

اند اگر برابر باشد فبها واال باز قدري آتش در زير آن  آتش ديگ را برداشته وزن نمايند با وزنة سنگي كه نگاه داشته

 به دستور مقرر رسيد پس صبح ديگ را فرود آورده نزد خود طلبيده به حدنمايند و ساعت بساعت وزن نمايند تا 

وشند و بايد كه چنان بپزند كه طبخ تمام تا بوقت صبح شود كه وقت خوردن آب سرد نشود و هر روز سر ديگ را بن

نزديك مريض آهسته وا كنند تا بخار خفيف او بسر و ديگر اعضا برسد و اگر علت در عضوي ديگر بود آن عضو را بر 

 كه در روز آن استنموده باشند و بهتر  ته تعريق ميبخار چوب چيني بگذارند و بعد از سه روز تا پنجروز يا هر هف

 به قدر كه مريض را بر كرسي بهيئت باف و يا بكرسي چوبين كه آن است و طريق تعريقبحران تعريق نمايند 
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روپيه سوراخ داشته باشد بنشانند و گرد كرسي از پارچه ملفوف سازند و لحاف بر خود گيرند بطوريكه راه نفس 

 بخار رسانند و صبر كند كه تمام بخار برآيد پس از آن ديگ را به تدريجيگر را زير كرسي درآورده گشاده باشد و د

به برآورده آب صافي او گرفته يكدو پياله از همين آب بياشامند و تا عرق دارند اصال از جاي خود حركت نكنند و 

 بعد انفراغ از خوردن چوب چيني بالجمله  عرق را از پارچه خشك نموده از لحظ برآيند و لباس خود بپوشندتدريج

عرق چوب چيني يا سفوف چوب چيني شروع نمايند  و اگر چوب چيني نو نباشد از همان چوب چيني كه چهل 

خان صاحب در چوب چيني   برند و حكيم شريفكار بهروز به استعمال در آمده است سياه و بوسيده را دور كرده 

نداخته ده آثار عرق همي كشيدند و نيم پاو با گالب و عرق كيوره و عرق گاوزبان و قديم پاو آثار چوب چيني تازه ا

 و بايد كه سفوف و معاجين ر استدادند و جرم چوب چيني در سده و ورم احشا نهايت مض معجون چوب چيني مي

در سفوف چند روز نموده باشند و قدر خوراك بيخ چيني  به ادوية مناسبة هر مرض و مزاج تركيب داده استعمال مي

 اضافه نموده از يك مثقال تجاوز ننمايند و در مزاج معتدل از به تدريجاول زياده از دو دانگ و نيم مثقال نباشد و 

 شروع نمايند و يك مثقال مثقال بايد رسانيد و در مزاج قوي از يك و نيم تا به تدريجچهار دانگ شروع بايد كرد و 

 از اينو مدت خوردن سفوف چوب چيني تا دوازده يا پانزده روزست و گاهي كمتر  رسانند به تدريجتا دو مثقال 

 اول شروع از اقل نمايند و به دستور كه آن است مدت احتياج باقي باشد بهتر از اينمدت نيز كافي است و اگر بعد 

 شريف خان كه در  ترتيب بيفزايند تا بمقدار اول يا كمترازان برسد و معجون چوب چيني تاليف حكيمبه همان

مبحث آتشك گذشت اينجا هم مفيد بود و همچنين مفرح بارد و دواءالمسك بارد كه در آن چوب چيني انداخته 

باشند همراه عرق مذكور نافع بود و اگر در هنگام استعمال احداث گرمي نمايد چند روز از چوب چيني نيفزايند تا 

 ضرور يا بعض مبردات مناسبه به قدرر بدان اكتفا نشود كم نمايند  احتياج بيفزايند و اگبه قدررفع آن گردد پس 

بياشامند و غذاهاي گرم را ترك نمايند و در ميان شرب چوب چيني و بعد اتمام آن تغيرات و تبدالت بسيار در 

ك رغبتي طعام و شراب و غيرها بايد كه مشوش و مترودالخاطر نگردند و تر دهد از ضعف بدن و بي احوال رو مي
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نمايد و آن امور عالمات تصرف آن   طبيعت عود بصحت و تقويت ميبه تدريجننمايند زيرا كه در اواخز و بعد انفراغ 

دواست در تمام بدن و تحريك آن اخالط و مواد را اما اگر گرمي بسيار احداث نمايد و از كم كردن و تدارك آن 

 خواهد رسانيد ترك نمايند و لجاجت در آن نكنند كه بمبردات مناسبه طبيعت به اصالح نيايد و دانند كه ضرر

ضرور چوب چيني را بمقدار و مدت مقرر بايد رسانيد خواه مريض صحت يابد خواه هالك گردد بلكه بايد كه نظر 

  است باشد كه در آن نقصاني تازه عائت نگردد الحاصل اين دوائي استالمال طبيب بر صحت و ابقاي قوت كه راس

 بايد كه بدون تجويز طبي حاذق و حضور حكيم ر است نفع آن عظيم است خطر آن نيز خطيچنان كه بسيار قوي و

نويسد كه جهت تنقية اول رگهاي متعدده زنند   مؤلف اقتباس مياقوال حذاقمشفق مرتكب استعمال آن نگردند 

به  و همچنين رگ صافن  سه چهار روز رگ هفت اندام و همچنين رگ باسليقبه فاصله اول رگ سر رو و چنان چه

اثنا مطفيات خون شيره كشيده شربت نيلوفر و عناب آميخته تا  در اين  رگ پيشاني و صدغين و دواجين وعده

هفته دهند و مانند پالك و خرفه و كدو و خيار و بادرنگ و پزد به تنها و يا در قلية بچة بز پخته بنان تنك خورانند 

ت مخرج سودا به مسهال تنقية بدن نمايند به عدهربرنج يا قند و يا مهلبة شير گاو و يا آش جو يا شربت نيلوفر يا شي

هر وليكن جهت نضج اين مطبوخ دهند گل سرخ تخم كاسني برگ شاهتره سرپهوكه افتيمون بسفائج مكوه بنفشه 

اهتره و  هفت عدد سپستان بيست عدد در عرق شهر يك هفت ماشه در ونج عقربي پنج ماشه عناب آلوبخارا يك

 نيم پاو شب خيسانيده صبح بجوشانند كه به نيمه آيد گلقند چهار توله ماليده صاف هر يكنيلوفر و مكوه و گالب 

نموده بنوشانند تا دو هفته و غذا قليه بچة بز ساده و قورمه و پالو تناول فرمايند و روز پانزدهم در مطبوخ مذكور 

ش ماشه برگ سنا يك توله در شير بز خيسانيده خيارشنبر هفت توله  شهر يكپوست هليلة زرد كابلي هليلة سياه 

ترنجبين شش توله شيرخشت چهار توله شربت شاهترة مدبر و يا آلو مسهل چهار توله روغن بادام پنج ماشه اضافه 

 شاهتره شش توله بخورانند و وقت دو پهره نخوداب به عرقنموده بنوشانند و وقت شب حب الجورد نه ماشه 

شانند و وقت شام شله و يا نان ثريد بدهند و صبح الجورد مغسول دو ماشه در خميرة گاؤزبان آميخته ورق نقره نو
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 هفت ماشه لعاب بهدانه و ريشه هر يكپيچيده بخورانند و بااليش شيرة تخم كاسني و خيارين و مغز تخم كدو 

وله برآورده شربت نيلوفر سه توله سبوس  شش تهر يك سه ماشه در گالب و عرق بيدمشك و نيلوفر هر يكخطمي 

 دارند و همين نمط هفت به دستوراسپغول و يا تخم فرنجمشك هفت ماشه كف زده بدهند و غذا وقت دو پهر 

 كار بهخان يا عرق ايشان دهند و همچنين ديگر عرقيات مصفي خون  هشت بلكه زياده مسهل داده معجون علوي

 و  استكند از مجربات اتر خوردن اين ايارج اندروخوس قلع و قمع مادة جذام ميبرند و بعد تنقيه تا چهل روز متو

اكثر بكرات و مراتب تجربه درآمده و گاهي تخلف نكرده و براي تنقية بدن در احتباس حيض نيز معمول 

 اسطوخودوس كمافيطوس غاريقون سفيد خربق سياه فلفل سياه فلفل سفيد ماذريون سقمونياي مشوي پياز عنصل

 هشت درم مرمكي چهار درم عصارة قثاءالحمار سه درم عسل هر يك هژده درم زعفران فرفيون اشق هر يكبريان 

 تدبير به نگردد بايد كه چوب چيني و ماءالجبن دهند اگر دسترس باشد واال از اينپنج رطل شربتي دو درم و اگر 

ت شاهترة مدبر و بايد كه در هر هفته جهت عوض آن آب شاهترة مروق و يا گلو با شربت عناب دهند و يا شرب

اسهال وقت شب حب الجورد نه ماشه در معجون نجاح دو توله بخورانند و ادوية مسله سودا در مروق شب 

خيسانيده صبح بنوشانند و همچنين تدبير تا چهل روز كنند پس عرقيات استعمال نمايند و نوشيدن اين ماءاللحم 

 گوشت افعي كه سر و دم بريده باشد نيكوشته نيم آثار گوشت بره  استباب از مجربات  در اينخان افعي تاليف علوي

 يك قبضه ساذج هندي هر يكيك آثار مرغ جوان سه عدد برگ ريحان برگ ترنج برگ شبت پودينه  همه سبز 

 بسفائج  سه توله پياز نيم آثار در روغن زيت بريان كرده صاف نمودههر يكگشنيز خشك االيچي كالن قرنفل 

 ده مثقال در عرق شاهتره و عرق بيدمشك و عرق هر يك چهار مثقال افتيمون برگ گاوزبان هر يكبادرنجبويه 

 نيم مثقال در ني هر يك يك آثار آب شيرين چهار آثار زعفران دو مثقال عنبر اشهب مشك تبتي هر يككاسني 

شخصي را انگشتها افتاده و تشقق همه بدن پديد بسته سه شيشه عرق كشند شربتي از ده مثقال تا بيست مثقال و 

 سه هر يك جواكهار  استالنيل پاالئيد اين سفوف دادم ريوند چيني شاه پسند كه نوعي از حب آمده و آب بدبو مي

 ذائقه شربتي نه ماشه وقت شب و غذا گوشت بچة بز با نان به قدرتوله تربد اكبرآبادي برابر همه نمك الهوري 
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كرد بسيار مفيد   اين سفوف استعمال مييك ماه سه ماه صحت تام يافت باز در ابتداي هر فصل خشكار در مدت

السالطين تا  افتاد و شخصي را كه بيني پست شده و آواز گرفته و تشقق در تمام بدن پديد آمده حب مسهل حب

 تا چهل روز اطريفل به عدهچهل روز متواتر يك صبح و يكي شام دادم و هر روز چهار پنج نوبت اجابت طبع ميشد 

 خورانيدم و باز وقت شب نه ماشه سفوف مذكور و صبح حب مذكور تا  استشاهترة عليوخان كه در آن عود صليب

شد و بعد  االلوان خارج مي شد و مواد مختلف  هر روز هفت هشت نوبت اجابت طبع ميچنان چه مقرر داشتم يك ماه

هل روز اطريفل مذكور دادم روز چهل و يكم موقوف نموده حجامت با شرط  هر دو را موقوف كرده باز تا چيك ماه

 كردم و مغز بندق هندي در روغن گل سوده يك روزبر هر دو ساق و فخذين و بر هر دو دست از ذراع تا بكتفين در 

و  فلوس بيرون آمد به قدردر مخزين چكانيدم بعد دو گهري خون سوسني رنگ متعفن از هر دو سوراخ بيني 

بيهوش گشت به استعمال اضمده و لخلخه كه در شير غش مذكور شده بهوش آمد و آواز او گشاد و بيني بلند شد و 

 از تذكره انطاكي و غيره نقل كرده كه در آغاز ظهور اين علت فصد كنند از مصنف خالصه صحت يافت به تمامه

 بتلطيف غذا امر فرمايند بشورباي چوزة مرغ با باسليق راست هرچند كه بر كثرت خون دليل نبوده باشد بعد از آن

نان سميد و گوشت بره و بزغاله و شكر و روغن و مويز يا پسته و شير گاو و شير بز اقتصار ورزند و ماءالشعير با عناب 

البان و كزمازج قي آورند تا سه روز آنگاه   شبت و نمك و حببه مطبوخو شكر تا يك هفته همي دهند و بعد از آن 

نضج از گاوزبان و بادرنجبويه و نيلوفر هر كدام دو درم تخم كاسني سه درم با شكر سفيده ترنجبين بدهند و بعد از م

 يا دو هفته يك هفته افتيمون تنقيه نمايند پس از آن به مطبوخهفته هرگاه عالمات نضج اندر قاروره  پديد آيد 

 به شيرروغن بنفشه و نيلوفر و كدو و بادام شيرين و غرغره ايام به استحمام و مالش  در اين طبع را راحت دهند و

 اگر مرض غيرمستحكم باشد اين به عدهزنان و روغن بادام و تغذيه به اغذية مرطبه و ترطيب بدن مشغول باشند 

شربت  اعادة به عدهشربت در اول هفتة سوم بدهند و بعد آن ماءالجبن با دو مثقال ايارج لوغاذيا در تمام هفته دهند 

 صنعت آن  است رسيده و از تاليف منبه تجربهدر آغاز هفته چهارم كنند كه آن صحت بخشد و قريب صد مرتبه 
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 الجورد هليلة سياه هر واحد نيم مثقال و اال ماءالجبن به اين سفوف سودا دهند درم يكمرواريد سقمونيا هر واحد 

سه درم بسفائج افتيمون اسطوخودوس گاوزبان هركدام هليلة سياه پوست هليلة كابلي هركدام پنج درم غاريقون 

 درم كوفته بيخته سه درم از آن با سي درم ماءالجبن بدهند و روز يك و نيمچهار درم نمك سياه الجورد هركدام 

دوم اين مطبوخ مرتب سازند مويز منقي پانزده درم هليلة سياه برگ حنا هركدام ده درم نانخواه پنج درم حلتيت 

 همه را در سه رطل آب بپزند تا بسدس آيد صاف نموده پانزده درم عسل در آن حل كرده تمام هفته نيم درم

 مطبوخ و روز سوم باز از اين ماءالجبن با سفوف سوداوي مذكور باز روز دوم يك روزبنوشند به اين نوع كه 

ذرانند انگاه اگر در قوت احتمال  مذكور و هميسان تا دو هفته بگبه مطبوخبماءالجبن معاودت كنند و روز چهارم 

يابند فصد احذعين كنند و سه روز راحت داده باسليق چپ گشايند واال چند روز مطبوخ افتيمون نوشانند بعدازان 

فصد صافن كنند و شربت مذكور هنگام رجوع قوت دو مرتبه در  سفته پنجم بنوشانند اين همه مع رياضت در حال 

 بادام و پسته و استحمام بسيار و نشستن در روغن كنجد و روغن به روغنر و اربعه خلو معده و خوردن ترياق كبي

 هر قدر كه ممكن باشد و تا مقدور شربت بيضة انوق يعني در رخمه كه آن از خواص عجيبه است و گرم نيمزرد 

 بدان چهاهد  بعد از آن براي امن از خود تا يكسال كامل تع استهمچنين شير گوسفند كه آن صحت بخشد مجرب

اين  ليكن شربت مذكور استعمال نكنند مگر در هر دو فصل اعتدال و گويند كه از خواص  استمذكور شد واجب

 رسيده و به تجربه بخورند كه اين آن را به عدهاند و زبل دفن كنند تا كرم افتد   كه ماري سياه را در كوزه كردهاست

ام و گويند كه ادمان مالش  كند و من تجربة اين نكرده ام را متوقف مياند كه خوردن مشيمه زنان جذ اكثر ثابت كرده

 تلخي او در دهن يابند و از ادوية كه آنتنها اثريست تا  در اين كف پاي بشحم حنظل سبز جذام را متوقف گرداند و

ج درم بيش  هليلة سياه شيطرج هر واحد ده درم دارفلفل پناين استمجنوره براي ايشان خصوصاً نزد اهل هند 

يك  و شربت او به سرشند به عسل به عده گاو چرب نموده بدارند به روغنسفيد دو نيم درم كوفته بيخته چند روز 

 محافظت بماقي  است و اين را بزرجلي نامند و عقب او دواءالمسك بخورند كه اين ترياق اوست و واجب استمثقال

 و مالش بترياق محلول در مسكه و اگر برگ حنا هفت و نيم بماهي شور و عسل و شرب فادزهر در زيادت نور قمر
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مثقال در يكصد و پنجاه مثقال عرق گاوزبان خيسانيده بجوشانند تا بخمس آيد صاف نموده با يك اوقيه شكر سفيد 

دهند و همين نوع تا چهل روز مداومت نمايند در ازالة اين علت از مجربات مكرره است و گويند كه هرگاه به اين 

عالج زائل نشود از سائر معالجات دست بازدارند و از ادويه مؤثره نوشيدن نيم اوقيه از بسفائج با يك اوقيه عسل هر 

 تخم انگور مع به روغنروز تا يك هفته است و دو درم برگ حنظل با شهل تا ده روز همين حكم دارد و سعوط 

 ميگرداند و همچنين شرب زمرد و زبرجد و ورق طال كند و مستحكم را متوقف زهرة كركس جذام مبتدي را زائل مي

و مرواريد هر روز نيم درم تا بيست روز عودسج مطلقاً حتي كه طالي او بعد طبخ و خوردن انواع هليلجات و گوشت 

روباه و خارپشت بخردل و كذا بيدانجير مطلقاً و طال بمروزفت و زيت و نوشيدن طبيخ بيخ گز بمويز سرخ عجيب و 

ست و كذا ميعه مطلقاً و روبيان و گوشت كفتار اكالً و اگر تخم حنظل برآورند و در آن سه اوقيه هر واحد از  ا مجرب

 درم حجر ارمني و ثمن ورم سقمونيا به يك روغن بماند و از آن هر روز تا پنج درم كه آنزيت و آب انداخته بپزند تا 

رادة عاج تا پنج درم به آب پودينه و كذا شيطرج مطلقاً و بنوشند استيصال سودا نمايد و همچنين مداومت خوردن ب

شرب غاريقون و خوردن عنصل بريان و كندر مطلقاً و كذا كرنب و چون عصارة اين با نصف وزن هر واحد از قطران و 

 آن راسركه صبح و شام بنوشند جذام را متوقف گرداند و همچنين قلفة طفل بمشك سوده و كذا شرب حجرالبقر 

 كه بگيرند اين استف كند و مجرب است و همچنين فادزهر و زعفران و از مجربات بعد شربت مذكور من متوق

 و تا به سرشند به عسل غاريقون نيم جزو زعفران زهرة كركس هر واحد ربع جزو يك جزومرواريد و عاج هر واحد 

ند و استعمال ده قيراط برادة عاج و  پوست بيخ كبر و درخت زيتون و گز فرو بربه طبيخسه درم استعمال كنند و 

 هشت جو زمرد سائيده و شير بز جوان سرخ رنگ و شير گوسپند تازه كه همان ساعت دوشيده باشد بغايت نافع

 به الكل تا سه روز يا هفت روز توان داد و بدانند كه چون اين علت مزمن و متمكن شود از فصد و استفراغ است

باب تراكيب غريبه همچون  در اين  بدن انتشار يافته باعث هالكت نگردد و اطباي هنددست بازدارند تا مادة ردي در

اند بعد از تنقية بدن بخورند و چندان استعمال نمايند كه در چشم تاريكي  بيشي و بزرجلي و امثال آن ايجاد نموده

سان را در كوزه اندازند و ته آن آورد و بيندازد و بدن را مقشر سازد و از انجمله روغن عذره است كه براز خشك ان
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 پتال جنتر آتش دهند روغني كه در به دستور حكمت گرفته به گلسوراخ تنگ نمايند و ظرفي ديگر زير آن نهند و 

كوزة زيرين بچكد بعد از سرد كردن آتش برداشته نگاه دارند و بعد از آن نيم درم با برگ تنبول بدهند و تا هفت 

 مذكور آورند به دستورالخنزير كه   روغن بمالند و روغن روثاز ايننند و بر بدن نيز ين نوع عمل كبه همهفته 

اند كه  اند كه اگر بيني فرو نشسته باشد و اندامها ريخته نيكو شود و روي بصالح آورد و گفته همين حكم دارد و گفته

 بغايت آن استيتي كه اندر ماليدن روغن مار سياه بر بدن مجذومان باعث روئيدن موست و گوشت قنفذ بخاص

 و چون نمك با روغن زيت و شراب آميخته نزديك آتش بر اندام آنها بمالند الم را ساكن سازد و تعليق سودمند است

نويسد كه اوالً   در نزهه ميانطاكي مفيد استچشم بدهد و چشم نهنگ كه در حالت حيات گرفته باشند بالخاصيت 

 مطبوخ افتيمون سه روز بدهند و همچنين ماءالجبن بعد آن سقمونيا با به عده  باسليق ايمن ابتدا كنندبه فصد

 همچنين طبيخ به عده باسليق ايسر بگشايند و شير تازه با شكر سه روز بنوشانند به عده دهند يك روزالجورد 

السوس  وس اصلفواكه بعد از آن اين مطبوخ انجير مويز منقي سپستان هر واحد بيست درم بنفشه بسفائج اسطوخود

هر واحد ده درم عناب گل سرخ هر واحد هفت درم كوفته بچهار صد درم آب شيرين بجوشانند تا چهارم آب بماند و 

 فصد اخدعين به عدهصاف كرده سي درم شربت بنفشه حل كرده استعمال نمايند تا تمام هفته تكرار اين كنند 

 زرد و روغن كنجد و مسكه در خانة كه به روغن و حمام و طال گشايند و بر شربت بنفشه و شربت و رد و ترياق كبير

 پس اگر به اين عالج صحت نيابد يك هفتههوا داخل نشود تا تمام هفتة سوم اقتصار ورزند بعد از آن شرب حنا تا 

ديطوس الذهب و مثرو حالت بر تمام مفاصل داغ نهند و طبيخ اقاعي بنوشانند و ترياق در اين امر بسيار خطير بود و

 و بدانند كه نرسيدم اين علت اصالً كه ازالة او  است ممتنعبه تمامهدر آخر دهند كه قطعاً متوقف گردد و صحت او 

 بمرواريد و الجورد و زمرد و سقمونيا فقط در كم از يك آن را مذكور شده طول كرد آنچه دور كردم بدان چهنكردم 

شود عدم ترتيب عالج   بدان اين مرض فاسد ميتدبيري كهم و غالب ماه در اطليه بر مرواريد يا دهنج اقتصار كرد

كنند با وجود قبض و  شود يا فصد مي كنند قبل از فصد و احتراقات در بدن راسخ مي است پس گاهي اسهال مي
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 عظم كه آنگردد تا  دهند و خلط محتبس مي كند و يا ترياق اوالً مي نمايد و اطفا مي هيجان صفرا پس صعود مي

 گويد كه جذام مسيحي  است حذر كنند كه آن از سقطات جهله مفضلي بتخليد علتاز اينكند پس  ستيعاب ميا

هرگاه در ابتداي حدوث خود باشد عالج پذيرد و اما مزمن از مستحكم عالج قبول نكند و آنچه معالجة آن كنند 

 ادوية مسهل به عدهتبريد و ترطيب مائل گردانند  نمايند اگر بدن متحمل او باشد بعد از آن تدبير را به به فصدابتدا 

سودا مثل افتيمون و بسفائج و هليلة سياه و خربق و اسطوخودوس و الجورد و حجر ارمني استعمال كنند و اگر از 

احتراق مرة صفرا باشد استفراغ بهليلة زرد و سقمونيا و صبر و قثاءالحمار و شحم حنظل نمايند و هرگاه بدن پاك 

به  مقدار اوقيه يا ترياق كبير به شرابوم افاعي مطبوخ بنمك و شبت بخورانند يا قرص افاعي مقدار مثقالي گردد لح

 كه در آن مبادرت به استفراغات و تنقية بدن از مادة ردي قبل از  استفرمايد واجب  ميالرئيس شيخ دهند شراب

 بليغ نمايند به فصداسد است الزم كه مبادرت غلظ مرض نمايند پس هرگاه متحقق گردد كه درانجا خون بسيار و ف

 او بتفاريق از رگهاي خرده به فصدو اگرچه از هر دو دست باشد و اگر تحقق آن نباشد فصد نكنند ليكن گاهي امر 

 كه اين ابلغ از حجامت و زلو و ر استشود اگر خوف از فصد عروق بزرگ باشد و دانند كه خون بارد در ظاه كرده مي

  و اما در اكثر فصد محتاج اليه در عالج اين مرض استرر به احشا بود و آن مثل رگ پيشاني و بينيكمتر در ض

 و داج نزد اشتداد به فصد تنگي نفس و دشواري اوست و گاهي احتياج آن است به سوي و از آنچه مستدعي است

 به مثلند بعد از آن استفراغ  راحت دهيك هفته كه  استالصوت و خوف خنق افتد پس هرگاه فصد كنند الزم بحت

ات و حبوب مرتب از افتيمون و هليلة كابلي و غيره ادوية مسهل به مطبوخايارج لوغاذيا و ايارج شحم حنظل كنند و 

سودا كه در قول مسيحي گذشت تنقيه نمايند و مضر نبود و اگر شحم حنظل و سقمونيا نيز بدان مخلوط سازند 

 و ايضاً نيكو است و صبر و قثاءالحمار بدان مضاف سازند و بثادريطوس براي ايشان خصوصاً اگر در آنجا صفرا باشد

ايارج فيقرا و خصوصاً به خون بسقمونيا قوي كنند از مسهالت جيده براي مجذومان بود السيما اگر شمة خربق 

وخ تقويت نسازند تا كه  كه تخفيف نمايند و در مطب استآميزند و يا با وي حجر ارمني شريك سازند و در گرما الزم
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 كه در قول مصنف Ĥن است براي مجذومان نسخة اين هممطبوخآن ادويه مواد را منتشر نكند و ثوران او ننمايد 

 گاو به روغن هليلة زرد عوض برگ حناست و بدن او را در اينجا ليكن  استخالصه گذشت و در آن حلتيت نيم درم

د و يا هفتاد قدم راه روند و بر پهلوي راست و چپ و پشت و شكم منقلب بمالند و در آفتاب نشانند تا روغن بجوش

 بخورند و دواي مذكور هفت روز بنوشند و هر روز تجديد طبخ او نمايند و در عالج كساني كه به عسلشوند و نان 

 ه حسببمرض آنها مستحكم نشده باشد يك استفراغ كفايت نكند بلكه گاهي در هر ماه دو مرتبه يا يك مرتبه 

به شود هر روز برفق يكدو مجلس  مشاهده احتياج به استفراغ افتد و آن به ادوية معتدله بايد و گاهي اسهال كرده مي

 اسهال او كند از شربات ناقصة ادوية مذكوره تا چهل روز متواتر و اما ادوية قويه بسيار مثل خربق و مانند ي كهچيز

 كه بر  است كفايت باشد و الزماز اينر ربيع و يك بار در خريف يا زياده آن و ادوية كثيرالوزن در سالي يك بار د

 نسخة سعوطدماغهاي ايشان به تنقيه از مثل غرغر مذكور در باب امراض سرد بسعوطات معروفه توجه نمايند 

م درم آب  جوزبوا مشكطراشيع هر واحد نيدرم يكالبرنج هر واحد  بگيرند دارفلفل و ماميران و شيطرج هندي و جوف

 آب برود و روغن بماند پس صاف كه آنفنجنكشت سه نواطل روغن كنجد سه نواطل همه را مخلوط كرده بپزند تا 

 كار به كثرت نمايند عقب او سعوطات مرطبه از اين هرگاه به عدهكرده در شيشه بدارند و در هر دو منخر بچكانند 

  استغريزي ايشان را منع كنند و تعب و غم بر ايشان حرامبرند و واجب است كه از هر چيز مجفف و محلل رطوبت 

 عصير به مثل مثل روغن بادام ها روغنو از هواي حار يابس بهواي رطب معتدل در حر و برد نقل كنند و بعد تنقيه 

 از  كه هر صبح بعد اندفاع فضول است كرده باشند و الزمبه مرات كه استفراغ ايشان  استانگور بنوشند و اين وقتي

 مالش بدن نمايند پس هرگاه عرق به عدهامعا رياضت كنند و برفع آواز بلند تكليف دهند و بجهند و كشتي گيرند 

ي معتدله در حر و برد مرطب در اكثر امر مقوي در اول زيرا ها به روغنكنند نشف آن نمياند و بعد آن روغن بمالند 

شود مالش   و گاهي بر ايشان استعمال كرده ميبه سركهو ايضاً مازو اند مثل هليله  كه ايشان در ابتدا محتاج بموقيات

 كه بدان سعوط نمايند چون يبوست كثرت نمايد و هرگاه بر ايشان  است مع شير زنان و همچنين واجببه روغن
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ت  مالش نمايند و چون حمام كنند پس مروخابه عده كه حمام كنند آن استغثيان هيجان نمايد قي كنانند و بهتر 

بايد بعد از آن  ايشان مثل روغن مورد و مصطكي و روغن شكوفة انگور و دارشيشعان و روغن قسط بر اطراف مي

 اندك افسنتين بنوشانند و گاهي احتياج افتد بمالش به عدهمريض را نيم ساعت راحت داده بمدد پرمرغ قي آورند 

الغار و سريش بخاران بلكه خردل و صعتر و فلفل ايشان در حمام بملطفات محلله كه در آن نطرون و كبريت و حب 

 به مثلو دارفلفل و عاقرقرحا و مويزج و صبر و پودينه افتد و بتضميد بدان بر مفاصل ايشان بلكه گاهي احتياج 

فرفيون آيد و اين آنگاه باشد كه ايشان را تكليف استحمام براي تحليل فضول و تعريق دهند و گاهي مالش ايشان 

 اين ادويه در آفتاب گرم افتد و بهترين غسوالت به مثلكنند و گاهي احتياج ايشان  شليثا و قفطار نمان ميبترياق و 

 كه مجذوم از جماع اصالً اجتناب  است كه در آن حلبه و صابون خوشبو پخته باشند و واجب استاو در حمام آبي

 و ترياق اربعه و قفطارغان  استفاروق مرتب لحوم افاعينمايد و اما اشيائيكه ايشان را بخورانند از فاضل ادوية ترياق 

كنند و ايضاً اقراص افاعي تنها يك مثقال دريك اوقيه شراب غليظ و يا  و بيد كبريت و گاهي با نيها سعوط نيز مي

 كه گوشت افعي و آنچه در آن قوت لحم او باشد از بزرگترين ادويه براي اين و بدانندطال و ايضاً اقراص عنصل 

المنفعت بود و در بسياري از آن   و بايد كه افعي سنجي و يا ريفي و يا شطي نباشد كه آن در اكثر قليل استمرض

گي قطع كنند يك بار بلكه افعي كوهي اختيار نمايند السيما سفيدرنگ و سر و دم آن  استضرر تعطيش و اتالف

 واال ترك ر است زماني طويل باقي ماند بهتپس اگر سيالن خون او كثرت نمايد و مار مضطرب به اضطراب كثير

 چنان كه پاك كنند و بپزند به عده كه سيالن خون و اضطراب بعد ذبح كثرت نمايد و آن استنمايند و موافق از آن 

 بخورند و شرابي كه در آن افعي بميرد يا از آن شراب قدري بنوشند قسمي آن را و شورباي آن رامذكور گردد و 

 قتل او از نوشاننده تا اين جذوم بميرد و راحت يابد و يا مردم از مردن آن به فصدافتند اتفاقاً يا بشرب آن شفا ي

راحت يابند و يا اين فعل به اطاعت حكم درويا باشد و نمك افاعي نيز براي ايشان نافع است و اما شورباي افاعي پس 

نا و شبت و نخود و نمك اندك در آب بسيار بپزند بگيرند افعي از هر دو طرف قطع كرده و شكم صاف نموده و بگند
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تا مهرا شود پس استخوان او دور كرده گوشت او بخورند و شورباي او بنان سميد ثريد كرده بنوشند و گاهي با آن 

 دفعةً پديد آيد و گاهي پيش از به عدهبچة كبوتر ميپزند تا خوشبو گردد و گاهي نفع اين تدبير در ابتدا ظاهر نشود 

فيت چند روز زوال عقل تقدم نمايد و عالمت ظهور فائده در آن و وصول بوقتي كه در آن از استعمال او منع عا

 به عده منتفخ شود پس گاهي عقل او مختلط گردد به عده كه مجذوم در انتفاخ آغاز كند آن استكردن واجب بود 

گردد بار ديگر تكرار اين تدبير نمايند و از جلد او بيفتد پس صحت يابد و هرگاه چشم او تاريك نشود و منتفخ ن

 در آن كرم افتد پس كرم كه آن كه مار سياه را بكشند و دفن نمايند تا اين استاند  ادوية كه براي اين مرض ستوده

 عسل بخورد و به شراب برآورند و خشك كنند و كسي كه بر آن جذم افراط نمايد سه روز هر روز يك درم آن را

 مثل زيت كه در آن افعي پخته باشند و مثل اين دوا  استي كه در آن قوت افعي باشد نافع جذامه روغنبايضاً مالش 

بگيرند مار سياه بكشند و در ديگ كر ده سركة كهنه هشت اوقيه و آب يك اوقيه و شيطرج رطب و بيخ لوف هر 

ب صاف آن گرفته در ظرفي بدارند و بعد واحد دو اوقيه بر آن انداخته به آتش نرم بجوشانند تا مار مهرا گردد و آ

 آرند و ايشان را از استعمال ادوية افيعه انسالخ از جلد فاسد و به عملحلق راس و ريش بدان بمالند و تا سه روز 

الحراره در بعض اوقات نفع   مالش مجذوم بمرطبات معتدلكه آنشود با وجود  ابدال لحم و جلد صحيح عارض مي

 روغن بنفشه كه در آن اندك روغن خيري باشد و به مثلثرت پذيرد و همچنين سعوط او كند چون يبوست ك مي

ايضاً تمريخ شحوم درندگان و نرگاوان و پرندگان و اين بعد تنقيه بايد و قبل از تنقيه مالش نشايد كه تسليد مسام 

هاست كه بدان معالجة او كنند و كند و از مشروبات نافعه براي ايشان بزرجلي و دواءالسالجاست و شير از اوفق چيز

خصوصاً نزد تنگي نفس و دشواري او و گرفتگي آواز آن و در فترات مابين استفراغات و بايد كه بعد دوشيدن 

 بنوشند و شير گوسپند براي آن از انفع اشياست و الزم است كه از آن آنقدر بنوشند كه هضم شود و آن راالفور  في

االمكان چيزي سواي نان پاك و  ا اقتصار كنند بسيار نافع بود و اگر چاره نباشد حتياگر ممكن باشد و بر آن تنه

آن شورباي لحوم حمالن و مانند آن كه عنقريب مذكور گردد بر آن زياده نكنند و هرگاه نفس بصالح عود كند اولي 

 مذكور شد بدان چهآن و  كه شير را ترك نمايند و به اشياي حريفه متوجه شوند و بدان قي كنند نه بغير است
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 اگر احتياج شود اعادة شير بر حد مذكور كنند و الزم است كه تكرار اين تدبير در يكسال به عدهاستفراغ نمايند 

تر مشغول نبايد شد   ايشان و اسهال بدواي قويبه فصدچند مرتبه نمايند و اما كسانيكه مرض ايشان مستحكم باشد 

 برند و از كار به مفش و محلل باشد چيزي كه امعا نمايند و از خارج به سويايشان بلكه به آهستگي امالة مواد از 

 كه بگيرند سركه اوقيه و قطران مثل او و عصارة كرنب دشتي سه اوقيه همه را اين استاشربة صالحه براي ايشان 

شراب و روغن زرد با هم آميخته  با سه اوقية آن رابياميزند و صبح و شام بنوشند و يا بگيرند برادة عاج ده قيراط و 

 ده قيراط بشربت عسل مقوم مثل لعوق و يا به قدر قدر جوزه و يا بگيرند عنصل به عسلبخورند و يا بگيرند حلتيت 

 نيكو است لعوق آيد و آب پودينه براي ايشان بسيار به قوام مقداري كهبگيرند زيرة كرماين بوزن پنج درم در عسل ب

كنند و از   براي دو ااستعمال ميچنان چه كه گاهي ماهي شور استعمال نمايند  استو واجباز سه قوانوس تا شش 

اشياي بسيار حريف اجتناب نمايند مگر براي قي كردن و ايضاً قدري بر سبيل مصالح طعام ايشان و گاهي معالجة 

ر و صدغين و قفا و مفاصل كنند مثل تارك سر و درزهاي سرد بر بيخ حنج ايشان بداغ متفرق بر اعضاي ايشان مي

 كه ايشان را داغ كنند در اول خوف از جذام بداغ در مقدم سر بلندتر  استاند كه واجب دستها و پايها و بعضي گفته

از يافوخ و ديگر اسفل از آن و نزديك منتهاي روئيدن موي پيشاني باالي ابرو و يكي در يمين سر و ديگر در يسار 

 و دو نزديك در زين قشريين و يكي بر طحال و اين داغها به آلة داغ خفيف و دقيق آن و يكي خلف او فوق نقره

 به مراتباشند و چون بر سر داغ نهند الزم است كه به استخوان برسد حتي كه استخوان متقشر گردد و اگرچه 

يرا كه جهال گاهي قتل  حفظ از وصول آنها بدماغ بر جمله داغهاي مفسد مزاج او كرده شود زكه آنبسيار بود بعد از 

  استنافع براي ايشان بعضي از آن بزرجلي و بيشي صفت ادوية مركبهباشد  كنند زيرا كه دست آنها خفيف نمي مي

مرض است و بعضي از آن دواءالسالجه است و اما مسخنهاي بزرجلي بسيار است  در اين كه قائم مقام گوشت افعي

 و آن نسخه در قول مصنف خالصه گذشت اين استوده از صفات معروفة او اند و تجربة آن نم اهل هند ذكر آن كرده

 تا دو درم با مثل او دواءالمسك بخورند و از ضرر او نترسند كه دواءالمسك فادزهر يك مثقالبعد تنقية بدن از 



1087 

 

 و حكه  نافع جذام و برص و بهق و قوبا و زردابآن است اكبر و آن جواندار به برزجلي مسمي  صفت معجوناوست

 كه  است و آن دوائي استو جرب كهنه است و عقل را ثابت كند و نسيان را ببرد و آن نيك براي حفظ نافع غشي

اند بگيرند هليله و بليله و آمله و شيطرج هندي هر واحد چهارده درم جوزبوا و  علماي هند براي ملوك خود ساخته

اسقيل و ساذج  فلمويه و نار قيصر و نارمشك و كندش و عصارة خيربوا و قشار كند و مود فو و فلفل و دارفلفل و فل

هندي هر واحد هشت مثقال بيش ازرق جيد چهار مثقال ادويه را كوفته بيخته و بيش را عليحده سوده و سائيده او 

ري  گاو چرب كند و فانيذ خزايني جيد يا سنجبه روغنبيني و دهن خود وقت سائيدن بند كند و قبل از آن بيني را 

 مثقالي بسازند و هر روز نهار به قدرا از آن بنادق هر واحد به عده به سرشند آورده ادويه به قوامدو نيم من بغداد 

 نافع جذام صفت دوا ر است يا نبيذ بخورند و صفت معجون سالجه در قانون مذكوگرم نيميكي را از آن به آب 

احد ده درم نانخواه پنج درم حلتيت خوشبو سه درم مويز بگيرند هليلة سياه و پوست هليلة زرد و زنجبيل هر و

منقي نيم مكوك كه يكمن و ده اوقيه باشد و همه را در سه دواريق آب بجوشانند و دو ورق چهار رطل بغدادي 

الحال بر بدن   از آن بنوشند و فييك رطل كفايت انداخته به قدراست هرگاه آب سوم حصه برود صاف كرده عسل 

يك گاو بمالند و در آفتاب نشانند تا عرق آيد و امر كنند كه هفتاد قدم راه رود اگر طاقت آن باشد و مريض روغن 

 بر پهلوي چپ و يكمرتبه بر پشت بغلطد و بنان و عسل تا هفت روز غذا سازند و با يك بار بر پهلوي راست و بار

 كه در آن مار سياه و سركة Ĥن استسخة آن هم براي جذام و نصفت طالوجود اين براي او ادويه هر روز تازه كنند 

لكيموس بايد مثل لحوم طيور  الهضم حسن  براي مجذومان همه سريعو اما اغذيهكهنه است و سابق مذكور شد 

 ضرورت و بهترين غذاي ايشان نان جو و نان به قدراللحم مع مصالح   شوربا و ماهي رطب خفيفبه طريقمعروفه 

 و گاهي احتياج افتد به آميختن مثل چقندر و ترب و گندنا و با  است رطببه قول آن و خندروس و حريرة مرتب از

آن و واجب نيست كه از استعمال مقطعات و خصوصاً قبل از تنقيه مثل كبر و گندنا و باديان غافل باشند زيرا كه 

گاه اغذية محموده استعمال اين اغذيه ايشان را از فضول پاك كنند و فضول را براي اندفاع آماده سازند پس هر
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شوم   حريص ميبر اين و من نيكو استباب براي ايشان بسيار  در اين  آرند و ماهي شوربه عملنمايند اين تدبير نيز 

 و عسل ايشان را به شيركنم و كرنب ايشان را بالخاصيت نافع است و نان  هنگامي كه ارادة قي و اسهال ايشان مي

ها مرتب سازند ايشان را موافق است و از اينو مويز و بادام بريان و قرطم و چلغوزه و آنچه نفع كند و انجير و انگور 

 خوردن ايشان را ضرر كند و شراب نزد هيجان يك بارالزم است كه در روز دو مرتبه بمقدار هضم غذا بخورند كه 

 معتدل بنوشند جائز بود و به قدرمرض نبايد نوشيد مگر اندك و نزد سكون غليان شراب رقيق كه كهنه نباشند اگر 

 بگيرند مويزج و هليلة سياه و صفت طالي ديگراما اگر موي ابرو و مانند آن بريزد معالجة او بعالج داءالثعلب كنند 

 عوسج و گلنار شسته به طبيخ كه آن و در زيت انفاق پخته بر آن موضع لطوخ سازند بعد از يك جزوآمله هر واحد 

 گويد كه هرگاه جذام در اول ظهور او بود قبل  صاحب كامل طال كنندبه سركه و مازو را سوخته  هليلهايضاًباشند 

 دواجين و هر دو رگ به فصد چهره بتحجر و تشنج ابتدا نمايد و اعضا در تقرح و سقوط اخذ كنند مبادرت كه آناز 

 غشي كه آنخراج خون كثرت نمايند تا پس گوش و پيشاني و احياناً از هر دو هفت اندام در وقت ربيع كنند و در ا

ظاهر شود و بعد از چند روز اسهال بدواي معمول بشحم حنظل و مطبوخ افتيمون و غاريقون مقوي به ايارج فيقرا و 

شحم حنظل و ده روز راحت دهند پس شير شتر و ماءالجبن بسفوف مسهل سودا دهند و تغذية به ايشان به اغذية 

 به طريقجدي و خنانيس و ماكيان و بط فربه معمول بشوربا و پايچة سفيد حمالن فربه مرطبه مثل لحوم حمالن و 

 بادام كنند و از فواكه انجير و انگور شيرين دهند و حلوا معمول به روغنشوربا و ماهي رضراضي بطور شوربا يا بريان 

ام و شكر طبرزد و شير تازه دوشيده در  بادبه روغن بادام و بادام و شكر و پسته و حريره مرتب از مغز گندم به روغن

 هرگاه در  است بادام شيرينبه روغن گوسپند به شيرابتدا ايشان را موافق است و از اوفق اشيا براي ايشان غرغره 

 كه از ايشان قطع شير نمايند و چون فصل گرما  استحلق گرفتگي آواز باشد و هرگاه مرض بسكون ابتدا كند الزم

 حريفه مثل ترب و تخم جرجير و ماهي شور كنند و عقب او شربت افسنتين و شربت پودينه باشد قي به اشياي

بنوشند بعد از آن استعمال اسهال به ادوية كه در آن خربق افتد بايد كرد و كسي را كه مرض او مستحكم باشد 
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ود و از هواي سرد و خربق دادن سزاوار نيست و بايد كه مسكن ايشان در مواضعي باشد كه هواي او حار رطب ب

مواضع يابسه اجتناب نمايند و از اغذية مولد سودا مثل لحوم بقر و بچة شتر وحشي و نمكسود و عدس و مانند آن 

اجتناب كنند و رياضت معتدل قبل از غذا و بعد پاك شدن از براز و بول و مالش معتدل استعمال نمايند و مالش با 

 آرند و تدبير صاحب به عمله و روغن مغز تخم كدو و روغن پيه بط و ماكيان پيه خرس و روباه به اندك روغن بنفش

 صحت او رجوع كند و از آن اين مرض زائل گردد و اما هرگاه اين مرض به حالتاو به اين تدبير كنند كه بدن 

 و شكم مستحكم گردد بايد كه تعاهد فصد و واجبين در ايام ربيع و خريف كنند و محاجم بالشرط بر فم معده

الطيب و قردمانا و  حماما و سنبلصفت آن كشند و با آن اضمدة مسمات درد نافس و براجون استعمال كنند 

دارفلفل و سليخه و كندر و قسط تلخ و عاقرقرحا و مصطكي و مقل و مر و حب بلسان و اشق و شيح و صبر و ميعه و 

رنفل و بيخ سوسن آسمانجوني و روغن بلسان هر الملك و ق سيساليوس و زراوند مدحرج و طويل و سعد و اكليل

به   استاالنباط و موم هر واحد سي درم آنچه گداختني واحد يك اوقيه الدن دو نيم درم زعفران نيم اوقيه علك

 بگدازند و ادويه كوفته بيخته بدان آميزند و با روغن بلسان حل كنند تا هموار گردد و بعد از آن آن را ناردين روغن

سهل در همه فصل دو مرتبه اعني ربيع و خريف استعمال نمايند و ايضاً با ماءالجبن بسفوف مسهل سودا دواي م

 قرطم به مغزدهند و نسخة آن سفوف در قول مصنف خالصه گذشت سه درم از آن با دو ثلث رطل ماءالجبن مرتب 

رة كرنب هر واحد يك اوقيه و اين اشيا را  اوقيه قطران و عصايك و نيمبدهند و اين دوا بنوشانند بگيرند سركة كهنه 

مخلوط كرده صبح و آخر روز بنوشند و ايضاً هر روز پياز عنصل نيم مثقال با شربت عسل يا با عسل مثل لعوق 

تر اقراص   همه نافعاز اين حلتيت نيم درم با عسل و روغن گاو سوده بدهند و يك بارساخته بدهند و در هر سه روز 

 از آن با بيست درم شراب ريحاني بدهند و چون قرص اسقيل يك مثقال به آب پودينة ك مثقاليافاعي است چون 

 تا يك مثقال به آب مطبوخ افتيمون و درم يك چون از آن  است همه ترياق فاروقاز اينسبز دهند و بهتر 

دان انتفاع يابند و اسطوخودوس و خربق سياه و گاوزبان بخورند و چون بدن صاحب اين مرض بترياق نطوخ كنند ب



1090 

 

 چهار انگشت قطع كرده و شكم او پاك به قدر از طرف سر و دم او كه آنهرگاه ايشان را لحوم افاعي دهند بعد از

 شوربا بشبت و گندنا و نمك پخته باشند بدان نفعت بين يابند نه اندك و بايد به طريقكرده و پوست او دور نموده 

 بلوطي يا معطش يا صيد كرده از نواحي بحر و كه آنرده باشند و حذر كنند از كه صيد افاعي از مواضع نيك زمين ك

سازند در طعام ايشان استعمال نمايند   افاعي ميبه لحومسباخ باشد و صيد او در ايام ربيع كنند و چون نمك كه 

رد و فرفيون و برگ نطرون و آس و گوگرد ز صفت آنبدان انتفاع يابند و بايد كه بر بدن ايشان اين طال نمايند 

 بگيرند زرنيخ سرخ ده درم ديگر سرشته بر بدن نطوخ نمايند به سركهانجير هر واحد يك جزو باريك سائيده 

الغار خشك هر واحد بيست درم كوفته  كبريت اصفر پانزده درم قسط هشت درم آهك شش درم برگ صنوبر و حب

 تا مثل چرك حمام گردد بر بدن به سرشندشانيده باشند  در آن برگ جوز جوآبي كهبيخته به آب برگ جوز يا به 

 غسل به آب خطمي سفيد و به به عدهطال كنند و اگر فصل گرما باشد در آفتاب قيام نمايد و در سرما اندر حمام 

 بنفشه و نيلوفر و جو كوفته و مانند آن كنند و بايد كه لزوم اين تدبير نمايند به مطبوخآب سبوس گندم و آب 

 گويد كه در جذام حادث از كثرت خلط سوداوي بغير احتراق بسيار در آن اگر متحمل و در بدن خون زياده طبري

 بعد قطع دم و سر و اخراج  استباشد فصد باسليق كنند و غذا بگوشت را سود مرقه مجربه و آن شورباي لحوم افاعي

ر دوا بطي نمايند و شورباي ماكيان فربه و آاليش شكم مطبوخ بشبت بسيار و نخود سياه بدهند بعد از آن فصد ه

 هر دو سر رو گشايند و لحوم حمالن بطور زيرباج بخورند و حفظ قوت او نمايند بعد آن به عدهگوشت آنها بخورند 

فصد و واجين كنند و چوزة ماكيان و كبوتر بچه و كبك و زردة بيضة نيمبرشت خورند و نبيذ سفيد و خوضي كهنه 

صد پيشاني و هر دو گوشه چشم و هر دو رگ زير زبان نمايند و چندان خون بر نيارند كه ضعف  فبه عدهبنوشند 

شديد ظاهر شود بعد از آن لزوم شرب سكنجبين و شورباي ماكيان كنند پس اگر در مزاج او حدت شود لزوم 

 حب سه از اين ه عدهب تدبير بگيرند و بر اين نمايند حتي كه از ابتداي مرض چهل روز به سكنجبينماءالشعير 

 دانگ افسنتين رومي يك و نيمخربق سياه در سركه تر كرده  نسخة آنشربت در مدت پانزده روز بخورانند 
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 نيم درم هر يكالطيب يكدانگ چوب روح ايارج فيقرا   دو دانگ سنبلهر يكمصطكي غاريقون سقمونياي مشوي 

د و در سايه خشك كنند شربتي دو درم و ثلث و از طعام همه را سائيده به آب برگ بادرنجبويه سرشته حبها سازن

گي قطع نمايند به اين طور يك باربگيرند افعي جوان و سر و دم او  نسخة آنبر شورباي لحوم افاعي اقتصار ورزند 

 افعي را بر پشت او به عدهكنند غرز نمايند  ه بر آن اموال وزن ميبه يككه دو مسمار بر چوب املس شبيه بچو

بانند و گردن او را از يك مسمار و دم او را از مسمار ديگر بندند بعد از آن دو مرد بنشينند كه كارد آنها بر شكم بخوا

 وسط او بگيرند به عدهد قطع كنند كار به كارد بجاي سه انگشت از سر او و سه از دم او بنهند و دفعةً به عدهاو باشد 

 آن افعي را بشويند و هركدام از افعي كه از آن خون سيالن نكند البته و آنچه در شكم او باشد خارج نمايند بعد از

 لحم او كه آن با شبت و نخود بپزند تا به عدهاستعمال او نكنند و احتياط نمايند از امر افعي كه صالالت او كل نباشد 

آن شوربا آميزند پس هرگاه  در آن رامهرا گردد پس لحم خالص او بگيرند و در هاون بكوبند تا باريك و نرم گردد و 

شك صحت يابد و گاهي بعد فصد و استفراغ  مريض منتفخ شود و عقل او زائل گردد و اعضاي او متقرح شود بي

 وج دو درم درم يكزراوند مدحرج فلفل سفيد زنجبيل هر واحد  نسخة آن سفوف از اينخورانند و  اندك ترياق مي

اه ماميران چيني هر واحد پنج درم فطراساليون هو فاريقون سعد  درم طرشقوق خشك هليلة سييك و نيمحرمل 

سفيد صعتر فارسي زوفاي خشك هوم المجوس بيخ سوسن هر واحد سه درم همه را سائيده بر آن مثل ربع مجموع 

مرض  در اين  كه استقرص افعي سوده و مثل همه نبات سفيد انداخته هر روز از آن بر نهار دو درم بخورند و واجب

يزي از لحوم افاعي نخورند مگر بعد فصد و استفراغ و تسكين مزاج و اگر از تناول لحوم افاعي عطش ظاهر شود از چ

 كه بگيرند ترياق كبير يك اين استشود  آن چيزي نبايد خورد و از اشياي كه در عالج اين مرض استعمال كرده مي

 از حمام بيرون آمده بر به عده شود تا خوب عرق كند  مريض در حمام داخلبه عدهمثقال و در شراب كهنه بگدازند 

ترين اشياست تا وقتيكه مرض مستحكم نگردد و اما هرگاه مستحكم شود  بدن خود اين ترياق بمالد و اين از نافع

 استفراغ اين مريض بدان كنند و اثر نيك نمايد بلكه چيزي كهحس اعضا برود استحاله و صحت قبول نكند و از 
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 و اهل شام و مصر  است حسن تاثير او و معروف بمختارساسبه سببكه گويند آن شفا يابد نقل كردم او را جائز بود 

بگيرند پياز عنصل بريان بيست درم بيخ سوسن آسمانجوني هفت درم هليلة  نسخة آنكنند   استعمال ميآن را

بيخ كبر هر يك ده درم حشيش  پنج درم بسفائج پوست هر يكسياه بيست درم افسنتين افتيمون ريوند چيني 

 بطور مطبوخ به عده مناسب يكشبانه روز بخيسانند به قدرغافث و اسقولوقندريون هر واحد سه درم همه را در آب 

 در آن اين معجون بمالند شحم حنظل زرد رسيده نيم به عده يك صد و بيست درم از آن صاف كنند به قدرپخته 

 به عسل دانگ خربق سياه يكدانگ سائيده يك و نيم يك درم نمك نفطي درم الجورد مغسول دو دانگ غاريقون

 و گاهي آن مريض را  استمرض بسيار نيك در اين سرشته در مطبوخ ماليده بعد پرهيز اين دوا بنوشند كه تاثير او

ا آن لحم حمالن كنند و غذاي او در آن نخوداب نخود سياه بود كه ب نوشانند و امر بپرهيز پانزده روز مي اين دوا مي

هليلة  نسخة آن در حمام داخل كنند پس هرگاه پانزده روز شود اين دوا بخورانند يك بارپخته باشند و هر روز 

 بيست درم افتيمون افسنتين هر واحد هفت درم بجوشانند تا مهرا گردد پس افشرده از اب هر يكسياه مويز منقي 

يم مثقال دواءالمسك وقت باقي ماندن سوم حصه از شب بخورند و او يك قدح صاف كنند و دو مثقال لوغاذيا و ن

 كه دائم  است كه مجذوم بنوشد و الزم استچون صبح شود مطبوخ مذكور بنوشند اين نيز از مختار چيزي

 حوضي سرشته طال نمايند و در حمام هر به شراببحقنهاي لينه حقنه كنند و بر بدن لحوم افاعي مطبوخ مدقوق 

ام كه   ذكر كرده كه من در مجذومان امتحان كردهيساربه داخل شوند كه به اين طريق صحت يابند و روز يك مرت

هر كرا رگي در اسفل او بشكافت و بر آن اسهال خون افراط نمود و يا رعاف بسيار آمد و يا خون از بيخ دندان او 

 حادث شود عالجش فصد از اكثر عروق از جذام كه از احتراق صفرا و اما نوع ديگرگشاد بالشك آن صحت يافت 

 افتيمون بدفعات و سائر آنچه مذكور شد و حفظ مزاج او به مطبوخ مع استعمال قوانين فصد و استفراغ بدن او است

 بلد حار رطب كه بسيار آب داشته باشد نقل به سويكنند تا حدت بسيار نپذيرد و از هواي يابس و بلد حار يابس 

نوع لحوم افاعي ترياق كبير استعمال نكنند بلكه  در اين  بنوشند و دائم اندر آن نشينند وكنند و آب چشمة كبريتي
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 و بعد فصد و  است عنصل نمايند كه اين اوفق اشيا براي ايشانبه سركه كه لزوم شرب سكنجين معمول  استالزم

رد داللت كند بر كثرت فساد خلط استفراغ زلو بر اعضاي قريب از مواضع عفنه بچسپانند پس اگر بعد افتادن زلو بمي

 جميع اخالط او بسيار فاسد شده و اگر بعد سقوط او زنده ماند داللت بر قرب عافيت نمايد و اين نوع كه آنو بر 

 بنوشند و به سكنجبينجذام كمتر حادث شود اال با حميات شديد صعب پس در اوقات براي تعديل مزاج ماءالشعير 

آن اي ماكيان و لحوم جدي شيرخواره و مانند آن خورند و بهتر طريق معالجة ايشان زيرباجات چوزة مرغ و شورب

 1اره مع استفراغ سلوك نمايند و بعد استفراغ و تعديل مزاج بخوردن هاربترطيب و تطفي كه در آن مسلك است

ن ضماد ضراضي و شرب شراب ابيض صاف اجازت دهند و هر موضع كه از اعضاي ايشان متقرح گردد بر آن اي

 و پوست بيرون پسته دو جزو و يك جزو هر يكنمايند بگيرند آرد جو بحرير بيخته و حشيش ماميثا و عدس سوده 

 سرخ و گلنار و گل ارمني و عدس سوده و به گلالراعي حل كرده ضماد كنند و گاهي ضماد  در سركه و آب عصي

سرشته بر عضو ضماد  به گالب موافق عضو نباشدكنند و اگر سركه   سرشته ميبه سركهپوست بيرون پسته كوفته 

كنند و هر موضع كه از سركه  نمايند و گاهي تضميد مواضع به اسپغول تخم بارتنگ به آب و سركه بر هم زده مي

ضرر يابد اندك روغن گل با وي آميزند و هر موضع از اعضاي او كه صلب گردد و درخشنده بود حتي كه مثل دمل و 

 پخته آميخته باشند بايد به روغن ترش كه با برگ كاسني كوفته به شرابن او عظم پذيرد ضماد خراج شود و ضربا

 گويد كه چون ابومنصوركرد كه او بگشايد و مواد ردي كه در آن محتقن باشد خارج گردد و ضربان زائل شود 

ه و عرق او بسيار بدبو شده و كمودت شده و يا گرفتگي در آواز او آغاز كرده ببينند كه سفيدي چشم مجذوم مائل ب

مشك پرباد منتفخ گرديده و سرخي او اشتداد نموده و موي ابرو برقت و ريختن شروع گرديده بايد ه چهرة او شبيه ب

 هفت اندام از جانب راست و فصد رگِ پس گوش و واجين كنند به فصدكه تدارك او نمايند و اوالً در عالج او ابتدا 

 گوسفند سازند پس اگر هر روز بر نوشيدن او اقتصار نمايند به شيرهند و در آن ايام غذا  چند روز راحت دبه عده

بهتر بود و اگر نتوانند نان صاف با وي بخورند و اگر از گوشت صبر نكنند برة شيرخواره و حمالن و شوربا بخورند و 

                                                 
.الغضول است الهضم قليل هاربارا هاربي نيز گويند و آن نوعي از ماهي كوچك لذيذ سريع . 1  
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ي كه خون او رقيق گردد بعد از آن از شراب رقيق ممزوج به آب نوشانند و هر روز بر ناشتا در حمام داخل كنند حت

به دست چپ فصد كنند و چند روز راحت داده در آن غذاي مذكور دهند و در حمام داخل نمايند و طبيخ افتيمون 

 دهند در ميان آن راحت داده و از تعب و بيداري حذر كنند و از اغذية كه اصحاب ماليخوليا را از آن اجتناب مرات

كنند و  تسمين بدن او مي  ارادة كه آن به مثل نمايند و تدبيري سازند به شكر و لزوم ماءالجبن واجب بود پرهيز كنند

 و اشنان و كبريت نمايند و در به سركهدر حمام مالش به آرد باقال و نخود و آب چقندر و آب حلبه و بورق و كندر 

فشه و شير زنان كنند و ايضاً شير زنان و  مغز تخم كدو و بنبه روغن بسيار داخل كنند بعد آن مالش گرم نيمآب 

روغن بنفشه در بيني چكانند و روغن بادام و روغن بادام يا روغن كنجد تازه چند روز بر شراب مائي ممزوج به آب 

ست و  ا نيكوآن را و روغن گاو به عسل بنقه به قدربسيار و يا آب انگور سفيد مسكن مصفي بنوشند و دادن حلتيت 

 و افعي را 2 كنندبه برزجلي افاعي يابد و يا معروف به لحومين مرض در آن مستحكم شود عالجش اما كسي كه ا

 در اقوال سابق مسطور شد و شكم او پاك كرده قطع نموده به آب و نمك بشويند و با نمك و طريقي كهبه بكشند 

صر تاريك شود و بيفتد كفايت  بخورند پس اگر ببه دستورشبت و اندك خولنجان و آب و زيت و اندك نخود پخته 

 عوارض مذكوره ظاهر شود و مريض منتفخ گردد و مجذوم اين هر دو نخورد مگر كه آنباشد واال عادة آن كنند تا 

 مجذوم در آن را و اسهال و جالينوس ذكر كرده كه افعي در شراب مرده و گداخته بود و به فصدبعد تنقية تام 

ورم كرد و جلد ظاهر او افتاد و صحت يافت و از آن معرفت اين عالج حاصل خبري بخورد پس جسم او  حالتي بي

 و گفته كه هر چيز 3دنبلد ديگر كه هواي او از آن گرم باشد نقل كنه  گويد بايد كه مجذوم از بلد خود باهرنشد و 

 گويد كه زني را ينعلي ابن زماند و  شود حتي كه نطفه زيرا كه پسر مجذوم از جذام سالم نمي در مجذوم فاسد مي

 كه بگيرند هليلة كابلي اين استعلت جذام عارض شد و عالجش هفتاد شب به اين دوا كردم و صحت يافت و آن 

چهل عدد و با افتيمون از پنج درم تا هفت مثقال باريك سائيده با كشمش يا مويز منقي يا فانيذ سرشته نگهدارند و 

                                                 
. سنه12. كه اگر معالجه به اينها كنند از مرض صحت نيابدزيرا . 2  

  سنه12. زيرا كه جذام در بالد بارد عادت مي شود . 3 
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 علت عالج كردم كه روي او از اين گويد كه جواني را محمدبن زكرياد و هر روز بر ناشته چهار مثقال از آن بدهن

 افتيمون و حبوب مخرج سودا و مداومت حمام و آبزن به طبيخ و اسهال به فصدمتحجر شده و موي او ريخته بود و 

 در مدت پنج هك آنكردم تا  دادم مع حسن غذا و باز اعادة اسهال مي و اغذيه مرطبه و بعد اسهال چند روز راحت مي

ن گرفت و رنگ و چهرة او به نيكوئي آغاز كرد و چشمها ر استاهللا تعالي موي او  اذنه ماه چهل نوبت استفراغ نمودم ب

صاف شد و قريب صحت تام گرديد آنگاه تدبير از آن منقطع شد و بضرورتي سفر اختيار كرد و بعد شش ماه او را 

مدت غيبت همين تدبير كه بهر او كرده  در اين  اصلي خود گرديده والتبه ح از مرض نجات يافته و به الكلديدم 

د و هم او گويد كه دور بودن خصيان از جذام س برد مگر در آن دواي مسهل سواي ماءالجبن نخورده بوكار بهبودم 

ذوم از خصي تر براي مج بايد كرد و هيچ عالجي قوي  دارد كه مجذوم را از مجامعت البته اجتناب ميبر اينداللت 

 نمايند اگر به فصد گويد كه تعاهد خضر ديگر بدان نرسد به تدبيررسد كه  يبي ميه ترتكردن نباشد زيرا كه او ب

 و اوالً به اصالح مزاج خون مبادرت  استخون سياه غليظ خارج شود و فصد دواجين در اخراج سودا بقوت بالغ النفع

 عرق  يا بشربت نيلوفر يا جالب بارد يابه شكرلشعير ساده و مبرز كنند بنوشيدن آب شاهتره و آب كاسني و ماءا

 شربت شاهتره و عمده در عالج ايشان توجه بر ترطيب مزاج و ترك اغذية مولد گاوزبان و شكر يا شربت ليمو يا 

ند و در ها واقع شود بايد كه مبادرت بقي نماياز اين پس اگر خطا بخوردن يكي حاد استسودا و همه ملح و حريف و 

تنقية معدة ايشان از آن جهد كنند و در ربيع و خريف مطبوخ افتيمون يا حب آن ايارج لوغاذيا بدهند و قبل او به 

استعمال ماءالجبن چند روز اقدام نمايند و تعهد استعمال شربت مدبر بريوند و غاريقون و حجر ارمني كنند و 

 بادام نمايند و از فكر و غضب به روغنن در ماءالجبن خيسانيده ترطيب اغذية ايشان سازند و مالزمت خوردن افتيمو

و نشستن در آفتاب و هرچه مورث يبس باشد اجتناب نمايند و سواري كشتي و آواز بلند و قراءت و ديگر رياضات 

اه گاه قويه گاهي ايشان را نفع كند و نزديك شراب صرف و كهنه اصالً نگردند و ممزوج به آب بسيار نيز كم وزن و گ

استعمال نمايند و از مداومت معاجين حاره و ادوية قويه و استعمال خرما و رطب و بسر و حالوت حذر كنند و استاد 
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 گفته كه در امراض جالينوسزمان فصد دواجين و استعمال ميشي و بزرجلي متروك است و  در اين من گفته كه

 كثير نمايند و به به مراتمرتبه يا دو مرتبه كنند بلكه سوداوي مثل سرطان و جذام جائز نيست كه اسهال سودا يك

 گويد كه سرهنديرسد واهللا اعلم به هم جذام آن راكه از اوالً و مجذومان غيرمجذوم پيدا شود چون بالغ گردد 

تجربه كردم در ابتداي جذام مواظبت بر سفوف معمول از خاكستر ريوند و زردچوب بريان مساوي به آب باران و اين 

 كه تجربه بدان شهادت دهد و در طحال مذكور شده كه طبيخ طرفا نافع يرقان و  استا ياد دارند كه اين عملير

اين  صحيح يافته شده و ايضاً از ادوية مشهوره تبريده و مسهل نوشيدن نقوع حناست وصف او به تجربهجذام است و 

 بپوشند بخيسانند و صبح آن را آب كه آنآب چند كه بگيرند برگ او ده مثقال يا يك اوقيه و شب در پيالة است

 نافع است و صفت كشتة او آن راصاف كرده بر نهار بنوشند اين عمل هفت روز كنند مع جودت غذا و زرنيخ كشته 

 كه بگيرند زرنيخ طبقي چهل و هشت درم در پارچه صره بسته بر ديگ كه در آن بول ماده گاو باشد اين است

 تمام روز با شير عشر كهرل كنند به عده زرنيخ نرم و تر گردد پس خشك كنند كه آنتش كنند تا بياويزند و زير او آ

 همچنين به آب سرپهوكه و آب پز و به به عده چيزي از تري در آن نمايند كه آنپس قرص بسته خشك نمايند چند

ز آن برگ و بيخ و شاخ سرپهوكة  تمام روز بسايند و بعد هر روز بمالغه خشك كنند بعد ايك بارو آب گهيكوازيك 

خشك پنج رطل گرفته كوفته بيخته نصف زيرين سبوچة گلي گرفته از بيرون آن گل حكمت نمايند و در شكم آن 

 اقراص را از نصف باقي سرپهوكه سوده بپوشند به عدهنصف سرپهوكه سوده فرش كنند و اقراص زرنيخ را بر آن نهند 

 تا شام كنند بعد از آن آتش تيز يكسان يكشبانه روز نمايند و يك روزك دشتي زير آن سبوچه آتش بسيار نرم پاچ

مدت مختلف گردد و آن آتش در سرپهوكه سوده درگيرد و سرد  در اين نگهدارند كه سرد شود و يا در شدت و نرمي

بيرون آرند و در  بگذارند تا آتش از خود سرد شود پس آن زرنيخ را كه سفيد مائل بتيرگي خواهد شد به عدهگردد 

 يك برنج يا دو برنج در برگ تنبول بخورانند و غذا بر قانون اهل هند نان نخود به قدرظرف نقره بدارند و مريض را 

   كه اين آخر دواستآن استنمك يا برنج با شير بدهند و گمان من  بي
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  برص

 سائر اعضا باشد حتي كه رنگ همه داغ سفيدست كه بر ظاهر بدن حادث شود و اكثر در بعض اعضا افتد و گاهي در

بدن سفيد گردد و اين نوع را برص منتشر گويند و سبب او ضعف قوت مغيره است از تمام تشبيه غذا به اجزاي 

 سوءمزاج به سبب برودت فقط و يا به سوي غلبة بلغم بر خوني كه از غذاي عضو شود و سوءمزاج عضو به سبباعضا 

 آن آيد به سويه لحم او مثل لحم صدف نرم مائل بسفيدي گردد پس خوني كه عضو بيرودت و رطوبت بود حتي ك

مستحيل بمزاج و رنگ آن شود و اگرچه آن خون در جوهر خود پاك از بلغم باشد و گاهي برص در موضع حجامت 

اب  انجذبه سبب ضعف عضو محجوم بجراحت و الم از كمال فعل آن و به سببحادث شود و بر آثار او ظاهر گردد 

رطوبت با خون نزد مص و بقاي او زيرجلد و همچنين در جاي داغ و قروح بعد اندمال حادث شود و فرق در برص 

 كه برص سفيدرنگ براق املس غائر در گوشت و جلده تا استخوان نزد استحكام مرض آن استابيض و بهق ابيض 

تر از جلد سائر بدن باشد و نزد استحكام آن   نرمباشد و موئي كه در آنجا برويد مايل بسفيدي بود و جلد او فروتر و

چون سوزن در آن بخالنند از آن خون بر نيايد بلكه رطوبت مائي سفيد برآيد و اگر آن موضع را بمالند سرخ نشود 

بخالف بهق سفيد كه سفيدي او رقيق تنك باشد و غائر نبود و در اكثر مستديرالشكل افتد و پوست از وي جدا شود 

گي ظاهر شود و به استعمال ادوية جاليه بزودي زائل گردد و موئي كه در آنجا رويد بسيار اشقر بود و هرگز ريك باو 

سفيد نگردد اگرچه مزمن شده باشد و ايضاً چون سوزن در پوست خالنند خون ظاهر شود هرچند مستحكم شده 

كه قريب نيست كه به شود و خاصةً مزمن  بل است اين مرض متعدي و بسيار مانده كنند و عسرالعالجبالجملهباشد 

 كه چون آن است و آنچه اميد صحت او بود  استاز آن و خصوصاً اخذ كننده در ازدياد و برص مولودي العالج

بمالند سرخ گردد و با وي خشونتي بود و موئي كه بر آن رويد بسيار سفيد نباشد و چون جلد او را بنر انگشت و 

 در تذكره گويد كه انطاكي در آن سوزن بخالنند از آن خون يا رطوبت گالبي بيرون آيد و سبابه از گوشت بردارند و

 او همه غذاي بارد مثل شير و ماهي يا غليظ مثل بادنجان و لحم بقر و  فاعل برص برودت مبطل قوتهاست و مادة
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او استيالي قاسر بر غريزيت صورت او بياض است و غايت او مخالفت عضو يا بدن با مثال او در رنگ و لمس و سبب 

قواي غذائيه است پس افعالي كه بصحت آنها بدن صحيح بود باطل گردد و مثل زمين شورناك در احالة آب شيرين 

 بطالن و تغير اگر به عدهبشوريت شود بنوعي كه اگر مثل گوشت و زنجبيل مربي خورند مستحيل بخلط بارد گردد 

 عام ببدن باشد و اگر بعضو باشند مخصوص بدان بود و در شديدتر بودن متعلق بمطلق قوتها باشند مرض مذكور

 از مالقي و بختيشوع و رازي از قدما و بقراطاند پس معلم اول و   هر دو حكما اختالف كردهاز ايننكايت 

 به سوي و غالب اطبا شيخ و  استتر از مخصوص اند كه برص عام بدن در نكايت خفيف  آن رفتهبه سويين متأخر

 كه اگر مرض بعضو قريب اين است كه احدي ذكر آن نكرده و آن  استتر قول سوم اند و نزديك من وجيه ثاني رفته

تر در عالج باشد و اگر بعيد از آن بود مثل پاي بالعكس  از مجاري غذا و تعلق گيرد مثل شكم مرض اخص سهل

حذاق متعسر و نزد اكثر متعذر باشد و آنچه باشد پس از هر دو اگر مستحكم نبود صحت او ممكن بود واال نزد 

 كه آن بدهان گربه و موش و وزغه رسيده باشد و پاك كردن بدن  است خوردن طعامي استبالخاصيت مولد برص

آلود و تناول طعام و شرابي كه در ظرف مسي دير مانده باشد و اين از امراض متعديه و متوارثه  هاي چرك بجامه

 از اختالط خون با بلغم حتي كه عضو بارد گردد و احالة  استفته كه برص و بهق عبارتاست و ايضاً در نزهه گ

غذاي خود همچنين كند و اسباب او كثرت چيزيست كه همچنان باشد مثل ماهي و شير و شرب آب عقب فواكه و 

  استشفافناك و طول عهد بحمام و استفراغ و قلت رياضت و شديدتر آن سفيد براق  مالش بدن بپارچة چرك

 حب ايارج بخورند و بعد از به طريقالحرث   آن كنند و در آن حب ابنبه مسهل بعد نضج از منضج بلغم تنقيه عالج

تنقيه جهت تعديل مزاج معاجين گرم مخصوص اين مرض بخورند و اغذية مولد خون گرم چون گوشت دراج و 

 بارد و طعام سرد و فواكه تر و جميع به قولو ماهي و حيوانات وحشي بريان بمصالح گرم تناول نمايند و از لبنيات 

مرض نفع دارد اطريفل و گلقند عسلي و هليلة  در اين  مولد بلغم اجتناب ورزند و بهترين ادويه كه در سائر ايام اشياء

و االثر است و اطلية بسيار گرم جذابة خون مانند خردل سرخ  باب عجيب در اين  و بعضي ادويه هندي استمربي
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مويزج و كندش و نوره و زرنيخ سرخ و بورق و شيطرج و عاقرقرحا و شونيز و خربق و همچنين اشياي مقرحه چون 

ج و تيزاب طال نمايند و چون بادنجان را در آب بجوشانند تا مهرا شود به يكعسل بارد و پينچال كبوتر و فرفيون و ك

باب بادنجان دشتي از  در اين  و استبمالند بالخاصيت نافعو آن آب را صاف كرده در روغن زيت بسوزانند و همواره 

تر يافته شده و بادنجان دشتي را قطع كرده چند روز بر برص ماليدن در ازالة آن مجرب برادر  بستاني قوي

 و اگر اول بر موضع برص شرط زده بعد از آن گوگرد را به آب زهرة خارپشت حل كرده طال  استخان عبدالرحمن

الصبغ و   حجامت بود طالي شيطرج و فوهبه سببكند و براي برص كه   ازالة داغهاي برص تخلف نمينمايند در

الحديد به آب بقم يعني تپنگ مفيد بود و اگر زائل نشود مصبغات كه برص را رنگين كند و مانع از تنفر مردم  خبث

 آب شربكذا لحم خارپشت بمالزمت و اكل كرفس الماء بمداومت و ذكر ادوية يونانية نافع برص بود ضماد كنند 

ن سرخ تا چهل روز هر روز ده درم به هماطراف نازك درخت كرم هر روز نيم رطل عراقي تا دوازده روز متواتر و كذا 

 تا دو درم به آب سرد تا پانزده روز و كذا درم يكالنعمان هر روز از   و كذا تخم شقايقبه مسهلبعد تنقية بدن 

رومي و كذا تخم زوفرا و كذا ورس هر روز يك مثقال بجالب تا چهل و پنج روز متواتر و كذا شكاعي يا افسنتين 

 درم با يك و نيمغاريقون مرات زياده از ده روز و كذا بورق ده روز متواتر هر روز دو درم بر ناشتا و كذا تخم اطريالل 

سل و بعد خوردن آن بموسم گرما در آفتاب دو  و يا تنها ده درم با عدرم يكعاقرقرحا ربع درم و يا با برگ سداب 

ساعت قيام نمودن و موضع برص مكشوف داشتن تا عرق آيد و تا سه روز يا پنج ر وز يا نوزده روز همچنين عمل 

العثلب كوفته افشرده هر روز چهل درم تا چهل   و كذا آب برگ و ساق و بيخ و ثمر عنببه مسهلكردن بعد تنقيه 

به النيل و كذا كندش و كذا نانخواه و كذا حرف كوفته   حبو شرب و ضمادب اكثر اطباست روز متواتر كه مجر

البطم و برادة   علكو ضماد و كذا وج و كذا فقاح اذخر به عسل و كذا خردل و كذا شونيز و كذا تخم بيدانجير سركه

شك كرده سوده و كذا پياز  و كذا عقرب سياه بزرگ خبه عسلمس و بورق و حبق بعد مسهل و كذا شير ماذريون 

 و كذا سرگين كبوتر و نطرون و سر كه پنج روز صبح و شام و كذا خردل سياه و بالدر و خربق سياه و تخم به سركه
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 سرشته تا هفت روز در آفتاب و كذا شونيز پنج درم و بالدر يكعدد سوده و كذا تخم ترب و شونيز و به سركهترب 

صره بسته اول برص را بدان حك كردن تا خون برآيد پس از خرقه برآورده كندش مساوي سوده در خرقة درشت 

 و به سركه و كذا حماما به آب پياز و كذا ترمس تلخ به سركهضماد كردن صبح و شام تا ده مرتبه و كذا محموده 

ا كبريت و  كثير و كذا آب كرنب بزاج و سركه و كذبه مرات آميخته به عسلكذا اكباش قرنفل و كندش و تخم ترب 

به  و كذا شير انجير و آرد جو و كذا پياز عنصل بريان و كندش مساوي به عسل و كذا عضاية سوخته به سركهشيلم 

 و كذا به عسل آميخته صبح و شام تا هفت مرتبه و كذا سير صحرائي به عسل درم يك تند و كذا فرفيون سركه

 هفت بارد در آفتاب و كذا به سركه و كذا الجورد ركهبه سپوست ليمون سوخته و كذا نطرون و كذا پشك سوخته 

 و كذا روغن قثاءالحمار وكذا روغن تخم حنظل و به سركه و زيت سرشته و كذا پوست ترنج سوخته به سركهكبريت 

 چند بارد كذا مغز اندرون چوب به سركهكذا خربق سياه بسركة عنصل و كذا مورچة بزرگ كه در مقابر باشد 

 و كذا روغن تخم به سركه و كذا سريش به مرات و كذا نوره و كندش و تخم ترب به آب كرنب تبه مراخرزهره 

 جهت برص و بهق و نمش مجرب حكيم علي پوست هليلة اطريفل كثير هر واحد مفيد برص است به مراتبادنجان 

ا عاقرقرحا شيطرج كابلي پوست بليله آملة منقي افتيمون تخم جزر دشتي يعني دو قوهر واحد پنج درم جوزبو

 شربتي از دو به سرشندهندي هر واحد دو درم دارفلفل قرفه هر واحد چهار درم كوفته بيخته بشهد سه وزن ادويه 

درم تا سه درم و گويند كه در نقصان نور قمر استعمال كنند و بعضي گويند كه تا پنج درم سه روز متواتر استعمال 

  و اطريفل هامان نيز كثيرالنفع استاز سه روز بخورند كه در انواع برص مجرب پنج روز ترك نمايند و ببه عدهكنند 

 از بياض والد مرحوم نوشادر سير توتياي سبز به آب ليموي كاغذي بر هر عضو كه تيزاب و كذا قرص برمكي است

 كه برص يگردالسالطين خردل هر دو سائيده طال نمايند برص را سود دهد   مغز حبديگر  استطال كنند مثل داغ

و ناصور را سود دهد و گوشت را فاني سازد گوگرد آمله سار شورة قلمي پهكري سفيد هيراكس هر چهار برابر در 

 براي اندمال زخم از توتياي سبز سوخته مصطكي رومي به عدهقرع انبيق بچكانند و پنبه در آن تر كرده بگذارند 
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 از مجربات حكيم علي ديگر برند كار بهروغن زرد مرهم ساخته  همه هم چندشب يماني موم سفيد هر چهار برابر و 

زاج سفيد دوازده جز زاج زرد بيست و چهار جزو شوره چهل و چهار جزو باريك سائيده خشك در قرع و انبيق شيته 

انداخته تقطير كنند و در شيشه نگاه دارند و موضع برص را به سرگين گاو خشك ماليده تيزاب طال كنند و در 

 حب ابن خة ديگر مسحقونيا و زاج سياه عوض هر دو زاج مذكور نوشته و وزن هر سه برابر و با پر مرغ بمالندنس

آيد و براي تپهاي بلغمي و دردهاي بلغمي درياح و بهق سياه و   ميبه عملمرض بجاي حب ايارج  در اين  كهالحرث

 پنج جزو خردل هر يكبينج مقل شحم حنظل سفيد نيز مفيد بود پوست هليلة زرد هليلة سياه صبر انزروت سك

 يك جزو مقل و سكبينج را در آب گندنا كنند و هر يكسعتر فارسي شونيز زيرة كرماني نمك طبرزد علك رومي 

در طاس روئين كرده زير آفتاب گذارند تا حل شود و باقي ادويه را كوفته بيخته بياميزند و حب مقدار فلفل سياه 

 آرند و به عمل كه جهت مبروص بعد از تنقية تام سفوف بعد از نضج تام استعمال نمايند يك مثقالبندند خوراك 

النعمان ده درم اطريالل چهار درم كوفته   جندبيدستر دو نيم ماشه عاقرقرحا يك درم تخم شقايق استعظيم النفع

اب نشينند و غذا نان بيخته هفت حصه كنند و هر روز يك حصه به آب گرم بخورند و بعد يك دو ساعت در آفت

 كه برص را رنگين كند توتياي سبز ربع حصه شيطرج يك حصه كوفته به صبغنمك خورند تا بيست و يك روز  بي

گويد كه در دفع برص و بهق تخلف   كه صاحب تحفه از جمله اسرار شمرده و ميضمادآب سائيده طال كنند 

االثر است بگيرند سليماني يعني دار اشكنه يك جزو صندل  يعكند و در رويانيدن موي داءالثعلب و داءالحيه سر نمي

 رفع سوزش آن طال به جهتسفيد سوده پنج جزو به آب سرشته طال كنند و بعد نيم ساعت بشويند و صندلين 

گي بر همه ضماد نبايد كرد يك بارنمايند و بر اعضاي رئيسه استعمال اين جائز نيست و اگر داغ برص متعدد باشد 

كند گوگرد   كه برص را كمال مرتبه نفع ميايضاً آبله كند بمرهم عالج كنند كه آنر يكي بعد ديگري و بعد ازبلكه ب

 هر يكالنعمان  سوخته چهار درم فرفيون سوخته سه درم بالدر سوخته دو درم خربق سياه شيطرج هندي شقائق

الصبغ   شيطرج هندي تخم ترب فوه است كه براي برص بسيار نافعطاليك درم كوفته بيخته با سركه طال كنند 
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تخم سداب تخم جرجير كندش انزروت بورة ارمني پوست بيخ كبر زرنيخ زرد و سرخ مويزج شب يماني خردل 

سفيد سرخ فلفل سياه زراوند طويل مس سوخته توبال نحاس خربق سياه نمك اندراني كوفته بيخته بسركة خمر 

 و بهق را فوراً زائل كند مس سوخته زرنيخ  است كه جهت برص مجربهممر آرند به عملآميخته بمالند و مكرر 

زرد شيطرج آهك زراوند مساوي باريك ساخته در بول صبيان يا سركه آميخته بيست روز در آفتاب گذارند و هر روز 

فع  نامعجون اطرياللحركت دهند و در وقت استعمال موضع را ببول صبيان يا سركة انگوري شسته دوا بمالند 

 يكدانگ با عسل مصفي سه چند ادويه سرشته بعد از هر يك عاقرقرحا تربد سفيد زنجبيل درم يكبرص اطريالل 

ت بخورند و در آفتاب نشينند و موضع برص را مقابل آفتاب مكشوف دارند تا عرق كند در روز اول به مسهالتنقيه 

 پوست هليلة نوع ديگر دفع شود به الكلبرص نهايت تا روز سوم بر موضع برص آبله گردد و بعد خروج زرداب 

 دو درم هر يكالنعمان   زنجبيل كندر دارفلفل دارچيني تخم شقائقپنج درمكابلي هليلة سياه بسفائج هر يك 

نويسند كه آنچه   ميحكيم علويخان مقرر معجون سازند و به دستوراطريالل سه درم شهد سفيد سه چند ادويه 

ذكر ادوية  بابچي گويند با گل مغره آن رارص ضماداً و شراباً يافته دواي هنديست كه كمترين بدل اطريالل در ب

 اجمود تازه روز اول چهار ماشه بخورند بعد از آن يك يك ماشه پا و باال هر روز افزايند تا بهشت هنديه مفيد برص

 سه ماشه به رنگ بماه سوم باي ماشه رسد به آب خالص هر روز ناشتا خورده باشند در دو ماه اگر نفع ظاهر نشود

نمك و اگر نصف وزن اجمود گيرد گرفته كوفته  پاو باال داخل كرده خورند پرهيز از ترشي و بادي غذا نان نخود بي

 برص مجرب به جهت حب هنديروغن خورند نيز مفيد بود  نمك و بي بيخته دو سه ماشه بخورند و غذا نان بي

 پوست بيخ نيم پوست شاخ  استوست بيخ كئومري كه عبارت از انجير دشتيصاحب بقائي بابچي مدبر و مقشر پ

نيم برگ نيم هر يك پاو آثار همه را كوفته بيخته نگاهدارند و بگيرند چوب كهيرو ريزه ريزه كرده در هشت وزن آن 

 روز يك مانك آب بجوشانند هرگاه نيم وزن چوب آب بماند صاف كرده ادويه را به آن خمير كرده حبها بندند و هر

نمك و بعد چندي خشكة برنج ساهي با روغن گاو بخورند و طريق تدبير  تا دو مانك خورده باشند و غذا نان بي
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 كه بابچي را در بول مادة گاو سرخ رنگ نازائيده تر كنند و هرگاه بول خشك شود ديگر اندازند بعد اين استبابچي 

 بابچي  است كه در برص معمولنوع ديگر و در سايه خشك نمايند بيست و يك روز برآورده پوست او را دور كنند

 بابچي كوفته به عدهسار نيم پاو اول گيرو تا شش پاس به آب شبينه بسايند  نيم آثار گيرو پاو آثار گندهك آمله

نه انداخته يكپاس ديگر كهرل كنند بعد از آن گندهك انداخته تا چهار پاس كهرل نمايند پس حب بندند و يكشبا

روز در آفتاب و شبنم داشته بردارند وقت حاجت به آب سائيده ضماد كرده باشند و در بياض اوستاد مغفور وزن هر 

 فندق حبها سازند و يك حب شب در آب انداخته به قدرسه مساوي است و نوشته كه به آب ادرك خمير كرده 

 خوب عرق آيد بفضل الهي برطرف شود از صبح آب صاف را بنوشند و حب ضماد نمايند و در آفتاب نشينند تا

حموضات و لبنيات پرهيزند و در نسخة ديگر وزن بابچي و گندهك يك يك جزو و گيرو شش جز دست و نوشته 

 اسبند دو درم سهاگة  است جهت برص مجرب كهييدواين آب سوده طال نمايند به همكه به آب ادرك حب بسته 

ك درم بايد كه آمله و اسبند در اندك آب تر نمايند و صباح در كهرل هر دو  يهر يكتيليه چهار درم زعفران آمله 

 مزيل برص پوست ايضاًرا به آب مهادر خوب باريك بسايند پس سهاگه و زعفران در آن حل كرده طال نمايند 

و ثمر گولر درخت گولر تخم الله هر دو مساوي كوفته بيخته يك كف از آن به آب هر بامداد او بخورند تا چهل روز 

 از مجربات ميان صابر ايضاًهر قدر توانند بخورند و صبح نان نخود با روغن بسيار و شام هرچه ميسر آيد غذا سازند 

 بابچي چاكسو انجير واليتي تخم پنوار مساوي كوفته هر روز يك توله يا  استبخش مرحوم كه همواره معمول مؤلف

 زالل را بنوشند و ثفل ادويه را سائيده برص را از پاچك دشتي خاريده زياده از آن شب در آب تر نمايند و صبح آب

 مجرب راقم گندهك انوله ايضاًنمك  نمك يا نان گندم بي  آرند غذا نان نخود بيبه عملطال كنند و چهل روز 

داغ طال سارگير و گلنار بابچي مساوي يك مثقال از آن شب در آب تر كرده آب زالل بنوشند و ثفل را سائيده بر 

خورده باشند   يك كف دست ميبه قدر از حكيم محمداحسن بابچي نيم آثار نمك سه پاؤ كوفته بيخته ايضاًنمايند 

غذا سواي نان نخود هيچ نخورند و در اثناي خوردن دوا بابچي پاو آثار نمك نيم آثار كوفته در دوغ شير گاو تر 
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 از بياض اوستاد مرحوم بابچي چهار دام هرتال طبقي سه دام بيخ ايضاًنمايند و نگاهدارند و هر روز ماليده باشند 

 بيست و پنج ماشه كوفته بيخته بابول ماده گاو نازائيده حل كرده بر موضع هر يكچيته منسل گهونگچي سفيد 

ند  پهل بكاين مع پوست تخم پنوار بابچي مساوي كوفته هر روز با گالب سائيده طال كنايضاً منههفت ضماد نمايند 

 پوست بيخ بليله پوست بيخ نيل هر يك دو توله پوست بيخ انجير دشتي ايضاً عنهو تا چهار ماه از ترشي پرهيزند 

 از مجرب و منقول نوشادر هلدي تخم پنوار ايضاً بز سياه طال سازند به شير يك توله كوفته هر يكگندهك توئيه 

ت حاجت در آب مكوه سائيده بماند تا چهل روز متواتر چونه كته سفيد در آب كسوندي كهرل كرده حبها سازند وق

الفار كه مائل بسرخي باشد يك دام سيماب يكدام سهاگه نيم دام اول سم و سهاگه را باريك سائيده با   سمايضاً

 زردي بيضة مرغ انداخته كهرل كنند مثل مرهم شود پس داغ سفيد را بپاچك دشتي به عدهسيماب حل كنند 

 از بياض مسطور پوست بيخ چيته روغن برصكرده باشند  رهم مذكور چرب كنند و همچنين ميخراشيده و از م

 در روغن كنجد دو توله كهرل كرده در شيشه انداخته مثل به عدهسهاگه گهونچگي سفيد مساوي كوفته بيخته 

 مجربات شاه  ازسفوفچوه كشند و طال نموده باشند اگر آبله افتد براي خشكي فوفل سوخته و كته بپاشند 

 به روغن يا نه ماشه ماشه ششاهللا مرحوم مندي پاوسير سمندر سوكه نيم پاو هر دو را كوفته بيخته هر روز  عظيم

كرده باشند كئول چيته مساوي هر دو را كوفته  زرد بخورانند و از شير و شيريني پرهيز نمايند و اين گوليها طال مي

 در اين ه وقت حاجت به آب ليمو سائيده طال كنند و اگر بيخ ني نيزبيخته به آب ليمو خمير كرده حبها ساخت

 پوست بيخ انجير دشتي پاو آثار فلفل سياه نيم پاو بابچي يك چهئانك هر نوع ديگرشود  اضافه كنند مفيدتر مي

 به دستورسه ادويه سائيده از يك نمي ماشه شروع كنند و اندك اندك افزوده در ده روز تا نه ماشه رسانند و باز 

ايام پوست بيخ  در اين كاهيده در ده روز بر مقدار اول بيايند و همچنين بيفزايند و بكاهند تا چهل روز تمام شود و

انجير دشتي در گالب دو آتشه سائيده مثل دوئنبه هر روز بر داغ بمالند و بعد چهار گهري بشويند و از ماهي و لحم 

 از بياض والد مرحوم ضماد نيز بخورند  ره اشياي بادي پرهيز نمايند و قليةگاو و جاموش و جغرات و دوال ماش و غي
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 شش ماشه در آب ليموي كاغذي كهرل كرده بعد دو سه هر يكانزروت رومي نمك سنگ كهونچكي سفيد نر كچور 

ده روز خشك نموده حب بندند تا وقت حاجت سائيده ليپ نمايند و اگر نمك سنگ را در شيرة برگ زقوم سبز سو

 نيم پاو پوست بيخ كبير سفيد ده توله به آب هر يك براي برص و بهق تخم پنوار گيرو ديگر  استبمالند عجيب

ادرك خوب سائيده حبوب بندند وقت حاجت به آب ادرك سوده داغ را بپاچك دشتي يا بجامة درشت خاريده 

 سه دام خام نيله تهوتهه سه ماشه كات  پالس پاپرهطال ر استبمالند و در نسخة ديگر بايجي عوض پوست بيخ كني

 از بياض حكيم ايضاًكرده باشند  سفيد يك توله كوفته بيخته به آب ليمو كهرل كرده حب بندند و طال مي

خان پوست بيخ انجير دشتي يك دام آمله ده دام بابچي يك دام كوفته بيخته نگاهدارند و گل دهاك مع  اجمل

د دو دام در آب پنجاه دام جوش دهند هرگاه آب مقدار پانزده دام بماند ماليده باش سياهي كه مثل كاله بر آن مي

آب حل كرده مثل كنار دشتي حبها سازند و يك حب در آب سائيده بر موضع  در اين صاف نموده ادوية مذكور را

ند و چون  از گنج باداورد اشخار آهك آب ناديده مساوي آب سرشته بجاي برص طال نمايايضاًبرص طال كنند 

 خراشيده به دستوربخشكي اگر آيد از جامة سطبر خراشيده دور سازد و باز طال سازد و همچنين هرگاه خشك شود 

كرده باشند در اندك   كنجد چرب ميبه روغن آن راشود پس   مرتبة چهارم آنجا مثل داغ گل ميچنان چهطال كند 

ر كنده مساوي به آب ليمو سائيده طال نمايند بعد شكستن  پوست چيته بيخ سايضاًآيد   اصلي باز ميبه رنگزمان 

 نيم آثار آب بهنگره سياه آب هر يك از مجربات نواب امام عليخان بابچي و انار ترش ايضاًآبله روغن زيت بمالند 

ي  پنج دام همه ادويه را در آبهاهر يكحل نيم هر يك پاو آثار آب ككرونده نيم پاو سهاگة بريان مغز جمال گوه 

مذكوره حل ساخته حبها بسته نگهدارند وقت حاجت موضع برص را از پارچة درشت ماليده حب مذكور در آب 

 كه جهت مبروص مجرب نوشته اگر چهار ماده مداومت عرقسائيده طال نمايند در هفت روز نفع آن ظاهر شود 

ت درخت نيم گل مندي قند سياه هر  اصلي  باز آيد زردچوبة خام پوسبه حالتكنند كه تمام بدن سفيد شده باشد 

 مناسب داخل كرده در سرگين اسب دفن كنند بعد ده هفته برآورده به قدرواحد يك من را در خم اندازند و آب 
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عرق كشند زرد نيم پاو صبح و نيم پاو شام بخورند و از ترشي و لبنيات بادي پرهيز كند و غذا كم نمك خورند 

به  اگر صلب يا فصل سرما باشد  استنويسد كه اوالً مبادرت بتحليل ماده واجب مي انطاكي در تذكره اقوال اكابر

ي جاذب بعد از آن تكميد مسخنات محلله و به زيادتت و اعتنا به مسهال اخراج آن به عدهات مقطعة محلله منضج

 منضج كه در صفتاگرچه بجامة از پشم و مو باشد و اطليه در آخر و ادهان مطلقا مثل اصالح اغذيه جائز بود 

شود مويز پنجاه درم انيسون سي درم شونيز بيست درم بابونه تخم  ابتداي عالج برص ابيض استعمال كرده مي

كرفس مناصعتر هر واحد ده درم گل سرخ قسط شيطرج سداب هر واحد شش درم كوفته در شش صد درم آب 

ساخته هر روز بيست و پنج درم از آن  شيرين به عسلخالص بجوشانند تا سوم حصبه باقي ماند صاف كرده 

 مذكور اضافه نمايند و در هفته سوم بدل به منضجاستعمال كنند و در هفته دوم هر روز يك مثقال ايارج لوغاذيا 

 لوغاذيا بمثروديطوس كنند پس اگر عالمات نقا ظاهر شود و بهتر واال اين حب استعمال كنند كه از مجربات من

 صنعت حب مذكور  استايند و يك روز ترك كنند تا دو هفته و شربت او يك مثقال يك روز استعمال نماست

السوس هر واحد يك جزو مصطكي مغز حنظل حلتيت سكبينج مرواريد  غاريقون شحم حنظل راتينج تربد سفيد رب

و اگر سوده عود هندي هر واحد نيم جزو زعفران پوست بيخ كبرشيطرج هر واحد ربع جزو به آب كرفس حب سازند 

يكه در ترياق الذهب گذشت و در حمام با زيت بخورند و بر به دستورامر بدير كشد مرواريد را در آب ترنج حل كنند 

 شرباً و طالء و بايد كه اكثار  استموضع برص بمالند و از آشاميدن آب احتراز نمايند كه اين از مجربات صحيحة من

ها و مطنجنات و نان خشك و تخمهاي خشك مثل زيره و  ر و قليهتناول عسل در اغذيه و مشروبات و خوردن صعت

 مثل سركه و رطب بارد مثل خيار ها ترشيخوردن مثل فالسفه نزد هضم و تنقل پسته و جوزه چلغوزه و ترك همه 

 را الكبوتر و گوسپند و بچة شتر نمايند و اطلية كه اين و بادرنگ و تربوز و همه سبزيها مگر چقندر و كرنب و لحوم

 به اسهال و به عدهگويد كه اوالً استيصال ماده بقي نمايند   در نزهه ميايضاًنيز نافع بود در عالج برص اسود بيايد 

بعد تنقيه بالغه تبديل مزاج به ادويه و اغذية حاره و حب است و از بزرگترين  ادويه بعد تنقيه اين دواست اطريالل 
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 سرشته در زمانة بهار انگور استعمال كنند به عسلالحيه هر واحد يك درم  ده درم عاقرقرحا تربد سفيد زنجبيل سلخ

 مثل قروح عالج كنند و به عدهو برهنه در آفتاب نشينند پس از جاي سفيد مثل آبله برآيد و همان روز بشكافد 

شند بعد آن مرض اعادة دوا نمايند اگر مرض عود كند و بعد خوردن اين دوا بر تشنگي مصابرت نمايند و اگر آب بنو

 و طال بزرنيخين و بورق و نوشادر و تخم  استزائل نشود و از ادوية آن مثروديطوس و ترياق و ايارجات و اطريفالت

ترب و تخم جزر و قسط و نوره و عسل بالدر و ميعه و يا سرگين كبوتر بنطرون و عسل و انواع حرق و خردل و يا 

كنند بمازو   و گاهي برص را رنگين مي استاني كنند و اين مختارات اطليهآرد باقال بفلفل و ترشي و ترنج و شب يم

 مذكور شد با برگ سداب تا پانزده مرتبه مع طريقي كهبه  اگر لزوم او  استو بقم و مغره و قوه و از مجربات اطريالل

مايند كه اوالً  گويد كه معالجه برص قابل العالج به اين طور نابوسهلمصابرت بر تشنگي نمايند صحت بخشد 

اصالح تدبير كنند بنحويكه ههم اشياي مبرد و مرطب و مغلظ ماده و خام كنندة آن از اطعمه و اشربه و حركت و 

سكون و خواب و بيداري و غيره ترك نمايند و لزوم هر واحد آنچه مسخن و مجفف و ملطف و منضج باشد بايد كرد 

مة ملطفه و مقطعه و بعد آن ادوية كبار مثل ايارج جالينوس و ايارج بعد از آن ابتدا از استفراغ بقي كنند به اطع

اركاغانيس و لوغاذيا و بثادريطوس بخورند و يا اين مطبوخ بنوشند هليلة سياه و افتيمون و مويز و نمك  هندي و 

 اسارون الطيب عود بلسان مصطكي  تنقيه حاصل شود و دارچيني سنبلكه آنبسفائج و يا لزوم اين دوا كنند تا 

 كوفته بيخته بوزن يك شش درمزعفران ساذج هندي پودينة نهري هر واحد يك درم شحن حنظل چهار درم صبر 

 بدهند و هرگاه بدن تنقيه يابد دائم اين دوا استعمال نمايند بگيرند معجون كلكالنج دو درم گرم نيمدرم بماءالعسل 

كند بگيرند   و ايضاً اين دوا بسيار فائده مي استو اين يك شربت افتيمون نيمدرم و با هم آميزند درم يكهليلة سياه 

 شربتي سه درم و به سرشند به عسلزوفرا دو جزو تخم حرمل يك جزو تخم انجره نيم جزو صبر ربع جزو و كوفته 

 هم همچنين اين دوا تخم زوفرا ده درم وج دو درم افتيمون چهار درم هليلة سياه پنج درم مويز منقي چهل درم با

آميخته استعمال كنند و ايضاً اين معجون منفعت عظيم نمايد ابهل مرماحوز شيح قيصوم قسط جنطيانا زراوند 
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مدرحج فلفل سياه و سفيد و دارفلفل جاوشير اشق سكبينج مقل اسقولوقندريون فراسيون كمافيطوس كماذريوس 

الطيب زنجبيل قطر اساليون حماما  سنبلمودفو دوقو خريق سياه فرفيون عنصل بريان هيوفاريقون ساذج هندي 

اسطوخودوس دارچيني سليخه عود بلسان جندبيدستر نانخواه تخم كرفس تخم گندنا پودينة كوهي فقاح اذخر 

بسفائج قردمانا پوست بيخ كبر بارز و هر واحد دو نيم درم روغن بلسان صبر مرمكي هر واحد پنجردم سقمونيا 

پنج  خربق سياه معجون ديگر به سرشند به عسلاحد ده درم كوفته بيخته غاريقون شحم حنظل افتيمون هر و

 بيخ قثاءالحمار يا عصارة آن چهار درم غاريقن ده درم تربد پانزده درم بسفائج ده درم شش درم شحم حنظل درم

رم ايارج فيقرا بيست درم تخم زوفرا زنجبيل خردل شونيز هر واحد پنج درم مصطكي ده درم نمك هندي هشت د

سناي مكي بيست درم پوست هليلة كابلي هليلة سياه بليله شير آمله هر واحد هفت درم زوفاي خشك صعتر بري 

 به عسل بطم يا جوز لت كرده به روغنانجدان انيسون سيساليوس هر واحد هشت درم نانخواه ده درم كوفته بيخته 

ر سه فلفل دارچيني سليخه قرفه قرنفل سعد برنج  اين دوا نفع كند هو ايضاً شربتي سه درم به آب گرم به سرشند

النيل شش مثقال تربد سفيد شكر سرخ هر واحد بيست و چهار مثقال  كابلي مقشر جوزبوا هر واحد يك مثقال حب

 و در ابتداي مرض بهر اسهال نه مثقال يا هفت يا پنج مثقال بدهند به سرشند به عسلكوفته بيخته با شكر آميخته 

 از خارج ادوية به عده سه روز دهند بعد از آن هر روز يك مثقال بر نهار به آب گرم بسيار روزها بدهند  فاصلةبه عده

شديد البكاء تحليل مثل اين طال استعمال نمايند خربق سياه ميعه بيخ كبر كندش شيطرج ترمس مساوي كوفته 

 به روغنمايند و يا شيطرج نيمكوفته  سرشته طال نبه سركه شيطرج بسايند و ديگربسركة خمر سرشته طال كنند 

 سرشته طال به سركه خربق سياه بمازو سوده ديگر در روغن زاج سوده آميخته بر موضع بمالند به عدهمورد بپزند 

 خردل حنا مساوي ديگر خردل ماذريون سياه بيخ سقمونيا فوه مساوي بخون افعي سرشته طال نمايند ديگركنند 

 خربق سياه گوگرد زرد شيطرج هندي عاقرقرحا بيخ كبر حرف پشك موش كف يگرد سرشته طال كنند به سركه

 مجرب كبريت سوخته فرفيون خربق سياه ديگر سرشته طال سازند به سركهدريا مويزج بورة ارمني مساوي كوفته 
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 سه  عسل بالدر پنج درم عاقرقرحا سداب كوهي هر واحدديگر سرشته طال كنند به سركههر واحد دو درم سوده 

 عنصل بريان عاقرقرحا ديگر سرشته طال نمايند به سركهدرم فرفيون خربق سياه شيطرج هر يك دو درم كوفته 

 سه درم كوفته به هر يكثافيسا فرفيون بالدر شيطرج هر يك دو درم خربق سياه زراوند طويل جنطيانا تخم ترب 

به ند طويل قسط همه ادويه را سوخته سائيده  بالدر گوگرد خربق سياه زراوديگرآب ماذريون سرشته طال كنند 

 بادام تلخ ترمس تخم ترب خردل تخم جرجير تخم گندنا تخم حرف هر واحد پنج ديگر سرشته طال نمايند سركه

 ديگر سرشته در آفتاب طال كنند به سركهدرم كتيرا چهار درم زراوند طويل خربق سياه هر واحد دو درم كوفته 

به  به سركهب بورق مازو ماذريون صمغ شيطرج خربق سياه كندش خردل مساوي برگ انجير خشك برگ سدا

 اجتناب از فصد اگر امري  استنويسد كه در عالج بهق ابيض و برص واجب  مي بوعلي سينا و طال سازندسرشند

  است نافعاآن ر واجب نكند و از حمام مگر گاه گاهي بر نهار و از شراب اال صرف اندك و تعرق در حمام آن راقوي 

 به عدهاگر نقي البدن باشد و ايضاً استعمال قي كنند بعد از آن ادوية مستفرغ بلغم اگر بدن پاك از ماده نباشد 

مدرات و اما مسهالت مثل ايارجات بزرگ خصوصاً ايارج شحم حنظل و حبوب مشابه آن دهند و ايارجات با طبيخ 

النيل را خاصيت عجيب در استخراج خلط محدث بهق و  د و حبهليله و افتيمون و بسفائج و مويز و نمك خورانن

 به اين نسخة دارچيني سنبل باقي  است و از مهسالت موافقه براي ايشان ايارج فيقرا مركب بشحم حنظل استبرص

 شربتي از  است وزن شحم حنظل يك درم و صبر هژده درمدر اينجا كه در قول ابوسهل گذشت ليكن Ĥن استهم

 كه بگيرند هليله و اين است عسلي و آب گرم و ايضاً از مسهالت موافقة ايشان به سكنجبينك مثقال يك درم تا ي

به  آورند و بدان به قوامآمله يك يك جزو تربد سه جزو و هر جزو يك اوقيه باشد و فانيذ نيم رطل در آب حل كرده 

ل يك جزو داخل كرده شود و معاجين زنجبي در اين خواهم كه  شربتي از سه درم تا پنج درم و من ميسرشند

به اطريفليه و جوارشيه به اين صفت استعمال كنند هليلة سياه كندر سفيد هر واحد يك جزو زنجبيل ربع جزو 

 هليلة سياه آمله شونيز مساوي زوفرا يك نيم جزو هر روز سه ايضاً و هر روز قدر جوزه بخورند به سرشندة مويز شير
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 وج دارفلفل هليلة كابلي مصطكي كندر شونيز ايضاًگاه گرمي معلوم كنند ترك نمايند  بخورند و هراز ايندرم 

 كه بگيرند سويق اين است شربتي دو درم و آنچه در كتاب اختصارات ذكر كرده به سرشند مساوي به عسلالغار  حب

و نيم اوقيه مري نبطي گندم بسيار بريان كرده و اگر حاجت به اعادة بريان كردن او باشد بريان كنند و عقب ا

 و از آب  استباب خاصيت عجيب در اين بنوشند و تا نيم روز بر تشنگي مصابرت كنند و زوفرا و تخم او را در شراب

 اطراف انگور مز هر روز يك قدح بنوشند كه اين قشف برص و منع ازدياد او كند و شرب ترياق و خوردن لحوم افاعي

 كه بگيرند اين استاقراص افاعي و از معاجين و ادوية كه ميان اطريفلي و مسهل بود  و ايضاً  استبسيار نافعدر اين 

تخم زوفرا دو جزو دو تخم ابخره نيم جزو و صبر ربع جزو با عسل آميزند شربتي سه درم اين را دائم استعمال كنند 

رم افتيمون دو دانگ تمام سال سازند و ايضاً كلكالنج دو درم هليلة سياه يك د و بعضي مردم با وج و افتيمون مي

 بگيرند اين استتر و احتياج بشرب آن تا يك سال بود  تر و در نفع ظاهر  اال قوياين استبخورند و آنچه قائم مقام 

وج شش درم و هليلة كابلي و بسفائج و عاقرقرحا هر واحد ده درم هليلة زرد پانزده درم ايارج فيقرا و تخم زوفرا و 

به  سقمونيا هشت درم پنج درم بيست درم نمك هندي هفت درم تربد پنجاه درم غاريقون شحم حنظل هر واحد

 اين تركيب كندي بگيرند تخم حرف  است قبيلاز اين شربتي از يك مثقال تا دو مثقال و به سرشند مصفي عسل

م بياميزند شربتي هشتم حصة كيلجه زوفرا و صبر سقوطري هر واحد سه درم اين ادويه را با يك نيم رطل عسل مقو

 بنفشه در به روغن حاجت با سويق و بعد آن سه جرعه مري بنوشند و حفظ سر به قدراز آن هر روز قبل از طعام 

روغن گل كنند و غذا بعد آن اسفيدباج دهند و جائزست كه دائم لوغاذيا و بثادريطوس هر روز شربتي صغير تا نيم 

اند ليكن اين در   بداغ كردن موضع برص انتفاع و خالص و استراحت يافتهدرم و كمتر از آن استعمال نمايند و قومي

برص اندك ممكن بود و هرگاه بدن نقي و مزاج بدن معتدل باشد ادوية مشروبه را بگذارند چه گاهي آنها جلب آفت 

  عالج برص كه نزف الدم عارض شود و روح كم گردد و اين هر دو محتاج اليه دراين استنمايند و كمتر آفت آن 

الهضم بغير لزوجت و   و بر عالج عضو به اشياي مخصوصة آن از اطليه و غيره اقتصار ورزند و غذاي او سريعاست
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اول  و اما ادوية بهقيه و برصية موضعيه و هرايس و مانند آن اجتناب نمايند به قولدسومت در آن بسازند و از 

اين ي خون شديدالتسخين مزاج عضو باشند و اما بعد از آن الجذب برا  كه شديدالجال قوياين استدرجات آنها 

 كه براي صبغ يعني رنگين كردن استعمال كرده  است كه مقرحة مقشره باشند و در ادوية وضعيه دواهائياست

 برگ انجير باشد تا به مثل كه ادوية موضعيه بعد دلك و تحمير استعمال كنند و دلك آن استشوند و بهتر  مي

 كه اين است آن گردد و از خون برآيد و يا بعد خالنيدن سوزن در مواضع كثير و از معينات بر نفع ادويه  قريبكه آن

 كه قرحه كند يا آبله آرد و ماده سائل شود و به آن استلطوخات در آفتاب استعمال نمايند و افضل ادوية برص 

كنند و بعد حصول تسكين  له كند بلكه ترك ميگذارند كه آب  اصلي نمايد و گاهي چندان نميبه رنگگردد و اعاده 

 از آنچه مذكور شد مثل خربق سفيد و سياه  است اعتبار اول كه آن قويبه حسبنمايند و ادوية برصيه  اعادة آن مي

االخوين و بيخ خنثي و كف دريا  و آهك و زرنيخ و كندش و مويزج و بيخ فاشرا و جنطيانا و ابهل و راتيانج و بيخ دم

د و پوست بيخ كبر و خردل و حرمل و تخم ترب و بيخ فثاءالحمار و تخم جرجير و فوه و قاقله و ماذريون و و انگز

 و كرم  استزاج و قلقند و زنگار و كبريت و قطران در حمام و ملبوس و قسط و زراوند و شقايق و ثافسيا و فرفيون

 پياز نرگس و از آنچه تجربه كرده شد نوشادر و  طال بعد طال وبه سركه و ايضاً كبريت  استدانه شديدالموافقت

 و بيخ نيلوفر براي بهق و خون مار سياه و بيخ سقمونيا و برگ  است و بيخ لوف عجيب استروغن بيضه طالي خوب

انجير خشك و برگ خرزهره و راسن و برگ آن و اشترغار و اما آبها پس سركه و آب زردج و آب قنابري و آب 

صةً و آب مرزنجوش و خصوصاً بر برص آثار محاجم و آب رسن و شورباي لحوم افاعي ست و بلبوس و آب عنصل خا

 و ايضاً شيطرج سوده و خردل و گاهي اين زائل  استاز اطلية جيده ترياق يا مثروديطوس يا لوغاذيا به آب قنابري

 زاج آميخته باشند و ه عدهبي جيد روغن موردست كه در آن شيطرج پخته ها روغنكند آنچه در دو جلد باشد و از 

 سوده طال كنند و يا بگيرند شاهترة تر يا خشك و در شكم افعي كشته به سركه كه  استاز طالهاي نيك ذراريح

شكمش پاك كرده پر نمايند بدوزند و بريان نمايند تا خوب پخته شود پس بگيرند آن شاهتره و بر برص ضماد كنند 
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 برگ خشك گردد پس زيت را صاف كه آن برگ خرزهرة تازه در زيت بجوشانند تا  زائل كند و يا بگيرندبه سرعتكه 

 از طالكرده موم مصفي قدري در آن گداخته گوگرد زرد سوده بياميزند كه مثل مرهم گردد در آفتاب طال كنند 

ك هفته اهل هند بگيرند قسط و شيطرج هندي و زرنيخ سرخ و فلفل و زنگار و در ظرف مس با سركه بسايند و ي

 بدان طال كنند و در آفتاب قيام نمايند بهق و برص مبتدي را باطل كند يا اشخار و آهك را در بول به عدهبگذارند 

 كه آن بيزند تا مثل عسل گردد و استعمال كنند تا به عدهطفل شيرخوره تر كنند و هفت روز تجديد بول نمايند 

جوز سوخته و خون كبوتربچه و روغن حنا و بپزند تا مخلوط قرحه كند پس بگيرند زفت و موم و قطران و پوست 

 كه در آفتاب گرم چند بار تكرار اين آن است جسم نمايد و بهتر به رنگ رنگ او كه آنگردد و بر موضع نهند تا 

 باشد و به تدريج كه استفراغ صاحب اين مرض بايد كه به ادوية ضعيف مستفرغ مادة رقيق و بدانندكنند 

 اعادة ماءاالصول تا دو هفته به عده و در آخر آن حب منتن بخورند  است منضج مطرق براي دواي مسهلماءاالصول

كنند و توليد خون او از لحوم حاره طيور و قليات و ترك حوامض و شوربا نمايند مگر گاهي زيرباج دهند و آب 

كه مالش موضع هر وقت بپارچة درشت   است كهنه بغير تكثير و الزمبه شراب ليكن آن استمضرترين چيزها براي 

 و غذاي غليظ و فواكه تازه و خشك و داغ ر است مضآن را آن منجذب گردد و دخول حمام به سويكنند تا خون 

كنند و   گاهي برص بدان منبسط گردد و كثرت نمايد و برص كه عقب داغ پديد آيد عيب آن نمي استبر برص ردي

طالي  ر است كه براي معتصم باهللا مرتب شده بود در قانون مذكور االجزاو طالي كثيهمچنين حوالي جاي شرط 

 يا  است از ساهر شونيز خربق شقايق بيخ كبر هر واحد يك جزو شيطرج حضض و مادام كه آن زرنيخجيد

 است و به سركهنافع و آن شقائق و هزارجشان طالي خفيف جيد مزرنجوش هر واحد نيم جزو در آفتاب طال كنند 

الصبغ كف دريا تخم ترب كندش بسركة خمر و ايضاً بگيرند براده شبه و خربق سياه و صفر سوخته و ذراريح   فوهايضاً

 از اريباسيس خربق ايضاًو زرنيخ سرخ هر واحد يك درم بقطران كه در سركه گداخته باشند سرشته طال كنند 

 سوده قرص ساخته خشك كنند به سركه زراريح الصبغ زنگار شيطرج و سفيد فلفل شونيز كف دريا گوگرد زرنيخ فوه
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 از كتاب الزنيت قريطن خربق و ايضاً سرخ كنند و لطوخ نمايند آن را سائيده بعد دلك كه به سركهو وقت حاجت 

سياه فاشرا پوست بيخ ماذريون گوگرد زردذاخ زنگار برادة آهن كف دريا برگ انجير با سركه مثل خلوق بسايند و در 

 از جبرئيل گوگرد و فرفيون و خربق هر واحد يك درم ديگرهدارند و بعد دلك در آفتاب طال كنند ظرف رصاص نگا

الصبغ   تخم ترب كندش ثافسيا ماذريون فوهايضاً طال نمايند به سركهبالدر دو درم عاقرقرحا شيطرج يك يك مثقال 

الصبغ   در آن فوهآبي كهل كنند به شيطرج حرف عاقرقرحا مويزج با خون مار سياه جمع كرده قرص ساخته استعما

 فوه شيطرج هر واحد پنج درم تخم ترب ده درم كندش هشت و ايضاًخوب جوشانيده صاف كرده باشند بعد حمام 

 برگ ماذريون و تخم او مقشر و خربق سياه و فلفل مساوي در سركه دواي ملكي بعد حمام طال كنند به سركهدرم 

 در آن اندكي زاج و زراريح و برادة آهن و نطرون و كف دريا به عده مهرا شود كه آنا  بپوشند بپزند تآن را كه آنچند

انداخته بپزند تا غليظ شود موضع را بنطرون شسته بپر مرغ طال كنند و متحمل باشند و تا ممكن باشد نشويند تا 

 عسل بالدر هفت درم ي جيدطالآبله شود پس آبله را بشكنند و بگذارند تا خشك شود بار ديگر دو ابران گذارند 

ايم   سرشته طال كنند و آنچه تجربه كردهبه شيرعاقرقرحا ثافسيا سه درم فرفيون چهار درم شيطرج فارسي دو درم 

الصبغ و  ج و سرگين كبوتر و ذراريح و شيطرج و تخم ترب و خردل و فوهبه يك كه بگيرند عسل بالدر و كاين است

 سرشته بدان لطوخ كنند حتي كه آبله كند و بشكند و معالجة قروح كنند و ه سركهبحنا و وسمه و زاج اجزا مساوي 

الصبغ  آب مرزنجوش و فوه  زائل شود و آنچه كه برص حادث از آثار محاجم را ببرد آب قنابري وكه آناعاده نمايند تا 

ت كه در آن بر اوزان كنند ممكن نيس  كه بر برص استعمال ميو اما صباغ به آب بقم طال كنند  استو شيطرج

كنند پس بعضي  تأخير ها بلكه در آن قوانين عطا كرده آيد بعد تقديم و  اختالف الوان بشرهبه سبببعينه كرده شود 

 كه صبغي كه بگيرند شوره و دردي شراب و مغره و فوه و شب و مانند آن و تركيب داده طال كنند اين استاز آن 

 نوره و زرنيخ و شيطرج هر واحد يك جزو و ايضاًوز و حنا و وسمه هر سه برابر ايم بگيرند پوست ج تجربة آن كرده

 مرداسنگ نوره مازو زاج صبغ ديگر مشاهده استعمال كنند به حسبالصبغ دو جزو به آب پياز جمع كنند و  فوه
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و سائيده بسركة  زاج قلقند مازو ايضاً  و حل كنند تا سياه شود و طالي آن استعمال كنند به سرشند به عسلحنا 

 و ايضاً  است تا سياه شود و در آفتاب عضو را دلك كنند و بدان چند بار طال كنند و آن صبغ باقيبه سرشند

الصبغ و پوست انار بسركة خمر بسايند تا سياه شود و بر  الحديد و زاج كفش گران و زنگار و فوه شيطرج سياه و خبث

 مرض مشوبات و قاليا و مطنجنات و بكبات از لحوم خفيفه بمصالح  صاحب اينو اغذيةآن چند مرتبه طال كنند 

 اجتناب كنند اگر ممكن باشد و يا از آن كم كنند و آب به الكل و اقتصار بر شراب كنند و از نوشيدن آب  استگرم

 گويد كه برص چون مستحكم شود عسرالبرء بود پس ابن عباس استعمال نمايند به شرابجوش كرده و ممزوج 

گاه از خالنيدن سوزن خون برآيد ارنوقت عالج او وصحت از آن ممكن بود و اول معالجة كه صاحب اين مرض را هر

به  از اغذية مولد بلغم مثل البان و ماهي تازه و قطر و كمات و ميوة سرد تر منع كنند و غذا آن را كه آن استسزاوار 

مصالح گرم سازند و عسل و شراب كهنة اصفر دهند و  تيهو و دراج و كبك و لحوم وحشي نمكين بريان با لحوم

النيل و نمك هندي و  ادوية مسهل بلغم مثل حب ايارج و معجون مركب از تربد و غاريقون و شحم و حنظل و حب

النيل ايارج فيقرا هر   حبيك مثقال بگيرند تربد سفيد مقشر  استنفطي و مانند آن بدهند و اين صفت دواي مسهل

شحم حنظل نمك نفطي هر واحد نيم درم فرفيون دو دانگ همه را باريك سائيده بحرير بيخته به آب  درم يكواحد 

كرفس نبطي به آب گندنا سرشته حبها سازند و خشك كنند شربتي از دو نيم درم تا سه درم به آب گرم و اين دوا 

 آرند و ميان هر شربت گلقند  عملبه مكرر از ايندر هر ده روز يا در هر پانزده روز يك شبت استعمال كنند و 

 در آن تخم كرفس و باديان جوشانيده باشند يك روز بخورند و يك روز اطريفل كبير دو مثقال به آبي كهعسلي به 

 و نسخة اين  استآب مطبوخ تخم كرفس و زيرة سياه و پودينة كوهي خورند و ايضاً اين معجون بدهند كه مجرب

النيل برابر تربدست و   وزن حبدر اينجا ليكن  استذشت و در آن هر سه فلفل كه در قول ابوسهل گ استهمان

هرگاه دواي مسهل از حب و غيره استعمال كرده باشند معجون كلكالنج سه روز در هر روز از يك مثقال تا دو درم 

طبوه نانخواه يا  تحمل سن و فصل بĤب مبه قدربدهند بعد از آن اگر فصل سرما باشد از مثروديطوس و ترياق كبير 
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بابونه يا سداب بدهند و اگر قبل ترياق ايارج لوغاذيا و يا ايارج جالينوس هر كدام كه حاضر باشد چهار درم تا چهار 

 در آن مويز و تخم كرفس كوهي و پودينة كوهي و قنطوريون و هليلة كابلي جوشانيده باشند آبي كهمثقال به 

 به عمل پس هرگاه همه تدابير مذكوره  استمرض كثيرالنفع در اين ن انقرويابخورند منفعت بين يابند و ايضاً معجو

براي برص اوالً گاهي نفط سفيد و زفت صفت طال  برند كار بهآرند و بدن از خلط بلغمي پاك شود بايد كه اين طال 

بر و عاقرقرحا طال كنند و گاهي زرنخي و خردل سرخ و شونيز و بورق و عنصل و شيطرج و گوگرد و پوست بيخ ك

و اين  سفيدي طال نمايند كه نفع بين كند به موضع سرشته به سركه اگر حاضر باشد باريك سائيده از اينهر واحد 

 سوده پنجاه درم و در يك رطل زيت خوب جوش داده صاف كنند و دفلي بگيرند برگ ر استصفت طالي ديگ

يك سوده چهار اوقيه اندازند و بر موضع سفيدي در آفتاب ربع رطل موم در آن زيت بگدازند و بر آن گوگرد زرد بار

بگيرند عنصل و برگ خرزهره و در زيت جوش داده از آن زيت مرهم سازند صفت طالي ديگر يا حمام طال كنند 

 بگيرند خربق سياه و سفيد و بيخ كرمة ديگربگوگرد و زرنيخ سرخ و در آفتاب يا در حمام بدان طال كنند نافع بود 

كرد   كه بدان هارون موفق با لته طال ميطال سرشته طال نمايند به سركههر واحد يك جزو و باريك سائيده ابيض 

بگيرند خربق سياه و تخم جرجير و كندش وتخم ترب و شونيز و خردل و نمام و عاقرقرحا و حنظل و پوست بيخ 

تلخ و ماذريون و انيسون و ورس و ترمس و ه و ثافسيا هر واحد پنج درم تخم كربن و شقايق و بادام ر استكبر و ك

دمادم هر واحد ده درم شيطرج و بيخ سوسن آسمانجوبي و فوه و بقم هر واحد هفت درم همه را باريك سائيده به 

آب بقم و آب فوه و نشاسته معصفر و خون مار سياه و زاغ ابلق و سنگ پشت و كبوتربچه سرشته قرص سازند و 

استعمال او كنند بزفت و قنه و موم گداخته در آفتاب يا حمام طال كنند و اگر خواهند خشك كنند و هرگاه ارادة 

 و طالي كبريت سوخته و فرفيون و به سرشندكه قوت او بيفزايد در آن عسل بالدر اندازند و بنفط سفيد و قطران 

رند شيطرج خربق  بگيمفيد استخربق كه در قول ابوسهل گذشت مجرب ست و اين صفت طال براي برص و بهق 

سياه شونيز خردل حضض شقائق مرمكي مازو و دمادم شب يماني جوز جندم حنا حجر فلفل زرنيخ سرخ اقاقيا 
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  است سرشته طال نمايند و نشستن در آب چشمة كبريتي و قيري برص و بهق را بسيار نافعبه سركهباريك سائيده 

ر اشياست و از آنجمله است آنچه اين صفت اوست نيل دو  يعني آنچه برص را رنگين و خضاب كند بسيااما مصبغو 

 براي صبغ  ديگرصفت باريك سائيده در سركة خمرسه روز خمير كرده استعمال نمايند درم يكالصباغين  درم فوه

الحديد و مرمكي در اب پوست انار سه روز تر كرده استعمال كنند و بايد كه قبل استعمال دوا موضع را به آب  خبث

 براي بياض اطراف شاخهاي درخت انجير سياه در سركه خمر صبغ ديگرطال كنند و بعد دوا به آب زاج و شب مازو 

 و به سركه كه آنتر كنند و باريك سائيده بورق و كبريت زرد و شيطرج هندي آميخته بر موضع طال كنند بعد از

آن حب اصطمخيقون و روغن بيدانجير يا  گويد كه مريض را اوالً قي كنانند بعد از ابن نوحبورق شسته باشند 

لوغاذيا يا بثادريطوس بخورانند و اطعمه حارة يابسه قليل و شراب احمر كهنه بدهند و ترياق يا بالدري استعمال 

 اجتناب نمايند و آب نبايد نوشيد مگر مطبوخ و آنچه براي به قولكنند و از شير و آنچه از آن سازند و خرما و همه 

 زراوند در اينجا وج دارفلفل و غير آن كه در قول بوعلي گذشت ليكن  است اين معجوننيكو استت او از معجونا

 كه در ادوية يونانيه مسطور شد و آنچه بدان  استعوض شونيزست و ديگر معجون همان اطريفل مجرب حكيم علي

 فوه جمع كنند به طبيخده معالجة نفس عضو نمايند اين طالست شيطرج سكبينج مويزج ذراريح اجزا مساوي سائي

الصبغ و كندش و قسط شيرين و زنگار   تخم ترب و شيطرج و فوهطالدلك موضع از بلبوس خوب كرده طال كنند 

 اشنان برگ خرزهره روغن عرطنيثا شحم حنظل طال ديگر قويمساوي بسركة كهنه سائيده در آفتاب طال نمايند 

 ببول طفل يا سركة كهنه سرشته چهار روز در آفتاب گذارند و هرگاه بادام زرنيخ زرد اشخار آهك آب ناديده مساوي

 محمدبن زكريا رازي ذكر كرده كه قباءالملك بدين طال قويخشك شود بول يا سركه در آن اندازند پس طال كنند 

 نوره عوض تخم در اينجا كه در قول بوعلي سينا گذشت ليكن  استصحت يافته و نسخة آن همان دواي ملكي

 پس اگر آبله كند و ماده به مرات و نوشته كه موضع را بنطرون شسته با پر طائر در آفتاب طال كنند  استريونماذ

 كه ابن ماسويه براي معتصم باهللا ساخته طالسيالن نمايد تكر كنند حتي كه اندك خشك گردد پس اعاده نمايند 
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كوچك باشد داغ نهند پس معالجه نمايند حتي  و اگر موضع برص ر استبود و قلع برص از آن شد در قانون مذكو

 قرحه كند و لحم مبرصيه را بخورد پس عالج كه آن بالدر طال كنند تا به عسلكه به شود و يا گوشت را قلع كنند و 

 دور كنند پس عالج به اشياي منبت لحم كنند و يا رنگين كنند بسرخي يا آن راكنند و يا قلع لحم برص كنند و 

 كثير تا به مرات طال كنند به سركه جسم و صبغ كه در آن شوره است و در قول بوعلي گذشت نگبه رسياهي و 

 مر و مازو و كف دريا صبغ ديگر جسم رنگين سازد و بيست روز باقي ماند به رنگ بدان تعلق گيرد و اين كه آن

 در موضع محاجم پس بزفت سرشته طال كنند بعد شستن موضع و اين هشت روز دوام نمايد و اما برص حادث

 طال نمايند و آب به سركهالصبغ   كه بمرداسنگ سفيد كرده بعد فراغ از حجامت طال كنند بلكه فوهاين استسزاوار 

 بر آن ساعتي بچسپانند و بعد حجامت چند روز بفوه و به عدهمرزنجوش افشرده در محاجم داخل كنند بعد فراغ 

آن قوي گردد ترك حجامت نمايند و ادمان طال كنند و ثابت گفته كه شيطرج سوده به آب بقم طال كنند پس اگر 

 گويد كه از شمعون رازيادوية مسله در عالج برص برفق و نرمي حسب مزاج و قوت تركيب استعمال بايد كرد و 

ند ك كرد چه او برص پيدا مي كنم در برص بر ادرار بول و نهي از بالدري مي گفت نهايت اعتماد مي شنيدم كه مي

 گويد كه عالج برص به تنقية بدن از حب صبر يا حب ايارج كنند و مريض را امر برياضت شديد نمايند تا سعيد

عرق بسيار آيد و لزوم قي بعد تناول طعام كنند و گلقند عسلي با اطريفل و هليلة مربي دهند و استفراغ مفرط 

مجفف مثل گوشت طيور و غزال بتوابل حار سازند و نكنند و از اغذية بارد رطب اجتناب ورزند و غذا لطيف مسخن 

اندك سنجرينيا دهند و بعد تنقية بدن اطليه استعمال كنند و اين طال جالي قوي كند خربق و ميعه و مازو و 

 سرشته بر بدن طال نمايند و الزم كه طال ببورق و سركه و نفط سفيد كنند پس به سركهشيطرج مساوي سائيده 

 رنگين سازند به اين صبغ كه بياض كهنه را آن را و لهذا واجب بود كه ر استد عالج او دشوااگر برص مزمن باش

نافع شيطرج و نيل و فوه و شب و مغره و دردي شراب خشك همه را سائيده بسركة خمر سرشته خمير كنند و بر 

يد كه هر صبح مطبوخ  گوابن الياس فوه طال كنند كه اين رنگين كند و بيست روز باقي ماند به طبيخموضع 
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انيسون و بادرنجبويه هر واحد سه درم با گلقند عسلي ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخودآب و مغز حب قرطم و 

 آرند و بعد حصول نضج در خلط تنقية به عملدارچيني و انيسون و فلفل دهند و اين تدبير تا ظهور نضج در قاروره 

 ماهيزهرج يك درم درم يك صبر سقوطري يك مثقال تربد سفيد آن تصفبدن بحب ايارج و اين حب صبر كنند 

النيل نيم درم نمك سياه يك نيم دانگ ايارج فيقرا يك نيم دانگ مقل يكدانگ مصطكي  شحم حنظل يكدانگ حب

 صبح بخورند  استيكدانگ همه را باريك سائيده به آب كرفس يا آب گندنا سرشته حب ها سازند و اين يك شربت

آن جالب گرم شكر سرخ ده درم بنوشند و اين دوا در هر هفته يك مرتبه استعمال كنند و در روزهاي ميانة و عقب 

 در آن انيسون و تخم كرفس و باديان هر واحد سه درم جوشانيده Ĥبي كهآن هر روز جالب از گلقند عسلي ده درم ب

ماكيان دهند و در شب به تناول اطريفل كبير باشند بنوشند و غذا مزورة نخودآب با گوشت تيهو و كبك و دراج و 

 و آب كرفس كوهي و  استدو مثقال تعاهد نمايند و معجون كلكالنج هر روز يك مثقال خورانيدن ايشان را نافع

پودينة كوهي نفع بليغ نمايد و بعد تنقية بدن از فضول بلغمي اين طال استعمال كنند زرنيخ سرخ اشق خردل شونيز 

 كهنه سرشته بر موضع به سركهي گوگرد پوست بيخ كبر عاقرقرحا كندش مساوي كوفته بيخته بورق شيطرج هند

 خربق سفيد و سياه و خردل و كندش و مويزج و شيطرج هندي و فوه و بورق و پياز طالي ديگربياض طال كنند 

 و يا ادوية مقرحه چون  تند سرشته طال نمايندبه سركهعنصل و تخم ترب و عاقرقرحا و شونيز مساوي كوفته بيخته 

 طال به سركهذراريح و عسل بالدر و ثافسيا و سرگين كبوتر و تخم ترب و شيطرج هندي و ماذريون تنها و مجموع 

 نيل و اطراف شاخ انجير سياه هر واحد سه درم يكالصباغين  فوه صفت آنكنند و يا موضع را بمصبغ رنگين سازند 

الحديد يك درم باريك  درم شوره سه درم دردي شراب چهار درم خبثدرم بورق و كبريت زرد هر واحد هفت 

 گويد كه هر صبح طبيخ باديان و انيسون و بادرنجبويه با گلقند عسلي بنوشند خجنديسائيده بسركة كهنه آميزند 

 دو  يكهرو بعد آن مطبوخيكه در آن پوست بيخ كبر و باديان و انيسون و هليلة كابلي و قنطوريون و پودينة كوهي 

درم مويز ده درم گلقند عسلي ده درم پخته باشند بنوشند و يا حب صبر دهند و نسخة آن در قول ابن الياس 
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النيل   وزن شحم حنظل يك نيم دانگ و ايارج فيقرا يك درم و مصطكي نيم دانگ است و حبدر اينجاگذشت ليكن 

نافع برص ابيض ايارج فيقرا يك حب مسهل صفت مطروح و مداومت بر مسهالت در هر ماه دو سه مرتبه كنند 

 نيمدرم سقمونيا يك دانگ سكبينج دو دانگ به آب كرفس هر يكمثقال غاريقون يك درم شحم حنظل زنجبيل 

براي صاحبان برص زوفرا ادويه اوقيه تخم انجره نيم اوقيه صبر دو صفت دواي خاص حبها ساخته صبح بخورانند 

 و طالي  استت استعمال اين كنند زيرا كه زوفرا را در ازالة اين مرض خاصيتدرم و نيم شربتي سه درم و ادام

 به عسل مساوي به سركه شيطرج كندش بيخ كبر فرفيون مربي ديگر در قول ابن نوح گذشت  استزنگار كه نافع

گفته  مويزج ثافسيا بيخ لوف كف دريا به آب كرفس و عسل طال كنند و عظيم الفالسفه ارسطو ديگر به سرشند

 بر سفيدي برص طال كند در طال كردن يك مرتبه به عده آب گردد كه آنهركه بر حل كردن لول واقف گرديد تا 

 كه مرواريد را بسايند و به آب ترشي ترنج لت كنند و آن است بر بايد و من بر طريق حل آن واقف شدم و او آن را

بندند و در خم سركة كهنه بياوزيند و خم را در در شيشه كرده بر آن آب ترشي ترنج ريخته سر شيشه محكم 

 استمال كنند و من به اين را ساخته در به عدهسرگين اسپ تا چهارده روز دفن كنند پس برآورند كه آن حل شود 

اهللا تعالي ببرد   كه برص را باذندواي مجربعالج زني مبروصه تجربه كردم و اثر بين كرد ليكن ازالة تام ننمود 

 شورة بارد گويند دو جزو زاج قبرسي يك جزو خوب سائيده در قرع انبيق شيشه تيزاب آن راح حائط كه بگيرند مل

الحال آبله كند و از آن آب رقيق سفيد جاري شده سمندمل شود و از   بمالند كه فيآن راآن بكانند و بر موضع برص 

 بندقه در آب و نمك بجوشانند تا به قدرار  كه بادنجان صغ استآن به شود و آنچه صبغ جيد نمايد روغن بادنجان

مهرا شود افشرده صاف كرده سوم حصة آن روغن زيت انداخته باز به آتش ماليم بجوشانند تا آب فاني شود و روغن 

النعمان و هر واحد ربع   گويد كه در ابتدا شروع بمعالجات قويه نكنند بلكه هر شب تخم شقائقخضر ابن عليبماند 

 تناول اغذية سفيدرنگ مثل لبنيه و ارزيه و ليمونيه و هرچه مولد بلغم باشد مثل ماهي و شير و كاهو درم بخورند و

و خرفه ترك نمايند و بر سرخ از لحم اقتصار كنند و سيمن جدا كنند و گوشت سرخ گوسفند از ماكيان براي ايشان 
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السوس و شبت نمايند خصوصاً بعد  د قي به اصلباشد و تعه  مائل بسفيدي مياز اين خون متولد كه آن بهر ر استبهت

خوردن طعام در هر شهر دو مرتبه و هر روز اطريفل صغير و گلقند خورند و در اغذيه بر قاليا و لحم بريان كبوتربچه 

و ديگر طيور و لحوم وحشي و غزال مطنجن يا مطبوغ بتوابل حاره اقتصار ورزند و در ربيع و خريف مطبوخ منضج از 

 عنصلي به سكنجبين قدح از اين گاوزبان و پرسياوشان و عودو وج و مويز و شيطرج و فوه استعمال كنند و خطمي و

و گلقند عسلي تا يك هفته بنوشند بعد از آن تنقيه نمايند به ايارج لوغاذيا يا ايارج جالينوس يا مجموع يا تربد و 

 شحم حنظل ثلث جزو سه درم يا چهار درم بخورند و غاريقون و زنجبيل و آطريالل هر واحد يك جزو و بورق جزو و

چند روز ترك نموده باز اعاده كنند به استعمال مطبوخ مذكور و بار ديگر تنقيه نمايند و در سرما معاجين حاره مثل 

 و مقي كردند به مسهلمعجون فالسفه و معجون نجاح و ترياق و مثروديطوس استعمال كنند و هرگاه تنقية بدن 

به اخراج فضول غليظ از جلد و ظاهر بدن باشد و بهترين چيزي كه براي اين استعمال نمايند لحوم افاعي و احتياج 

 و اطريفل كبير هر شب وقت خواب استعمال كنند و ادمان استعمال شربت اصول و  استاقراص مرتب از آن

 برگ سداب خشك سوده درم يكد النعمان مسلم و آطريالل هر واح سكنجبين عنصلي نمايند و قبل آن تخم شقائق

شيطرج هندي و فوه و گوگرد هر واحد چهار درم صفت آن  آرند به عملربع درم استفاف نمايند و اين لطوخ 

 كندش يك مثقال سائيده بسعل سرشته موضع را بپارچة درشت بخارند تا درم يكالنعمان تازه مثله زرنيخ  شقائق

الصبغ و زرنيخ سرخ و  اهللا شيطرج هندي و فوه  از امالي استادي رحمهلطوخرنگ او متغير گردد بر آن لطوخ نمايند 

به خردل سفيد هر واحد يك مثقال تراب فلفل وزنگار عراقي هر واحد يك درم تخم ترب سه درم ادويه سائيده 

به آرد ترمس بشويند و نشف كننند   و عسل هر واحد يك اوقيه سرشته شب لطوخ سازند و صبح بĤب گرم وسركه

الصبغ خردل سفيد هر واحد سه درم تخم ترب پنج درم و   شيطرج هندي فوهديگر پسته چرب نمايند به روغن عده

 سائيده بر برص به سركه استعمال كنند و اگر مرقشيشا به دستوردفع هفت درم كوفته بĤب ليمو تر كرده آميزند و 

مقرحه قبل از تنقيه جائز نيست تا جذب ماده و القبض صحت بخشد و استعمال ادوية   جال معبه سببطال كنند 
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ازدياد مرض نكند و بايد كه روغن پسته بعد استعمال ادوية شديداالسخان محمرة جذابة خون مثل زفت و نفط 

سفيد و زرنيخ سرخ و بورق و پياز عنصل و شيطرج و عاقرقرحا و شونيز و غيره كه در قول بوعلي گذشت و بعد 

ج و سرگين كبوتر و تخم به يك و عسل بالدر و ثافسيا و كبه سركهمنفطه مقرحه مثل ذراريح استعمال ادوية مقشرة 

كند و  ترب و ماذريون و فرفيون استعمال كنند تا كه اصالح آبله كند و روغن بادنجان برص را تا يك سال رنگين مي

سل بالدر طال كنند حتي كه  كه بخاصيت نفع كند تخم شونيز بمالند و بر آن عطالاين از خواص عظيمه است 

 كه موضع برص را اين است عالج قرحه نمايند و عالج عجائز براي برص به عدهقرحه كند و لحم مبروص بخورد 

سوزن بسيار و جميع اجزاي او بزنند و نمك بمالند و ترك نمايند تا جراحت مندمل گردد پس اگر برص زائل نگردد 

مولف ركه بمالند چون جراحت اندمال يابد برص زائل شود باذن اهللا تعالي  سوزن بخالنند و سبه دستوربار ديگر 

نويسد كه سهاگه در آب ليمو سائيده طال كنند و همچنين بورة جاروب و اگر زائل نشود اول تنقية معده  مياقتباس 

ايارجات كبار  منضجات بلغم بدهند تا حصول نضج پس تنقية بدن به به عدهبمقيئات بلغم بكرات و مرات نمايند 

خان مداومت  نمايند و بعد از تنقيه بر هليلة مربي و آملة مربي و اطريفل كبير انطاكي و اطريفل افتيمون نواب علوي

ت و فواكه رطبه و طعام شب مانده و ماهي پرهيز كند به قوالنمايند و از مولدات بلغم مانند لبنيات و حموضات و 

 شيطرج هندي سرمه مازو سبز زاج سرخ زعفران كف دريا  استباب بسيار مجرب در اين  طالئيكهصفت

النيل استخوان ماهي سوخته بيخ ني   پرورده گوگرد عاقرقرحا خردل قنبيل برادة مس حببه سركهالحديد  خبث

 به عمل بخون مار سياه و خفاش سرشته به عده بپزند كه مثل مرهم شود به سركهمويزج زهرة بز هر يك دو توله 

كند و اگر در ابتدا تنقية بدن   علويخان اگر تا چهل روز متواتر استعمال كنند اصالً تخلف نميدوايچهل روز آرند تا 

تنقيه هم نفع دارد پوست بيخ انجير صحرائي پوست چتية صحرائي كه در سايه خشك  كرده باشند بهتر واال بي

 نه ماشه وقت صبح بخورند و به قدرته بيخته  سه توله گيرو چهارم حصه همه ادويه كوفهر يكساخته باشند بابچي 

از  ماليده تناول نمايند و اندكي به همباالي آن متصل نان ميده بوزن سه توله و همين قدر روغن گاو و شكر سفيد 
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 بسيار پخته خورند و به روغن ادويه در آب سرد آميخته بر برص ضماد كنند و غذا قورمة بچة بز يا چوزة مرغ اين

ي فرموده كه اين صبغ برص را رنگين سازد و رنگ آن تا سه هفته نهايت يك ماه بماند شب يماني شوره شاه ارزان

 كه بنابر نواب ضماد برند كار بهالحديد و سمه برابر برسكه آميخته  دردي شراب گل ارمني شيطرج هندي خبث

 به تمامه در مدت چهل روز چنان چه محمد عليخان مغفور والي رامپور تاليف نموده شد و بسيار مفيد افتاده بود

 يك توله هر يكالحديد شب يماني حضض مكي نيله تهوتهه گل بادنجان  زائل شد گل ارمني شيطرج هندي خبث

هر باشد   زرد نيمبرشته برگ نيل گل مهدي و تخم آن كه در موسم برشكال ميبه روغنمائين خرد و هليلة سياه 

 پوست انبة خام چهار توله شوره سه توله در دردي شراب و سركه در ظرف  دو توله خستة انبة خام شش تولهيك

 اطريالل گويند تا آن را برند و بلع كردن سه ماشه تخم كاه مسي كه كار بهاالتصال سائيده  آهني تا دوازده پاس علي

 و  استمجربات كه خوردن سه ماشه بابچي برابر نهايت چهل روز از  استكند و در داراشكوهي چهل روز قلع مي

 و همچنين استخوان ماهي  است سرشته ضماد نمودن از مجرباتبه عسلانطاكي فرموده كه كعب انسان سوخته 

 به ازالة خلط و استفراغ بدن از آن و باصالح مزاج عضوي كه در آن برص  است گويد كه معالجة برص محتاجطبري

 بلكه ر استزمان خاصةً چه عالج برص در سرما دشواباشد و تقويت آن و بغذاي مولد خون گرم قوي و بمراعات 

 كه مريض پرهيز كند از شير و هر آنچه از آن بسازند و هر شير  استقريب نيست كه صحت يابد پس گويم واجب

كه باشد و اقتصار كند بر لحوم گنجشك و قنابر و كبوتربچه در پرواز آمده و بر لحوم حمالن يك ساله و از حلويات 

 سفيد سازند و رعايت هضم او كند تا تخمه و سوءهضم واقع نشود و طعام نخورد مگر وقت ظهور لبه عسآنچه 

اشتهاي شديد صحيح و بعد دو ساعت از خوردن غذا اندك شراب كهنه صاف سرخ رنگ بنوشد و در بعض اوقات امر 

شيطرج  نسخة آن  استحببه تنقل مويز طائفي كنند و از آنچه تنقية بدن او در ابتداي مرض بدان كنند اين 

النيل هر واحد دو دانگ زنجبيل چيني دو ثلث درم ايارج فيقرا يك  الغار و حب  ماهيزهرج نيمدرم حبدرم يكهندي 

  در ايارجكه آنالطيب و مصطكي هر واحد نيم درم صبر سقوطري سواي  نيم درم جندبيدستر يك نيم دانگ سنبل
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 تخم كرفس يك درم سقمونياي مشوي دو دانگ و نيم درم يكرق  شحم حنظل دو ثلث درم مقل ازدرم يك است

همه را سائيده به آب برگ ترنج سرشته مثل فلفل حبها سازند و در سايه خشك كنند شربتي از آن سه درم و ثلث 

د بر نهار بخورانند بعد پرهيز دو روز و بر آن صبر كنند و هنگام آخر عمل او آب گرم كه در آن شكر جوشانيده باشن

چند جرعه متواتر بنوشند و بعد اين شربت حب ده روز صبر كنند و يك شربت از مطبوخ افتيمون به نسخة شاپوربن 

 درم يك و نيم بوزن يك بارسهل بغير زيادتي و كمي چيزي از آن بنوشند بعد از آن معجون انقرويا در هر پنج روز 

ندازند و غرغره بمويزج و عاقرقرحا و خردل سوده در بخورند و در بعض اوقات مصطكي بخايند و آب دهن بيرون ا

ميفختج با مري نبطي حل كرده استعمال نمايند و اگر ممكن باشد معالجة او به اين طريق كنند كه در ابتداي طعام 

 از شوربائيكه در آن ترب بسيار پخته باشند شكم سير شوند و بر آن آب شبت طبوخ با به عدهترب و نمك بخورند 

 بادام آلوده استعمال كنند و بسختي قي آورند تا معدة او پاك گردد به روغن نمك بسيار بنوشند پس پر مرغ عسل و

و بايد كه اين عالج وقت نيمروز يا ظهر باشد تا در آن روز چيزي نخورد و اگر از تشنگي ايذا يابد اندك شربت سيب 

 كه چيزي نخورد و آن است خشك بخورد و بهتر شيرين بنوشند و اگر بر گرسنگي صبر نكند اندك كعك يا نان

چون صبح شود هفت درم گلقند عسلي بخورد و طعام او در آن روز چيزي ناشف مثل بچة مرغ بريان و لحم حمل 

به  و آب ترب مطبوخ بشت قي آورند و گويند كه بعد قي به سكنجبين روز ديگر بر نهار به عدهصغير بريان باشد 

آيد و چون روز ديگر قي كند معدة او پاك گردد و اين اخالط  از سرد سائر اعضا فرود مي معده فضول بسيار سوي

 در اين  عالج قدرت باشد اوفق و اصلح بود وبر اين سائر اعضا نافذ نشود و اگر مشايخ را به سويمختلط با غذا 

ر گردد از معالجه باز ايستند  كه رعايت مزاج مريض نمايند پس هر وقت كه مزاج او متغي استمعالجه بهرحال واجب

 اعادة معالجه برفق كنند و از آنچه استعمال او در هر ده روز به عده مزاج او بحال طبيعي خود رجوع كند كه آنتا 

 بگيرند زراوند مدحرج ده درم جندبيدستر و بيخ قثاءالحمار و فودمو و فطراساليون و  استواجب است اين معجون

 درم بارزد و جاوشير هر واحد بيست درم صموع را به آب كرنب نبطي تر كنند و باقي شيطرج فارسي هر واحد پنج

 همه را با عسل كف گرفته بياميزند پس هرگاه حل طبيعت او خواهند به عده به سرشندادويه كوفته بيخته بدان 
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ل او مثل استعمال تقويت او به ايارج و خربق بمقدار قصد آن كنند و از آن سه مثقال بخورد و هرگاه استعما

ايم از دواي مسهل اين  معجونات مسخنه منظور باشد هر روز نيم مثقال بر ناشتا تناول كند و از آنچه تجربه كرده

بگيرند خربق  نسخة آن بخورد صحت تام يافت آن را و هر صاحب برصي كه اميد صحت او بود چون  استحب

 درم يكالطيب و مصطكي هر واحد  رسي و عاقرقرقرحا و سنبلسياه و زنجبيل و دارفلفل و فلفل سفيد و شيطرج فا

صبر سقوطري هفت درم جنطياناي رومي و فلفلمويه و اسقورديون و ايرسا هر واحد نيم درم ماذريون مدبر دو درم 

همه را باريك سائيده به آب برگ ترنج و شراب كهنه هر دو يا يكي سرشته حبهاي برگ سازند شربتي دو مثقال و 

 استعمال نمايند مگر وقتيكه سردي شديد يا آفتاب در منقلبات باشد و اين حب ديگر ابوماهر موسي آن راو دام ربع 

 ايارج يك جزوبگيرند كلكالنج  نسخة آن  است ملقب بحب منحج ساخته و آن مجربآن رابن يسار تركيب داده و 

 و حبهاي پهن سازند شربتي سه به سرشندبا هم فيقرا دو جزو خربق نيم جزو سقمونيا يك نيم جزو همه را سائيده 

درم و من به اين حب بعد معرفت سبب مرض عالج شخصي نمودم و در چهل روز صحت يافت و اين معجون را 

بن   ابوماهر ذكر كرده كه جابر قطيفي عالج عبداهللا استاند و آن در حقيقت ترياقي حرانيان ترياق البرص ناميده

بگيرند ترياق  نسخة آنا ظاهر شد به اين ترياق كرده بود در مدت اندك صحت تام يافت سليمان در برص كه او ر

كبير پنج مثقال ترياق اربعه ده مثقال معجون كلكالنج ده مثقال معجون انقرويا بيخ شجر سقمونيا بيخ قثاءالحمار 

يا و معجون مثروديطوس هر واحد ده هر واحد پنج مثقال ايارج فيقرا و ايارج اركاغانيس و ايارج روفس و ايارج لوغاذ

 كهنه حل كنند و در آفتاب پنج روز و در شبها زير آسمان بدارند و هر روز دو به شرابمثقال اين همه معجونات را 

الحديد   خشك گردد و سائيدن آنها ممكن شود پس باريك بسايند و بگيرند خبثكه آنسه دفع حركت دهند تا 

 به سرشند جيدالجوهر به عسلادام سي مثقال او باريك سائيده بر آن انداخته بار ديگر  ببه روغنمدبر بسركة بريان 

 مذكور حركت دهند و هر روز چند بار حركت دهند تا غسل را نشف كند و خشك به طريقو باز در آفتاب نهند و 

به ل بر همان طريق  باريك بسايند و اگر در آفتاب خشك نشود چندان كه سائيدن ممكن گردد با عسبه عدهگردد 
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 يك و نيم ترياق فارغ شديم ذكر ماز اين كه آن در عسل منحل شود و بار ديگر معجون گردد و چون سرشند

 مجموعي را كه جمع كرد او را بختيشوع كبير در تغير رنگ برص حتي كه بر رنگ بدن تا چهل روز باقي ماند

فران الحديد و كف دريا و گوگرد ابيض و عاقرقرحا و شيطرج فارسي و بيخ سوخته و مويزج سوخته و زع نسخة آن

النيل و برادة مس اين همه را در صره بسته بسركة كه اندر آن قطعة از حجر كحل  خردل سياه و ماهيزهرج و حب

 طال كنند و يك روز آن را يك روز به عدهداخل كرده باشند خوب بجوشانند حتي كه سركه غليظ و سياه گردد 

 ذكر كرده كه اين برص را ديگر اگر يافته شود يا بخاكستر لحم او يا بخون كركس يا خون خشاف بخون مار سياه

 اصلي بازآرد و اگر از نوعي باشد كه صحت پذيرد و اگر از نوعي باشد كه البته به نشود به رنگزائل كند و موضع را 

ون عقاب و زهرة نر گاؤ و حناي سوخته و بلون اصلي تا يك سال يا كم يا زياده باقي ماند بگيرند خون كركس و خ

الحديد فوالد و شيطرج فارسي و گل كبريا پوست يا بيخ آن و شحم انار رسيده شيرين باشد يا ترش  زعفران  و خبث

و مازو سوخته و غير سوخته اين همه را در صاليه با خونهاي مذكوره بدفعات متوالي در آفتاب بسايند تا خشك 

 بسركة تند مقدار به عده مقداري كثير از آنها تشرب نمايد و مثل ذرور گردد كه آننها نمايند تا گردد باز تسقيه بخو

 بر اينطالي موضع حل كرده طالي غليظ نمايند و وقت صبح و بغير شستن آن وقت عشا تجديد كنند و تا سه روز 

 اندك روغن بنفشه چرب كنند و در مواظبت نمايند بعد از آن بدست بمالند پس اگر رنگ او شديدالتغير باشد به

داد  كرد و دواي برص مي  و در بصره زني بود كه عالج اطفال مي استحمام داخل نمايند اين مجرب در نهايت قوت

يافتند مدتي با او معرفت  آمدند و آنچه از دوا و طال ميداد بدان انتفاع مي حتي كه مردم از مواضع بسيار نزد او مي

زنجبيل و فلفل سفيد و خربق  نسخة آن بياموختم و آن اين حب بود كه آناز وي بياموزم تا گرفتم كه آن عالج 

سياه و ايارج فيقرا همه برابر كوفته بيخته با بارزد محلول در شراب سرشته حبها سازند شربتي از آن سه درم و اين 

 قرص از اينبيخته قرص سازند و كرد شيطرج و سرمه و مازو و استخوان ماهي سوخته و زاج سرخ كوفته  طال مي

   حل كرده بر برص بدان طال كنندبه سركهقطعة گرفته 



1126 

 

  بهق ابيض

 كه بر ظاهر جلد حادث شود و در اكثر مستدير بوده بر چهره افتد و باشد كه تا ر استو آن سفيدي رقيق غيرغائ

 چون ضعيف باشد اما ست ا وضح نيز گويند و بهندي چهيپ نامند سببش سبب محدث برصآن رابسينه رسد و 

به  شيخ سبب او بلغم خام باشد و به قولمادة اين رقيق و قوت دافعه قوي و مادة برص غليظ دافعه ضعيف بود و 

 طبري مادة او رطوبت محترقه است شبيه بغبار ميان سفيد و سياه و ايضاً طبري بمقام ديگر نوشته كه اين قول

 دفع كند پس اگر رقيق و گرم گردد و بطرف سطح آن راود و طبيعت مرض از رطوبت فاسد بود كه بغذا صرف نش

بدن مندفع شود از آن بهق افتد و اگر غليظ شود و بر آن لزوجت غلبه كند و طرف لحم و عظم اخذ كند از آن برص 

از بدن مثل سينه و گردن و دست و پيشاني و چهره بدان مخصوص  پيدا شود و اين مرض عام بود و گاهي بقعة 

به  مادة او فاني شود و زائل گردد و گويند كه اين مرض كه آنباشد پس مدام از آن بقعه پوست باريك جدا شود تا 

شود بسب اسهال مفرط و اگرچه آن اسهال از هيضه باشد و ايضاً به اطلية جاليه زايل گردد و فرق   زائل ميسرعت

به متقشر بود و رنگ اورنگ بشره را تغير اندك دهد ميان اين و برص در بحث برص مذكور شد و ايضاً بهق دائم 

 بياض تام و برص شديدالبياض بود و البته متقشر نشود و تغير مفرط از رنگ بشره دهد و به سوي غيرت نه سوي

 در  است گويد كه بهق مثل برصانطاكيافتد و   و در ابتداي بلوغ مردان و زنان را مي استبهق مزمن اسلم از برص

 و صورت او اين استيم و اين نيز از امراض متعديه است اجماعاً و متوارثه نزد طبيب و ظاهر خالف سبب و تقس

 سفيدي اگر بلغم غالب بود و گاهي بهق ابيض را ضعف گرده تقدم نمايد و به سوي  استتغير جلد از رنگ طبيعي

 رقت ماده و ميان به سببي گردد بسا باشد كه وضح بلغمي مزاجان را در تابستان حادث شود و در زمستان مختف

 او در چين و چنان چهانگشتان ابتدا كند و اكثر در بالد مرطوب افتد و قريب نيست كه در هند و حبش يافته شود 

تركستان كثرت نمايد و سبب او خاص كثرت غسل به آب سردست و خوردن ماهي شور مثل بادنجان و گويند كه 

 سبكتر از عالج برص عالج اين نمايند و ايضاً عالجنچه در برص گذشت پوشيدن پارچهاي درشت و سبب عام آ
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كند و ديگر   بلغم كنند و گلنار و بابچي برابر وزن گرفته كوفته بيخته در آب آميخته ماليدن فائده ميبه مسهلتنقية 

شد كه ماده در بدن  گويد بسيار باحكيم ارزانيادوية جاليه طال كنند و چون كهنه گردد بمعالجات برص پردازند و 

 عاقرقرحا آطريالل پوست بيخ كبر شيطرج  استكمتر بود و به اطليه بي تنقيه نفع تمام حاصل آيد و اين دوا مجرب

 و عسل سرشته مقدار يك مثقال بدهند و يك ساعت در آفتاب به سركه دو درم جمله را كوفته بيخته هر يك

ذكر رجا كه بهق بود آمله شود و زردآب برآيد و صحت رد نمايد نشانند تا عرق كند پس همان روز يا روز ديگر ه

 خون كه آن كندش تخم ترب مساوي گرفته بهق را بنطرون شسته پس خاريده چندادوية مفرده نافع بهق ابيض

 و كذا روغن بيضه نوشادر مخلوط كرده ده بار طال كردن  است مجرب سويديبه مرات بدان طال كردن به عدهبرآيد 

 و كذا گل سوسن به مرات سرشته به سركه زرد خشك كرده مثل غبار سائيده خربزهوست و ضماد پوست مجرب ا

سفيد و كذا خاكستر سرطان نهري و كذا قلب پياز عنصل باريك سوده در حمام چند بار و ضماد و اكل قنابري و 

به  قسط ضمادحد مجرب نوشته و  و كذا فوه بسركة تند هر وابه سركهضماد شراب كهنه و آرد باقال و كذا صمخه 

 و به سركه در آفتاب يا حمام و كذا شونيز به سركه يا سركه سرشته و كذا فلفل سياه و نطرون و كذا محموده عسل

 آميخته و به عسل و كذا تخم سداب وكندش برابر و كذا سير سوخته و غيرسوخته به سركهكذا سداب بنطرون يا 

 دو درم و فلفل سياه چهار درم و كذا تخم هر يكام و كذا آرد باقال و نخودسرخ كذا سير و باديان سائيده در حم

 و آرد گندم پخته و كذا پياز به سركه و كذا شير انجير تنها يا به آرد جو و سركه و كذا انجير خام به سركهخطمي 

ذا خرمهرة سوخته و كذا  در آفتاب و كذا جوزالسرو و كبه سركه و كذا پياز سوخته يا غيرسوخته به سركهنرگس 

به  و سركه و كذا خون خرگوش گرم وقت ذبح آن و كذا پوست درخت و لب به عسل و كذا خردل به سركهكف دريا 

 و كذا تخم ابخره و پياز به سركه عنصل و حنا سرشته و كذا مارقشيشا به سركه و كذا برگ حرف سفيد سوده سركه

 بالخاصيت و كذا كهربا و سركه و كذا به سركهثاءالحمار و يا بيخ آن  و كذا عصارة قبه سركهنرگس و كذا گوگرد 

به  يا به آب كرفس و كذا اشق به سركه و كذا حلزون سوخته و كذا تخم ترب به مرات در آفتاب به سركهتخم پياز 
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 و ه سركهب سرشته و كذا بورق به سركه و كذا خزف تنور و تخم ترب به عسل و كذا نيل هندي و كذا فرفيون سركه

 آميخته و كذا پياز عنصل بريان و به عسل و كذا بندق هندي و كذا سير صحرائي به عسلكذا زنجبيل و هيل برابر 

 سرشته و كذا خاكستر مار كه در خانه باشد به آب سداب سرشته بالخاصيت و كذا روغن به سركهكندش مساوي 

ب پخته سوده و كذا شيلم و گوگرد بعد تنقيه در آفتاب يا گاو و عسل و سداب ده مرتبه و كذا آرد جو و انجير به آ

 تند در حمام چند بارد به سركهحمام پنج مرتبه و كذا خربق سفيد پنج درم خربق سياه دو نيم درم باريك سوده 

 آميخته و كذا جنديبدستر و تخم به سركهكذا بيخ ياسمين صحرائي باريك سوده به انجير در آب پخته آميخته يا 

 سرشته و به عسل بسركة تند سرشته چند مرتبه و كذا كباش قرنفل و كندش و تخم ترب مساوي باريك سوده ترب

 سرشته در حمان چند مرتبه و كذا به عسلكذا خاكستر سرطان بحري و كذا تخم مويز بيخ درم تخم ترب ده درم 

 و مساوي بسعل سرشته و كذا كندش  و كذا حب بلسان و تخم بيدانجير و زرنيخ زربه سركه يا به عسلماذريون 

به  سرشته و كذا زروان سفيد و كبريت چند بار و كذا مويزج و زرنيخ سرخ برابر باريك سوده به سركهباريك سوده 

 و كذا آب به سركه سرشته چند بار و كذا سرگين موش و كذا صدف باريك سوده يا خاكستر آن و كذا ماميران زيت

 آميخته و كذا گردة بز شكافته به عسلة خارپشت و كذا دردي سركه و كندش برابر برگ انجير سياه و كذا زهر

 يا عسل و كذا حرف به سركه فوه و كذا عصفر و طال و شربگوگرد بر آن پاشيده بريان كرده زردآب آن گرفته 

 كذا زوفرا كه آن  و كذا وج و كذا ورس يك مثقال و كذا خردل و كذا نانخواه و كذا زراوند مدحرج وبه سركهسياه 

خر است و كذا قنه و كذا غاريقون چند روز متواتر و كذا كرنب و كذا خربق سفيد و كذا صبر و كذا قفرا ليهود و كذا 

 سه درم تا سي و پنج روز متواتر به عسل بمداومت و كذا هيل دو درم هر روز به عسل شير آمله و اكلشحم حنظل 

 آب فراسيون هر روز ده درم تا ده روز و اختالط محموده و شرب كثير ه مراتبو كذا هليلة كابلي خسته دور كرده 

 يا پوست به مغزالنيل و مالش    كه مقوي فعل آنهاست و تنقيه بحببه عسلبه ادوية بهق و كذا سرشتن ادوية آن 

 به قول و  استخرپزة زرد و كذا برگ ترب در حمام چند بارد غسل به آب كبريتي هر واحد جالي و قالع بهق ابيض
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 سهاگة خام در آب ليمون كاغذي حل كرده تا يك هفته ضماد كنند و در آفتاب نشينند و اگر زرنيخ اطباي هند

 برگ كيله را سوخته در آب آميخته ديگربرابر سهاگه افزوده در ترشي انبة خام سوده طال نمايند نيز مفيد بود 

لي بسوزند و يا شير ميش سائيده طال نمايند و تمام روز بدارند  كه چهيپ را دور كند عدس در ظر ف گديگربمالند 

 تخم ترب باريك سائيده در دوغ ترش ديگر آرند به عملوقت شام با شير مذكور بشويند و سه چهار روز همچنين 

 بيخ ديگر شبنم از درخت نخود يا كنجد گرفته بمالند ديگرآميزند و طال نموده در آفتاب نشينند تا خشك شود 

 ياسمين سوده به روغن سنگ كورند ديگر نرملي به آب سوه ماليده باشند ديگرسركنده با سركه سائيده طال كنند 

 از ديگرنشانند بر بهق بمالند   شير درخت رتن جوت كه بر خندق احاطة باغها اكثر ميديگرطال كرده باشند 

ارند و سر سوراخ به آرد بند كرده همراه استخوان ساق گوسفند نصف مغز او برآورده گره زرد چوب در آن بگذ

گوشت نانخورش بپزند و بعد پختن آن گره را از استخوان برآرند و ما اندك سهاگة خام در آب ساده يا آب ليمو 

  كه بهق ابيض را نافعاطريفل مفيد بهق ذكر ادوية مركبه  استسائيده ضماد كرده باشند كه دفاع بهق و كلف

 ده درم دوقو بيست درم وج دو درم مصطكي سه درم افسنتين پنج هر يك آمله برگ سنا  هليلة كابلي بليلهاست

الفار سهاگة بريان هر   براي چهيپ از مجربات راقم نيله تهوتهه سمحبدرم مويز منقي سي درم عسل قدر كفايت 

صندل سائيده بر  نيم نيم سرخ حب سازند و صندل در آب ليمو سوده اين حب با به قدرواحد يك ماشه سائيده 

 جهت بهق نافع از بياض اوستادي  كهييدوابهق ابيص يا اسود ضماد كنند و بعد يك ساعت به آب سرد بشويند 

 مجرب اكاس بيل نيم پاو ايضاً منهمرحومي نگند نه ماه مرچ سياه پنج ماشه هر دو در پاو آثار آب خورده باشند 

مرچ سياه سه ماشه و ربع كوفته در آب اكاس نيل كهرل كرده  چهار دام هر يكچوگ بابچي توتيا گندهك سهاگه 

 دو توله هر يك پوست بيخ سپستان پوست بيخ نيل دشتي پوست بيخ انجير صحرائي ايضاً عنهبر بهق بمالند 

 كه بارها آزمده از بياض مذكور دوائيگندك يك توله كوفته بيخته در شير بز سياه آميخته بر موضع بهق طال كنند 

الفار دو سرخ را در آب سائيده سه حصه كرده هر روز يك حصه بهق بمالند بعد چند  سرخ شش ماشه سمصندل 
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 چهيپ صندل سفيد به جهت نوع ديگرساعت بشويند و قدري روغن چنبيلي بمالند و در سرما استعمال كنند 

ينند بعد خشك شدن به آب چهار ماشه هرتال طبقي دو ماشه هر دو را در آب ليمو سوده بمالند و در آفتاب نش

الفار دو نيم سرخ باريك سوده   مجرب صندل سفيد و سرخ نشاسته هر واحد يك توله سمنوع ديگرگرم بشويند 

 ايضاً برنج سانهي الكه تخم پنوار به آب شبينه مكرر طال نمايند  دواي ديگرسرشته طال نمايند به گالب قدري

 برگ كرنج زردچوبه هر واحد يك جزو سهاگة ده ايضاًكه سائيده بمالند سهاگة بريان بابچي تخم ترب مساوي با سر

 بابچي ايضاً تخم ترب زردچوبه ناگ كيسر سرشف در آب جغرات سائيده طال نمايند ايضاًجزو سائيده طال كنند 

يكي  كنار دشتي ساخته به قدريك استار گيرو ربع استار هر دو را به آب ادرك دو روز سحق بليغ نموده حبها 

 و صرف براي ضماد نوشته  استبخورند و يكي ضماد سازند و در نسخة ديگر گندهك آمله سار يك توله نيز داخل

سا بهروز زردچوب صبر   نمكبه رنگ براي چهيپ تخم پنوار نيم پاو سرشف زرد تخم ترب اجواين باي ضماد

بز بريان دو ماشه سائيده بدوغ آميخته  هفت ماشه توتياي سهر يكسقوطري دارهلد قسط تلخ گوگرد سهاگة بريان 

 مرداسنگ دال گندهك آمله سار ايضاًطال سازند و در آفتاب نشينند و بعد يك گهري به آب نميگرم غسل كنند 

 بهق ابيض شيطرج فوه تخم ترب كندش خردل به جهت طالسهاگه تخم ترب برابر در عرق ليمو سائيده طال كنند 

براي بهق  طال  استتيز بساينده و در آفتاب طال كنند كه برص و بهق سياه را نيز نافعشب يماني زرنيخ برابر بسركة 

سفيد زرچوب آبنه هلدي آمله دانه الكه گندهك آنوال سار تخم پنوار گندهك چهاچيه مساوي كوفته بيخته به آب 

د كه مضحمل شود بعد  براي بهق پوست تخم مرغ را در سركة كهنه سه روز بخيساننطالخالص سرشته طال نمايند 

از آن نوشادر و نمك كوفته با يكديگر آميزند و سه روز متواتر بمالند اگر برطرف شود بهتر واال بار ديگر گل ارمني 

 تخم ترب و تخم جرجير و فوه و كندش و شيطرج و تخم حنظل و ماذريون و خردل و طالي ديگرداخل نمايند 

 برند و هرگاه بردند و آبله كند كار بهو اين طال سخت قويست قدري قليل  طال كنند به سركهسقمونيا برابر كوفته 

 به نسخة هندي نافع بهق و برص و معجون بالدرروزي چند طال نبايد كرد تا ساكن شود پس معاودت بايد كرد 
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ر منجمد  شيكه آنمعمول مؤلف مفتاح بالدر كاله دور كرده پاو آثار در شير ماده گاو دو نيم رطل بجوشانند چند

شود بالدر را برآورده از پارچه صاف كرده نيم رطل كنجد سياه سوده آميخته خوب بكوبند تا يكذات گردد پس 

 نيم رطل كوفته بيخته هر يك ده درم بابچي هليلة سياه هر يكقسط تلخ دارچيني جوزبويه قرنفل نارمشك ساذج 

انطاكي  اقوال اطبا بسازند شربت مثقالي تا دو درم معجون به طريقبا نيم وزن اجزا عسل و پنج رطل شكر سفيد 

گويد كه در بهق ابيض ابتدا بقي از آب ترب و عسل و بورق كنند و قبل اين ماهي شور خورانيده باشند بعد از آن 

 شش درم بادآورد هر يكالسوس ده درم بنفشه تر پرسياوشان نعنع صعتر كرويا  اين منضج استعمال نمايند اصل

طيانا هر واحد سه درم خردل پوست بيخ كبر هر واحد دو درم در ده چند آن آب بجوشانند حتي كه فرنجمشك جن

ربع بماند صاف كرده همه را در سه مرتبه بنوشند و بعد دو هفته براي تنقيه ايارج كبار دهند صبح و اطريفل كبير 

اثاناسيا يا سنجرينيا دهند و از اطلية وقت شام و جوارش فلفل اگر فصل سرما باشد و عليل سرد و مزاج بود واال 

آميزند و ايضاً شيح   كه در عالج برص مسطور شد و گاهي با آن كندش و شيطرج مي استخاص بدان روغن بادنجان

و پوست بيضه و نوشادر بسايند و در سركه يا آب ليمون بپزند تا حل شود و طال كنند و ماليدن مگس مفيد بود و يا 

 حتي كه از چشم و براي  استند و بر آن طالي مذكور نهند و گويند كه اين طال مزيل بياضبر محل بهق شرط زن

 آيد و كار به نزد استحكام در اينجامطلق بهق و برص حتي كه در غير انسان و همه آنچه در برص گفته شد 

فيداب و احب بود همه  و از جمله چيزها كه احتراز از آن در بهق س استماءالعسل بزرگترين مشروب در بهق ابيض

 گويد كه در بهث ابيض اين معجون بعد تنقيه نفع مسيحي و بارد رطب مثل خرپزة هندي ر استسفيد مثل شي

الطيب مصطكي جوزبوا ابهل شيح زنجبيل پودينة نهري سليخه قسط اسارون تخم كرفس انيسون نانخواه  كند سنبل

ليله آمله هر واحد ده درم عسل مقدار حاجت شربت آن چهار هر واحد پنج درم افتيمون مويز منقي هليلة سياه ب

 زنجبيل قسط اسارون هر واحد پنج درم افتيمون مويز منقي هليلة سياه بليله آمله هر واحد ده درم عسل ديگردرم 

 زنجبيل قسط اسارون هر واحد دو درم افتيمون چهار درم كماذريوس ديگر حاجت شربت آن چهار درم به قدر
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زبوا اسقولوقندريون سليخه هر واحد دو درم صعتر كوهي چهار درم صبر غاريقون هر واحد هشت درم مصطكي جو

به تربد سفيد مقل هر واحد پنج درم عسل مقدار حاجت شربت چهار درم و بر بهق سفيد و سياه هر دو خربق سياه 

 طال كنند به عسلو بيخ سوسن  به سركه و شيطرج به سركه و فوه به سركه و طبيخ ترمس و پوست بيخ كبر سركه

به و براي بهق سفيد قسط جنطيانا مر زراوند مدحرج عاقرقرحا هر واحد يك درم تخم ترب چهار درم كوفته بيخته 

 گوگرد سوخته چهار درم فرفيون سوخته يك درم بالدر سوخته نيمدرم ديگر و قطران بسرند و طال كنند سركه

 يا بقطران كه با سركه جوشانيده باشند به سرشند آن قطران گداخته باشند خربق سياه دو درم كوفته بسركة كه در

 اال  است گويد كه عالج بهق ابيض مثل عالج برصمجوسي سركه فاني شود و قطران باقي ماند و طال كنند كه آنتا 

ه او اين دواست كه  زيادتي قوت برص بر بهق بود و از ادويبه حسببرص  تر در قوت از ادوية   ادوية بهق ضعيفكه آن

به  سرشته و يا پوست بيخ كبر به سركهآهك ديده به آب حل كرده بر موضع طال كنند و يا بترمس باريك سوده 

 براي بهق ابيض شيطرج و عاقرقرحا و تخم ترب و كندش و خردل مساوي باريك سوده صفت طال طال كنند سركه

 و در به سرشند به عسل جزو نطرون دو جزو باريك سائيده  زنگار يكديگربسركة خمر سرشته در آفتاب طال كنند 

 اوقيه آهك دو اوقيه يك و نيم براي بهق سفيد مس سوخته و نوشادر هر واحد ديگرآفتاب يا در حمام طال نمايند 

 گويد كه عالج بهق ابيض بخوردن گلقند عسلي و سعيددر سركه تر كرده يك هفته در آفتاب نهند و طال كنند 

 حمام بر نهار و قي در هر ماه دو مرتبه و اسهال در هر فصل بحب صبر يا بحب ايارج كنند و از اغذية مولد تعرق در

بلغم منع كنند و طال بحضض و ميعه و گوگرد و مازو و خربق سياه و كندش و فوه و تخم ترب مساوي سائيده 

 كه مريض را حب مخرج بلغم ين استا گويد كه عالج بهق ابيض ابومنصوربسركة خمر سرشته استعمال نمايند 

يكه سرشته شود شربتي سه درم به قدرمثل اين حب بخورانند پوست هليلة كابلي دو درم تربد سفيد يك درم عسل 

 در هر ماه چهار بار  استو يا بگيرند اطريفل صغير دو درم تربد يك درم شحم حنظل ربع درم و اين يك شربت

 و غير اغذية مولد بلغم پرهيز كنند و بخوردن اطريفل خربزهو از شير و ماهي و بخورند و يا بعض ايارجات بدهند 
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به  طال كنند و يا بصابون طال بر طال به سركهالصبغ  صغير و دخول حمام مداومت نمايند و بر موضع شيطرج و فوه

 كه در Ĥن استاين هم سخة و ن است ببرد و طال بعد تنقية بدن كنند و اين طال قويآن را در آفتاب نمايند كه سركه

 گويد كه هر صبح مطبوخ بادرنجبويه سه ابن الياس فوه عوض عاقرقرحا نوشته در اينجاقول مجوسي گذشت ليكن 

به القرطم بعد از آن تنقية بدن  قند شكري ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود و مغز بادام يا مغز حببه گلدرم 

ون باشد و مقوي بشحم حنظل بود و قي كردن بتخم ترب و تخم شبت و ي نمايند كه در آن تربد و غاريقمطبوخ

السوس و نمك و عسل ايشان را نافع بود و بنخودآب با لحوم ماكيان و كبك و تيهو و دراج غذا سازند و بعد  اصل

 كه در قول مجوسي گذشت و در نسخة ديگر فوه Ĥن استتنقية بدن اين طال كنند و نسخة اين سواي خردل هم

ض عاقرقرحاست و خوردن فاشر ابهق و برص را زائل كند و بگيرند حنظل و قنطوريون دقيق و موضع را بخرقة عو

السوس و بادرنجبويه با گلقند بنوشند و بايد   گويد كه هر صبح طبيخ باديان و اصلخجنديدرشت ماليده طال كنند 

ت بلغم به مسهال و بعد نضج تنقيه  استالقرطم در بهق ابيض و برص استعمال نكنند كه آن مورث برص كه حب

كنند يا بگيرند دو درم اطريفل صغير و تربد يك درم و شحم حنظل يكدانگ و كتيرا نيم دانگ و مصطكي نيم دانگ 

 در هر ماه سه چهار مرتبه مواظبت نمايند و يا به ايارج لوغاذيا و بعد بر اين و  استاضافه كنند و اين يك شربت

 سرشته به سركهالصبغ سائيده   و شيطرج عاقرقرحا فوه است نافعآن راال اطليه كنند و اين طال تنقية تامه استعم

 كه نظر كنند بقوت عليل و سن و مزاج وعادت و صناعت او و اين است گويد كه عالج بهق ابيض طبريطال كنند 

بي استفراغ آن نكنند و از بفصل سال پس اگر فصل چنان باشد كه در آن استفراغ ماده جائز نبود بوجهي و سب

معالجه بر اصالح غذا اقتصار نمايند و غذاي او مصلح خون گردانند و از اطعمة مرطبه البته اجتناب ورزند پس هرگاه 

 كنند اگر بدن ممتلي به امتالي قوي باشد و بعض اوائل به فصدزمانة برسد كه در آن استفراغ جائز باشد ابتدا 

 اگر امتال فصد استبه اند و امر چنين نيست بلكه بهترين اشيا در معالجة او استفراغ  ردهصاحب بهق را از فصد منع ك

الملك و اندك شحم حنظل  قوي باشد پس نگاه كنند اگر بهق بر سينه و گردن باشد حقنه كه در آن بابونه و اكليل
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 اين مطبوخ به عدها بدهند  آرند و بعد دو سه دفعه از استعمال حقنه چند روز راحت دهند و غذبه عملباشد 

هليلة سياه تخم دور كرده ده درم پوست هليلة كابلي هفت درم پوست بليله آمله سناي مكي  نسخة آنبنوشانند 

اسطوخودوس قنطوريون دقيق حشيش غافث افسنتين رومي اسقولوقندريون هر واحد سه درم ماميران چيني شحم 

ن باديان هر واحد دو درم افتيمون هفت درم با يك نيم درم ريوند  درم تخم كرفس انيسويك و نيمحنظل هر واحد 

 به قدر مطبوخ بپزند و صرة افتيمون در آن اندازند پس به دستوركوفته در صره بسته مويز منقي بيست درم همه را 

  و تقويت اين شربت چنان كنند استاحتمال قوت مريض صاف كرده بنوشند و اتم شربت او يك صد و بيست درم

 و قبل از به سرشند به عسلكه يك درم غاريقون و نيم درم تربد دو دانگ ايارج فيقرا و سه طسوج سقمونيا سائيده 

 راحت دهند به عده مطبوخ در مدت يك ماه دو شربت بنوشند از اينتناول مطبوخ يك ساعت زماني در آن بمالند و 

باز آيد بعد از آن بصورت بهق نظر كنند پس اگر كم شده و چند روز ترك نمايند و اصالح غذاي او كنند تا قوت او 

باشد حاجت بطالي او نيست كه آن بدخول حمام و مالش منحل و متقشر گردد واگر كم نشود و معالجه در آن 

اثري نكرده باشد امر بغر عزه از مويزج و عاقرقرحا كنند و آنچه در باب غرغره براي فالج و لقوه و استرخا ذكر كرديم 

 اين طال كنند بگيرند گوگرد يك جزو نمك هندي نيم جزو جرمل مثل او تخم ترب كندش هر واحد دو ثلث  عدهبه

 دو جزو سائيده بسركة خمر حل كرده در حمام بر موضع بهق سه روز متواتر طال نمايند ودران عرطنيثاجزو بيخ 

 زوال آن گلقند عسلي و سكنجبين بزوري عرق آورند پس آب گرم بر آن ريزند و بپارچة درشت بمالند و دائم تا

 از آن پاك گرداند و از آنچه در كتابي نديدم و جماعتي از اطباي فضال را ديدم كه آندهند اگر متحمل اين باشد تا 

كردند از احتجام البته و از جماع و اگرچه  كردند صاحب بهق ابيض را به اين طور كه ايشان منع مي كه عالج مي

نوشانيدند و بهق به اين   نقوع صبر بكاسني ميĤن راكردند به نشستن در چشمة كبريتي و ايش امر ميامتال بودي و 

ايم و اگرچه در كتب نيست خون كبوتربچه است كه مذبح خارج شود و  شد و از طالئيكه تجربه كرده طريق زائل مي

نويسد كه   او در مقامي ديگر ميايضاًن  ماليدخربزهصمغ در سركه گداخته و مالش او در حمام و اشنان سبز و مغز 
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عالج بهق تنقية بدن به اين مطبوخ ست پوست هليلة كابلي چهل درم افسنتين رومي شاهتره هر واحد پنج درم 

افتيمون هفت درم قنطوريون حشيش غافث هر واحد پنج درم فودمو هر واحد سه درم مويز منقي بيست درم همه 

 بعد صاف كردن هفتاد تا هشتاد درم از آن صاف كرده بر آن پنج درم شكر سفيد دو  مطبوخ بجوشانند وبه دستوررا 

 از اغذية غليظه به عده بعد پرهيز بنوشند و اين دو يا سه دفعه در يك ماه بنوشند گرم نيمدانگ نيم نفطي انداخته 

كة كه در آن تخم ترب و كندش  امر كنند و موضع را بسريك بار پرهيز نمايند و بدخول حمام در هر دو روز به الكل

 بدان بهق را بعد تنقية بدن طال كنند چيزي كهسوده باشند بمالند و دائم اطريفل صغير استعمال كنند و بهترين 

كنند و اين   آميخته نيز استعمال ميبه سركه و گاهي در آن فلفل سفيد سوده  استافشردة برگ انجره و مصل ترش

ن خلقي را عالج كردم بريختن آب گرم كه در آن نمك و كبريت جوشانيده بود و شود و م  زائل ميبه سرعتمرض 

 و در آن راكند و شستن موضع به آب گرم مدام   زائل ميآن را  استصحت تام يافتند و طالي هر روغن و بهتر زيت

سمانجوني و نمايد و بيخ سوسن آ  زائل ميآن راكند و محنت و تعب بصولجان و لعب بدن حتي كه عرق آيد  مي

  كند خاكستر ايرسا كه حل كرده نيز آن را زائل مي

  بهق اسود

 بمالند مانند سبوس از آن جدا شود و بعد ماليدن سرخ آن راو آن نشانهاي سياه بود كه بر جلد حادث شود و چون 

به و بادي نمايد و چون افراط كند برص او سود حادث گردد و حدوث او از مخالطت مرة سودا با خون و جريان ا

 سودا حادث شود و به سوي احتراق صفرا و رايشان و ميل او و به سبب كه جوانان را آن است جلد بود و اكثر سوي

 گويد انطاكيهمچنين در بالد حاره و در مداومت كنندگان كد و تعقب و تناول كنندگان اغذية حريفة مولد سودا و 

 از افراط عطش افتد و صورت او تغير جلد از كه آنطيش نيز نامند بهر كه بهق اسود در اكثر قوابي و حزاز گويند و تع

 سبب غلبة سودا و اغلب در تولد او تقدم ضعف طحال بود و بساست كه مقدمة  است سياهيبه سويرنگ طبيعي 

 فضالت خون و به سوي استناد او در آن هنگام به سببجذام باشد مگر در زنان حامله و از حبس حيض ايشان 
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 اول فصد كنند و مسهل سودا و ماءالجبن دهند بالجمله عالج خاص او خوردن ماهي شور و مثل بادنجان بود سبب

مانند عالج جذام عالج كنند و ترطيب بدن و مزاج به استحمام مفرط و به اغذية مولد خون رطب نمايند و خربق 

 و همچنين مرواريد ناسفته با سركة  استب طال كنند و طالي زرنيخ و زاج و گوگرد به آب ترب مجربه سركهسياه 

الفار يكحبه سوده طالي  كهنه سحق كرده بر محل بهق سياه و سفيد ماليدن مجرب و صندل سفيد يك ماشه سم

 طبري گويد اقوال مهرهرقيق ساختن و بعد چهار گهري شستن در ازالة بهق سياه از مجربات صاحب تكمله است 

 آنچه بعد تنقيه دهند بجايش اطريفل كه آن كردم بعينه معالجة بهق اسودست غير كه آنچه در عالج بهق ابيض ذكر

 مذكور به طريقصغير و كبير بدهند اگر مزاج او متحمل باشد و اگر مزاج او حدت پذيرد يا خشك گردد معالجة او 

تر مثل فصل  و بفضل موافق مزاج او اعتدال يابد و نقل معالجة اكه آنترك نمايند و تعديل بتطفيه و ترطيب كنند تا 

كند اسهال بهليلة   گويد كه بهق اسود را نفع ميعيسي بلد اوفق نقل نمايند به سويربيع يا خريف كنند و از بلد او 

سياه و كابلي و بليله و آمله و افتيمون و بسفائج و نمك هندي و الجورد مغسول و اسطوخودوس و غاريقون و حجر 

 زرنيخ احمر نيكو استمذكور شد بدان طال نمايند و خاصةً براي بهق اسود اين طال ارمني و هرچه در بهق ابيض 

 خربق سياه خربق سفيد آهك مغسول ديگربنطرون و گوگرد آميخته بعد ماليدن آن بنطرون در آفتاب طال كنند 

 كنند اگر در فصدبه  كه ابتدا  استفرمايد واجب  ميشيخ طال نمايند به سركهالنعمان  پوست بيخ كبر صبر شقائق

 طبيخ افتيمون  و غاريقون و هليلة سياه و به مثلآنجا كثرت خون باشد و به استفراغ خلط محترق و سوداوي 

النفع بود و  بسفائج و اسطوخودوس بمويز و انجير و مانند آن و حجر ارمني و الجورد چون در ادوية آن افتد بالغ

 درم يك هر روز  استآن و از استفراغات مالئم ماءالجبن به افتيمونخربق و ايارج لوغاذيا و ايارج روفس و غير 

الكيموس و   استعمال اغذية حسنآن راكند  افتيمون در يك قدح ماءالجبن به آهستگي بنوشند و گاهي نفع مي

ونيز استعمال حمامات و استعمال اطريفالت افتيموني سفوف نافع براي آن و براي برص اسود نيز هليلة سياه آمله ش

هر واحد يك جزو زوفرا يك نيم جزو هر روز سه صبح و سه درم وقت عشا بخورند و هرگاه بدن گرم شود چند روز 
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 عنايت به اشتغال به اصالح حال طحال اگر فاسد باشد و از جذب  استترك نمايند بعد از آن اعاده كنند و الزم

ب خون صحيح استعمال كنند و هرگاه آبله كند چند روز سودا ضعيف بود و بعد از آن اطلية قاشرة قوي الجال و جاذ

گذارند كه آبله   آن حاجت افتد و گاهي نميبه سوي معاودت كنند اگر به عده جلد ساقط گردد كه آنراحت دهند تا 

نمايند و اين ادويه مثل   ساكن گردد بعد از آن اعاده ميكه آنكنند تا  كند بلكه هرگاه در سوزش آغاز كند ترك مي

ج نيز به يكثافسيا و فلفل و خردل و حرف و شير تيوع و شيطرج و حرمل و تخم ترب و پوست بيخ كبريت و طال بك

 شدت جذب خون و استخوان بوسيده و نوي كهنة بوسيده از ديوار گرفته و جميع به سبب  استنافع در بهق و برص

 طالي جيد صفت  است آب قنابري و طبيخ حنظلجاليات قوية مذكوره در باب قلع آثار و آبهائيكه بدان طال كنند

بگيرند تخم ترب و يا كندش سوده بربهق اسود در حمام طال كنند و ايضاً تخم ترب و تخم خردل به انجير مطبوخ 

 طالي جيد شونيز بريان شيطرج فارسي هر واحد ده درم شب يماني نشاسته هر ايضاًدر سركه سرشته طال نمايند 

 اگر ار عارض شود به عدهزو هر واحد دو درم تخم  حرمل بريان پنج درم بسركة تند طال كنند واحد سه درم زاج ما

صاحب  زنان نمايند و جميع اطلية قوية مذكوره در باب برش و نمش و غيره نافع بهق اسودست به شيرتدارك آن 

ز اغذية مولد سودا منع نمايند و  كه تنقية بدن به ادوية منقي سودا كنند و اآن است گويد كه دواي بهق اسود كامل

آن براي بدل مادة معتدل به اغذية معتدله بازآرند و بعد تنقية بدن اين اطليه بر موضع طال كنند سرگين زرزور كه 

 آميخته طال نمايند و يا بگيرند پياز و باريك سائيده در آفتاب بر آن طال به سركه برنج خورانيده باشند سائيده را

 با سكنجبين سرشته در آفتاب يا در حمام طال كنند و يا خربق به عسلگيرند ترمس و باريك سوده نمايند و يا ب

 براي بهق سياه زرنيخ و زاج و كبريت مساوي باريك سائيده صفت طالسياه بگيرند و مثل سابق بدان عمل نمايند 

هال ممخرج مرة سودا مثل مطبوخ  و اسبه فصد گويد كه عالج بهق اسود اهللا ابن هبه سرشته طال كنند به سركه

افتيمون و منع از اغذية مولد سودا مثل عدس و كرنب و لحم بقر و بادنجان و استكثار از حلوا و تعديل غذا كنند و 

غذا مرطب مثل لحم ماكيان و حمالن صغار و زردي بيضه و شراب رقيق اختيار نمايند و در حمام داخل شوند و به 
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 و عسل به سركهتخم ترب و تخم جرجير و كندش و قسط هر واحد دو درم سائيده  آنصفت اين دوا طال سازند 

 كثير به مرات بعد از آن طبيخ افتيمون  استگويد كه عالج اين اوالً فصد هفت اندامابن نوح سرشته استعمال كنند 

 و هر روز به سرشند منقي بنوشند و مداومت تناول اين معجون كنند بگيرند هليلة سياه و افتيمون و كوفته با مويز

االنهضام مرطب سازند و ادمان   جوزه بخورند و از همه مولدات سودا اجتناب نمايند و غذاي او لطيف سريعبه قدر

 براي اين شيطرج طالحمام بالتوقف نمايند و تدبير ماليخوليا كنند و اطلية مذكوره در باب بهق ابيض طال نمايند 

 كه اندرون قطعة آهن جوش كرده به سركهاج هر واحد يك جزو رامك چهار جزو  دو جزو مرداسنگ زهر يكفوه 

 كه به آب قنابري طال كنند و يا اين است و طال كنند و از مجربات براي آن به سرشند سياه شود كه آنباشند تا 

هق را نافع و بگيرند خاكستر افعي سرگين سوسمار و برغوة برنج مطبوخ سائيده طال سازند كه اين هر دو نوع ب

 گويد كه در اول امر فصد از اكحلين وداجين ابن الياسالعثلب نيز بسيار نافع بود   و طال شحم عنب استمجرب

 به مطبوخ قوت و واجب نمايند و از اغذية غليظه منع كنند و استفراغ بدن بعد تمام نضج به قدركنند و اخراج خون 

هفت درم بادرنجبويه تخم كاسني باديان هر واحد سه درم بجوشانيده افتيمون يا حب آن نمايند و يا بگيرند سنا 

صاف نموده شكر ده درم داخل كرده معجون نجاح هفت درم افزوده بنوشند و بعد استفراغ بنخودات و مغز 

القرطم و لحوم تيهو و ماكيان و كبك غذا سازند و استحمام كثير استعمال نمايند و ترطيب مزاج كنند و بعد  حب

قية بدن موضع سواد را به اين ادويه طال سازند پوست بيخ كبر و شيطرج هندي و خربق سياه و خردل مساوي تن

 گويد كه فصد هر دو هفت اندام كنند و از اغذية حريفه و خجنديكوفته بيخته بسركة كهنه سرشته طال كنند 

 منع كنند و هر صبح شربت نيلوفر يا  گرمبه قوللحوم مولد سودا مثل لحم فرس و بقر و خرگوش و لحوم شكار و 

 بادام يا به لحوم بزغاله و طيور وجوب مثل لحوم به مغزبنفشه يا سكنجبين ساده بماءالجبن بنوشند و غذا حمصيه 

ات كه در آن سنا و هليلجات و افتيمون و خيارشنبر و مانند آن باشد تنقيه به مطبوخمذكوره سازند و بعد نضج 

 انطاكيير در غير وقت خلو استعمال نمايند و بعد تنقية تامة اطلية جاليه بر آن طال كنند كنند و استحمامات كث
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 مالزمت بر گلقند شكري و سفوف به عدهالبان و نمك و سكنجبين كنند   و حبخربزهگويد كه قي بشبت و مغز 

 گردد هر روز از آن چهار  افتيمون داعيبه مطبوخ بادام و شكر نمايند پس اگر حاجت به روغنسودا و آب شاهتره 

شود و اصالح اغذيه   و گاهي مقوي بالجورد كرده ميگرم نيم و به شكر خصوصاً  استاوقيه بنوشند كه آن بغايت نافع

 احتراز از چيزي كه و جمله ر استنمايند كه در برص گذشت و از اجل مشروب در بهق اسود ماءالسك  ميبه دستور

 به سبب و از شيخ جواز فصد در بهق سياه  استد يابس مثل لحم بقر و ماهي هر چيز سياه و بار استآن واجب

 Ĥن است هرگاه عالمات واله بر آن ظاهر گردد و اطلية اين هم استكميت خون نيست بلكه بنا بر روأت او در كيفيت

 كه آن است  گويد كه كليه عامه در آثار و سماجت الوان و خصوصاً در بهق اسودگيالنيكه در بهق ابيض گذشت 

تر از اول  الجال و تقشير بساست كه مودي به احوال ردي وخيم العاقبت فاحش الحاح بر عضو استعمال ادوية قوي

 كريه كه عالج او به رنگافتد و ما تحت او رنگين  گردد زيرا كه از جلد بيشتر از هر دو پوست او پوست اولي مي مي

 شخصي را كه بهق اسود بر چهرة او بود و عالج او بعضي به استعمال ماند و مشاهده كرده شد دشوار باشد باقي مي

تر و  تر از اول و زياده اين ادوية قويه بر آن نمود و از چهرة او جلد ساقط شد و موضع بسيار بسياهي قبيح فاحش

 بگيرند  استتر رنگين گرديد پس ادوية موضعيه به احتياط به اتمام استعمال كنند و حب ابن اطرث مجرب فراخ

شود و از آن  فرفيون دو اوقيه خربق سفيد يك اوقيه گوگرد زرد يك اوقيه و گاهي اشخار سوخته نيز افزوده مي

 به موضع طال كنند و به سركه بگيرند گوگرد زرد و بورق هر واحد نيم اوقيه قاقله شصت دانه و ديگرلطوخ سازند 

 آرد كرسنه دو جزو تخم جرجير بادام تلخ ديگر بشويند صحيح چيزي از آن نرسانند و بعد خشك شدن به آب سرد

 ماليده دور كنند و اين كلف و آن را و عسل سوده طال كنند و بعد ساعتي به شراببيخ قثاءالحمار هر واحد يك جزو 

 به سركه آن شب يماني آميخته هم چند برگ انجير در سايه خشك كنند و ديگرنمش و آثار سياه را نيز نفع كند 

 در حمام طال كنند و در زرنيخ سرخ به سركه نمايند و يا بگيرند برگ انجير نيم اوقيه و نطرون چهار اوقيه و طال

 لطوخ اين اشيا در به عده نفع بالغ نمايد و اين چنان كنند كه موضع را بنطرون بشويند آن رابزاج و يا بگوگرد 
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 خان حكيم شريف سرشته طال كنند به سركهدو درم  تخم ترب ده درم كندش و قسط هر واحد ايضاًآفتاب كنند 

 در تجربه به مراتنويسند كه حكيم عابد سرهندي گفته كه آنچه در امثال اين امراض  در حاشية شرح اسباب مي

گذارد و در جذام طريق   امراض چيزي باقي نمياز اينرسيده دواي زردچوب بريان و ريوند سوخته است كه 

و هم او گفته كه صاحب اين مرض را بنوشيدن حنا تا چهل روز امر كردم و در كمتر مدت استعمال آن مسطور شده 

امراض  در اين  چهار توله در آب استعمال كردم وبه قدراز آن صحت يافت گويم كه من نيز نقوع برگ حنا 

 سودا ماءالجبن يا نوشته كه اول فصد باسليق يا هر دو صافن كنند و جهت تنقيةمؤلف اقتباس كثيرالنفع يافتم و 

 صفتخان دهند به اين  مطبوخ افتيمون فواكهي عليوخان نوشانند و بعد از انفراغ ماءالجبن اطريفل افتيموني علوي

 نيم آثار هر يكگلقند آفتابي مويز منقي عسل هر واحد يك صد و نود و مثقال در گالب و كيوره و عرق گاوزبان 

 آرند و پوست هليلة زرد و كابلي و آمله و هليلة سياه و به قوام نموده شب خيسانيده صبح جوش كرده ماليده صاف

 هفت درم تربد سفيد پانزده درم هر يك ده درم افتيمون برگ شاهتره عود صليب بادرنجبويه هر يكزرشك بيدانه 

 و اغذية رطبه  بادام چرب نموده بياميزند شربتي از دو درم تا سه درمبه روغنغاريقون سفيد سه درم كوفته بيخته 

 خربق سياه تخم ترب قسط تلخ كندش زرنيخ كبريت زرد تخم  استخورانند و اين ضماد از مجربات شاه ارزاني

الرئيس كه در آن شونيز بريان و غيره است و آن   برند و ضماد شيخكار بهجرجير جمله برابر كوفته در عسل آميخته 

   سناي مكي عوض نشاسته نوشتهدر اينجاهي تخلف نكرده ليكن در قول شيخ گذشت بكرات در تجربة راقم آمده گا

  برص اسود

و آن نوعي از بهق اسودست كه داغهاي سياه پديد آيد و با خارش و درشتي باشد و جلد را مقشر سازد و فلوسها 

سمي فرمايد مرضي كه م  ميالرئيس شيخمانند فلوس ماهي از جلد جدا شود و اين را قوباي متقشر نيز گويند و 

ببرص اسودست نسبت او با برص ابيض مثل نسبت بهق اسود با بهق ابيض نيست بلكه آن جنسي مخالف در معني 

 آن شبيه بخزف بود كه جلد را عارض شود ر است زيرا كه برص اسود كه آن مسمي بقوباي متقش استاز برص ابيض
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 جلد و آنچه متصل اوست تشرب آن را  خلط سودا بود كهبه سبببا خشونت شديد و تفليس ماهي و خارش و آن 

 اگر كثرت و شدت نمايد و آن با وجود  استتر از آن نمايد كه در رنگ تنها اثر كند و آن از مقدمات جذام قوي

 و اما فرق ميان بهق اسود و برص اسود  است مزمن از آن زائل نشود اسلم از برص ابيضكه آنرداءت خود و با وجود 

 مانند بهق اسود عالج اين كنند ليكن اين محتاج عالج كه اين در بهق اسود نباشد ت استقشر و تفلس وتخزف

تر منجملة ادوية بهق اسود استعمال كنند و گاهي اتفاق   جاليبه عدهتر بود  بترطيب بدن شديدتر و به استفراغ قوي

اشتداد يابد معالجة او بعالج جذام  پس اگر  است كثيرالنفعآن راافتد صاحب او را كه بجماع انتفاع يابد و اما حمام 

 گويد كه در عالج برص سياه ابتدا بنوشيدن اين منضج كنند شاهتره سنا بسفائج هر واحد هژده انطاكينمايند و 

الراعي بادآورد  درم سپستان عناب گل بنفشه رب السوس خطمي هر واحد دوازده درم گاوزبان گل سرخ حلبه عصي

ن هر واحد هشت درم كوفته در شش صد درم آب خالص بجوشانند تا سوم حصه البا اسطوخودوس افتيمون حب

 شيرين ساخته هر روز بيست و پنج درم از آن استعمال كنند و در هفتة دوم هر روز با نيم به عسلبماند صاف كرده 

قال سفوف سودا مثقال مثروديطوس اگر باشد واال معجون افتيمون يا نجاح بنوشند و در هفتة سوم هر روز با دو مث

ام و در تجربه صحيح يافته شد بسفائج   حب بخورند كه اختراع آن كردهاز اينپس اگر مرض زائل نگردد يك مثقال 

 گل سرخ صنوبر كتيرا هر واحد نيم به عدهافتيمون هر واحد يك اوقيه سائيده يك هفته در روغن پسته گذارند 

بي كه اندر آن اندك عنبر حل به گال هر واحد چهار درم كوفته بيخته اوقيه مرواريد حجر ارمني يا الجورد و سقمونيا

 برص ابيض استعمال نمايند به دستور نيز در اينجاكرده باشند حب سازند و اگر حاجت بمرواريد محلول داعي گردد 

يا سرد نوع جائز نيست و واجبست ترك همه اغذيه خشك كه آن گرم باشد مثل عسل  در اين اما استعمال اطريالل

 و ماهي مطلقاً و اكثار شكر و مويز و مغزيات و بچة مرغ و اسفاناخ و انگور و انجير و ها ترشيمانند لحم بقر و سائر 

 و از مجربات در ازالة اين طالي  استهرچه مؤلد خون باشد و پوشيدن مثل حرير و عالج قوباي متقشر و اين يكي

 بر درم يك صمغ بالط نرم شش درم فلفونيا سه درم كندر به عدهوالً  ابه عسل استبرگ انجير بسم خر هر دو مربي 
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 زائل كند مطلقاً و زهرة فيل و ملخ سياه آن راآتش مخلوط كنند و بر بالط اندازند و حرف و شونيز و تخم شقائق 

ها از اينه بزفت و قطران طالء و همچنين مازو و خاكستر استخوان ماهي و خارپشت و زردة بيضة روغن و سركه هرچ

 جرجاني و ايالقي  استميسر شود و مداومت استعمال فلفل سفيد و خربق سفيد و زنجبيل و فيقرا مجرب

 تنقيه كنند به ادويه مخرج سودا مثل به عدهنويسند كه نگاه كنند اگر در بدن امتالي دموي بود اول فصد نمايند  مي

يه اطريفل افتيموني و معجون نجاح استعمال كنند و حب اصطمخيقون و مطبوخ افتيمون و مانند آن و بعد تنق

 چرب كردن نفع به روغناستفراغ مادة بماءالجبن و افتيمون سخت صواب بود و حمام سودا دارد و هر شب پاشنه 

 كه Ĥن است و بخورند و نسخة اين همبه سرشندها مويز منقي كوفته  كند و اين سفوف سه درم صبح و سه درم شب

 برابر و هر يك بگيرند خربق سياه و سفيد و آهك شسته سودمند استر قول شيخ گذشت و اين طال در بهق اسود د

  به آب آميخته طال كنند

  كلف و نمش و برش

 در هندي جهائين گويند نشاني بود كه بر رو افتد و مائل بسياهي باشد و نمش قطعة مستدير صرف آن راكلف كه 

 بفارسي كنجدك آن راجلد حادث شود و بهندي لهسن گويند و برش كه سياه يا سياه مائل بسرخي بود كه در 

 كه اكثر بر رو عارض شود و گاهي مائل بسرخي و تيرگي بود و اين همه گاهي  استنامند نقطهاي خرد سياه

 اما كلف سبب او ر است عالجي نيست و گاهي حادث بود بعد والدت و اسباب اينها قريب يكديگآن رامولودي بود و 

 چهره و به سوي و بخارات اخالط سوداوي مجتمع در معده يا در سائر بدن متصاعد  استون سوداوي محترقخ

 تب ربع چون تب شود بصاحبان استكثار تناول اغذية غلية مولد سودا و ادوية حريفة محترق خون و اكثر عارض مي

 جذب سودا و ايضاً بزنان حامله و زنان  احتراق اخالط و كثرت مادة سودا و ضعف طحال ازبه سببايشان طول كند 

به  رو و گاهي به سوي اجتماع فضول حيض در ايشان و ارتفاع ابخره از آن به سببرا كه حيض ايشان بسته باشد 

 اال  استافتد و اما نمش و برش سبب آنها مثل كلف   مباشرت در ايام حيض و نفاس و گاهي در موسم سرما ميسبب
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آن ك و باالي جلد و در عروق باريك بود بخالف مادة كلف و فرق ميان اينها و ميان بهق اسود  مادة اينها اندكه آن

 رنگ و شكل او از آن متغير گردد پس آنچه مائل بسرخي باشد چنان كه كه اينها صاف باشند و در موضعي است

ند و قومي آنچه مثل نقطه بود  كلف نامآن رانمش بود و آنچه مائل بسياهي باشد برش بود و آنچه از ين پهن گردد 

 گويد كه ابومنصور يبس مزاج او و به سبب كلف گويند و اكثر صاحب نمش را تشقق شفتين عارض شود آن را

 سطح جلدست و اين كمتر زائل شود به سوي يكي بادنجاني رنگ و سببش اندفاع مادة سوداوي  استنمش دونوع

 كه از معده مرتفع شود  است گردد و سبشش بخار فاسد سوداويدوم مائل بسرخي كه گاه زياده شود و گاهي كم

 تدبير اين همه مثل عالج جذام باشد از فصد و اسهال سودا و امثال آن و كلف كه از اجتماع سودا در معده عالج

صورت تنقية معده و تقويت آن مناسب  در اين باشد و فساد معده بودن رنگ كلف مائل بسبزي و زردي شاهد اوست

د و فصد باسليق و اسليم نفع دارد و آنچه از اجتماع سودا در سائر بدن باشد و بودن كلف سياه يا مائل بسرخي بو

 از فصد و مسهل سودا و ماءالجبن و اين سفوف نفع دارد افتيمون هفت  استگواه اوست تدبيرش تنقية تمام بدن

شربت سكنجبين بخورند اكثر پنج مجلس عمل مثقال تربد موصوف غاريقون سفيد هر واحد يك مثقال بدو نوبت ب

كند و هرچه خون را صاف كند و سودا را برآرد مفيد بود بالجمله بعد تنقيه ادوية كه جالي و محلل باشند مانند 

 و جرجير و ترمس و تخم ترب و كندش و دارچيني و قسط و مغز بادام تلخ و ايرسا و خربزهبورق و فلفل گردد تخم 

باشد طال نمايند و بايد كه در ابتداي مرض ادوية قابضه مانند آب مورد   شنگرف ميبه رنگكه خاك معدن سيماب 

و گالب و آرد عدس به ادوية مذكوره بياميزند و اگر مرض مزمن بود حاجت آميختن قابضات به اطليه نباشد و ايضاً 

كنند تا زود اثر كند و بعد زوال مرض نزديك استعمال اين ادويه اول به آب گرم آن محل را تكميد نمايند پس طال 

 برند احتياط نمايند كه جراحت نشود و اگر كار به قابضه طال كنند تا مرض عود نكند و چون اطليه  تا چند روز ادوية

 كه بيان ادوية مفرده و مركبه ادويه بود از اينتر  سوزش آرد روغن گل بمالند و نمش و برش محتاج به اطليه قوي

به ني به همرويد ازالة كلف و نمش مجرب سويدي است و كذا  اند ضماد برگ نيلوفر كه در شام مي راضنافع اين ام
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 سرشته بالخاصيت و كذا برگ كبر و كذا برگ سناي مكي مثال غبار سوده بسفيدي بيضه سرشته هر شب تا سركه

وب پخته و كذا كباش قرنفل و  خبه سركهپنج روز و كذا برگ ريباس مجرب اوست و ضماد انجير خام و آرد حلبه 

 سرشته و كذا برگ قثاءالحمار و بيخ آن و كذا خزف تنور و تخم ترب و به عسلكندش و تخم ترب باريك سائيده 

 سرشته به عسل با پوست بيضه شسته باريك سوده و كذا بورق پنج درم قسط هندي ده درم سوده خربزهكذا تخم 

 خر سرشته و كذا برگ حماض و پوست بيخ آن به شيرفران و قسط تلخ در شب و كذا مرتك و مغز حب محلب و زع

كوفته بسركة تند سرشته و كذا برگ ياسمين تر و گل آن هر واحد و كذا اغضار چيني سوده در ازالة كلف و نمش از 

 به عسلب  و كذا تخم تربه عسل قفراليهود ضماداند كه  تجارب رازي و ابن ماسويه و غيره است و ديگر اطبا نوشته

 كهنه يا سركة تند آميخته و كذا ترمس به شرابو روغن تخم او و آب او و كذا خوالن هندي و كذا سنبل الطيب 

 به آرد گندم خربزه و عسل و كذا سرگين گنجشك بسفيدي بيضه و كذا مغز و تخم به سركهتلخ و قسط هندي 

اريك سوده و كذا بيخ ني فارسي به آرد سرشته قرص سازند و خشك ساخته بساينده و كذا پوست خشك آن ب

به  و كذا تخم جرجير به عسل يا به سركهترمس تلخ و كذا آب حندقوقا و تخم آن و كذا حضض مكي و كذا قرفه 

 و روغن آن و كذا پياز آن به به عسل و كذا بزركتان و انجير و نطرون و كذا بزركتان و بورق و كذا پياز نرگس عسل

 به سركه و كذا تخم شلجم سوده به سركهسا و خربق سفيد مساوي و كذا ريوند باريك سوده آرد شيلم و كذا اير

به سرشته و كذا وج صبح و هنگام خواب ده مرتبه و كذا شهدانج بگوگرد آميخته و كذا خون خفاش و كذا سرخس 

ا زنگ آهن به آب و كذا ج و كذبه يك تازه سرشته و كذا برگ كبه شير يا بميعة سائله و كذا بيخ سوسن سفيد عسل

 سه درم و كذا هر يك و كذا خرمهرة سوخته و دارچيني و آرد باقال و كذا خربق سياه و ايرسا به عسلآب مرزنجوش 

 زرد و كذا به موم و كذا روغن قثاءالحمار به سركه و كذا صابون كهنه و حرف و كذا مر به عسلتنكار و شيطرج 

 آن صابون كهنه و هم چند يا دردي را سوخته با اشنان مساوي و كذا حنا و دردي شراب ده درم اشنان پنج درم و

 سرشته و كذا به سركه سرشته و كذا آب پودينة نهري و كذا زراوند مدحرج به سركه يا خربزهكذا برنج سوده به آب 
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باريك سوده  سرشته و كذا ترب صحرائي و كذا نخود سفيد و ترمس و برنج هرسه به سركهاستخوان طاوس سوخته 

و شرب و  بردن كار بهبزهرة بز سرشته و كذا ذراريح پنج عدد در زيت بپزند تا مهرا شود پس دور كرده آن زيت 

 به شير جوزبوا و كذا ماءالجبن و كذا شير آمله و كذا بسفائج و كذا شير بز تازه و سرشتن ادوية كلف و نمش ضماد

 و باقي  است گويند كه مداومت خوردن بيضه مورث كلف و نمش و استزنان هر واحد جالي و مزيل كلف و نمش

 طالي گل چينه مع و نزد اطباي هند  استادوية مفرده كه در باب بهق ابيض مسطور شد نيز نافع كلف و نمش

 كليجن به آب ليمو يا آب ساده سائيده هر روز ديگربرگ و پوست او به آب سائيده رافع كلف و تيرگي چهره است 

 كف ديگرار طال نمايند و آب بر رو نرسانند و بعد چند روز برنج سائيده طال نمايند تا پوست سياه جدا شود دو سه ب

 گهونگچي سرخ شب در آب تر ديگردريا به آب ليمون سائيده بر كلف صبح و شام ماليدن بغايت سودمند است 

بعد از هشت پاس قدري روغن گاو شسته ماليده  با سركة تند سوده تا سه روز بمالند و آن راكرده مقشر نموده مغز 

 كه جهت كلف و برش مجرب ديگر مجرب هرتال به آب گشنيز تر طال سازند اگر نفع نكند تنقيه كنند ديگرباشند 

نوشته سرسون زرد دانهاي كالن چيده بيست درم در نيمرطل شير مادة گاؤ به آتش مالئم بجوشانند تا تمام شير 

ا خشك كنند و سائيده نگاهدارند وقت حاجت قدري در آب حل كرده بر رو و بر آثار جذب شود پس سرسون ر

 آرند و اگر خواهند كه به عمل بدست ماليده دور كنند و هميسان به عدههرجا كه باشد بمالند و ساعتي نگهدارند 

والئي سوخته به آب  نافع كلف بيخ و شاخ چديگر در آن سبوس گندم جوشانيده باشند بشويند آبي كهبشويند به 

آميخته بمالند و ساعتي در آفتاب نشينند و بعد خشك شدن به آب گرم بشويند و نمك سنگ سائيده بر رو مالند 

 رسوت به آب ككرونده سوده طال كرده باشند و يا سيماب با ديگرآب سائيده مكرر طال سازند   برگ تلسي بيديگر

 يا عدس باب  است سائيده بمالند كه نافع كلفبه سركه نيم  بابچي تخمديگرچوك مساوي سوده طال نمايند 

 تر كرده خشك نموده به سركه آرد باقال خربزه جهت كلف تخم ترب تخم امبنهكرده باشند  ليمون سائيده طال مي

ه  كنجد سياه و زيرايضاً ميش آميخته بجاي كلف بمالند به شيرالملك كتيرا برابر سوده  مغز بادام مقشر قسط اكليل
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و پوست درخت سرس با شير مادة گاو سحق نموده بر كلف بمالند تا يك هفته كه كلف را زائل سازد و بشره را نرم 

به  دو درم ادويه را باريك سائيده هر يك چوك سهاگه درم يك نافع كلف كنجارة سرشف پاوسير نوشادر حبگرداند 

جت حب در آب معصفر سائيده طال كنند و بعد  سرشف چرب سازند و بزردآب معصفر حبوب ساخته وقت حاروغن

چند ساعت دست از روغن سرشف آلوده طال را آهسته آهسته دور كنند و تا يك هفته هميسان عمل نمايند اثر 

 خوب سائيده در يك ماشه هر يك تخم ترب سفيد در آرد باقال گل معصفر مفيد است كلف را  كهييدواكلف نماند 

 كه مجرب نوشته قسط تلخ بيخ سوسن خرءالعصافير برابر در سركه ايضاًال نمايند آب حل كرده وقت شب استعم

 پهنكري بريان و حرام مغز بز ايضاً تخم ترب تخم پنوار بابچي مساوي كوفته بيخته بمالند ايضاًسرشته طال كنند 

م شود پس نگهدارند و هر يك يكدام چون خانه تنبولي نيم دام هر سه را در آب ليموي كاغذي بسايند تا مثل مره

بمالند در يك هفته نهايت دو هفته كلف تمام دور شود و هرگاه آب ليمو خشك گردد ديگر آميزند طال معمول در 

 يك درم سائيده سه حصه كنند و يك حصه به آب سرد سائيده بمالند و يك گهري هر يككلف هرتال شورة قلمي 

الفار دو   از معموالت گل سرخ يك توله سمنوعديگرشود  وز دفع ميدر آفتاب نشينند و به آب گرم بشويند در سه ر

الفار كه در باب بهق  سرخ سائيده حبها سازند وقت حاجت به آب سوده طال نمايند و ديگر تراكيب استعمال سم

 بريده كار به كه جهت كلف مجرب نوشته سر ليموي كاغذي طال  استباب نيز مجرب در اين ابيض مسطور شد و

چوب را ريزه كرده در آن ليمو پر كنند و باز كاله ليمو بجايش نهاده تا يك هفته در جاي محفوظ نگاهدارند پس زرد

 شب يماني و كهربا در ديگرزردچوب را برآورده يا بيخ ني كهنه سائيده شب طال كنند و صبح به آب گرم بشويند 

 پوست درخت نيم پوست ديگر سوده طال سازند  پوست ترنج زرنباد در آبديگرسركه سائيده بر كلف طال كنند 

درخت سرس پوست درخت انار هلدي دارهلد ناگرموتهه لوده پهاني مساوي سائيده طال كنند كه مهاسه را نيز دفع 

 بورة ارمني يك جزو مغز بادام تلخ دو جزو  است ابوسهل گويد كه اين دوا كلف و نمش را نافعاقوال اكابركند 

 براي كلف و ديگر نرگس آميخته طال كنند به روغن آرد ترمس بورة سرخ بريان مساوي ديگرسائيده طال سازند 
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 ديگر بابونه آميخته طال نمايند به طبيخ جزو يك و نيمبرش كند كندش يك جزو زرنيخ زرد دو جزو بورة ارمني 

 آرد خربزهن سوده تخم شاخ گوز  برادة ديگر يا ماست طال سازند به سركهتخم ترب و تخم كرفس باريك سائيده 

الملك قسط صمغ كتيرا هر واحد يك   تر كرده خشك نموده بادام تلخ مقشر هر واحد دو جزو اكليلبه سركهباقال 

 ديگر برند كار به آرد ترمس آرد نخود نشاسته بيخ ني بسفيدي بيضه آميخته ديگرجزو آميخته استعمال نمايند 

 سرشته در شب طال كنند و صبح به آب بابونه و خربزه زراوند طويل به آب آرد برنج آرد باقال بادام مقشر قسط تلخ

 خاك معدن سيماب خربزهالحلب مغز بادام شيرين مغز تخم   قلع كلف كند مغز حب كهييدوابنفشه بشويند 

 ترمس تخم ترب قسط بادام تلخ بورق تخم جرجير فلفل گرد مقل مساوي مقل را در آب ديگرمساوي طال كنند 

 براي برش و نمش مغز بادام تلخ بورق تخم ترب بلعاب طال برند كار بهه حل كرده ادوية ديگر سوده آميخته حلب

ة انجير آميخته طال كنند و يا بصابون به شير آرد ترمس و بادام تلخ و تخم كرنب ديگرحلبه آميخته بر رو طال كنند 

 آن به آب گرم به سركه اعاده كنند و يا اشق به عدهند ضماد نمايند و هرگاه سوزش شود بشويند و روغن بادام بمال

الملك جوشانيده باشند و بعد تنقية بدن از خلط غالب و فضوالت   در آن بابونه و بيخ ني و اكليلآبي كهبسيار يا به 

 كه نآ كه در عالج اين همه قبل از  استفرمايد واجب  ميشيخ برند كار به آن اين آثار ظاهر شده باشد به سببكه 

جمود خون اشتداد نمايد و سياه گردد مبادرت نمايند زيرا كه بعد از آن عالج آنها دشوار گردد و اما خون ميت و 

نمايند پس اگر در آنجا خون جامد باشد به آهستگي  برش را گاهي بسر نشتر كه جلد رقيق را جدا كنند خارج مي

به از آن عالج تمام جال به ادويه نمايند و عالج برش و نمش برآرند و اگر غيرجامد باشد بنرمي سائل گردانند بعد 

 برند تا خون از كار به در آن قبض باشد ضمادي كه كه عقب آن  است اين طريق كرديم و موافق آمد ليكن الزممثل

 شود دهن رگها بار ديگر سيالن نكند و با وجود اين آميخته ادوية قابضه به ادوية محلله كه استعمال كرده مي

البدست تا ادوية محلله ماده را از طريقيكه رگها گشاده شده جذب نكند خصوصاً در ابتداي كلف و لهذا استعمال 

 كه بر آن ادوية  استادوية كه سوزش شديد آرند سزاوار نيست و در مرض مزمن واقف خوف آن نيست بلكه واجب
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 كه خون  است مزمن اسود نه غير اين هر دو ممكنمحلل لذاع بدور كردن و نهادن متواتر استعمال كنند و ايضاً در

ميت در ابتدا تحليل شود و بريختن آب گرم بسيار زماني دراز بر آن خصوصاً اگر در آن آب قوت محلله باشد و گاهي 

 طالي شياف مر و شياف دردي و مانند آن چون در روزي دو بار تكرار آن راكند  زنند و گاهي نفع مي اوالً شرط مي

 كه اين هر دو دوا و غير آنها به آن استالملك بشويند و بهتر   طبيخ اكليلبه مثل موضع را كه آنايند بعد از آن نم

كند و بساست كه انجير   مير استت آب حلبه استعمال كنند و شياف مرطب از مرقلع مابقي از تنقية ادوية كه ضعيف

به رون بريان و سرگين كبوتر و بورق مساوي و كند و همچنين نط در سركة ترش تر كرده تحليل خون ميت مي

 به عده بصمغ بطم ضماد كنند و شش روز بسته دارند به عده طال كنند و ايضاً موضع را بنطرون بشويند عسل

بشويند و سوزن بزنند تا خون برآيد پس خون را پاك كرده شش روز بگذارند بعد از آن نمك بمالند و نيم ساعت 

دوا پنج روز بر آن نهند كه همه بقية خون خارج كند نطرون نوره موم عسل موم را با عسل  اين به عدهبگذارند 

بگذارند و مخلوط كرده ضماد نمايند و در هر سه يا چهار و تا پنج روز بترك بر موضع استعمال كنند كه اثر خون 

م كرنب و تخم ترب و شير  و بادام تلخ و تخ است نانبه مغز كندش و از ادوية مفردة جيدهميت و وشم ببرد 

انجير و آب جرجير بزهرة بقر و كنكرزد و برگ يبروج بر نمش و غيره از آثار تا يك هفته ماليدن و مر و مرزنجوش 

الجال مذكور در ابواب ماضيه و ايضاً مثل قردمانا و مر و ثافسيا و   و جميع ادوية قوي استلطوخ نيك براي خون ميت

اند كه جوز مقشر  الحيه و جالينوس و غيره تجربه كرده  و كذا بيخ لوف استماد قوي سرشته ضبه عسلپياز عنصل 

البان و ياسمين و  ين و ثفل حبر است اعادة آن كنند و ايضاً فاشرا و فاشبه عدهباريك سائيده يك شب بر آن بندند 

 و ايضاً نيكو استرنج  و خربق سفيد و سياه و دارچيني و ترشي تبه سركهخصوصاً رطب و برادة عاج و عصفر 

حندقوقي و سرگين كبوتر و سرگين گنجشك و سرگين باز و يا بگيرند فلفل يك جزو نوره دو جزو زرنيخ سرخ و 

زرد هر واحد دو جزو و در عسل سرشته بظرف گلي بردارند و چون حاجت استعمال آن شود موضع را بنطرون 

 بگشايند و موضع را بسوزن بزنند و خون صاف كرده بر آن نمك هبه عد براتيانج پنج روز ضماد كنند به عدهبشويند 
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 اين عمل نمايند كه دم ميت و وشم را بربايد يا بگيرند بورق و كتيرا به مراتپاشند و اعادة دوا پنجروز ديگر كنند و 

زعفران طال  طال كنند و بصابون بشويند يا بكدو خشك باريك سوده به اندك به سركهمساوي و از آن اقراص ساخته 

 و ايضاً بگيرند طين قريطي و مغز پنبه دانه و به آب صابون آميخته طال كنند كه  استالنفع كنند كه اين جيده بالغ

و از كلف و نمش و بثور را پاك كند و همچنين دردي زيت سوخته و آرد كرسنه و آرد ترمس مساوي طال كنند 

 حلبه به طبيخ و مغز تخم كدو  استكند لعاب بهدانه مع زعفران كه برش و نمش و جميع آثار را نفع ادوية خفيفه

 دوا معمول به سرشند چون هر دو را به انجير در سركه تر كرده  استو از ادوية كه كلف را بربايد تخم ترب و خردل

 ببرد ن راآاز خردل و زرنيخ هرگاه بمقداري استعمال نمايند كه اندك پوست جدا كند و قرحه نكند و ايضاً اين دوا 

 و طال كنند و يا بگيرند خاك معدن سيماب باقي به سرشندبگيرند قسط مع دارچيني و هر دو را در آب زردج 

 اين به سركه و ايضاً مقل به سرشندهمان اجزاست كه در قول ابوسهل گذشت و ايضاً در زردج مقل و تخم جرجير 

ه نمايند و ايضاً پياز زعفران و پياز نرگس سود دارد و ايضاً ادويه استعمال كنند و هرگاه سوزش كند دور كنند و اعاد

 فلفل زعفران سرگين سوسمار آرد باقال آرد يك جزوبگيرند تخم جرجير و نشاسته و مرداسنگ سفيد كرده هر واحد 

 ادويه بدان جمع شود و ايضاً مقداري كهجو آرد حلبه هر واحد دو جزو روغن بادام شيرين و روغن نارجيل ب

 لعاب به عده در آن حل شود كه آنياخليون به اين صفت يك اوقيه مرداسنگ در دو اوقيه زيت كهنه بپزند تا ود

 هر دو را سائيده پس لعابات بر آن انداخته پنج درمحلبه و لعاب خردل مساوي يك اوقيه و مقل و مر هر واحد 

 ماذريون چهار درم خردل سفيد ده قرص جيد خوب بسايند بعد از آن با زيت جمع كنند و از آن دياخيليون سازند

 درم يك بگيرند سنگسبويه نيكو است كه ساهر دواي دو درم به آب جمع كرده قرص سازند هر يكدرم اشق مقل 

 و قسط و بادام تلخ و از آن خربزهالبان و سنگ فلفل و ترمس و تخم   تخم ترب و استخوان كهنه و حبدرم يكبورق 

 بغايت نافع كه كمتر نظير او يافته شود سيماب دو درم در دو درم مغز دواي جيدمايند اقراص ساخته استمال ن

 هم چند اثر سيماب بنظر نيايد و بادام سوده سياه گردد بعد از آن كه آنبادام تلخ سوده بسحق كثير قتل كنند تا 
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 سداب كوهي و و ايضاً بشويند  هر شب طال كنند و صبحيك هفته باريك سوده بر آن اندازند و خربزههمه مغز تخم 

 گل رخام سبز سه جز كندر يك جزو بورق دو جزو صمغ بطم و نيم جزو موم هفت جزو موم يك جزوزوفا هر واحد 

 گل بگدازند و بورق و گل رخام را به آب گرم حل كنند و همه را جمع كرده اندك عسل آميزند و به روغنو صمغ را 

 روي را در كه آن اال  استاند كه از چيزهائي كه كلف را بربايد فصد رگ بيني فتهبخدر از تقريح استعمال كنند و گ

 كه استقصاي  استگويد كه در عالج كلف بر طبيب واجبابوالحسن طبري گرداند  سرخي مثل روي سعفي مي

رف عنايت نظر در مزاج صاحب كلف نمايد و معالجة او بمعالجات باطني كند پس اگر مزاج او مزاج سوداوي باشد ص

 معالجه كلف نمايند و اگر مزاج مريض رطب باشد به عدهاوالً باصالح مزاج او به استفراغ اخالط سوداوي كنند 

 بعالج كلف مشغول شوند و بهرحال عالج كلف به عدهاهتمام اوالً به تنقية بدن او از رطوبات كنند تا متعفن نگردد 

 يك و نيمترين اغذيه بعد از آن به اين طالها كه ذكر آن م صار بر لطيفنكنند اال بعد تنقية بدن و پرهيز مريض و اقت

 در وسط معالجه كه آن در اول آن استعمال كنند نه در آخر آن دوم كه آن يكي  استطال نمايند و آن سه قسم

 او جائز نبود  در آخر آن استعمال كنند و استعمالكه آناستعمال نمايند و استعمال او در ابتداي آن جائز نبود سوم 

 يك و نيم با دل ابتداي حدوث كلف اراده مكه آنمگر در آخر و اما آنچه در ابتدا استعمال نمايند اين طال كنند و بد

 و آرد عدس يك جزو يك جزوو بوسط تزيد آن و به آخر انتها و وقوف آن بر حد واحد نسخة طال بگيرند گل سرخ 

 اندك   قابض يا سركة كهنه يا هر دو حل كردهبه شراب را سائيده  و همهيك جزومويزج دو جزو تخم فنجنكشت 

الكلب و   براي مبداي اين مرض بگيرند برگ عليقطالي ديگرآب مورد بر آن ريزند و بر موضع كلف ضماد كنند 

  همه جمله را سائيده در آب باديانهم چندالملك  گاوزبان و پوست بيخ سوسن و برگ آن هر واحد يك كف و اكليل

 پس بر كلف بدان ضماد كنند و اكثر كلف به به سرشندروز تر كرده باشند   قابضات يكشبانهاز اينكه اندر آن چيزي 

افتد و هرگاه استعمال اين كردند و كلف متوقف شد و  شود و احتياج بدواي ديگر نمي  زائل ميبه الكلاين تدبير 

شود بگيرند سنگسبويه  كه نزد وقوف علت استعمال كرده مي نسخة طالزياده نگرديد در آن اين طال استعمال كنند 
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كنند نيمدرم همه را باريك   استعمال ميآن را سم بز سوخته دو دانگ كبريت كه گازران درم يك حجر فلفل درم يك

 آن را حل كرده بر كلف طال كنند و دو شبانه روز ر استپر كه آن بهت بسايند و بخون سنگ پشت يا خون شب

 نديدم بعد از اين در هر روز دو بار و در شب يك مرتبه تجديد آن كنند و در معالجة كلف چيزي بهتر نشويند و

تنقيه بدن مريض واحدي را نديدم كه اين طال استعمال كرده صحت نيافت و در آن اثر نكرد و از آنچه در آخر آن و 

 دو جزو خاكستر قيصوم هر يكالغار  گ غار و حبنزد بقايا كه از آن باقي ماند استعمال كنند اين طالست بگيرند بر

 و كندر و زرنيخ مستعمل هر واحد يك جزو برگ ر استو خاكستر استخوان و بهترين آن خاكستر استخوان كفتا

 مر دو جزو صبر نيم جزو همه را بسايند و موم روغن از روغن غار يك جزوسداب كوهي و بيخ آن دو جزو زعفران 

 گداخته به سركه دواي مسحوق اندازند و نصف آن در سركه حل كنند و بركات در روز آنچه ساخته بر آن نصف اين

 كلف  استاند طال سازند و اين طال كافي  روغن آميختهبه موم به آب گرم شسته آنچه آن راطال كنند و در شب 

كرد بابونه و  ستعمال ميكند فكيف كلف فوه در بصره ديدم كه عبد آن در كلف كهنه اين دوا ا كهنه را زائل مي

الملك   در آن بابونه و اكليلآبي كهالملك و اشنان بسايند و بلعاب اسبغول آميخته بر كلف طال كنند و دائم به  اكليل

كردند و كسي را  كرد و عجائز را ديدم كه آنچه در كلف استعمال مي جوشانيده باشند بشويند و اين دوا اثر نيك مي

 آن را كه بگيرند نان و اين استالتاثير يافتم   حسنآن رانمود من تجربة آن كردم و  عمال او مياز اطبا نديدم كه است

 بر كلف ضماد كنند و هر روز يكمرتبه به آب گرم بشويند كه اين به عدهبا نمك بسيار و اشنه اندك خوب بخايند 

ن خائيده را ذكر كرده پس اثر آن نيك كند و اين بهر آن استعمال كردم كه جالينوس نا  زائل ميبه سرعتكلف را 

 و بدان كلف زائل ر استشود شستن بسيار متواتر به آب درياي شو يافتم و از آنچه براي كلف استعمال كرده مي

كند ذكر كرديم   در معالجة او را اشياي ميخچه كه خطا و خلل نميكه آندهم بهر  شود و امر كلف را طول نمي مي

ايم آن نمك سوخته و اشنان  مش حادث يعني غير مولودي بهترين چيزي كه تجربه كرده او گويد كه در نايضاً

الغار و خستة خرماي سوخته و  سوخته و آهك آب ناديده و صدف سوخته و خاكستر قيصوم و مر و برگ غار و حب
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دو مرتبه بعد  و به آب ضماد غليظ كنند در هر روز و شب به سركهخرما با خسته سوخته همه را مجموع و مفرد 

كند اگر طبيب به آهستگي   گاهي قرحه ميكه آنكنند غير  استفراغ بدن و فصد و گاهي در آن اين طال استعمال مي

 همه را كوفته بيخته ببول طفل آميخته طال  استاستعمال آن نكند و آن نوشادر و نمك و اشخار و خاكستر قيسوم

 استعمال نمايند و بعد استعمال يك بار در هر سه روز آن را كه ت اس واجبكه آنكنند كه اين جالي قوي كند غير 

شود بگيرند كندر ذكر و در سركه تر  آن بر موضع روغن گل طال كنند و گاهي در آن اين طال استعمال كرده مي

 موم روغن به عده تخم كرفس و توبال مس سوده بر آن اندازند و حركت دهند به عده حل شود كه آنكنند تا 

 گويد كه چون حدوث كلف و نمش از بخار خون محترق صاحب كاملته بياميزند و بر نمش طال كنند ساخ

بايد كه در صاحب او فصد سر رو و شرب دواي مسهل خلط سوداوي و اخالط محترقه مثل مطبوخ  باشد فلهذا مي مي

سفائج و نمك نفطي ومانند آن افتد افتيمون و غاريقون و شرب ماءالجبن با سفوفي كه در آن هليلة سياه و كابلي و ب

الحراره مؤلد سودا كنند و بر اغذية معتدله و تدبير معتدل اقتصار نمايند و بعد  استعمال نمايند و پرهيز از اغذية قوي

 پنج درم و پوست بيخ ني هر واحد خربزه براي كلف و نمش بگيرند تخم صفت طالتنقيه بر رو اين اطليه گذارند 

جير كندش هر واحد دو درم همه را باريك سوده به آب ترب سرشته بر كلف در شب طال كنند و ترخ ترب تخم جر

 ده درم پوست بيضه و خربزه براي كلف بگيرند اشنان مربي عجم صفت ديگرصبح به آب سبوس گندم بشويند 

ئيده به آب سرشته  همه را باريك ساپنج درمشيح سوخته هر واحد سه درم تخم ترب آرد باقال آرد عدس هر واحد 

 و مغز بادام شيرين دو جزو و باريك ساخته طال نمايند و هرگاه كلف يك جزوبر رو طال كنند و يا بگيرند بوره ارمني 

 العثلب سرشته در سايه خشك كنند و غليظ باشد اين طال كنند خرءالعصافير و آرد جو مساوي سائيده به آب عنب

ة انجير به شير براي كلف غليظ خردل را باريك سوده صفت دواي ديگرحل كرده بر موضع طال كنند به گالب 

 تازه حل كرده نهند و به آب سبوس به شير بشويند و بر آن كتيرا آن راسرشته طال كنند و هرگاه موضع را بسوزد و 

المحلب و   حبصفت ديگربشويند و هرگاه تسكين حاصل شود اعادة دوا كنند و حذر از افتادن قرحه بر رو نمايند 
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 و استعمال به سرشندالبان و بادام تلخ مقشر و ترمس و انزروت و تخم ترب مساوي كوفته بيخته به آب عصفر  حب

 براي كلف غليظ فلفل و قسط تلخ و خاك سيماب و بادام تلخ و بورق و بيخ سوسن آسمانجوني و صفت ديگركنند 

 و شب طال كنند و صبح به به سرشند و آب به سركه همه را باريك سائيده يك جزوكندش و تخم ترب هر واحد 

صفت دوا  در آن پرسياوشان و سبوس گندم جوشانيده باشند بشويند و اما اطلية نمش قريب اين طالهاست آبي كه

 در آن انجير پخته باشند سرشته طال نمايند پس آبي كهبراي نمش و برش مغز بادام تلخ و عدس مساوي سائيده به 

 خرءالعصافير دو يك جزود بخردل سوده به آب انجير سرشته طال كنند و ديگر بيخ سوسن آسمانجوني اگر غليظ باش

جزو قسط تلخ سه جزو همه را باريك سائيده بسركة خمر ممزوج به آب سرشته در شب طال نمايند و صبح به آب 

 سرشته طال كنند و  كوفته بدوغ گاويك جزو زرنيخ زرد و جزو كندش صفت براي برش غليظسبوس بشويند 

 آن سيماب هم چند براي كلف مغز بادام مقشر و ديگربايد كه دوام انكباب وجه بر آب گرم نمايد  صاحب او را مي

 گويد كه عالج كلف به اخراج خون كنند اگر از آن مانعي اهللا هبه ابنبسايند تا سيماب كشته شود بر رو طال نمايند 

 فواكه و شرب ماءالجبن نمايند و اغذية محرق خون ترك سازند به مطبوخوداوي  تنقية بدن از خلط سبه عدهنباشد 

و تعديل غذا كنند بعد از آن تحليل مادة كه در جلد و از آن خلط حاصل شده به اطليه نمايند و بايد كه معالجة 

 كه ادوية  است الزمكلف در ابتداي حدوث او به ادوية محللة قابضه كنند و هرگاه كهنه شود و سياهي او قوي گردد

 حضض و شياف نيكو است طالئيكه ابتداي حدوث كلف را صفتالتحليل بغير قبض استعمال كنند  محللة قوي

 و پوست بيخ ني و مغز بادام تلخ همه ادويه خربزهماميثا و آرد عدس و آرد باقال و ماميران و زراوند و زعفران و تخم 

 موم گداخته گردد و بر كلف در شب طال كنند و صبح به آب به قوام  چنداكهبه سرشند به عسلرا كوفته بيخته 

 براي كلف كهنه تخم ترب تخم جرجير سرگين گنجشك خردل بيخ ني بادام تلخ خاك صفت طالسبوس بشويند 

 به شيرسيماب فلفل بورق ترمس قسط ادويه را سائيده به آب برگ ترب سرشته اقراص سازند و يك قرص از آن 

تيرا در آب تر كرده حل كنند و استعمال نمايند و به آب سبوس بشويند و از افتادن قرحه بر چهره حذر تازه يا بك
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كنند و اگر آبله افتد راحت دهند و اگر زمانة كلف طول كند بر آن زلو بچسپانند كه آن خوني را كه اندر آن باشد 

االسهال   اينها محتاج به ادويه قويكه آناال امتصاص نمايد و عالج برش و نمش و خيالن قريب از عالج كلف است 

ها به   كه طبيب استظهار نمايد در تنقية بدن از مرة سودا و بعد از آن تعاهد مواضع نقطه استبراي سودا اند و واجب

 بربايد زرنيخ زرد و كندش و بورة ارمني و تخم كرنب و تخم ترب آن را طالئيكه صفتالتحليل كند  ادوية قوي

 سرخ كه آنلعاب حلبه سرشته طال كنند و ادمان به انكباب بر بخار آب گرم كنند و تكميد رو بدان نمايند تا سائيده ب

 قوت كنند و اسهال اخالط به قدر گويد كه در كلف در اول امر فصد قيفال يا باسليق و اخراج خون ابن الياسگردد 

ه اين سفوف نمايند هليلة سياه و كابلي و بسفائج هر  افتيمون و غاريقون و حب ايارج و شرب ماءالجبن ببه مطبوخ

 افتيمون دو درم كوفته بيخته شربتي مثقال بماءالجبن و بعد تنقية بدن از اخالط درم يكواحد ده درم نمك نفطي 

 قسط شيرين تخم جرجير خربزهمحترقه موضع كلف را طال به اطليه جالئيه محلله مثل اين طال كنند مغز تخم 

المحلب مغز بادام تلخ مساوي كوفته بيخته به آب معصفر شب طال كنند و صبح بشويند و دو نسخة   حببورق فلفل

 دو مسهل منقطع نشود به يك كه در قول صاحب كامل گذشت و هرگاه كلف غليظ مستحكم باشد Ĥن استديگر هم

ن بسفوف مذكور هر روز  آن و ماءالجببه مطبوخبلكه احتياج بشرب دواي قوي متواتر افتد پس حب افتيمون 

 فلفل سياه و قسط تلخ و  استتر از سابق كنند و اين طالي كلف مستحكم بخورانند و مبالغه در طال به ادوية قوي

 و آب آميخته شب به سركه باريك سائيده پنج درمبادام تلخ و بورة ارمني و بيخ سوسن هر واحد ده درم تخم ترب 

س و پرسياوشان بشويند و ايضاً سيماب مقتول بحنا و مغز بادام شيرين باريك طال نمايند و صبح به آب مطبوخ سبو

به  گويد كه در كلف بعد فصد اسهال خجنديسوده طال كنند و عالج نمش و برش در خيالن خواهد آمد 

تنقيه ات كه در آن غاريقون و شاهتره و هليلة سياه و خيارشنبر و بسفائج و مانند آن باشد بايد كرد و بعد مطبوخ

 تخم ترب تخم پنج درم پوست بيخ كبر هر يك خربزه بيخ ني تخم ديگر  است مجرببه شيرطالي عصارة قنابري 

 كندش سه درم همه را سائيده به آب ترب سرشته شب طال كنند و صبح به آب مطبوخ درم يكجرجير هر واحد 
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 ابومنصور برش و نمش در خيالن بيايد  كه در اقوال سابق گذشت و عالجĤن استسبوس بشويند و ديگر اطليه هم

 طبيخ افتيمون بعد از آن ايارج بدهند پس بر موضع به عدهگويد كه اگر كلف مائل بسرخي باشد فصد سر رو كنند 

 و تخم معصفر طال كنند و در ايام راحت هليلة زرد و سياه هر خربزه بادام تلخ و آرد باقال و تخم به مغزآن تخم ترب 

 همه سفوف ساخته چهار درم بخورانند و اگر كلف سياه باشد محتاج هم چندنجبيل نيم جزو شكر واحد يك جزو ز

 افتيمون و لزوم ماءالجبن بود و به اطلية قويه مثل تخم جرجير و خاك زيبق و فلفل و بوره به طبيخبه اسهال متواتر 

 و آهك و قسط و تخم ابخره و مشكطرامشيع و زرنيخ زرد و زراوند و مويزج و گوگرد و دارچيني و سليخه و عاقرقرحا

 سرشته به سركهالمحلب و بادام و مقل نرم  و قردمانا و زهرة بقر و جوزالسرو و خردل و مانند آن طال كنند و يا حب

 سرشته طال نمايند و خون خرگوش گرم گرم طال سازند و باقي اطليه به سركهطال كنند و يا بگيرند ريوند چيني و 

Ĥن  و اطلية آن هم است شد و عالج نمش نيز فصد قيفال و نوشيدن طبيخ افتيمون و لزوم ماءالجبنسابق مذكور

 اطليه به عده افتد و اوالً تنقيه واجب بود به فصد گويد كه گاهي احتياج انطاكي كه در قول ابوسهل گذشت است

لخ و نوشادر مع خرمهره در ترشي ليمون  و افسنتين و بادام تخربزهبهردواي جالي منقي مثل خرزهره و امالح و مغز 

رسد به همها از اين برند هرچه كار بهتر كرده و تخم ترب بحرف سوخته و سنا و مويزج و بورق و كبريت و قثاءالحمار 

 آن و فعل اين ادويه ببول انسان و اشخار قوي به طبيخ غسل به طريق يا سركه سرشته يا به عسل طال به طريق

 كه فصد باسليق از جانب راست در زنان و فصد اسليم در مردان كنند آن است كه در كلف اولي  گويدگيالنيگردد 

 هليله و افتيمون و غاريقون و ايارج فيقرا يا بماءالجبن مع سفوف سودا و يا حب شبيار نمايند به طبيخ اسهال به عده

ف افتيمون كه در ذيل عالج مسطور شد كند و سفو و شرب مصفيات خون مثل شربت آلو و عناب و مانند آن نفع مي

النفع نوشته و بعد تنقيه اطلية جاليه كه آن در  باب قوي در اين با دو اوقيه سكنجبين و مثل او آب ثابت بن قره

 و آرد جو و بيخ خربزه براي كلف بگيرند پوست بيضه و اشنان مربي بتخم دواي ديگر برند كار بهاقوال سابق گذشت 

 حاجت به قدر آرد باقال و فوفل و كف دريا و ماميران چيني مساوي همه ادويه را كوفته بيخته ني و پوست عدس و



1156 

 

 به شير و سائيده يك جزو براي كلف بگيرند كتيرا سه جزو كندش ديگربگيرند و به آب ترب سرشته طال نمايند 

آن سبوس گندم جوش داده باشند  به آب كه در به عدهدختر يا شير خر سرشته بر رو طال كنند و دو ساعت بدارند 

 كه بگيرند اندك فلفل و اندك بورة ارمني و هر دو باريك اين استبشويند و عالج براي كلف غليظ حادث در رو 

 بگيرند اندك بوره ارمني و اندك استخوان كهنه سوخته و بسايند و بر ديگرسائيده به آب سرشته بر رو طال كنند 

 بگيرند ترمس و باقال ديگر نو و اندك حجرالفلفل و كوفته بيخته بر چهره طال نمايند رو طال كنند و يا بگيرند خزف

 هر واحد چهار درم قسط و بادام تلخ و بيخ سوسن و حب بلسان و كف خربزهو جو مقشر و نخود و كرسنه و تخم 

يك و روت هر واحد دريا و زراوند مدحرج هر واحد دو درم تخم ترب و سنگ فلفل و كندش و سرگين گنجشك و انز

 بگيرند بيضة ديگر درم همه را باريك سائيده به آب سرشته هر روز بر رو طال كنند و به آب سبوس بشويند نيم

 مع پوست آن بسايند و بدان آرد ترمس و آرد جو و به عده نرم گردد كه آنمرغ سه عدد و در سركة تند تر كنند تا 

 هر واحد سه درم زعفران نيمدرم آميزند و از ادوية خربزه مقشر و مغز تخم استخوان كهنه هر واحد دو درم مغز بادام

 كه بگيرند دو درم سيماب مقتول در كف دست و بيست درم مغز بادام مقشر باريك اين استكه كلف را ببرد 

بعد خروج  اندكي از آن گرفته به آب آميخته به عدهبسايند تا مثل مرهم گردد و در آن سيماب مقتول خوب آميزند 

 براي كلف و نمش آرد ديگراز حمام براي مردان و در شب بايام حيض براي زنان بر رو طال كنند كه كلف را بربايد 

ترمس ده درم تخم ترب و تخم جرجير و قسط و بادام تلخ و بورق و فلفل هر واحد دو درم اشق يك نيم درم اشق را 

 تخم به طبيخسوده در شب طالي غليظ كنند و صبح  به گالب حل كرده با هم آميخته بنادق سازند و نزد حاجت

 و سبوس و بنفشه خشك بشويند و تكميد موضع قبل حمام به آب گرم از پارچة پشم سازند و يا بر آن خربزه

 عقب استحمام طال كنند و بدانند كه سيماب مقتول چون در اطليه به عدهانكباب نمايند حتي كه سرخ شود 

 حكيم عابد سرهندينويسد كه   ميمحشي شرح اسبابو نمش و خيالن افتد نفع بسيار كند مستعمله در كلف 

 رسيده به تجربه لهذا واجب شد بر من كه از ادوية آنچه نزد اساتذة اين فن  استگفته كه چون كلف مرض قبيح
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 و آن در قول  استف بعد تنقية بالغه استعمال كند از انجمله اين سفوآن را كه  استذكر نمايم بر طبيب الزم

 و خربزهابومنصور گذشت همواره بر نهار بخورانند و بر موضع كلف تخم ترب و مغز بادام تلخ و آرد باقال و مغز تخم 

 رازي تجربة آن نموده سيماب دو  كهييدوا صفتسرگين گنجشك طال كنند و ايضاً خون خرگوش گرم طال كنند 

 برابر خربزه مغز تخم به عدهبادام و اندك آب گرم بسايند تا كشته شود  به مغزدرم بادام مقشر سه درم سيماب را 

 چون بشويند به عده تجديد آن نمايند و تا يك هفته نشويند و به مراتهر دو سوده آميزند و طال كنند و هر روز 

ردانيد اال نوعي كه كلف زائل شده باشد و من اين را تجربه كردم و هر روز پنج مرتبه استعمال نمودم و كلف را قلع گ

كند و طالي ديگر كه   خود ميبه سرعتشود همچنين از عدم اجتناب از اشياي محدث كلف   زائل ميبه سرعتآن 

 و در قول گيالني گذشت ديگر  است كه در آن پوست بيضه و اشنانĤن است قلع نمايد نسخة آن همبه سرعت آن را

 ببرد و گويند كه اين برص را بربايد و آن را ساخته طال كنند كه  بنمك اندراني نمكينآن رابگيرند پيه جاموش و 

 روز تا چهل روزست  استام نوشيدن طبيخ پوست بيخ طرفا در شراب كهنه آنچه در جميع آثار سوداويه تجربه كرده

مصنف  چيزي ديگر از مشروبات و آن در صالبت طحال مذكور شد به سويكه آن قلع كلف نمايد بغير احتياج 

 نوشته كه اول رگ باسليق زنند و بعد سه چهار روز فصد اسليم كنند و بفاصلة يك هفته و يا ده يازده روز تباساق

 عرق شير با شربت به عده افتيمون و شاهتره نمايند و اگر باقي ماند ماءالجبن نوشانند به مطبوختنقية سودا 

 نه ماشه تخم كاسني تخم پزدبه هر يك و گل گز افتيمون بدهند و اين ضماد نمايند پوست خرپزة خشك و نارنگي

 برند و تخم كاسني در روغن گل سوده طال كنند و كار به بادام و روغن گل سرشته به روغن توله يك و نيم هر يك

ماليدن پوست نارنگي تازه و همچنين شبنم كه بر درخت كيله بود نافع و كلف كه در موسم سرما يا در حالت حمل 

 با پوست و خربزهالجه ندارد و اگر بعد گذشتن سرما يا وضع حمل باقي ماند اين ضماد نمايند تخم افتد حاجت مع

 سه ماشه در روغن گل آميخته و بعد دو ساعت هر يكمغز و گل هميشه بهار و گل خرزهرة سرخ و گل پنبة باغي 

اهللا خان بهادر  ج نواب فيض عالخان حكيم كبيرعلي ياسمين چرب نمايند و به روغنبه آرد نخود باقال شسته 
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 صندل يك ماشهالفار   صحت كلي حاصل شد سميك هفتهمغفور والي رياست رامپور به اين ضماد نمودند و در 

سفيد هفت ماشه به آب ليمون كاغذي سوده طالي ر قيق سازند و اگر قدري مرهم داخليون بمالند و بعد دو سه 

 گل چرب كرده مغز بندق هندي در شير ميش سوده به روغنول روز كه پوست باريك جدا شود و سوزش كند ا

 صعود بخارات فاسده به سبب پوست صحيح برآيد و صحت يابد دور برش و نمش كه اكثر يك هفتهضماد نمايند در 

 جهت تنقيه بدن مسهالت بلغم به عدهافتد اول جهت تنقيه معده در هفته سه مرتبه قي كنند  از ضعف هضم مي

   از تنقيه تقويت معده به اطريفالت نماينددهند و بعد

   كه آن را بهندي تل گويند استخيالن جمع خال

 كه خال آن استو آن نقطة كوچك سياه يا سرخ يا تيره رنگ بود كه بر جلد حادث شود و فرق در خال و برش 

 دهن رگها بيرون  كه از استمجسم ذي حجم بلند از سطح بدن بود و سبب خال خلط سوداوي عكر يا خون محترق

 غلظ خود مثل صمغ كه از شجر برآيد و صلب گردد و به سببحجم گردد و  آمده زير جلد محتبس شود و صلب ذي

 و گاهي بعد والدت عارض شود و  است او بچسپد خال نيز مثل نمش و برش گاه مولودي بود و آن العالجبه موضع

 كه در كلف Ĥن استن از فصد و مسهل سودا و اطلية جاليه هم تدبير ايعالج كثرت نمايد كه آنزينت عضو بود مگر 

 و گالب به سركه اول سوزن بزنند تا خون از آن برآيد پس آن رامسطور شد و اگر از آن منقطع گردد بايد كه 

 ادوية جاليه كه در باب كلف مذكور شد طال كنند به عده برآيد به تمامهبشويند و مكرر اين عمل نمايند تا خون 

 توت سرخ باشد از آن تعرض نيايد كرد زيرا كه آن اكثر متولد در اطراف شرائين بود به رنگكن خالي كه رنگ او لي

 طبري حكايت كرده كه شخصي چنان چهالدم و هالكت گردد  پس تعرض آن به آهن يا به ادوية حاده مودي بنزف

 قطع او شريان منقطع شد و خون بسيار برآمد و را در بغداد ديدم كه باالي ساق او بر كنارة شريان خال بود و از

 گويد كه در خيالن بگيرند پودينة كوهي و در هاون با ابن نوح بر داغ او تمكن نداشت كه آنهالك گرديد بهر 

 سوده بر نهند و يا به سركه بسايند و بر موضع آن طال كنند و يا بگيرند پوست كدو شيرين و به سركهصالية رصاص 
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ر بسوزند و رطوبتي كه از آن سيالن كند بر آن طال نمايند و هر طال كه استعمال كنند بعد حمام يا شاخ انگور ت

  قوتبه حسبگويد كه عالج خيالن و برش و نمش فصد قيفال و اخراج خون ابن الياس تكميد به آب گرم بايد 

الجبن مقوي به افتيمون و اصالح حال  افتيمون و غاريقون و حب ايارج و لوغاذيا و ماءبه مطبوخ اسهال به عده است

اخالط بتناول اغذيه محموده مثل نخوداب و آب و مغز بادام و لحوم تيهو و ماكيان و حمالن و زردة تخم مرغ 

 كار بهنيمبرشت و اداست حمام و ترطيب مزاج و بعد تنقيه اطليه كه در كلف مذكور شد طال نمايند و يا قويتر از آن 

 طال تعاهد بدلك موضع از آبي كه در آن سبوس و پرسياوشان جوشانيده باشند بايد كرد و گاهي برند و بايد كه بعد

 و نمك و بعد به سركهخيالن غليظ باشد و به اطليه تحليل نشود و محتاج بخالنيدن سوزن و اخراج خون و شستن 

 به قدراخراج خون از فصد  گويد كه معالجه نمش و برش و خيالن به خجندياز آن تضميد به اطليه كلف باشد 

 يا ترنجبين مقوي به افتيمون بايد ادامت حمام و ترطيب مزاج به سكنجبينقوت و احتياج و نوشانيدن ماءالجبن 

 افتيمون مقوي بغاريقون و ايارجات و مطب خات و هليلجات و افتيمون و شاهتره به مطبوخبعد نضج پس اسهال 

 اگر مادة او با وجود چنان چه كنند و گاهي اين امراض از دفع بحراني بود باشد و اطلية مذكوره در بهق اسود طال

  را گاهي در جميع بدن بودو گاهي مختص به اطراف ايشان باشد تب تر باشد و اين صاحبان دمويت غليظ

  وشم

گندنا و جز آن  جلد را بسوزنها بزنند و سرمه يا نيل در آن پر نمايند و نطرون يا سياهي يا آب كه آن از  استعبارت

 اگر خواهند عالجكنند  بمالند تا آنجا نقطهاي كبود يا سبز پديد آيد و اين عمل اكثر زنان هنود بر سلبيل زينت مي

 نرم كرده بر آن نهند و به عسلالبطم   بمالند بعد از آن علكآن را دور كنند بايد كه اول بنطرون و آب گرم آن راكه 

 به تمامه سياهي وشم كه آنالبطم بر آن بندند تا  ايند و نمك خوب بمالند و بعد علك بگشبه عدهسه روز بسته دارند 

دور شود و اگر امثال اين دوا فائده نكند عسل بالدر و ديگر ادويه بر آن نهند و برجاي عسل بالدر سوزن بزنند تا اثر 

ر باب كلف در قول شيخ گذشت نيز وشم  بمراهم مندمل سازند و دو دوائي كه د بالدر خوب فروتر رود و بعد زوال آن
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 چون بدان طال كنند بگيرند نيكو است گويد كه اين طال بر آن نمايند كه خون ميت را نيز ابومنصوررا قلع نمايد 

 نيم جزو و بسايند و با سركه براي وشم و به آب گشنيز تر بر دم هر يكزرنيخ زرد يك جزو سنگ سرمه و كندر 

 تدبير كنند و سوزن   بنطرون شسته اعادةبه عدهبار در يك روز نمايند همچنين سه روز ميت طال باالي طال ده 

بزنند و بر آن اشخار و آهك پاشيده بندند يا داغ نهند اگر كوچك باشد و يا ببورق بشويند و بر آن صمغ صنوبر نهند 

گويد كه بگيرند نطرون و ابن الياس  بگشايند و يا بورق و عسل بگيرند و بر آن نهند به عدهو تا ده روز بگذارند 

 گويد كه گيالني و بر موضع طال كنند به سرشندكندش و صمغ اجاص مساوي و كوفته بيخته بسركة كهنه و عسل 

اين دوا قلع وشم كند بگيرند صابون و در آب اشخار حل كرده بدان بر موضع وشم كتابت نمايند كه قلع كند واال 

  ر ديگ و فلدفيون و غير آن طال كنند بعد از آن معالجة قرحه نمايندادوية حادة قالعه چون ديگ ب

  خضرت و سواد

 ضربه يا سقطه بود كه به سببي حادث شود و اين به موضع مردن خون زيرجلد به سببگاهي سبزي و سياهي 

ست و رگ و رگ باريك آنجا زيرجلد بشكافد و خون از آن برآيد و منجمد گردد و يا از خارج جراحتي افتد در پو

 بعد سكون حرارت و عالجگردد   بعد از فصد ضيق مشهود ميچنان چهخون بفراغت نيايد و زيرپوست جمع شود 

الم ضربه و سقطه برگ كرنب يا ترب يا پودينة سبز يا زرنيخ و اشق و يا نطرون سرخ و سركه ضماد كنند و اگر اين 

اك كنند اگر جامد نباشد و اگر جامد بود و سائل نشود جلد كفايت نه كند آن موضع را بسوزن بزنند و خون از آن پ

 به آهستگي از سوزن بيرون آرند بعد از آن موضع را آن رارا از يك جانب بنوك نشتر شق كرده از آن جدا كنند پس 

البطم ضماد كنند و سبزي كه بعد از فصد حادث شود از بستن خشكه گرم و نان گرم  نمك بمالند و بنطرون و علك

 اقوال اطبا تر كرده اثر خون را كه در جلد مانده باشد زائل كند به سركه جرجاني انجير به قولگردد و  زائل مي

سويدي گويد كه ضماد عسل مخلوط بنمك و كذا زاج محلول به آب و كذا مرزنجوش و كذا كنجد و كذا آرد ترمس 

 عسل و نمك و كذا صبر و كذا زوفاي خشك و مطبوخ و كذا زفت و دقاق كندر و كذا كمافيطوس و كذا جرجير به
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 گويد كه عالج طبري  استكذا پودينه دشتي و كذا آرد حلبه پخته و شرب و ضماد حاشا هر واحد مزيل آثار ضرب

الثعلب و   آب عنب استاند فصد مريض و نوشانيدن اين مطبوخ ين اختيار كردهمتأخراين بر وجوه است آنچه بعض 

ا فشرده خيارشنبر و ترنجبين حسب واجب در آن بمالند و به عدهاب بزرگ در آن بجوشانند آب باديان برآورده عن

صاف كرده سه طسوج سقمونياي مشوي و نيم درم ماميران چيني در آن حل كرده بنوشانند و امر بپرهيز كنند بعد 

ي و گل مختوم در سركه از آن بر موضع شرط زنند و بر آن محاجم نهند تا كه خون محتقن برآيد بعد و گل ارمن

 متقدمين گويند كه اين آثار از حك و مالش در حمام و ريختن آب گرم بر آن در ايام و اماحل كرده طال نمايند 

 و آنچه من معالجه بدان  است تحليل كند اولي از شرطآن را تا كه طبيعت بر اينبعيده زائل شود و گويند كه صبر 

بعض ديگر ماخوذ از كتب و دستوراتيست كه فصد مريض كنند و استفراغ فضول  و  استكنم بعضي از آن اختراع مي

 سوسن نمايند و گاهي طالي موضع بزرنيخ سرخ در سركه به روغن طالي موضع دائم به عدهنمايند اگر غالب باشد 

غير آن از شامه آثار و  در اين كنم و از بهترين اشيا كه  طال ميبه سركهنمايم و گاهي عسل را سوخته  حل كرده مي

 بدان موضع را طال كنند كه اين تحليل به عده مهرا گردد كه آن تا  استشود اين روغن و خيالن استعمال كرده مي

كنند بگيرند آرد كرنسه و  خون محتقن در مدت قليل كند و ديدم كه اهل بصره عالج اين آثار به اين خصيص مي

شكر سفيد و اندك زرنيخ سرخ و اندك سنگ فلفل و اندك سنگسبويه  اندك به عدهآرد نخود و اشنان كبار مساوي 

داخل كرده باريك بسايند و در سركه كه اندر آن اندك فلفل مع لعاب اسپغول جوش كرده باشند حل كرده ضماد 

  گويد كه براي سياهي در چهره آرد حلبه آرد جو آرد باقال بيخمسيحيكند و از مجرباتست  نمايند و اين خطا نمي

سوسن آسمانجوني هر واحد پنج مثقال نوشادر و اشق هر واحد دو مثقال اشق را به آب گرم حل كرده و باقي ادويه 

سوده سرشته قرص سازند وقت حاجت يكي از آن در سفيدة بيضه حل كرده استعمال نمايند و گاهي براي آثار در 

الملك خيسانيده و در آن مغز بادام   را در طبيخ اكليلنمايند و يا مر كنند آب حلبه و بدان طال مي چهره استعمال مي

 سوده در آب حلبة مطبوخ آميخته طال نمايند و يا بگيرند خربزهسوده آميخته طال كنند و يا بگيرند مغز تخم كدو و 



1162 

 

 حل كرده طال كنند و يا بگيرند سفيداب مرداسنگ مغسول نشاسته مساوي خربزهبرادة عاج و آرد ترمس و در آب 

 آرد باقال آرد جوهر واحد چهار جزو ترمس بيخ سوسن بيخ نرگس هر واحد دو ديگر عسل آميخته طال نمايند به

 بادام مقشر پنج مثقال كتيرا ديگر حل كرده ادويه بدان سرشته طال كنند خربزهجزو صمغ يك جزو صمغ را به آب 

 به روغنبراي قلع آثار سياه از جلد عسل بالدر  ايضاًصمغ عربي هر واحد سه مثقال آرد باقال بيخ فوه طال كنند و 

  معالجه بمرهم نمايندبه عده بخورد آن راپسته حل كرده طال نمايند و يا شرط زنند و بر آن دواي حاد بپاشند تا 

 بچيزي از شحوم يا آن راكند مرداسنگ سفيد كرده و  نويسد كه آثار ضربه و آثار سياه را قلع مي  ميبوعلي سينا

 آن را نفع بين كند و كذلك بقلة كه آن ران طال كنند و همچنين حجر فلفل معروف چون طال نمايند مغز نا

 آب گشنيز و كرفس به مثلالماء گويند و همچنين برگ كرنب و كندر و ترب و پودينة رطب و زرنيخ هر واحد  فلفل

ل شود و همچنين كندر و نطرون و و اگر موضع را به آهك و نطرون سرخ مع سركه تند لطوخ كنند آثار سبز زائ

البطم و ايضاً الدن و بايد كه بر عضو چند   طال كنند و كذلك علكبه عسلصبر قلع آثار بادنجاني نمايد و افسنتين 

 صدف سوخته حرف درم يك كه براي آن جيدست مغز بادام تلخ طالئي نيكو استروز بگذارند و ايضاً مرهم داخليون 

اش مقشر نيم درم نخود سفيد مقشر دو درم كرسنه يك درم ترمس نيم درم كف دريا يك سفيد هر واحد دو درم م

درم استخوان بسيار كهنه يك درم انزروت يك درم سائيده بكشكاب جو و شكر سرشته بزرداب معصفر طال كنند 

 مساوي از آن  نطرون اشق مر و گوگرد زردايضاً جوز به روغنج به يك حكاك خرف نو بر عضو طال كنند و كايضاً

 به سركه مكسورالحدت نمايند تا قرحه نكند همچين قيموليا و سرگين كبوتر و صابون و كندر مساوي به سركهطال 

شاخ گوزن سوخته سفيد شده و كندر و آرد ترمس و آرد باقال مساوي اشق نوشادر بادام تلخ هر  ايضاًطال كنند 

 بگيرند نطرون و آهك و خاكستر چوب به عده بعلك ضماد كنند ايضاًواحد ثلث جزو كتيرا صمغ هر واحد ربع جزو 

 گويد مجوسي افتد به شرط و گاهي احتياج نيكو است سرشته طال كنند و اين براي نمش آثار قرح به عسلانگور و 

االنباط طال نمايند و يا اين ضماد كنند نطرون و كندش و  كه براي قلع حضرت موضع را بنطرون بشويند و بعلك
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 سرشته ضماد سازند و ببندند و در هر سه تبديل آن نمايند و خالنيدن به عسلغ آلو مساوي باريك سائيده صم

 دواي حاد معروف از اينالبطم قلع خضرت كند و بهتر  سوزن و مسح خون و ماليدن نمك و ضماد بنطرون و علك

 روغن گاؤ بر آن نهند پس به عده و چون لزوم طالي آن چند روز كنند تا موضع را بسوزد  استبديگ بر ديگ

  بمرهم منبت لحم عالج كنند

  آثار قروح و جدري

اثري كه بر بدن بعد از قرحه و آبله بماند اگر غائر بود محتاج به اشياي مسمن بدن باشد و اگر مستوي بود 

رة گاؤ طال كنند  گل آميخته ضماد نمايند و يا مرداسنگ و سفيده با سركه و زهبه روغنمرداسنگ را سفيد كنند و 

و اگر قرحه مانند دشنه باقي ماند چربي بط بمرهم داخليون آميخته طال كردن مفيد بود و طريق سفيد كردن 

 و كذا پودينة نهري به عسل گويد كه ضماد افسنتين سويديمرداسنگ در بحث جدري در قول خجندي گذشت 

 آميخته و كذا به عسلذا بادام تلخ و كذا نانخواه  پخته و كذا الدن در روغن گل يا شراب حل كرده و كبه شراب

النعمان و كذا   و كذا آب بيخ شقائقبه سركهقطران و كذا بيخ ني فارسي و كذا امره و كذا بيخ قثاءالحمار خشك 

 هر واحد جاهاي آثار قروح نمايد و ضماد به سركه و كذا قشار كندر و كذا فاوانيا و كذا ريوند به شرابعصارة كرنب 

 گويد كه براي قلع آثار قروح بر مرداسنگ سفيد مع روغن گل مداومت نمايد ابوسهلل خشخاش آثار داغ را ببرد گ

و يا بر آن دياخليون بچسپانند و يا نان ميده بخرما سرشته بر آن چسپانند و براي دور كردن آثار جدري و قروح 

البان قسط تلخ   حبخربزهآرد برنج مغز تخم مرداسنگ مربي بيخ ني خشك آرد نخود استخوان كهنه يا سوخته 

فرمايد كه همه ادوية قويه از آنچه مذكور شد ضعيف از آن آثار   ميشيخبلعاب حلبه و تخم كتان آميخته طال كنند 

قروح را نفع كند و از ادوية مذكوره براي اين مجرب پيه خر و آب بيخ ني تر به اندك عسل و حبق بنمك طعام به 

 و همچنين ضماد به اين صفت بگيرند  استت و فاشرا را در زيت بپزند تا غليظ گردد و اين مجربعسل سرشته اس

ايرسا و قسط و مرداسنگ مغسول و شاخ گوزن سوخته و بورق و اشق سائيده استعمال كنند حتي كه نمش و كلف 
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 و خربزهو و نشاسته و مغز تخم  بگيرند پشك شتر يا گوسفند كهنه سفيد و استخوان بوسيده و خزف ن و ايضاًرا نافع

 سرشته طال به ماءالشعيرالبان پانزده جزو و   ده جزو بيخ ني خشك بيست جزو ترمس بيخ جز حبهر يكآرد نخود 

قسط و مر و زراوند هر واحد ده جزو داخل كنند بهتر باشد و بمعالجة اين آثار در بحث جدري  در اين كنند و اگر

كه در آثار قروح و جدري مرداسنگ مربي و غير آن كه در قول ابوسهل گذشت به آب  گويد مجوسيايم  اشاره كرده

 غليظ گردد بر موضع طال نمايند و كه آن بگيرند طحلب در زيت بپزند تا ديگر يا به آب باقال طال كنند خربزهتخم 

گيرند زهرة بز و زهرة بقر و بر اثر  بمالند كه قلع آن كند و يا ببه مراتيا بگيرند پيه گورخر و پيه بط و بر موضع اثر 

   آميخته طال نمايندبه عسلطال كنند و يا بگيرند عصارة كرفس و فراسيون و باريك سائيده 

  بادشنام

 جذام شروع گردد و بر چهره و اطراف ظاهر شود و آن را مشابه سرخي كسي كه  استسرخي زشت و فاحش

 بخار كثير دموي را زيرجلد و  استو سبب او بند كردن سرديخصوصاً در سرما و سردي و گاهي با آن قروح بود 

چون فاسد شود و در جلد قروح پيدا كند و اكثر عروض اين مرض بكسي باشد كه خون او گرم سوداوي بود و لهذا 

 بارد يا به مسهل اول فصد سر رو كنند و اسهال عالج جذام ابتدا كرده باشد آن رامعالجة او بعالج كسي باشد كه 

 به عدهخان دهند  طبوخ هليله نمايند و ماءالجبن نوشانند و يا آب شاهترة مروق با سكنجبين افتيموني علويم

خاني خورانند و نخود سوده در آب گشنيز سبز سرشته ضماد كنند و در تفتيح مسام كوشند  اطريفل شاهتره علوي

 گل گز هر يك سه توله و اگر فائده نشود تدبير او بحمام و اين  بخور برگ شاهتره و نيم سبز و گز و سرو و باديان و

 ابتداي جذام كنند و بر عضو حجامت نمايند و زلو بچسپانند و عقب آن بچيزي درشت بخراشند تا از آن به تدبير

 نمك بمالند تا خون باقي بگدازد و تحليل شود و موضع خراش و قرحه را بمراهم به عدهخون بسيار سيالن كند 

 كه صابون طال كنند و آن است حل طال كنند و نافعترين اشيا براي انجذاب خون باقي مانده در عضو احمر و مرهم

 اعادة آن نمايند تا به مرات به آب گرم بشويند و در روزي به عدهبگذارند تا خشك شود و خون را گداخته بر شد 
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نويسند كه   ميخجندي و ابن الياس نپذيرد  بيرون آيد و جلد پاك بماند و مولودي هرگز عالجبه تمامه ماده كه آن

 و اما از فصد براي ازالة امتالي عام چاره نيست و  استبهتر از حجامت در اين  و زلو استعالجش اخراج خون

صاحب او از نوشيدن آب سرد و نشستن در خسخانه و مسكن مهب شمال و هواي بارد حذر كند و هر صبح 

ي كنند كه در آن هليلجات و شاهتره و افتيمون به مطبوخاري بنوشانند و تنقيه  ساده يا دينبه سكنجبينماءالجبن 

مرض شدت تبريد مع تقويت نمايند و  در اين  گويد كهگيالني نفع بليغ كند آن راو تربد باشد و مفرح بارد ياقوتي 

و نفع بين نموده فصد رگ مفرح بارد ياقوتي استعمال كردم  در اين خاصةً تا مع تبريد مسكن مانع از تبخر باشد و

 و از خواص فصد ارنبه است كه آن ازالة حمرت كريهة حادث بروجه نمايد و  استبيني بعد فصد قيفال كثيرالنفع

 پيدا شود و اين از خواص ست آن را نباشد اين مرض و حمرت آن راچون فصد اين رگ كسي نمايد كه اين سرخي 

بنابر رداءت ماده وحدت آن پس بايد كه اوالً بصابون و انجير طال نمايند و چسپانند  سرخي مي در اين و اما زلو كمتر

   اعاده بر آن نمايندبه مرات بسوزد و كه آن به آب گرم بشويند بغير به عدهترك كنند حتي كه امتصاص آن نمايد 

  فساد لون

اهي در يرقان و غلبة  مشابه خلط غالب باشد مثل زردي و سيكه آن به سوييعني تغير رنگ از مجراي طبيعي 

به شود بسياهي  فرمايد كه رنگ جلد مستحيل مي  ميالرئيس شيخرصاصيت در بلغم و شدت سرخي در خون و 

 آفتاب يا سردي يا هو ايقحل و قلت استحمام يا تناول طعامهاي شور و گوشت نمك سود يا استحالة خون سبب

كنندة رنگ كه آن طول امراض و غموم و فقدان غذا و  اسباب زردبه سببشود بزردي  بسوداويت و مستحيل عط مي

كثرت جماع و اوجاع و حرارت شديد هوا و شرب آبهاي ايستاده است و از ماكوالت نانخواه و كثرت شميدن او حتي 

 و طول مقام به سركهاند و سركه و ادمان او زرد كنندة چهره است و زيره شرباً و لطوخاً   گفتهچنان چهكه نظر بدان 

 خانة كه زيرة بسيار در آن باشد و استكثار تناول سركه و خوردن گل حتي كه سدد در فوهات عروق افكند و در

 در چنان چه ظاهر جلد به سويگويد كه تغير لون در اكثر يا از دفع طبيعت بود خلط مفسد لون را   ميسمرقندي
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 در يرقان سياه و در عارض شود و يا از فساد مزاج كه آنبحرانات و يا از غلبة فضول در بدن و اختالط او با خون مثل 

اخشا مثل طحال چون از جذب سودا از جگر ضعيف شود و مثل جگر چون از تميز سودا يا صفرا از خون يا از دفع 

 مفارغ آنها ضعيف گردد و مثل معده چون از هضم تام و ضعيف شود و يا از سور تدبير تاكل و مشرب به سويآنها 

هي رنگ از كثرت خوردن پياز و كرنب و زردي رنگ از كثرت تناول نانخواه و زيره و افاوية حاره حادث  سياچنان چه

طريق  عمق بدن نباشد به سويشود كه رنگ بدن تابع اخالط بود چون متحرك  شود و از كالم بقراط مفهوم مي

 و با آن اسباب يرقان اسود  اسباب مذكوره بايد كه نظر كنند اگر رنگ كسي بسياهي متغير شده باشدتشخيص

يافته شود سببش يرقان اسود باشد واال حال طول مقام در آفتاب يا سردي يا هواي گرم يا قلت استحمام يا كثرت 

ها كه يافته نشود از حال تقدم طول مرض و غم و فقدان غذا و كثرت از اينتناول ملوحات بپرسند پس تقدم هر كدام 

ي حار و شرب آب غيرجاري و خوردن نانخواه و زيره و سركه و گل بكثرت سوال كنند جماع و اوجاع و قيام در هوا

 هر از اين اسباب كه نمايد سببش همان باشد واال بحال جگر و معده نگاه كنند اگر در يكي از اينپس اقرار هر كدام 

 ايضاً در رنگ ممعود دو عضو آفتي و ضعف در افعال مخصوصة آن دريافت گردد سببش ضعف جگر يا معده باشد و

 اگر سبب فساد رنگ دفع طبيعت خلط مفسداللون را عالجسفيدي بيشتر بود و در لون مكبود زردي اكثر باشد 

 موافق آن خلط نمايند و ادوية جاليه چون آرد جو باقال و نخود و تخم ترب و ايرسا به مسهلبظاهر جلد باشد تنقيه 

تيرا بوده و مانند آن سوده با شير آميخته طال نمايند و بعد خشك شدن به  و مغز بادام و نشاسته و كخربزهو تخم 

الطيب باشد   بشويند و يا قدري روغن گل افزده در شب طال كنند و صبح آرد نخود كه در آن سنبلگرم نيمآب 

ش كثرت  سببو اگر ياسمين چرب سازند و همچنين بدفعات استعمال نمايند به روغنماليده به آب گرم بشويند و 

 در يرقان اصفر وا سود چنان چهماده در بدن باشد تنقيه بدن از خلط فاسد موجب آن يعني صفرا يا سودا نمايند 

 سبب آن فساد احشا باشد بهر تقويت آن آنچه در باب ضعف و اگر اطلية جاليه استعمال كنند به عدهمذكور شد 

 سبب او طول قيام در افتاب يا هواي گرم و سرد اگرو  برند كار بهمعده و جگر و سپرز مسطور شد حسب حاجت 
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باشد استحمام نمايند و به آب گرم انكباب كنند و عقب آن ادوية جاليه بمالند و در گرمي هوا تبريد نيز استعمال 

 تناول اشياي مغير لون باشد ترك آن نمايند و اگر سبب آن مقاسات امراض باشد بتقويت به سبب و اگركنند 

 فقدان غذا باشد تكثير طعام به سبب و اگر عنبر و شربت ياقوت به عرقز خميرة مرواريد يا دواءالمسك پردازند ا

 از غم باشد ازالة آن و اگرمؤلد خون رقيق كثير جيد چون ماءاللحم و بيضة نيمبرشت و نخود و انجير فرمايند 

به  و اگردانند و اغذية مولد خون خورانند  سبب كثرت جماع باشد ترك آن الزم و اگرنمايند و بتفريح قلب كوشند 

 پرورده در تخمير به سركه كثرت خوردن پياز كنند ذكر ادوية مفرده محسن لون وجع باشد تسكين الم سبب

 و كذا به عسلالماء و كذا قراصيا و كذا جوز جندم   و كثرت تناول كرفس استوجه و تحسين لون مجرب سويدي

 بادام و كذا برنج و كذا حاشاً و كذا به روغن و كذا بقلة ترنجان مسلوق و مطيب هليلة سياه و كذا زيتون سياه

اآلس و كذا حماما و كذا سر كبوتر مع پر كه بر آن باشد سوخته هر  پرسياوشان و كذا پياز عنصل بريان و كذا حب

حديد سه اوقيه مثل ال روز نيم مثقال تا سي روز متواتر هر واحد محسن لون و مزيل صفرت وجه است واگر خبث

غبار سوده و در صاليه دوازده بار شسته در ديگ مسي اندازند و بر آن زيت آن قدر كه سه انگشت باالي آن باشد 

بريزند و جوش دهند تا ثلث آن برود و حرف باريك سوده يك اوقيه آميخته از آتش فرود آرند و هر روز يك ملعقه 

الحديد و بر مغاجين آن در سرخ كردن رنگ رو   كه خوردن خبثآن استبليسند تحسين و تصفية رنگ نمايد و حق 

 است و بتجربة راقم رسيده و خلط سنبل هندي و كذا سركة نصل در اشربة و اغذيه و  النفع و دفع زردي آن عظيم

 برنج و كذا به غسل وجه از ايرسا و كذا به آرد نخود و كذا به آرد كرسنه  كذا به آرد باقال و تخم شلجم و كذا به آرد

السمك به آرد باقال و كذا ميدة گندم   زرد بر چهره و كذا غريبه مومآرد ترمس و طالي روغن زنبق يا سوسن 

 و كذا نمك اندراني و آرد باقال و كذا آرد جو به آب غوره آميخته در شب و شرب شير السيما به مراتبسفيدة بيضه 

به و كذا نقوع عذبه و كذا خمر صرف هر روز بر نهار و كذا طبيخ ابريشم شير زنان و شير بز و كذا آب نقوع و نخود 

 و كذا  است و گويند كه ماليدن برگ خرزهره و گل آن بيعديل است محسن لونهر يك و كذا طبيخ انيسون شكر
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ه  كاُمبنه كه تحسين رنگ نمايد ذكر ادوية مركبة شيطرج بر چهره روي سرخ كند به طبيخگذاشتن خرقة سبلول 

البان حسن  براي جالي رو و نرمي و برّاقي آن معمول ترمس تخم ترب تخم شلجم نركچور چاكسو قسط شيرين حب

 چهار ماشه مرواريد ناسفته دو ماشه سفيدة كاشغري زراوند مدحرج بيخ سوسن شيطرج هر يكيوسف يعني كلملي 

 مغز تخم خربزه جرجير كف دريا مغز تخم فوه مصطكي زعفران آرد باقال آرد جو نخود بريان آرد برنج كندش تخم

 كه جهت تصفيه و تحسين لون ايضاً برند كار به چهار ماشه كوفته بيخته قرص سازند و هر يككدوشيرين مغز بادام 

 هر يكبراي خيرالنسا بيگم تيار شده بود آرد جو ارد باقالي مقشر آرد كرسنه آرد ترمس نخود نشاسته آرد عدس 

 مغز تخم تربوز مغز بادام غمره يك توله كتيرا چهار ماشه كوفته بيخته استعمال نمايند ربزهخشش ماشه مغز تخم 

 بيخ بنفشه مغز تخم خيارين خشخاش سفيد ريزه سفيد گلنار گلسرخ گل معصفر پوست خربزهآرد برنج مغز تخم 

بوسيده صدف سوخته لعاب نارنگي برگ و بار نيم باربكاين برگ خار شتر پوست انار گل ببول گل خطمي استخوان 

الطيب سعد محلب بيخ كبر   كابلي االيچي زعفران مجيه اشنه سنبلبه رنگ زردچوب ايضاًاسپغول لعاب بهدانه 

 سوده به شير پوست درخت سرس سورنجان مويزج خردل ديگر سوده به شيربسفائج بيخ ني ماميران فوفل زرنيخ 

الطيب گل ملتاني سفيداب  يد انزروت لك كف دريا سنبل پياز عنصل تخم كنجي حسن يوسف قسط مروارديگر

 آرد عدس آرد نخود مقشر آرد شريف آرد باقال بار درخت برآرد تخم پنوار آرد جو ديگرالملك ايرسا  قلعي اكليل

 آثار جلديه و به جهت ايضاًمغاث سفيدة تخم مرغ آب سبوس شير درخت انجير روغن چنبيلي پوست تخم مرغ 

 دو توله روغن هر يكد آرد جو نه ماشه مرداسنگ مغسول شش ماشه سركة كهنه روغن چنبپلي تصفية لون مفي

 كه جهت دفع زردي بشره و يرقان مجرب صاحب تحفه است غسولگل يك توله لت كرده بر بدن بمالند 

ا مكرر پرسياوشان شيخ ارمني مرزنجوش جعده بابونه اقحوان شبت ترشي ترنج مساوي جوشانيده به آب آن روي ر

كند آن رونق و صفائي   جلد ميبه سوي هر چيزكه تحريك خون و روح كه آنفرمايد بد  شيخ مياقوال مهرهبشويند 

گرداند و از آن آنچه بر روي آن  تر مي نمايد جلد را رقيق پوشاند و بعينه آنچه جالي خفيف مي  ميآن راو سرخي 
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افتد بپوشيدن او از گرمي و  غ باشد و با اين همه احتياج ميزدايد و خصوصاً اگر در آن صم  ميبه لطفمرده باشد 

 بتوليد خون و خصوصاً رقيق يكيكنند   جلد اين فعل بر چهار گونه ميبه سويسردي و هوا و اشياي محرك خون 

 بتجذب او بقسر از چهارم خارج و تفتيح مجاري او به سوي بنشر خون و بسط او بتحريك او سوم بتنقية خون دوم

 اول مثل تناول نخود و بيضه نيمبرشت و ماءاللحم و شراب به طريق خارج و اشياي محسن لون به سوي داخل

كند و بدين سبب سپش بسيار در بدن پيدا   جلد پيدا ميبه سوي و تناول انجير خون رقيق مندفع  استريحاني

 قديم عود كند به انجير خشك و به گبه رننمايد و از ناقهين كسي كه رنگ او بد گردد و اراده كند كه رنگ او  مي

 كه اين است  استبسد انتفاع يابد كه اين هر دو نون لطيف و حرارت غريزي را بيفزايند و از آنچه براي اين مجرب

چند روز متواتر برناشتا شراب و شير بنوشند و اشيائي كه بتنقية خون اين عمل كند مثل اطريفل صغير و هليلة 

 و اشيائي كه ببسط خون و نشر او اين  استستعمال نمايند و هليلة كابلي قويتر از اطريفل چون بدوام ا استمربي

 زعفران خون را كه آن چون در طعام افتد و مثل زعفران با وجود  استفعل كنند مثل حلتيت و فلفل و سعد و قرنفل

گيرند زوفاي خشك دو درم  و مثل زوفا ب استكند و خصوصاً در ميفختج و شربت آن تا يك درم رنگين نيز مي

 و لعبت بربري از درم تا دو درم چون در سويقها خوب  استزعفران نيم درم و با شكر بخورند و ايضاً وج محسن لون

 مثل ترب و گندنا و پيازست و كرنب خاصةً و ادمان به قولمخلوط كرده بنوشند تا مورث اشتعال فاحش نگردد و از 

 و ايضاً سر و رو طرب و  استو حركات اغتياظ و غضب و جدال و رياضت معتدله و كشتياكل او و ثوم نيز و از افعال 

مطالعة اشياي مونس از افعال و اعمال مثل سماع خوش و مجالست انظاف و ظراف و نظر بطرف اصناف مبادرت از 

خات و غسوالت است برهان در سبق و نظارة اسپ تاختن و اشيائي كه از خارج بجذب و نيز بجال اين فعل كنند لطو

مرتب از آرد باقالي مقشر و آرد جو و كرسنه و آرد گندم و نشاسته و آرد نخود خاصةً و آرد عدس و آرد برنج و 

السمك و ايرسا و الدن و انجير و كندر و مصطكي و روغن آن و پوست بيضه و گوشت صدف و مقل و مرتك و  غري

 و بادام شيرين و تلخ و تخم خيار  استقوي در اين  فوه الطيب نيزسفيداب و برادة عاج و استخوان بوسيده و محلب
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كند طال   كه چهره و رنگ را صاف و پاك ميآن است و قطف و كدو و آرد تخم ترب و تخم جرجير و اكثر خربزهو 

 بنشاسته و كتيرا با شير هر روز و عصارة قنابري و زرداب عصفر و شيرها كه همان وقت دوشيده باشند و طبيخ

الملك  اظالف گوساله كه در آن مهره كرده باشند و طبيخ لحم صدف و سفيدة بيضه و طبيخ حلبه و طبيخ اكليل

 غمره جيد نخود نشاسته از آن غسول سازند خربزه باقالي مقشر كرسنه تُرمس تخم ترب مغز تخم غسول جيد

كتيرا نشاسته هرواحد نيم جزو مغز تخم بگيرند آرد باقال و آرد جوهر واحد يك جزو آرد نخود يك جزو عدس مقشر 

 و طبيخ بنفشه و خربزه پوست به طبيخي كه رنگين كند بشب طال نمايند و صبح به قدر دو جزو زعفران خربزه

السمك مساوي و غري را در   بگيرند بادام شيرين و كتيرا و صمغ و آرد باقال و ايرسا و غريديگرمانند آن بشويند 

 آرد باقال و جو و نخود و ميدة گندم ديگر كافي باشد گداخته ادويه آميخته طال سازند آب بمقداري كه همه را

 و اشق و روغن به عسل استبسفيدي بيضه طال كنند و از چيزي كه تجلية قوي كند بلبوس و پياز و بورق و نانخواه 

 بگيرند غمرة قويهيخ نرگس بابونه و ميعه سائله شديدالتنقيه است و كبريت نيز و زرنيخ و سرگين سوسمار و ب

 سرگين گنجشك و آرد به سرشندزرداب معصفر و بپزند تا غليظ گردد پس از آن يك اوقيه بگيرند و به اين ادويه 

 كتيرا و آبگينة شامي مثل غبار غمره ديگر سوده با هم آميخته طال نمايند خربزهترمس و آرد نخود و مغز تخم 

 بادام طال كنند و چون هر شب بخردل سفيد به روغن دانه هر واحد يك مثقال سوده و زعفران و ترمس و مغز پنبه

 بر چهره طال نمايند و صبح بشويند چهره بسيار سرخ گردد ليكن بايد كه به احتياط به شيرو زرنيخ سرخ يا زرد 

الجال  اين ادوية قويكند پس مقدار و بسيار اندك و مقدار شير زياده كنند و  باشد زيرا كه زرنيخ در بشره قرحه مي

 زائل كند و آن را شكر و نشوز و سمن نامند چون بر آن استعمال كنند آن راسحنه را كه در ابتداي جذام باشد و 

به  موم سفيد بورق كندر و گوگرد زرد مساوي اين است و بقوت تنقيه نمايد آن استايضاً از چيزي كه مختص بد

  استبهتر از بورق در اين  و عسل استعمال نمايند و كف بورقه سركهب قرص سازند و خشك كرده نزد حاجت سركه

و ايضاً بگيرند صابون و اشق هر واحد يك رطل و در سه رطل آب بگدازند و بر آن كندر و مصطكي و نطرون مساوي 
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س و ايرسا و نه اوقيه اندازند و خوب بسايند و بشب استعمال كنند و ايضاً آرد كرسنه و آرد نخود باقال و جو و ترم

 كه همه آنچه در و بدانندبيخ نرگس مساوي يك يك جزو و از صمغ و اصل سوسن نيم نيم جزو و قرص سازند 

 گويد كه خجندينفع قويتر نمايد و اندك از آن كفايت باشد  در اين كلف و برش و آثار و كمودت خون نفع كند آن

ذا و كثرت جماع و اوجاع حادث شود پس تدبير هر واحد زردي رنگ گاه از مقاسات امراض و صوم بسيار و فقدان غ

باشد از تناول اطعمة جيدالكيموس از لحم ماكيان و چوزة آن و تيهو و خرفان و  از آن بچيزي نمايند كه مناسب آن

جدي و ماهي رضراضي و زردة بيضه نيمبرشت و قليه بگزر و پياز و انگور پخته و استعمال حمام به آب شيرين و 

 به سويب از بيداري و جماع و غضب و عقب او اندك از شراب ريحاني بنوشند و استعمال اطلية جاذبة خون اجتنا

 بادام شيرين غمرة مصفي رنگ تازه كنند به شير و خردل و مر و مصطكي و كندر خربزهظاهر بدن مثل طال بتخم 

ح به آب گرم مطبوخ بنفشه و سبوس مقشر نشاسته كتيرا همه را به آب عصفر آميخته شب بر و طال كنند و صب

 كه روي را سفيد كند و از اخالط فاسده پاك نمايد آرد جو آرد نخود آرد باقال نشاسته كتيرا غمرهگندم بشويند 

 كه چهره سرخ گرداند ديگر بابونه و بنفشه بشويند به طبيخ سرشته بر روي طال كنند و صبح به شيرتخم ترب 

ش مرمكي مصطكي مساوي به آب پياز بلبوس سرشته شب برو طال نمايند و صبح به زعفران فوه الصبغ فاسده كند

 كه آن است مصحلت امور افتد غرض از آن به سببآب گرم بشويند و گاهي احتياج بتسويد وجه يا بزرد كردن آن 

طال كنند و در  كه چهره را زرد گرداند زيره زرداب معصفر هر دو سوده بر چهره طالئياحوال بر غير متشبه گردد 

 كه رنگ را طالئي  است ببويند و كثرت بيداري و قلت اكل از مصفرات لونآن راطعام زيره بسيار اندازند و دائم 

 آنچنان سياه كند كه انقالع او دشوار گردد و هرگاه آن راسياه گرداند نورا مرداسنگ آميخته بر رو طال كنند كه 

به شنان سبز جوشانيده باشد بشويند و بمصل و يا بترشي ترنج و يا به آرد جو ارادة قلع او كنند بسركة كه اندر آن ا

به  گويد كه براي سفيد كردن رنگ بگيرند نشاسته و كتيرا و ابومنصور اولي عود كند به حالت مكرر بمالند تا سركه

آرد باقال و كتيرا و  سرشته طال كنند و هرگاه خشك شود بر آن اعادة طال تا يك هفته نمايند و يا بگيرند شير
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بسفيدي بيضه آميخته طال نمايند و يا بدان هر روز روي را بشويند و آنچه از اغذيه رنگ را سفيد و رقيق و صاف 

 چون مفرد و يا مركب از آن بخورند حريرة كه رنگ را سفيد كند  استگرداند شير و شحوم و امخاخ و ادهان و لبوب

 كه همين قرصر شير حل كنند و از آن حريره بنشاسته و روغن بادام بسازند چون مداومت نمايند بگيرند شكر و د

عمل كند بگيرند شير و در آن شكر حل كنند و در آن روغن بادام و مغز استخوان و سفيدي بيضه خوب مخلوط 

ن  گويد كه مداومت خوردن كرنب تحسين لون نمايد و خوردابن ماسويهسازند و بلباب گندم سرشته بخورند و 

 در شب و غسل او به آب در به عسل گفته كه طالي چهره محمدبن زكريانمك بسيار در طعام صفائي رنگ ببرد و 

 هر يكالطيب  روز رنگ را پاك و صاف كند و اگر بدن و چهره را بقيموليا يك رطل نطرون بريان ايرسا سعد سنبل

 و صاف كند نخود و انجير خشك و ترب و گندنا و يك اوقيه بشويند صاف و نيك گرداند و از اغذية كه رنگ را سرخ

 نشاسته و پياز و انار شيرين و گوشت و شراب سرخ و زردي بيضه بنمك و انگزد و ثوم و كرسنه و انيسون و زعفران

 كه رنگ را دوائي و زوفاي خشك خاصه در تحمير لون و استحمام به آب گرم شيرين رنگ را سرخ گرداند است

وفاي خشك ده درم زعفران سه درم انيسون پنج درم شكر برابر همه كوفته آميخته هر روز دو سرخ كند بگيرند ز

الحديد و فنجنوش رنگ را  نيم درم بخورند و تناول معجون احمر موصوف در باب علل جگر و همچنين معجون خبث

ون نمايد و ايضاً  آميخته بنوشند تحسين لبه شراب گويد كه اگر چند روز شير بختيشوعسرخ و صاف كند و 

خوردن خاكستر طرفا با شكر چند روز رنگ را سرخ گرداند و آنچه رنگ را زرد گرداند مقام در مواضع حاره و شرب 

آب ايستاده و بيداري و ادمان خوردن سركه است و تناول گل و انگشت و زيره و نانخواه خاصةً شما و اكال و آنچه 

با دست و تناول اغذية نمكين و تعب و ترك استحمام و طالي مصفر و رنگ را سياه كند آن تعرض به آفتاب و 

 از يكيشود براي انسان از دو سبب   گويد كه فساد بشره گاه عارض ميطبريمسود هر دو در قول خجندي گذشت 

بدي  از دوم يا از افساد احشا مثل طحال و كبد و معده و يا از حميات طويله و آالم شديده  استمرض و آن دو قسم

 هضم او قوي گردد و كه آنغذا و سوءتدبير و اين همه اوالً محتاج به اصالح غذاست و اصالح احشا و صبر بر فاقه تا 
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 آرد باقال و  خون او تازه شود و اگر بعد از آن فساد رنگ باقي ماند اين ضماد استعمال كنند بگيرند اشنان اصفهاني و

 و مغز تخم خيار و بادرنگ كف دريا و گلي خربزهو مغز بهدانه و مغز تخم آرد ترمس و آرد نخود و مغز بادام مقشر 

 تازه و اندك عسل آميخته شب بر و طال كنن و صبح به شيرشود مساوي همه سائيده  كه در سفيداب يافته مي

ه طال كرده آميزند و بر پارچ كنند و گاهي بلعاب اسپغول مي  آميخته بر رو طال ميبه شراببشويند و گاهي اين همه 

شويند و اين در   قلع كرده به آب گرم كه در آن سرطانات نهري جوشانيده باشند ميبه عدهچسپانند  بر روي مي

تحسين لون عرائس و الوان اصحا پس بگيرند سفيداب و اما   استتحسين لون متغير از اسباب مذكوره بالغ النفع

نان حل كنند و پنبه بدان بيااليند و روي را به آب گرم شسته گيرند و در شير ز اصفر كه از اسرب و رصاص قلعي مي

بجامه پاك كرده آن پنبه را بر رو بگردانند و ساعتي روي را پوشيده بگشايند كه اين رنگ چهرة صحيحان بسيار 

الحديد   كه بگيرند خبثاين استكنند   سياهي نزد حاجت او ميبه سوينيك كند و از چيزي كه بدان تغير رنگ 

 گرم نيم در حمام داخل شوند و بر آن آب به عدهل غبار سوده و با عدس سوخته سوده آميخته بر رو طال نمايند مث

 روي را بدست بمالند كه اين تغير او بسياهي شبيه به الوان تسويد شمس گرداند و از اشياي كه بدان به عدهبريزند 

با ربع آن زرد چوب بسيايند و به آرد جواري آميخته بر  كه بگيرند زيرة كرماني و اين استكنند  رنگ را زرد مي

 به آبي كه در آن انجير پخته باشند بشويند كه اين چهره را مثل رنگ مريضان گرداند و از به عدهچهره طال كنند 

 كه بگيرند شيطرج هندي و در سركه جوش خفيف اين استچيزي كه بدان رنگ چهره سرخ شبيه بشقرت گردانند 

سركه آلوده بدان ضرب خفيف متواتر بر چهره دهند كه اين روي را بسيار سرخ كند بغير  در اين  خرقهدهبه عدهند 

 گويد كه هرگاه رنگ شاطب بود و اراده سفيد ابن الياس معلوم شود كه اين سرخي از لون طبيعي او نيست كه آن

ده درم بنوشند و غذا قليه با  گالب  بهكردن او بود هر صبح جالب سكنجبين ساده ده درم و شربت سيب دو درم

توابل از لحوم به گردن بزغاله بگزر نر يا پياز و از اطعمة غليظة مولد سودا خاصةً از نانخواه و كرويا و حيصل حذر 

به  و آرد ترمس و آرد باقال و آرد جو و آرد نخود مساوي خربزهكنند و غمره استعمال نمايند بگيرند بيخ ني و تخم 
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سرشته بر رو طال كنند و چون اراده سرخ كردن روي باشد تدبيرش خوردن لحوم و حلويات و ترك  تازه شير

 و امر بخوردن سير و پياز و گزر و قلية متوبله و  استاستفراغ و مشي بسيار و رياضت و تعب و خواب روز و جماع

هره را بلك مع اندكي سفيداب استحمام كثير به آب گرم و دلك وجه در حمام بخرقه بدلك لين معتدل كنند و چ

 آرد باقال آرد خربزه گويد كه اين غمره چهره را سفيد گرداند جو مقشر چهار جزو تخم گيالنيارزيز طال نمايند 

نخود سبوس جواري و كتيرا هر واحد دو جزو ترمس يك جزو همه را باريك سائيده بشب طال كنند و صبح بشويند 

به  كه وجه را جال دهد بادام شيرين و كتيرا و آرد نخود و باقال سائيده ديگرند و سه روز يا پنج روز اين عمل كن

 بگيرند آرد عدس و نخود و باقال و آرد ترمس و ديگر در شب طال نمايند و صبح به آب سبوس بشويند ماءالشعير

 همه را باريك سوده جو و بادام شيرين مقشر باريك سائيده هر واحد يك جزو كتيرا نيم جزو بورق صناعت ربع جزو

 به آبي كه در آن سبوس آرد سفيد به عده و بر رو طال كنند و يك شبانه روز بدارند به سرشند تازه به شير

 اشنان مربي به آب ر است كه بهتديگر روي سفيد گردد كه آنآن كنند تا  جوشانيده باشند بشويند و دو سه بار اعادة

زو پوست عدس پوست بيخ ني هر واحد ربع جزو همه را باريك سائيده  سه روز و خشك كرده سائيده يك جخربزه

  كسي كه ارادة تحمير آن استبه آب سرشته بر چهره طال كنند و تضميد برگ كرنب يا ترب يا پودينة قويتر از 

وجه كند ادمان خوردن لحمان و شرب شراب جيد كهنه و اكل ثوم و سفرجل و استحمام به آب گرم بسيار كند و 

هره را دلك معتدل نمايد و زنان با وجود اين تدابير بر چهرة خود گلگونه مرتب از لك خوب ساخته به اندك چ

 بگيرند  استالحديد بر به اين صفت  گويد كه در فساد لون از مجربات خبثسرهنديسفيداب ارزيز طال نمايند 

در بول ماده گاؤ نازائيده هفت بار سرد نمايند شود و در آتش سرخ كنند و  الحديد كهنه كه در ويرانه يافته مي خبث

 در نقوع ترپهله هفت مرتبه بعد از آن اقراص بسيار ساخته در ظرف مسي نهند و بر آن برگ درخت پيپل به عده

 اقراص بسوزند و در آب ليمو هفت بار پس در سركه كه آنبپوشند و زير و باالي او پاچك دشتي نهاده آتش دهند تا 

 سابق بسوزند بعد از آن در به دستور در آب گهيكوار اقراص ساخته به عدهمچنين در آبكامه سرد كنند هفت بار و ه
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شير آكه تر كنند و بدان لطوخ سازند و در ظرفي كرده گل حكمت نمايند و در آتش پاچك دشتي بسوزند و بعد 

رده بخورند و اين مجرب جيدست و  گاو لت كبه روغن يك ماشه به قدرسرد شدن برآورده باريك سوده بردارند و 

  باب عديل او نيست در اين چيزي از عقاقير

  حفظ جلد از آفتاب و باد و سردي

 روغن طال كنند و يا بگيرند نان ميده و در آب به موم كه بسفيدي بيضه يا به آب صمغ يا  استفرمايد الزم  ميشيخ

 گويد كه اين غمره در سفر براي خجندي بمالند  آن سفيدي بيضه آميخته بر چهرههم چندتر كرده صاف نموده 

 كتيرا صمغ عربي لعاب اسپغول خشك سوده لعاب بهدانه مساوي بسفيدة نافع استحفظ وجه از گرمي و سردي 

ة تخم حرفه سرشته وقت سير طال نمايند و هنگام آرام بشويند و به شير سوده به عدهبيضه آميخته خشك كننده 

كند آرد نخود  ه بر رو طال كنند و اين غمره با وجود منعفت مذكوره چهره را سفيد نيز ميايضاً كعك در آب تر كرد

 طال نمايند به عده گل يا بشحم ماكيان آميخته بشب طال كنند و صبح بشويند به روغننشاسته كتيرا سفيدي بيضه 

 حكيم صادق علي خان جرجاني گويد كه سميد پاكيزه در آب صمغ حل كنند و با سفيدة بيضة مرغ طال كنند

 كه رنگ روي آن متغير شود بايد كه چيزي لزج مثل لعاب اسپغول و كتيرا ر استنويسد هركه در سفر باشد ضرو مي

و صمغ عربي بر روي طال نمايند تا از اثر گرمي و سردي و غبار محفوظ ماند و نان خشك در آب خيسانيده طال 

 در اين  موم سفيد را در روغن چنبيلي گداخته تكرار از آب بشويند نيزنمودن نيز مفيد بود و ماليدن موم روغن كه

  شود  كنند بسيار خوشبو مي تركيب داخل مي در اين  و بعضي عطر هممفيد استباب 

  شقاق جلد و اطراف و وجه

بعضي ترقيدن پوست بدن در هر موضع و دست و پا در وي سبب جميع شقوق يبوست جلدست و اين يبوست يا از 

باب خارجي باشد مثل گرمي مجفف يا باد منشف نداوت يا سردي مكثف مجمد يا غسل به آب سرد يا آبهاي اس

قابض چون شبيه و زجاجيه و مانند آن و يا از اسباب داخلي مثل سوء مزاج يابس ساذج يا با مادة حادة حريفه 
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مكثفه كند بواسطة كثرت تحليل مجففه و اكثر حدوث شقوق دست كسي را افتد كه مزاولت اعمال حارة محلله 

 بالجمله يبوست و قشف افتد و به سبب ابخرة رديه و گاهي به سبب شقوق پاي گاهي شيخ به قولرقيق ماده و 

 حدوث اين از يبوست ساذج بسيار گيالني به قول چيزي كه از آن متحلل شود و به سببگاهي بدان انتفاع گردد 

 گويد كه حدوث شقاق حادث در كفين و اسفل  صاحب كاملادث شود ونادر بود و گاهي از حدت اخالط نيز ح

 گويد شقاقي كه در عقب طبريقدمين و عقب از مرة سودا و از سوءمزاج يابس بود كه بدين مواضع غالب آيد و 

دست حادث شود طبيب را الزم نيست كه از آن تهادن نمايد چه اگر آن بزرگ شود مزمن گردد و از حركت منع 

سبب مولد آن يبس جلد و قشف اوست حتي كه عضو را منضغط سازد پس شق گردد و اكثر در سرما حادث كند و 

 حدت خون بر آن و غلبة به سببشود و اما كسي كه دست و پاي و روي او در گرما و سرما هر دو متشقق گردد آن 

و دور افتادن آنها از ايام مقررة يبس بر آن بود و بعضي گويند كه انشقاق گاهي زنان را در نزديكي اوقات حيض 

 بعد چنان چهباشد و بسا باشد كه همه بدن را فرا گيرد  حيض بنابر توجه فضالت به اعالي و از يبوست مزاج هم مي

باشد و راقم بعضي را از صاحبان  نمايد و اين نوع عسرالعالج مي آتشك بيشتر بود و چون كهنه گردد احداث جذام مي

 كثرت ورم و شدت تمدد جلد شقاق عارض شد و از به سبب كه بر ساقها و خصيتين ايشان استسقاي لحمي ديده

يات و ادهان به قيروط آنچه از اسباب خارجي افتد تلئين جلد عالجآن آب جاري گرديد و اين عالمات رديست 

آنچه از اسباب كند و  مرطبه و شحوم نمايند و هرچه براي حفظ جلد از آفتاب مسطور شد همه اينجا فائده مي

به داخلي بود تبديل مزاج و ترطيب او كنند و لعاب بهدانه عرق شاهتره شربت نيلوفر دادن و شير بز همراه خاكشي 

 و مسهل سودا از هليلجات و غيره كرده به فصد خلط ردي باشد اول تنقيه به سبب و اگر  است افزون معمولتدريج

 و ماليدن مرطبات و قيروطيات بايد كرد ها روغنيدن شيرها و خوردن ماءالجبن بدهند بعد از آن ترطيب بدن بنوش

النسا  و اگر در قرب حيض افتد اول تا يك هفته متواتر استحمام فرمايند و فصد هر دو صافن و يا مابض و يا عرق

پذيرد و  ي برند كه بمجرد گشادن حيض خودبخود زوال مكار بهكنند و باقي تدبير آنچه در احتباس حيض ذكر يافته 
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چون پيه بز گداخته مازو و كتيرا باريك سائيده با هم آميخته در ترقيدگي پاشنه پر كنند نافع بود و مغز ساق گاؤ و 

كند و تشقق پا كه از مالقات اشياي سخت حادث  چربي و روغن بنفشه به اندكي مرداسنگ آميخته نيز فائده مي

ت انار و جوزالسرو بكوبند و با سركه جوشانيده ضماد كنند و شقاق شود قوابضات مانند حنا و بلوط و گلنار و پوس

چهره را از موم و زوفاي رطب و پيه بط و نشاسته و كتيرا و لعاب بهدانه و روغن گل مرهم ساخته طال كردن نيز 

 و ذكر ادويه مفردهكند  سود دارد و شقاق دستها را كنجد سوده و بنفشه سوده بادهان و شحوم سرشته نفع مي

النعمان را بازيت در شيشه كرده سر او بند نموده چهل روز در آفتاب بياويزند شقاق   نافع شقاق اگر شقائقمركبه

به  خوشبو و كذا زفت به زيتالبطم مخلوط   و كذا ضماد علك است مجرب سويديآن راعارض از سردي و حكه تابع 

 و ضمادرتبه و كذا زيت فتيلة چراغ نهادن مجرب اوست  تا سه مگرم نيم گداخته و كذا چربي بز ماده گداخته زيت

سرطان در روغن كنجد پخته تا مهرا شود صاف نموده موم در آن روغن گداخته و كذا اشق به آب حل كرده و كذا 

 گل و كذا انجير كوفته و زيت و موم و كذا به روغناقاقيا و كذا روغن حلبه ده درم موم دو درم و كذا لعاب حلبه 

 و كذا روغن بادام يا به مومالمحلب و كذا روغن سفرجل   و كذا حببه عسلج و روغن كتان و كذا عنصل بريان راتين

به روغن گل بسندروس و كذا آب برگ انجير سبز و زيت و موم زرد و كذا بادنجان كه در درخت زرد شده باشد 

الملك و پوست انار و عدس با پوست او و  اكليل كتان پخته تا مهرا شود صاف كرده موم زرد اضافه نموده و كذا روغن

 گاو به روغن كنجد و موم زرد آميخته و يا به روغنعسل پخته و كذا زعفران و مر و دقاق كندر و كذا صدف سوخته 

 و كذا آب برگ انگور تازه و شب و عسل با هم پخته و كذا مصطكي و زيت گداخته و  استمخلوط كرده كه مجرب

 و كذا آب برگ انگور تازه و شب و  است گاو مخلوط كرده كه مجرببه روغن آميخته و يا ه زيتبكذا صبر سوخته 

 آميخته و كذا پيه ماكيان بعد شستن به زيتعسل با هم پخته و كذا مصطكي در زيت گداخته و كذا صبر سوخته 

 چقندر يا آب مطبوخ آن  عصارةو نطولي زيت و موم آميخته به قيروطشقاق به آب گرم و كذا عدس باريك سوده 

و كذا طبيخ شلجم و كذا طبيخ كرفس و كذا طبيخ كرنب و كذا طبيخ كرسنه هر واحد نافع شقاق عارض از بردست 
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 سرما در دست و پا افتد صابون الهوري به آب سائيده بشب وقت خواب در شقاق پر به سببديگر براي شقاقي كه 

 براي شقاقي كه بعد از مرض آتشك در دست و ديگركند  كفايت ميكنند و صبح به آب گرم بشويند عمل يك شب 

رسد فلفل سياه نيم پاؤ شب در آب گرم تر كرده نگاه دارند و صبح جوشانيده دست و پا را در آن نگاه دارند به همپا 

 و كذا  است حرام مغز بز با روغن كنجد تازه براي شقاق عجيبديگر زائل شود به الكلدو ساعت در عمل چند روز 

 طبيخ قسط اطراف را سه گرم نيم براي شقاق دست و پا مجرب در آب ديگر و روغن كنجد مجرب به مومشجرف 

 نيفتد و ماليدن شير درخت بر براي به تكرارساعت بدارند پس روغن زرد بمالند و بجامه بپوشند اغلب كه حاجت 

 بعد سه چهار گهري دور كرده روغن بيدانجير  حنا به آب حل كرده ضماد نمايند وديگر مفيد استترقيدن پاي 

 زاج صبر سياه مساوي با نفط سياه بمالند و  است جهت شقاق از مجربات حكيم محمدزمانضمادي كهبمالند 

 پنج درم مرداسنگ سائيده با  استعديل  كه جهت شقاق مزمن جميع حيوان بيايضاًدست را نزديك آتش بدارند 

 تا مثل قطران شود به درم قند اضافه نموده طبخ دهند تا غليظ شود پس موضع ده درم روغن زيتون بجوشانند

به شقاق را به آب گرم نرم كرده دواي مذكور را گم كرده در شكاف شقاق بچكانند و اگر قويتر خواهند سندروس 

 هر يكم  براي ترقيدن دست و پا كه از سرما بود آب كرنب و چقندر و شلجقيروطي مرداسنگ اضافه كنند قدر

 كه شقاق ايضاً پخته دست و پا چرب كنند به دستور سيرطي هر يك بابونه به روغنيك وقيه موم سفيد پيه گرده 

 كتيرا زوفاي رطب هر واحد يك درم موم سفيد سه درم روغن بادام يا  استو درشتي چهره و دست و پا را نافع

ل كرده در هاون بمالند و اگر نشاسته و لعاب بهدانه و پيه روغن گل دو درم موم و روغن را گداخته كتيرا و زوفا داخ

براي شقاق دست و پا و خشكي آنها از مجربات حكيم  موم روغنمرغابي و شنگرف اضافه نمايند بيعديل گردد 

خان گل خطمي يك توله گل بنفشه نيم توله خسكدانه دو توله مغز تخم كدو و دو توله پيه گردة بز چهار توله  اجمل

 سفيد يك توله هوجوه سه ماشه روغن چنپيلي چهار توله گل خطمي و هوجوه و صاحب تحفه و بغايت موثر و موم

در كجي ناخن و تقشر آن و شقاق لب و اطراف و حكه و جرب و زخم آتشك و شقاق چارپايان آزموده است 
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عضي زوفاي رطب سه درم البطم سه درم پيه بز دوازده درم در ديگ مضاعف گداخته استعمال نمايند و ب علك

 دافع شقاق پاشنه و مرهمكنند  آميزند و وزن پيه دو درم مي  دو درم موم سه درم نير ميهر يكمصطكي و مقل 

انگشتان پا كه بهندي بنوائين گويند رال روغن زرد هر واحد يك دام موم پاؤ دام اول موم در روغن گداخته رال 

 شسته در روزي سه چهار مرتبه و زخم پر سازند و در نسخة ديگر وزن روغن سوده انداخته نگاهدارند و پاها را خوب

 كه تنقيه نمايند اگر  استفرمايد كه در عالج عام شقوق واجب  شيخ مياقوال حذاق  استچهار دام و موم نيم دام

 تا يك نيم  بنوشند خصوصاً روغن كنجد مقشرها روغنخلط ردي باشد و تبديل مزاج كنند اگر مزاج يابس باشد و 

اوقيه هر روز در آب افشردة انگور و يا در نقوع مويز شيرين چند روز متواتر و همچنين طبيخ سرطانات نهري به آب 

 طبيخ شلجم و برگ چقندر و طبيخ او و خصوصاً آن راو شكر و مداومت مالش روغن كنند و اگر از سردي باشد 

فت و قطران نفع كند و اگر از گرمي باشد قيروطيات باردة رطبه قيروطيات از آنها و از شحوم معروفه و مغزها و ز

 و منع شقوق لب به اين طور كنند كه قبل گرم نيممضروب بعصارات باردة رطبه و اصالح غذا و استحمام به آب 

يات و شحوم و امخاخ و روغن گل با زوفاي رطب طال كنند و اين شقوق واقع را نيز به قيروطتعرض بنابر سبب او 

 ازالة شقوق حادث لب پس از و امازائل كند و چسپانيدن اشياي باريك مثل پوست بيضه و ني و پوست سير و پياز 

البطم و بشحم مثل پيه ماكيان و مرغابي و عسل   كه بگيرند دردي بريان و علكاين استادوية جيده براي آن 

داخته آميخته و گويند كه چرب كردن ناف وقت آميزند و يا بگيرند مازو خام مثل غبار سوده بصمغ بطم بر آتش گ

 و در شقوق پاي اگر ممكن بود ازالة او به  است آلوده در سوراخ سرّه بسيار نافعبه روغنخواب و يا گذاشتن پنبه 

 به موم  و شحوم كنند و خصوصاً شحم بز و بقر و حرام مغز ها به روغنادامت نهادن پاي در آب گرم و مالش او 

 و روغن  استالنفع  خصوصاً روغن بيدانجير و روغن پايچه روغن صيني كه اين غايتها روغنكرده و ايضاً اندك قوام 

 حرمل سرشته و به طبيخ و حنا جيدست و خصوصاً نيكو استكه از چكيتي دنبه وقت نهادن او بر آتش بريزد بسيار 

پر كردن ادوية مغزيه كه در آن نافذ شود شيرج انگور جيدست بدان عالج كنند پس اگر فائده نشود احتياج شود ب
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كنند بعد استحمام و نهادن پاي در آب گرم بايد كه در آن كتيرا مثل غبار سوده پر   اطبا معالجة آن ميچنان چه

البطم و ميعة سائله و جمع كرده پر كنند كه اين   و ايضاً بگيرند موم و روغن كنجد و علك استكنند كه اين عجيب

 و كندر سوده به ادهان و شحوم خيلي سودمند و  استو ايضاً قطران بكنجد سوده بسيار عجيب  استنيز عجيب

 و يا بگيرند مغز پياز عنصل و  است زيت و اين در شقاق دستها انفع و اسرعبه روغنايضاً طال بسرطان سوخته سوده 

 و مفيد استلبطم در زيت تنها بغايت ا البطم بگدازند و در شقوق نهند و ايضاً علك در زيت بجوشانند و در آن علك

ايضاً بگيرند آرد مغز تخم بيدانجير به اندك آب سوده و در پاشنه لزوم آن نمايند و ثفل روغن بيدانجير براي شقاق 

به  قوام سازند و يا سرطان نهري آن را و يا بگيرند مرداسنگ و موم و زيت و عسل مساوي و نيكو استمزمن متقرح 

اين  مجرب من عالج جيدالبطم و  د و بدان طال كنند و ايضاً بگيرند دردي زيت و پيه بط و علك كنجد بپزنروغن

 كه بگيرند كتيرا و مثل غبار بسايند و بسفائج نصف وزن آن و كهربا و كندر هر دو سوده هر واحد ثلث آن و است

د و گوئيم كسيكه استعمال مالش  بيدانجير جمع كرده استعمال نماينبه روغن كتيرا همه را هم چندالبطم  علك

 ايمن كند و عالج شقوق دست بعالج خفيف شقوق پاي نمايند آن را هر شب بالفاصله نمايد از شقاق به روغنپاشنه 

 كه از بسفائج مثل غبار سوده ضماد سازند اين استو عالج شقوق ميان انگشتان مثل آن كنند و خاص براي او 

 موم سفيد و روغن بنفشه گداخته بر آن كتيرا سوده انداخته  استق وجه را نافع گويد كه اين دو اشقاصاحب كامل

 موم زرد و روغن گل و زوفاي رطب و پيه بط و نشاسته و كتيرا و لعاب بهدانه ادويه ديگربر چهره طال نمايند 

 شام بر شقاق طال  گداخته ادويه بر آن اندازند و در هاون حل كنند و صبح وبه روغنخشك را سوده و موم و پيه 

 بشويند و در حمام داخل شوند و به آب سبوس جواري بشويند و يا بگيرند گرم نيم چهره را به آب كه آنكنند بعد از 

البطم و همه را  دردي زيت و در آن اندك زفت بگدازند و برو طال كنند و يا بگيرند پيه بط و دردي زيت و علك

 شقاق عارض شده باشد و يا بگينرد شاخ گوزن سوخته باريك سوده و آن رااه گداخته بر چهره و لب طال نمايند هرگ

 كه بگيرند سبوس گندم و با تخم اين است گويد كه عالج شقاق پاشنه طبريبا پيه بر سرشته بر شقاق طال كنند 
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د آلة حك كار به  پاي در آن نهند و بشويند و بعد نرم شدن بخرقة درشت يابه عده كوفته در آفتابه بجوشانند خربزه

 بپارچه نشف نمايند و شق را به اين دوا كبس كنند به عدهبخراشند حتي كه شقاق و حوالي آن ا زجلد پاك گردد 

نمك و بگدازند و بر آن زفت رطب انداخته حركت دهند پس همه شقوق را بدان كبس نمايند  بگيرند پيه گردة بز بي

 پاك كنند و بزفت و مازو سوده و پوست انار آن راچون صحت يابد  مداومت كنند كه صحت تام بخشد و بر اينو 

 سرشته و مازو به سركهكبس كنند كه اين تقويت آن محل كند و هر دو لب شق را منظم نمايد و گاهي بر آن حنا 

بتداي بايد و كسي كه معتاد تشقق پاشنه و در سرما باشد كه بايد كه در ا بندند و اين بعد زوال درد البته مي مي

 بر پاشنة او موم روغن استعمال نمايند و پا را در جوراب پشمي بدارند و بر آن موزه به عدهفصل خريف فصد كنند 

 زائل شود و در اندك مدت متملس گردد و گاهي به اين طور عالج كرده از اينبپوشند و از هوا البته نگاهدارند كه 

 به دستهده بر آن پيه بز غير گداخته اندازند و هر دو را باز بكوبند و شود كه بگيرند مغز پنبه دانه و باريك سائي مي

و هاون بمالند تا مخلوط شود و مثل مرهم گردد پس بر موضع شقوق طال نمايند كه اين در يك روز صحت بخشد 

وغن باالي  بجوشانند پس بگذارند تا ربه روغن شقاق انگشتان و پشت كف را به اين روغن عالج كنند كه زفت را اما

 آن روغن را بگيرند و از آن موم روغن ساخته بر شقاق دست و انگشتان طال كنند كه به عدهآن آيد چون سرد شود 

اين در يك مرتبه كفايت كند چون از هوا حفظ آن نمايند و اگر اين اثر نكند بايد كه اول شقاق را در حمام بشويند 

 روغن مذكور طال كنند و از هوا محفوظ دارند پوشيدن دستانه و ومبه م از پارچه نشف كرده به عدهو پاك كنند 

و رسانيدن دو آب مختلف بر آن از گرم و سرد واگر بر آب سرد عقب آب گرم مداومت نمايند از شقاق سالم مانند 

  حدت خون و غلبة يبس بربه سببكسي كه دست و پاي و چهرهة او در گرما و سرما هر دو متشقق گردد اين  اما

 به تدبير بادام شيرين و ميل تدبير او به روغن نوشيدن ماءالجبن به عده  استآن باشد و عالجش استفراغ خفيف

ابن نوح مرطب معتدل براي خون كنند مثل نوشيدن ماءالشعير و خوردن چوزة مرغ و پايچة بزغاله و مانند آن 

 كه پيه بز بگدازند و بر آن مازو سوده انداخته تاين اسگويد كه شقاق و تقشر پاشنه از يبوست غالب بود و عالجش 
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در هاون بمالند تا هموار گردد و در شقاق پر كنند و يا بگيرند پايچة و در آن اندك قنه انداخته بپزند تا غليظ گردد 

هند و يا و بر آن نهند و يا بگيرند روغن و موم و به آب مرزنجوش و مغز ساق گاؤ و كتيرا و مازو با هم آميخته بر آن ن

 اين دوا بر آن نهند كه يك به عده مالش كنند و اگر اين فائده نكند ساعتي نيك در آب گرم نهند   صينيبه روغن

سا كرده در يك رطل زيت بپزند تا غليظ شود بعد از آن يك اوقيه بارزد و نيم اوقيه كتيرا در  اوقيه مرداسنگ سرمه

 و يا بگيرند نخود و سوده با ترب بياميزند و اگر شق وسيع بود در آن آن انداخته در هاون بمالند و استعمال كنند

بعض اين ادويه نهند و شقاق او منضم كنند و بدوزند و بربندند و اگر شقاق بدست و پاي و جميع بدن عام گردد 

يق مائي  رقبه شراب بيست درم به قدر كه روغن كنجد يا روغن بادام شيرين تا يك هفته هر روز اين استعالجش 

 يك هفته ديگر روغن به عدهيا آب انگور سفيد رقيق بنوشند بعد از آن براي تنقيه مطبوخ افتيمون بنوشند 

ي مرطب و نهادن ها به روغنبياشامند و فصد استعمال ترطيب بدن كنند به اغذيه و استحمام به آب شيرين و مالش 

م كه در آن لعاب بهدانه است و در قول صاحب كامل عضو در آب گرم كه در آن سبوس جوشانيده باشند و يا مره

گذشت بمالند و يا در حمام داخل شوند پس هرگاه شقاق نرم گردد كتيرا مثل سرمه سوده بر آن پاشند و بعد آن 

 گويد كه آنچه از اسباب خارجي بود بگيرند موم صاف و روغن بنفشه و مغز ساق گاو و ابن الياسنبايد شست 

را و صمغ آلو مساوي سودني را سوده و گداختني را گداخته با هم آميخته موضع منشق را بدان خطمي سوده و كتي

طال كنند و يا موضع به آب گرم كه در آن بنفشه و بابونه جوشانيده باشند بشويند و آنچه از اسباب داخلي باشد 

ربد كنند و از اطعمة غليظة مؤلد  افتيمون يا مطبوخ هليلة زرد مقوي به افتيمون و تبه مطبوختنقيه خلط مجفف 

سوداحذر نمايند و به اغذيه محمودالكيموس غذا سازند و هر روز شير تازه يك اوقيه بنوشند و هر روز در حمام 

به  كه در آن بنفشه و خطمي و نيلوفر و خشخاش پخته باشند بر بدن ريزند و مالش بدن گرم نيمداخل شوند و آب 

وغن گل بعد خروج از حمام نمايند و بر موضع منشق مغز ساق بقر و پيه ماكيان و بط و  گل بنفشه يا كدو يا رروغن

مرغابي و نشاسته و كتيرا و لعاب بهدانه طال كنند و يا بگيرند موم صاف و روغن ساق گاؤ و روغن بادام شيرين و 
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كه جلد اوشق گردد طال روغن تخم كتان و روغن بنفشه و همه را آميخته در آن زوفاي رطب انداخته بر چهرة 

نمايند و يا بگيرند روغن گل و روغن بنفشه و روغن پيه بط و مرغابي و روغن پيه بز و در آن شاخ گوزن سوخته 

سوده آميزند و بر لب منشق طال كنند و بر آن پوست بيضه بچسپانند و در شقاق دست و پا و عقب ضماد زفت و 

 بنفشه آميخته طال نمايند و يا به روغن طال كنند و يا كنجد سوده البطم كه در قول صاحب كامل گذشت كذا علك

بگيرند بنفشه خشك و نيك سوده هر روز دو بار طال كنند و هرگاه شقاق بزرگ پهن باشد به اين دوا به نشود تنقيه 

ال نمايند و  هليله كنند و دائم حمام استعمبه مطبوخ افتيمون يا بحب آن يا به مطبوخبدن بعد نضج اخالط مجففه 

به اغذية مرطبه مثل بايچة حمالن و جدي غذا سازند و يا خضاب پاي بحنا در لعاب  اسپغول و حلبه سوده سرشته 

بايد كرد و در شقوق عقب بگيرند روغن بنفشه و مغز ساق گاؤ و موم سفيد و روغن اكارع و همه را گداخته 

 خارج مثل آفتاب و به سبب گويد كه در عالج شقوق كيانطامرداسنگ بر آن انداخته بر شقاق پاشنه طال كنند 

 داخل كه از فساد خلط و به سبب و ها روغنكند صرف شحوم و لعابات و  مباشرت مجففات مثل زرنيخ كفايت مي

حدت او بود تنقيه و اصالح غذا نمايند بعد از آن طال كنند و از اشياي مختصه بشقاق چهره زوفاي رطب و لعاب 

 بشقاق لب روغن حنا و بنفشه و بشقاق دست ادوية خشك سوده و بشقاق پاي مازو و خاكستر بلوط و بهدانه است و

 و كذا قشف  استاما شحوم و موم و ادهان و زفت و مر و افيون و خاكستر شاخ گوزن و مرداسنگ براي مطلق شقوق

 و در ترقيدگي  پر كنند نافع دبه سرشن گويد كه اگر سفيداب ارزيز و يا اسرب و روغن سندروس ايالقيو شحوب 

بود و اگر دست و پاي از سرما ترقيده باشد شلجم را ميان خالي كنند و موم روغن در ميان نهند و بر خاكستر گرم 

 گويد كه در شقوق گيالنيبپزند و طال كنند و اگر شلغم پاره كنند و در روغن بجوشانند و ضماد كنند روا باشد 

او تا تنقية بدن نمايند و مالش مسكه را منفعت قويست  تأخير يه مبادرت بحمام نكنند بلكهحادث از ماده قبل از تنق

 به روغن بنفشه صبح و شام خيلي سودمند و سعوط به طبيخو دوشيدن البان از پستان بر آن بسيار نافع و تنطيل 

باب منفعت بين  در اين  و روغن معمول از سندروس است روغن نافعبه مومبنفشه و مالش جميع مفاصل و ناف 
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دارد و كذا شقاق مزمن غائر در لحم را بگيرند سندروس و روغن كتان و بپزند تا غليظ گردد پس در شقاق بچكانند 

 كه موزه بپوشند و پاي را از غبار و خاك محفوظ دارند و گاهي اين است ر استو آنچه رعايت آن بعد معالجه سزاوا

نمايند و ده روز بر آن  كند و گاهي صمغ صنوبر بر آن الصاق مي چسپانند و نفع مي  آميخته چند بار ميبه عسلبورق 

   موضع را بشويندبه عدهگذارند و اگر از آن چيزي كم شود تجديد آن كنند  مي

  قشف و تقشر جلد يعني خشونت و درشتي پوست 

  و جدا شدن پوستهاي باريك از جلد

طوبت و رماديت آن متولد شود پس اگر در آن حدت بود با قشف سبب قشف جلد خلط سوداويست كه از احتراق ر

 مگر اين حريف لذاع باشد و لهذا  استخارش بود و سبب تقشر جلد نيز مادة سوداوي محترق خارش باشد واال بي

اين بدون خارش مقلق نبود و گاهي تقشر قدمين از اذيت موزه پشمي و اشياي درشت بود و گاهي از جلد پيشاني 

هلديك جدا شود و با وي اندك حكه بود و آن مرض معروف بحكاك الجبهه است و در بحث قوبا در قول قشور 

 سودا و ماءالجبن و ترطيب به مسهل تدبير اين بعالج شقاق جلد نمايند يعني تنقيه بدن عالجطبري مسطور شد 

يات و ادهان بارد به قيروطآرام و مالش مزاج بخوردن لحوم بره و بزغاله و نوشيدن شير تازه و استحمام دائم و لزوم 

رطب نمايند و در تقشر قدمين كه از موزه و غيره عارض شود ضماد قابضات از ضماد غير آن كه در عالج شقاف 

 مويزج و ترمس و قردمانا مساوي همه  است گويد كه تقشر جامد را اين طال نافعصاحب كاملمذكور شد بايد كرد 

 به عده سرشته طال كنند به عسل حل كرده طال نمايند و يا بيخ سوسن آسمانجوني سوده به سركهرا باريك سائيده 

 خمر سرشته طال سازند و اگر به سركهدر حمام داخل شوند و يا بگيرند گوگرد و نخود و پشك بز و باريك سائيده 

يد كه عالج قشف جامد  گوطبري و روغن گل بسايند و بر بدن طال نمايند منفعت بين نمايد به سركهمرداسنگ 

 كنند و بعد چند روز از فصد اين مطبوخ به فصد اگر در خون او چيزي از آن خلط بود تنقيه  استفصد مريض

افتيمون بنوشانند بگيرند هليلة سياه و كابلي و زرد از تخم پاك كرده افتيمون در صره بسته هر واحد هفت درم 
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فسنتين رومي هر يك ده درم حشيش غافث و قنطوريون دقيق هر هليله و شير آمله هر واحد سه درم شاهتره ا

 همه را در پنج درم يكواحد پنج در مويز منقي پانزده درم غاريقون و تربد هر دو نيمكوفته در صره بسته هر واحد 

 بنوشند و اين گرم نيم رطل آيد ماليده صاف نمده هفت درم شكر بر آن انداخته به يكرطل آب بجوشانند تا 

 حتي كه اگر در بدن او چيزي از آن خلط باشد مستفرغ گردد و هرگاه از ر استتفراغ به اين مطبوخ براي استظهااس

قند سرشته بايد كرد و از همة اطعمة غليظه مؤلد رطوبت به گلآشاميدن اين دوا فارغ شوند لزوم اطريفل صغير 

و مانند آن پرهيز كنند و نظر بقوت مريض نمايند غليظ يا سودا مثل لحم بقر و صيد و ماهي شور و شونيز و پنير 

اگر متحمل استفراغ ديگر باشد تنقيه سر او بحبي كه در آن اين قوت باشد مثل حب قوقايا كنند و بعد از آن 

 بادام شيرين و تلخ بنوشانند پس اگر بينند كه بدن او تري اخذ نموده حال او نيك شد از شرب به روغنماءالجبن 

 حالت بينند احشا و معدة او را لمس نمايند به يك كه بدن او عالج قبول نمود و اگر جلد او آن استيد دماءالجبن با

 روغن بنفشه و شير به عدهاگر در احشاي او فساد و غلظ باشد عالج آن كنند و تعديل مزاج جميع بدن او نمايند 

شبها متواتر طال كنند بعد از آن امر بدخول دختران با هم آميخته در بيني چكانند و بر همه بدن موم روغن در 

 مع آب او بمالند و چون از خربزهحمام كنند و ترك اطالت در آن نمايند و بدان او به آرد باقال و آرد كرسنه و مغز 

حمام برآيند روغن بنفشه و روغن اكارع بر بدن بمالند پس اگر مرض دشوار گردد و به آب جو و آب چقندر و آب 

 متحد گردند بعد از آن كه بر آن روغن بنفشه و روغن اكارع و روغن نيلوفر كه آن مطبوخ در شيشه تا خبازي همه

ترين  انداخته در شيشه بجنبانند تا يك ذات شود حقنه كنند در هر روز يك دفعه كه به اين تدبير صحت يابد و نافع

 شرب او و جلوس در آن نمايند و اگر با قشف  باشدگرم نيمايم مياه شبيه است كه آن  مرض ديده در اين چيزي كه

 با سركه به اين دفلي به روغن آب چشمة كبريتيه و مالش آن راكند  خارش باشد با وجود اين ادوية مذكوره نفع مي

 اين روغن با سركه آميخته بمالند كه اين به عده روغن سبز گردد و كه آنطور كه برگ خرزهره و روغن بجوشانند تا 

 كه صاحب اين مرض از هواي مقشف و استحمام به آب و نمك بارد باشد  استقشر جلد زائل كند و الزمخارش و ت

 قريب بقشف جلدست و سبب  است او گويد كه تقشر جلد كه او داءالجبه در جميع بدنايضاًيا حار حذر نمايد 
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 خلط يا خون باشد كه حدت  خلط موجب تقشر حريف لذاع بود و اينكه آن غير ر استفاعل هر دو قريب يك ديگ

 عفونت حريفه بياميزد و يا رطوبت بود كه متعفن شود و حدت يابد و يا صفرا حادالكيفيت لذاع باشد و آن راپذيرد و 

 اسباب باشد عالج واحدست و تغير در آن از اين احتراق اخالط بود و هر سبب كه به سببيا سودا شديدالحرارت 

بايد كه فصد مريض از  كنم پس مي  ادويه كه مقابله اين اسباب كنند جميع جمع مياندك بود و من در معالجة اين

هر دو دست او كنند اگر قوت او اطاعت كند ميان هر دو فصد فاصلة كمتر از يك هفته دهند و بعد فصد تنقيه به 

رد هر واحد بيست اين مطبوخ نمايند افسنتين هفت درم شاهتره تمرهندي از ليف و تخم پاك كرده پوست هليلة ز

العثلب  درم پرسياوشان ده درم ترنجبين پانزده درم آلو سي عدد عناب چهل عدد و در بغدادي يك كف برگ عنب

يك كف لك كوفته ريوند چيني هر واحد بيست درم پرسياوشان ده درم ترنجبين پانزده درم آلو سي عدد عناب 

رم روغن بادام شيرين انداخته بنوشند و دو سه مرتبه به چهل عدد و در بغدادي يك كف آن پنج درم شكر و بيخ د

 قوت او قريب بسقوط گردد و از غذا براسفيدباج مرتب بلحم گردن بزغاله و بر مغز كه آناين مطبوخ تنقيه نمايند تا 

ع كنند سر آن اقتصار ورزند و اگر ميسر نشود مزورة مرتب از ماش و كدو و اسفاناخ دهند و از مزورات نزد تنقيه من

تا قوت او باز آيد پس اگر قوت بينند و مرض زائل نشود و فصل ربيع باشد ماءالجبن مصنوع به افسنتين و هليلة زرد 

و ريوند بنوشانند و به اين تنقيه او بسيار نمايند و غذا در ايام شرب ماءالجبن زيرباج مرتب بپايچة بزغاله و لحم بچة 

 اسهال بر آن اسراف نمايد كه در آن صورت اين دوا كه آن روز بياشامند مگر مرغ باشد و اين ماءالجبن مذكور هفت

به  آن رااز آن قطع كنند و سكنجبين سفرجلي بنوشانند پس اگر سكنجبين معدة او را قرع يا امعاء او را لذع كند 

 قطع آن كنند و دهبه ع گل و تخم بارتنگ يا اينها را تنها بدهند حتي كه شرب او تا بيست روز تمام شود روغن

 مزاج او اعتدال يابد بعد كه آنبمزاج او نظر نمايند اگر مزاج حدت پذيرد لزوم  شرب ماءالشعير بجالب كنند تا 

 روغن كنند كه اين چيزيرا كه در جلد باشد خارج كند و روغن بنفشه و روغن نيلوفر به موماعتدال لزوم مالش 

 هرگاه حاد باشد و امر بدخول حمام سه روز آن استط بسطح بدن يا ردع بمالند كه از طبيعت اينها مائل كردن خل

 و خيار و بادرنگ كوفته يا به آب برگ خربزه كنند و بدن او را بسبوس ميده يا آرد باقال يا آرد نخود يا تخم يك بار
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يب بحفظ او از  كه عنايت طب استبيد كوفته افشرده بمالند پس اين مرض به اين تدبير بيشك زائل شود و واجب

اند كه اغتذا به آرد گندم و باقالي مقشر بسيار طبخ  اطعمة غليظه و حريفه و حاده اتم باشد و بعضي اوائل ذكر كرده

 گويد كه در تقشر جلد هر صبح شربت بنفشه و ابن الياس بادام شيرين خوردن اين مرض را زائل كند به روغنداده 

 بادام و نخود سازند و نا شش روز به مغزل گرده بنوشند و غذا مزورة ماش ترنجبين هر واحد ده درم به آب گرم ح

 نهج سلوك نمايند و هرگاه نضج تام در قاروره پديد آيد تنقية بدن به اين مطبوخ كنند بنفشة خشك هليلة بر اين

يلوفر تخم كابلي و زرد و سياه هر واحد پنج درم سناي مكي هفت درم بسفائج تربد خراشيده كوفته گل سرخ ن

السوس مقشر كوفته هر واحد سه درم اسطوخودوس چهار درم مويز منقي ده درم آلو سياه و عناب و  كاسني اصل

 رطل آيد در آن فلوس خيارشنبر و به يكسپستان هر واحد بيست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا 

 بعد اسهال در آخر روز بمزورة ماش و نخود و مغز ترنجبين هر واحد پانزده درم ماليده صاف كرده سحرگاه بنوشند و

بادام و گوشت بچة مرغ و ماكيان و بزغاله غذاسازند و بعد تنقية تام ترطيب بدن بماءالجبن كنند و در هر هفته دو 

 بنفشه و روغن بادام شيرن و روغن كدو نمايند به روغنمرتبه حمام استعمال كنند و بعد خروج از حمام مالش بدن 

ا بگيرند روغن بنفشه و روغن كدو و روغن مغز ساق بقر و روغن پيه بط و ماكيان و بز و موم سفيد و از آن و ي

قيروطي ساخته بر بدن بمالند و صاحب او از اغذية غليظة مولد سودا و حريفة محترق اخالط حذر كنند و امر اين 

تقشر جلد و تنفط آن به اصالح اغذيه كنند  گويد كه عالج سعيدگردد  مهمل نگذارند چه گاهي مودي بجذام مي

زيرا كه اكثر اين مرض كسي را افتد كه دوام ماكوالت رديه نمايد و كسي را كه چرك بدن او كثرت نمايد و كسي را 

كه حمام كند و ترطيب ترك نمايد و ادمان اشياي يابس كند پس اگر بدن ممتلي از خون ردي باشد فصد مريض 

خون بود اسهال او نمايند و امر بدخول حمام كنند و تعديل غذاي او نمايند و اسفيدباج چوزة كنند و اگر غالب غير

كند مرداسنگ و ترمس بيخ سوسن  مرغ دهند و بعد از آن اطليه استعمال كنند و اين طال تقشر جلد را نفع مي

 سازند و بعد طال مريض را  گل طالبه روغنآسمانجوني و بيخ كرم ابيض معروف بفاشرا اين همه را كوفته بيخته 
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بدخول حمام امر كنند پس اگر نفاخات حادث از تنقط مملو بمائيت باشد بشكافند و زرداب بيرون آرند و بر موضع 

   گل نهند تا سخت گرددبه روغن رخام و اقليمياي فضه به گلمرداسنگ 

  چهاجن و اپرس

لد توبر مثل قوبا متقشر شود و گاهي در تمام بدن رسد و جبه هم سرخ يا سياه رنگ كه در دست و پا  استخشونتي

 هرچه از عالججات افتد سببش مادة محترقه است  نيز حادث گرد و اكثر بعد زوال مرض آتشك يا از خوردن كشته

سائيده طال نمايند و  به گالب  برند و صابون عراقي راكار بهتعديل و تنقيه در بحث آتشك مذكور شد حسب حاجت 

آيد  عت به آب گرم بشويند و اعادة آن كنند و ديگر ادوية مفرده و مركبه نافع اين مرض كه بقلم ميبعد يكدو سا

 آرند بخور نافع چهاجن پوست مغيالن پوست درخت انبه هر يك نيم آثار در دو آثار آب اندر به عملحسب ضرورت 

 آن دست و پا گرم نيمرسانند و به آب  لحاف را پوشيده بخار آن بدست و پا به عدهديگ سر محكم بسته بجوشانند 

به  كئائي خرد بانچ و رگ و شاخ ريزه ريزه كرده به آب در آوند گلي نوع ديگررا بشويند پس مسكة گاؤ بمالند 

 بماند دست گرم نيم گاو چرب كرده ماليده بخار آن گيرند هرگاه آب به روغن جوشانيده دست و پاي مريض دستور

وست درخت نيم يك دام تومري تلخ يك عدد هر دو را كوفته در چهار آثار آب جوشانند تا  پنوع ديگرو پا بشويند 

 فلفل سياه را در آب نوع ديگراند  نصف بماند دست را بر بخار آن بدارند و بعضي نيمدام كائپهل هم داخل كرده

 قوبا بر به شكلند خشكي كه جوشانيده عضو مؤف را بر بخار آن بدارند يا لته كهنه بدان آب تر كرده بر آن گذار

ر االث  نافع چهاجن و اپرس و سهل و قوي كهييدوادست و پا يا عضوي ديگر بعد از آتشك حادث شود برطرف گردد 

 تخم خشخاش سفيد در شير ميش پا در آب سائيده صبح و شام هر دو وقت بمالند در ده روز صحت كلي است

 شير بز يا گاو نيم آثار جوش ايضاًيخته بر كف دست ماليده باشند  باالئي شير با حنا سوده آمايضاًحاصل شود 

دهند و سركة انگوري نيم پاؤ در آن آميزند هرگاه شير پاره شود از پارچة لك آب او صاف كرده در شيشه بدارند و 

ك يك قطره با  شير آايضاً نوشادر در روغن تلخ بسايند و بر دست و پا بمالند ايضاًهمين آب بدفعات ماليده باشند 
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 شيرآگ در ظرف گلي بگيرند و ايضاًيك قطرة روغن كنجد حل كرده بر دست بمالند در يك هفته صحت يابند 

 نيم پاؤ و به قدر كه چهاجن نفع تمام دارد بگيرند قسط يعني كوته ايضاًفلفل گرد سائيده در آن آميخته بمالند 

 مطلوب اندازند و بجوشانند تا قوت او در آب به قدرخته آب بكوبند كه مانند دليه شود در ديگچي دهن وسيع اندا

 آتش را زير او كم كنند تا چهار گهري روغن زرد بر دست بمالند بعد از آن بپارچه پيچيده زيربغل دو به عدهآيد 

باز  اين عمل در شب كنند و كه آن و اولي ر استگهري بدارند تا گرم بمانند و دو سه روز اگر سردي نرسانند بهت

افتد و اگر چهاجن در تمام بدن باشد همان   از يك روز زياده حاجت نمي استهمچنان بخسپند و اين دوا مجرب

 از بياض والد  كهييدوا بنشينند و روغن بمالند به دستورقدر قسط زياده بگيرند و در ديگ كالن جوشانيده در آن 

و شب پنج شش بار بمالند اپرس را كه از مواد سودا در  تال مكهانا در شير ميش سائيده در روز  استمرحوم منقول

شود رسكپور رسوت صندل سفيد   براي اپرس كه در دست ميديگركند  رسد در دو هفته دور مي  ميبه همدست 

 يك توله مرداسنگ يك ماشه روغن گاؤ ده توله روغن را چند بار بĤب شسته ادويه سائيده هر يكصندل سرخ 

 جهت چهاجن بگچي دو توله سيندور چهار توله بنگ اعلي هشت توله روغن روغنه باشند نمود آميخته ضماد مي

كنجد نيم سير اول روغن را بجوشانند چون كف بنشيند سيندور بيندازند بعد يك ساعت بگچي و پس از يك ساعت 

د و بر آتش دست و ديگر بنگ انداخته فرود آرند وقت خفتن در دست و پا هرجا كه باشد به اين روغن مالش نماين

 براي چهاجن برگ حنا گشنيز ضمادپا را گرم سازند و دو گهري چرب كرده با هم ماليده بر آتش گرم كرده باشند 

خشك شب يماني پيرماكهار سائيده ضماد نمايند و برگ هر درختي كه باشد نهاده بپارچه پيچيده بخسپند و صبح 

هر راي چهاجن مجرب حكيم اكمل خان پاره كته اجواين خراساني  آرند طال ببه عملبشويند و همچنين چند روز 

 يك دام روغن گاو چهار دام در ظرف مس با چوب نيم سه روز سحق نمايند بعد از آن طال كرده به آتش گرمي يك

 نيمدام مغز تخم تربوز يكدام سريش را هر يك سريش سيندور هر يك يكدام زرنيخ زرد صبر سقوطري ايضاًدهند 

ري آب بر آتش حل كنند و اجزا را كوفته بيخته داخل نمايند تا مثل مرهم شود قدري از آن بر كاغذ پهن كرده با قد
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 خاكستر زقوم خاردار نيم دام شنگرف يك دام هر دو را در مسكه گاؤ حل ايضاًبر موضع شقاق بگذارند تا هفت روز 

د مرهم براي چهاجن و آثار مواد سوداويه و يبوست آن كرده حبها بسته نگهدارند هر روز اندكي به آب سائيده بمالن

 يك توله روغن چنبيلي دو توله روغن گل هر يكمجرب حكيم شريف خان صاحب گل بنفشه ريشه خطمي موجوه 

 يك توله هر سه ادوية اول را در آب شب تر نموده هر يكيك توله چربي گردة بز موم سفيد آرد جو مغز ساق گاؤ 

 براي اپرس و چهاجن سم اسپ سوخته آملة سوخته مرهم ديگر مرهم تيار نمايند به دستورد و  بگيرنآن رالعاب 

   سه جزو كميله يك جزو سهاگه خام نيم جزو در روغن تلخ مرهم ساخته بمالندهر يك

  سحوج جلد يعني خراشيدگي پوست بدن

 متعلق باشد و محتاج به الصاق گردد و ورم همه جلد خراشيده شود و منقطع گردد و يا و اين گاه با ورم و گاهي بي

 از برداشتن چيزي درشت بر پشت يا بر سر و چنان چهشود   سحج جلد از اسباب بسيار حادث ميطبري به قول

وقوع بر آن و يا از لغزيدن از آن و يا از سواري اسپ عريان و يا از تنگي موزه و شراك نعلين و يا از كشيدن ريسمان 

 سواري به سبب مالقات اشياي درشت و يا به سبب اگر عالجرسد به هم اسباب نفاطات از اين بر بدن بزور و گاهي

تر كرده بر آن  به گالب  تنگي موزه و مانند آن پوست بدن خراشيده شود فصد كنند و خرقه رابه سبباسپ و يا 

ا روغن گل بمالند و گل سرخ و روغن گل آميخته طال نمايند و ي به گالب نهند بعد آن مرداسنگ گل ارمني سائيده

باشد  و برگ مورد هر دو سائيده بر آن پاشند و يا مرهم سفيداب كافوري نهند و اگرچه چرم كهنه كه زير پاپوش مي

 موزه حادث شود نافع بود و همچنين ماليدن به سبب گل آميخته طال كنند خراشي كه به روغن بسوزانند و آن را

ابات را در برف سرد كرده روغن بنفشه و اندكي كافور آميخته طال كردن براي  و لع استكدوي سوخته نيز عجيب

 عرق حاد پوست كنج ران و اطراف خصيه و به سبب كشيدن ريسمان واقع شود مفيد بود و اگر به سببسحجي كه 

رب و عانه خراشيده شود بايد كه كميال و خاكستر برگ حنا و روغن حنا آميخته ضماد كنند و يا حكاكه كه س

االخوين و مرداسنگ برابر سوده  سفيدة ارزيز و مرداسنگ را در روغن حنا طال نمايند نافع بود و مر و كندر و دم
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سويدي گويد كه ذرور پوست ني فارسي سوخته و كذا صنوبر صغار و كذا ريه اقوال اطبا  مفيد استپاشيدن نيز 

 كاذغ و كذا پيه ماكيان و پياز سوده و كذا انار خام و خشك سوخته و كذا گلنار و كذا ريم سوخته و ضماد خاكستر

 گويد كه عالج سحج و نفاخات كه از تنگي موزه و آنچه طبري  استالعثلب هر واحد براي سحج موزه نافع آب عنب

 بايد كه تنقية صاحب او از فصد كنند بعد از آن كه موزه را بپارچه ر استاز سواري اسپ حادث شود قريب يك ديگ

ب سرد تر كرده سرد نمايند پس هرگاه حرقت و رشح زرداب ساكن شود عالج بقعه به اين دوا كنند بگيرند در آ

 موم و روغن گل گداخته از آتش فرود آورده به عدهمرداسنگ و سفيداب ارزيز هرواحد يك جزو زردچوب نيم جزو 

 كه  استزيرا كه بول ايشان را خاصيتي (ادوية خشك سوده آميخته حل سازند و بر آن اندك اندك بول اطفال ريزند

و بر موضع استعمال نمايند كه اين در حسن تاثير ) چون بر موضع منفعل نهند داغ كند و صديد قطع نمايد

 كه آن غير ر استآميزند و اين بهر تسكين وجع و حرقت بهت مجربست و بعضي اطبا سفيدة بيضه عوض بول طفل مي

 بگيرند زردة سه بيضه و در ديگ اندك  استنمايند اين مرهم نچه بر سحج طال مينمايد و از آ مدت صحت طول مي

آب و قدري روغن گل انداخته اين زردة بيضه بر آن ريزند و دائم حركت دهند و آن بر آتش باشد حتي كه منقطع 

 حل كنند بعد از ا زان برآرند و در هاون كنند و بر آن اندك سرب محكوك و اندك روغن گل اندازند وبه عدهشود 

 نفاخات و اما  استآن طال كرده خرقه بر آن بپوشند و بدان بچسبانند و اين در نشف چرك و قطع صديد او مجرب

المحلب مقشر باريك سوده مغز نان خشكار يا  را بايد كه بسر سوزن بشكافند و جلد او بر آن گذارند و بگيرند حب

روز بربندند كه نشف او كند و جلد را بر گوشت بچسپاند و  هجواري با وي بكوبند و بر آن موضع يك شبان

 و تبريد موضع به فصدنهند و هرگاه موضع گرم شود البدست از تنقيه  كنند و بر آن مي المحلب گاهي مضغ مي حلب

 تا  است استعمال چيزي كه ذكر كرديم و مالك امر در سحج جلد و نفاخات حفظ آن از آب سرد و گرمبه عده

وجع زائل شود و زرداب منقطع گردد پس آب سرد و هرگاه خشك ريشه گردد آب مستعمل گرم بود و  كه آن

كنند   زائل كند و حمرت حادث در آن ببرد و بعضي اطبا قطع جلد نفاخه ميآن رااستعمال اين در آن بقاياي وجع 
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 طال به عدهكرد   امر ميبه فصداوالً  ارباب نفاخات موضع را ابن يسارنمايند و   مذكور شد ميبدان چهو عالج موضع 

نمود و ما اين را آزموديم پس مولم به الم شديد يافتيم اال اثر محمود  بزهرة نر گاؤ مع گل ارمني بر موضع مي

 كه بگيرند آرد برنج پنج درم و نمك پنج دام و بر آن اين استكند و آنچه در عالج اين از پيرزنان اخذ كرديم  مي

خته در هاون بمالند تا مثل مرهم گردد پس بر موضع طال كنند و اطباي اهل شام پوست درخت روغن بنفشه اندا

 به اندك سركه جوش به عدهآميزند   آن سفيدة ارزيز ميهم چند باريك سائيده با آن راگينرد و  انگور كهنه مي

نمايند و اثر  بر موضع طال ميكنند و  دهند تا سركه برود پس گرفته بر آن اندك روغن گل چكانيده خوب حل مي مي

 سرخي تسكين يابد كفايت كه آنكند و اگر سحج اندك باشد و در آن سرد كردن موضع بخرقه بارد تا  محمود مي

  است مشققه كه آن سحج حادث از سواري اسپ عريانو اماباشد و بدين استغنا از استعمال مرهم و سائر ادويه بود 

 صاحب او كنند و از استعمال آب در آن منع نمايند كه از آن خوف ورم و طول و وجع او مقلق بود بايد كه فصد

كنند موي  استعمال مي در اين  و عرباين استمدت او و از مان او بود و همه آنچه در سحج جلد ذكر كرديم دواي 

ه از فصد  رسد و آن مضغطه بود يا مشققبه هم سحج جلد Ĥن راچهارپايه سوخته بخمر و جميع كساني كه ايش

همه نزد قرب صحت  در اين ايشان و قطع ادوية حاره و نوشانيدن ماءالشعير و اقتصار بر مزورات چاره نيست و

شود از خاريدن منع كنند و خارش در جراحات عالمت شفاست و جالينوس ذكر كرده كه خارش در  خارش ظاهر مي

نمايد و   او وارد و آخر مرض داللت بر زوال او ميكند بر تزايد مرض و عظم موضع الم در ابتداي مرض داللت مي

 كه از آن جلد به شدت جرحبل يعني كشيدن رسن و اماگفته كه اين عام در جراحات و اورام متقيحه است 

 به همخراشيده شود و آن شبيه بسوختگي آتش بود مثالً و الم مفرط آرد و اگر بگذارند حتي كه زير او خشكريشه 

 كه به آب اسپغول برآرند و بر آن اندك روغن بنفشه و قليلي كافور اين است گردد عالجش رسد نكات او عظيم

 پوست او جدا گردد و بعد از كه آناندازند و خرقه بدان تر كرده سرد نمايند و دائم سرد كرده بر آن موضع بدارند تا 

 ترياقي ماند و طمع در ازالة او آن راا كه  ابد استالنار بيايد عالج كنند و از سبيل اين علت آن بمرهمي كه در حرق
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نبايد داشت سيما اگر جلد محترق گردد و آنمرور ايام زائل شود و اگر اين در طرف عضله و وتر باشند از آب سرد 

 غرق دارند و اگر در بدن فضول باشد از فصد باك به روغنمحفوظ دارند سرما باشد يا گرما و موضع و جميع بدن را 

فرمايد كه اگر جلد محتاج به الصاق باشد معالجه به الصاقي نمايند   ميالرئيس شيخز آن مانعي نباشد نيست اگر ا

به االمكان جلد را قطع نكنند بلكه بر آن منبسط سازند و اگرچه   كه حتي استكه در باب جراحات گفته آيد و الزم

 كه آن استبچسپانند و اما بر مكشوف بهتر  باشد كه در آخر امر ملتصق شود پس اگر نچسپد بمراهم ملصقه مرات

 و اما ر است ممكن نبود زيرا كه تجفيف او به ادويه بمعونت هوا بهتكه آنبر آن دوا بغير ربط استعمال كنند مگر 

 كه بگيرند شش و خصوصاً رية اين استسحج خفيف پس ادويه جيده براي سحج مفرد و خصوصاً سحج موزه را 

 نفع آن را به شود و اگر ورم نباشد جلد كهنه سوخته يا روغن گل و زرنيخ سرخ از اينكه حمل و بر آن بچسپانند 

آن دهد و كدوي سوخته بسيار عجيب و موثوق به است و خاصةً در سحج موزه و از ادويه خاتمة ملحمه مدمله همه 

به ج خفيفه و سخيفه  بسجوآن را كه در آن قبض خفيف باشد مثل اقاقيا و مازو و خصوصاً سوخته و چون است

 كه بگيرند سفيداب و اشق و اين است آرند كفايت كند و ايضاً گاهي مرهم ابيض كفايت باشد و از ادوية قويتر عمل

روغن گل و روغن مورد و روغن بيدانجير و روغن سوسن و اشق را در آب و شراب حل كنند و از آن مرهم سازند و 

 و از نطوالت و  است و سماق سحج خفيف را خشك كند و حنا مانع ورم كفايت كندبه شرابگاهي مرداسنگ تنها 

 و تضميد  استگرم نيمخصوصاً چون شقاق از سلخ حادث شده باشد آب عدس و طبيخ كرسنه و عدس و آب بحر 

بدردي خشك سركه يا شراب و اما اگر جلد همه زائل شود محتاج بمنع ورم باشد بچيزي كه در آن تجفيف و ختم 

نويسد كه هرگاه موضعي از بدن بخراشد بايد   در باب سحج و عقر ميابومنصورامر دشوارتر باشد  در اين د وقوي بو

 گرمي او ساكن شود و كثيف نمايد و كه آنكه مبادرت هنگام تشريح نمايند و بر آن آب سرد مقدار كثير بريزند تا 

 شود اعاده او كنند و چون گرمي گرم نيماند و هرگاه  اگر ممكن نبود بر آن خرقه كتان در گالب تر كرده سرد نموده

سوده بر آن طال كنند و اگر حكه و وجع و حرقت باشد عالج بمرهم  به گالب و حدت تسكين يابد مرداسنگ را
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سفيداب نمايند و اما نفاخات حادث از ضغطه شود را بشكافند و بعد سكون سوزش خاكستر  چرم زير پاپوش كهنه 

 گويد كه اگر از سحج جلد چيزي عظيم با خارش ابن الياس گل بپاشند و بربندند به روغنوضع بعد چرب كردن م

 و بعد سكون درد و خارش  است قوت و سن و فصلبه قدرو درد حادث شود عالجش فصد باسليق و اخراج خون 

يز يا مرهم مرتب از بر برف سرد كرده بر آن نهند و يا مرهم مرداسنگ معمول بسفيدة ارز به گالب پارچة مبلول

زردچوب و موم صاف و روغن بنفشه و روغن گل و سفيدة بيضه بر آن گذارند و بر سحج حادث از مدخيل خاصةً از 

لعاب بهدانه و لعاب اسپغول و لعاب تخم كنوچه و روغن گل و روغن بنفشه به اندك كافور قيروطي ساخته طال 

و متصل خصيتين از انصباب عرق حاد لذاع حادث شود پس هر كنند و گاهي سحوج و تشقق در كنج ران و زهار 

صبح جالب از عناب ده عدد و بنفشه پنج درم و شكر سفيد ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش خورند و بعد از آن 

 فواكه يا حب بنفشه كنند و از تناول لحوم و حلويات و از اغذيه و ادوية حاره و حريفه حذر به مطبوختنقية بدن 

 بر بدن روغن حنا ماليده خاكستر حنا بپاشند و يا بگيرند برگ بيد خشك و گل سرخ و بنفشه و به عدهند كن

 گويد كه وضع خراش را برهنه كنند تا سردي هوا بدان جرجانيمرداسنگ مساوي و كوفته بيخته بر آن پاشند 

كنند و بر آن موضع نهند ورم و درد رسد و يخ بر آن بمالند و طبيخ و نقوع آن سخت سودمند بود و شش را كباب 

   گرداندر استرا ببرد و د

  امراض شعر يعني بيماريهاي كه تعلق بمو دارد

 و آن اجزاي رقيق مشابه  است ابريه نيز گويند و بعضي اطبا قشون نامند كه او در سرياني سبوسآن راحزاز كه 

 غلبة اخالط به سبب يا فساد مزاج همه بدن تر اسسبوس باشد كه از جلد سر جدا شود و سببش يا رداءت مزاج س

فرمايد كه   ميشيخ اخالط و از اين سر به سوي بخارات روية مرتفعه به سبببلغميه مالحه يا سوداويه محترقه و يا 

 فسادي كه در به سبب كه سر را عارض گردد  استشود قسمي از تقشر خفيف حزاز اعني سبوسة كه در سه پيدا مي

 كه نوبت او بقرحه گردن و بفاسد نمودن آن استتر او  ود بتاثير خاص در سطح اعلي از جلد و رديمزاج او عارض ش
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 سوءمزاج سر بود كه آنچه بدان به سببباشد و گاهي  منابت شعر رسد و از مادة حادة بورقيه يا خون سوداوي مي

مزاج بدن جيد بود و گاهي بشركت  پيدا كند و سائر آن رارسد فاسد گردد و گاهي صرف يبوست عارض مزاج دماغ 

شود واال اكثر استعمال اطالق حزاز بر   گويد كه اطالق اسم حزاز بر قوبا كرده ميانطاكيعضوي يا سائر بدن باشد و 

شود پس اگر همه بدن   كه مخصوص بسر باشد و قوبا بر غير آن و از فساد خلط زيرجلد سر حادث ميآن است

 واال بشركت باشد و سبب مادي او هر خلط است كه كيفيت او فاسد گردد و صحيح باشد خلط مخصوص بسر بود

الكيفيت و  كند مثل خردل ردي  و ثوران او هر منجر مي استكسيكه تخصيص او ببلغم و سودا نموده آن تحكم

ت اگرچه رطب باشد مثل هندوانه و غليظ مثل باقال و هر قديد و حريف و سبب فاعلي حرارت محترقه است و صور

 كه اگر رطب باشد پس اگر اين استاو اجسام خشنة تر يا غيرتر و غايت او انسالخ جلد و فساد منابت شعر عالمتش 

تر به افراط بود مركب باشد واال اگر غليظ مائل بسفيدي بود در بلغم باشد و يا مائل بسرخي بود پس از خون باشد 

شود ظاهر امر او بصفراي ممزوج  ا رطوبات رقيق مترشح ميواال بالعكس و قول جالينوس كه از حزاز حادث از صفر

 كه اين مرض قطعي الداللت بالوان چيزي كه از آن آن استببعض رطوبات باشد و اگرچه حسي بود حاصل امر 

 گويد كه استدالل بر غلبة بلغم از سفيدي رنگ حزاز و جلد سرد بر غلبة خون سعيدخارج شود بر مادة او بود و 

فراي محترق بسياهي يا شقرت يا غيرت رنگ توان كرد و سن و مزاج و تدبير سابق نيز داللت بر ماده سوخته يا ص

شود و اين   گويد كه اين علت را نخاكه گويند و اين از بخارات رطوبت متكرجة عفنة رقيقه ميطبريموجبه نمايد و 

شود واال اكثر عروض  دن را عارض مي ذكر كرد كه اين مرض همه بجالينوس ر استاسلم انواع در امراض جلد س

شود كه در معدة او رطوبات و مزاج دماغ او رطب  باشد و اكثر اين علت كسي را حادث مي آن در سر و حاجبين مي

 اگر اندك و نو بود سر را از ادوية جاليه مثل عالجبود و گويند كه اين مرض اكثر در صبيان و مشايخ عارض شود 

 سبوس گندم با سركه آميخته بشويند و رغن بنفشه و روغن كدو بمالند يا آرد كرسنه و آب چقدر آرد نخود خطمي

 و تخم آن و آرد باقال و سبوس ماليده بشويند پس روغن بمالند خربزهترمس بلعاب اسپغول ممزوج ساخته و يا مغز 
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 اندازند و تدهين و تعاهد حمام و اگر بسيار و مزمن بود اول مسهل بلغم و سودا دهند بعد از آن ادوية جاليه در سر

 آميخته بشوين دو به سركهالجال مثل آرد نخود و بورق و حلبه و زاج سفيد و خردل و مويزج  كنند و به ادوية قوي

بار ديگر بچيزي از لزوجات مثل روغن بنفشه و خطمي و كتيرا و لعابات و مانند آن طال كنند و اگر زهرة نر گاؤ يك 

 سرشف به روغن زهرة گاؤ ايضاًدرم آب چقندر چهل درم با عسل آميخته طال نمايند نافع بود و درم بورة ارمني دو 

آميخته ماليدن و كذا پياز دشتي سائيده در شهد آميخته و همچنين بهنگره آمله پوست هليله چرك آهن تخم نيل 

 و ر است نافع سبوسه جلد و س گل آميخته ماليدنبه روغنپهكري مساوي در سركه سوده و ايضاً نمك باريك سوده 

اگر آب ليمو و شكر يك جا كرده بر سر بمالند و بعد دو پاس سر بشويند نافع بود و اين دوا براي حزاز معمول حكيم 

 هشت درم گل خطمي شش هر يكخان ست آرد نخود چهل درم حلبه بورق نان سبوس زجاج سفيد سوده  علوي

 خمر چرب به سركه باشد سرشته بر سر مالند و از روغن گل ممزوج درم كوفته در سركة خمر كه ممزوج به آب

 و كذا موم را بر  استمالك تا پنج روز متواتر مجرب من سويدي گويد كه ضماد عصارة شجرة بياقوال حكما كنند 

و اين آتش اندك گرم كرده بدان حزاز را كبس نمايند و هرگاه موم سرد شود باز گرم كنند و اعادة كبس او نمايند 

دار موم را   شخصي روزهبه عده حزاز از پوستي كه باالي اوست پاك گردد كه آنفعل تا سي و پنج مرتبه كنند تا 

 ايضاً و  است نافع و مجرب منآن را آرند بالخاصيت به عملنجايد و بر حزاز ضماد كند و همچنين تا سه روز متصل 

 و كذا پياز عنصل و زيت بجوشانند كه قريب بسوختن ست اضماد بشاهترة تر يا خشك و غسل سر طبيخ آن مجرب

رسد پس پياز دور كنند و در زيت گوگرد زرد و موم افزوده قيروطي سازند براي حزاز از مجرباتست و طالي روغن 

اآلس به آب چقندر پخته و كذا پياز  بادام تلخ و كذا مرمكي به آب چقندر و كذا خاكستر پرسياوشان و كذا حب

 عنصل حل كرده و تنكار آميخته بعد به سركه زنبق و كذا اشق به روغن و كذا زجاج سوخته  سركهبهبلبوس 

 گل آميخته و كذا برگ نيل و كذا برگ كبر به روغنخراشيدن حزاز و كذا خردل و عسل و كذا جزا كه آن زوفراست 

رة كرنب و كذا سرگين فاخته به آب  و كذا عصابه سركهالصبغ   و كذا پيه بزورقت رومي و كندر و كذا فوهبه سركه
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 و كذا خاكستر شاخ انگور و سرگين موش و سركه و زيت خوشبو با هم  استترب سرشته چند مرتبه كه عجيب

 و كذا صمغ كنار و كذا به سركه و كذا ريوند به سركهپخته و كذا آب زهرة گاؤ و آب گندنا و نطرون و كذا شونيز 

 و كذا شبت و زفت باريك سوده به آب به سركهبه و كذا خربق سفيد و آرد نخود  سرشته تا بيست مرتبه سركهحنا 

الصنوبر كبار و غسل سر  حل كرده و اكل و ضماد حلبه و كذا پوست ترنج و كذا جوز جندم و كذا جوزبوا و كذا حب

فعات هر واحد بكندر و نطرون و كذا طبيخ نخود سرخ و كذا آب زفتي و شرب او و كذا طبيخ قنطوريون دقيق بد

 به عده گويد كه در حزاز سر بايد كه تنقية بدن كنند بدواي مسهل اگر بدن ممتلي باشد ابوسهل حزازست  نافع

ملوخيا استعمال نمايند و سربدان بشويند و يا آب چقندر و آرد نخود و آرد ترمس و خطمي و آرد باقال و آب حلبه و 

 زهرة نر گاو و شحم از اينري نمك و اندك سركه استعمال كنند و قويتر  با قداز اين هر واحد خربزهاسپغول و مغز 

به  عالج خفيف كفايت كند و طالي سر آن رانويسد كه نوعي از حزاز خفيف بود و   ميبوعلي  استحنظل و بورق

ئي باشد كه  بود و محتاج بدوااز اين كه شديدتر آن است زائل نمايد و نوعي از آن آن را گل و بنفشه بلعابات روغن

 بتقريح  است برند و نوعي از آن بسيار رديكار بهدر آن جالد تحليل قوي بود پس عقب او دواي مرطب و معدل 

 و اسهال نمايند اگر حاجت اين باشد و سبب صعود به فصد كه تنقية بدن  استمودي گردد و در عالج اين واجب

 ها روغند و هرگاه بدواي جالي عالج كرده شود عقب او  عالج حزاز كننبه عده سر امتالي بدن بود به سويماده 

 كه مالئم بغير سوزش بسيار اند حزاز جديد ضعيف را كفايت كند غسل سر به آب چقندر و به ادويه حزازبمالند 

 و به آرد نخود و ترمس و باقال و تخم خطمي مطبوخ در زيت و بلعاب بهدانه و خطمي و خربزهآب حلبه و بتخم 

 يك ساعت بر سر گذارند و بتمرهندي و كه آن خوزي و قيموليا و خصوصاً به آب چقندر بعد از به گلا كتيرا و ي

بكرفس و آب آن و طبيخ آزاد درخت و برگ شهدانج و برگ كنجد و اين هر دو گاهي حزاز قوي را باطل كنند با 

 و يا بگيرند آرد نخود و به سركه حلبه  و آردبه سركهوجود لطافت خودها و همچنين عصارة اين هر دو و بادام مقشر 

 سرشته طال كنند به سركهيا برگ كنجد سوده به آب چقندر و اندك سركه و يا بگيرند آرد نخود و خطمي كوفته و 
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و يا سر را بدان بشويند و يا بگيرند برگ نازك توت مثل غبار سوده و مثل خطمي استعمال كنند و يا خطمي را در 

 آميخته و تكرار اين تا دو هفته كنند و از ادوية لطيف سهل غسل به زيتندر در شراب حل كرده زيت پرورده و يا ك

ها كه باشد از اين كه سر را بهر كدام  است و الزم است كه اين جيد بالغ مجرب سليمر استسر به آب برگ بيد ت

با غسوالت بورق و كبريت و زهرة نر  ر است در شب مثل روغن گل و بفنشه بمالند ادوة حزاز كه قويتبه عدهبشويند 

گاؤ و يا شحم حنظل يا دردي شراب يا خردل و مويزج يا آبگينة سوخته يا خربق يا صمغ سداب و مانند آن مخلوط 

البان و آرد باقال  سازند و ايضاً بگيرند قيموليا و بزهرة گاؤ سرشته استعمال كنند و تا دو ساعت بگذارند يا حب

ر را بدان بشويند و يا بگيرند دردي شراب يك رطل صابون يك اوقيه بورق چهار در خم همه مساوي به آب پخته س

 روغن آس استعمال كنند و گاهي به عدهرا جمع كرده سر را بدان لطوخ سازند و به آب چقندر و آرد نخود بشويند 

طال نمايند و غسل او كند يك شب راحت دهند و يك شب  شود و بسيار نفع مي طالي سر بسرگين گاو كرده مي

 و آبگينه سوده در باب حزاز ردي قويست و همچنين دوائي كه در آن  استالنفع ببول شتر خصوصاً اعرابي شديد

به قلقديس و مويزج افتد و يا بگيرند غورة بورق و قلقند مساوي و بدان طالي سر بعد حلق نمايند و گاهي هر دو 

ت بسايند و بدان چرب كنند و يا بگيرند گوگرد و قلقند و بورق مساوي و شود و يا مويزج در زي  جمع كرده ميزيت

 بعض  كهييدواشود  بالدن و روغن مصطكي گداخته آميزند و بر سر نهند و گاهي در آن خربق داخل كرده مي

ري اند و در تجربه جيد يافته شد بگيرند زوفاي رطب نيم جزو پيه بط يك جزو روغن خي ين ادعاي آن كردهمتأخر

 برخقة خشك بمالند تا به عدهيك جزو صمغ سداب ربع جزو و الدن دو جزو اول سر را به آب گرم و صابون بشويند 

 گويد كه تنقيه بدن صاحب حزاز بايد صاحب كاملروز بدان طال كنند بعد از آن بشويند  سرخ گردد پس يك شبانه

 بدن پاك باشد قصد تنقية سر بحب ايارج و حب صبر و  مقوي به ايارج فيقرا و اگربه مطبوخكردد اگر ممتلي باشد 

مانند آن كنند و بعد از آن بايد كه غسل سر بخطمي سفيد و آب چقندر و بورق و آرد نخود و باقالي كوفته و برگ 

 كه در ذيل  استخان كنجد نمايند و يا غسل سر به اين دوا نمايند و نسخة آن همان دواي معمول حكيم علوي
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 گل و اندك سركة به روغن خردل هشت درم زياده است و دوام حلق سر كنند و در اينجا شد ليكن عالج مسطور

  استاهللا تعالي نافع  برند كه به اذنكار به زائل كند و يا زهرة نر گاؤ و گل قيموليا بسركة خمر آن راخمر بمالند كه 

به اصالح مزاج راس بود بحجامت و اصالح اغذيه و  گويد كه اگر حزاز تابع رداءت مزاج سر باشد عالجش اهللا هبه ابن

 محلل فضول متولد از سوءمزاج او باشد مثل آب خبازي مطبوخ و آب افشردة چقندر و آرد  كهييدواغسل سر ب

نخود و آرد ترمس و آرد باقال چون بخمطي آميزند و اگر ضعيف باشد به آبهائيكه بدان سر بشويند روغن مورد يا آب 

 حضض آميزند و اگر مزاج سرگرم باشد غسل او به اسپغول مع خطمي كنند و مريض را امر بريختن العثلب و عنب

  است بر سر نمايند كه اين حزاز را ببرد و اگر حزاز حادث از رداءت مزاج بدن و فساد اخالط او باشد الزمگرم نيمآب 

وي يا صفراوي بود فصد سر رو كنند و اسهال كه ابتدا بتنقية بدن نمايند از خلط زائد در آن پس اگر غالب خلط دم

 افتيمون به مطبوخ فواكه نمايند و از استعمال اغذية حاره حذر كنند و اگر مرة سودا باشد تنقية بدن به مطبوخ

كنند و ماءالجبن بنوشانند و غذا گرم و تر دهند و اگر بلغم غالب بود ايارج بخورانند و غذاي گرم مجفف بدهند و بر 

طال نمايند كه حزاز را ببرد اقليمياي فضه و گل رخام و مرداسنگ و گوگرد و آرد نخود و سداب خشك و سر اين 

نمك نان و خطمي سفيد هر واحد يك جزو همه را كوفته بحرير بيخته سركه خمر و روغن گل بر آن ريخته بر سر 

 سر به آب برگ خالف رطب يا آب طبيخ  كرده باشند و بعد طال غسلبه مرات بنوره حلق سر كه آنطال كنند بعد از 

 كه تنقيه مريض به ايارجات كنند اگر اين ممكن آن است گويد كه سبيل عالج اين طبريحلبه و بيخ سوسن كنند 

بود اصالح غذاي او نمايند و در آن بغذاي موافق معتدل كنند كه كيفيات او مضاد كيفيات مرض باشد و از ادوية كه 

 كه بگيرند آرد كرسنه و بلعاب اسپغول برهم زنند و بر سر طال كنند و بگذارند اين استان  عالج جلد بد استواجب

 سوده و به آرد باقال و سبوس خربزه اگر وقت او باشد واال بتخم خربزه به مغز خشك شود پس در حمام كه آنتا 

تساهل نمايند مرض معروف مرض چون  در اين  گفته كهروفسبشويند كه او به اين طريق صحت يابد و پاك گردد 

 كه نخاله بچسپد و زياده شود و براق گردد مثل صفائح طلق و صحت او دشوار گردد و آن استبطلق گردد و او 
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 كه بعد تنقيه بر سر صاحب او موي نگذارند و دائم طالي اين استگاهي موي را بربايد پس اگر طلق شود عالجش 

اسقولوقندريون جوشانيده باشند پس اگر در مزاج دماغ او يبس ظاهر گردد  نمايند كه در آن افسنتين و به سركهآن 

بعد طالي بسيار از طال باز مانند و ترطيب مزاج دماغ او بغذا و سعوط مذكور در باب ترطيب مزاج دماغ كنند 

صور به  و اسهال غسل سر به آب خبازي مطبوخ و آب چقندر معبه فصد گويد كه بعد تنقيه ماده از بدن نوح ابن

اندك بورق نمايند يا به آرد نخود مع سركه يا آرد ترمس و باقال و طبيخ بيخ بلبوس و حلق سر دائم و تدهين راس 

 آرد نخود صد درم آرد حلبه و سبوس گندم و غسول جيدهر شب و غسل سر وقت صبح به اين اشيا حزاز را ببرد 

م خطمي ده درم به اندك آب و سركة خمر با هم زده غسل  پانزده درهر يكبورة نان و آبگينة سفيد سوده و خردل 

 اسپغول بريان سوده ربع رطل صمغ عربي نيم رطل كتيرا نيم رطل آبگينه سوده و ديگرسر در هر هفته بدان كنند 

به و ربيع رطل جمع كرده در حمام استعمال نمايند پس اگر با وجود اين تدبير دوام كند هر شب بر سر روغن گل 

نويسند كه بعد نضج تنقيه بدن اگر ممتلي   ميابن الياس و خجنديمالند و مداومت لين طبيعت كنند  بسركه

باشد ببعض ايارجات يا بحب ايارج يا بحب دهب يا بحب بنفشه و مطبوخات كه در آن غاريقون و سنا و بسفائج و 

غيره كه در قول صاحب كامل گذشت افتيمون و شاهتره باشد بايد كرد و بعد تنقية بدن هر روز سر را بخطمي و 

بشويند و يا بگيرند آرد نخود و آرد باقال و آرد حلبه و بورة نان هر واحد ده درم خطمي سفيد هشت درم همه را 

آب هر دو ممزوج سرشته را بدان بشويند و بعد تراشيدن موي سر روغن گل و   وبه سركهباريك كوفته بحرير بيخته 

 كه در عالج اين مرض احتياج بدوائي افتد كه در آن جال براي توسيع آن استو حق اندك سركه بر سر بمالند 

 جلد كند به سوي در آن ترطيب بود تا كسر حدت مادة نافذه كه آنمسام باشد تا مادة نافذه راه به انفصال يابد و به 

  است مورد و اين وقتيپس تفرق اتصال حادث نشود و گاهي احتياج افتد بچيزي كه در آن قبض باشد مثل روغن

 گويند كه حزاز خفيف را لعاب خطمي لعاب ايالقي و جرجانيكه ارادة منع ماده از نفوظ بقرب ظاهر جلد باشد 

 و آرد نخود و آرد ترمس و آرد باقال و گل خوردني خربزهاسپغول طبيخ چقندر و عصارة برگ او و طبيخ حلبه و تخم 
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 و دو ساعت بر سر نهند پس بشويند و به آب برگ خالف و آب برگ رشندبه سو قيموليا همه را بعصارة چقندر 

 به روغنكنجد و برگ قنب و برگ چقندر و اندك سركه چون سر را بشويند و بمالند نفع دارد و بعد شستن 

به مصطكي و مورد غير آن آنچه الئق باشد طال كنند و حزاز غليظ اكثر بمشاركت بدن باشد پس اول تنقيه كنند 

 گويد كه در مادة رطل اوالً فصد قيفال انطاكي در قول بوعلي گذشت چنان چه برند كار به ادوية جالية قويه هعد

 كسرت حدت بكسنجبين و ماءالشعير و تمرهندي چند روز نمايند بعد از آن اگر قوت و مرض قوي به عدهكنند 

 به عده ببرد آن رابگشايند كه فصد اينها   استباشد و كم نشود فصد اگر پيشاني يا عروق ثالثه كه باالي گوش

 به سركهالبان  بنفشه و آنچه از آن سازند بدهند و تبريد محل گاهي بسفيداب و لعابات و گاهي بصبر و حنا و حب

سرشته بايد كرد و دريا بس اسهال بحب صبر در حار و حب مقل و اسود سليم و سفوف الجورد و در بارد معجون 

  و اين حب از مجربات من است بادامبه روغن افتيمون و از مجربات شرب آب افشردة انگور قيصر و نجاح و طبيخ

صبر غاريقون مصطكي هر واحد پنج درم هليلة  صنعت آن براي مطلق حزاز و سعفه و آنچه تعلق بسر دارد است

مثقال و از وضعيات زرد گل سرخ هر واحد چهار درم سقمونيا سه درم به آب كاسني سرشته حبها سازند شربت يك 

 خاكستر نخود و جو و كنجد بريان هر واحد يك جزو صبر حنا مرداسنگ مرتك هر واحد نيمم اين استمجربة من 

 و نخود و كرسنه خربزه مغز به طبيخ و قطران و روغن حبةالخضرا سرشته بشب طال نمايند و صبح به سركهجزو 

 ماده را پاك كند و بعضي مردم سه كه آنكنند تا  محاجم ميبشويند و گاهي معالجة اين مرض بتشريط سر و وضع 

كنند بعد از آن بصبر و كندر و مر و زعفران بر سر طال  كنند و ميان آن بزفت تا يك هفته طال مي مرتبه موي را مي

 كه چون پيه خارپشت و مرغابي اين است و از فوائد غريبه  است ليكن مجربر استنمايند و اين عالج دشوا مي

بخون كبوتر آميخته طال كنند حزاز را ببرد و موي را بروياند و كذا ماليدن عصارة قثاءالحمار و آنچه در آن كفايت و 

   در بحث قوبا گذشتاين استصالحيت 

  داءالثعلب و داءالحيه
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باريك داءالثعلب آن باشد كه موي بريزد بطوريكه عضوي از مو عاري ماند و فسادي در جلد پديد آيد و اگر پوست 

 داءالحيه گويند و اكثر حدوث اينها در سر و ريش و ابرو باشد و سبب تولد اينها مادة آن رانيز به آن جدا شود 

 خوردن آن و منع غذاي جيد از آن فاسد به سببرديست كه در جلد و در منابت بيخ مو قرار گيرد و بيخ مو را 

 كه آن و گاه بلغم شور محترق و گاه خون فاسد غليظ بود اال سازد و آن ماده گاه صفراي جاد و گاه سودائي احتراقي

تر بود  باشد و لهذا داءالحيه و در به شدن مشكل مادة فاعلة داءالحيه در عفونت و فساد شديدتر از مادة داءالثعلب مي

خون جيد  قلت بخار دخاني و غور مواد صالح و به سببو داءالثعلب در زوال سهلتر باشد و فقدان نبات شعر كه 

 فرط لين او به سبب تكاثف جلد يا به سببباشد و يا   در آخر امراض محلله و حميات طويله ميچنان چهفاضل بود 

گويند بلكه   داءالثعلب و داءالحيه نميآن را كثرت و سعت مسام يا فرط ضيق آن خلقي يا عارضي بود به سببيا 

 ساده در آن و منع نفوذ ببخار دخاني بود پس از آن سبب  دة نفوذ مابه سببهر دو مرض انسداد مسام  در اين سبب

 محدث آفت ذلك مع كه آننامند بل  موي در آن متولد نشود و ايضاً جميع انواع اين انسداد داءالثعلب و داءالحيه نمي

رديه و شود و مانند آن از قروح   فقدان نبات مو از آن مثل سعفه كه در سر حادث ميبه سببديگر در جلد نباشد 

همچنين برص سفيد چون از بلغم كثير مسدد مسام باشد و مزاج جلد را فاسد كند و همچنين انسداد اين مسام 

 فرق در داءالثعلب و طبري به قولباشد و   در جذام ميچنان چهبنفوذ مواد سوداوي مفسد هيئت عضو و قوام جلد 

 روغن آن را انسان احساس نمايد كه چنان چهم بود  كه در داءالثعلب موضع فقدان مو املس نرآن استداءالحيه 

مس كرده و در داءالحيه جلدي كه از آن مو زائل شود خشن شبيه به اصول پرهاي باشد كه از طائر كنده باشند و 

داءالثعلب و داءالحيه چون در مشائخ پديد آيد بصعوبت زائل شود پس اگر به شود و موي برويد سفيد نرم مخالف 

 آن را از بقراط نقل كرده كه هرگاه انساني را داءالثعلب باشد بعد از آن مجوسييد ايشان برآيد و رنگ موي سف

 كم حادث شود آن رامرض معروف بدوالي پيدا شود موي سر او عود كنند و كسي را كه داءالثعلب باشد دوالي 

د و گاهي از غلبة مرة صفراي  گويد كه در اكثر امر حدوث اين هر دو مرض از غلبة بلغم شور محترق بوسعيد



1203 

 

نويسد كه عروض اين هر دو مرض از   ميگيالنيمحترقه و سوداي ردي محترق جلد مفسد مادة شعر حادث شود و 

 گويد انطاكي صفراوي ساده نادر بود بلكه از صفراي محيه كه آن غليظ مخالط ببلغم كثير بود عارض شوند و  مادة

 و فاعل آنها حرارت مفرط و صورت آنها نقصان شعر يا رفتن آن و غايت  است اين هر دو مرض خلط محترق كه مادة

شوند و هرگاه  اند كه هر دو حيوان مسطور را عارض مي آنها فساد منابت او و بدين نامها بهر آن مسمي ساخته

 بحكم عقل احتراق مفرط باشد جلد زير مو متقشر گردد و خلط مفسد موجب اين امراض و مانند آن از انتشار شعر

به  يكي از اخالط اربعه بود و هر واحد يا از افساد خلط في نفسه يا به سببشود زيرا كه  منحصر در شانزده قسم مي

 يكي از هر دو به سببتر در صحت آن باشد كه  ي از اخالط ثالثة ديگر باشد و بعالمات آن دريافت گردد و سريعيك

 كه از سودا باشد و در حدوث آنها از بلغم صرف نزد آن استتر   رديخلط رطب بود و بدلك و حلق زود سرخ گردد و

 به سوي نوع مادة اين هر دو مرض بايد كه آن موضع را به آهستگي اندك بمالند و طريق تشخيص  استمن توقف

دة جلد آن نظر كنند اگر سفيدي و نرمي آن باشد و بدن صاحب او فربه بود و استكثار مولدات بلغم از اغذية بار

رطبه و مفسدات آن از اشياي حريفة مالحه و ابازيرحاره كرده باشد و ديگر عالمات بلغم يافته شود مادة آن بلغم 

 زردي رنگ و خشكي آن موضع مع نحافت بدن و سرعت نبض و زردي قاروره و تلخي دهن و اگرشور محترق باشد 

آن محل چنان نمايد كه گويا با جلد طائريست كه و تشنگي و تقدم استعمال اشياي حريفة مولد صفرا بود و پوست 

آلود و قحل و شدت يبس   كمودت آن موضع شبيه بجلد خاكو اگرموي او كنده باشند مادة آن صفراي تيز باشد 

آن باشد و صالبت نبش و صفائي قاروره يا غليظ مائل بكدورت و سياهي و مزاج سوداوي و تقدم استعمال اشياي 

 سرخي رنگ و تري موضع با سائر عالمات غلبة و اگراهي دهد مادة آن سوداي محترق باشد مولد سودا بر آن گو

خون مثل حمرت لون جميع بدن و عظم و سرعت نبض و غلظ قاروره و كثرت نيكي و رطوبت محنزين يافته شود 

نند بعد از آن  و اخراج خلط غالب كبه فصد كه ابتدا از تنقيه  است واجبعالجمادة آن خون غليظ فاسد باشد 

استعمال مقرحات بر موضع نمايند تا آبله افتد و از آن مادة ردي سائل شود و آن مثل سير و خردل و ثافسياست 
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 و اگر چاره ر استپس از آن ادوية منبت شعر كه مسطور گردد استعمال كنند و رسانيدن آب بر موضع مرض مض

 احتراق بلغم بود به سببته بدان آب بشويند بالجمله اگر نباشد شيح و پرسياؤشان و مرزنجوش و نمام در آب پخ

بعد از نضج استفراغ بلغم بقي و مسهل گرم و حب ايارج كنند بعد از آن موضع را بپارچة درشت و يا پياز عنصل 

 به و اگربمالند و خردل و سير سائيده ضماد كنند و اگر مرض قوي باشد عوض ماليدن آن موضع را شرط زنند 

اي تيز باشد مسهل صفرا دهند و پارچه را در سركة گرم تر سازند و تكميد آن موضع نمايند و روغن گل سبب صفر

 سودا حب افتيمون تنقيه به مسهلبمالند بعد آن گوگرد بسركة تيز مالش نمايند و اگر از سوداي احتراقي باشد 

و چربي شير با سركه ماليدن نافع بود و نمايند و ماءالجبن دهند و موضع را بسير و پياز بمالند پس چربي خرس 

 خون غليظ باشد فصد و تنقيه از به سبب و اگرگوگرد و فرفيون و خردل و بيخ ني و خاكستر پشم بز را طال كنند 

مسهل بارد كنند و آن موضع را اول بپارچة خشن بمالند بعد آن پياز عنصل و سير و خردل و فرفيون طال كنند 

نافع داءالثعلب شرب برگ حنظل بنشاسته يا كتيرا يا صمغ عربي اصالح كرده بعد تنقيه تامه  ادوية مفردة يونانيه

و ضماد بدان بعد شرط موضع مجرب سويديست و كذا روغن يا سمين سفيدست ده درم فرفيون يك درم آميخته 

ز و فلفل هر واحد مجرب بعد تنقيه و كذا شرب هليلة كابلي و كذا ضماد برگ انجير مخلوط بقطران و كذا نمك و پيا

 و به سركه و كذا مويزج ر است نفط سفيد و كذا خون سنگ پشت و كذا بيخ نبات ثافسيا كه بتنطيو ضماداوست 

 و كذا به سركه يا به آرد شيلم و كذا پشك بز سوخته به سركهزيت و كذا آب ترب و آرد شيلم و كذا پياز نرگس 

ا پياز عنصل بريان و كندش مساوي بسركة تيز و كذا زرنيخ زرد براتينج زنجبيل و نوشادر و كذا برگ خرزهره و كذ

 و زيت و كذا به سركهآميخته و كذا زفت و بورق و خاكستر بيخ ني مساوي و كذا پرشياوشان سوخته و غيرسوخته 

عسل و  و كذا مگس سوخته به به عسل فرفيون و يا كف دريا و كذا تخم كرفس درم يكروغن بيدانجير ده درم با 

 بادام تلخ و زيت كهنه و كذا سام ابرص خشك به مغز و كذا خاكستر شيح ازمني به زيتكذا غوك سوخته بزفت يا 

 و روغن كتان و نطرون و كذا پوست مار به سركه بيضه و كذا كبريت به روغن و كذا كندش به زيتكرده سوده 
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 آميخته و كذا شير بز و به عسل كذا مرواريد سوده سوخته و كذا موم زرد و آب سداب كوهي و بيخ آن هفت مرتبه و

اشق و كذا عقرب سياه بزرگ در زيت خوب پخته تا مهرا شود كذا مار سياه چهار انگشت از طرف سر و همچنين از 

طرف دم بريده در زيت و آب بپزند تا مهرا شود صاف كرده باز بجوشانند تا زيت باقي ماند و كذا زرنيخ سرخ و 

 و كذا سرگين به سركهابر و كذا سركه بدارچيني يا با بهل يا بقطران و زبدالبحر سوخته و كذا خربق سفيد راتينج بر

به  سرشته و كذا قسط هندي به سركهكبوتر و سركه و زيت و كذا سماق چهار درم خردل دو درم باريك سوده 

ته و كذا پياز عنصل قطع كرده هر روز  پياز قطع كرده و كذا شاخ گوزن سوخته و غير سوخو دلك به عسل يا سركه

 و كذا فلفل سياه به آرد شليم يا بنمك و پياز سوده و كذا هيل و كذا نطرون سه درم پياز  استكه مجحرب راقم

 و كذا اسارون و كذا به عسل فطراساليون و كذا فقاح اذخر و شرب و ضمادعنصل سوده دوازده درم در خرقه بسته 

ين و كذا بادآورد و كذا شيطرج و كذا بيخ حنظل و كذا عصارة غافث و كذا زيره و كذا نخاله طال و كذا افسنت

الطيب و كذا نانخواه و شرب فرفيون نيم درم در بيضة نيمبرشت و كذا سرطان نهري سوخته ده روز متواتر و  سنبل

 حك موضع و كذا سر خرگوش كذا انزروت مخلوط به ايارج فيقرا و كذا شير آمله و ذرور آبنوس مثل غبار سوده بعد

 در داءالحيه ضماد مقل ازرق و پياز و نمك و كذا ايضاً و  استبحري بعد شرط هر واحد منبت شعر در داءالثعلب

 مجرب سويدست و كذا شيلم و  است و كذا آب سيطل كه آن بيخ سقر سرخبه سركهكندر و قطران و كذا مويزج 

 و ضماد الدن و ايارج فيقرا و كذا شاهسفرم و كذا زوفاي خشك و فلفل و سركه بعد شرط كه مجرب اوست و شرب

قدري جغرات گاؤ ادوية مفرده هنديه نافع داءالثعلب   استكذا شرب آب شاهتره زياده از يك ماه هر واحد نافع

ده  برداشته بر كف دست نهاده قدري تخم پنوار سوآن رارا بر زمين نرم اندازند تا آب آن در زمين جذب شود پس 

 موضع موخوره را اول به آب آمله مطبوخ خوب بشويند پس كلك باريك زده نوشادر سوده ديگرآميخته طال نمايند 

 مجرب بالتخلف ديگر فلفل يا سرگين مگس در آب سوده طال كنند ديگردر مسكه آميخته بمالند تا يك هفته 

باشد در روغن كنجد سوخته سائيده   آگ مي ملخ كه بر درختديگرآمله را به آب ليمو خوب سائيده طال نمايند 
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قلعي با فلوس بسايند تا جغرات سبز گردد طال   قدري جغرات در ظرف مسي بيديگر  استطال كردن عجيب

مفيد  شير درخت انجير طال كردن بغايت ديگر طال كنند به سركه مجرب كف دريا سوخته ديگركرده باشند  مي

 كونپل كريل ديگر دندان فيل سوخته رسوت مساوي طال سازند ديگر النيل طال كنند  خاكستر حب ديگراست

 ادوية مركبة يونانيه و هنديه مفيد استآب سوده بمالند تا سه چهار روز و ماليدن بهنگره نيز موخوره را  بي

 اآلس و تخم كرفس مساوي و اندك بسوزند بنوعي كه سياه گردد و با چربي خرس و روغن بگيرند پرسياؤشان و حب

مضرب مجرب  در اين  كهروغنترب آميخته طال كنند كه در رويانيدن موي داءالثعلب فاضل سديد ستوده است 

مؤلف جامع الصناعه است بگيرند ترشي نارنج دو جزو و روغن كنجد يك جزو آميخته به آتش مالئم بجوشانند تا 

 مجرب و ضمادمالش موضع استعمال كنند  آب فاني شود و روغن باقي ماند پس بردارند و هنگام حاجت بعد كه آن

 ايضاً حنا سرشته برنهند به روغن زيتون يا به روغنبيعديل كندش شيطرج هر يك يك جزو  زر نيم سرخ دو جزو 

 زيتون سرشته اول موضع به روغنكه جهت داءالثعلب مجربست موي بز سرخ سوخته صدف سوخته گوگرد مساوي 

 كه طال بسيار ماليده بشويند پس دواي مذكور بمالند و چند دفعه چنين كنند را به پياز و اشنان يا پياز عنصل

 بيخ ني سوخته سرگين موش خاكستر خارپشت نوشادر بورة ارمني مغز  استالفعل بجميع انواع داءالثعلب عجيب

ته موي نر  كبريت زرد سم بز سوخايضاً زيت طال كنند به روغنبادام تلخ سوخته خربق سفيد مساوي كوفته بيخته 

سوخته آمله پوست انار پوست خشخاش كميله سوخته هر واحد يك توله فلفل سياه نيم توله سوده در روغن 

 براي موخوره ايضاً پنچال مگس سندرور مرچ سياه در آب پياز يا ادرك سوده بمالند ايضاًسرشف سرشته طال كنند 

هر  موي سر سوخته صدف سوخته مونگ سوخته ايضاًمجرب سرگين مگس نيل بري برابر سوده به آب طال كنند 

ر نويسد كه در داءالثعلب و داءالحيه سزاوا  مسيحي مياقوال مهره گل سائيده طال نمايند به روغن دو ماشه يك

 كه اول تنقية بدن به اسهال خلط غالب كنند پس اگر بلغم غالب باشد به ايارج روفس يا به اين حب اسهال است

 درم ايارج فيقرا ده درم شحن حنظل سه درم و ثلث حب ساخته دو درم تا سه درم بخورانند و آورند تربد سفيد ده
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 بدهند و جمله تدبير او بچيزي كه تلطيف بلغم و تقطيع و تقليل او نمايد مائل از اينسه شربت يا چهار در يك ماه 

 نيم درم صبر يك درم سقمونيا ربع سازند و اگر صفرا غالب بود اين حب بخورانند هليلة زرد و ثلث درم گل سرخ

 و مداومت استعمال او كند و همچنين تدبير بچيزي مضاد صفرا مائل گردانند  استدرم حب سازند و اين يك شربت

 حال بدن اعتدال يابد و اگر سودا غالب باشد ايارج روفس بدهند و در آن خربق سياه يا حجر ارمني افزايند و كه آنتا 

ه در آن بسفائج و هليلة كاملي و اسطوخودوس پخته باشند بنوشانند و سائر تدابير بچيزي كه يا طبيخ افتيمون ك

مقلل سودا باشد مائل نمايند پس هرگاه تنقية سر و بدن هر دو گردد در طالي موضع به ادوية كه موي بروياند آغاز 

 غرغره از ايارج فيقرا و چنان چهيند كنند و اگر در سر هنوز چيزي از فضول باقي باشد تنقيه بغرغره و مضوغ نما

 كه در آن پودينه و زوفاي خشك و راسن و به سركه عنصلي كند يا به سكنجبينپوست بيخ كبر و مويزج مخلوط 

 و كمتر از آن  استحاشا پخته باشند بعد از آن طال استعمال كنند و از ادوية مفرده كه بسيار گرم كند مثل فرفيون

ها كبريت و كف بورق و خربق از اينالرشاد و كمتر   و كمتر از آن خردل و حب استاب كوهيثافسيا و آن عصارة سد

شود و زفت رطب و  سياه و خربق سفيد و نطرون و تخم جرجير و روغن غار و كف دريا خاصةً محرق كه الطف مي

ص كنند و بادام مع قطران و پشك موش و پيه خرس و پيه بط و پيه جوارح و جميع شحوم لطيفه كه در بيخ موغو

 در آفتاب ايام كثير و شيح سوخته و ايرسا سوخته و زرنيخ سرخ و به سركهپوست سوخته و كندر سوده محلول 

 حاجت استعمال به حسب ادويه از اين و ر استاشنان سبز و سداب خشك و زراوند و پياز عنصل و پياز تيز و سي

و عالج داءالثعلب مزمن ) ر استت بعض آن تيزتر و بعض آن نرمزيرا كه بعض اين ادويه اسخن و الطف و (نمايند 

العهد را بضعيفه كنند و هرگاه اراده نمايند كه قوت ادوية حاده ساكن شود قيروطي  صعب را به ادوية قويه و قريب

اردين مرتب از موم و روغن شيرين بدان مخلوط سازند و هرگاه اراده كنند كه ضعيف قوي گردد روغن غار يا روغن ن

 بدواي به عده سرخ گردد كه آن كه موضع را بخرقة خشن بمالند تا آن استبا وي آميزند و عالج عام براي اين مرض 

 از آن سوزش و لهيب محسوس گردد بعد از آن يك روز ترك نمايند و روز ديگر اعاده كه آنحاد مالش نمايند تا 

 بمالند و اين را به ادوية حاده چند روز بگذارند پس هرگاه تدبير كنند پس اگر آبله كند پيه بط يا چربي ماكيان
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روئيدن مو ابتدا كند چند مرتبه بتراشند و هر روز بپارچه بمالند و روغن كه در آن قيصوم و پرسياؤشان و بابونه يك 

د و به  بان يك رطل بريزنبه روغنيك اوقيه گرفته در آب بپزند تا مهرا گردد پس آب صاف كرده از آن يك رطل 

آهستگي بپزند حتي كه آب بسوزد  بردارند و استعمال كنند پس اگر داءالثعلب حادث از خلط صفراوي باشد مالش 

 سرشته طال كنند و يا برگ به عسل پشك موش سوده به عدهموضع بكف دريا يا بپارچه درشت كنند تا سرخ گردد 

 آميخته طال به سركه نمايند و يا نطرون و كف دريا  سرشته طالبه سركهني سوخته مع بادام تلخ با پوست سوخته 

به سازند و هرگاه حادث از خلط سوداوي بود اول موي موضع حلق نمايند پس شرط زنند و از پياز تيز دلك نمايند 

 نصف او كه آن مطبوخ چندبه زيت ناردين طال كنند و يا عاقرقرحا با تخم جرجير بياميزند و به روغن ثافسيا عده

 سرشته طال نمايند و يا بگيرند قيصوم سوخته و پوست بيخ سوسن و بادام تلخ سوخته و بورة ارمني هر واحد بسوزد

به  غار سرشته طال كنند و هرگاه حادث از بلغم بود اوالً موضع را بعنصل يا ثوم بمالند به روغنعليحده سوده همه را 

الغار هر واحد  ه طال نمايند و يا بگيرند ثافسيا فرفيون حب بفرفيون و ثافسيا و خردل بقطران يا روغن غار سرشتعده

 طالئيكه در صفت حاجت به قدرسه اوقيه گوگرد يك اوقيه خربق سفيد يك نيم اوقيه موم و روغن غار و زيت كهنه 

ج و داءالثعلب موي را بقوت بروياند كف دريا ده درم بورة ارمني خردل گوگرد ثافسيا فرفيون هر واحد دو درم مويز

 كهنه طال نمايند بعد مالش بپياز و هرگاه آبله افتد چند روز ترك نمايند و بچربي به زيتذراريح هر واحد يك درم 

 الرئيس شيخ اعادة آن كنند اگر احتياج آن شود به عده تسكين يابد كه آنبط و بمرهم سفيداب عالج كنند تا 

الكيموس در   و ادخال اغذية بسيار حسن استراغ خلط فاعلاوالً استف در اين فرمايد شك نيست كه صواب تدبير مي

دهد و  يني اندك مع رقت و صفا كه اين غذا زياده ميبه شير و شراب معتدل ممزوج مائل  استبدن از آنچه معلوم

به  يا  نافع بود قبل هر دلك و بعد آن و اوالً ابتدا به استفراغ بدن از خلط فاعل به ادوية مخرج او كنند وآن راحمام 

 از سعوطات و نشوقات و غرغر  است معلومبدان چه واجب كند بعد از آن بتنقية سر از آن خلط آن را اگر ماده فصد

 توجه بر جلد نمايند و تنقية آن كنند از چيزي كه در آن قرار به عده فضول به حسبمذكور در باب تنقية سر 
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 نمايند تا جلد كيفيت راسخة رديه اكتساب نكند و شك نيست تعجيل در اين گرفته به اخراج او از آن و تحليل او و

 به حد تحليل او كه آن كه مقطع ملطف محلل باشد چند استكه در ادويه مستفرغه از موضع براي مادة خبيثه الزم

 شدت تسخين كه جلد را افادة تجفيف كند و در آخر سبب سقوط شعر گردد و اگرچه به سببتجفيف نرسند 

 دريايي كه از آن چاره  استالثعلب را ببرد به اخراج ماده پس اگر حار قوي باشد مثل ثافسيا و آن اصلالحال داء في

نيست به ادهان معتدله كه بر آن غالب باشند و به آبهائي كه در آن رقيق كرده شود حرارت او را بشكنند و بهترين 

 كه مقدار او كم كنند و مزاج او آن است و حق قوي  است بر آن سه سال گذشته باشد ضعيفكه آنآن نوست و 

 در  كه است كه بضد اين عمل كند و واجبآن استبشكنند و چون بدان طال نمايند بزودي رو دارند و حق ضعيف 

ادويه تقويت و  در اين  كه استادوية مستعمله لطيف باشند واال قوت آنها در غور جلد نفوذ نخواهد كرد و الزماين 

به نيست كه همراه آن تقويت قبض بسيار باشد كه ماده از ورود  دة خبيثه قبول نكند و واجبمنع باشد تا سر ما

 از نفوذ در مسام و منع نمايد بايد كه در آن قوت جذب براي خون نيك و بخار علك او از بدن به عده موضع سوي

اي جيد بعيد باشد و اين بعد باشد بعد تحليل او براي فاسد كه در جلدست تا كه جامع تحليل براي فاسد جذب بر

 كه رعايت تاثير آنها نمايند و ابتدا بدان بعضيف كردن آن به  استتنقيه بايد و هرگاه استعمال اين ادويه كنند واجب

امتزاج چيزي و تقليل مقدار آن كنند و در اثر آن نگاه كنند پس اگر مريض متحمل و اثر سليم باشد در قوت و 

 آن را متحمل نباشد و اثر عظيم گردد قوت او را به تقليل مقدار او يا به امتزاج چيزي كه مقدار او افزايند و اگر

اصالح دهد و ضعيف كند كم نمايند و جهد كنند تا بتقريح و توريم نه انجامد و خصوصاً در ابدان كه مزاج يا سن يا 

 صنعت مرطب مضعف و اگر بثوريم و جنس آنها لين باشد چون مرطوبين و ضعفا و اطفال و مشايخ و زنان و ارباب

تقريح انجامد تدارك آن بشحوم نمايند و بر آن مثل پيه بط و ماكيان  و مثل قيروطي نرم طال كنند پس هرگاه 

تسكين نمايد اعادة دوا بمقداري كنند كه متحمل آن باشد و اگر اثر عظيم گردد در استعمال فقره كنند همواره 

 آن است مادة فاسد تحليل شود  مادة جيد منجذب گردد و عالمت تاثير دوا در آن هك آن آرند تا به عملهمچنين 

شد پس اگر حال متغير  تر و كمتر عدد از دلكي كه بدان قبل استعمال دوا سرخ مي كه جلد سرخ گردد بدلك مالئم
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 باشد حتي كه خوف  بمالش پارچه سرخ نگردد از آن شديدتر  و اگر آن استنشود بدانند كه آن محتاج بدواي قوي

 سير طال به مثل پياز بمالند پس اگر سرخ نشود از شرط موضع چاره نباشد و به مثل آن را به عدهفاسد شدن بود 

كنند و آنچه احتياج بدان در تنقية جلد از مادة داءالثعلب روي افتد چسپانيدن زلو و محاجم و خالنيدن سوزن 

 بشكافند و جدا كنند تا آن راية حادة كه عنقريب ذكر يابد و آنچه آبله افتد   و ايضاً آبله انداختن به ادور استبسيا

كند در تحليل ماده پوشيدن كاله است كه در آن پشم بود دائم شب و روز  مو از آن برآيد و از چيزي كه اعانت مي

 برويد حلق آن كنند و كه آن تحليل نمايد و عرق آرد و بايد كه در هر دو سه روز باستره مو بتراشند و هرگاه مو

 پياز و به مثل گفتيم بخرقه خشن يا چنان چه كه قبل استعمال اطليه موي سر بتراشند و دلك نمايند  استواجب

 سرخ گردد و قابل براي قوت دوا گردد و مسام بگشايد و گاهي حمام نائب دلك شود و اگر حلق كه آنپوست ترب تا 

 هليله مقوي از خربق و به طبيخ پس صفراوي را و اما استفراغاتو برسد نكنند دوا را رقيق سازند تا در بيخ م

 خصوصاً در بلغمي و اگر در نيكو استافتيمون مستفرغ سازند و بحب قوقايا و ايارج فيقرا و ايضاً ايارج شحم حنظل 

 و ايارج روفس و آنجا سودا باشد بدان قدري خربق سياه آميزند و اگر آنجا صفرا باشد سقمونيا بدان مخلوط كنند

لوغاذيا جيداند خصوصاً براي سوداوي و بسيار باشد كه به استفراغ تنها صحت يابد و اقسام اين استفراغات سابق 

تر از آن باشد ايارج مركب بشحم حنظل در ماه سه يا چهار شربت آن بخورانند و اگر  معلوم شده و اگر ارادة خفيف

 ميان آن تكرار آن نمايند و هرگاه جلد سر سرخ وعروق او سرخ و ممتلي يك استفراغ فائده نكند بعد راحت دادن

باشد فصد كنند و بعد فصد كلي اگر راي واجب كند فصد رگهاي سر و رگهاي پيشاني و صدغين گشايند و اگر راي 

و اما ادوية   نيارند و اما غراغر و سعوطات و مانند آن در باب معالجات سر معلوم شدهبه عملآن نباشد چيزي از آن 

 تدبيري كه در به حسب كه بر آن زياده از سه سال نگذشته باشد تدبري آن  استترين آنها فرفيون  قويموضعيه

 حرف و خردل و رماد به عده  است و بالغ النفع قاعدة اطليه گفتيم بايد كرد و بعد او ثافسياست و اين بسيار عجيب

 يتوع آبله افكنند و بشكافند تا آنچه تحت او باشد به شيرر سرشته و ذراريح بزفت رطب سرشته و يا مويزج برغن غا
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 به سويج بر عضو اندك مدت نهند و در داءالثعلب قوي به يكسائل شود و چون پوست بيفتد مو از زير او برآيد و ك

بحر و پوست ها گوگرد و هر دو خربق و تخم جرجير و كف بورق و هر دو قسم زبدالاز اينشود و بعد  آن احتياج مي

ني و بيخ او سوخته و پشك موش و پشك گوسفند سوخته و مر و دارفلفل و خردل و بندق سوخته و برگ انجير و 

زهرة نرگاؤ افتد بعد از آن مثل بادام تلخ با پوست سوخته و  در اين  و گاهي استكندش و عروق ماميران و قطران

 در اين ي مستعملهها روغن و افضل  است از ادوية اين مرضمثل كندر چند روز در سركة فائق سوده و خرنوب نبطي

 و افضل شحوم پيه خرس و خصوصاً  است و افضل ادوية شميه قطران پس زفتر استروغن غار و روغن بيدانجي

 فرفيون ثافسيا روغن غار هر واحد دو مثقال لطوخ قوي جيد بخردل و قطران لطوخ كنند لطوخآنچه كهنه باشد 

 و ايضاً قدر كفايت بسازند به مومخربق سياه يا سياه هر كدام كه باشد هر واحد يك مثقال قيروطي گوگرد زنده و 

بورق افريقي دو جزو نوشادر يك جزو هر دو سوخته در سركة كهنه سوده طالي رقيق كنند بعد دلك و بعد سه 

 معلوم بدان چهبله كند تدارك آن  دوام نمايند پس اگر آبر اينساعت اعاده نمايند و نشف كرده باشند و سه روز 

 ذراريح و خردل در روغن بپزند حتي كه با مثل غاليه گردد پس بدان بر موضع آبله افكنند و ايضاًشده بايد كرد 

نافع  تر و آن عجيب  خفيفاز اينبراي مرض قوي و كسر قوت اما به امتزاج براي مرض ضعيف كنند و از چيزي كه 

 موضع را بخرقه به عدهه كهنه و مثل آن روغن گل خالص دور شيشه كرده بجنبانند  كه بگيرند سركاين استست 

درشت بمالند و بدان طال كنند و ايضاً ماليدن بغاليه كه در آن اندك ثافسيا باشد و بدانند كه صبيان را پرهيز كفايت 

 گويد بايد كه نظر صاحب كامل كند و طفل قريب بلوغ احتمال نيم درم حب قوقايا نمايد و كم از ده ساله دو دانگ

 حاجت برآرند و اگر از بلغم باشد به قدربداءالثعلب كنند پس اگر حدوث او از خون باشد فصد سر رو گيرند و خون 

تنقية بدن بحب ايارج و حب قوقايا و حب صبر و ادوية مركب از تربد و شحم حنظل و صبر و غاريقون و نمك نفطي 

 سرما باشد لوغاذيا و ايارج جالينوس دهند و بخردل و مويزج و بيخ كبر مع سكنبجين و مانند آن كنند و اگر فصل

كنند بكرات استعمال نمايند و از  معمول بسركة عنصل غرغره كنند و سائر غرغرات كه صاحبان لقوه بدان غرغره مي
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وث او از سودا باشد بحب اغذية مولد بلغم مثل ماهي تازه و شير و لحم بره و مانند آن پرهيز سازند و اگر حد

اسطوخودوس و مطبوخ افتيمون و ايارج روفس و ايارج اركاغانيس و ادويه كه در آن خربق سياه و افتيمون و 

غاريقون و امثال آن از مخرجات سودا افتد اسهال آورند و از اغذية مولد سودا مثل لحوم بقر و بچة شتر و بز پير و 

 هليلة زرد و سنا به مطبوخدا اجتناب نمايند و اگر حدوث او از صفرا باشد تنقيه عدس و كرنب و سائر تدبير مولد سو

و شاهتره و افسنتين و صبر و سقمونيا و مانند آن كنند و از تدبير مؤلد صفرا مثل عسل و خردل و ببر و مانند آن 

اين  آرند به عمل از ايننچه منع فرمايند و هرگاه تنقية  بدن و سر كردند توجه بعالج تساقط شعر نمايند و اول آ

 كه مالش سر بخرقه خشن كنند تا سرخ گردد واگر سرخ نشود آن عسرالبرءست و هرگاه سرخ شود بر موضع است

شرط بسيار زنند و بر آن سير سوده طال كنند اگر مرض از بلغم باشد و يا حبةالخضراي سوخته يا پياز عنصل يا 

 بان يا به روغنالبان يا حب المحلب سوخته طال سازند و ايضاً بفرفيون سوده  پوست بندق سوخته يا بادام تلخ يا حب

 به عده اترج يا روغن بان يا زنبق آميخته بر موضع طال كنند به روغنروغن اترج سرشته و شيخ ارمني باريك سوده 

 ر استرس و كفتار و شيبدان انتفاع يابند چربي گرگ و خ در اين به آب چقندر و بورق بشويند و ايضاً از چيزي كه

 سوده بر سر طال نمايند و چون سرگين موش با زيت باريك به سركه آن را كه كهنه بود چون آن استو بهترين او 

 براي طال نافع بود آن را نفع دهد و پوست بيخ ني با مغز بادام تلخ در سركة خمر سائيده آن راسوده طال كنند 

 به اوزان مسطوره كه در آخر قول مسيحي گذشت و Ĥن استو باقي اجزا همداءالثعلب بگيرند كف دريا پنج درم 

هرگاه اين ادويه را استعمال كنند و در موضع احتراق و آبله عارض شود چند روز فاصله در دوا كنند و بر آن روغن 

را باشد طالي گل و سفيداب يا چربي بط و ماكيان طال نمايند و چون ساكن شود اعادة دوا كنند و اگر مرض از صف

به  مورد يا روغن كنجد يا روغن بيد سوده بايد كر به روغنموضع بشيح سوخته و كف دريا و حضض و موي سوخته 

 سر را بخطمي و سبوس و آب بيد بشويند و ايضاً بثافسيا و روغن ناردين بعد دلك بپياز تيز يا سير طال كنند و عده

 غار سرشته طال نمايند و گويند به روغنبورة ارمني مساوي سائيده و يا بگيرند بادام تلخ و پوست بندق سوخته و 
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 دوائي كه موي داءالثعلب بروياند بگيرند ذراريح سه درم بعد صفتكه چون سر مگس بر داءالثعلب بمالند مو بروياند 

تعمال كنند  و بر آن قدري مشك انداخته اسبه سرشند بان به روغندور كردن سر و بازوي آنها و باريك سائيده 

 كه سن و مزاج و بلد آن است گويد كه عالج نوع رطوبي داءالثعلب طبري  استوعالج داءالحيه مثل عالج داءالثعلب

و فضل و غيره قوانين استفراغ دريافته تنقية مريض به اين حب كنند ايارج فيقرا غاريقون هر واحد يك درم تربد 

دو دانگ الجورد مغسول نيم درم سقمونياي مشوي نيمدرم كوفته سفيد دو درم نمك نفطي دو ثلث درم ماهيزهرج 

 سه روز پرهيز بنخودآب و روغن زيت كرده باشند كه آنبيخته مثل فلفل گرد حبها سازند و سه درم بخورانند بعد از 

ند و وقت پرهيز هر روز يك مرتبه در حمام داخل شوند بعد از آن ده روز صبر كنند و يك شربت حب سكبينج بخور

همه ايام مالش موضع هر روز يك ساعت كرده باشند و هرگاه از خوردن دوا فارغ شوند موضع را بسير دلك  در اين و

نمايند و اگر كفايت نكند از پياز عنصل بمالند و اگر اينهم كفايت نكند از پياز عنصل بمالند و اگر اينهم كفايت 

ردل باريك سوده نيم درم صمغ سداب كوهي دو دانگ در نباشد بر موضع شرط زنند و اين ضماد بر آن نهند خ

آن  هرگاه مو برآيد سفيد باشد و سبيل او كه آنسركه سرشته مثل ضماد برنهند كه اين ضرر موي را بروياند اال 

 مثل موي اصلي برويد پس اگر كه آنتر از آن برآيد و باز بتراشند و همچنين تا   كه موي را بتراشند تا قوياست

 طال كنند و چون ها روغن بر آن به عده اندك قرحه شود كه آنن مو دشوار گردد موضع را دلك نمايند تا روئيد

نوع ضرور  در اين  يك حبه بر آن مالند كه اين موي رابه قدرراحت شود و اين الم زائل شود فرفيون تازه اندك 

 كه بگيرند اين استايم  يب كه تجربه آن نيز كردهبروياند و از چيزي كه بدان معالجه اين نوع نمايند از معالجات غر

 بگيرند ادويه و سركه و در به عده ادويه مهرا گردد كه آنسركه و خردل و عنصل و شيطرج و خوب بجوشانند تا 

محجمه كنند و بر موضع نهاده امتصاص نمايند و بر آن محجمه را بگذارند تا از خود جدا شود و اين فعل در روزي 

 دو روز راحت دهند به عده معلوم شود كه گويا منتفخ شده چنان كه موضع بلند گردد كه آنتبه كنند تا دو سه مر

گويد كه بعد محجمه   ميابوعمران موسي بن سيار سوزن زده بگذارند كه اين المحاله مو بروياند و آن راپس 
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 موي بروياند پس اگر كه آنلش كنند تا  بشويند و اعادة مابه سركهبچربي خرس و خنزير مالند و هرگاه بدبو شود 

 روغن آس بالدن بگيرند صد درم صفتموي ابخراللون برويد در آن روغن الدن بĤس و روغن آمله استعمال نمايند 

تر و نيمكوفته در ديگ نو سنگي اندازند و بر آن چهار رطل شراب كهنه و صد درم روغن كنجد و يا زيت  برگ آس

گيرند بريزند و سه درم الدن در پارچه سفت صره بسته وقت طبخ در آن اندازند و هر  ام ميانفاق كه آن از زيتون خ

 روغن از الدن و آس صاف به عدهساعت پارچه را بمالند و به آتش مالئم بپزند تا آنه شراب فاني شود و روغن بماند 

 سركه صاف نمايند و به عدهروز تر كنند  كه آمله ده درم و در سركه پنج اين استكرده نگاه دارند و اما روغن آمله 

آمله را بيفشرند و پنج درم آمله و ديگر در آن انداخته پنج روز بگذارند پس سركه صاف كنند و اعادة آمله نمايند و 

اين فعل تا هفت مرتبه كنند و هرگاه سركة سياه قباض گردد در ديگ نو صاف نمايند و بر هر دو صد درم از آن 

 استعمال كنند كه اين سوي آن را به عده سركه برود و روغن بماند كه آن آس ريخته بجوشانند تا بيست درم روغن

كنند افريطن در  را كه برويد سياه گرداند و سياه بروياند و گاهي اين روغن را با روسختج بدل خضاب استعمال مي

اده از حارث بن كلده حكايت كرده كه آن ر است بعض ادبا فبه سوي در رسالة خود كه ثابت ذكر كرده و آن رازينت 

عالج داءالثعلب ببول پلنگ و بول گرگ و خاكستر استخوان سوختة حيواني كه مزاج او گرم باشد مثل استخوان 

ان ديدم كه ارباب داءالثعلب ر استكرد و من ابن نصير را در بيما درندگان يعني شير و استخوان پلنگ و مانند آن مي

 داءالثعلب كه از صفرا باشد ابتداي عالج او تنقيه است اگر قوت و اماكرد  ي موضع بترياق كبير ميرا بعد تنقيه طال

 بيست درم افسنتين رومي هفت درم ترنجبين هر يكمتمكن باشد به اين مطبوخ پوست هليلة زرد تمرهندي 

به طل عراقي آب بجوشانند تا  بيست عدد در شش رهر يكپانزده درم شاهتره ده درم بنفشه سه درم آلوبخارا عناب 

 بنوشند گرم نيم رطل آيد افشرده صاف كنند و در آن دو ثلث درم تربد و يك دانگ سقمونياي مشوي حل كرده يك

 قريب بثور گردن كه آنبعد از آن سركه به اعتدال گرم كنند و در آن اسفنج فرو برده تكميد موضع بدان نمايند تا 

روغن گل چرب كنند و پنج روز بگذارند بعد از آن بخرقه خشن بمالند و گوگرد  خيري يا به روغن به عدهرسد 
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 بگيرند فندق و مع پوست او بسوزند تا خاكستر گردد و به عده آميخته يك شبانه روز متواتر طال كنند به زيتسوده 

ام قيروطي  كردهعلت كه صفراوي باشد تجربه  در اين در سركة كهنه حل كرده بر موضع طال نمايند و آنچه من

 و موضع را از هواي سرد پوشيده دارند و تكميد به آب گرم در حمام كنند و اين  است خيريبه روغنمعمول 

 معالجة او بنوشانيدن  است داءالثعلب سوداوي دشوارتر در عالجو اما  استترين انواع اين مرض در عالج سهل

 و هرگاه ثابت شود كه اخالط نرم و رقيق گرديد مطبوخ  قرطم كنندبه مغزماءاالصول چند روز و حريرة معمول 

افتيمون بنوشانند و قصد تنقية دماغ بعد اين مطبوخ به اين حب نمايند افسنتين رومي هليلة سياه افتيمون ايارج 

فيقرا هر واحد يك نيم درم بسفائج يك درم الجورد مغسول دو ثلث درم نمك نفطي نيم درم غاريقون دو درم تربد  

 سرشته مثل فلفل حبها سازند شربتي از آن سه درم و نيم به عسلم درم سقمونياي مشوي دو دانگ كوفته بيخته ني

سه شربت در مدت يك ماه بخورانند و گاهي رطوبت بسودا مضاف شود پس معدة او كثيرالرطوبت بود و عالج 

ريف عقب طعام تناول كنند و پرهيز  كه در گرما و سرما و ربيع و خ استصاحب آن به اين حب كنند و اين حبي

انيسون تخم كرفس باديان نانخواه زيرة كرماني هر واحد نسخة آن دقيق ننمايند بلكه از لحوم غليظه احتراز كنند 

 همه ادويه كوفته بيخته به آب برگ ترنج هم چنددو درم مصطكي هليلة سياه هر واحد سه درم صبر سقوطري 

 بخورند كه اين رطوبات را از معده و از جميع بدن آن ران يك درم عقب طعام دائم سرشته حبها سازند شربتي از آ

 آن را ضعيف نمايد زيرا كه هر روز يك مجلس يا دو آرد و رئيسي در بلد عراق بود كه كه آنخارج كند بغير 

علب زائل شد و بعد آن داءالثعلب بسيار و غلبة اخالط سوداوي ظاهر شده بود پس او را لزوم اين حب نمودم و داءالث

عود نكرد و اگر رطوبت با سودا در امعاي او محسوس شود اين حقنه در آن استعمال نمايند قنطوريون باقه 

خارخسك كوهي قرطم كوفته تخم كتان تخم جلد برگ سداب هر واحد يك كف چقندر اطراف كرنب هر واحد باقه 

 صد درم از آن صاف كنند و بر آن يك درم بورق و بيست درم هبه عدهمه را بپزند تا مهرا شود و مثل حريره گردد 

روغن كنجد تازه يا بيدانجير ريخته در هاون حل كنند و بدان حقنه نمايند و مضر نيست اگر در نوع رطوبتي رطوبت 
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موضع كند بخورانند بعد از آن دلك   حب كه تنقية سر مياز ايندر امعا يا در دماغ ثابت شود و اين حقنه كنند و 

 بر آن چربي بط و چربي خرس و چربي شير و مانند آن از شحوم كه به عدهبسير خام يا پياز عنصل خوب كنند 

الصنم كه در  استفراغ و تلئين جلد كنند طال سازند و بگيرند براي او خاكستر سم بز و گوگرد و بيخ ني و يبروج

ين كرده و تجربة او كردم و حق يافتم بسوزند و اين  براي رويانيدن مو يهودي ذكر ا استخاكستر اينها خاصيتي

 جمع كنند و بر موضع دائم طال نمايند كه اين ضرور مو بروياند و اگر صعب و دشوار گردد به زيتخاكسترها را 

 آن نمايند كه در حرارت او به سوي بمالند و اصالح غذاي آن كنند و ميل او آن را به سركهموضع را شرط زنند و 

 نوع دموي عالج و اما الدن و روغن ناردين چرب كنند به روغند و بسط آن نمايد و هرگاه مو برآيد موضع را بيفزاي

 باسليق و لزوم پرهيز او در تدبير بچيزي كه تصفية خون او كند و مالش موضع بخرقة خشن پس بزوفاي به فصدآن 

 دلك او پياز عنصل و سير و پياز به عده گردد  جلد نرمكه آنرطب كه آن چرب دم گوسفندست چند روز نمايند تا 

كنند و طالي او بثافسيا و فرفيون نمايند كه در آن مو برويد و چون اين بيان كردم پس در داءالثعلب قول مجمل و 

 يكي از اين اخالط به سببكنم و گويم كه داءالثعلب و فساد شعر و ذهاب آن و تملس جلد  دواي مجمل ذكر مي

 نوع مرض و به حسبعه را فاسد گرداند و موي را از غذا كردن منع نمايد پس عالجش استفراغ اوست بود هرگاه بق

الجمله نزد استفراغ نزيد و غاريقون و ايارج و شحم حنظل و اسقولوقندريون و شكاعي و بادآورد و خربق  دواي او في

كرد و اما  نوشانند و در آن نفع مي  سياه مي و بسيار ديدم كه ابن يسار در نوع سوداوي خربقآن استسياه و مانند 

 و چيزي كه بدان آن استچيزي كه بدان دلك نمايند آن پياز و سير و عنصل و ثافسيا و فرفيون و خردل و مانند 

طال كنند گوگرد بندق سوخته و پسته سوخته و كف و سيا و يبروج صنمي و سم بز سوخته و وج سوخته و شحوم 

 كه صاحب نوع سوداوي دائم استعمال نمايد  است و آنچه واجبآن استچربي بقر و امثال سواي چربي بز نر و 

 و آنچه صاحب رطوبي استعمال كند اطريفل كبير و اطريفل صغير و معجون  استهليلة سياه و كابلي هر دو مربي

فوف معمول بهليلة  و آنچه صاحب نوع صفراوي استعمال نمايد اين سآن استانقرويا و جوارش بالدري و مانند 
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زردست بگيرند تخم خرفه و خيار و تخم خشخاش و گل سرخ هر واحد يك جزو هليلة سياه و پوست هليلة زرد 

جات مربي و   حاجت بخورند و هليلهبه قدرمثل همه شكر طبرزد برابر جمله سائيده صبح بر ناشتا و وقت خواب 

احب نوع دموي استعمال نمايد اطريفل معجون بعصارة جات سوده بمويز سرشته استعمال كنند و آنچه ص هليله

 الئق مرض باشد و اين همه استعمال نمايند مع استعمال قوانين در كه آن به حسبعناب معقودست و اصالح اغذيه 

 جلد اين را طال كه آنغذا و دوا و عالج داءالحيه عالج داءالثعلب رطوبي و سوداوي است بغير زيادتي در آن سواي 

  استقشف و احتراق اخالط در اين زيرا كه سبب( استفراغ نمايد كه آن نرم كند بغير آن را مگر بچيزي كه نكنند

استعمال  در اين اناتر استو ديدم كه در بيما) پس هر گاه جلد نرم شود و مسام نرم گردد فضول بشعر خارج شود

نوعي غريب كه معروف بذات  در اين و گاهينمايند  كنند كه در داءالثعلب از دلك و طال استعمال مي چيزي مي

 كه مواضعي كه از آن مو زائل شود در آن شبيه بعروق سرخ مشابه و شنيدي آن استشود و او   واقع مي استالعروق

گردد و هرگاه جلد نرم شود او نيز نرم و منبسط گردد و عالجش  شود ظاهر مي كه بر جراحت مستطيل واقع مي

 قوت كنند و هر به قدر گويد كه اگر از خون غليظ محترق باشد فصد و اخراج خون  الياسابنعالج داءالحيه است 

 بادام و اسفاناخ خورند و يا به مغز سفيد ده درم بنوشند و غذا مزورة ماش به شكرصبح جالب از عناب ده عدد 

به حم آنها افشرده سه اوقيه بگيرند شربت عناب ده درم و شربت بنشفه ده درم و بنوشند و يا بگيرند آب انارين بش

 سفيد ده درم و غذا مزورة اناردانه به اسفاناخ و مغز بادام خورند و اوالً مالش موضع بپارچه درشت يا بزوفاي شكر

 كه كهنه سرشته طال به سركهرطب كنن و يا بگيرند پياز عنصل پنج درم سير و خردل هر واحد سه درم و بسايند و 

السوس هر واحد سه درم گلقند  و اگر از بلغم محترق باشد هر صبح جالب از باديان و اصلنمايند بعد تراشيدن مو 

 بادام خورند و هرگاه اثر نضج در قاروره ظاهر شود تنقيه بدن به مغزعسلي ده درم بنوشند و غذا مزورة نخود و ماش 

و صبر و نمك نفطي نمايند و  تربد مع شحم حنظل و غاريقون به مطبوخبحب ايارج و حب قوقايا و حب صبر يا 

 كثير كنند و از فواكه رطب و غيره به مراتغرغره بخردل و بيخ كبر و سكنجبين عنصلي به ايارج مع ماءالعسل 
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مولدات بلغم حذر نمايند و اگر از مرة سودا باشد هر صباح جالب از بادرنجبويه و تخم كاسني هر واحد سه درم و 

 به مطبوخرة نخود مع ماش و مغز بادام بخورند و هرگاه خلط نضج يابد تنقية بدن گلقند ده درم بنوشند و غذا مزو

افتيمون و حب آن و يا ايارج فيقرا و يا ايارج لوغاذيا كنند و از اغذية غليظة مولد سودا مثل لحم نر گاؤ و نمك سود 

 از تخم كاسني سه درم بنفشه  از صفراي حاد باشد هر صبح جالبو اگرو قديد و بادنجان و لحم بز حذر نمايند 

پنج درم و شكر سفيد ده درم و از آلو و عناب هر واحد ده عدد و شكر سفيد و ترنجبين هر واحد ده درم بنوشند و 

 فواكه مقوي به مطبوخ بادام خورند و هرگاه اثر نضج در قاروره پديد آيد تنقية بدن به مغزغذا مزورة ماش 

ل اغذية حارة يابسه و حريفه و حلويات و مانند آن احتراز نمايند و هرگاه بدن از بسفمونياي مشوي كنند و از تناو

اخالط محدثة مرض پاك گردد صرف عنايت بمعالجة سقوط شعر فرمايند و بعد دلك بسيار بخرقة خشن و زدن 

خضرا و غيره ال  ياسمين بر آن طال كنند و اگر مادة مرض بلغم محترق باشد حبةبه روغنشرط غيرعميق سير سوده 

 بان يا روغن اترج يا روغن ياسمين يا زفت گداخته به روغنكه در قول صاحب كامل گذشت آن همه ادويه را سوده 

 زنبق آميخته بر سر طال كنند بعد شستن آن به آب چقندر و به روغنآميزند و طال كنند و يا بگيرند شيح سوخته و 

 كه بگيرند پيه شير و پيه خرس و پيه گرگ مساوي و بسركة كهنه اين است در انبات شعر  استبورق و آنچه مجرب

 اين مرض صفراوي باشد هر روز سر را به آب چقندر و آب بيد و آب سبوس بشويند و  سائيده طال نمايند و اگر مادة

رد بحضض و غيره كه در قول صاحب كامل مسطور شد طال سازند و اگر مرض از مادة سوداوي باشد بگيرند گوگرد ز

 زنبق و به روغنو ثافسيا و فرفيون و خردل و بيخ ني و خاكستر سم بز و قيصوم سوخته مساوي كوفته بيخته 

 براي داءالثعلب ذراريح سر دور كرده سه صفت طال و بر سر طال كنند بعد دلك او بسير و پياز تيز به سرشندناردين 

ق خردل گوگرد زرد ثافسيا هر واحد چهار درم باريك درم مويزج فرفيون هر واحد يك درم كف دريا پنج درم بور

ديگر بيخ ني فارسي سوخته خستة خرما طالي  زنبق آميخته بر سر طال كنند به روغن زيت يا به روغنسائيده 

 عالج داءالحيه عالج و اما زنبق بسايند و طال كنند به روغنسوخته وسمه مساوي كوفته بيخته در ظرف رصاصي 
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 به روغن شستن سر هر روز به اسپغول و گل خطمي سفيد و برگ بيد و بدن و سر را هر روز  و استداءالثعلب

 كه سبب تساقط شعر اتساع  استبنفشه و نيلوفر و روغن تخم كدو بمالند و بنفشه تازه و نيلوفر ببويند و اين وقتي

 قريب او روغن نبرند و مالش سر  ضيق مسام باشدبه سببمسام و نقصان غذا باشد و اما هرگاه انتشار و تساقط او 

ببورق و زهرة بقر كنند و در حمام داخل شوند و تا دير در آن نشينند و بر سر شيح سوخته و نمك و قيصوم سوخته 

بمالند و بعد مالش سر را به آبي كه در آن نطرون و بورق جوشانيده باشند بشويند و يا بگيرند ني فارسي سوخته و 

ي كه سابق مسطور شد مرتب ساخته بر موضع طال نمايند به دستورمه هر واحد مساوي و خستة خرما سوخته و وس

 طبيخ خيارشنبر و بعد از آن ايارج فيقرا دهند به عده گويد كه اگر از جهت خون باشد فصد سر رو كنند ابومنصور

شد طبيخ افتيمون پس ايارج فيقرا  ايارج فيقرا خورانند و اگر از سودا بابه عدهو اگر از صفرا باشد اوال طبيخ هليله 

 ايارج فيقرا خورانند و در جميع اين انواع ميان هر ده روز شربتي از ايارج به عدهدهند و اگر از بلغم باشد حب منتن 

 طيور و بزغاله به لحوماالنهضام مثل اسفيدباج چرب  فيقرا دهند و و هرگاه اين ادويه خورانند اغذية لطيفة سريع

ذية غليظ مثل لحوم صيد و مانند آن و امتالي طعام وخمر پرهيز سازند و از كثرت رياضت و تعرق و دهند و از اغ

 كه اگر ارادة معالجة او باشد حلق او بنوره يا به استره كنند و نوره اين استتعب منع كنند و اما عالج نفس موضع 

ن به آب مرزنجوش مطبوخ بشويند و بر آن  بخرقه خوب بمالند حتي كه عروق او برآيد و بعد آبه عده ر استبهت

 بشويند و بر آن روغن بان طال آن راحضض طال كنند و يك شبانه روز بر آن بگذارند و هرگاه صبح شود به آب مورد 

 دلك نمايند حتي كه آن رانمايند و اگر از ماليدن بدير سرخ شود بحجر بورق يا پوست ماهي خشن يا برگ انجير 

 و يا انجير خشك سوخته به شراببخراشد پس خون از آن پاك كرده بر آن چقندر مطبوخ سرخ گردد و پوست 

به  مطبوخ حل كرده بدان طال كنند و يا پيه گرگ به شراب براي آن قشور كندر سوخته طال نهند به شرابمحلول 

به سازند و طال  آميخته طال نمايند و بمگس در شراب سوده و يا پوست بندق سوخته و بيخ ني خشك طال سركه

 و نوشادر و مويزج و  است نفع كند و اما ادوية مفرده براي اين برگ حنظلآن را بادام تلخ و روغن بيدانجير روغن
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خاكستر كتان و خاكستر پشك بز و پيه كفتار و پيه شير و مر و فلفل و غير آن كه در قول مسيحي گذشت و هر 

ي گرم مثل زيت و روغن بيدانجير ها روغنرد و مجموع با سركه يا بعض دوائي كه حار لطيف نفاذست آن همه را مف

و روغن غار و مانند آن بر سر طال نمايند نفع بليغ كند پس اگر مكان آبله كند چربي بط يا ماكيان و مرهم سفيده 

 آن جلد سر مرض شرب ادوية حاره سزاوار نيست كه در اين  گفته كهبقراطبمالند و چند روز دلك او ترك نمايند 

 گويد كه جالينوس ايارج فيقرا را در عالج اين مرض اصل ساخته و از آن فرع اهرنرا مثل حالت در صلع گرداند 

كرد اگر مرض از خون و صفرا بودي سقمونيا و غاريقون   كه با وي مخلوط مياين استجميع عالجات او نموده و آن 

كرد و  لغم بودي شحم حنظل و در همه انواع اوامر غرغره به آن ميو اگر از سودا بودي خربق و افتيمون و اگر از ب

ماليدند و اين   خوب ميآن را بسير و سركه و نمك و افسنتين به عدهزدند  گفته كه متقدمين شرط بر موضع مي

  كثير از اسهال بغير معالجة موضع كردم وبه مرات گويد كه عالج داءالثعلب ثابتكند   خطا نمي استعمل مجرب

 گويد كه پياز را در داءالثعلب تجربه كردم و او را مغني از غير او يافتم و اعتماد بر محمدبن زكرياصحت تام يافت 

 گويد كه اگر از صفرا مخالط خون باشد فصد سر رو كنند بعد فصد اسهال سعيدآن نمودم و بلبوس بهتر از پيازست 

ل اغذية حاره منع فرمايند و امر بشرب ربوب ترش مثل رب  هليله نمايند و مريض را از استعمابه مطبوخطبيعت 

سيب و بهي و انار كنند و غذا بچة مرغ و سكباج ماهي تازة كوچك يا مزورات معمول بماش يا اسفاناخ دهند و بعد 

تنقية بدن و اصالح اغذيه فصد مواضع كه از آن مور پخته بدلك شديد از خرقة پشم نمايند و از بيخ ني سوخته مع 

 سرشته طال نمايند و اگر موي عود نكنند بر موضع شرط زنند و بالدن در روغن به سركهپوست بادام تلخ سوخته 

كنجد گداخته طال كنند و ايضاً بشيح سوخته و كف دريا و حضض با روغن بيد و روغن آس طال سازند و اگر از خلط 

غذا يا بچة مرغ بريان يا زردي بيضه سازند و از  افتيمون كنند و بعد تنقيه به مطبوخسوداوي باشد تنقية بدن 

امتالي طعام منع كنند و موضع را بعاقرقرحا يا پياز عنصل يا بخردل يا ترب يا زيت كهنه يا مرزنجوش بعد حلق سر 

بمالند و بر مواضع شرط زنند و سر را به آب حلبه يا به آب بند كتان بشويند و اگر از بلغم باشد تنقية بدن بحب 
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ايا يا حب صبر كنند پس اگر فصل سرما باشد گلقند عسلي دهند و غرغره بخردل و سكنجبين نمايند و اگر قوق

االسخان محرق جلد حذر  فصل گرما باشد قي كنانند و اسهال بقرص بنفشه آورند و بايد كه از استعمال ادوية قوي

به لب متحقق گردد ابتدا به اخراج او نمايند  گويد كه هرگاه خلط غاانطاكيكنند تا جلد محرق نشود و موبر نيايد 

 اگر خون باشد واال به اسهال مثل نقوع بليله و صبر در صفرا و ايارج در بارد مع زيادتي غاريقون و تربد در بلغم فصد

و مع الجورد و مطبوخ افتيمون در سودا اين همه مع اصالح اغذيه و اكثار شورباي چرب و سكنجبين و غراغر و 

و حمام باشد پس اگر اصالح ظاهر شود و مو برويد فبها واال اگر در دموي سرخي بسيار و يا در بلغمي معطسات 

سفيدي باقي ماند بر جلد شرط زنند تا مواد سائل شود اگر حال احتمال نمايد واال لزوم محل بپارچة گرم و اسقيل و 

سوداوي كمودت باقي ماند و اين هر دو يبس و غسل كنند بعد دلك بفرفيون يا خردل و اگر در صفراوي زردي و در 

قحولت ست آن محل را بشحوم خصوصاً شحم خرس و شير بمالند و از مجربات در هر دو مرض مطلقاً طالي صمغ 

 و در هندي طالي او ر استسداب و گوگرد و زيت خصوصاً چون عقارب در آن پخته باشند و خاكستر صدف و سي

و و دارفلفل و در چين بكركم و زردي بيضه و در مغرب بشرب لوغاذيا و طال بخاكستر ليف نارجيل و سركة ا

  استبخاكستر اظالف و فرفيون و در روم قي بشبت و عسل و ترب و مالش بچربي بط و آب خرزهره و عسل و واجب

ويند كه  و ترمس بعد از آن مالش روغن بنفشه و روغن گل چند روز گخربزهبعد آن تعاهد غسل جلد بخطمي و مغز 

 و گويند كه در سوداوي فقط و گاهي حاجت داعي گردد بنطوالت  استهر دو مرض فعل عجيب در اين يبروج را

الملك و بابونه و مويز كوهي و بورق سازند و بعد   كه در اكليلآن استوقت غلظ ماده پس بهترين آنها در آن هنگام 

 و چون رداءت ماده معلوم شود چسپانيدن زلو مناسب  زنبق كه در آن الدن پخته باشند طال كنندبه روغنآن 

شود پس بعد تنقيه و شرط مالزمت محل بدلك   و گاهي نائب از شرط مير استبينم زيرا كه در آن نفع ظاه مي

 و مثل اوست خاكسترهاي پوست سخت جوز  است نفط يا زيتبه روغنمنبتات شعر نمايند و بهترين آنها مغز جوز 

 آب تُرب و روغن آن و اما برگ حنظل را با وجود نفع او  د خارپشت و قيصوم و سم بز و پياز وسم خر وحشي و جل
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بدلك نفع بشرب مدبر او بطوري كه در مفردات گذشت نيز هست و كذا زراوند طويل و زنجبيل و درونج و نوشيدن 

 و مويزج و سير در زيت و عسل بطبخ  ببرد چون عذبه را ببرگ خرزهره و زرنيخ زردآن راعذبه تا چهل روز بر ناشتا 

 و گاهي به آنها چون ماده  استهر دو مرض و در همه آنچه مو را بريزاند طالي مجرب در اين قوام كرده باشند

شود پس اگر خوف قرح كردن آن باشد محل را بطلق  اشتداد نمايد فصل بارد بود خردل و نطرون اضافه كرده مي

 كار به و اگرچه بغير سوختن  استالنفع ر موش و مورد و الدن و بيدانجير نيز بالغچرب كنند و اما طالي مگس و س

برند و كذا ابهل و قطران و پيه روباه يا خرس و عصارة آزاد درخت چون بصبر و مرتك آميزند و بدان پنج مرتبه در 

نند كه اين ادويه استعمال كرده  و بدا است صحت بخشد و كذا نوشادر و زلو و ميعه و زفتآن راپانزده روز طال كنند 

 نظرور ماده و فصل كرده شود پس از ادوية لذاعه در سرما و نزد كه آن به شرطشود مفرد و مركب مع بعض آن 

نويسد كه فصد در دموي كنند و حجامت محل و شرط او در   در نزهت ميايضاًتكثف ماده زياده كنند و بالعكس 

 كه مورد را در سپستان بپزند تا اين است تنقيه و اطليه و بهترين طال در دموي به عدهباقي اقسام اگر دشوار باشد 

العالم مع حنا بعد شرط و برگ انجير مع قطران و در بلغمي عنصل و پياز   غليظ گردد پس طال كنند و كذا حيكه آن

عذبه شرباً و در سوداوي  و عسل و در صفراوي مسكه و حنا و آرد جو طالء و به سركهو انگزد و فلفل و پشك موش 

الغار و روغن نفط طالء و ترب مطلقاً و تخم آن و كذا نيل هندي و برگ حنظل طالء  بندق سوخته و سير و حب

 از ميامر جالينوس نقل كرده كه معالجة بلغمي بتنقية بدن اوالً فاوالً به اين مسهالت بعد نضج ماده كرده گيالني

 يك مثقال شحم حنظل نيم دانگ كوفته بيخته به آب كرفس سرشته حبها سازند و شود اول بگيرند ايارج فيقرا مي

 وقت دوم تربد سفيد ده درم ايارج فيقرا ده درم شحن حنظل سه و ثلث درم به حسبكنند  گاهي زياده و كم مي

 اخراج بلغم شربتي از دو درم تا سه و ثلث سوم حب قوقايا چهارم حب صبر و اگر فصل گرما باشد امر بقي كنند و

نمايند به اين مقي بگيرند شبت و حنظل و سرمق و تخم ترب كوفته و جوشانيده صاف نموده قدح بزرگ از آن 

بگيرند و ده درم عسل و چهار دانگ جوزالقي سوده و اندكي كنكرزد بر آن انداخته بر امتال بنوشند پس قي كنند و 
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لغمي و فالج كنند و يا بيخ كبر در آب بجوشانند و صاف كرده  غرغره بغراغر مذكوره در باب امراض بارد ببه عده

ايارج در آن حل كرده غرغره كنند و يا خردل بسايند و در سكنجبين آميخته بدان غرغره نمايند و تبديل مزاج 

بماءاالصول و گلقند عسلي كنند خصوصاً چون فصل سرما باشد بعد از آن مالش موضع بخرقة درشت يا به عنصل يا 

  استير كنند بعد و ثافسيا و خردل يا بسير سوده طال نمايند بعد شرط اگر مرض قوي باشد و اين طال نافعبس

فرفيون عاقرقرحا بزهرة بقر سرشته طال كنند و غذاي ايشان شورا بشبت و نخود كوفته و طباهجات و مطنجنات 

ند و از حموضات و شير و آنچه از آن بمري و خردل و گوشت گنجشك و قنابر و مانند آن آنچه مسخن باشد بساز

مرتب كنند و جميع نبيذها و امتالي طعام و اكل لحوم و حبوب و هر طعام كه قليل از آن غذاي كثير دهد و نفخ 

آرد و از رياضت بسيار قوي و از تعرق بسيار در حمام اجتناب بايد كرد و اگر در موضع مرض از كثرت اطليه قروح 

  از روغن و موم و آب برگ بلوط و آب برگ سوسن و زردة بيضه طال سازندپيدا شود بمرهم مرطب 

  علت نفع

 كه در جلد حادث شود شبيه بداءالثعلب در شكل او و مشابه برص در رنگ آن دور بقعه بقعة سر  استو اين مرضي

ن اين و داءالثعلب متصل يا متفرق بود و گاهي بقعة از آن سرخ مثل اثر قرحه و ديگر سفيد مثل بهق باشد فرق ميا

 و موضع  است چنان دريابند و خيال كنند كه گويا از جلد پستآن را كه هرگاه داءالثعلب را لمس نمايند آن است

 كه داءالثعلب فرك را قبول آن استاين علت را چون لمس نمايند دريابند كه گويا آن از جلد بلند شده و فرق ديگر 

ي كه انسان را استطاعت تامل او باشد و چون نفع را انسان بمالد سرخي او دربه قنكند و زير فرك سرخ نگردد اال 

 و دوم بخارات حريفة حاده  استاشتداد كند و ساعتي بر آن حال باقي ماند و سبب تولد اين علت يكي تنگي مسام

 مسام بريزد پس  تنگيبه سببپس هرگاه بخارات حادة حريفه كثرت نمايد و مسام از اخراج آن تنگ باشد اوالً مو 

 در جلد از غلظ بخار و حدت خون مرض شرا چنان چه تنگي مسام از اخراج بخارات منتفخ گردد به سببجلد 

 كه بدان شهري مخصوص باشد و در حبش بعلت بلديه معروف است  استشود و اين علت را امراضي حادث مي
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ان و مانند ر استماميل بشهر زور و جرب بطب عرق مدني در مدينه حادث شود و قوباي سياه بمصيصه و دچنان چه

 و تنقيه به اين حب گرم نيمي ها به روغن و مالش گرم نيم بسط جلد و تلئين او و استعمال آبزن و آب عالجآن 

كنند ايارج فيقرا دو دانگ تربد نيم درم خربق سياه يك طسوج ماهيزهرج نيم دانگ نمك سرخ يك دانگ 

 بخورند و آن رادك برگ ترنج يك دانگ همه را سحق كرده حبها سازند بعد پرهيز سقمونياي مشوي در سيب به ان

 به شرط آرند و ديدم كه اين مرض به عمل مساعد باشد دو شربت يا سه شربت از آن آن رادر زماني كه قواعد تنقيه 

 و مسهل به فصد تنقيه  زائل شد و از چيزي كه بدان طال نمايند هرگاه قانوني از قوانين استعمالبه سركهو غسل 

 روغن مرتب از روغن به موممانع باشد اين طالست خاكستر قيصوم و خاكستر پوست بندق و الدن همه را سائيده 

 كه از آن است زائل شود و بهترين عالجش به سرعتخيري يا مانند آن آميزند و اين علت عسرالبرء نيست بلكه 

   تفتيح مسام عالج اوستكه آن ذكر كرديم بهر گرم نيماستعمال آبهاي 

  انتثار شعر

 كمي غذا و قلت بخارات جيد منبت به سبب از ريختن موي ريش و سر و ابرو و سقوط شعر يا  استو اين عبارت

 تخلخل جلد و اتساع مسام به سبب ناقهين از امراض و ارباب دق و سل را عارض مي شود و يا كه آنشعر باشد مثل 

 تنگي مسام به سبب خارج شود متفرق گردد و براي احداث شعر مجتمع نشود و يا حتي كه بخار محدث شعر چون

از جهت يبوست و كثافت جلد مثل جلد پيران پس مادة مو در آن نافذ نگردد و يا از جهت رطوبت غليظ و بلغم 

 نشود و آن مسدد حتي كه مسام فاسد گردد و ميان بخار خارج و داخل انقطاع رو دهد و بعضي با بعض ديگر متصل

 در كه آن حصول مواد خبيثه زيرجلد حتي كه از آن بخار دخاني فاسد گردد مثل به سبباز تولد شعر منع كند و يا 

 صاحب كامل در استسقا و غير آن و چنان چه استيالي رطوبت بر جلد به سببباشد و يا  داءالثعلب و داءالحيه مي

 به سبب حرارت شديد و رداءت بخارات حادث شود و گاهي ببه سبگويد كه گاهي سقوط شعر عقب امراض حاده 

 اسباب مذكوره اگر آثار داءالثعلب و داءالحيه يا سعفه يا قرحه يا طريق تشخيصباشد  سعفه يا قروح يا جذام مي
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جذام ظاهر بود سبب انتثار شعر همان مرض باشد واال نظر كنند اگر صاحب او الغر بود و خشكي جلد و تقدم 

حلله و مقاسات امراض و قلت غذا دريافت گردد سببش قلت غذاي شعر باشد و اگر نرمي جلد و باريكي مو اسباب م

و سرعت انتشار آن بود سببش تخلخل مسام باشد و اگر خشكي مزاج و كثافت جلد و جعودت و غلظت و شدت 

 هيچ نباشد سببش تنگي سياهي مو بود سببش تنگي مسام از يبوست باشد و اگر مو باريك گردد و آثار خشكي

مسام از رطوبت غليظ بلغمي باشد و اگر آثار غلبة رطوبت بر بدن مدرك گردد سببش استيالي رطوبت بر جلد باشد 

 قلت غذا باشد غذاي جيد بخورند و خواب كنند و حمام نمايند و سر را بخطمي و برگ حنا و به سبب اگر عالج

 اتساع مسام باشد كه هليلة كابلي و مازو و اقاقيا به سببوفر بمالند و اگر تخم مرو بشويند و روغن بنفشه و روغن نيل

ي قابض بمالند و روغن آمله ماليدن نيز فائده ها روغنو مانند آن از ادويه قابضه در آب جوشانيده نطول نمايند و 

قيه شراب قابض يا روغن  كه سه درم الدن و نيم اوآن است از اينتر  كند و كذا روغن آس مع پرسياوشان و قوي مي

 بابونه و به روغن تنگي مسام از يبوست باشد ترطيب مزاج و مالش به سببآس گداخته غالف سر بدان نمايند و اگر 

 بر سر ريزند و شيح سوخته و بادام سوخته با روغن زيت گرم نيمبادام و مانند آن كنند و هميشه حمام نمايند و آب 

 برند و اگر از رطوبت غليظه باشد كه مادة كار بهد و ماءالجبن و اغذيه و اضمده مرتبه سرشته سر را بدان غالف نماين

بايد كه كثرت حمام كنند و شيح و  برنجاسف و بادام تلخ را بسوزند و با بورة ارمني و زهرة  شعر را آمدن ندهد مي

د و از تناول اغذية رطب و ماهي و گاو طال نمايند و غذاي مقطع و مجفف رطوبات و قليه بكثرت مصالح گرم خورانن

 داءالثعلب يا داءالحيه يا جذام باشد به سبب و اگر  استنوع روغن ماليدن ممنوع در اين شير و فواكه تر حذر كنند و

 در بدان چه استيالي رطوبت بود تنقية ماده و تقويت مسام نمايند به سببعالج هر واحد مسطور شد و اگر 

 سعفه و قرحه باشد اشياي محللة ملينه چون خطمي و خبازي و لعابها و به سبباگر داءالثعلب مذكور شده و 

ي كه جلد اصلي منقطع نشده باشد و بعد اندمال مسام به شرط و مراهم و قيروطات مناسبه استعمال نمايند ها روغن

تنها و با نمك طعام و  مانع سقوط شعر عصارة كرنب ادوية مفرده و مركبهمنسد و فاسد نگشته واال عالج نپذيرد 
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 و كذا به عسل قابض و كذا زوفرا كه آن حر است به شرابكذا سرگين بز سوخته و كذا اقاقيا و كذا بليله و كذا صبر 

به اآلس مطبوخ   زنبق و كذا برگ سدر و كذا سنبادج و كذا حببه روغنفاغية حنا و روغن مورد و كذا زجاج محرق 

ن سفيد و كذا برادة چوب به هم و كذا به زيت آس و كذا خصيه الثعلب روغنبه  قابض و كذا تخم چقندر شراب

شمشماد با حنا آميخته و ايضاً طالي الدن و شب بسركة تند سوده تا مثل عسل گردد و كذا برگ انجير باريك 

 آن حنا سوده به آب سرشته و كذا پودينة كوهي و پوست بلوط مساوي سوده و ايضاً غالف سر بعصارة كرنب كه در

سرشته باشند و كذا پرسياؤشان پنج درم شراب كهنه ده درم الدن ده درم روغن آس بيست درم و كذا برگ آزاد 

درخت يك جزو و حنا دو جزو با هم سوده در سر پر كردن و كذا سم بز سوخته و مثل او خطمي و ذرور حرف در 

 به عسلادرنجبويه و مداومت بخوردن تُرب و كذا عذبه سر و اكل آن و كذا زنبق خشك كرده و كذا سنا و كذا تخم ب

 و اكل و ضماد بادآورد و زرور زجاج و كذا دارچيني و غسل سر ببرگ بسفائج و به دستورو بغير عسل و كذا وج 

 داءالثعلب از به جهت كه در منع ريختن مو كه از مرض آتشك باشد و روغنخوردن بيخ آن خراشيده كوفته 

 و موي سفيد كه در آن برآيد سياه بروياند وسمه سه مثقال برگ مورد پانزده مثقال در  استنمجربات حكيم مؤم

چهارصد مثقال آب بجوشانند تا بنصف رسد پس صاف نموده با صد و بيست مثقال روغن كنجد بجوشانند تا روغن 

 هر يك كندر مازو ر استثاال  كه در تقويت مو و منع ريختن او عجيبطالبماند سه مثقال الدن در آن حل كنند 

 گل حل كرده در بيخ مو طال به روغن دو درم الدن سه درم هر يكيك درم مصطكي يك نيم درم قردمانا مرمكي 

كند تقويت جلد موضع و گردانيدن آن ميان تخلخل و   ابوسهل گويد كه انتشار شعر را نفع مياقوال حكماكنند 

ترين ادويه است پس  امر موافق در اين  اشياي قابضه بياميزند و الدنتكاثف و اين چنان باشد كه به ادوية حاره

فعل مشابه الدن روغن شجر  در اين  مخلوط سازند و بدان سر را طال نمايند مو از ريختن بازماند وبه روغنهرگاه 

زي بيشتر از  و بايد كه حلق مو از موضع كنند يا دوا را رقيق خون ايشان باشد و در عالج محتاج بچي استمصطكي

 مورد بسايند و به روغن الدن را در شراب عفص تر كنند و نيكو است كه انتشار شعر را دوائيانعاش قوت نباشد 
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نصف الدن پرسياوشان آميزند و در حمام يا هواي گرم بعد دلك سرتاسر سرخ گردد استعمال نمايند پس اگر فصل 

 بگيرند پرسياوشان ديگراشد روغن ناردين در آن مخلوط كنند و مزاج باره باشد و احتياج بجذب و تخلخل بيشتر ب

  استكند روغن آس  موي را چرب نمايند و از چيزي كه تساقط شعر را نفع ميبه شرابيك جزو الدن دو جزو و 

چون تعاهد آن نمايند و الدن محلول در شراب يا در روغن مورد بشب استعمال كنند و صبح بحمام داخل شوند و 

 در آن الدن به عده آب سرخ گردد كه آن شعر متساقط را محكم كند آمله و برگ مورد را در آب بجوشانند تا اين دوا

 كه در آن حرارت لطيفة آن استفرمايد كه ادوية حافظ شعر   ميشيخ آميخته بر بيخ مو بمالند به شرابمحلول 

 ادوية را كه آن يك و نيمجا ذكر م در اين يد و در آن خواص بود كه بدان فعل نماكه آنجذابه و قوت قابضه باشد و 

 ذكر در اينجا و اآلن نيكو است و ادوية مفرده كه براي حفظ مو و تدارك اغذا و در تساقط  استتر به اين مقام الئق

اآلس و   شرط كرده شود هنوز شروط واجبه در تدبير او پس از امثال اين مورد و حبكه آنشود بر جمله  كرده مي

شود مازو بنابر قبض او و فيلزهرج   و گاهي در آن داخل مي استو آمله و هليلة كابلي و مر و صبر و پرسياوشانالدن 

 قابض يا روغن آس يا روغن مصطكي و آب مورد يا آب برگ آزاد درخت و ايضاً خاكستر شجرة به شرابخصوصاً 

 آس و شراب قابض به روغنخته چون  طال كردن و ايضاً پوست جوز سوبه روغنبزركتان سوخته مع تخم آن 

اآلس و مازو و آمله در روغن گل يا   كه حباين استمخلوط ساخته بمالند و خصوصاً براي صبيان و از مركبات 

اآلس  روغن آس بر وصف معلوم بپزند و استعمال كنند و ايضاً برگ مورد تر و الدن و عوسج و اطراف سر و حب

اآلس سياه و تخم كرفس و برگ كرفس و تخم چقندر و  دان نمايند و ايضاً حب حل كرده غالف سر ببه زيتكوفته 

برگ عوسج هرواحد يك جزو پرسياوشان الدن هر واحد نيم جزو شراب سياه نُه جزو با هم بجوشانند تا شراب سوم 

ز ادويه  بر آن زيت خوشبو بسعد و سنبل دو جزو انداخته سه جوش ديگر داده آب و روغن ابه عدهحصبه بماند 

 ر استخوب افشرده صاف نمايند و در مرتبان كرده وقت حاجت بجنبانند و استعمال كنند كه اين حافظ ومسو و شع

و ايضاً تخم كرفس و تخم چقندر و پرسياوشان و كندر هر واحد دو اوقيه چوز پانزده عدد پوست صنوبر يك رطل 
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رند تا جمله خاكستر گردد سائيده يك رطل چربي همه را در ديگ كرده گل حكمت نموده يك شب در تنور بگذا

 آميزند و بردارند و هرگاه حاجت آن باشد در روغن خوشبو گداخته  استخرس كه اين بهتر از چربي مرغابي

استعمال كنند كه صلع مبتدي را نيز نافع بود و ايضاً بگيرند يك نيم رطل شراب قابض و الدن يك اوقيه و پوست 

العثلب چهار اوقيه و نيم الدن را در  ه پرسياوشان سوخته مثل او پيه خرس يك رطل آب عنبصنوبر سوخته و اوقي

شراب بپزند تا غليظ گردد و بر آن ادويه انداخته آميزند و بردارند و وقت حاجت اندكي از آن گرفته در روغن خوشبو 

 اين استشود و از ادوية خفيفه  ده مي آميخته طال كنند و گاهي بغير روغن طال كر استكه بهترين آن روغن ناردين

 از طبخ روغن خيري و آب آس گرفته باشند و شراب قابض كه آنكه بگيرند مرمكي و الدن و روغن آس نو خصوصاً 

 آس و بر سر ماليده يك شب به روغن وجوب مشاهده بياميزند و طال كنند و يا بگينرد برگ اللة دشتي به حسبو 

كه اين حفظ مو كند و سياه گرداند و يا بگيرند الدن و پرسياؤشان و خاكستر پوست بگذارند و صبح حمام كنند 

 روغن مصطكي يا آس مخلوط سازند و يا بگيرند به مثل كفايت و به قدرصنوبر و پيه خرس و از شراب عفص 

شت صحرائي  كفايت و يا بگيرند كندر سرگين سوسمار سرگين خارپبه قدرپرسياؤشان و الدن مساوي و روغن مورد 

 براي دوا قابض سائيده با پيه خرس آميخته استعمال نمايند به شرابهر واحد پنج درم سداب كوهي دو درم و 

الحمام و بيخ آن و برگ انجير هر واحد يك جزو الدن سه جزو  النعمان چهار جزو رعي حفظ موي ابرو گل شقائق

 بيخ فاشرا و بيخ اسراش و ايضاً آن استعمال كنند دهم چن مصطگي به روغنپرسياؤشان دو جزو همه را سائيده 

  است آس خوشبو مخلوط سازند و اين كالم اكثريبه روغنخاكستر ثمر صنوبر تازه هر واحد يك جزو بورق دو جزو 

ليكن اگر سبب او يبس مزاج و قلت خون باشد رفاه بدن كنند و غذائي دهند كه جيدالغذا چرب بود و بدان ميل 

 باشد و هر شي ترش و نمكين و زمخت و جماع و شراب كهنه ترك نمايند و ادامت حمام به آب بحرارت لطيف

 و اسپغول و مانند آن خربزه آرد باقال و تخم به مثلشيرين كنند و نطرون و اشنان و صابون نزديك بدن نبرند بلكه 

 كه در غذا  استفتد پس واجب كثرت انسداد مسام باشد احتياج بدواي محلل و مخلخل ابه سبببشويند و اگر 
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آنچه مفتح بود مثل خردل و سير و گندنا داخل كنند و ايضاً بر جلد به مثل ثافسيا و خردل و پودينه و سداب و پياز 

 كه صاحب او از  استطال سازند و حمام به آبهاي محلله استعمال نمايند و سر را ببورق و كف دريا بشويند و واجب

 ادوية مذكوره كه اكثر ميل آن بقبض باشد و اطليه و آن را تخلخل باشد به سببو آنچه  اجتناب نمايد ها روغن

 كه از سقوط شعر و مجوسي پس به آب سرد دفعةً نافع بود گرم نيمادهان قابضه و دخول حمام و استعمال آب 

 محموده مولد خون جيد انتثار آن آنچه از تخلخل جلد و اتساع مسام و قلت غذا باشد تدبير موافق براي او اغذية

بيضة نيمرشت و ماهي رضراضي و شراب ريحاني  مثل خشكار پاك و لحوم بزغاله و برة يك ساله و ماكيان و زردة 

بمقدار معتدل و دخول حمام و غسل به آب شيرين معتدل حرارت و غسل سر بخمطي سفيد و اسپغول و برگ بيد 

 رطوبت به سبب و نيلوفر و بيدست و اما آنچه سقوط مواز تنگي مسام  بنفشه و نيلوفر و شميدن بنفشة تازهبه روغن

مسدد مسام باشد عالجش بدخول حمام و تا دير وقت نشستن در آن و گاه مالش سر بنمك و گاهي بشيح ارمني و 

ليل  مسخن پردازند و تقبه تدبير نبايد شد و ها روغنقيصوم و شستن آن بنطرون و بورق و زهرة بقر بود و نزديك 

غذا كنند و در اغذية او توابل حاره مثل كرديا و دارچيني و فلفل داخل نمايند و شراب كهنه ممزوج به اندك آب 

دهند و اما آنچه سقوط او عقب مرض حاد باشد بايد كه در آن تدبير مرطب مثل زيادتي در غذا و خوردن لحوم 

دخول حمام بغير و رنگ در آن و ريختن آب حمالن و جدي و ماهي و شير و ميوة مرطب و سكون و راحت و 

 و همچنين روغن مطبوخ به آمله و ر است بر سر استعمال كنند روغن آس بمالند كه آن مقوي شعگرم نيمشيرين 

ي كه در آن به روغنچون موي بروئيدن ابتدا كند حلق او بپاكي و نوره كنند و بخرقة كتان خشن هر روز بمالند و 

 روغن آمله بگيرند آمله يك رطل و بر آن چهار رطل آب صفتو آس پخته باشند چرب سازند پرسياؤشان و بابونه 

 خوب بجوشانند و بر آن روغن كنجد يك رطل ريخته به آتش معتدل نرم به عدهروز بگذارند  انداخته يك شبانه

ي بردارند و وقت حاجت  آب فاني شود و روغن بماند و صاف كرده در آن اندك الدن گداخته در ظرفكه آنبپزند تا 

 گويد كه چون تئاثر شعر از يبس عارض طبرياستعمال كنند و اما تساقط شعر كه از سل باشد در آن حيله نيست 
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 امكان به حسب مزاج و سن مريض و ترطيب بدن او به سوي كه نظر كنند آن استدر جلد باشد سبيل طبيب 

 كه به ادوية مسهل آن استسترخا از رطوبت باشد سبيل او  ابه سببنمايد و استفراغ نكند و اگر اتساع مسام 

رطوبت استفراغ نمايد واستفراغ بمرتبة نرسد كه مودي به يبس گردد يا مزاج گرم شود و مراعات اين معني از 

 ايضاًمرض تنها نيست بلكه در جميع امراضي كه محتاج بتغير مزاج باشند  در اين  و اين استمريض بسيار صعب

 شعر حواجب گويد كه اگر از فساد غذا باشد تنقية بدن از خلط غالب كنند و به اغذية مضاد سبب فاعل غذا در تناثر

سازند حتي كه مزاج منقلب شود و خون اصالح يابد و موي ريخته از حاجبين برويد و اگر از اتساع مسام و استرخاي 

مضاد سبب فاعل اين علت كنند و اگر از ضيق مسام جلد و فاسد او باشد قطع سبب فاعل آن كنند و اغتذا به اغذية 

و قحل جلد باشد تدبير مرطب استعمال نمايند و از استفراغ مفرط منع كنند و چون تناثر شعر از فساد غذا باشد بر 

 بنفشه ساخته از آتش فرود آرد و بر آن اندك الدن و قدري خاكستر به روغنحاجبين اين ضماد نمايند موم روغن 

 برند كار به بشويند و اين سعوط گرم نيمداخته حل كنند و بر حاجبين ضماد نمايند و هر روز يك بار به آب بندق ان

 ربع درم از آن به قدر از آب صاف كرده به عدهروغن بنفشه روغن خيري يك ساعت زماني به آب گرم بر هم زنند 

 آن بروياند و اگر از استرخاي جلد و اتساع مسام  سعوط كنند كه اين مع تقدم تدبير مذكور مو دريك باردر سه روز 

 آس و روغن الدن ساخته بر آن اندك اسرب به روغنباشد بعد استفراغ بدن بر موضع اين ضماد كنند موم روغن 

سوخته و اندك گوگرد سفيد اندكي زعفران انداخته حل كنند پس موضع را ضماد نمايند و هرگاه كه ضماد از آن 

 گل چرب نمايند و اگر از ضيق مسام و يبس جلد باشد از استفراغ منع كرده لزوم غسل موضع به نبه روغجدا كنند 

آب گرم كه در آن بنفشه و برگ خبازي پخته باشند بايد كرد و موم روغن دائم بر موضع بمالند و ترطيب تدابير او 

ند كه اين جلد را منبسط و اصالح  بنفشه و روغن خيري و روغن كدو و روغن نيلوفر سعوط نمايبه روغنكنند و 

شود و فائده و اثر محمود در  مسام و رويانيدن مو كند و دواي عام براي تناثر حاجبين كه آن دائم استعمال كرده مي

باشد و بسوزند و پوست بندق   كه بگيرند نفاخات ماهي كه در شكم او مياين استكند نسخة او  ايام قليل مي
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 كه اين دوا اگر  است آميخته بر حاجبين طال كنند و كمبه شراب الدن همه اجزا مساوي سوخته و بيخ ني سوخته و

 گويد كه در تساقط شعر اصالح غذا و تقويت منافذ و تكثيف انطاكي واجب استعمال نمايند و خطا كند به حسب

مله و آس و الدن و  اطلية منبته و مقويه به عمل آرند مثل روغن آبه عدهتخلخل بهر مبرد و بالعكس نمايند 

 و سداب طالء و نو طالء و آب  خاكستر پرسياؤشان و جوزالسرو و برگ كنجد سوده و طبيخ رطبه و تُرب مطلقاً

چقندر و خوالن و عذبه به عسل مجموع يا مفرد غالف سر بدان بهر تقويت و تدهين بدان براي سبوطت و تطويل و 

مجربات اين دواست حنا يك جزو پرسياوشان نيم جز برگ كنجد و نطول بيطخ آنها براي تلطيف و تحليل و از 

 و شب طال كنند و صبح به آب مطبوخ خطمي بشويند و به سرشند ربع جزو به آب ترب هر يكخوالن و آب مورد 

 در  است آس را منافع نيككه آننويسد بد  ميگيالنيكند  اين دوا تطويل و تحسين و تقويت و منع تساقط شعر مي

 آن راهر دو و روغن  در اين قويت مو و منع او از تساقط و حفظ او بر سياهي و جعودت بلكه زيادتي اوباب ت

اند و من نيز در زمانة سابق   غرض خود نوشتهبه حسب هر واحد از آن حكما ر استنسخهاي مختلف باختالف بسيا

 بايد ظاهر الفوائد برآمد و با وجود چنان كه باب نوشتم و بحمداهللا تعالي در اين نسخة جامع بسياري از ادوية نافعه

 زيرا كه خالي از شراب و از جميع مانعات از طهارت شرعيه است و ر استي ديگر بهتها روغنكثرت منفعت او از 

  اند  كه مقوي شعرها روغننسخة آن در حفظ شعر مسطور گردد مع ديگر نسخ 

  صلع

  استرد سرسالم بود پس اگر در غير وقت او كه آن سن پيري كه موي مقدم سر زائل گردد و موي گآن استو او 

 سببش يبوست و  استعارض شود سببش يكي از اسباب انتثار شعر باشد و اگر در سن پيري افتد آن صلع طبيعي

 دوام برداشتن چيزي گران بر سر حادث گردد و به سببطبيعي بود كه بر مزاج دماغ و جلد سر غالب شود و گاهي 

 نبايد و يا فرو رفتن  است پس شعر غذاي خويش كه آن بخار دخاني است كه سبب صلع به افراط يبسقرشي گويد

 مو نرسد و يا تخلخل مسام كه در آن ماده محتبس نماند و يا انسداد به سويدماغ از آنچه مماس قحف بود پس غذا 
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 به سببع مختص بمقدم دماغ  از قروح سابقه حادث شود و صلچنان چهمسام پس مادة مو در آن نافذ نشود 

 منبت آنها حصف غضروفي كه آنفرمايد كه موي ابرو و پلك چشم بزودي نريزد بهر   ميشيختخلخل آن شده و 

 شدت ضبط جلد و شعر ايشان و بنابر آن به آنها به سبب و لهذا صلع در مردم حبشي و زنگي بدير افتد  استحافظ

 كثرت رطوبت دماغ ايشان و به سبب نريزد و مردم الثغ را صلع نشود به سرعتمو كمتر بود ليكن حفظ مو كند و 

 عدم غذاي شعر حادث شود سيما به سبب گويد كه صلع ابن نوحلهذا ذرب حادث از نوازل ايشان را بسيار افتد 

چون بدان حرارت مزاج قلب منضم گردد و لهذا صلع بكسي كه موي سينة او بسيار و كثيف باشد بزودي افتد و 

 جالينوس كثرت مادة رطوبت و ضعف قلب ايشان و به سببسرايان و زنان و صبيان را صلع عارض نشود  واجهخ

 گويد كه ادمان عمامه بتجفيف سر نمايد و مورث صلع علي بن زينگفته كه مردم كوچك سر را صلع نيفتد و 

موي ريش و موي بدن بيفزايد نويسد كه كثرت جماع موي سر و اجفان كم كند و   ميگاذروني و خجنديگردد و 

 سبب مانند عالج انتثار شعر به حسب اگر صلع در سن پيري باشد عالج پذير نبود و اگر در غير آن سن باشد عالج

نمايند و اين دوا صلع مبتدي را منع كند و از آن محفوظ دارند بگيرند پرسياؤشان و برگ آس و پوست شجر صنوبر 

را بريان كرده با الدن و مرمكي هر واحد نيم جزو در شراب كهنه و روغن ترب و كندر هر واحد يك جزو و همه 

 نمايند و اين روغن منع تساقط شعر و ابتداي صلع بر اينبسايند و شب بر سر طال كنند و صبح بشويند و مداومت 

 و در آن يك اوقيه كند مازو و هليلة سياه و برگ مورد در شراب بپزند تا مهرا گردد و بگيرند يك رطل زيت انفاق

 صاف كرده باشند بجوشانند تا اندك اندك غليظ كه آنالدن و نيم اوقيه مصطكي بپزند و اين را با شراب  بعد از 

 در به عده آن شراب مطبوخ اندازند و بپزند تا شراب برود و روغن بماند و غليظ گردد هم چند به روغنگردد پس 

الرئيس ادوية نافع صلع در منبات شعر بيان نموده و آن  بشويند و شيخ آس به طبيخشب بدان لطوخ كنند و صبح 

شود و آنچه از انسداد مسام باشد   گويد كه صلع يبسي زائل نميقرشيدر انبات شعر در قول آن مسطور گردد 

 گويد كه چون صلع در غير وق خود طبري ادويه منبت شعر استعمال كنند به عدهتخلخل بدن بحمام نمايند 



1233 

 

 يبس باشد كه مزاج او را باطل به سبب كه طبيب مزاج مريض را مالحظه نمايد اگر تناثرا و  استض شود الزمعار

كند براي استفراغ متعرض نشوند و اگر از رطوبت باشد استفراغ رطوبت بدواي موافق مشاكل مزاج او كنند و مالش 

ليه از بدن نمايد چه آن مو برآرد و اگر آن از موضع به اشيائي نمايند كه تسخين و تفتيح مسام وجذب بخارات فض

صناعت عارض شود مثل برداشتن چيزي بر سر اشارت بترك آن كنند و اگر از گشادن سر و مشي در هواي گرم 

 ماءالشعير مطبوخ با خشخاش و به مثلعارض گردد از آن اجتناب نمايند و ايما كنند بپوشيدن سرو ترطيب او 

و آنچه در معالجة صلع عارض از رطوبت داخل شود سعوطات مسخن مزاج دماغ مثل دوشيدن شير زنان بر سر 

 و ايضاً آنچه در دواي صلع حادث از  است الدنبه روغنروغن مصطكي وروغن ناردين و روغن الدن و طالي موضع 

 غنبه رويبوست داخل شود سعوطات مرطبه مثل شيرزنان و روغن بنفشه و آب بيد و آب جرادة كدو مضروب 

 و حيلة در آن نيست و من غالمي  است و اما چون صلع بعد كبر سن عارض گردد العالجآن استبنفشه و مانند 

 آن بجميع سر او مودي گرديد و چون عالجش كردم در همه به عدهپانزده ساله را ديدم كه او را صلع عارض شد 

و بخوف بتغير مزاج او ترك عالج آن نمودم و بعد دو  در ابتدا عارض شده بود آن راسر او مو برآمد اال در موضعي كه 

يا سه سال از ترك معالجه او را در بصره ديدم كه موي او روئيده بود و از تدبير آن پرسيدم گفت كه تدبيري بجز 

ماليدم پس معلوم كردم كه آب بحر استفراغ رطوبات او از موضع   اين نكردم كه در سفر درياي شور اكثر آب او مي

نمود كه طفلي را ديدم كه اصلع پيدا شد و زنده ماند حتي كه   ذكر ميموسي بن سيار بمالش او بر آن نمود و صلع

 بمرد پس سوال كردم كه آيا معالجة او كرده شود گفت نه و سبب در آن ضمغطه كه آنبزرگ شد و اصلع بود تا 

 گرداند و يا در رحم خلط حار تيز بر آن ريزد و باشد كه در رحم واقع شود و مسام را از آن موضع فاسد كند و منسد

  آن موضع را از سر فاسد گرداند و مسام او را متغير سازد

  علت نعامه
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اند و موي او مثل   كه پر آن گنديده است كه در جلد سر افتد و چنان گردد كه گويا پوست طائري استو اين مرضي

سر منتفخ ورزد ظاهر شود و اكثر اين مرض عقب امراض زغب گردد و در مس كردن نرم مثل ريشم باشد و بشرة 

اند كه ريختن  حاده مثل سرسام و برسام حادث گردد السيما چون بخارات آنها طول كند و علت نعامه بهر آن ناميده

 آن راشود و اطباي بصره اين مرض و معالجات  پر و باقي ماندن زغب بيشتر در نعامه يعني شتر مرغ حادث مي

اند و سبب آن   در داءالثعلب و داءالحيه و داءالسبع را مسمي ساختهچنان كهنامند  د و به اين اسم ميشناسن مي

 تدبيرش عالج جهت عقب امراض حاده حادث شود از اينفساد مسام و تغير مزاج بشره بخارات فاسده است و 

الغار و طريق استخراج روغن   و استعمال روغن آس و روغن الدن و روغن آمله و روغن حب استستردن مو دائم

 اندك بچكانند و زير گرم نيم خوب بسايند و آب به عده در آب جوش خفيف دهند آن را كه اين استالغار  حب

 كه حب مذكور را اين استآرند و آن   ديگر نيز  بر ميبه طريقچيزي گران نهند كه روغن از آن سيالن كند و 

 برآيد و اصالح غذاي  است بيفشرند كه همه قوت او با دهنيت كه در آندهبه ع كنجد بجوشانند به روغنبسايند و 

مريض و تجويد دم او كنند چه بصالح خون و تجويد غذا و استعمال تدبير مذكور از حلق دائم و تدهين اين مرض 

  زائل شود و چون ايام مرض طول كند و مرض قوي باشد آن برود و دموي سالم برويد

  تشقق شعر

تن مو سببش يبس مزاج ست يا اغذية يابسه يا بلغم شور يا مادة سوداوي كه بر غذاي شعر غالب آيد و يعني شكاف

 خارج بود مثل سير در آفتاب و غبار سباخ و اختالف آبهاي شور و به سببنويسد كه تشقق شعر يا   ميطبري

 داخل و آن فضول حاد به سببد و يا شيرين و حار و بارد و ايضاً گاهي اين از مالش شديد در حمام به آب شور باش

 ادهان ملينه معتدله مثل عالج كه مو بدان اغتذا نمايد پس يبس و تشقق حادث شود  استمائل بشوريت و حرافت

روغن بنفشه و روغن بادام شيرين و لعابات لزجه چون لعاب خطمي و بزركتان و لعاب اسپغول و لعاب برگ بيد 

 سودا و ماءالجبن و سفوف الجورد كنند و ترطيب به مسهل اول فصد و اسهال سودا بمالند و اگر تشقق بسيار باشد
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 برگ كنجد يا ببرگ خشك آن سوده سر را بشويند و يا پنج نيلوفر زرد خشك كرده به طبيخبدن نمايند و اگر 

شويند هر واحد براي سوده بر سر ذرور كنند و يا بزرقطونا و روغن بنفشه اندر حمام در سر پر كنند و بعد دو ساعت ب

نويسد كه موي   ميمسيحي و ابومنصوركند   و ماليدن لعاب گل بنفشه نيز نفع مي استتشقق شعر مجرب سويدي

 مضروب به آب مالش كنند و بلعاب بزرقطونا و تخم كتان و برگ كنجد بشويند و ادمان حمام كنند به روغنرا دائم 

بير فربه كردن بدن نمايند و اگر اين كفايت نكند فصد متواتر كنند و و در راحت افزايند و در غذا شير دهند و تد

 گويد كه استحمام دائم و ترك اغذية يابسه مولد ابن الياساسهال بلغم شور و اخالط رديه بطبيج هليله نمايند 

غول و لعاب سودا مثل عدس و باقال و نمكسود كنند و دائم روغن بنفشه و روغن كدو بمالند و يا بگيرند لعاب اسپ

تخم كنوچه و لعاب بهدانه به آبي كه در آن حنا يك شبانه روز تر كرده باشند آميخته بر سر طال نمايند و اگر تشقق 

  و حب آن كنند و ترطيب مزاج به اغذية جيدالكيموس فرمايند به مطبوخمفرط باشد بتنقية بدن از اخالط سوداوي 

مزاج سقيم يابس بود از اسباب مذكوره احتراز كنند و روغن نيلوفر و  خارج باشد چون به سبب گويد كه اگر طبري

بنفشه و كدو استعمال نمايند و بخطمي سبز مضروب بلعاب اسپغول بشويند و بعد آن روغن بمالند و ايضاً گاهي 

 كنند و كنند پس اگر زوال آن دشوار گردد سر مو بعد خروج از حمام قطع عالج اين بغسل از آرد باقال و نخود مي

 به عده نفع كند كه صفحة آن صاف را گرم كنند آن را بنفشه بادام چرب كنند و ايضاً اين تدبير به روغنعقب آن 

 به سبب مع قطع اسباب محدثة آن و اما اگر  استالزوال بر آن روغن بنفشه اندازند و دخان آن رسانند و اين سريع

 ذكر جالينوستعمال قوانين او نمايند و شير خر بنوشانند و  امكان مع اسبه حسبداخل بود استفراغ صاحب آن 

كرده كه نيطولس را تشقق شعر سر عارض شد از خلط شور كه درخون او تولد شده بود پس كثرت استفراغ بر 

خويش نمود و تشقق مع لزوم استفراغ زياده گرديد حتي كه طلب مشوره از من نمود و من در آن وقت هيجده ساله 

 شير خر نوشانيدم و آن مرض به عدهعديل او به اغذيه سهل التغذيه مولد رطوبت شيرين در بدن نمودم بودم پس ت

 هرگاه مقابلة سبب موجب او كنند و ابن سيار گفته  استالزول زائل شد و شعر او وافر گرديد و اين قسم نيز سريع
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 اين علت مداومت تناول هليلة مربي و كه اين مرض بجاورجس حادث شد سببش ادمان اكل ملح شور بود بعد ظهور

  غسل شعر ببرگ خوخ مع خطمي نمود و آن زائل گردد 

  نموست شعر

اند   بدبو چرب كردهبه روغن كه در سر دهنيت ظاهر شود و چنان نمايد كه گويا تمام موي سر را  استو اين علتي

ر آن ريخته است و سبب اين وسومت  روغن بچنان كهحتي كه كاله يا دستار كه بر سر نهند تمام ملوث گردد 

 بلغم وحب ايارج نمايند و اطريفل صغير خورند و اول به مسهل تنقية معده و دماغ عالجغذاي شعر و كثرت اوست 

 مغز بادام تلخ را در آب بجوشانند و سر را از آن بشويند و خربزهادوية جالي و منطف مثل نوشادر و سبوس و تخم 

ابض مسام و مانع خروج بخار چون آس و بلوط و جوزالسرو و روغن زيتون و سركه آميخته در بعد از چند روز ادوية ق

خان دهند و بعد حصول نضج تنقية بدن و دماغ به  سر اندازند و يا جهت نضج مواد مطبوخ اسطوخودوس علوي

وس نخود و گندم و خان بدهند و سر را به ادوية مجليه مانند سب ايارجات كبار كرده اطريفل اسطوخودوس علوي

 ادوية قابضه چون تخم مورد و بلوط و به طبيخ به عده دو مشت جوشانيده بشويند هر يكبرگ سرد و نمك طعام 

 يك درم بورق چهارم حصه و روغن خيري هر يكالطيب و زرنباد و اشنه  كوكنار و جوزالسرو و برابر پس سنبل

 گويد كه عالجش تنقيه معده بقي از آب ترب و ابن الياس  استفعالن آميخته بمالند و تگر تنها بر سر ماليدن بالغ

 و تنقيه سر بخورانيدن حب ايارج و هر صبح اطريفل  استالسوس و باديان و عسل و نمك  و اصلخربزهشبت و تخم 

يك مثقال تناول كنند و عقب آن گالب ده درم بنوشند و بعد تنقية تامه آب درياي شور يا آبي كه در آن نمك 

 گويد طبري تنطيل سر به آب مطبوخ آس و مازو و بلوط و جوزالسرو كنند به عدهودينه پخته باشند برسر ريزند پ

كه بعد رعايت قوانين استفراغ تنقية او به ايارج و اطريفل مقوي به ايارج و مانند آن آنچه منقي معده و سر باشد بايد 

 مضروب به آب و ايضاً غسل او به آب نوشادر به زيتد از آن كرد و شستن سر ببرگ حنا و برگ خبازي و مالش او بع

 به تخم آن و مغز آن و ريختن آبي كه در آن برگ مورد و جوزالسرو و جفت بلوط خربزهمع سدر و غسل او در فصل 
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 گفته كه اين مرض حامدبن عباس را عارض شد و معالجة او بعد تنقيه ابن زهرو سبوس گشنيز جوشانيده باشند و 

سل او از آب شب يماني يك بار و به آب بادام سوده يك بار هر روز نمودم فرض زائل شد حتي كه بعد از آن بغ

 گويد كه اشنان را در شيشه بسوزند و خاكستر او را با ابن سياركرد و  شكايت فرط يبس در مزاج شعر خود مي

ث اين علت طول كند چون صاحب او از سركه و لعاب اسپغول آميخته سر را بشويند كه اثر نيك كند وگاهي لب

  اطعمة غليظه پرهيز نكنند

  شيب

  است گويد كه شيب دو قسمقرشي ضعف حرارت غريزي و كثرت بلغم بود و به سببيعني سفيد شدن موي و اين 

 به رنگ و يا استحالة او  استطبيعي و غيرطبيعي و شيب طبيعي تكرج غذائيست كه مو گردد و اين راي جالينوس

 روئيدگي بعد چنان چه پس مو سفيد گردد  است و شيب غيرطبيعي افراط يبس است و اين راي ارسطاطاليسبلغم

فرمايد مادام   ميشيخباشد و  شود و اين عقب امراض حادة محترقه مجففه مي  نيافتن آب سفيد ميبه سببسبزي 

كند مو بسفيدي ميگرايد و  ميباشد و چون شروع بمائيت   موي سياه مي استكه خون بدن چرب غليظ تيز لزج

 غذاست و از تواتر افكار دسومت گويد كه سبب عروض شيب در غيروقت او استيالي مائيت بر خون و قلت انطاكي

 اگر پيش از چهل سال مو سفيد گردد تنقية بلغم بقي و مسهل كنند و اطريفل و عالجشود  وامراض نيز عارض مي

 گويد كه هرگاه شيب قبل وقت او ظاهر شود گيالنيشود خضاب كنند و آملة مربي خورند و اگر سفيدي بسيار 

بايد كه از اغذية مولد بلغم اجتناب كنند و طعام لحوم بريان و قلية ناشف و گنجشك و شفنين و كبوتربچه در  مي

 بار و پرواز آمده و مانند آن سازند و شراب صرف كهنه بنوشند و اطريفل صغير هر روز و بكبير در هر هفته يك

 آرند و ايضاً معالجة شيب كه در به عملكلكالنج گاه گاهي تناول نمايند و ديگر تدبير كه منع از تولد بلغم كند 

شود يكي تنقية بدن و دماغ به ايارج صغير و مانند آن دوم استعمال قي سوم   وجه كرده ميبه چندغيروقت او باشد 

اطريفل صغير و كبير و هليلة مربي و استعمال مثروديطوس و استعمال غرغره چهارم تناول معاجين حاده مثل 
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 معجون براي كسي كه صفتترياق در هر سال بزمانة او و بشرايط او قوت شباب را نگاه دارد و شيب را بطي كند 

شيب او را سرعت نمايد هليله سياه ده درم بليله پنج درم فلفل دو نيم درم زنجبيل و گل سرخ و وج هر واحد يك 

جم تدبير مجفف باعتدال مثل قليها و مشويات و مطنجنات همه بدارچيني و زيره و كرويا و مانند آن و كواميخ و پن

 پرهيز از حموضات و مبردات مثل لبنيات و فواكه رطب و سكر متواتر و استعمال گالب و كافور و كثرت  استواجب

 كه در ها به روغند آن پخته باشند هفتم مالش استحمام ششم شستن مو به آبي كه در آن حنظل و شونيز و مانن

 خصوصاً بقي و خوردن معاجين گرم و  است گويد كه عالجش استيصال بلغمانطاكيآن ادوية حاره قابضه باشند و 

 جوزالسرو بشويند و اكثار خوردن به طبيخهر غذاي گرم مثل اطريفالت و پنجنوش و قليها ببزور و افاويه و 

 سويدي تدابير ابطاء شيب پسته و جوز و قطران و زيتون كنند به روغنهليله و مالش اسطوخودوس و انواع 

 و كذا نسرين خشك  سوده يك درم بسيار به شكرنويسد كه خوردن سفوف آمله هر روز و كذا اسطوخودوس  مي

ن ادويه سرشته  كف گرفته دو وزبه عسلروزها و كذا زنجبيل هندي يك درم هليلة سياه چهار درم نانخواه ده درم 

هر روز هفت درم و كذا هليله كابلي يك روز و هر روز بر نهار يك سال كامل و انداختن قطران در هر چهار روز يك 

 كهنه سوده وماليدن روغن پسته و كذا زيتون دشتي و كذا روباه زنده در آب به شراببار در سر و كذا پوست بلوط 

 صاف به عدهد پس صاف كرده باز بپزند تا آب فاني شود و روغن بماند گرم و زيت انداخته بجوشانند تا مهرا شو

 شيخ  است جوزالسرو هر واحد و مبطي شيببه طبيخكرده شش ماه بدارند و بعد از آن بر مو بمالند و شستن مو 

 اما  بنفس شعر رسانيده شودكه آن يكي تدبير اسباب اول دوم تدبير  استفرمايد كه اشياي مبطي شيب دو نوع مي

 هر وقت و خصوصاً بقي بر طعام و ايضاً بحقنه و راحت داده اعاده نمايند بعد از آن  استاول استفراغ خلط بلغمي

 استعمال كنند مع استعمال اغذية حسن الكيموس به اعتدال از جنس يك و نيممعاجين و ادوية شيبه كه ذكر م

طنجنات و مكببات و مشويات سواي شوربا و ثريد و جهد  از آن خون محمود متين پيدا شود از قسم قليها و مكه آن

 كه چون مزاج  است چه هرگاه هضم فاسد شود و خون فساد پذيرد و واجب است باشند كه اين اصلبه قدركنند تا 
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بسيار رطب باشد ابازير گرم مثل خردل و فلفل و توابل و كواميخ و مري و خصوصاً بر نهار و چقندر بخردل استعمال 

 رطبه و شير و ماهي و هريسه و عصيده و به قولد و بر شراب اندك صرف اقتصار كنند و اجتناب از فواكه و نماين

نوشيدن آب بسيار و فصد بسيار و كندن موي و سكر مفرط و جماع كثير و مس كردن مثل كافور و گالب و روغن 

 بزوري خشك و نشف آن را آرند ه عملبياسمين بشعر و اجتناب از كثرت استعمال آب شيرين به استحمام و اگر 

 شستن موي حافظ قوت اوست پس اگر استحمام نمايند مثل شحم حنظل و شونيز و بورق و زهرة نر كه آنكنند با 

بلغم و ابطاء شيب كنند مثل خائيدن   و عقاقير كه تقطيع مادة و اما معاجين غسول استعمال كنند به طريقگاؤ 

عدد و بلع آن كه اين گاهي حفظ شباب تا آخر عمر كند و همچنين اطريفالت صغير  هر روز يك  استهليلة كابلي

 كه بگيرند هليلة سياه  است قبيلاز اين كه در آن ذهب باشد و آن استالحديد و بهتر از آن  و كبير و معجون خبث

 معجون سازند و به عسلو آمله هر واحد يك جزو عسل بالدر از بالدر برآورده نيم جزو بار روغن گاؤ بياميزند و 

ي كه اثر ردي پيدا نكند استعمال كنند و به قدر و واجب است كه اندك اندك  استاستعمال كنند و اين بسيار قوي

 چون عادت خوردن آن  است و لحوم افاعي حافظ شباب و قوت استانقرويا و مثروديطوس و ترياق هر واحد قوي

 كابلي و دارفلفل و آمله و گاهي بدن دار فلفل به رنگلة سياه و  بگيرند هليمعتدل جيد معجون صفتكرده شود 

 كه بگيرند زنجبيل و هليلة كابلي و اين است اطريفل سازند و از جيد مجرب از اينكنند و شكر و  الحديد مي خبث

 درم الحديد چهار درم غاريقون پنج دارفلفل مساوي استعمال كنند و ايضاً بگيرند هليلة كابلي بيست درم خبث

 سرشته استعمال كنند و الزم است كه اين مشيبات يك سال به عسلزنجبيل دارفلفل قرنفل هر واحد سه درم 

 غذا تناول نمايد به عدهكامل تناول نمايند و هرگاه محب شباب مثل اين معاجين بخورد تا نيم روز بر آن صبر كند 

ت كه مشابه اين در طبع باشد حافظ مزاج شعر بر ي گرم مقوي و همه سياالها روغن مانع از شيب جميع لطوخات

 چون بدان طال كنند و  استحرارت غريزيه است با آن آنچه از غذا در آن نافذ شود متكرج نگردد و آن مثل قطران

 و همچنين زفت  است در حمام داخل شوند و ايضاً اين عالج براي صاحب سر بارد مزاجبه عدهچهار ساعت بدارند 
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تر از همه چيزست و   و روغن بان و روغن شونيز قوي استق و كذلك روغن قسط كه اين بسيار قويرطب سائل رقي

 كه بگيرند روغن خردل و روغن شونيز به اين استروغن مرتب از شحم حنظل و روغن خردل و روغن جيد قوي 

بري برآورده چون ادامت آب كه در آن شونيز بپزند پس در آن حنظل بپزند بعد آن يا همراه آن و زيت از زيتون 

 زيت انفاق سه قسط سنبل يك نيم اوقيه اظفارالطيب نيم روغن جيدمالش بدان هر روز كنند منع شيب نمايند 

 آب قوت او خوب اخذ كه آناوقيه فقاح اذخر نيم اوقيه ادويه را يا در روغن بپزند تا سوم حصه بماند و يا در آب تا 

 كه مقدار زيت كم نمايند و بر آن استتر دين وقت   آب برود و صوابكه آند تا  زيت را در آن آب بپزنبه عدهكند 

يك نيم قسط اقتصار كنند بعد از آن بگيرند اقاقيا يك اوقيه و در شراب گداخته خوب بسايند و مخلوط نموده 

 پس سعد و دانه و روغن آس و روغن آمله مساوي از جمله يك رطل  بگيرند روغن پنبهروغن جيداستعمال كنند 

الزريره اجزا برابر از  الطيب و شونيز و قرنفل و شحم حنظل و قسط و عود خام و فقاح اذخر و قصب سليخه و سنبل

جمله صد درم در آب حنظل اگر يافته شود يا در آب پوست جوز چهار رطل بجوشانند هرگاه آب نصف بماند بر آن 

 كه آن شيب لطوخ جيدو آب برود و صاف كرده استعمال نمايند  روغن بماند كه آنروغن انداخته همواره بپزند تا 

تو را ببرد بگيرند اقاقيا و مازو و حلبه بزرالبنج و گشنيز خشك و سنبل و الدن و عصارة پوست جوز خشك كرده و 

النعمان خشك كرده و زنگ آهن و روسختج و شب سياه و اقراص باريك بسازند و خشك كرده در هر  عصاره شقايق

 بگيرند هليله سياه آمله مازو هر واحد ده درم الدن غلوف جيد سه مرتبه به آب آمله يا آب آس طال كنند ماه

بيست درم برگ آس و حب آن هر يك سي درم در سه رطل زيت اندازند و در آن سه روز بگذارند پس بجوشانند تا 

اند شرب زاج سرخ بلخي   تجربه كردهآن راة ما  غليظ گردد و بدان غالف سازند و از آنچه پيش از ما و در زمانكه آن

البدن مرطوب   كه اين موي سفيد را بيندازد و بدل آن موي سياه بروياند ليكن متحمل او قوي استبوزن يك درم

گويد كسي كه اراده كند ابومنصور  كه بعد آن آنچه منقي ريه و مرطب او باشد استعمال كنند  استشود و الزم مي

 جوز نمايد و اغذية قليها و غيره و ترك چيزي به قدر سفيد نشود ادمان تناول اطريفل صغير هر روز كه موي او زود
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 آرند و بحري نبطي سعوط كند و به عملكه از شير بسازند و حلوا و شرب آب يخ و غير آن كه در قول شيخ گذشت 

 و سكنجبين نمايند به سركهرسد تسكين او  به هم حرارت آن را بنوشند و چقندر بخردل بخورد و اگر آن رابر ناشتا 

ي مقوي شعر بمالد و طريق كسي كه اراده الغر كردن بدن او كنند سلوك نمايند و از ها روغنو از تخمه حذر كند و 

اين آنچه ابطاء شيب و اسقاط موي سفيد كند ادمان تناول بالدريست و معهذا آنچه منع شيب و تقويت شعر نمايد 

ه اين دوا بشويند شقائق و پوست جوز و الدن و شب و جوزالسرو و سعد و وسمه بخطمي و آزاد و  كه موي را باست

 سفيد گردد حمام دائم استعمال نمايد و موي به سرعترخت آميخته استعمال كنند و هركه اراده كند كه موي او 

اينها كند و بكبريت بخور دهد و را به صابون و گالب و آب نسرين و بنفشه بشويد و ياسمين چرب دارد و سعوط به 

ابن لزوم راحت و مسكن بارد رطب نمايد و برناشتا آب سرد بنوشد و اضداد تدبيري كه مذكور شد استعمال كند 

 در هر سال يك  است گويد كه آنچه ابطاء شيب و دفع حدوث او قبل زمانة او كند تنقية بدن از خلط بلغميالياس

 ايارج و حب صبر و مطبوخ تربد مقوي بصبر و غاريقون و از اطعمة مولد بلغم و كدو بار يا دوبار بقي و اسهال بحب

 مزاج را بصفرا مائل گرداند و تغليظ خون كند از قليها با مصالح گرم و لحوم صيد چيزي كهتعب و غم حذر نمايند و 

تعاهد نمايند و كلكالنج در هر استعمال كنند و اطريفل صغير و كبير در هر هفته دو مرتبه بخورند و بهليلة مربي 

ماه دو بار تناول كنند و سر را بخردل سوده بشويند و تناول كواميخ مالحه ايشان را نفع دهد و روغن قسط و بان و 

اند كه اگر شخصي كه سر و ريش او سفيد باشد بزهرة خطاف   از مهر اونيس نقل كردهبعضي اطبازنبق بمالند 

كنند كه خوردن دو   و از انطاكي نقل مي استد و صاحب جوامع گفته كه اين مجربسعوط نمايد موي او سياه گرد

كند و همچنين استكثار اسطوخودوس  حبه دماغ خرگوش با دو اوقيه شير تازه هر روز تا يك هفته منع شيب مي

نويسد   مينيگيالكند و  بماءالعسل و مداومت نهادن هليلة سياه در دهن تغير سفيدي مو بسياهي بعد يك سال مي

و بعضي مجرمين را ديدم كه عمر ايشان نبود سال رسيده بود و از موي سر و ريش يكي هم سفيد نشده بود و 

گردانيدند و لعاب او بغير رسانيدن   در دهن ميآن راگرفتند و  ايشان هر صبح يك هليلة مربي شسته در دهن مي
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ذكر انداختند   خستة او ميبه عدهگداخت   همه هليله ميكه آنبردند تا  دندان بدان و بدون خائيدن آن فرو مي

 بعض مجربين درآمده بمعرض به تجربه از آنجمله آنچه ر است مخفي نيست كه نسخهاي خضاب بسياخضابات

درآيند بگيرند وسمه يك جزو و حنا سدس جزو و هر دو را در آبي كه اندر آن آمله خيسانيده باشند  تسويد مي

كند مازو چهار حصه   كه در دو گهري اثر ميايضاًري در آفتاب بگذارند بعد آن استعمال كنند خمير كنند و دو گه

سنگ راسخ دو حصه نوشادر يك حصه شب يماني نيم حصه مازو را در گلخن بريان كنند سوخته سياه شود پس 

ه كنند اول موي را به همه ادويه را باريك سائيده در ظرف آهني نهند و آب آمله آميخته بدستة آهني خوب صالي

 خضاب ايضاً آمله بشويند بعد آن خضاب كنند و بعد از دو گهري به آب آمله پس به آب گرم بشويند به طبيخآب 

تيزاب فاروقي بگيرند ورق نقره و در تيزاب فاروقي چندان بسايند كه حل شود و با شانة اسرب بعد از تنصفية مو 

 كه شوره هژده ماشه زاج سفيد شش ماشه كسيس دوازده ماشه همه اين استبمالند و طريق برآوردن تيزاب مذكور 

را نيمكوب كرده در قرع و انبيق به آتش مالئم بچكانند و بايد كه دهن قرع را گل حكمت كنند و هرگاه بخار سرخ 

ار توله  چههر يك معمول مولوي غالم رسول مرحوم نيله تهوتهه و شوره نوع ديگرنمايد آتش را موقوف نمايند 

پهنكري و آب چاه هر واحد يك توله از جمله تيزاب كشند پس در يك توله اين تيزاب برادة نقره يك ماشه گالب 

 بنسخة ذكائي توتياي سبز زاج سفيد نوع ديگر آرند به عملدو ماشه انداخته ده دوازده روز بدارند بعد از شانه 

بيق انداخته به آتش مالئم عرق كشند بعد از آن سه توله شوره قلمي هر واحد پاؤسير هر سه را خشك در قرع ان

 عرق در يك سير گالب از اين ورق حل شوند پس چهار دام كه آنورق نقره در ظرف آن عرق انداخته نگاهدارند تا 

 منقول از بياض خضابحل كرده مسواك را بدان تر نموده بر موي سفيد بمالند و چون خشك شود ديگر بمالند 

وم مرداسنگ شش ماشه چونه پان چهار ماشه گل ملتاني شش ماشه اول مرداسنگ و گل را صاليه كرده استاد مرح

 چونه انداخته به آب خوب حل كنند و بر مو طال كرده برگ بيدانجير بر آن بندند و بعد پنج شش گهري به به عده

 سهل و ايضاً  استادويه مساويخان وزن هر سه  آب گرم بشويند و روغن بمالند و در نسخة معمول حكيم شريف
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 احتياج در آب به قدرسا كرده   دو دام مرداسنگ چهار ماشه سرمههر يكعجيب سنگ جراحت و چونه سنگ مرمر 

كند و در نسخة حكيم  حل ساخته طال نمايند و بااليش برگ پان بندند در مدت كم از يك ساعت رنگ خوب مي

 رسيده بگيرند به تجربه كه ايضاًم پاؤ و مرداسنگ دو دام است غالم امام وزن سنگ جراحت و چونه هر يك ني

 سياه بريان نمايند هرگاه مازو نرم شود فرود آورده در پارچة به روغنمازوي سبز يك توله پاؤ باال و در ظرف آهني 

سرخ در طل بسته اندر خاكستر دفن كنند تا سه روز پس برآورده با توتياي سبز يا زرده سرخ ونمك الهوري هفت 

ظرف آهني از دسته آهن آب آمله اندك اندك انداخته خوب بسايند هرگاه مثل مرهم گردد خضاب سازند و بعد 

يك پاس به آب آمله بشويند پس اگر جائي بر جلد سياهي بماند صابون بمالند و حاجت بستن ندارد اال بدفعة اول 

د مĤبي دام بركاتهم آب پهلي خام ببول چهار توله برادة  از عنايات حضرت ارشاروغنبرگ بيدانجير پايان بايد بيست 

فوالد يك توله كسيس شش ماشه كالي كهار دو ماشه روغن كنجد نيم پاؤ همه ادويه در روغن دو گهري كهرل 

 از مجربات نوع ديگر برند كار بهكرده در آوند آهني بند نموده زيرزمين دفن كنند و بعد چهل روز برآورده روغن 

  سه دام انار ترش پاؤ آثار روغن كنجد سياه سه هر يكبدالقادر مرحوم كيري انبه پاؤ آثار مازو برادة فوالد مولوي ع

 برآورده آن روغن را به عدهپاؤ ادويه كوفته با روغن در ظرف گلي كهنه انداخته در سرگين تا چهل روز دفن كنند 

اند كه  اند و گمان برده خهاي روغن خضاب ذكر كردهالرئيس نقل كرده كه در كتب طب نس  از شيخجرجانيبمالند 

آن موي را سياه كند و از تجربه معلوم شده كه روغن قوت ادويه از موي بازدارد و حائل گردد ميان آن قوت و موي 

 خاصيتي عظيم باشد و اين توقع قوت سخت از دوائي تواند آن راو در آن نفوذ نكند مگر دوائي كه سخت قوي بود يا 

تر از همه بود و پايدارتر چون زنگار آهن و چون زنگار اسرب و مثل آب پوست جوز پس همان   كه رنگ او قويبود

 بدرقه كند آن را دهند بميانجي قوت ادوية كه به تكرار كه اگر قوت اين و امثال اين چيزها در روغن  استناممكن

كننده دوم   يكي سياه است سازند سه نوع دهد و خضابها كه بدان موي را رنگينبه روغنچون سركه و خمر 

 كه اصل خضابها كه بر آن  آن استاشقركننده سوم سفيدكننده و اول چند خضابها سياه كننده ذكر كنيم بايد د
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 كه  است اختالف استعدادات مويها مختلف بود و رسم چنانبه حسباجماع مردم شده حنا و وسمه است كه از آنها 

 يك ساعت يا بيشتر صبر كنند پس بشويند و وسمه برنهند و همچنان صبر كنند و هرچند مردم اول حنا بربندند و

نهند و بعضي بر حنا تنها اقتصار كنند و بر اشقر كردن   بر ميبه همبيشتر كنند بهتر بود و بعضي مردم حنا و وسمه 

تر بود  نگ گيرد ليكن طاؤسيمو راضي شوند و بعضي وسمه تنها برنهند و رنگ طاؤسي كنند و وسمه هندي زودتر ر

تر بود و تطويس آن كمتر بود و اگر خواهند كه رنگ وسمه  و رنگ وسمه كرماني كمتر بود و ديرتر گيرد ليكن سياه

 موي را از وسمه سعشته باشند بايد كه بار ديگر حنا برنهند و كه آنهمرنگ موي كنند و شقرت باطل گردد از پس 

 استعمال كنند منع تطويس نمايد و بعضي مردم وسمه و حنا هر دو بياميزند و ن راآزود بشويند و اگر قبل وسمه 

اند بر سياهي و بعضي  آب سماق يا آب انار يا آب رائب يا مصل يا آب پوست جوز با وي بياميزند و اين همه معين

 صوف سفيد كه در كه آنوسمه و حنا را به آبي آميزند كه در آن مرداسنگ و آهك جوش دهند يا در آفتاب نهند تا 

آن تر كنند سياه شود پس نگاه دارند و اين نيز نكوست و اگر يك درم قرنفل كوفته بيخته در خضاب داخل كنند 

 اكثر اقسام خضاب دماغ را سرد و تدارك مضرتهاي خضابتر كند و مضرت آن از دماغ بازدارد  موي را سياه

 كه در خضاب چيزي گرم آن است و مانند آن گرداند پس صواب ضعيف و فاسد كند و مستعد نزله و زكام و سكته

خوشبو كه دماغ را قوت دهد چون مشك و قرنفل و الدن و مانند آن داخل كنند يا بعد آن استعمال نمايند و گاهي 

از خضاب موي راست و درشت مثل وتر گردد و جعودت او زائل شود و وضع او بدنما گردد و تدارك اين چنان بايد 

د كه با خضاب چيزي كه موي را باريك كند و مجعد گرداند بياميزند و گاهي موي را خشك كند و موي شكسته كر

ه سياه به شير كه عقب خضاب مثل روغن بنفشه و روغن خيري بمالند و گاهي از خضاب اين استگردد و تدارك او 

  اهي را زود بشويدشود آن سياهي را به آرد نخود و آرد باقال بشويند و روغن گرم آن سي

  از احوال شعر آنچه تعلق بزينت دارد
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گردد و اكثر ادويه حافظ شعر   كه مسطور ميآن استو آن حفظ شعر از انتشار و تسويد و تطويل و انبات مو و غير 

از سقوط در باب انتشار شعر مذكور شد و آن مثل الدن و آس و پرسياؤشان و گل شقائق و سنبل و مصطكي و سعد 

 ادويه روغن مرتب سازند از اين چقندر و تخم كرفس و آمله و خاكستر پوست صنوبر و اقاقيا و بازوست چون و تخم

صفت آن  ر استنظي و اين روغن مخترع حكيم علي در حفظ موي از سقوط و دراز و سياه و انبوه كردن آن بي

هر پوست انار فوفل پوست هليله پرسياؤشان طباشير پوست سماق زرور و گلنار مصطكي هر واحد يك جزو الدن 

 سه جوز آمله منقي پنج جزو برگ مورد دوازده جزو ادويه نيمكوفته هر يك دو جزو پوست بليله مازوي سبز يك

يك شبانه روز در آب تر كرده به آتش مالئم بپزند تا قوت ادويه در آب درآيد و بدست خوب بمالند و صاف كنند 

ه باشد پس روغن كنجد خالص پنجاه جزو و روغن گل پنجاه نموده به آتش نرم بنحوي كه جرم دوا همراه آب ماند

شود اول بيرون آرند و سرد كرده در  زده باشند و در آخر آن قرص جرم ادويه كه بسته مي بجوشانند و برهم مي

حتياط كنند كه ظرفي كنند بعد آن روغن گرم را خنك نموده بر آن ريزند و همچنان نگاه دارند و بايد كه در آخر ا

ي ديگر كه در آن حرارت لطيف و قبض باشد چون ها به روغنهم آب نماند و هم روغن نه سوزد و ايضاً دوام تدهين 

روغن الدن و روغن مورد و امثال آن حافظ مو باشد و كذا دوام استعمال شانه ليكن در وقت گرسنگي شانه نكنند 

 برند و كار به ادويه به عده كه نخستين مويها را به آب چقندر بشويند آيند و بايد كه در گرسنگي موي بسيار فرو مي

 به طبيخ و منبت آن شستن موي ادوية مفرده مطول شعراگر به آب چقندر قدري خردل آميزند بهتر باشد 

 و كذا برگ مشمش و غالف  استدرخت كنجد و كذا بنقيع كنجد غيرمقشر و كذا ببرگ بنفشه كه مجرب سويدي

به  آس آميخته و كذا ببرگ بطم و حنا مساوي و كذا پشك شتر سوخته به روغن كنجد خشك سوده سر ببرگ

 غار آميخته و كذا برگ غار و برگ آس و برگ آزاد درخت هرواحد دو اوقيه الدن سه درم به آب آس حل روغن

 حنا هم چند آزاد درخت با كرده  كذا برگ شاهدانج و كذا بيخ ني فارسي سوخته و حنا برابر و در سر انداختن برگ

 آس و كذا جوف ارنب بساعتي كه شق كرده باشند به روغن زنبق و كذا خاكستر پرسياؤشان به روغنو كذا زجاج 
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 و كذا قيصوم و كذا  است كه مجرببه سركه آس آميخته و كذا روغن ايرسا و كذا بيخ ايرسا مطبوخ به روغنسوخته 

 و در بياض استاد ر استه دانه و كذا مرقشيشا هر واحد منبت و مطول شععرق مقطر موي انسان و كذا روغن پنب

 كه تخم سن در آب سوده بطور كهلي در سر اندازند كه موي نرم و دراز شوند و  استمرحوم از اهل هند منقول

آثار در براي درازي موي مژگان و ابرو پوست مار سوخته خاكستر آن با روغن زيت بمالند و اگر تخم كدوي تلخ ده 

ده آثار شير ميش كه از سه ماه زائيده باشد تر كرده نگاه دارند كه همه شير جذب شود و در سايه خشك كنند و 

 در چرخ روغن گران روغن برآرند و هر وقت كه روغن به عدههمين طور سه مرتبه جذب شير نمايند و خشك كنند 

 برند موي را دراز كند و اگر گل گرهل يك حصه در كار بهه  روغن هم آميختاز اينچنپيلي در سر اندازند چهار ماشه 

سه حصه پهليپل قسم اول انداخته تا چهار روز در شيشه نگاهدارند بعد از آن پهلپيل مذكور بر موي بمالند موي را 

حد يك  كه موي را دراز و سياه گرداند اشنان آمله اشنه سعد كوفي زرنباد سكاكائي هر واادوية مركبهسياه گرداند 

 دو دام به قدردام صمغ عربي نيم دام كنجد سياه نارجيل كهنه هر واحد دو دام ادويه را كوفته بيخته نگاه دارند و 

گرفته در آب و روغن ياسمين آميخته بر آتش گذارند و بپزند و بر بيخ مويها بمالند و بعد از سه گهري به آب 

 كه براي درازي و سياهي مو عجيب و غريب ايضاً  استعمول غسل كنند كه براي سياهي و درازي موي مگرم نيم

 دو دام بر بيخ مويها بمالند و بعد يك پاس به آب به قدراست مغز تخم شريفه برگ كنار هر دو مساوي سائيده 

 مطول شعر آمله يك دام باريك سائيده در سفيدة بيضة مرغ ايضاً بشويند اما بايد كه آبش در چشم نرود گرم نيم

دد روغن نيمدام جغرات چهار دام خوب ممزوج نموده شب بر سر مالند و صبح به آب گرم بشويند تا دو هفته يك ع

هر  كه موي را سياه كند و دراز گرداند و از افتادن نگاهدارد الدن ساذج هندي حما ماحضض مكي آمله روغن الدن

ه يك رطل روغن كنجد بر آن ريخته  رطل آيد صاف كردبه يك پنج درم كوفته در سه رطل آب بپزند تا يك

روغن بجوشانند تا آب برود و روغن بماند هر روز سر را به آب برگ كنجد  برگ چقندر بشويند و اين روغن بمالند 

 مويها را دراز كند و ريخته را برآورد تخم مورد برگ مورد تخم كرفس تخم چقندر گل شقائق پوست جوز شقائق



1247 

 

 درم نيم كوفته در نيم من آب آمله يك شب بخيسانند و جوش دهند و با نيم رطل  پنجهر يكترالدن پرسياؤشان 

 عجيب در حفظ موي از سقط و دراز كردن آن و سياه روغنروغن مورد باز بجوشانند تا آب سوخته روغن بماند 

 پنج هر يك  ده اوقيه پوست هليله پوست بليلههر يككند برگ آس و آمله  روياند و جعودت مي كند و زود مي مي

 يك اوقيه و ربع طباشير نيم اوقيه فوفل و نيم اوقيه كوفته بيخته در سه هر يكاوقيه مصطكي پرسياوشان الدن 

رطل آب بجوشانند و از پارچه متخلخل صاف كنند و با دو رطل روغن گل بر آتش مالئم بپزند و ثفل كه باقي مانده 

پس خوب ماليده بخرقة تخلخل صاف نموده اضافه كرده به آتش  نيز در دو رطل آب عليحده بجوشانند آن رااست 

مالئم جوش دهند تا كه آب برود و روغن بماند پس ثفل كه در روغن باشد گرفته در شيشة دهن فراخ كنند پس 

 موي را دراز و انبوه طالئيكهروغن بر آن ريزند و همين قسم مع ثفل نگاه دارند و وقت حاجت استعمال كنند 

 براي درازي قرصندان فيل سوخته رسوت مساوي بسايند و به آب حب بسته بدارند و بر موي طال نمايند گرداند د

موي آمله يك آثار سكاكائي نيم آثار صمغ دوازده دام شير ميش پنج آثار همه ادويه را در ظرف آهني انداخته بر 

ود پس دو آثار شير ديگر اندازند بار ديگر  شير خشك شكه آنآتش گذارند و دو آثار شير اول داخل كرده بپزند تا 

چون شير جذب شود باز يك آثار شير باقي انداخته بپزند و در اثناي پختن كفگير آهني ميگردانيده باشند چون 

بسته شود قرص برابر فلوس بندند و خشك گردانند وقت حاجت قرص را در آب تر نمايند وقتي كه نرم شود باريك 

 آمله خشك چهار دام مازوي سبز دو نيم  است كه در تسويد و تطويل شعر عجيبقرصنمايند  طال گرم نيمسائيده 

دام فوفل پوست انار هليلة زنگي پوست هليلة زرد برگ مورد مائين خرء و زرنب هر يك يك دام لو همچون نيم پاؤ 

حل ساخته باشند تر كرده بسايند بزرالبنج چهار دام اول لو همچون را در پوملي بسته به آبي كه در آن نيله تهوتهه 

ديگر كوفته بيخته با لو همچون آميخته در آبي كه اجمود و اجواين  شود پس ادوية كه به اين طور زود سحق مي

 خراساني جوشانيده باشند هشت پاس كهرل نموده قرص ساخته نگاهدارند و در شير ميش نيز كهرل كردن مناسب

فرمايد كه اكثر   شيخ مياقوال اكابرفس سائيده بر سر يا ريش طال سازند  نزد حاجب به آب بزرالبنج و كراست
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 در آن رامطوالت شعر چيزهائيست كه در جوهر آنها لزوجت باشد و ممكن بود كه از آن لزوجت موي اخذ كند و 

د الدن  كه بگيرناين استنفع كند  در اين غذاي خود صرف نمايد و آن مثل برگ كنجد و برگ كدو و حنظل و آنچه

 بگدازند و بر آن قدري مغز خستة زردآلوي تلخ سوخته پاشيده بر به زيت در قدح مطين بر آتش نرم انگشت آن راو 

 و بزركتان  استخاصيت نيك در اين آن راآتش خوب ممزوج سازند و استعمال كنند و برگ آزار درخت و آب برگ 

رگ آزاد درخت و پرسياوشان نو رومي و مرمكي و آمله  بگيرند بمركب كنجد استعمال كردن نافع به روغنسوخته 

 خردل در طبيخ چقندر داخل كرده بدان سر بشويند و بعد و ايضاًو در بعض غسوالت معروفه بر سر غالف نمايند 

 بگيرند زهرة نر گاو و زهرة گرگ و هليلة كابلي و بليله و مركب جيد آمله چرب كنند به روغن مو يا به روغنآن 

 خشك به عدهالعثلب هفت روز تر كنند   هر واحد يك جزو سائيده به آب عنبر استساداوران و مازوي دآمله و 

 جو ايضاً طال با قدري نمك استعمال كنند بعد شستن سر و ريش به آب و عسل و زجاج سوده به طريقكرده 

ا بگيرد و قريب يك رطل باقي مقشري درم آمله پنج درم هر دو را در آب پوست چند جو خوب بپزند تا آب قوت آنه

آب روغن بنفشه نصف وزن آب و الدن سه درم و برگ كنجد و برگ خطمي و برگ  در اين ماند پس صاف كرده

 منسوب بكندي شير آمله نسخة ديگر آب برود و روغن بماند كه آن ده درم بپزند تا هر يككدوي تر يا خشك 

بل او روغن ناردين و جو مقشر و اندك الدن بر آن انداخته بپزند بيست درم در دو رطل آب تا چهار رطل بپزند و ق

 گويد كه اشياي مقوي شعر مانع از فساد آن روغن آس و روغن كه در آن آمله و مجوسيتا آب برود و روغن بماند 

  روغن آس بگيرند برگ آسصفت  استهليله و مورد تر پخته باشند و روغن الدن و روغن افسنتين و روغن شقايق

 روغن صفتتازه يك رطل و باريك سائيده روغن كنجد يك رطل شراب ريحاني نيم رطل بجوشانند تا آب برود 

به الدن كه موي را سياه و قوي گرداند بگيرند روغن آس يك رطل و در آن الدن يك اوقيه يك شبانه روز تر كنند 

 روغن آمله بگيرند آمله صفتمال نمايند  در ديگ دو نه بپزند تا الدن حل شود بردارند و وقت حاجت استععده

منقي از خسته و آس و پوست بيخ صنوبر مساوي و در آب خوب بجوشانند پس صاف كرده نيم وزن آن روغن كنجد 
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 روغن افسنتين كه مسو و صفت آب فاني شود و روغن بماند كه آنانداخته به آتش ماليم در ديگ توته بپزند تا 

الغار و الدن و افسنتين هر واحد يك جزو جوزالسرو و دو جزو كوفته بيخته در  حب بگيرند آن استشعر و مقوي 

پارچة رقيق بسته در روغن آس يك هفته بخيسانند پس در آن بمالند تا حل شود و در ظرفي برداشته وقت حاجت 

 دو اوقيه از  روغن شقايق بگيرند گل اللة سرخ و در سايه خشك كنند و كوفته بحرير بيختهصفتاستعمال كنند 

آن بگيرند و در يك رطل روغن آس انداخته بيست روز در آفتاب گذارند پس در ظرفي بردارند و عندالحاجت 

 كه ادمان شستن آن بهليلة سياه و اين است گويد كه آنچه تقويت شعر و تطويل آن نمايد ابن نوحاستعمال نمايند 

 و زهرة نر گاؤ كنند و يا صبر در آب مورد سوده ساعتي در آب ترمس و آب چقندر و آرد باقال و بورق و آب حنظل

ي كه سابق مذكور شد بمالند و يا به آب چقندر ها به روغن آس و به روغنحمام بدان طال كنند پس بشويند و دائم 

 روغن آس بگيرند آب برگ آس تر يا خشك صفتمطبوخ كه در آن اندك خردل سوده انداخته باشند بشويند 

 و با يك رطل روغن كنجد و يك رطل شراب ريحاني و نيم اوقيه الدن يك شب نگاه ر است تر بهتجوش داده و

 كه تقويت موي و روغن ديگردارند پس به آتش نرم در ظرف مضاعف بپزند حتي كه آب برود و روغن باقي ماند 

 و تخم كرفس و آمله يك الطيب و سعد و تخم چقندر تطويل آن نمايد گل الله و برگ مورد و پرسياؤشان و سنبل

 كه آنيك مشت و در سه رطل آب بپزند تا نيم رطل بماند پس صاف كرده يك رطل روغن خيري انداخته بپزند تا 

محمدبن آب برود و در آن اقاقيا و خاكستر پوست درخت صنوبر هر واحد يك اوقيه آميخته بدارند و هر روز بمالند 

 از روغن مصطكي دريابم و هر روز روغن مصطكي كه در آن الدن سوده باشند  گويد اميد ندارم كه دوائي بهترزكريا

براي تساقط شعر بماند و اگر شديدالتساقط باشد روغن مصطكي و روغن آس در گرما كنند و روغن ناردين در سرما 

شود كه آن  عارض به سرعت نزله آن را در كسي كه  و گفته كه از ادهان و اطلية قوي البرد حذر كنند و خاصةً

ي قابض مثل روغن آس ها به روغن گويد كه تطويل شعر اوالً بحفظ موجود ابن الياسگاهي بالي عظيم پيدا كند 

بود بعد از آن به ادوية كه در آن قوت جذب و قبض معاً باشد مثل گل سرخ و آس و آمله و پرسياوشان و برگ آزاد 
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 كه در آن حرارتي و قبض باشد مثل روغن افسنتين تطويل و درخت و مر چون موي را بدان غالف نمايند و روغني

 بگيرند  استنويسند كه اين دوا در تطويل شعر و در تقويت و انباث او مجرب  ميينمتأخربعضي تقويت شعر نمايد 

آمله و برگ آزاد درخت و برگ آس هر يك پنج استار خطمي سه استار كوفته بيخته در روغن كنجد صاف يك 

ه در آفتاب يا نزديك آتش يك هفته بدارند و بشب و روز بر بيخ موي بمالند و بعد يك هفته بشويند و رطل انداخت

 برگ آزاد درخت و پرسياؤشان و مر و به عدهسه هفته يا زياده اين عمل نمايند و يا موي را به آب آمله تر كنند 

باب شستن موي  در اين كنند و گويند كهآمله و الدن و گل الله مساوي به آب حنظل صاليه كرده بر آن غالف 

 و كذا برگ پنبة باغي و كذا برگ كنجد و كذا خطمي و كذا برگ چقندر ر استاالث بنقوع برگ درخت بكاين عظيم

الطيب و اشنه و زرنباد و پرسياؤشان داخل بود در سر اندازند و شستن بنقوع برگ   روغن آمله كه در آن سنبلبه عده

   استبندق هندي بسيار نافعكتار قلمي و پوست 

  انبات شعر

 ريش و بروت كه بدير برآيد و يا موي ابرو كه خفيف باشد چنان چهيعني رويانيدن موي چون روئيدن او بطي گردد 

شود چون در مسام معتدل در تنگي و فراخي درآيد پس قلت  نويسد كه موي از بخار دخاني لزج پيدا مي  ميقرشي

 نقصان حرارت و لهذا ريش زنان و به جهت قلت بخار دخاني باشد به سببو يا شعر و عدم او و قصر او 

 فرط به سبب در صبيان و يا چنان چه كثرت رطوبت كه دخانيت كم شود به سببرويد و يا  سرايان نمي خواجه

خي  كثرت فرابه سببتنگي مسام بباعث برودت مزاج يا يبوست مكثف مسام كه براي جرم شعر وسعت نكند و يا 

 قلت خون كه آن مثل ماده به سبب حرارت مخلخله يا رطوبت مسخفه پس مادة شعر جمع نشود و يا به جهتمسام 

 مانعي از تكون مثل خلط ردي محتبس در به سببشود و يا   ناقهين را عارض ميچنان چهاست براي بخار دخاني 

 كه در انتثار شعر مسطور شد و Ĥن استهم در داءالحيه و داءالثعلب و طريق تشخيص اين اسباب چنان چهمسام 

كذا عالج هر سبب و ايضاً گاهي احتياج افتد بتعديل مزاج و تعديل مسام بتخلخل بكثرت حمام اگر سببش تكاثف 
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 تنطيل به آب مورد اگر سببش تخلخل مفرط و وسعت مسام باشد و اصالح اخالط و به مثلمسام باشد و تجفيف آن 

 جميع ادوية بالجملهمسام از سوختن يا سعفه يا قرحه فاسد شده باشد عالج نپذيرد استفراغ خلط ردي و اگر 

 بيضة مرغ در آب  استكند و اين روغن بيضه در رويانيدن موي معمول مذكوره در داءالثعلب انبات شعر مي

 را بطرفي جوشانيده زردي از آن گرفته در آوند آهن يا مس انداخته بر آتش نهند كه قريب سوختن رسد و ظرف

مائل دارند و از چيزي بيفشارند پس برادة عاج و پنچال مگس را در آن روغن سوده بهر جا كه موي نرويد طال كنند 

 بيضه در كفدست و گويند كه ضماد مغز سر روباه بالخاصيت به روغنو گويند كه كاسة سنگ پشت سوخته 

 نمايد طالي بيضة عنكبوت و خاكستر شيح و قيصوم به سرعت آنچه انبات شعر انطاكي به قول و  استالفعل عجيب

 و گويند كه ضماد آرد  است بان و زيت در روغن قثاءالحمار و روغن تخم ترنج در روغن بادام و سداببه روغن

كند و كذا جندبيدستر و پيه و آرد گندم و كذا زهرة غراب كبير   ميبه سرعت سرشته انبات شعر به سركهكرسنه 

 زنبق آميخته و كذا روغن گندم وكذا روغن بلسان و كذا به روغنا زهرة سلوي و كذا دماغ شتر مسمي غذاف و كذ

روغن آجر و كذا روغن كدوي تلخ و كذا روغن اذخر و اگر بگيرند سرطان نهري پنج عدد و همه را نصف نصف قطع 

ارند ريش را زود بروياند و كرده به آب و زيت بپزند تا مهرا شود و آب بسوزد و زيت بماند پس صاف كرده برد

 و دندان فيل  استباب مجرب سويدي در اين  و طالي روغن شونيز و كذا روغن بادام تلخ استبالخاصيت مجرب

به سوخته قدري خاكستر آن با شير بز آميخته هفت روز بر جاي كه موي نيايد بمالند موي برآيد و كلونجي سوخته 

به چون بورة ارمني و نوشادر را سوخته با سركة كهنه طال كندد در سه روز  زيتون آميخته طال كردن مفيد و روغن

فرمايد كه   شيخ مياقوال مجربين  است تكرار در هر سه ساعت يك بار و رويانيدن موي مجرب حكيم مومنشرط

ميع  و جآن استدر منبتات شعر قويه عالج قسمي از صلع كه عالج او ممكن ست و عالج انتثار حواجب و مانند 

ادوية كه در داءالثعلب ذكر كرديم و جميع وجه تدبير از ماليدن سر و سرخ كردن او و استعمال شحوم بر آن پس 

 در صلع و انبات شعر در مرط و در حواجب و  استاستعمال ادوية قوي در جذب و تحليل معاً خاص بداءالثعلب نافع
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در ع تسويدست و اما ادوية كه عزم با مذكر آنها  تقويت و حفظ عجيب مبه زيتدر لحيه و در پوست بيخ غرب 

 اين است آن  استست و اگرچه در داءالثعلب بعد اعتبار چيزي كه در آخر باب حفظ شعر ذكر كرديم نيز نافعاينجا

كه بگيرند ذراريح تازه كه پايها و سر آنها قطع كرده در سايه خشك كرده باشند و در روغن بنفشه بسايند و در آن 

ر  حاجت طال نمايند كه آبله افكند پس موي بروياند و همچنين عسل بالدبه قدرزيت بپزند تا غليظ گردد و يا در 

 حاجت مكرر طال كنند  كه به قدر چون بر مواضع تمرط شعر بگذارند و با كندش در روغن بيضه بسايند و است

 و اما بيضة  استال نمايند كه اين قوي كنجد طبه روغنموي بروياند و يا بگيرند سم خر سوخته و قرن سوخته و 

 و ر استاند و نزديك عام مردم آن از مانعات نبات شع  بان از آنجمله است كه در منبتات شمار كردهبه روغنمورچه 

 ابن الياس سان به قول سديد و در فارسي غنده و كربس گويند و به قولعضايه (آنچه تجربه كرده شده عضايه است 

 طال كنند و ايضاً زجاج فرعوني مع به روغن كشته خشك كنند و سائيده آن رار خانها مي باشد كه د)  استابرعي

ي ها روغن كه بگيرند دسته و صاليه از رصاص و در آن روغن از اين است بود از اينتر  زنبق سوده و آنچه خفيف

م شده مثل پيه خرس و نر گاؤ  مثل روغن آس بالدن و مانند آن و يا شحم كه معلو استمعروفه كه شعر را نافع

 قوت رصاص در آن آيد و بدان لطوخ كنند و تضميد موضع ببرگ انجير جوش كه آنامثال آن انداخته بسايند تا 

 سائيده شود و كه آن و مائل به اندك قوت است و ايضاً بگيرند مغز بندق بيست عدد بريان كنند چندنيكو استكرده 

 خرگوش نامند و قضيب خر و طحال او هر دو بريان آن راد و يا بگيرند حشيشه كه  برنكار به ترب آميخته به روغن

هر واحد نيم رطل و الدن بيست اوقيه همه را بياميزند بعد حل كردن الدن در شراب و استعمال كنند و آنچه 

د هژده درم هر  كه بگيرند پيه نرگاو نمكين نود و شش درم اشنان و ثافسيا هر واحاين است ذكر كرده فيلغريوس

هشت درم الدن مثل اين پرشياوشان چهل و هشت درم قضيب خر چهل و هشت درم طحال خر نود و شش درم 

 اسود جمع كنند و موي سر تراشيده بدان طال كنند و به شرابطحال و قضيب خر را بريان كنند و سائيده همه را 

كنند پس اگر قرحه شود عالج آن موضع بشحم مرغابي پنج روز بدارند پس بشويند و دو روز راحت داده باز اعاده 
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كنند و ايضاً از قريطن بگيرند بطون خرگوش شش عدد و خوب خشك كرده در ديگ گلي گل حكمت نموده 

به بسوزند و بر آن برگ عوسج و برگ مورد مثل آن و پرشياؤشان نُه اوقيه انداخته بار ديگر در ظرف آبگينه بسوزند 

 پيه خرس و مثل اين روغن ترب آميخته بردارند و وقت حاجت در روغن خوشبو استعمال  سائيده بسه رطلعده

 به زيتالغار و روغن فلفل و روغن بيدانجير همه از معينات انبات شعراند و ايضاً چون خاكستر قيصوم  كنند و حب

 براي موي ابرو و ايضاً براي كهنه آميزند موي ريش را كه بدير رويد بروياند و كذا خاكستر شونيز به آب و خصوصاً

 اندك سوخته و پانزده عدد به دستورابرو جوز دو عدد چندان بسوزند كه سائيده شود و يك مثقال خستة خرما 

 گل طال سازند و ايضاً خاكستر قيسوم و بندق سوخته و الدن و ذراريح و كندش در به روغنفلفل همه را آميخته 

اآلس   غاليه آميخته بر موضع بمالند و طال كنند و ايضاً پرسياؤشان و حبهم چندا روغن بان بسوزند تا سياه شود و ب

 كه موي ابرو را بروياند بگيرند دوائيو تخم كرفس اندك بسوزند تا سياه شود و با چربي خرس و روغن ترب آميزند 

 قابض سائيده اببه شركندر چهار درم سرگين نهنگ و سرگين خارپشت بحري و سداب كوهي هر واحد يك درم 

 براي ريختن موي ابروي قديم صعب از داءالثعلب يا غير آن بگيرند شيح ديگربچربي خرس آميزند و استعمال كنند 

الغار هر واحد سه جزو زفت رطب چهار جزو زفت را در روغن سوسن  يك جزو كف دريا هشت جزو فرفيون حب

 مثل آن بيخ ني سوخته هفت جزو خاكستر غوك پنج ديگرد بگدازند و در آن فرفيون نيز گداخته همه ادويه آميزن

 گويد كه هرگاه صاحب كامل غار سائيده استعمال كنند به روغنجزو تخم جرجير چهار جزو بيخ اسراش سه جزو 

موي ريش و غيره در روئيدن دير كند و يا موي ابرو خفيف باشد بايد كه روغن بان و روغن اترج بمالند و حبةالخضرا 

 سرشته طال كنند و يا بغاليه طال سازند كه اين در روئيدن به زيتالغار سائيده   و بادام تلخ سوخته و حبسوخته

 بگيرند روغن تخم كدوي تلخ و قثاءالحمار و شيح ارمني سوخته  استباب نافع در اين موي تعجيل نمايد و اين دوا

د و آنچه اين عمل كند شونيز سوخته است چون  بلسان يا روغن اترج سرشته طال كننبه روغنو همه را سائيده 

 و بر موضعي كه احتياج رويانيدن موي در آن باشد طال كنند به سرشندبچربي گرگ يا چربي خرس گداخته 
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الغار بر آن موضع بمالند كه به اين زود موي   گويد كه در مواضعي كه ارادة رويانيدن موي بر آن كنند حبابومنصور

به  ترب يا بيدانجير به روغن و همچنين اگر به سرشند تنها به زيت و زيت يا به سركه  راآنبرويد خاصةً چون 

 كه شونيز بسايند و اين است در اين  سوده بدان طال كنند و از ادوية قويهبه سركه و ايضاً پيه خرس چون سرشند

 بر موضع بمالند و شراب صرف  كهنه سرشتهبه زيت طال نمايند و يا بگيرند كف دريا و خاكستر قيصوم و به زيت

 كه موي را بروياند ذراريح كه سر و دوائيباعتدال بنوشند و تدبير او بچيزي كه اسخان معتدل نمايد مائل گردانند 

بازو و پاي آنها دور كرده باشند بسايند و در روغن بان يك اوقيه آميخته در ظرفي بر آتش نرم بجوشانند تا روغن 

 آبله افتد پس كه آنبه اندك مشك و عنبر خوشبو ساخته بر موضع بمالند و اعادة آن كنند تا غليظ گردد بردارند و 

 گفته كه مجربي ما را خبر داده كه او در انبات شعر و تطويل او چيزي بهتر از زكريا محمدبناين موي بروياند 

 دراز شده ليكن آن نو بايد  در شستن موي زنان داخل كرده موي ايشان بسيارآن راپرسياؤشان نيافته و چون 

باشد پس اگر اين   فقدان چيزي از شروط مذكوره در تكون شعر ميبه سببنويسد كه فقدان نبات شعر   ميگيالني

 باشد حيله در ازالة او بتغير مزاج و مانند آن كنند اگر ممكن بود اگر امر  استامر در مادة شعر كه آن بخار دخاني

 او در لينت و صالبت كنند و اگر امر در مسام باشد از اتساع و ضيق و مانند آن حيله در جلد باشد حيله در تعديل

 امر به سبب ليكن اكثر تمرط شعر در غالب  استدر تعديل او نمايند و اين همه از آنچه در سابق مذكور شده معلوم

لهذا اكثر ادويه منبت شعر گردد و ف باشد پس بخار دخاني در آن منع مي احتباس مواد در مسام و تسديد آن مي

 در كه آنكند   خارج و بر اين اعانت ميبه سوي آن را و جذب آنها آن را فرط تحليل آنها به سببمزيل آن مواداند 

اين اغذيه چيزي كه تقتيح مسام نمايد مثل خردل و سير و مانند آن باشد و استعمال طالي عسل بالدر مشروط به 

 كه با آن روغن جوز مخلوط سازند تا از آن اين خاصيت رفع گردد آن استيل اين  كه آن جلد را نسوزد و سباست

آن  مثل جامد سوخته به آتش گرداند بنحوي كه بر آن موي اصالً ابدا نرويد و حق آن راواال آن جلد را بسوزد و 

 و منبت نيست استر  و جالينوس نيز گفته كه آن مانع از انبات شعر است كه بيضة مورچه مانع از نبات شعاست
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 كه موي را بروياند و داءالثعلب را نفع كند بگيرند قيصوم و پرسياوشان و بابونه يك يك اوقيه و در آب بپزند روغن

 آب برود كه آنتا مهرا شود پس آب را صاف كرده بر يك رطل آن يك رطل روغن بان انداخته به آتش نرم بپزند تا 

 آن هم چند حل كنند و با به شرابنبات موي و منع تساقط آن نيز كند الدن را  كه اديگربردارند و استعمال كنند 

 روغن بيضه موي و ايضاًروغن آس آميزند و هر شب بر بيخ مويها بمالند و صبح در حمام بشويند به آب گرم 

 كه از ها روغن  بلكه اكثرآن را كه آن استكند و طريق ساختن آن مسطور شد و بهتر  روياند و ريختن او منع مي مي

قبيل او باشد روغن از جوهر او در شيشه واژگون برآرند و طريق آن در اطليه باه مذكور شده و روغن بيضه را بزودي 

در صرف آرند تا بدبو نگردد و ايضاً الدن سه درم مازو يك درم مرو و درم مصطكي يك نيم درم قرومانا دو درم كندر 

 ممدوح الياس طبري نقل كرده كه ايضاً  است مويها طال كنند كه اين عجيبيك درم در روغن گل گداخته بر بيخ

شود حتي كه انسان را روئيدن موي ريش تاخر نمايد و از وقتي كه در آن  گاهي موي را صعوبت نبات عارض مي

و قلت  قلت غذا بنابر يبس بدن به سببباشد يكي  ي از سه سبب ميبه يك تجاوز كند و اين  استروئيدن او واجب

 زعارت جلد و فرط ضيق مسام آن حتي كه در جلد او مسام ننمايد و بدن او عرق نكند و به سببفضول آن دوم 

امراض او كثرت نمايد بنابر دشوار تحلل فضول سوم از معالجه شخصي صناعتي را كه جلد او را خصيف سازد و مسام 

شخصي كه كار در جاي برف يا قلل جبال و برداشتن  تنگ نمايد و فضول را از تحلل و خروج منع كند مثل آن را

به  قلت فضول باشد انعاش طبيعت و قوت اوست به سبب كه آنبرف نمايد و در مواضع بسيار بارد مقام سازد و عالج 

 موافق و نقل او از اطعمه بچيزي كه ترطيب بدن او و تقويت حرارت او و تكثير خون او گرداند و اين به اقتصار تدبير

 كه معدة او معتدل باشد و  است بر لحوم بزغاله يا بچة مرغ و شرب اشربة ممزوجه و قلت جماع بود و اين وقتياو

اگر حار بود اقتصار بر اطعمه كنند كه در آن غلظ و لزوجت باشد مثل لحوم گوساله و يا بچة بقر و مانند آن و شرب 

حرارت او موي را برآرد و طالي موضعي كه ارادة شرابط متوسط در حدت و حرارت پس ترطيب بدن او و تقويت 

رويانيدن موي بر آن باشد در مثل اين زاج به اين طال كنند بگيرند چربي بط و بگدازند و بر آن اندك موم و قدري 
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 زوفاي رطب اندازند و بر آتش گذارند و بگيرند اندكي ثافسيا نو و قدري فرفيون تازه بسايند و بدان آميزند و موضع را

به كف دست خوب بمالند تا بشره سرخ شود پس بر آن طالي رقيق بسيار خفيف نمايد پس اگر موضع از آن متغير 

 كه آنگردد طال ازوي دور كنند و به اندك روغن گل چرب نمايند و هرگاه حرارت ساكن شود معاودت طال كنند تا 

مقراض بگيرند و در آن روغن آمله و روغن آس موي ظاهر گردد پس اگر موي ضعيف يا سفيدرنگ برآيد سر آنها از 

بالدن استعمال كنند واما اگر قلت نبات شعر از رعارت جلد و ضيق مسام باشد اگر اين مولودي بود موي در آن 

 كه تلئين جلد او كنند دور  آبزن  است كه واجباين است در معالجه برويد و آن به لطفبدشواري و تعب و كدو 

لند و اغذية او حار رطب در ابتدا پس حار يابس در آخر آن باشد و دائم جلد او را بخرقة درشت و نشانند و روغن بما

 بر جلد او اين طال كنند بگيرند پيه بط و پيه مرغابي و پيه جزر و همه را در روغن به عدهبكف دست بمالند 

عد تجديد آن نمايند و بعض افاضل ياسمين يا روغن خيري يا روغن سوسن بجوشانند و از آن موم روغن سازند و ب

اند كه معتصم بعض اطباء مكلف گرديد كه بر بدن   و ذكر كرده استاند كه معروف بمعتصمي وصف چيزي كرده

بگيرند قيروطي معمول نسخة آن غالمي از  غالمان او و بر عانة آن موي برويد پس طبيعي استخراج اين دوا نمود 

 عرق ابتدا نمايد پس كه آن امر بدخول حمام و پوشيدن جامه كنند تا به عدهند  بر بدن بمالآن رابزوفاي رطب و 

به  بدن او تري حاصل كند كه آن متواتر بسيار بر بدن بريزند و ادمان بر آن نمايند تا گرم نيمجامه جدا كنند و آب 

يك جزو خاكستر سم بز  اين طال كنند خاكستر حلزون و خاكستر فرفيون و خاكستر بيخ سداب كوهي هر واحد عده

 نيمجزو همه را سوده جمع كرده در سركه و اندك زيت حل كرده طال متواتر نمايند كه هر يكو كبريت سوخته 

اين موي در هر موضع كه خواهند برآرد و صاحب اين دوا ذكر كرده كه به اين تدبير و طال موي در كف دست برويد 

 ضد او از اسباب و مقابلة به سوي باشد كه از آن منع كند انتقال از سبب و آنچه امتناع نبات شعر از معالجة صناعتي

بدن او نبات او چون روئيدن او اسخان او و تلئين جلد او و غير آن باشد بايد كرد پس اگر دشوار گردد بعض اطلية 

خر نمايد اين طال ذكر  برند و افريطن در تكثير شعر و انبات او چون روئيدن او و خاصةً موي ريش تاكار بهمذكوره 
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كرده بگيرند بيضه و در سر آن سوراخ كنند و آنچه اندر آن باشد مص كنند و بنمك و آب بشويند تا صاف گردد 

 نيم بيضه از آن پر شود و بر آن دو دانگ فرفيون و يك دانگ افيون و يك كه آنپس بگيرند روغن ياسمين چند

نه و يك دانگ مشك و مثل او الدن و دو دانگ صمغ عربي انداخته دانگ جندبيدستر و يك نيم دانگ مغز پنبه دا

 در  سرد كرده استعمال نمايند كسي كه اراده استعمال اين بر طريق تعليفبه عدهبجوشانند تا با هم مخلوط شود 

 و است نمايد موي را بقوت قويه بروياند و اين دوا معمول بثافسيا جميع علل جزيه كه موي را عارض شود نافعاين 

الغار دو   حبدر اينجاالرئيس مسطور شد ليكن   كه در داءالثعلب در قول شيخ استنسخة اين همان لطوخ قوي

 كفايت بگيرند به قدر و نوشته كه موم و روغن غار يا روغن بيدانجير يا روغن زيت كهنه ر استمثقال عوض روغن غا

خل نمايند و اين دوا جميع امراض مزمنة شعر را نفع كند و تر گردد حرف دو مثقال نيز دا و اگر اراده كنند كه قوي

مرض مالش بنطرون و سركه قبل هر عالج استعمال كنند و دائم حلق شعر آن موضع نمايند و  در اين بايد كه مي

 گويد كه گاهي موي بسعفه طبريايم كه هر كسيكه حلق و دلك دائم بغير عالج استعمال نمود موي او بروئيد  ديده

 و اسهال در آن ممكن بود در آن هردو به فصد يا يابس برود پس اگر رفتن موي بسفعة يابس باشد و استفراغ رطب

 تلئين و گشادن مسام نمايد بمالند مثل آب خبازي به طريقاستعمال كنند و موضع را به اشيائي كه استفراغ فضول 

 هردو آب تسقيه بر آتش از اينرطي بدان سازند و الراعي كه قي كه بدان تسقية قيروطي كرده باشند و مثل آب عصي

 در هاون كرده خوب بمالند و تسقية ماهيت آنها كنند كه حتي ممزوج و نرم شود پس بر سر طال به عدهكنند 

 و  است گلبه روغنمرض استعمال كنند روغن بنفشه و روغن خيري مضروب  در اين نمايند و بهترين چيزي كه

خطمي ضروب به برگ كنار و لعاب اسپغول و جماعتي را به اين طريق عالج كردم و دخول حمام و شستن سر ب

 و اما  استصحت يافتند و هرگاه سعفه زائل شود موي ضرور برويد زيرا كه اين عالج انبات شعر در مثل اين علت

اگر منقطع  روئيدن موي نگاه كند به موضع كه آن است طبيب  هرگاه ذهاب شعر از سعفة رطب باشد پس سبيل

 زيرا كه مسام اين است بخورد و مثل آثار جراحات يا مثل آثار سوختن آتش گردد در آن حيله آن راشود و سعفه 
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 بدان چهفاسد شده و بعضي ببعض آن چسپيده و اگر جائي روئيدن موي منقطع نشده باشد عالج بترطيب موضع 

موي بروياند و جماعتي را از  در اين الثعلب مذكور شد كه داء در بدان چه اسخان او به عدهمذكور شده اوالً بايد كرد 

اطفال ديدم كه اكثر ذهاب شهر بسعفة رطب و يابس ايشان را عارض شد و هرگاه بزرگ شدند آن موي برويد مگر 

 كه آن استدر جائي كه جلد در آن سوخته بود و مسام او فاسد گرديده و اما ذهاب شعر از سوختن آتش سبيل او 

 كرديم بنحوي كه در مواضعي كه جلد فاسد نشود بمره و ايام و بعالج برويد و اين همه كه ذكر كردم طريق ذكر

 چنان چه آن داخل شود به سويتدبير طعام و شراب نيز وقت حاجت  در اين عالج به ادويه دوست بود و گاهي

 تجفيف پس به اشياي مجففه به سويگاهي احتياج بتقليل افتد و آن هر دو بمقدار قليل استعمال كنند و يا 

نويسد   ميخان حكيم شريف ترطيب پس به اشياي مرطبه و مانند آن ترطيب كنند به سويبتجفيف نمايند و يا 

 موي برويد و كه آن سائيده طال كنند تا به سركهالطيب كف دريا موي سوخته  كه اين دوا غالبا موي را بروياند سنبل

 سم بز سياه سوخته سر  استالفعل  صحيح يافته و اين طال جهت رويانيدن موي عجيبربهبه تججالينوس اين دوا را 

باب پوست درخت انجير و برگ آن كف دريا  در اين  برند و ايضاًكار بهمگس سم خر سياه سوخته با روغن زيتون 

اه موضع سرخ شود  دو درم فرفيون پنج درم سائيده به آب پياز سرشته تا دو روز طال كنند هرگهر يكسوخته 

  العثلب سرشته طال كنند بزراوند مدحرج و الدن و افسنتين سوخته و مورد و حضض مساوي سائيده به آب عنب

  منع نبات شعر

  آنچه موي را از روئيدن بازدارد يا مخدر مبرد بود يا مسدد مسام يا بالخاصيت ليكن در استعمال همه الزمكه آنبد

بنوره حلق كنند بعد آن مخدرات مانند بزرالبنج و افيون و شوكران ضماد نمايند و يا  كه اول موي را بكنند يا است

مسددات مسام مانند سفيده و شب و يا ادوية بالخاصيت مثل خون سنگ پشت و يا بيضة مورچه و يا خون وزغ 

م يابد مثل خون  گويد كه گاهي احتياج بمنع نبات شعر افتد و اين بهر دواي مكثف اتماانطاكيكالن طال كنند 

 و به سركهغوك و روغن آن و روغن شبپر و بيضة مورچه و بيخ و زرنيخ سرخ و اقليميا و سفيداب و تخم خشخاش 
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 سگ بسايند تا به شيرزيت و زهرة بز بنوشادر هر واحد بطال بعد نتف شعر و در خواص آمده كه چون سر شبپر را 

نويسد كه ضماد باقالي   ميسويديدر اول مرتبه منع گردد  غليظ گردد و بر موضع نتف موي طال كنند كه آن

غيرمقشر به آب و كذا خون حربا و كذا شير يتوع و برگ آن مكرر و كذا آرد ترمس و كذا خرنوب نبطي و كذا زرنيخ 

سرخ به آب برگ بيخ سرشته و كذا مغز سر خرگوش هفت بار و كذا تخم بادروج سه درم بورق يك نيم درم باريك 

 شيخ منع نبات شعر كند به تكرار عسل آيد هر واحد بعد نتف به قوام بلسان و ميعة سائله سرشته تا به روغنسوده 

 بيخ و افيون و سركه طال كنند و به عده اول نتف مو كنند كه آن منع كند مثل آن رافرمايد كه مخدرات مبرده  مي

 آن را چون  استت غوك نيستاني خشك كرده از مانعاشوكران به اينها و تنها در سركه جوش داده بهتر بود و جرم 

 كه در آن به روغن آرند و گويند كه طالي او به عملبسايند و بلعاب اسپغول يا آب بيخ يا سركه آميزند و مكرر 

ي كه در آن خارپشت پخته باشند و گاهي در آن ادعاي به روغنغطايا پخته باشند منع نبات شعر كند و همچنين 

اند بگيرند قيموليا و سفيداب ارزيز هر واحد يك جزو شب نيم جزو به آب  ذكر كرده در اين د و آنچهضد اين كنن

بيخ تر بسايند و قومي زعم كرده كه خون غوك اجامي و خون سنگ پشت نهري منع از نبات كند و گويند كه 

يند كه بگيرند غوك نيستاني و سازند و گو  مركب مياز اينهمچنين خون شبپر و دماغ و جگر اوست و گاهي دوائي 

خشك كنند و بگيرند از خشك آن و از خون سنگ پشت نهري خشك كرده و از بورق سرخ و از مرداسنگ و از 

 به روغنصدف مرواريد سوخته مساوي و به آب سرشته بر نتف شعر در زهار و بغل استعمال كنند و تخم انجره 

د كه بيضة ماهي و ديگر ادوية مذكوره طال نمايند پس اگر موي  گويمجوسيسوده ماليدن بقوت انتثار شعر كند 

نويسند   مي جرجانيوايالقي  بر كنند و بعد كندن اطليه و ادهان مسطوره بمالند آن را كه چند بار  استبرويد الزم

 و هر  كه پيه مرغ بعد كندن موي طال كننداين است بسايند و طال كنند و آنچه مجرب است به سركهكه بزرالبنج 

 بعد كندن موي مكرر طال كردن به سركه باطل شود و اسپغول كه آنتر گردد تا  بار كه بر آن طال نمايند ضعيف

 گفته هر موضع از جالينوس كثير طال كنند و به مرات گويد كه بعد نتف جندبيدستر و عسل ابن نوحباطل كند 
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سرايان و آنچه از امر  ال در كف دست و بدن خواجهبدن كه بسيار سرد شود يا خشك گردد بر آن موي نرويد مثل ح

 گويد زني كه ريش او برويد بايد كه محمدبن زكريااند و  اند دروغ گفته غوك و حكم در منع نبات شعر ذكر كرده

ادرار حيض او كنند تا ممكن بود و فصد مدام از پايها كنند و تبريد مزاج او نمايند و بر موضع بعد كندن موي 

رزيز و قلقند و افيون سوده طال كنند و اگر از تبريد خوف كنند شب بر آن طال نمايند و مداومت آن كنند سفيداب ا

العهد بوالدت بعد كندن موي طال كنند موي نرويد و گفته كه  كه البته موي نرويد و گفته كه چون شير سگ قريب

 كف دريا و زرنيخ سرخ و به عده اوقيه بماند  غطايه دو عدد در دو اوقيه زيت بپزند تا يك استعديل اين دوا بي

 روي بنطرون خوب شسته بر آن طال كنند و صبر به عده نيم اوقيه بر آن پاشند و بپزند تا غليظ شود هر يكنطرون 

 مقطر سخت ترش با نمك به سركه بشويند و آن را در حمام داخل شوند و به عده موي منقلع شود كه آنكنند تا 

رگاه ابتدا بسوزش كند بشويند و بر آن موم و روغن گل بمالند كه اين البته موي را باطل كند طال سازند پس ه

بايد كه در لطخ موضع به اين ادويه   ترش كهنه را تجربه كرديم ليكن ميبه سركه گويد كه افيون محلول گيالني

كنم كه منبت شعر  ذا امر ميكمال سرعت كنند بخوبي كه تفاوت زمان محسوس ميان كندن موي و طال نباشد فله

را بقطرة دواي محلول لطوخ نمايند پس موي بر كنند و مالش موضع بدوا كنند تا در مسام نفوذ كند بعد از آن پاك 

نمايند و تجديد لطخ دوا و مالش كنند حتي كه از دواي اول آنچه مخلوط بباقي غذاي شعر باشد خارج گردد پس 

ت تسديد او نمايد پس هرگاه اين عمل مكرر كنند يعني تكرار كندن موي و طال مسام بدواي صرف پر شوند و نهاي

كردن دوا سه مرتبه نمايند و نهايت هفت مرتبه در آنجا موي نرويد و گويند كه آنچه براي ابطال شعر تجربه كرده 

بعد كندن موي  كه بدان نيم درم نوشادر آميخته باشند و ماليدن سورنجان  استشده بعد نتف طال بزهرة جدي

نويسند كه آنچه منع روئيدن مو كند از   ميبعضي اطباكند و جميع مجففات منع نبات شعر كند  ابطال آن مي

كند و كذا مغز سر گوسفند و آهك و كذا آهك در سركه پخته و   كه تخلف نمي استانجمله طال كردن پيه تازة افعي

ر مجرب و در بياض استاد مرحوم مرقوم است كه ديوچه در كذا زبدالبحر بترشي ترنج و كذا زرنيخ سرخ ببول خ
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 به سركهنمك غلطانيده خشك كرده با بول بز بسايند و هرجا كه موي كنده بمالند هرگز برنيايند و شير انجير و زلو 

سوخته و تلخة خروس و خون خرگوش و زهرة خارپشت و پيه دراج هر واحد مانع نبات موست بعد كندن آن طال 

 و كذا ماليدن آب پياز با نمك سياه و  است سوده بعد نتف نافعبه سركه طالي كف دريا افيون بزرالبنج كنند و

 آهك شسته پنج درم زرنيخ سوده پنج  استخان سركه آميخته و اين روغن در منع روئيدن مو معمول حكيم علوي

ميشه بجنبانند بعد از آن بر طبق مسي درم روغن كنجد ده درم همه را ممزوج نموده سه روز در آفتاب بدارند و ه

الصناعت مجرب نوشته آب برگ انجير  باب صاحب اكمل در اين  آرند و اين طالبه عملافكنند تا روغن جدا شود 

بيضة مورچه كف دريا آب ترنج مساوي مخلوط كرده بعد نتف دو سه مرتبه طال نمايند هرگز موي از آن موضع نه 

  برآيد

  حلق شعر

 ستردن موي از دوا چيزي ديگر بهتر از نوره نيست اما مردان را حلق موي عانه بنوره مضعف باه است  بهركه آنبد

بگيرند آهك آب ناديده و زرنيخ هر دو برابر كوفته بيخته در آب گرم خمير كرده يك ساعت بنهند پس طال كنند و 

كند واگر قبل از  اوي در آب پخته طال ميبعد دو سه گهري بشويند و بعضي اشخار و شورة قلمي افزوده هر چهار مس

طال بر جلد روغن بمالند از سوزش و قرحه محفوظ ماند و اگر قدري كپور كچري كافور سفيدي بيضه داخل كنند 

جلد خوشبو و خوشرنگ شود و يا بر چهار جزو چونه زنده قدري آب اندازند هنوز سرد نشود كه يك جزو هرتال 

فرمايد كه از آهك دو جزو و از زرنيخ يك جزو بگيرند و   ميشيخده استعمال نمايند سوده بياميزند و خوب لت كر

الحال حلق مو نمايد و اگر از آهك جزو بيشتر و از زرنيخ كمتر  اندك صبر در آن داخل كرده طال نمايند كه في

 نوره و زرنيخ يك يك تر باشد ليكن عمل كند و گاهي تر باشد و اگر آهك زياده كنند در عمل بطي بگيرند معتدل

آب كنند بهتر بود و در آفتاب  در اين پزند حتي كه پر طائر را بسترد و هر قدر كه تكرار عمل جزو گرفته در آب مي

 قوت او اخذ كند پس به اين روغن طال كه آنتر باشد و اين آب بگيرند و در آن اندك روغن بپزند تا  نهادن اولي
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 بطور نمك منعقد شود و آن نمك را در آب استعمال مي كنند و كه آنارند تا گذ نمايند و گاهي اين آب را مي

تر باشد و اگر بدل آهك آب آهك مكرر مطبوخ يا مشمش بگيرند و  خاكستر صدف عمل آهك كند با زرنيخ و لطيف

 اگر اراده كنند و باشد استعمال مي در آن زرنيخ سوده داخل نمايند بهتر بود و گاهي علق اخضر كه زير جراد مي

كنند كه موي باريك برويد و ضعيف شود در نوره خاكستر چوب انگور يا بورق داخل نمايند و خوب بر هم زنند و 

 آب كشك و آب برنج مركب به مثل بشويند و گاهي آهك  و زرنيخ را خربزه آرد جو و باقال و تخم به عدهطال كنند 

آن د و گاهي اعانت بكف دريا مي نمايند و عالج كسي كه نو را كنن سازند و گاهي در آن مر و مصطكي داخل مي مي

 كه تعليف او كم بايد كرد و زود بايد شست و قبل آن روغن گل بمالند و هرگاه به آب گرم اين است سوخته باشد را

ر آن  ببه عدهبشويند بعد آن مدت دراز در آب سرد نشينند يا آب بسيار سرد بر آن ريزند كه اين عالج جيد است 

سوده و صندل طال كنند و خصوصاً اگر بسوزد و اگر بسيار بسوزد از مثل مرهم سفيداب و مثل  به گالب عدس مقشر

 كه بعد آن اين استطال بمرداسنگ مربي بسفيدة بيضه و روغن گل و كافور چاره نباشد و آنچه قطع بوي نوره كند 

 و برگ  استخاصيت عيجب در اين د و برگ شفتالو را و گالب طال كننبه سركه مربي در خوشبو و يا گل به گل

الطيب و اذخر و مانند آن مفرد و  انگور و برگ شاهسفرم سوده و حنا و شجير عصفر و گل سرخ و سعد و سنبل

 كه ازالة بوي زرنيخ و آهك نمايد و مقدار يك مثقال از ر استنويسد كه از خواص صب  ميگيالني برند كار بهمجموع 

آن اند و عادت اطبا   كه اطبا ذكر آن نكردهآن است از اينتر   و عجيب استباب عجيب در اين ند و آنآن داخل كن

 كه بگيرند اين است مجوسي به قولكنند و از طريق حلق شعر بنوره   كه وزن زرنيخ پنجم حصه از آهك مياست

 انگور هر واحد دو اوقيه گل آهك سفيد تيز يك رطل زرنيخ زرد باريك سوده سه اوقيه قردمانا خاكستر چوب

 گل چرب كنند پس به اين طال كنند و تا به روغنخطمي نيم اوقيه باريك سائيده به آب گرم حل كنند و بدن را 

 گل خالص بمالند پس بر آن گل سرخ سوده طال كنند به روغن بشويند و به عدهعمل كردن آن بر آن صبر نمايند 

 گل و گالب بر هم به روغن سرد بدفعات بر بدن ريزند و به آرد عدس و گل سرخ پس اگر نوره بسوزد و آبله افتد آب
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كنند عالج بايد كرد و آنچه قطع بوي  زده طال كنند و اگر حرقت شديد باشد به اشيائي كه بدان عالج حرق النار مي

 نورة ملوكي صفت  و سك بريان و گل سرخ و حنا و مانند آن طال كنندبه صندل كه موضع را اين استنوره كند 

معتدل نافع اوجاع قطن و پشت و ركبه و سائر مفاصل و استرخا و كسل طالي از رطوبات بگيرند وج دو رطل و 

 بگيرند آهك سفيد تيزآب ناديده سه به عدهجريش بسايند و در ده رطل آب به آتش ترم بپزند تا سوم حصه بماند 

ا و قردمانا و انيسون هر واحد يك اوقيه صبر و جندبيدستر هر الطب و سورنجان و عاقرقرح رطل و زرنباد و سنبل

اند   بر آن آبي كه در آن وج پختهبه عدهواحد يك مثقال زرنيخ زرد ورقي نه اوقيه باريك بسايند تا مثل غبار گردد 

لوط ي كه در آن سرشته شود بريزند و بزودي حل كنند و بر آن سفيدي و زردي دو بيضه انداخته خوب مخبه قدر

ي كه حلق شعر كند نهند و دو سه بار تجربة آن كنند پس هرگاه به قدرسازند و بر بدن طال كنند و ساعتي يا كمتر 

 در  به آبي كه در آن خطمي سرخ گل جوشانيده باشند و اين بهترين چيزيست كهبه عدهموي بريزد به آب بشويند 

شخار يك جزو آهك دو جزو زرنيخ زرد روغن بماند  روغن كه حلق شعر نمايد اصفتباب استعمال نمايند اين 

 نوره سفيدي قوي تيز كه موي را حلق نمايد صدف را صفتاستعمال نمايند و ساعتي بر آن صبر كرده بشويند 

 بدان طال كنند و يا به عدهبسوزند و با آن زرنيخ زرد مثل سرمه سوده به آب در صاليه بسايند و دو ساعت بگذارند 

 حلق نمايد به سرعت آن را موي را باطل كند و  كهييدوا صفتند و يا جبسين كه اين نيز سفيد بود كف دريا بسوز

بگيرند آهك نو قوي و بر آن شش چندان آب بريزند و سه روز بگذارند پس صاف كنند و در آن ششم حصة آن 

رنيخ زرد سوده اندازند و در  در آن آب سوم حصة آن زبه عدهآهك ديگر اندازند و همچنين سه بار تكرار نمايند 

 موي دور كند و بعد آن به سرعت پر مرغ را بسترد بعد از آن بدن را بدان بصوف نمالند كه آن كه آنآفتاب نهند تا 

 به سرعتروغن گل بمالند واگر نوره جلد را بسوزد بزودي قدري مرهم جدوار يا روغن ديودار استعمال كنند كه اين 

 مسطور آميخته بمالند كه منفعت عجيب به روغناحراق قوي نمايد كافور بمرهم مذكور يا  زائل كند و اگر آن را

 بنوره مخلوط سازند و يا به آب سوده بر بدن آن را خواه ر استنمايد و بهترين چيزي كه قطع بوي نوره كند صب
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 بĤهك كه بدان عمارات و ن راآ در قطع بوي نوره بغايت مرتبه يافتيم آن را كه هرگاه اين استبمالند و از غرائب 

كنند مخلوط كنانيديم و قطع بوي آن در مدت كمتر از يك هفته گرديد بلكه گاهي در ابتدا نيز بوي  حمايات بنا مي

  آهك محسوس نشد

  تجعيد شعر

 پنج درم هر يكاگر خواهند كه موي جعد شوند مرداسنگ ده درم مازو و آمله و برگ سرو و كزمازج و حلبه از 

د و به آب مورد طال كنند بالجمله آنچه بدين كار آيد ادوية مقبضه است مثل آرد حلبه و روغن او و سدر و مر بساين

و مازو و آهك و مرداسنگ همه مخلوط سازند و يا بر بعض آن اقتصار كنند و بدان غالف سر نمايند و گاهي در آن 

 در اين آن راسوزد چون  ل مي نمايند و آهك اندك ميكنند و گاهي بيخ تنها استعما بزرالبنج يا روغن او داخل مي

 و همچنين كف به سرشندجلد داخل كنند خصوصاً چون بدان دو ثلث او سرد شريك باشد و هر دو به آب سرد 

 بگيرند مازو و كزمازج و سخالة سوزن و برگ سرو يا تخم نيكو استنمك تلخ موي را بسيار مجعد سازد و اين مجعد 

به  مرداسنگ و كتيرا و گل خوزي و آمله هر واحد يك جزو آهك آب ناديده نيم جزو به آب سلخ او و بهدانه و

 گويد كه هركه اراد تجعيد شعر كند بايد كه بگيرد آهك يك مجوسي و استعمال كنند كه مجعد مسودست سرشند

وي طال كنند و خصله خصله جزو مرداسنگ و آمله و مازو هر واحد دو جزو باريك سائيده به آب مورد تر كرده بر م

 بگشايند و بسدر بشويند به عدهروز بگذارند  از آن برشته محكم بپيچند و بربندند و از قبل دوا طال كنند و سه شبانه

 بنفشه و روغن گل چرب كنند و گويند كه آنچه تجعيد شعر كند ادمان غالف او ببرگ سداب يا آب به روغنو 

 به شرابذارند و اندك اقاقيا در آن انداخته بدان غالف كنند و پوست جوز سوخته مازوست و يا صمغ به آب مورد بگ

 كه حلق سر نمايند آن استاند كه سزاوار   گويد كه اطبا گفتهگيالني ر استسائيده طال كردن مخشن و مجعد شع

آس حل كنند تا مثل  به روغن صرف كنند و يا خاكستر صنوبر نو به شراب لطوخ بيخ سفندوليون به عدهقبل هر دوا 

 روغن اضافه به عدهاآلس و چقندر مساوي و به آب بپزند  عسل غليظ گردد و بر سر بعد حلق بمالند و يا بگيرند حب
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كرده بجوشانند تا آب برود و روغن بماند و بر سر بعد شستن او بمالند و يا بگيرند مازو و پرسياوشان و به آب درياي 

 وي را به آب خاكستر بشويند و طال دو روز كنند پس هرگاه موي پيچيدن به عدهشور بسايند تا مثل عسل گردد 

  گيرند بايد كه بشويند و خشك نمايند و روغن آس بمالند كه اين موي را نرم جعد سياه گرداند

  تسبيط شعر

دام بر موي  مگرم نيم كه روغن كنجد به آب گرم درهم زنند و اين استانچه موي را راست كند و در هم شدن ندهد 

ر فرمايد كه عالجش عالج شقاق شع بمالند و بعد زماني به آب گرم بشويند و روغن شبت نيز نفع دارد و شيخ مي

 گويد كه سبب افراط قرشيي مرخيه و لعابات مرطبه نمايند و ها روغن و آن مذكور شد و بالجمله استعمال است

گردد و يا التواي  شود و بتغير مزاج متغير مي او شناخته مي و اين بعالمات  استجعودت شعر يا سوءمزاج حار يابس

شود و ادويه مسبط شعر جميع لعابات لزجه مثل حطمي و اسپغول و  سوراخ و مسام و اين بتغير مزاج متغير نمي

   بنفشه است و غذا حنطيه بكله پائچهبه روغنبهدانه 

  ترقيق شعر و تكثيف آن

آن پس براي ترقيق بايد كه در نوره خاكستر چوب انگور يا بورق آميزند و يعني باريك ساختن موي و غليظ كردن 

 به آب بشويند و به عده بر موي زمانة معتدل بگردانند و يك جا نهاده ندارند تا پوست را نسوزد آن راغلوله ساخته 

 قرشيرقيق آن كند و  شيخ چون بورق در ادوية شعر داخل شود تبه قول بمالند و خربزهآرد جو و آرد باقال و تخم 

 گيالنيگويد كه اگر ببورق غالف سر نمايند ترقيق شعر كند و چون موي كنده بر آن بورق را بپاشند رقيق برويد و 

 و روغن خربزهگويد كه با غسوالت شعر اندك بورق بياميزند و استعمال كنند همچنين آرد نخود يا آرد باقال و تخم 

 به قدرت انجير و پوست درخت انگور سفيد دشتي و گل قيموليا هر واحد  دواي مرقق شعر پوست درخصفتشبت 

ر  برآورده با آن بورق نيم درم و مازوي دبه عدهمن طبي در ديگ نو كرده گل حكمت نموده در آوة كالل بسوزند 

به ستار  بگيرند بورق پنج استار و نيم قيشور بريان سه اوقيه شب يك اديگر سه عدد سائيده استعمال كنند است
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كند بيخ سوسن خشك و برگ مورد صحرائي سياه و بيخ   نفع ميآن را مذكور سوخته استعمال كنند و ايضاً طريق

آن روغن استعمال كنند و اولي طريق استعمال اين  كرمة بيضا هر واحد نيم اوقيه آرد ترمس يك نيم قسط و بي

 آب چندان افزايند كه قوام او رقيق به عدهمالند  كه اندك از آن بگيرند و به آب لت كنند و بدست خوب باست

 به عملگردد و بدان موي را بشويند و بدان لطوخ و غالف سازند و اين در هر روز دو مرتبه و در شب يك مرتبه 

 گويد كه گاهي نرمي در سر موئها پديد آيد حتي كه گمان شود كه نصف آن باريك و نرم شده و نصف طبريآرند 

 كه جائي كه در آن اين مرض افتد يا اين استلب گرديده و سبب اين علت از خارج بود ققط و آن ديگر غليظ و ص

  است سبب افروزند و اما عالج اين قطع قرب درياي شور باشد يا قريب كورهاي آهنگران و جائي كه در آن آتش مي

 ابن نوحباشد  ع قطع سبب غني مي و مالش روغن بنفشه از سائر ادويه م استواال بهترين عالج آن ماليدن روغن

 كه بگيرند حلبه و بزركتان هر واحد ده مثقال بيخ ني اين استگويد كه گاهي تكثيف شعر حاجت افتد و دواي او 

 بر موضع به سركه پنج مثقال باريك سائيده هر يك دو مثقال اقاقيا و مازو و جوز و ايرسا هر يكخشك و قردمانا 

 كه به آرد جو و باقال و كرسنه و بورق و نطرون و كف اين استق و تجفيف موي كند طال كنند و دوائي كه ترقي

  دريا و كندش و خربق سفيد و سياه و بيخ جاؤشير و همه آنچه جال كند مفرد و مركب طال نمايند

  تشقير و تخمير شعر

ا اشقر سازد حناست  ميان سرخي و زردي پس آنچه موي ر استيعني اشقر كردن و سرخ نمودن موي و اشقر رنگي

 سرشته و مثل شب و اسپرك مخلوط كرده و زعفران تنها همين عمل دارد و به همو دردي شراب و راتينج 

نويسد گويند كه رطوبت سيالة ني نبطي تازه پوست دور كرده چون بر آن از جانب ديگر آتش   ميالرئيس شيخ

 چندان صبر كنند كه بر حنا صبر بر اينزاج و روشن كنند خضاب مثل ذهب كند و همچنين زنگار آهن به آب 

 به طبيخنمايند و بگيرند حناوه روي شراب و راتيانج مساوي و اندكي اذخر و بدان خضاب كنند و يا بگيرند حنا و  مي

اند كه خضاب بشب و اسفرك و بزعفران و يا بمر و نمك شور كنند و يك  كندش سرشته خضاب نمايند و گفته
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كنند و چون تكرار طال بترمس در سركه سرشته نمايند موي را  د و گاهي اين را چند روز مكرر ميشبانه روز بدارن

سرخ كند و ايضاً بگيرند ترمس سوده ده درم مر پنج درم نمك شور سه درم دردي شراب خشك كرده سوخته سه 

ذريون زرد دو اوقيه  بگيرند سماق دو اوقيه مازو سه اوقيه آمحمر قويدرم آب خاكستر چوب انگور كفايت 

پرسياوشان دو باقه افسنتين يك باقه ترمس مقشر خشك دو كف كوفته در ده رطل آب چند روز تر كنند بعد از آن 

 و گويند كه بگيرند دردي  است بر سر ضماد كنند و گويند كه سعد و كندش در آب خوب پخته مقشر قويگرم نيم

  وغن اذخر آميزندشراب سوخته و غير سوخته و در روغن بان يا ر

  تبييض شعر

 كه سرگين خطاف و پوست خشخاش و لفاح و كافور و تخم ترب و گوگرد نرم اين استآنچه موي را سفيد كند 

 آرند تا موي به عمل طال نمايند و چند كرت به عدهسوده بزهرة گاؤ و سركه سرشته اول موي را بگوگرد بخور دهند 

وك و نسرين و ماش و زهرة بو صبر سفيد و ر استيضات شعر سرگين پفرمايد كه از مب  ميشيخسفيد گردد و 

 و خصوصاً به سركه و خصوصاً  استپوست ترب و زهرة نر گاؤ و بخار كبريت و گل كبر و گل زيتون مفرد و مجموع

بعد تخبخير آن بگوگرد و بگيرند تخم راسن و پوست ترب خشك و شب و با نصف جزو صمغ عربي جمع كنند بعد 

ن و ايضاً بگيرند برگ نسرين و پوست خشخاش و لفاح و اگر بدل اين هر دو بيخ كنند قوي باشد و آميخته كوفت

به پيچيند  كنند پس در كبريت مي كافور و گالب بود بهتر باشد و گاهي موي را مبلول مي در اين خضاب سازند واگر

 كه اين است گويد كه آنچه موي را سفيد كند نيگيالآرند   ميبه عملكنند و در شب دو مرتبه   تبخير بدان ميعده

اين  حل كرده با خطمي آميزند و چيزي كه بدان موي را بشويند به سركهبگيرند غنچة قلومس سفيد و بسوزند و 

 نيم اوقيه آميزند به قدر ثمر قلومس و شب و پوست ترب هر واحد يك درم كوفته با سريش پوست بقر است

 و استعمال خوشبو و بخور و خاصةً  استضات شعر روغن بنفشه و نسرين و يا سمين گويد كه از مبيابومنصور

گالب و كافور و تعب و خوف و هم و غم و اين دوا موي را سفيد كند بگيرند خررالخطاطيف و راسن خشك و ماش و 
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خته غالف سر تخم ترب و تخم نسرين و ياسمين و گوگرد و شكوفة كبر خشك كرده سائيده بزهرة بقر و سركه آمي

 ياسمين كنند و به روغن نمايند و هرگاه سفيد شود تعاهد مالش او به مراتنمايند بعد تبخير بكبريت و اعادة آن 

 كهنه سائيده طال كنند نيز به شراب بسايند و بر موي طال كنند سفيد كند و اگر گوگرد را به سركهاگر ماش را 

صورت  در اين وي به اين سبب سفيد گردد كه غذا خوب هضم نشود واند كه گاهي م سفيد نمايد و بعض قدما گفته

 بعضي مرضي را موي سفيد گردد و چون صحت يابند سياه شود و كه آنخون مائي گردد و اين دريافت شود از 

 گويد محمدبن زكريا سياه نمايد چون بدان استحمام كنند آن راگويند كه آب گرم موي را سفيد كند و آب سرد 

 كه ترب به آب سوده اين استكند و اما آنچه سفيدي موي سفيد افزايد   سفيد ميآن را به مراتن موي كه كند

   تنها يا آب رائببه شير كه در آن شكر حل كرده باشند يا به شيربدان غالف سازند و صبح بشويند به آب شكر يا 

  قمل و صيبان و قمقام

 بفارسي آن را كه با موي متعلق بود و  است صيبان بيضة سپشقمل را بفارسي سپش نامند و بهندي جون گويند و

 كه متبشت بمسام و غائص  است و بهندي ليكه گويند و قمقام نوعي از قمل) استرشك بمعني تخم (رشك نامند

 بدان رسد سر آنها بيرون گرم نيمدر آن باشد و مثل بيخهاي موي نمايد كه اندك ورم گردد و چون گرم شوند يا آب 

 و اين را طيوع نيز گويند و بهندي جم جون نامند بالجلمه سبب تولد اين هر سه نوع فضول حار رطب ردي بود آيد

 غلظ خود از مسام خارج نشود و چرك بدن با وي آميزد و به سبب ظاهر جلد دفع كند و به سوي آن راكه طبيعت 

 مسام بيرون آيد و لهذا اكثر كساني را حادث گرم شود و عفونتي پذيرد پس حيوان مذكوره از آن متولد گردد و از

كنند و ادمان اغذية  تأخير شود كه غسل كمتر كنند و جلد خود را از چرك پاك ننمايند و در غسل جنابت و حيض

 ظاهر به سوي شيخ گاهي اعانت كند بر تولد قمل اغذيه مولد كيموس جيد رقيق متحرك به قولردي نمايند و 

 حركت به مثلركات محركة آن اعانت نمايد والسيما چون با آن بخار متولد از مني يار گردد  حبر اينمثل انجير و 

جماع و گاهي اعانت كند بر آن ترك پاك كردن بدن و غسل و استعمال چيزي كه تقتيح مسام جلد نمايد و تحريك 
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 آن داخل شود به سويبعفنيه  تحلل كند و نسيم مانع اين از استحاالت عفنيه و شبيه به سويمواد محتسبه در آن 

و گاهي قمل غلبه كند حتي كه صاحب او مثل صاحب يرقان شود و رنگ او زرد گردد و اشتهاي او ساقط شود و 

 گويد كه قمل اكثر در سفرها يا از تغير آبها و كثرت تعب و عرق و ابومنصوربدن او نحيف و قوت منحل گردد و 

 گويند كه اكثر از امتالي اخالط و تداخل و تناول بعضيشود و  قع ميچرك و قلت استحمام و لزوم يك جامه وا

به  هرگاه بسيار شوند بعد از نضج عالجافتد  انجير و شير يك جا و كم شستن پارچها و خوردن گوشت سوسمار مي

نمايند و  بلغم از مسهل آن تنقيه كنند و برگ خرزهره و مويزج و قسط و مغز بادام تلخ در سركه آميخته طال منضج

اگر ضرورت باشد گاه گاه سيماب در آب ترب آميخته در سر انداخته باشند و اگر سيماب را در خاكستر پاچك 

دشتي و روغن كنجد چندان بمالند كه كشته شود و در سر اندازند نيز قمل را بكشد و گويند كه اگر زيبق را در 

 در كمر بندند آن راند مرتبه تر نموده خشك سازند و سركه يا آب برگ ترب سحق بليغ نموده ريسمان را در آن چ

 و هرچه در كشتن كرم مذكور  استسپش را قتل نمايد و شب يماني به آب سوده ماليدن نيز كشندة قمل و صيبان

شد اينجا نيز مفيد بود و پوشيدن حرير و كذر و روشني مهتاب نشسته شانه كردن بالخاصيت نافع بود و پيوسته 

 و نو پوشند و پاك دارند و عطرها بمالند و حمام متواتر نمايند و در آب نشستن و غسل كردن جامهاي سفيد

 كه بنوره سترده سيماب آن است و چون بتدابير مذكوره دفع نگردد مويهاي تمام بدن بپاكي و بهتر ر استاالث عظيم

مالند و همچنين زرنيخ در آب برگ را در آب برگ حنا و يا شريفه و در آب دهن صائم كف مال كرده بر همه تن ب

فنجنكشت و افتيمون هندي سوده و اگر ريسماني از موي شتر نر بافته در سيماب بيااليند و در گلو بندند مدتي 

 و انگور و ديگر ميوهاي خربزهفائده عظيم بخشد و خوردن باقالي تر و نعناع سبز و شلجم و شفتالو و زردآلو و 

دارو و امرود و حلواي ناطف اجتناب ورزند و گويند كه   و از تناول توت و كيلر استاالث شيرين پرآب و مدرات عظيم

 حل كرده و غسل بعد يك ساعت قتل نمايد و عالج قمقام مثل به سركهصيبان را مالش سرگين سوسمار و نوشادر 

نار پخته باشند و طال  و ميعه و فلفل سفيد و پوست ادفلي و غسل به آبي كه در آن اشنه و برگ  استعالج قمل
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 سويدي گويد كه دمعة قسوس و كذا بخور مصطكي در اقوال حكما بكشد آن رابحنا و سركة تند و برگ خرزهره 

 و لطوخ  است و آب سداب در سر انداختن و يا در حمام ماليدن مجرب ابن ماجه استقتل قمل و صيبان مجرب من

به ي شير لبالب يا آب آن و كذا مويزج و زرنيخ سرخ يا زرد  و طال است حرمل مجرب مالقيبه روغنسر با بدن 

 و كذا اكسيال به زيت و كذا قطران و كذا زراوند طويل و كذا روغن غار و كذا اثمد به عسل و كذا زهرة گوساله شراب

 و كذا روغن ايرسا و كذا به زيت سرشته و كذا برگ انار و بيخ حماض سوده به عسل پنج درم هر يكو خطمي 

 و زيت و كذا سرگين فيل و كذا روغن جوز كهنه و كذا خاكستر چوب طرفا و به سركهروغن بيخ و كذا خون بوم 

 خشك آن و كذا آب نمام و كذا آب شاهتره يا طبيخ او و كذا خربق سفيد و مويزج به طبيخغسل به آب حرشف يا 

ك اندراني و كذا سركة ممزوج به آب درياي در آب حل كرده و كذا آب بابونه تازه يا طبيخ خشك او و كذا آب نم

شور و شستن پارچه به آب خاكستر و كذا آب خاكستر جفت بلوط و ذرور و بخور قصب الزريره هر واحد قاتل اقسام 

نويسد كه در عالج قمل بسيار متولد غيرمنطقع النسل اوالً   ميبوعلي آن است و اكثار خوردن ترب مولد  استقمل

 ظاهر نمايند از آنچه ذكر آن به سوي و اصالح تدبير و ترك چيزهاي كه تحريك مواد به فصدصاً بتنقية بدن و خصو

كرديم احتياج افتد بعد از آن ادوية موضعيه استعمال نمايند و ادامت استحمام و پاك كردن بدن نفع كند واگر 

بديل پارچها نمايند و حرير و  كه مدام ت استمداومت غسل به آب شور پس به آب شيرين كنند بهتر بود و الزم

 در ادويه موضعيه و اماكند  نوشند و قمل را قتل مي  پودينة كوهي ميبه طبيخكتان بپوشند و گاهي ادويه مثل ثوم 

به  خارج باشد پس اگر امر عظيم تر بود احتياج افتد به سوي دوائي كه مجفف محلل جذاب به سوياحتياج شود 

 و ايضاً برگ و بيخ حماض  استبه زيتسميه مخلوط سازند و از ادوية موضعيه سماق  با آن قواي ادوية كه آن سوي

به  و يا برگ آزاد درخت يا برگ انار يا برگ حنظل يا برگ مخلوط سازند و از ادوية موضعيه سماق به زيتو يا شب 

برگ حنظل يا برگ آس يا  و يا برگ آزاد درخت يا برگ انار يا به زيت ست و ايضاً برگ و بيخ حماض و يا شب زيت

 و  است و روغن ترب عجيب استبرگ سرو يا برگ بزركتان و قصب الزريره و دارچيني و روغن قرطم نافع مانع
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پوست سليخه و زراوند و عاقرقرحا و بيخ خطمي و نمام و جعده و انيسون و مشكطرامشيع و تخم انجره و برنجاسف 

م قسط نيم درم بورق يك درم نشاسته برابر همه اول نوره استعمال كنند و قردمانا و يا بگيرند شياف ماميثا سه در

پس بر بدن طال نمايند و از غسوالت طبيخ ترمس جيد و قويست و طبيخ چقندر و طبيخ طرفا و طبيخ پودينة 

 و  و مرارات اگر در غسوالت افتد بهتر باشد و از بخورات تبخير بكندشر استكوهي و طبيخ برگ سرو و برگ صنوب

 كه بگيرند مويزج و زرنيخ سرخ و بورق و همه اين استمويزج و زرنيخ و پشك خاصةً بكبريت است و از ادوية قويه 

 و يا برگ حنظل و يا به زيترا در سركه و زيت سائيده بر سر طال كنند و يا خربق سفيد و بورق و يا برگ خرزهره 

د پس سيماب انداخته بسايند تا سيماب كشته شود و اين بگيرند خردل و كندش سوده و بر آن اندك سركه اندازن

قوليست از همه ادويه و همچنين آنچه بگوگرد و زرنيخ و زراوند و خاكستر بلوط و قسط و مر بسازند و يا بگيرند 

 و اين طالئيست قوي و به سرشندي كه در آن ادويه به قدركندش و زرنيخ سرخ و زراوند طويل و قطران و زهرة بقر 

ضاً قطران و جنطيانا و زرنيخ و روغن سوسن و ايضاً مويزج و برگ خرزهره و شب يماني و ايضاً در حمام طال كنند اي

 سرشته بعد استعمال به سركهبشياف ماميثا يك جزو دو بورق نيم جزو و قسط تلخ يك جزو و نشاسته برابر همه 

 و خصوصاً چون ابتدا بغسوالت كنند از ر استويزج بهت برند و استعمال اين ادويه بعد تبخير كندش و مكار بهنوره 

 بر سر يا بدن يا مكاني كه در آن قمل به عده گويد كه ابتدا به تنقية بدن كنند ابومنصورجنس ادويه آيد كه شد 

پيدا شود بصبر و بورق و مر در حمام طال كنند و تا يك ساعت بدارند پس به آبي كه در آن برگ مورد و برگ صنوبر 

ر كوفته جوشانيده باشند بدن را بشويند و اگر قمل خاص در سر باشد بگيرند خربق سفيد و بورق يك يك جزو و ت

مويزج ثلث جزو و سائيده در روغن گل حل كرده بحمام طال نمايند و بعد يك ساعت بشويند و اگر صعب قوي باشد 

يخ حماض ثلث درم كوفته بسركة خمر سرشته  يك درم مويزج نيم درم بهر يكبگيرند بورق و سماق و خربق سياه 

 گل طال كنند و برگ آزاد درخت يا دفلي در روغن آميخته بمالند و به روغنبدان سر را بشويند و يا سيماب مقتول 

يا به آب نطرون سر را بشويند و يا طالي بدن بزرنيخ سرخ و مويزج و كندش و بورق سركه نمايند و ساعتي بگذارند 
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 به روغن گرم بشويند و تبخير جامه بكندش يا ترمس يا برگ آزاد درخت و قسط كنند و يا كندش را  به آببه عده

بايد   گفته كه صاحب اين علت را ميابن سرافيونحل كرده بمالند و يا زرنيخ زرد و گل سرخ بر بدن طال كنند و 

 گويد كه سبب قمل ثابتولد قمل و  در ت استكه اغذية غليظة حاره و انجير خشك ترك نمايد كه اين را خاصيتي

 بعض آن حادتر از بعض ديگر كه آنها رطوبات حادة غليظه است مگر  و حكه و جرب و حزاز و حصف و سعفه همه

 گويد كه در مرض طويل قمل ابن ماسويهنمايد و  كند نفع بديگر مي ها از ادويه مياز ايني به يكبود و هر آنچه نفع 

 گويد كه چون قمل كثرت نمايد تنقية بدن بحب ايارج يا حب صبر يا نقوع آن كنند ياسابن الشود  كثير عارض مي

و بعد از آن اغذيه محموده بخورند و صرف عنايت بپاك كردن بدن از چرك نمايند و به آبي كه در آن نمك و صعتر 

 از اغذية خصوصاً غليظة  متواتر غسل كنند و لباس توزي و كتان بپوشند و طعام شب و امتالبه مراتپخته باشند 

مؤلد بلغم ترك نمايند و از انجير رطب و يابس خاصةً حذر كنند و بسيماب مقتول مع مويزج به اندك روغن قرطم 

 خستة به روغنسوده بر بدن طال كنند و يا بگيرند زراوند طويل و برگ صنوبر و باريك سائيده بزيبق مقتول 

 سبوس جوشانيده باشند و يا بگيرند زرنيخ سرخ و زراوند طويل مساوي و مشمش آميخته بمالند و به آبي كه در آن

 بان سرشته بر بدن طال كنند و صيبان را خاصةً سيماب مقتول مع سرگين سوسمار و نوشادر به روغنكوفته بيخته 

مايند و روغن  تربد مقوي بغاريقون نبه مطبوخ سرشته بر موي ماليدن قتل نمايد و عالج قمقام بتنقية بدن به سركه

 بادام به روغنخستة مشمش تلخ بمالند و يا بگيرند پوست انار و اشنه و اشنان و فلفل سفيد مساوي و كوفته بيخته 

 سرشته بر به سركهتلخ آميخته بر بدن مالند و يا بگيرند برگ خرزهره و مويزج و سيماب مقتول مساوي و كوفته 

 كنند اگر خون زائد بود و به فصددن ممتلي ردي اخالط باشد استفراغ  گويد كه اگر باهللا هبه ابنبدن طال كنند 

بدواي مسهل اگر يكي از اخالط ثالثه غالب باشد يا مطبوخ يا بحب ايارج و بعد تنقيه در حمام داخل نمايند و امر به 

 از اغذية مولد  به آب شور كنند تا جلد ايشان از فضول محدث قمل پاك گردد وبه عدهاغتسال به آب شيبه اوالً 

عفونت مثل شير و ماهي و اطعمة مالحه منع كنند و اين طال كه منع تولد قمل كند استعمال نمايند زرنيخ و مويزج 
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و خردل هر واحد يك جزو صبر و مر و گل سرخ و مرداسنگ و بوره و شيح سوخته و شياف ماميثا هر واحد دو جزو 

 و روغن به سركه جمله ادويه سائيده هم وزنماض سه جزو نشاسته سيماب كشته و زراوند هر واحد يك جزو بيخ ح

گل سرشته شب بر بدن طال كنند و صبح در حمام داخل شوند و به آبي كه در آن شيح ارمني پخته باشند يا به آب 

نفشه چقندر بشويند و بدن را بسبوس كوفته و آرد بقاال بمالند و اگر قمل در سر و ريش تنها باشد مريض را قرص ب

دهند و طالي مذكور بر سر و ريش طال كنند و سر را ببرگ آزاد درخت بشويند و مريض چشم را بپوشند تا چيزي 

  گويد كه عالج قمل استفراغ بدنطبرياز آن بچشم نرسد و بد عارض نشود و بر بدن روغن گل و كافور بمالند 

ت و صناعت و غيره تا بدن پاك گردد چه اكثر  وجوب قوانين آن از سن و مزاج و بلد و فصل و عادبه حسب است

مرض  در اين اناتر استگردد تولد آن به اين استفراغ و لزوم پرهيز و آنچه اطباي ما شود قمل و منقطع مي متاثر مي

 ايارج فيقرا يك درم سيساليوس يك نيم درم خربق سياه يك نيم  استكنند اين حب دواي مستفرغ استعمال مي

 دو درم سكبينج در شراب تر كرده سه درم دراچيني دو درم همه را سائيده در هر يكم كرفس دانگ افسنتين تخ

 و بر هر شربت آن يك دانگ هليلة زرد و يك دانگ سقمونيا اندازند شربتي از آن سه درم و نيم و به سرشندشراب 

نجير و منع از انجير نزد ابن سيار كنند سيما از ا علت از اشياي مؤلد رطوبت و از جميع فواكه منع مي در اين اطبا

 صاحب او را استكسار انجير زيرا كه از قوت انجير اخراج چرك از عمق  استگويد كه واجب  او ميكه آنخطاست بهر 

كند بهر  اند كه انجير قمل پيدا مي  پس اگر از باطن مندفع شود غسل او از ظاهر بدن كند و آنچه گفته استبدن

كند پس الجرم چون بجلد و مسام او برسد و از انجا پاك نه كنند از آن قمل متولد گردد و  ي او اخراج چرك مكه آن

اما چون انسان پاك به غسل بدن بود و استحمام نمايد و تبديل لباس كند قمل پيدا نشود و هرگاه انسان لزوم 

د و بعد از آن از تولد قمل ايمن باشد پرهيز و استفراغ موافق كند و ادمان اكل انجير نمايد در بدن او چرك باقي نمان

الغار يك يك جزو مويزج دو جزو و چرك نقره   كه بگيرند برگ خرزهره و حباين استكنند  و آنچه بدان طال مي

ربع جزو سيماب مقتول ثمن جزو همه را باريك در سركه حل كنند و حلق سر نموده طالي رقيق يك بار نمايند 
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 كثرت به سبب صعوبت خلط مؤلد او و يا به سبباده نيفتد و گاهي در دو بار مفيد نشود واكثر حاجت او از دو بار زي

آن پس اعادة آن بدفعات كثير نمايند و اگر نفع نكند بگيرند يك رطل سركه و در آن پنج درم تخم كرفس و يك 

 كه نگاه  استركه الزم گل بر سر بمالند و نزد استعمال اين سبه روغن آن رادرم ميعة يابسه خوب بجوشانند و 

بمزاج مريض كنند پس اگر رطب باشد بغير فكر استعمال آن نمايند و اگر مزاج دماغ او يابس باشد استعمال او به 

 بنفشه و روغن كدو و مانند آن كنند و بهترين چيزي كه در طالي اين به روغناحتياط كنند و استنشاق آن 

 كه عام  استگردد و آن نيز علتي معروف بقمله النسر مذكور مي كه در مرض ديگر آن استكنند  استعمال مي

 كه مذكور شد از احتباس Ĥن است اگر اين در سر پيدا شود صعب باشد و سببش همكه آنبجميع بدن باشد غير 

 فساد چون عام گردد و اشتداد نمايد و در خلط وسومت باشد قمل متولد از آن بزرگ كه آنرطوبت و فساد آن غير 

 خارج جلد بيرون آيد و نصف او زيرجلد بماند پس بميرد و اين قمل النسر نزد به سويو گاهي نصف اين قمل بود 

Ĥن ماست و قمل النسر مطابق قول ديگر اطبا در باب سموم مسطور گردد و عالج قمل بزرگ كه ذكر آن كرديم هم

نمايد و سر را از آن پاك  قمل را هالك ميكنند حتي كه   كه براي قمل مذكور شد و آنچه بدان بر جلد طال مياست

كند اين طالست بگيرند اقليمياي فضي و ذهبي هر واحد يك درم مويزج بيخ كبر پوست شجر آزاد درخت و  مي

برگ آن و ميعه و برگ خرزهره هر واحد پنج درم كندش يك نيم درم همه را در سركه بپزند تا مهرا شود و مثل 

روز راحت  د به احتياط و مراعات مزاج دماغ مريض و در هر سه روز بشويند و يك شبانهحريره گردد بر سر طال كنن

و در نوع اول و در جرب نفع  در اين داده باز اعادة آن نمايند و حلق شعرا و در هر سه روز يك بار كنند و آنچه

 و عالج شخصي بشرب آب  بنوشند و در آن نشينندآن را كه  استكند آبهاي شور و شبي و نطروني و كبريتي مي

ان بصره به اين طور نمود كه شب و ر است بادام نمودم و صحت تام يافت و ابن ازرق عالج زني در مابه روغنكبريتي 

 بر سر او ريخت و آن زن چاق شد و موي سر او بعد حلق يك بارنطرون و نمك و كبريت در آن جوشانيده هر روز 

نويسد كه   ميگيالنيلت در جميع بدن ممتنع نيست السيما در بالد حار رطب تر از اول روئيد و حدوث اين ع كثيف
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باشد پس اگر قمل در جميع بدن بود فصد هفت اندام گيرند و اگر در سر  اكثر تولد قمل از كثرت خون فاسد مي

ناطف و  و پرهيز از اغذية غليظه مثل ر استبيشتر باشد فصد سر رو كنند و غذاي ايشان آنچه ملطف باشد بهت

ريزد و آثار آن باطل   و بساست كه قمل فرو مي استعصيده و هريسه و كرنب و نمكسود و امثال اينها واجب

 به زيتگردد به اين تدبير اعني فصد و استفراغ و اصالح غذا و مالزمت پرهيز و مويزج يا زرنيخ سرخ يا هر دو  مي

 و يا مفره به عسل و يا عصارة قسوس كه آن عوسج است تبه زيكهنه سوده يا سركه و زيت لطوخ سازند و يا فلفل 

 سوده نفع كثير بخشد و به سركهالغار و گاهي مويزج   و يا قطران و يا زفت رطب بشب و يا عصارة حببه سركه

 و اگر با آن بوي كبريت باشد قويتر ر است ليكن زيبق بسيار قويت استترين ادويه براي قتل قمل كبريت و زيبق قوي

 و ايضاً بگيرند خربق سفيد و حرف و ترمس و در آب پخته بدان غسل كنند و ايضاً بكندش و كبريت و قمقام گردد

 كه برگ غار و اين استشود و دواي مخصوص براي او   كه در بيخ ابرو يا بيخ مژگان يافته مي استقمل كوچك

جوشانند تا مهرا شود پس خرقه بر سبابه پوست بيخ درخت انار و ديگر ادويه كه در ذيل عالج بهر آن مسطور شد ب

به  متواليه بمالند و تعاهد قطع آن بسر سوزن در آفتاب نمايند به مراتپيچيده در آن آب فرو برند و بر موي ابرو 

 تدبير به اندك سعي بريزد و اگر اين كفايت نكند بگيرند از اين بيرون آرند كه آن را چند روز بشانه يا بناخن عده

 آميخته بر موضع طال كنند بعد از آن اگر از كثرت به سركهوشادر و يك حبه سرگين سوسمار و سائيده يك حبه ن

استعمال ادويه و مالش موي ابرو بريزد بعد زوال اين مرض روغن الدن و روغن غار استعمال كنند و بخطمي در 

 به عدهكرد  ند روز بقطران طال ميكرد و چ حمام بشويند و سلمويه امر بكندن موي ابرو وقت حدوث اين مرض مي

شد و موي ابرو  نمود و صحت تام مي  غار و روغن الدن ميبه روغنادمان بر شستن آن به آب گرم  و عقب او مالش 

شد بعد تنقيه غرغره  روئيد و گاهي در معالجة اين مرض در مژگان چشم چون در آن حادث مي بهتر از اول مي

  كند شود و نفع سريعتر مي موضع به اندك زهره نر گاؤ زياده كرده ميبمويزج و عاقرقرحا و طال بر 

  امراض ظفر يعني بيماريهاي ناخن
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 كه در بيخ ناخن حادث شود با سرخي رنگ و سوزش و درد شديد و ضربان و تمدد قوي و  است گرم  ورمداخس

آرد و گاهي  تب  شدت درده سببب آن ناخن ساقط گردد و درد او تا بغل و بن ران رسد و گاه به سبببساست كه 

انگشت را خطر باشد و  در اين متقرح شود و مودي بتاكل گردد و گاهي از متقرح او ريم دقيق بدبو سيالن كند و

 بمنبت ناخن و  استاين ورم را در هندي بسهاري و بس گانه و اونگل بيره نامند و سبب آن ريختن خون غليظه

 و سببش يا توفر ماده است يا عالج باليد و ر است معني او ورم اظفا است نوشته كه داخس لفظ يونانيانطاكي

 فصد باسليق كنند و زلو بچسپانند و بعد نضج از مسهل صفرا تنقيه نمايند و عالجگاهي از خارج بود مثل ضربه 

بود و وقتي كه مازوي سبز و سركه در ابتدا طال كنند و همچنين اسپغول با سركه كه در برف سرد كرده باشند نافع 

 طال نمايند و اگر اين تدبير فائده نكند روغن را بسيار گرم كنند پس به سركهدرد شديد باشد بزرالبنج و افيون 

 اگر اشنان را در آب خوب بجوشانند و از  است كه داخس را نافعادوية مفرده و مركبه برند كار بهمراهم مدمله را 

فرو برند در چند مرتبه داخس را نضج دهد و درد ساكن شود و مجرب آتش فرود آورده انگشت داخس را در آن 

در چند مرتبه  به گالب سويديست و كذا ضماد آب چقندر و زيت خوشبو و موم بالخاصيت مجرب و ضماد خوالن

  براي متقرحبه عسل حلو يا به شراب و كذا صبر به سركه گل و موم زرد يا به آب گشنيز تر و يا به روغنزنگ آهن 

به السوس سوده و كذا برگ فراسيون   و كذا رببه عسلو كذا آس سوده و موم زرد و روغن گل و كذا برگ زيتون 

 و كذا آب  است و كذا شير انجير و پوست انار كه مجرببه عسل و كذا شب سوده به آب سرشته و كذا كندش عسل

ر ترش بشحم آن و كذا خاكستر چوب انجير يا  پخته و كذا آرد عدس و آب انابه عسلانار ترش بشحم  و اغشية او 

 پخته و كذا برگ انگور بستاني كوفته بشب آميخته و كذا قنه و به عسلجميز و پوست انار ترش و كذا دردي زيت 

 كنجد آميخته و كذا فانيذ و خمير آرد گندم و كذا بيخ به روغنپياز بريان و كذا آبگينه و جالة عنكبوت سوده 

خته و ذرور صبر و كذا برگ مورد خشك و پوشيدن انگشتري طالئي و ادخال سركه در ادوية حماض سوده خوب پ

 جهت رفع داخس اقاقيا ضماد  استضماد و شرب بيخ سوسن سفيد يك درم بماءالعسل هر واحد نافع داخس
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يند حضض گل ارمني نشاسته ماميثا صندل سفيد مساوي افيون خمس يك جزو بلعاب اسپغول و سركه ضماد نما

 براي بس گانه يعني ورمي كه در نر انگشت پيدا شود كهنه سفيد سهاگه االئچي خرد ناگرپان سند در دواي هندي

 و اسهال باشد به فصدفرمايد كه اگر حاجت  الرئيس مي  شيخاقوال حكماهر يك دو ماشه سائيده بر نراگشت بندند 

 كه در عالج اين طريق سائر اورام جاري دارند اعني  استزم آرند و از تلطيف غذا و تبريد آن چاره نباشد و البه عمل

 معلوم شده و اما ادوية موضعيه او پس در ابتدا واجب است چنان چهدر مراعات حل ابتدا و تزايد و انتها و انحطاط 

 و شك سودمند استكه انگشت را در سركة گرم فرو برند چه جالينوس بيان نموده كه آن براي داخس سخت 

 و خصوصاً با سبوس يا پوست جو مرهم كافوري مرتب از كافور و چون افيون ر استكه آن در ابتدا نافعتنيست 

 نفع بسيار كند و تضميد بمازوي سوده گاهي ردع او كند و به سرشندبلعاب اسپغول كه در سركه برآورده باشند 

 و كذلك سماق سودمند استك  منع كند و ايضاً حضض نيآن راهمچنين چرك گوش بحضض گاهي از ريم كردن 

 ضماد نمايند و همچنين بماءالعسل سرشته منع استحكام او كند به سكنجبينو برادة عاج و اقاقيا هر كدام كه باشد 

 و يا  است و لعاب اسپغول جيد نافع استو مدام در آب سرد بدارند و تسكين درد آن بافيون كنند كه اين عجيب

و توبال مس و انجير خشك مساوي و به عسل يا رب انگور يا بجالب سرشته بر آن بگيرند مازو و پوست انار ترش 

السوس و كندر سوده تنها و با غير آن و  بندند و نزديك او روغن و رطوبت نبرند چون خوف تقرح كنند و اصل

به در و مازو و  داخس را دور كند و بگيرند صبر و گلنار كن كهييدوااآلس مطبوخ برب انگور گاهي ردع آن كند  حب

 چون زمانه از اول ابتدا تجاوز كند كه آنبهر  ( آميخته استعمال نمايند و واجب نيست كه بر مبردات قيام كنندعسل

جلد كثيف شود و ماده محصور گردد و درد اشتداد نمايد و در آن هنگام به احساس حرارت التفات نكنند و اگرچه 

 و گاهي فرو بردن در روغن گرم كرده و صبر به آن نجات بخشد و در )ندمثل آتش باشد بلكه تحليل و تجفيف نماي

زمانة وسط كندر بسايند و بر آن نهند و يا زنگار آهن و ايضاً شونيز سوده و ايضاً لعابات ملينه و شحوم و همچنين 

تخم مر و  و هرگاه در نضج شروع كند نيكو است آن راقرص اندرون و موساس و چرك گوش قبل از ريم كردن و 
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 سرشته بر آن به زيت كه نمك را بسوزند و  است پخته بر آن نهند و در قرب انتها و ريم كردن الزمبه شيربزرقطونا 

نهند كه اين تسكين درد آن نمايد و هرگاه ريم تام كند شكاف لطيف صغير دهند تا آنچه در آن باشد بيرون آيد و 

ار وگل سرخ و مثل پست كنار و پوست سيب و پوست زعرور ضماد هنگام اخراج مادة آن بقوابض مثل عدس و گلن

 و هرگاه قرحه كند صبر از افضل عالجات او بود و همچنين كندر بزرنيخ و به عسلكنند و بعد از آن آرد ترمس 

وقت  در اين  كه است بخرقه در شراب تر كرده بپوشند و الزمآن رامرهم زنگار مخلوط بمرهم سفيداب و انزروت و 

 بولس ذكر آن را كه مرهم جيدوشت را از ناخن از هر طرف جدا كنند و ناخن راكه در گوشت بخلد قطع نمايند گ

 مرهم به اين و ايضاً سائيده استعمال كنند به عسل زنگار نصف جزو يك جزوكرده بگيرند زاج سوخته و كندر يك 

عسل آميخته طال كنند و بربندند و بر موضع صفت بگيرند پوست انار ترش و مازو و توبال مس و زنگار مس و در 

آب و روغن نرسانند و گاهي وقت خوف تاكل احتياج به استعمال فلنديفون مرتب از زرنيخ و زاج و زنگار و آهك افتد 

 و چون از داخس متقرح ريم سيالن كند داغ دهند يا قطعه اين است از اينكه اين تجفيف آن كند و چيزي افضل 

 و تعديل مزاج به مسهل گويد كه چون ابتدا نمايد فصد و تنقيه طبري در تمام انگشت عام نگردد كنند تا ضرر آن

 روغن نرم سازند و هرگاه نرم شود و ريم خارج گردد اگر در آن باشد به موم بيخ ناخن را به عده كنند به ماءالشعير

لجمله تقويت آن موضع به ادويه كه در آن حنا را در سركه كه اندر آن مازو تر كرده باشند سرشته بربندند و با

اند كه ضماد از   پخته باشد كرد و بعضي گفتهبه سركهبرودت و قبض باشد مثل ماش و مازو و خرنوب كوفته 

كند و هرگاه درد زائل شود و ورم باقي ماند تحليل آن بضماد اسپغول در سركه   نفع ميآن رابزرالبنج و اندكي افيون 

 اين استكنند   و مسهل ميبه فصد طريق تجاوز نكنند و از دوائي كه معالجه بدان بعد تنقيه  اينازپخته نمايند و 

كه بگيرند تخم كتان و كوفته در سركه بپزند پس آرد جو و زردي بيضه آميخته با هم بزنند تا نرم شود بربندند كه 

 كه چكتي دنبه اين استايم  ربه كردهدرد زائل شود و صالبت تحلل پذيرد اگر در آن باشد و آنچه در داخس تج

شكافته يك روز بر آن بندند و بعد از آن نان جو در آب تر كرده به اندك كنجد باريك سوده بربندند كه اين ازالة 
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 برند بگيرند برگ خبازي و برگ خطمي و برگ كار به كه دائم اين اين استدرد و تحليل ورم نمايند و از معالجات او 

 بماند پس دست گرم نيم يك مشت و همه را بجوشانند تا مهرا شود و از آتش فرو آورند و بگذارند تا بنفشه هر واحد

 بگيرند همان برگهاي جوشيده و بيفشرند و باريك سوده بر آن به عدهرا در آن نهند و ساعت زماني بر آن صبر كنند 

د ضماد كنند كه اين نافعترين اشياي براي اندك افيون و قدري بزرالبنج انداخته بر انگشت كه در آن داخس باش

اوست پس اگر بعد زوال درد صالبت يا غلظ باقي ماند لعاب اسپغول و لعاب بزركتان گرفته بر آن اندك خطمي 

 گويد كه هر صبح جالب ابن الياسانداخته بر تمام موضع ضماد سازند كه اين تحليل صالبت او از ازلة الم او نمايد 

آلوي سياه ده عدد تخم كاسني سه درم و از شكر سفيد ده درم بنوشانند و غذا ماءالشعير دهند و از عناب ده عدد 

 بادام و اسفاناخ سازند به مغزنباشد غذا بمزورة ماش  تب شربت بنفشه ده درم ترنجبين ده درم بياشامند و اگر با آن

 فواكه و نقوع مشمش كنند و دست ه مطبوخب قوت و حاجت برآرند و تنقية بدن به قدرو فصد باسليق كنند و خون 

آب سرد بدارند تا خدر شود يا دست را زير جرار خزفي پر از آب سرد بدارند و در ابتدا بزنگ آهن و توتيا  را در برف و

 پخته بر آن نهند تا نضج و انفجار باشد و به روغنو گل ارمني و مازوي سبز خام بسركة كهنه طال كنند و يا پياز 

ندر آن باشد تحلل يابد و اگر بذاته منفجر نشود و ببينند كه ريم جمع شده بشكافند و ريم بيرون آرند پس آنچه ا

 اگر رعده و به عده گويد كه اوالً در ردع ماده بمازو و سركه و زنگ آهن كنند و انطاكيعالج بمراهم مدمله سازند 

 در هر به ماءالشعيريله در صفرا و يا تمرهندي حمي حاصل شود فصد در خون معين كنند و شرب نقوع صبر يا هل

دو واال ضمادات مع ترك تناول مثل لحم و حالوات كفايت باشد و بهرحال لطوخ او به آرد اسپغول و بزركتان با 

سركه پايچكتي دنبه و مويز و يا بيضه و زعفران و عصفر واجب بود تا ماده را جمع كند و اگر به اين ادويه منفجر 

آله شكاف دهند و هرگاه بشكافد به آهستگي بيفشارند و بر آن ادوية جاذبه بچسپانند كه آن به شود و آنچه نشود به 

باشد و   اگر بمحض از حرارت باشد واال سبب مفسد گردد و داخس در پاي نيز مينيكو استاند  تبريد او ببرف گفته

 و كذا پوست انار ترش و خاكستر چوب ر استشنيز تاز ضمادات جامعه ميان ردع و تحليل بزرالبنج و افيون به آب گ



1280 

 

عارض شود فصد واجب بود بسب داللت او بر خبث ماده و  تب نويسد كه اگر  در نزهه ميايضاًآن و صبر و حنا 

 اگر نخس به عسل يا بشربت ورد و نقوع آلو و عناب بنوشند و بر محل آن مازو و صبر و حنا به سكنجبينماءالشعير 

 طال كنند و زنگ آهن ايضاً و موم به آب چقندر و زيت و اگر تحليل نشود روغن گرم فرو برند و به سركهنباشد واال 

 و از مجربات شحم انار بنمك به زيتيا تحليل بمويز منقي بچكتي دنبه و زعفران كوفته نمايند و كذا خميرة گندم 

لطوخ كنند و چون صابون را بتراشند و با  گل و حنا بگدازند و به روغن و زفت  استو دردي شراب ضماد كردن

 مرهم گردد و بدان لطوخ نمايند هر خراج را از كه آن و آب بجوشانند تا به زيتاسپغول و بزركتان سوده آميزند و 

 گويد كه بزرقطونا مضروب بسركة ممزوج به آب طال كنند و بر ابن نوح  استداخس و غيره منفجر كند و مجرب

ب بپوشند و هرگاه گرم شود تبديل آن نمايند و اگر بدين تسكين نيابد احتياج به انضاج آن آن خرقة مبلول به آ

افتد و در آن وقت برگ سر و در شير خر سائيده يا ديگر ادوية منضجه ضماد كنند و اگر بيخ همه ناخن درگيرد و 

تر براي داخس از  كه چيزي موافق گفته محمد زكرياناخن ساقط شود بدان بازي نكنند تا آنچه برويد و كج نشود و 

 گويد كه بعد فصد باسليق و گرفتن خون و افر مصنف اقتباسمرهم سفيداب بمرداسنگ و كافور و افيون نديدم 

  استسريشم ماهي به آب گشنيز سبز حل كرده بر بيخ سرد نموده ضماد كنند كه درد و ضربان و ورم را نافع

 افتميون اهليلجي فواكهي به مطبوخرد شديد باشد بايد كه تنقية بدن خصوصاً در ابتدا و چون كهنه گردد و د

خان دهند و جهت تسكين درد  خشت و ترنجبين و گلقند و شربت الهي علويبه شيرخان كنند و يا ماءالجبن  علوي

ة بز در العثلب ضماد نمايند و گذاشتن انگشت در زهر بزرالبنج و بيخ لفاح و بزركتان و افيون و حب كاكنج و عنب

 و من بارها چنان كردم كه در ابتداي ر استيك ساعت تسكين درد و تحليل ماده ماده نمايد و از مخترعات فقي

ظهور مرهم داخليون برانجا گذاشتم و بعد دو سه پاس اندكي ريم در آن ظاهر شد بپارچه پاك كرده تلخة خرگوش 

 زائل شد و به تمامهين تدبير در يك روز به هم در دو درم به آب نوشانيدم و در روزي سه چهار مرتبه تكرار كردم و

  روز دوم محل زخم بحال خود آمد
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  طلقيه

 استيالي يبوست بر آن و به سبب كه ناخن مانند ابرك سفيد و براق شود و به ادني سبب بشكند  استمرضي

بات بحرارت خارج از  ضعف جگر و يا نقصان غذا و يا فساد آن و نشف نسخه رطوبه جهت  استسببش قلت خون

به  بعد از نضج تنقية سودا عالج كه كثيف و حبس كند  است سبب آن سردي و خشكيانطاكي به قولاعتدال و 

 بعض به قول برند و كار به آن كنند و ماءالجبن بنوشند و روغن بادام يا چربي بز بمالند و بهر نوع مرطبات مسهل

 به ايارجات كبار كنند و حب السمنه و مغز بادام تلخ و مغز جوز هر ين نضج بلغم بماءاالصول و تنقية بدنمتأخر

 گويد كه ماءاالصول پانزده طبريواحد يك توله در پيه بز سه توله موم يك نيم توله گداخته آميخته ضماد كنند 

قاروره نضج  بادام شيرين و هرگاه در به روغن و پنج روز به سكنجبينقند و پنج روز به گلروز بنوشانند پنج روز 

 آيد بايد كرد و لزوم تناول اطريفل كبير و صغير حسب كار به افتيمون كه در ماليخوليا به مطبوخظاهر گردد تنقيه 

مزاج و فصل كنند و طعام او از اسفيدباجات پايچة بزغاله يا زيرباجات و بچة ماكيان و يا مثل زيرباجات و مزورات 

المحلب نيم جزو مغز بادام شيرين دو  ند و بگيرند زوفاي رطب يك جزو حببماش و كدو و اسفاناخ و مانند آن ساز

جزو و باريك سائيده اندك چربي گردة بز تازه انداخته حل كنند تا مثل مرهم گردد بر ناخن ضماد كنند و ببندند و 

شايند و ضماد را تازه  احتياط نمايند تا دو روز در هر شبانه روز يك مرتبه بگها ترشياز آب سرد و از گل و سركه و 

 در آب گرم ساعتي بدارند و بعد چهل روز به اين تدبير كه آننمايند و هر قدر كه ناخن دراز گردد و بتراشند بعد از 

گويد كه هر صبح مطبوخ ابن الياس  و طبيعت خود رجوع كند و طليقه از آن زائل گردد به رنگنرم شود و 

رم با گلقند شكري ده درم بنوشانند و غذا مزورة نخود و مغز تخم قرطم السوس و بادرنجبويه هر واحد سه د اصل

 افتيمون كنند و بعد تنقيه بزوفاي به مطبوخدهند و هرگاه نضج در قاروره پديد آيد تنقية بدن بحب صبر يا ايارج يا 

تخم قرطم و از آن رطب ضماد نمايند و يا بگيرند چربي بط و مرغابي و بز و مغز ساق گاو و روغن بنفشه و روغن 

 گويد كه عالجش خجنديالمحلب با چربي بز كوفته ضماد سازند  موم روغن ساخته بر ناخن ضماد كنند و يا حب
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قندست و تغذيه به گلالسوس و گاوزبان و بادرنجبويه  نوشيدن ماءاالصول يا شربت اصول و مطبوخات از اصل

 افتيمون به مطبوخ مواظبت نمايند پس تنقيه بحب ايارج يا بر اينبنخوداب از لحوم خفيفة فاضله و تا ظهور نضج 

قند شكري به گل گويد كه شربت اصول انطاكي تضميد بشحوم لطيفه مثل پياه ماكيان و غيره سازند به عدهكنند 

ي نيم گرم و قيروطي معمول از ها روغنصبح و شام بدهند پس همچنين طبيخ افتيمون مع مالزمت فرو بردن او در 

 كنجد و روغن بادام و لعاب حلبه شرباً به روغن روغن كنجد و بيضه و لعاب اسپغول پس اگر سخت گردد لزوم موم و

  و تدهيناً نمايند

  برص اظفار

 كه بر ناخن داغ سفيد مانند برص ظاهر شود و سببش رطوبت لزج غليظ فاسدست كه زير ناخن بايستد و آن است

بعد از نضج تنقية رطوبات غليظه از مسهل بلغم كنند و بعد آن صمغ پسته  عالج  استالزوال سهل العالج اين سريع

و خاكستر سم بز و بيخ ني و زرنيخ و دبق با سركه ضماد نمايند و گويند كه ضماد مغز تخم زيتون و آرد نخود سرخ 

زرنيخ و زفت رطب و و پيه گاو و كذا قفراليهود و كذا دردي خمر و راتينج و كذا زفت رطب و موم زرد مساوي و كذا 

 و موم و بزركتان به عسلالبطم و كذا ماميران و كذا شب يماني و برگ كبر و عسل و كذا حرف  كذا گوگرد علك

 شيخ  استسوده و كذا زفت خشك و مثل او موم زرد ضماد و شرب فطراساليون هر واحد قالع سفيدي ناخن

 و خصوصاً آرد ترمس مساوي آميخته ضماد كنند كه قلع  و آردبه سركهفرمايد كه بگيرند جوزالسرو و كوفته  مي

باب  در اين برص كند و همچنين بزركتان بحرف و كذلك دردي سوخته بزرنيخ سرخ و راتينج آميخته و زفت رطب

 به سركه و ايضاً بيخ حماض  استالنفع  خصوصاً بزرنيخ سرخ و يا جوزالسرو و غري السمك عجيب بالغ استعجيب

 موافق يا معجوني كه در آن به مطبوخ كه آن است گويد كه اگر در بدن فضول باشد سبيل او يطبرطال كردن 

ايارج و غاريقون و تربد و سقمونيا افتد تنقيه كنند و امر بغرغره نمايند و مصطكي نمايند و لعاب دهن بريزند و غذا 

ه و بيخ چقندر مطنجن و مري مالح و  بريان كردبه زيتلحوم حمالن بريان قلية ناشف يا مزورة ناشف مثل نان 
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سركه و مانند آن سازند و بگيرند زفت رطب يك جزو علك االنباط يك جزو و با هم آميخته بر آن اندك خاكستر 

سم بزو بيخ ني كوفته بيخته اندازند و بر ناخن بدفعات متواتر ضماد كنند و در هر سه روز تجديد ضماد نمايند بعد 

نمايند و   زيت حل كرده استعمال ميبه روغناالنباط تنها   بشويند و گاهي علكآن رال كنند و  در حمام داخكه آناز 

نمايند   كنند و گاهي بيخ ني كوفته با خاكستر چوب انگور و سركه جوش داده ضماد مي ايضاً زيت تنها استعمال مي

 سرشته بر ناخن طال كنند به سركه  گويد كه بگيرند گوگرد زرد و زرنيخ سرخ مساوي و باريك سائيدهصاحب كامل

و يا بگيرند دبق و زرنيخ هر واحد يك جزو ذراريح ربع جزو ثافسيا نيم جزو و همه را باريك سائيده بسركة كهنه 

ابن  سرشته بر ناخن طال كنند به سكنجبينسرشته بر ناخن نهند و يا بگيرند حلبه و بزركتان و باريك سائيده 

 تربدست بعد از آن بگيرند به مطبوخية بدن از اخالط بلغميه غليظه بحب ايارج يا  گويد كه عالجش تنقالياس

ذراريح و دبق مساوي وكوفته بيخته بسركة كهنه سرشته بر ناخن ضماد كنند و يا بگيرند دردي سركة كهنه و زرنيخ 

 و كوفته بسركة كهنه و بدان ضماد نمايند و يا بگيرند بيخ ني فارسي سوخته و خاكستر سم بز و ثافسيا مساوي

البطم و زفت رطب و خاكستر سم بز هر واحد اندكي و در   گويد كه بگيرند علكخجنديسرشته بدان ضماد سازند 

 قدري بسركة خمر آميخته ضماد نمايند هر يك زرنيخ راتينج ذراريح ثافسيا ديگرسركة خمر آميخته ضماد كنند 

 و مخصوص آن  است گويد كه عالج آن مثل برصانطاكيد سازند  جوزالسرو ترمس راتينج گرفته از آن ضماديگر

 گويند كه زرنيخ سرخ و جوزالسرو برابر در سريش آميخته ضماد كنند و از بعضيضماد زرنيخ سرخ و زفت بحناست 

 سرشته طال كنند و يا بشحم بط و آرد حلبه و به عسلزرنيخ و راتينج بزفت تر سرشته نفع دارد و يا زرنيخ زرد 

 سرشته و به سركه سرشته يا ذراريح به عسلمغ بلوط ضماد نمايند و زفت رطب بدفعات بسيار طال سازند و شب ص

  كذا ثافسيا بدلق و يا دردي سوخته و راتينج ضماد كنند

  جذام اظفار و تعقف آن 
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شد و گويند كه  و تعقف اظفار تشنج و بازگشتن و خم شدن ناخن با استجذام اظفار عبارت از غلظ و اجتماع ناخن

در جذام اظفار ناخن از غايت خشكي مثل استخوان بوسيده گردد كه چون بخراشند ريزه ريزه گردد و اين مرض در 

 كه اين بدون ظهور قوباي سوداوي در بدن حادث  استاكثر از انصباب سوداي احتراقي زيرجلد عارض شود و كم

 اين در جميع اعضا و جمله بدن نباشد و كه آن غير  استذام منذر بجذام بود بلكه آن ج استشود و اين دليل رئي

فرمايد بساست كه سبب اين قالعي باشد كه ناخن را عارض شود و هرگاه اراده روئيدن جيد كند و بدان   ميشيخ

رفق نكنند و از مس كثير اشياي سخت حفظ آن ننمايند و الم رسانند پس ناخن جديد بر شكل روي برآيد و در 

 و مغز ساق گاو و موم روغن و مرهم داخليون و چربي ها به روغن عالج شكل استمرار نمايد بر اينود پيدايش خ

د بخراشند تا بر شكل طبيعي كار بهماكيان و بط و بز و مانند بمالند و دردي بوزه نيز مفيد بود و چون ماليم شود 

 اكحل و شرب ماءالجبن به فصدشد و ايضاً بعد تنقيه تر با آيد و اگر تدبير بعد از تنقية سودا و ماءالجبن كنند نافع

بكرات و مرات مرهم باسليقون و رسل و كافوري استعمال كنند و گويند كه ضماد بزركتان و موم و عسل و كذا حلبه 

 اهل هند براي درشتي و ناهمواري ناخن به قول و ر استج و كذا صمغ بط منافع تشنج اظفابه يكو كذا برگ ك

 و يا مسكة ميش بر ناخن ضماد كنند پس چوب آكهه مفيد است هر دو باريك سائيده طال كردن هرتال مويز

نويسد كه آنچه سببش سودا باشد از تنقية او چاره  الرئيس مي  شيخاقوال مهرهبسوزند و دود آن بر ناخن رسانند 

ن از اوفق اشياست و كسيكه بر نباشد اگر عام ببدن باشد و همه ناخنها همچنان شده باشند و اصالح غذا براي آ

 كه عالج  است ناخن باشد واجببه يكشرب روغن كنجد ادمان نمايد اظفار او مستوي گردد واگر سودا مختص 

 براي خراشيدن و آن را كه ناخن را نرم كند و آن استبمعالجات موضعيه كنند و از معالجات موضعيه براي او 

د خراشيده شود هر قدر كه كار بهرنيخ بر آن پس آنچنان گردد كه همواري مهيا سازد مثل استعمال آهك و ز

خواهند و همچنين كثرت تضميد آن بثفل بوزه كه اين برابر كردن آن آسان كند و همچنين اگر احتمال آن كند 

كو ني هموار سازند و صمغ سرد ضماد نيك براي نرم كردن اوست و ايضاً بزركتان براي تشنج آن آن راموم بمالند و 



1285 

 

 كه آن نرم كند و اگر نرم نشود چند بار اعادة او كنند تا آن را و چربي ميش اگر چند روز بر آن بندند و بگذارند است

 افتيمون و اصالح به مطبوخ و استفراغ  است گويد كه عالج آن فصد باسليقطبرينرم شود و آمادة همواري گردد 

چة ماكيان و شورباي ماكيان و بيضة نيمبرشت و مانند آن و خون او و تسكين حرارت آن به اغذية محموده مثل ب

 و از يك و نيم و خوردن كاهو در بعض اوقات مبه سركهكسي را كه اين علت ظاهر شود امر بخوردن كاسني كثير 

خوردن عدس و پياز و سير و هر آنچه خون او را فاسد و متغير گرداند اجتناب نمايند و لزوم تناول اطريفل كبير 

 ساق گوزن ضماد به مغز نفع كند و ناخن را موم روغن مغسول آن راند و در بعض اوقات تناول جلنجبين صرف كن

 كه عالج كه آن آرند پس اگر ناخن بطول ابتدا كنند بدبه عسلكنند و اگر يافته نشود مغز ساق گاو گيرند و دائم 

 در آن رقت و مالست ظاهر نگردد اعادة استفراغ نمايند و رو بمزورات صرف كنند و از قبول كرد و اگر دراز نشود و

 بنفشه در موم گداخته بايد كرد و يا لزوم مرهم داخليون به روغن گويد كه ادمان طال مجوسيجماع منع فرمايند 

ضماد ناخن بمصطكي و روغن بان حل كرده بمويز منقي  بنفشه و روغن بادام شيرين كنند و به روغنمحلول 

 خشكي بود عالمات و اسباب آن بر آن گواهي دهد به سبب گويند كه اگر ايالقي و جرجاني آرند به عملسرشته 

تدابير مرطبه كرد و هر صبح شير تازه بخورند و روغن بادام خوردن هر صبح با قدري شكر يا اندكي سكنجبين سود 

 راست شود تخم كتان و پيه گوسفند گداخته نهادن و چند روز بسته داشتن تشنج را ببرد و ناخن را دارد و ناخن

 كار به غلبة سودا بود اول تنقية بدن به انواع استفراغها نمايند و تبديل مزاج كنند و ماءالجبن به سببنرم كند و اگر 

 اگر بدن از خون سوداوي ممتلي باشد بعد از آن  گويد كه فصد باسليق كنندابن الياسبرند و ضماد مذكور نهند 

 افتيمون يا بحب آن كنند و اغذية محمود حسن الكيموس مثل شورباي لحوم حمالن و ماكيان به مطبوختنقية بدن 

و تيهو و دراج خورند و از اغية غليظة مؤلد سودا حذر كنند و بگيرند چربي بز جوان و پيه بط و مرغابي و مغز سواق 

  و موم صاف و روغن بنفشه و از آن موم روغن ساخته بر ناخن ضماد نمايندگوسفند 

  تشقق اظفار و تقشر آن



1286 

 

يعني شكافتن ناخنها پس آنچه از تشقق اظفار در طول از طرف سرهاي او بود و از آن اجزاي تيز سر برآيد بخلد و 

  استوست بر بدن و انصباب خلط سوداوي اذان الضار و اسنان الفار نامند و سبب اعراض غلبة يبآن راايذا رساند 

ها ؟؟؟ خراشيدن گيرد و   مثل جذام اظفار عالج كنند و ايضاً اگر از خوردن گل و غيره مسددات جگر ناخنعالج

تخم كاسني گل سرخ شاهتره هر يك شش ماشه مويز منقي ده دانه جوشانيده صاف نموده شيرة مغز بادام مقشر 

به  به مغزر يك چهار ماشه نبات يك نيم توله داخل كرده بدهند و ماليدن حرام شيرة تخم خشخاش ؟؟؟ خيارين ه

 و يا سركه  است ؟؟؟ بر آتش قوام نموده از مجرباتبه روغن و كذا سندروس سوده  است كنجد تازه عجيبروغن

طال يك حصه در روغن كنجد و حصه بجوشانند و در آن قدري سريش انداخته بگدازند و چون مثل مرهم ؟؟؟ 

تنقية بدن به استفراغ خلط سوداوي اگر غالب باشد چاره نيست و ادوية  در اين فرمايد كه  ميشيخنموده باشند 

 كنجد به روغن كه سريش بنمك ؟؟؟ و دردي سركه ضماد كنند و يا پياز عنصل بريان و خصوصاً  استموضعيه اين

كند و اجزاي  د و حرف و نمك هر دو سوده ؟؟؟ مي ضماد كنند و بربندنبه عسلطال نمايند و يا بزركتان و حرف 

باريك را قلع نمايد و بسريش و سركه و يا بسريش و نمك و دردي شراب طال سازند و اين جرب و تقشر را نافع بود 

 گويد كه عالج تشقق اظفار در عرض ترطيب بدن به اغذية طبريو همچنين مصطكي بنمك بر آتش گداخته 

 و امر به استنشاق روغن بنفشه و به الكلءالجبن و لزوم آبزن و حمام و منع او از جماع مرطبه ونوشيدن مريض ما

به  كه مغز بادام با تخم خطمي سوده  است بدان ناخن را ضماد كنند اينچيزي كهروغن نيلوفر و روغن كدوست و 

ند و اما تشقق اظفار نزد سر  ناخن دراز گردد پس قطع كنكه آن زنان حل كرده ضماد سازند تا به شير تازه يا شير

 و اين از قلت موافقت هوا به آن و يبس مستولي بر غذاي آن بود و عالجش ر استآنها كه آن معروف به اسنان الفا

 از كه آن و حفظ او از هوا و ترطيب بدن آن و خراشيدن بسوهان اندك اندك هر روز تا  استتضميد بجلد الية غنم

 بادام شيرين و مغز پنبة دانه سوده بلعاب اسپغول حل كرده و به مغزالمحلب  وم او حب لزبه عدهآن شقاق زائل شود 

  استن اين امر واجبآن استتجديد او هر روز دو بار و عالج اين و عالج شقاقيكه در عرض بود واحدست و بالجمله د
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عالج او اصالح مزاج و باشد مگر از يبس خون و غرض طبيب در  كه شقاق ناخنها و استيالي تقشف بر آن نمي

تبديل آن و لزوم مريض پرهيز مدام و تنقيه به ادوية مخرج سودا و رطوبت فاسده اگر بدن مريض ممتلي باشد و بعد 

 گويد كه عالجش اسهال ابن نوح نيكو است و آب كله پايچة مضروب بلعابات بسيار ها به روغنتنقية بدن حقنه 

مك سريش و مصطكي با هم سرشته ضماد كنند و يا تعاهد غسل او بنمك  و ناخن را بن استسودا و ترطيب مزاج

 گويد كه تنقية بدن ابن الياس و موم ضماد كنند ها روغنكنند و خاصه وقت قطع كردن آن و يا بشحوم و مخها و 

نجبين  افتيمون يا بمعجون نجاح كنند و ترطيب مزاج بدن بعد تنقيه بماءالجبن مع سكبه مطبوخاز اخالط سوداوي 

 برچبي به عدهساده نمايند و غذا مزوره ماش و نخود و مغز بادام و اسفاناخ و لحوم ماكيان و بزغاله و حمالن دهند 

بط و بز و لعاب بهدانه و لعاب اسپغول بدخان ضماد كنند و يا بسريش و سركة كهنه ضماد نمايند و يا بگيرند دردي 

  سركه و زفت و ميعة سائله و بدان ضماد كنند

  تقلع اظفار و تقصع آن

 زيادتي رطوبت مسترخيه موجب استرخاي سر انگشتان باشد و به سببيعني بر كنده شدن ناخنها و تجدب آن اگر 

 كه با آن استبواسطة آن ناخن از جاي خود جدا گردد تا متقصع شود حسب زيادتي استرخا و كمي آن عالمتش 

شود عالمتش   در داخس ميچنان چهبيخهاي ناخن را فاسد كند  حدت خون باشد كه به سببوي درد نباشد و اگر 

 گويد كه اين در اكثر از اسباب خارجي مثل ضربه و خجندي كه با آن خلش و درد بسيار با قلق بود و  استاين

 پس  است گويد كه سبب تقلص و استرخاي ناخن استيالي ماده بر ناخنانطاكيشود و  سقطه يا عفونت عارض مي

از استرخا بود عالجش مانند عالج استرخاي مطلق و فالج عالج آنچه  يا مسترخي و گاهي منقلع گردد منقلب شود

كنند به تنقية بدن از بلغم و جز آن و ادمان عالج استرخا زائل كند و آنچه از حدت خون باشد عالجش بعالج 

 گويد كه آنچه سبب او طبري آرند به عملداخس كنند و فصد باسليق و حجامت ساق و مسكنات حدت خون 

 نيم درم غاريقون تربد سفيد هر واحد دو دانگ هر يكرطوبت باشد تنقيه به اين معجون كنند ايارج فيقرا افسنتين 
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 و به سرشند به عسلالسوس هر واحد يك دانگ كوفته بيخته سه طسوج سقمونياي مشوي آميخته  گل سرخ رب

ن امر بقي به آب مطبوخ شبت و ترب و عسل و سكنجبين دو روز متواتر بعد پرهيز به آب نيم گرم بخورند و بعد از آ

 چرب كنند و اگر از حدت خون باشد عالجش فصد هر دو صافن آن را روغن به مومنمايند و چون احشا پاك گردد 

 و تسكين حدت خون بكاسني و سركه و كاهو  و ر استو نهادن محاجم بر ساقين و لزوم شربت عناب و ماءالشعي

 بادام بريان كرده و مانند آن بايد كرد و اگر با تقلع اظفار دموي تغير در چشمها به روغن هارباي تازه  دي و ماهيج

 كه در باب سموم آنها ببايد Ĥن استباشد آن منذر بجذام بود و اگر اين بگزيدن مار يا هوام ديگر باشد عالجش هم

 قوت و واجب به قدر باشد فصد باسليق كنند و اخراج خون  گويند كه اگر با آن درم و درد خجنديوابن الياس 

 زيتون سرشته ضماد سازند به روغننمايند و برگ مورد و گلنار باريك سائيده بر ناخن ضماد كنند و يا به آرد گندم 

آرد گندم   استو يا بگيرند گوگرد زرد با مغز ساق گاو و پيه بز جوان سائيده بر ناخن ضماد كنند و اين طال نيز نافع

 و غيره است و به فصد گويد كه عالجش تنقيه انطاكييك جزو كبريت زرد نيم جزو با چربي بز سائيده ضماد كنند 

  بوضعيات مصلح اطراف مثل موم و زفت و صمغ و مازو

  احتقان دم و موت آن تحت ظفر

 به سبب  است ناخنيعني بند شدن خون و مردن و منجمد گرديدن آن زير ناخن سببش گشادن شعبة رگي زير

 هر روز چند عالجضربه يا كثرت خون و مانند آن پس خون از آن بيرون آمده زيرناخن محتبس و منجمد گردد 

مرتبه آن ناخن را از دهن بمكند و آرد باقال و سرطان نهري و زرنيخ ضماد نمايند و يا فطراساليون بميفختج ضماد 

به بزفت كنند و بدان ضماد نمايند و اگر كفايت نكند بلكه احتياج فرمايد كه عالج به آرد مخلوط   ميشيخكنند 

 ناخن از اين دست افتد بايد كه ناخن را به آهستگي شق مورب به آلة تيز دهند تا خون از زير آن برآيد و اگر عمل

 به عدهند منقلع گردد خون را سائل كنند و ناخن را بر ماتحت او به آهستگي بچسپانند تا دقايه گردد و درد نك

رعايت تا چند روز نمايند و اگر در آنجا زرداب باشد ناخن را بكشند و يا برفق شق نمايند و درد كرده بر بندند و 
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گوشت را نخراشند كه درد عظيم بزرگتر از داخس هيجان نمايد بلكه بدان بپوشند و بر ناخن آب و روغن نيم گرم 

 و تضميد به اين ضماد بگيرند سرطانات فصد استويد كه عالجش  گطبريبريزند و در آخر مرهم باسليقون نهند 

 بر ناخن نهند كه اين خون را زائل كند و طالي آن بزرنيخ سرخ تنها به عدهنهري و صاف كرده با زرنيخ سرخ بپزند 

ند و بعض  نفع كآن رااين عمل كند و اگر بدن مريض ممتلي باشد استفراغ به ادوية موافق مزاج او و اصالح غذاي او 

 پختن بر ناخن طال كنند آن خون محتبس را بسهولت تحليل به سركهين ذكر كرده كه چون حشيشة ماميثا متأخر

 و يا به شرابنويسد كه آرد كرسنه و زفت و سرطان نهري در سركه پخته ضماد نمايند و   ميمؤلف اقتباسكنند 

   استببول شيشه تخم جرجير در سركه طال نمايند كه نافع

  رت اظفار يعني زردي ناخنصف

به  تخم جرجير و سركه ضماد كنند و تقليل صفرا نمايند عالج آن استسببش قلت خون و استيالي صفرا بر

 و پيه بز و مسكه تنها تنها هم  استت آن و بعد تنقيه ضماد از طحلت و برگ بيد و گشنيز سبز برابر نافعمسهال

بچربي بط و يا بزهرة گاو سرشته ضماد كنند و يا تخم جرجير را باريك فرمايد كه مازو شب سوده   ميشيخنافع بود 

  و ضماد تخم جرجير و قطران به اين مخصوص است گويد كه عالجش مثل يرقانانطاكي سرشته به سركهسائيده 

 انطاكي طالي تخم كرفس و زيت سمت مع تنقيه به قول عالج تيرگي و سبز ناخنان غبرت و خضرت اظفار است

 برگ حنا در روزي هفت مرتبه بلكه زياده ضماد عالج سببش يبوست بود  شدن و فرو نشستن ناخنهاباريك

نمايند و تخم حنا ماشه با شير بز يك پياله تا چهل روز دهند و همچنين ضماد برگ گالب و تخم كاسني و كذا گل 

  الند و ديگر اضمدة مرطبه نهندسداگالب و برگ آن تا صحت حاصل شود و ماءالجبن دهند و باالئي شير بر آن م

  رض اظفار

 در ابتدا برگ مورد برگ انار آرد گندم با روغن گل ضماد كنند بعد بچربي بز و عالجيعني كوفته شدن ناخنان 

 كه اول فصد كنند و برگ انار و پنبة باغي هر واحد يك توله زرد چوب آن استاندك كرنب ضماد سازند و بهتر 
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 بريان كرده بربندند همان وقت تسكين درد نمايد و همچنين به روغنآرد گندم دو توله  سه ماشه هر يكزعفران 

 اگر جالينوس به قول گل و به روغنبرگ سرد و سنبهالو و ميدة گندم هر واحد يك نيم توله زردچوب هفت ماشه 

رد و درم بسيار نافع بود پارچه را با نيل رنگ كنند و بر ناخن به بچيند و باالي آن چند روز بول كنند در دفع د

فرمايد كه اوالً صرف برگ آس يا برگ انار نرم سوده ضماد كنند بعد از آن ملينات پس اگر سرهاي عصب   ميشيخ

 ايالقي و جرجاني ناخن را انتشار حادث شود بر آن شحوم معروفه و قيروطيات لينه استعمال كنند به سويمنتهي 

آن برگ مورد برگ سردتر كوفته ضماد كردن سود دارد و انار نارسيده در گويند كه در درد ناخن و كوفته شدن 

شراب پخته  سود دارد و اگر كوفتگي قوي بود زيره و مغز جوز به آن بياميزند كه صواب بود و جوزالسرو و ابهل 

بز كوفته و سرشته كوفته سود دارد و مغز پسته پخته و كوفته نفع دارد و پيه مرغ و پيه بط و پيه گردة بز با سرگين 

 و به سرشند و اگر كبود شده و خون در آن مرده باشد آرد گندم بازفت  استيا با سرگين گاو ضماد كردن نافع

 سرشته ضماد كنند و يا بگيرند اندك كبريت و باريك سائيده به زيت گويد كه آرد گندم صاحب كاملضماد كنند 

 به مغز بهتر از ضماد آس آن راگويد كه هرگاه ناخن كوفته شود  انطاكيبچربي بز سرشته بناخن لزوم آن نمايند 

  محلب و الدن چيزي نيست و اين همه با تنقيه بايد

  انتفاخ و حكة اظفار

 عدس و كرسنه در آن آبي كه به آب درياي شور دائم بشويند و يا به عالجيعني بردميدن و خاريدن ناخنان 

 گل به روغنانجير مطبوخ مفرد يا مركب ضماد نمايند و در خارش جوشانيده باشند بشويند و بلبوس و زفت و 

 و شونيز طال كنند و يا بنمك و به سركه گويد كه در جرب و تقشر ناخن ابومنصورچرب داشتن از سود دارد 

   و يا بعنصل و روغن كنجد ضماد نمايندبه سركهترمس و يا دردي شراب 

  تدبير اقالع ظفر
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بركندن آن باشد بمرهم داخليون  از قرحه حادث در اصابع و غير آن فاسد گردد و ارادة يعني كندن ناخن اگر ناخن 

 بادام تلخ سوده طال كنند و يا زفت در زيت به روغنضماد كنند تا نرم شود بعد آن زرنيخ زرد و سرخ و جاوشير 

 منقلع گردد و بعد انقالع لزوم هك آنبگدازند و بر آن زرنيخ سرخ و گوگرد زرد باريك سوده انداخته ضماد نمايند تا 

فرمايد كه از حيلها در قلع ظفر روي در شكل و در   ميشيخمحافظت او كنند تا ناخن كه بعد آن برويد كج نرويد 

 كه بگيرند صمغ سرد و بدان ناخن دردناك را چند روز  استرنگ و در سائر عيوب آن تا بدل او ظفر نيك برويد اين

 در بيخ آن سوزنها بخالنند و از آن خون بسيار سائل كنند بعد از آن بر آن سير به عده ضماد كنند تا نرم نمايد

روز بربندند پس در هر روز و شب دو مرتبه سير تازه بندند كه اين ساقط گرداند و ايضاً ادامت  كوفته يك شبانه

ميزند يا كبريت بچربي سوده ضماد تضميد او بمويز مهيا بسقوط از ادني تدبير گرداند خصوصاً چون بدان جاوشير بيا

 آميخته به سركه و ايضاً دبق بلوط و ثافسيا و زرنيخ و ذراريح  استجبه يكسازند و از ادوية قويه براي قلع ظفر ك

 به سركهالبطم  ادامت تضميد بدان كنند و در هر چند روز بگشايند و ايضاً زرنيخ زرد و سرخ و گوگرد زرد و علك

 كه ببعض ادوية لينه ضماد  است ناخن را بيفكند اينتدبيري كه گويد نوح ابنهفته بگشايند ضماد كنند و در هر 

 نرم گردد بعد از آن مر و جاوشير بمويز بسايند تا مرهم گردد ضماد نمايند و يا بگيرند زرنيخ سرخ و كه آنكنند تا 

او را قوام الزق حاصل شود بدان ضماد كنند  كه آنزرد و روغن بادام و مر و صمغ بطم مساوي و بالئمت بجوشانند تا 

 دو درم شكم هر يكو سه روز بگذارند و يا بگيرند كنجد سياه و قردمانا و شونيز و خردل و نانخواه و تخم جرجير 

 سائيده بصمغ بطم سرشته استعمال نمايند و يا بزفت طال كنند و بر آن زرنيخ سرخ و به سركهذراريح ده درم و 

 تا نيكو برويد چون حفظ ظفروده بپاشند و يا بمويزج و روغن مويز كوهي با سركه ضماد كنند گوگرد مساوي س

 كه انگشت را پوشيده دارند را از هواي سرد و گرم و از آسيب و دست و جامه و غير آن  استناخن جدا شود واجب

 كه انگشت را غالفي بسازند چون  استنترين تدابير اي استعمال او در امور عاديه نمايند و موافق تأخير نگاهدارند و

 به سبب از آن منع نگردد و اگر منع هوا به الكل انگشت و در آن سوراخ بود تا هوا به شكلكالهي از نقره و غير آن 
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گرمي يا سردي مفرط واجب گردد بپارچه بپوشند و شكل اين كاله چنان بايد كه انگشت از طرف ناخن از آن غالف 

 مماس او نباشد و از طرفهاي ديگر مالقي بود و يك دو ماه برانگشت بدارند تا وقت گشادن ناخن هچنان كآزاد باشد 

 سود دارد مصطكي سه درم نمك آن را بعضي را پوستها بر اطراف ناخن بسيار خيزد و اين طال تتمهخوب تر برآيد 

  دو درم مصطكي را در روغن بياميزند و نمك حل كنند

  امراض متفرقه

 يكي سببي از اسباب خارجي مثل كثرت حركت و رياضت  است پنج سببآن را و كثرت عرقجمله است و از آن 

و مالقات گرمي هوا و آفتاب و آتش و جز آن دوم دفع طبيعت مادة مرض را سوم امتالي بدن از طعام زياده از 

 اين اسباب يق تشخيصطرحاجت چهارم امتالي بدن از اخالط پنجم استرخا و ضعف قوت ماسكه و اتساع مسام 

بايد كه نگاه كنند اگر در مرضي بروز بحران واقع شود سببش دفع طبيعت باشد مادة مرض را واال حال تقدم كثرت 

 اسباب خارجي بوده از اينحركت و رياضت يا مالقات هواي گرم و قرب آتش و خوردن دواي گرم بپرسند اگر سببي 

وت بود سببش امتال باشد پس اگر كثرت تناول غذا فوق طاقت باشد و باشد سببش همان باشد واال اگر با صحت ق

آمدن عرق در پري شكم بود سببش امتالي بدن از طعام باشد و اگر با وجود خلو شكم و قلت اكل عرق بسيار آيد 

وط اشتها  آثار هيچ نباشد و فتور قوت و ضعف بدن روز بروز بود و سقاز اينسببش امتالي بدن از اخالط باشد و اگر 

 گويد كه در عرق انطاكيو خفقانيت و غشي هر لمحه پديد آيد سببش ضعف قوت ماسكه و گشادن مسام باشد و 

فساد و نفع از جهت كثرت و قلت و اعتدال او واقع شود پس افراط در در آن قوتها را ساقط و ضعيف بتحليل كند و 

به ثرت باشد خصوصاً اگر در خواب اشتداد نمايد و گاهي بحركت عنيفه و بعجز قوتها  معده از غذا بسب تخليط و ك

 غلبة حرارت بود پس ماده رقيق شود و عروق و مسام بگشايد و عالمت به سبب ضعف ماسكه و قوت دافعه يا سبب

ن اين آن است د است گويد كه واجباهللا ابن هبه خلط فاسد باشد و به رنگ و در باقي عرق  استاول وجود سبب

 يا لطافت ماده بود چون حال در نزف يا كثرت آن چون حال در سكر تا ر استب فاعله براي تحليل بسياامر كه اسبا



1293 

 

شود و يا از خارج حادث شود مانند هواي گرم و دواي جاذب يا   امر در جماع جاري ميچنان چهتخلخل مسام 

 استطالق به نان چهچ ضعف قوت ماسكه به سببحاده عقب شرب آب سرد و يا  تب نهوض قوت مثل عرق در

 اضداد اين اسباب مذكوره محتقن گردد و گويند كه هرگاه عروق در به سبباصحاب غشي شود و آنچه محتقن شود 

 شيخ و ابن عباس و جرجاني و به قول تدبير افراط عرق عالجعضوي كثرت نمايد آن عضو ممتلي يا ضعيف باشد 

ر با وجود كثرت عرق قوت قوي باشد حبس آن نكنند و تنقية غيرهم در اعراض حميات حاده مسطور شد بالجمله اگ

 گل بمالند و گل ارمني و مازو و گلنار و گل سرخ و به روغنبدن نمايند و اگر ضعف عارض شود سفيدة كاشغري 

 گل و لعاب اسپغول آميخته بر بدن ماليدن مفيد بود و ايضاً آنچه از دفع طبيعت روز بحران باشد به روغنمرداسنگ 

 فرط حرارت هوا و غيره باشد مقام در به سبب خوف ضعف گردد و آنچه كه آن مگر ر استحبس نشايد كه مض

كنند و آنچه از امتالي طعام باشد تقليل غذا كنند و گرسنگي و  به گالب مساكن بارده و جلوس زير خيشات مبلول

 هليله و مطبوخ فواكه و حب ايارج به مطبوخط رياضت اختيار نمايند و آنچه از امتالي اخالط بود تنقية بدن از اخال

به  مراعات ماده و مزاج نمايند و تقليل طعام كنند و روغن مورد بمالند و آنچه به حسبو و حب صبر و حب قوقايا 

 برند مثالً برنج و سماق و گشنيز خشك و كار به اتساع مسام بود مشروبات و اطلية مسدد مسام و حابس عرق سبب

 خيسانيده يا جوشانيده آب او بنوشانند و شربت خشخاش نفع دارد و روغن گل كه در آن مازو سوده عدس و عناب

آميزند و يا روغن مورد كه در آن اندك سفيداب آميخته باشند بر بدن بمالند و يا گل ارمني و مرداسنگ و گل سرخ 

رتنگ بر بدن طال كنند و يا به آب لف گرم يا يا به آب مورد يا به آب رشتة شاخ انگور يا به آب با به گالب سائيده

 سفرجل طال نمايند و ايضاً مازو سفيداب به روغنبمرداسنگ و مازو سوده و يا به آب  غوره و صندل و كافور و يا 

طال سازند و مورد و  به گالب  گل آميخته بر بدن بمالند و يا گل ارمني و مرداسنگبه روغنارزيز باريك  ساخته 

 گل يا گالب سائيده طال كردن نفع دارد به روغنل سرخ و اقاقيا و حضض و كندر و صندل سرخ هر واحد گلنار و گ

 و قيروطي مرتب از روغن بادام و غبار آسيا و موم مفيد استو جميع لعابات بارد چون لعاب اسپغول و بهدانه ماليدن 
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غذا كه حس عرق كند هريسه است و گوشت نمك نمايد و  سفيد و مغز ساق گاو با چربي بط و مرغ و دفع عرق مي

 كه جامه بسيار نپوشند و آن استسود و گوشت گاو و امثال آن هرچه غليظ بود و از جمله حيله بازداشتن عرق 

 سويدي گويد كه طالي صندل سفيد بر بدن در حبس در در اقوال اطبابهواي خوش بنشينند و عرق پاك نكنند 

العثلب و مازو و كذا برگ آس تر و خشك و كذا روغن گل گرم و كذا گالب  ب عنب و طالي آ استعروق مجرب من

العالم و كذا آب بيد و پاشيدن مرمك و كذا سك المسك و كذا مازوي سبز و كذا شب يماني و كذا  و كذا آب حي

 مصطكي و كذا دقاق كندر و كذا كهربا هر واحد باريك سوده و ماليدن آب بهي و كذا زيت انفاق و كذا روغن شجر

 كه اگر خروج عرق اسراف نمايد و سعيد گويدكافور رياحي و نوشيدن آب آهن تاب هر واحد منع در در عرق كند 

 بهي بمالند و بر آن سفيداب ارزيز بپاشند و مازو و به روغن مورد يا به روغنقوت بكثرت تحلل ضعيف گردد بدن را 

يا به آب آس تر كرده بر بدن طال كنند و عالج عرق پاي مالش الب  به گمورد و گل ارمني و مرداسنگ و شب يماني

 و بحنا و برگ سوسن زير پا خضاب كنند و به آب قمقم بشويند و به آب مورد يا ببرگ آن  استبشب محلول در آب

 گل  گويد كه تنقية خلط غالب و اصالح مزاج بتعديل و مالش بدن بقوابض مثل مورد وانطاكييا برگ طرفا بمالند 

 گويد كه عالج نوعيكه سببش اتساع مسام باشد خجندي نمايند به سركهسرخ و مازو و عدس و انواع طين و صندل 

ي قابض مثل روغن گل و روغن سفرجل و روغن موردست كه به آن مازوي سوده و گل سرخ ها به روغنمسح بدن 

 حبس عرق كند اگر كثرت نمايد  كهييادو صفتسوده و گل ارمني و صندل و كافور و مانند آن آميخته باشند 

 ده درم در سه رطل آب بپزند تا يك رطل باقي ماند و از آن سه هر يكگشنيز خشك پوست سماق برنج مغسول 

 حرارت هوا باشد هر صبح نوشيدن شربتي از سكنجبين يا شربت به سبباوقيه بنوشند بر نهار و اما عالج نوعيكه 

بة مقويه از فواكه حامضة مقويه چون شربت حماض و ليمون و شربت انار و مزورات  يا نقوع فواكه و اشر استعناب

 خفيه از بچة ماكيان و تناول كاسني سبز به لحومترش مثل زرشكيه و حصرميه و رمانيه و خليه و سماقه 

انند آن و بدن غيرمغسول با سركه درائب و دوغ گاو بنان جو و تنقل بميوهاي ترش مثل سيب و به و آلو و زعرور و م
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را به آب برگ سيب يا برگ بهي يا آب رشتة شاخ انگور يا آب آس يا آب بارتنگ هر كدام كه حاضر باشد بمالند و 

 حاجت و قوت افتد و به قدر و اخراج خون به فصدبر بدن صندل و گل ارمني و گل گالب طال كنند و گاهي احتياج 

نويسد كه گاهي عرق سرد نه از قسم بحران باشد و نه از قسم  د مي در مجربات خو علي حكيمدر آن مبالغه نكنند 

شود  شود و نه از بسياري مواد بلكه در هندوستان عرق سرد مردم را بسياري مي مي تب عرقيكه در اواخر نوبتهاي

ق از  و اين دوا براي دفع كثرت عر استخصوصاً ناقهين را پس نزد ما معجون ياقوتي و عرق چوب چيني بسيار خوب

هر  پنج جزو مرداسنگ مازوي سبز سفيد كاشغري هر يك كزمازج هشت جزو شب يماني گل ارمني  استمجربات

 حل شود در ظرف ي كه آن ده جزو روغن مورد پانزده جزو ادويه را در روغن مذكور باالي سنگ بسايند چنديك

 و اگر  استالب سرشته بر بدن بمالند نافعنگاه دارند و بمالند و اگر عود غرقي را مانند صندل صاليه كرده با گ

 و اگر برگ مورد گل سرخ  استپيراهن را به آن تر كنند و خشك كرده بپوشند نيز مفيد و مرداسنگ عجيب نافع

 نوشته كه اگر از مؤلف اقتباسبجوشانند و جامه بدان تر كرده بپوشند نيز حبس عرق كند  به گالب صندل

ش خفيف از معالجة استرخاي مطلق نمايند با تقويت معده و بعد از حصول تنقية استرخاي قوت ماسكه باشد عالج

ن به همبدن اين ماءاللحم دهند گوشت بچة بز سه آثار چوجة مرغ چهار عدد گنجشك نر پنجاه عدد لوه پانزده عدد 

س زرنب اآل سرخ  و سفيد شقاقل تودريين قاقلين پوست بيرون پسته پوست ترنج هر يك پنج توله سعد حب

 چهار هر يك سه توله نار قيصر كبابة خندان خولنجان چوب چيني هر يكالطيب گل گاوزبان اندر جو شيرين  سنبل

 هفت توله زعفران يك نيم توله مشك عنبر هر يكو نيم توله شاهتره بادرنجبويه شونيز بسباسه جوزبوا قرنفل 

و گاوزبان هر واحد يك شيشه گالب پنج شيشه  سه ماشه نبات يك نيم آثار عرق صندل و عنبر هر يكاشهب 

 سه هر يك يك نيم پاو شب خيسانيده صبح برگ ريحان و ترنج و نعناع همه سبز هر يكابريشم خام برگ گاوزبان 

خان هفت ماشه  قبضه اضافه نموده چهار شيشه عرق كشند شربتي از چهار توله تا نه توله با نوشدارو لولوي علوي

خان با تخم شربتي مفيد و نشاستة گندم در سفيدي و   و همچنين عرق زردك لحمي علويست ادهند بسيار نافع
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نويسند كه اين حب شنگرف   مياطباي هندي  استزردي بيضة سنگ پشت آميخته ضماد كردن مانع اين عرق

مهرة زرد  يك درم خرهر يكسيت يعني عرق آمدن در دست و پا نافع ست سنگرف مغز تخم پزو به يعني پيهه  براي

 فلفل سازند و يك حب به قدرسوخته سه درم فلفل گرد پنج درم و كوفته بيخته بدو درم چوك ترش آميخته حبها 

صبح و يك شام خورند و ايضاً براي حبس عرق كفِ دست و پا پهنكري به آب حل كرده و يا آرد مونگ بريان و يا 

ي بريان و خرمهرة زرد سوخته جدا جدا باريك ساخته بر برگ ببول خشك و يا برگ كنار سائيده بمالند و يا گلته

 و يا بادنجان به  استدست و پا بمالند و بالهپر ضماد نمودن و پهكرمول سائيده بر كف دست و پا ماليدن نيز نافع

به اندك كوكنار نيم كوفته در آب جوش داده به آن عضو را تر كرده بمالند و ايضاً تخم دهتورة سياه سوخته سائيده 

 يك ماشه تا دو هفته خورند و يا پوست درخت نيل به آب در ديگ بجوشانند فرود آورده بخار آن رسانند هرگاه قدر

نيم گرم شود از آن بشويند تا يك هفته و همچينن بيخ اونت كئاره در سايه خشك ساخته بسايند و نيم توله بشهد 

  بخورند تا هفت روز

  احتباس عرق

بود يا قلت رطوبات يا غلظ و لزوجت اخالط يا ضعف قوت دافعه و تشخيص اين اسباب سبب آن پا تكاثف مسام 

چنان باشد كه اگر مريض مقام در هواي سختس رد يا غسل به آب سرد يا آبهاي قابضه كرده باشد سببش تكاثف 

تد سببش قلت مسام باشد و اگر بدن او الغر بود و تقدم مالقات سمائم يعني هواي بسيار گرم و خشك اتفاق اف

رطوبات باشد و اگر بانهم و رفاهت و ثقل و امتال بود سببش غلظ اخالط باشد و اگر افراط خروج فضول معتاده بوده 

 تكاثف جلد باشد آب گرم كه در آن شبت و بابونه و اكليل و به سبب اگر عالجباشد سببش ضعف قوت داعه بود 

 گردد بدست و پارچة خشن خوب بمالند و روغن بابونه به اندكي قيصوم پخته باشند بر بدن ريزند و هرگاه جلدتر

فلفل سوه يا روغن شبت يا روغن غار بمالند و مريض را از سكون در مواضع بارده و از مقام در مكانيكه هواي او سرد 

م وحريره  بادابه روغن قلت رطوبات در بدن باشد ترطيب مزاج به آشاميدن ماءالشعير به سببباشد منع كنند واگر 
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 و شورباي لحوم فربه و شراب ممزوج به آب كنند و بر بدن آب نيم گرم شيرين بريزند و روغن كدو و نيلوفر به شكر

 بلغم و حبوب مسهلة خلط غليظ مثل به مسهل غلظ اخالط باشد بعد نضج تنقيه بدن به سببو بنفشه بمالند و اگر 

مايند و روغن شبت و بابونه و  ادهان محللة ملطفه مثل روغن زنبق حب ايارج و حب قوقايا كنند و امر بتقليل غذا ن

 غار يا به آب قاقلي آميخته بر بدن بمالند پس اگر خروج عرق تاخر به روغنو خيري بمالند و يا بورة ارمني سوده 

 عرق تعفين و  گويد كه قلتانطاكيالزريره بر بدن طال نمايند و روغن ترب بمالند  نمايد بدارچيني و شونيز و قصب

به  و يا  است غلظ خلط و غذا باشد و عالمتش امتال و ثقلبه سببكند و آن يا  نتن و امتال و غير حميات واجب مي

 و عالج آن تنقيه و استعمال مفتحات و حمام و آن است سردي بود و عالمتش حصول به مثل تكرج جلد سبب

مفتح باشد و عرق آورد مثل روغن بادام و ماءالخيار و  مرخي و ي كهبه چيزتنقية چرك بود بعد از آن تدهين 

الزريره و شير زنان و اعتدال عرق مطلقاً ملطف و مجفف بود و بشره را پاك كند و تعديل اخالط نمايد پس  قصب

 و بدانند كه آنچه مدر فضالت مثل حيض و بول بود و ادرار عرق نمايد و  استتعديل عرق بر وجه مقتضي آن واجب

 گويد كه چون پودينة نهري در ديگ كوچك سربسته بجوشانند و نزد مريض آورده سر او سويديور شد آن مذك

  و كذا شرب انيسون و مسح او بر بدن مجرب من استبگشايند بنوعيكه بخار آن بجلد او برسد در ادرار عرق مجرب

بخره و شرب پودينة نهري و كذا آب  و كذا حب بلسان و كذا تخم ا است و بخور بدن بقردمانا كه كروياي دشتياست

يا بعد خروج از حمام و كذا حلتيت مقدار نخود و ماش حب شنان مخلوط بنطرون و كذا  تب گرم در ابتداي نوبت

 و كذا زفت بر پشت مريض السيما در حمام و كذا روغن ياسمين و كذا روغن تخم ترب و به زيتآب رماد مخلوط 

قحوان و پاشيدن زهرة ملخ بر بدن و طالي عسل و آرد جو و بادام تلخ و كذا كذا روغن ايرسا و شرب و بخار ا

المحلب و آرد جو و عسل و كذا نحام و كذا آب كرفس و خوردن انجير خشك و كذا پوست بيخ ترب و كذا پسته  حب

سليخه و و كذا كرفس و شرب و طالي زيره و كذا فطراساليون و شرب و ذرور جعدة جبلي و كذا قسط تلخ و كذا 

 هر واحد ادرار عرق نمايد الغار حبكذا مشكطرامشيع و كذا برنجاسف و كذا قيصوم و كذا زراوند مدحرج و كذا 



1298 

 

 و رياضت و انكباب  استآرد و از تدابير خارجيه استحمام نويسد كه هرچه مفتح مسام بود عرق مي  ميمحمد اكبر

 آميخته بر بدن ماليدن و كذلك به همي سركه و روغن گل به آب گرم و امثال آن و ايضاً آب كرفس و گالب و قدر

روغن بابونه تنها يا بورة ارمني آميخته و روغن غار و بلسان و روغن سوسن و آب ترمس با زراوند از جمله معرقاتست 

و از تدابير داخليه شرب سكنجبين ساده يا بزوري به آب كاسني آميخته و شربت گل و بنفشه همين عمل دارد و 

   و آب بغايت سرد در تابستان نوشيدن از معرقاتست است قبيلاز اين زردك  ناول نخوداب و قليةت

  عرق الدم

شود و اگر عرق مخلوط با خون آيد  الوقوع است و كمتر به مي  كه خون صرف از راه عرق آيد و اين قليلآن استو او 

 عالجمخالطت صفرا مع ضعف قوت ماسكه  بآن است عرق دموي گويند و سبب اين مرض حدت خون و رقت آن را

فصد هفت اندام كنند و شيرة عناب و لعاب بهدانه و شربت نيلوفر بنوشند و هرچه مسكن خون و كاسر حدت آن بود 

چون نقوع زرشك و كاسني و گشنيز و عناب و توت شامي و زردآلوي ترش و انار دانه و شربت آلو و عناب و سماق و 

شامند و از مسهل صفرا تنقيه كنند و بعد حصول تطفيه و تنقيه چيزهاي قابض كه در كثرت انجبار و امثال آن بيا

عرق مذكور شد و مثل پوست انار و آس و برگ طرفا و جوزالسرو و گلنار و كوكنار و غبار آسيا و جفت بلوط به آب 

 الياس ابنه مغلظ و مبرد بود بخورانند كند و از اغذيه آنچ قمقم طال نمايند و ماليدن ماءالقمقم بر بدن نيز  فائده مي

الحموضت و گالب هر واحد ده درم بنوشند و يا عناب ده عدد در آب  گويد كه هر صبح سكنجبين ساده صادق

جوشانيده صاف نموده سكنجبين ساده ده درم بر آن انداخته بياشامند و يا هر روز نقوع مشمش يا فواكه هرواحد 

ذا مزورة تمرهندي يا زرشك يا انار دانه و مغز بادام شيرين واسفاناخ سازند و يا كاسني سه اوقيه سحرگاه بخورند و غ

سبز غيرمغسول با سركه بخورند و غذا نان جو در دوغ گاو يا آب رائب تر كرده خورند و بعناب و آلوي رطب و زعرور 

بمالند و يا بگيرند گل ارمني و رطب تنقل نمايند و بدن را به آب مورد يا آب لف كرم يا آب برگ بهي يا سيب 
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الراعي يا آب بارتنگ آميخته بر بدن طال كنند و اگر صاحب اين مرض متحمل فصد باشد فصد  سائيده به آب عصي

   قوت واجب و فصل كنندبه قدرباسليق نمايند و اخراج خون 

  تفير رائحة بغل و كنج ران و بدبوي عرق و بول و براز

و بفارسي گنده بغل نامند و بيشتر ظهور اين علت در جاهاي پوشيده مثل بغل و كش بدبوي بغل را صنان گويند 

ران و زير خصيتين بود و باشد كه از تمام بدن بوي بدآيد باجلمله سبب اين عفونت اخالط يا عرق و حدت آنها و 

رك غسل كند بر آن حركات مشوشة اخالط و خاصه حركت جماع و ت  جلدست و اعانت ميبه سويحركت آن 

 ظاهر بدن باشد چون حلتيت و به سوي خاصيت او تحريك مواد جريفه چيزي كهآن و  تأخير جنابت و حيض و

 بعد از نضج تنقية خلط متعفن عالجحلبه و سير و پياز و بيخ انجدان و برگ او و خردل و ترب و جرجير و مانند آن 

ية مناسبه مثل بچة مرغ و تيهو با سركه پخته كنند و بهر تسكين حدت اخالط تبريد و سكنجبين دهند و اغذ

خورانند و از اشياي مذكوره و رياضت و تعب و جماع احتراز نمايند و بدن و بغل را از آب نيم گرم بشويند و شب 

 به گالب الطيب و صندل و مرداسنگ سائيده بمالند و يا مرداسنگ گل سرخ كافور را يماني و برگ سوسن و سنبل

 و گالب بشويند بعد آن دواي به سركهايند و مداومت حمام كنند و اگر اين مواضع متقرح شود اول سائيده طال نم

 كه بوي بد را قطع كند مر مخلوط بشب يماني و زرور و كذا مر به ذكر ادوية يونانيه و هنديهمذكور طال كنند 

 ريحاني سرشته خشك به شرابده آب نعناع بستاني آميخته و ضماد بدان و كذا باديان يك درم مر شش درم سو

نمايند و باز سائيده بدان كبوس سازند و كذا گل حرشف مطبوخ بلحم و كذا استفاف ابهل هر روز يك درم و كذا 

كبوس سك مسك و كذا خوردن بادنجان بگوشت فربه و كذا طالي برگ نمام و كذا چرك نقره و كذا قثاءالحمار 

 شيح بستاني سوخته و كذا پوست بيخ توت و كذا مقل اليهود هر واحد خشك كرده و كذا تخم حرمل سوده و كذا

سوده بر كاسة سفال نو بمالند و عود را بر مجمر سوخته  به گالب قطع بوي بغل كند و گويند كه اگر سنگ بصري

 براي بدبوي ديگرآن كاسه را بر بخار عود گذارند تا خوشبو گردد بعد از آن آن توتيا بر بغل بمالند گنده بغل برود 
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عرق ريوند خطائي يك درم جوكوب نموده شب در پنج دام آب تر كرده در شبنم گذارند و صبح صاف نموده بنوشند 

 نافع صنان شب يماني يك جزو مرداسنگ چهار جزو طال چرب كرده تناول نمايند به روغنو متصل آن نان گندم 

 به به عده اطباي هند برگ آرو سائيده در بغل بمالند به قول نرم سائيده به آب برگ شفتالو آميخته و بغل بمالند و

 اسبند سوخته و ديگرآب گرم بشويند و شستن بغل به آب مطبوخ پوست درخت جامن و برگ آن نيز مفيد بود 

 ديگركند  همچنين پوست بيخ اونب كئاره سائيده در بغل ماليدن نافع و ماليدن جميع عطرها عرق را خوشبو مي

 كه بدن را جال دهد و ابنهسرشته در بغل بمالند  به گالب از اينخورند قدري  نوشته چونه كه با پان ميكه مجرب 

 گل انبه دوانرم كند و بوي عرق دور سازد صندل زعفران اگر تگر بوده خس همه را باريك ساخته ابنه سازند 

يخته نگاه دارند و صبح و شام يك كف يا كم  با يك حقنة بسباسه آماز اينناشكفته يعني مرو كوفته بيخته دو حصه 

 قلعي مازو مساوي سوده در   سفيدةايضاًو زياده بخورند از اعضا و عرق بوي خوش آيد اگر دو هفته مداومت نمايند 

روغن گل آميخته ماليدن و از آب جوشيدة بادنجان بدن را شستن و تاگرموته تخم سويه چرونجي سائيده ماليدن 

 كه اصالح خلط به  استفرمايد كه عالج فساد رائحة جلد عام اين  شيخ مياقوال حكما  استمانع بدبوي عرق

استفراغ و اصالح مزاج به تبديل كنند و آنچه هضم او بكيفيت و كميت جيد باشد تناول نمايند و در حمام و غيره 

 كرفس و حرشف و هليون و هر بدن را پاك كنند و بر ناشتا آنچه عرق را خوشبو كند مثل سليخه و فلنجه و ايضاً

 شرب  است نافعآن رامدر بول منقي خون از عفونت بخورند ليكن بعض آن مثل هليون بول را بدبو گرداند و آنچه 

 در آن شب يماني گداخته باشند  آبي كهنقوع مشمش خوشبوست و خوردن نفس مشمش و بر بدن چون آب آس و 

 مرزنجوش و برگ سيب و برگ بيد بمالند و ايضاً آس سوده بمالند و مي سوسن و طبيخ نمام و نعنع و پودينه و

الزريره و سرد و گل سرخ خاصه و مرزنجوش و شاهسفرم و اشنه و  ايضاً صندل خاصه و سعد و فقاح اذخر و قصب

د  و ايضاً قرص گل سرخ بسك و ايضاً آنچه تسدي استبرگ ترنج و پوست او و برگ سيب و برگ سوسن بسيار نافع

مسام و منع عرق كند مرداسنگ و توتيا و خاكستر برگ سوسن و شب و مانند آن و مر و صبر و روغن مورد و روغن 
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 كه عالج كرده شود در آن بعد تنقيه اگر احتياج آن افتد بتوتيا و مرداسنگ  است واجبو اما عالج صنان  استگل

كنند و بكافور  رده باشند و گاهي اين را مصندل مي در آن شب حل كآبي كهمربي و اقليمين و بخاكستر آس و به 

الطيب و شب و مر و ساذج و گل سرخ هر   بگيرند صندل و سليخه و سك و سنبلقرص جيدسازند  مخلوط مي

قرص ساخته استعمال  به گالب واحد يك جزو توتيا و مرداسنگ سفيد كرده هر واحد سه جزو كافور نيم جزو و

 بگيرند گلسرخ يك رطل بغدادي و سك و سنبل و سعد و مر و شب هر واحد ده درم اًايضنمايند بعد خشك كردن 

كند   كه بوي بد را خوشبو گرداند و ارباب امزجة حاره را نفع ميذرورقرص سازند و استعمال كنند  به گالب و

حد بيست درم بگيرند سعد و ساذج و نقاح اذخر ميعة سائله هر واحد ده درم گل سرخ خشك و برگ مورد هر وا

 بر آن گل سرخ و برگ مورد به عده ريحاني تر كرده خشك كنند و بسايند به شرابسعد و فقاح اذخر و ساذج را 

حل كرده به ادوية باقي آميزند و در سايه خشك كرده بسايند و بعد استحمام  به گالب سوده اندازند و زعفران را

ن پاشند و ديگر كه قطع بوي عرق بدبو كند و اصحاب امزجة بارده بدن را خوب از عرق پاك كرده ادوية مذكوره بر آ

الطيب و قرنفل و حماما و عود بلسان و سليخه هر واحد سه درم قسط و اظفارالطيب و   بگيرند سنبلنيكو استرا 

سنبل هندي و دارچيني هر واحد دو درم برگ مرزنجوش و سنبل سوري هر واحد درم ميعة سائله را در شراب حل 

 كه بوي عرق را قطع كند بگيرند دارچيني ديگر سابق استعمال كنند به دستورنند و باقي را در آب نمام بسايند و ك

و سنبل هندي و اظفارالطيب و قسط هر واحد دو اوقيه گل بحيره و خبث اسرب و سفيداب مغسول هر واحد نيم 

 هر واحد سه اوقيه ادوية خشك را به آب اوقيه شيح و سنبل رومي هر واحد يك اوقيه زعفران و گل سرخ خشك

   ريحاني حل كنند و استعمال نمايندبه شرابمورد بسايند و زعفران 

  شدت بدبوي براز و ريح و عالج آن

 مثل اشترغار و سير و جرجير و گندنا و  است تناول اشيائيكه از خاصيت او اينبه سبب عفونت اخالط و به سبباين 

به  عفونت را چيزي كهكند و تناول   ايضاً بيضه ليكن بدبوي اين را جودت هضم دور ميباشد و انجدان و حلتيت مي
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سازد و شراب  كند و بدبوي براز را دفع مي گرداند مثل حلبه كه اين عرق و بول را بدبو مي  جلد و بول مائل ميسوي

  نمايد خوشبو بدبوي براز را زائل مي

  در نتن بول

بدبوي رازست و ايضاً مدرات مثل هليون و مانند آن كه اين بوي بدن را خوشبو و اسباب بدبوي بول بعينه اسباب 

 ايالقي و جرجانياند   معلوم كردهبدان چه  استكند و ايضاً قروح مثانه و عالجش سهل بوي بول را بدبو مي

استفراغ بايد كرد و امتال يابند  در اين نويسند كساني را كه بوي بغل و بوي عرق ناخوش آيد هر وقت كه خواهند مي

 برند و از طعامهائيكه بوي عرق ناخوش كار بهخود را بحمام پاكيزه دارند و جامة پاكيزه پوشند و ذرورهاي خوشبو 

كند پرهيز كنند و هر صبح از چيزهائيكه بوي عرق را خوش كند اندكي بخورند چون سليخه و غيره كه در قول 

آب بخورند ادرار بول كند و عرق را خوشبو گرداند و گنده بغل را زائل شيخ گذشت و اگر حرشف در آب ببرند و آن 

تر كنند و قرصها ساخته در ميان گل سرخ تازه نهند و خشك كرده باز  به گالب كند و مرداسنگ سپيد را بسايند و

 دارند و شب كار هبو كافور بپرورند و  به گالب  برند و توتيا را به آب و نمك بشويند و خشك كردهكار بهبسايند و 

 كه امعا آن استبدبوي باز دو چيز باشد يا عفونتي در امعا باشد و يا خوردن چيزهائيكه براز را گنده كند و عالجش 

را به ايارج فيقرا پاك بايد كرد و طعام لطيف بايد خورد كه قوت هاضمه بر آن مستولي شود تا عفونت بدان راه نيابد 

 كه هر صبح جالب از تمرهندي و شكر سفيد آن استر رائحه مغابن و جلد و نتن عرق  گويد كه عالج تغيالياس ابن

هر واحد ده درم به آب سرد بنوشند و يا سكنجبين ببرف سرد كرده بياشامند و يا بگيرند عناب و آلو بخارا هر واحد 

 با شكر و يا آب هندوانه هر م آب انارين بشحم آنها افشردهبه حدده عدد و شكر و ترنجبين هر واحد ده درم و يا ص

كدام كه باشد سه اوقيه بنوشند و تلئين طبيعت بماءالفواكه مع فلوس خيارشنبر و ترنجبين كنند و يا هر روز نقوع 

مشمش شصت درم يا ترنجبين ده درم بخورند و غذا مزورة اناردانه يا زرشك يا تمرهندي يا بنوماش و مغز بادام و 

از تعب و رياضت و تعرض از آفتاب حذر كند و هرگاه بدن از اخالط حادة حريفه پاك اسفاناخ باشد و صاحب او 
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گردد بدن را به آب گرم كه در آن آس و شب يماني و گل سرخ جوشانيده باشند بشويند يا بگيرند برگ سوسن و 

باريك ساخته با آن و  به گالب صندل و مرداسنگ مساوي و بدان بغل و كنج ران بمالند و يا بگيرند مرداسنگ مربي

اندكي كافور بسايند و طال كنند و يا بگيرند كزمازج و توتياي كرماني مساوي و با گالب خوب سحق كرده در نعمل 

قرص سازند و در سايه خشك  به گالب طال نمايند و يا بگيرند توتياي كرماني چهار درم قرنفل يك درم و سائيده

آميخته طال نمايند و يا بگيرند  به گالب ند برگ سوسن و بسايند وكرده وقت حاجت استعمال كنند و يا بگير

آميخته بر مغابن طال كنند و از  به گالب توتياي كه مافي و گل سرخ وسك و سعدد و سنبل مساوي و باريك سائيده

شود بوي بدن و   و گاهي متغير مي استآنچه بوي بدن و عرق را خوش نمايد تناول حرشف و نقوع مشمش خشك

 آن به سوي عرق شود و ترشح اخالط رقفه حريفة حقنه به سببمغابن و ميان انگشتان قدم و زير پستان مردم فربه 

 هليله است و صاحب ايذا طعمة به مطبوخ قوت و واجب و استفراغ به قدرو عالج او فصد باسليق و اخراج خون 

ر كند و بدن را به آب گرم مطبوخ مورد و خريفه و شيرين و تعرض شمس در ايام گرم و حركت در هواي حار حذ

شب يماني بشويد و در آب سرد در آيد و ذرور اين ادويه استعمال كند گل ارمني و مرتك و گلنار و توتيا و حناي 

سوخته و پوست انار مساوي كوفته بيخته بر مغابن بپاشند و يا بگيرند برگ سوسن و شب يماني مساوي و بر مغابن 

 و آب اندك سرد بشويند و در آن مرهم عروق به سركهم بپاشند و اگر مواضع متقرح گردد هر روز و ميان اصابع قد

استعمال كنند و يا بگيرند شب يماني و كزمازج برابر و كوفته بيخته به آب مورد سرشته طال كنند و گاه باشد كه 

كثرت رطوبات و ضعف اعصاب ايشان  به سبببدبوي در جلد سر عارض شود و اكثر حدوث اين در مشايخ ويا اطفال 

القرطم و  باشد و عالجش تنقية بدن از اخالط بلغميه بحب ايارج و حب بنفشه است و غذا مزورة نخود و مغز حب مي

بگيرند برگ سوسن و توتيا و مرداسنگ و جوزالسرو سوخته و وقاق كندر اجزا مساوي و كوفته بيخته به آب آس 

باشد   فساد هضم ثالث و رابع عروقي و عضوي ميبه سببه اكثر فساد بوي عرق  گويد كخجنديسرشته طال كنند 

غسل جنابت و حيض بود و از چيزهائيكه بوي عرق بدبو را قطع كنند مرداسنگ سفيد كرده و  تأخير و گاهي از
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 هر ر استتوتياي مغسول و برگ آس و توبال نحاس و گل سرخ سوده و صندل و كافور مخلوط بعض آن ببعض ديگ

به باشد و گاهي   فساد عارض در هضم اول يعني معدي ميبه سببكدام كه حاضر باشد و اما اكثر فساد بوي براز 

 كه بر  است اخالط ردية حادة عفنه در بدن بود يا از تناول اشيائيكه از خاصيت او اين امر باشد و عالجش اينسبب

ام مفهوم شود و گرسنگي غالب گردد و شراب معتدل  انهضام تكه آنجودت هضم صبر كنند و طعام نخورند تا 

المقدار منتن براز ببرد ليكن چون كثرت آن نمايند بدبوي او زياده كند و اما سبب نتن بول در اكثر سوءهضم 

باشد و گاهي قروح كليه بود و آنچه بدبوي بول را بالخاصيت ببرد كندر و سكبينج و مصطكي و  اي كبدي مي ثاني

طرخونست و عالج صنان شرب اشربة حامضه مثل شربت تمرهندي و سكنجبين ساده و شربت انار بعض صغموغ و 

 خشت و شربت درد و به شيرو غوره و مانند آن بر برف سرد كرده است و تلئين طبيعت به آب انارين مشحومين 

 استعمال كنند و اين نقوعات مشمشيه كه در آن ريوند و گل سرخ باشد و بعد تنقيه غسوالت و ذرورات نتن عرق

و كزمازج و توتيا مساوي سائده و اندكي كافور اضافه كرده در بغل  به گالب  نفع كند مرداسنگ مربيآن رادلوك 

 سعد و برگ سوسن و بيخ آن و آس سوده خصوصاً سوخته و به مثل گويند كه صنان را مالش قرشيبقوت بمالند 

و مشك و كافور اگر با آن حرارت مفرط باشد خوشبو  به گالب ها اينازتوتيا و مرتك و شب و صبر و مر نفع كند 

گويد كه اين زريره بوي بدن هبه اهللا  ابنسازند و همچنين مشك و سنبل و گل سرخ و برگ سيب مفرد و مجموع 

را خوش كند و سعد و ساذج هندي و فقاح اذخر و گل سرخ خشك هر واحد دو جزو صندل سفيد سه جزو كوفته 

 در آن گل سرخ و مورد و آبي كهو كافور سرشته خشك كنند و بار ديگر سائيده بر بدن بپاشند و به  به گالب هبيخت

تر براي عرق بدبو از نوشيدن شراب و خوردن هليون و حرشف  مرزنجوش جوشانيده باشند بشويند وچيزي مزيل

بشويند  به گالب  و استرگ سوسننيست و از آنچه قطع بوي عرق كند مرداسنگ مربي و توتيا و صندل و ب

  و مالش او به سركه يا غير آن نمايند بعد از آن اكثار شستن جلد به فصد گويد كه در تغير بوي تنقية خلط انطاكي

 گويد طبريو شب و مر و آب مورد كنند  به گالب  مازو و گلنار و كافور و جوزالسرو و مرداسنگ و مرتكبه مثل
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 به سويبغير جراحت از عفونت خلط و هم بود كه زيرجلد سر حاصل شود و يا بخارات بدبوئيكه در سرحادث شود 

 برآيد و از آن به عرق خلط چنان چهآن مرتقي گردد پس گرم شود و از جلد سر بعد فساد و گرمي خارج شود 

بت و قلت  فساد رطوبه سبب كثرت رطوبت و قلت رياضت و در مشايخ به سبببدبوي گردد و اكثر اين در اطفال 

حرارت حادث شود و عالج اين بعد استفراغ موافق استعمال اين طالست برگ سوسن يك درم مرداسنگ يك دانگ 

توتياي كرماني يك دانگ پوست شجر صنوبر دو دانگ جوزالسرو سوخته يك دانگ دقاق كندر دو دانگ همه را 

 بهتر از آن و اين علت را مع قطع ر استديگ زمخت حل كرده بر سر طال نمايند و براي او طالي به شرابسائيده 

ي گرم ها روغن يا ديگر به زيت و باسند و درم يكبدبوي آن زائل كند بگيرند مر صاف كندر هر واحد نيم درم سماق 

حل كرده بر سر طال كنند و اين بزودي بد كند و از آنچه در آن استعمال كنند آب مطبوخ اين ادويه است بگيرند 

لنار و پوست انار و مازوي سبز و برگ عليق و مويزج و برگ كبر و برگ حنا و در آب بجوشانند تا جفت بلوط و گ

مهرا شود و بر سر ريزند و سر او را بشويند و عقب آن سركة كه در آن اندك نوشادر حل كرده باشند استعمال كنند 

 و گاهي بعض مردم را جلد و عرق ايشان  او گويدايضاًايم  علت ديده در اين و اين الطف چيزيست كه استعمال او

بدبو گردد و اين اكثر زيربغل و زير پايها بود و چون عرق كنند و اين بدبوي بر انواع مختلف بود و هر واحد از آن 

مناسب خلط موجب او بود پس آنچه مثل بوي الية محله باشد آن از عفونت رطوبات نمسه وسمه بود كه در اورده 

 خارج شود به آن بو بعينه مودي گردد و آنچه بوي او مثل بوي ملخ به عرقپس چون ترشح كند و افتد و گرم نشود 

مالحه باشد آن از فساد خون و رطوبت و اخالط غير نضيجة عفنه بود كه در بدن گرم شود و آنچه مثل بوي سياخ 

 بود كه مورث حميات گردد و بوهاي  كمتر از آنكه آنباشد آن از رطوبات مالحه بود كه احتداد و عفونت يافته غير 

 و  است كه چون اين اخالط مذكوره با يكديگر مركب شود ظاهر گردد پس بوي بغل معروف بصنانر استديگر بسيا

 كه طبيب بقوت آن است و ابتداي عالج اين ر استبوي جلد بدفرو بوي قدمين بمفس و عالج اين همه قريب يكديگ

 به مطبوخ استفراغ او به عدهحمل استفراغ باشد ماءاالصول تا هفت روز بنوشاند مريض و مزاج او نظر كند اگر مت
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افتيمون كند و بعد از چند روز تنقية سر بحب قوقايا كند و بعد از آن احشاي او را مثل جگر و طحال و معده مس 

 بعد جودت هضم بوي كند اگر در آن فسادي باشد اصالح آن نمايد و تعديل مزاج او كند تا هضم او جيد گردد كه

 جهت مخالف مقابل خلط به سويعرق و جلد خوشبو شود و عفونات زائل گردد و تدبير او مائل گرداند در عالج او 

 تدبير مريض در ماكل و مشرب او عود كند و از به سوي از اينموجب اين بدبوي هر خلط كه باشد و بعد فراغ 

مثل انجدان و حلتيت و محروث و زردة بيضة و حلبه اجتناب نمايد و بر اطعمة كه بول و براز و عرق را بدبو گرداند 

اطعمة كه از سركة كهنه و شكر و زعفران و بچة مرغ و تيهو و مانند آن ساخته باشند از آنچه خون صحيح پيدا كند 

بگيرند برگ  جلد و بغل و قدمين او را اوالً اين طال كند از اين هضم گردد متوجه شود و بعد فراغ به سرعتو 

به سوسن و بيخ آن و گل سرخ و پوست عدس و شحم انار و طلع خشك و در شراب خوشبو يكشبانه روز تر كند 

 مريض را در حمام بنشاند تا عرق كند و آب بر خود نريزد به عده شراب آب بر آن ريزد دو جوش و بد هم وزن عده

 بيرون آرد و آن را بغل و زير قدم او بمالد و در خانة سرد و عرق او را پاك كند پس بر بدن او آن آب بريزد و بدان

 حمام ببرد و بر آن آب نيم گرم بريزد بعد از آن بر بدن او دو سه روز اين دوا بريزد به سوي باز به عدهساعتي بدارد 

 آن عدهبه بجوشاند تا قريب مهرا شدن بر سد  به گالب  دو درم پوست ترنج يك كف وهر يكبگيرد زرنب و اشنه 

آب را صاف كرده در ظرف پاك اندازد و بر آن گالب و اندك مشك و قدري كافور اندازد و با هم آميزد و مريض را 

درحمام داخل كند و عرق آورد و بدن او پاك نمايد پس اين آب بر آن ريزد و جميع بدن او و زير بغل و قدم بمالد و 

ير بوي جلد و بغل او خوشبو گردد و از آنچه بوي بغل و زيرقدم قطع بعد آن آب نيم گرم بر آن بريزد كه به اين تدب

كند توتياي كرماني و مرداسنگ و مر صاف و خاكستر جوزالسرو و خاكستر خرنوب نبطي و خاكستر پوست انار ترش 

  كه بگيرند توتياياين است و آنچه براي ملوك بهر قطع بوي بغل و زيرقدمين بسازند ر استو پوست شجر كافو

كرماني و اقليمياي فضه و مرداسنگ مربي و خاكستر جوزالسرو و پوست انار و همه را در شير خرگوش اگر يافته 

حل كنند و در قرع و انبيق  به گالب به عدهو آب پوست شجر كافور سرشته تا ده روز خمير كنند  به گالب شود واال

 بدبوي بغل و قدمين افتد آن موضع را بدان آب به قطعبچكانند كه از آن آب خوشبو بچكد پس هرگاه احتياج 
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اند كه آن بساست كه از عضو و عرق بوي بد البته قطع   قطع كند بعض اوائل ذكر كردهبه الكلبمالند كه بدبوي را 

كند بغير ضرري كه عضو را الحق شود و ابوماهر جارشي تركيب داده كه هركه را بوي جلد او بدبو بودي بعد تنقيه و 

 بادام بريان كرده بيست درم زرنب و برگ شجر مريم به روغنداد اين نسخة اوست هليلة سياه   ميآن راغذا اصالح 

هر واحد سه درم مصطكي و قرنفل و كندر هر واحد پنج درم طاليسفر و نارمشك هر واحد چهاردرم برگ 

 حاجت به قدر عسل به عدهه فرنجمشك برگ بادرنجبويه هر واحد ده درم عود غرقي يك درم همه را كوفته بيخت

 آورده از به قوام برهم زنند تا منحل گردد پس به آتش نرم بجوشانند و كف او بردارند تا صاف گردد به شرابگرفته 

به  بسرشتني رقيق اگر فصل سرما باشد و غليظ به سرشندآتش فرود آرند تا سرد گردد و بدان ادوية مذكوره 

 بوي جلد و بغل را قطع  است حاجت استعمال كنند كه اين جوارش دواي عجيب اگر زمانة گرما بود و وقتسرشند

نويسد كه گاهي تعفن كنج ران و بغل و زير پستان مردم فربه را عارض شود و اين علت   بمقامي ديگر ميايضاًكند 

سبب اين عرض از فرط عرق بود و اكثر آن مردم فربه را حادث شود كه در اعضاي ايشان شكنها باشد از فربهي و 

 كه از اخالط عفنة حريفه منحل گردد پس هرگاه مردم فربه عرق كنند يا استحمام نمايند و  استشور يا عرق عفن

عرق كنند مثل اين مواضع مذكوره و حركت كنند آن واضع متعفن شوند و بخراشند پس گاهي خشك ريشه گردد 

 كه از اين استسبيل عالج كسيكه از مثل اين علت بترسد كه زير او ريم شود و بوي بد آيد و نكايت بزرگ گردد و 

 نمايند و فصد و استفراغ ماده يك بارحركت كردن در تابستان منع كنند و امر به نشستن در آب سرد در هر روز 

كنند بعد از آن در آن موضع اين ذرور استعمال كنند بگيرند برگ سوسن خشك دو درم توتياي بصري سه درم 

سرخ و گل ارمني هر واحد يك درم و نيم حناي سوخته و پوست انار هر واحد دو درم حضض دو ثلث گلنار و گل 

   سرشته قرص سازند و در سايه خشك كرده بدارند و هرگاه ارادةبه سركهدرم كافور يك دانگ و همه را سائيده 

 ذرور استعمال به طريقخواهند كه  حل كنند و بر موضع طال نمايند و اگر آن را و گالب به سركهاستعمال او باشد 

 ابوعمران موي بن سيار اختيار كرده كه آن بپاشند و اين را ذرور عرقي نامند غير آن راكنند قرص نسازند وبر موضع 
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تر يافتم   تجربه كردم و قرص را نافعآن را ذرور و قرص به طريقكه قرص آن سازند تا اجزاي آن مختلط گردد و من 

 اين است در آن استعمال كنند و نسخة آن به سركه بشويند و مرهم عروق به سركهرح شود و هرگاه موضع متق

 درم سفيداب يك درم و ثلث درم و همه را خوب بسايند و موم يك و نيمبگيرند عروق اصفر يك درم مرداسنگ 

ود آرند و بگذارند تا نيم  بر آن اين ادويه اندازند و آن بر آتش باشد بعد از آن فربه عده گل سازند به روغنروغن 

 دهند و بسايند تا ممكن بود تسقيه از آن دهند و استعمال كنند به سركهگرم بماند پس در هاون انداخته تسقيه 

 تخفيف مبعد بهر مواد به سبب گويد كه ادوية متناوله كه در خوشبو كردن بوي جلد نفع كنند گاه اين فعل گيالني

يند مثل سليخه و گاه اين فعل تنفتيح مسام كنند تا در آن رطوبات محتبس نگردد از قبول عفونت مفسد رائحه نما

 كه  استو بوي فاسد نشود مثل كرفس و گاه اين فعل كنند بباز گردانيدن مواد عفنه از جهت جلد و آن مثل هليون

ه اين فعل كنند دهد و اما ادوية مستعمله از خارج اكثر آنچ  جهت بول حركت ميبه سوياين رطوبات عفنه را 

 از اينبايد كه تكثير   فاسد كند نافذ نشود فلهذا ميآن رابتسديد مسام و تكثيف جلد نمايند پس در آن آنچه رائحه 

 دواي مركب نافع بگيرند مورد خشك و صندل سفيد و سعد صفتادويه نكنند تا از توليد او حميات را ايمن باشند 

 و شاهسفرم و اشنه و گل سرخ و سك و سنبل و شب مساوي االجزا و الزريره و پوست ترنج و مرزنجوش و قصب

 العالج شود و بدانند كه اين مرض سهل اندك كافور افزوده مي در اين كوفته بيخته بر بغل استعمال كنند و گاهي

 بغل طال  اگر عالج آن كنند استتباع او امراض ديگر كنند و مرداسنگ را چون در سركه حل كنند و بركه آن اال است

جا از اين اكثر مواد قلبي كه آن كه مورث مرض نگردد و خصوصاً  استكنند صنان آن بزودي زائل شود مگر آن كم

 آن متوجه شد به سويمندفع شود و شخصي را ديدم كه اين دوا استعمال كرد و اين مرض زائل شد و امراض بسيار 

 كه آن ورم و وجع در چشم زائل شد و ضعف او زياده شد تا  در اندك مدت بغير ظهور رمد يابه الكلو يكي را بصر 

 كه براي دفع صنان اغتسال و تطيب استعمال كنند و بر همين اكتفا نمايند و آن استبصر از آن زائل گردد و اولي 

 چيزي كه لطيف و تسكين  اخالط بدن و تبديل مزاج به اغذيه و اشربة مناسبه و تناول به مسهلاگر ممكن باشد 
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 كرفس بعد از آن شستن بدن و مالش او به به قولوي بدن را خوشبو گرداند مثل نوشدارو و از فواكه مشمش و از ب

نويسند كه  ين ميمتأخر بعضيآس و شب و برگ سوسن و صندل و طال به آب نمام و مرزنجوش و برگ سيب كنند 

ث عفونت گردد و استعمال ادوية مطيب مثل در صنان ارسال زلو در هر ماه الزم گيرند تا ماده جمع نشود كه باع

 برند و اغذية جيدالهضم و صالح الكيموس را كار بهاند بخورا و غسوالً  جوهر لوبان كه بالخاصيت در اصالح مخصوص

 نه ماشه هر يك گل سرخ برگ مورد زرد ورد اشنه مفيد استغذا كنند تا خلط ردي زياده نشود و اينحب خيلي 

الطيب گل قيموليا   هشت ماشه صندل سفيد سنبلهر يك كاشغري مرداسنگ آهك آب ناديده مازو سه عدد سفيدة

هر واحد يك توله همه را در گالب صاليه كرده حبها برابر فندق بندند و هر روز سه چهار بار به آب يا گالب سوده 

ند مرتبه بغل را بدان بشويند ضماد سازند و برگ انار و برگ ريحان در خارش تر در سركه و آب جوشانيده در روز چ

 برند توتياي كرماني مرداسنگ گل سرخ گل ارمني پوست انار كوفته كار بهو براي بدبوي ميان انگشتان اين ذرور 

 تر كرده خشك نمايند و نرم سوده به استعمال آرند و اگر بدبوي جلد سر بسر كودكان و پيران باشد به سركهبيخته 

 آن استو جوزالسرو كوفته ضم كنند و بر سر ماليده باشند و گويند كه در صنان بهتر بدين دوا پوست درخت مازو 

 جهت تعديل مزاج سكنجبين ساده و ليموني و شربت تنبول و كدر و انارين و سيب و به عدهكه اول فصد كنند و 

 نيلوفر و عنبر و عود و ها ميسر شود در گالب و عرق بهارنارنج و بيدمشك و صندل و شاهتره واز اينتمرهندي هرچه 

 و همچنين غسل به مفيد استتنبول و دارچيني و قرنفل دهند و حمام متواتر در سردمزاجان و فصل سرما بسي 

 و همچنين  استآب سرد بگرم مزاجان و موسم گرما و ضماد مرداسنگ و گل سر شو در گالب آغشته بسيار نافع

گوار دهند مانند گوشت بچة تزرو و دراج و لوه و بچة مرغ بنان و اغذية كم فضله و خوش  به گالب خاكستر مورد

  دار و ترك خوردن چيزهاي معفنه كنند گندم سبوس

  هزال مفرط
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 و عدم وصول بدل ما بتحلل پس  استيعني الغري بسيار و اسباب اين نه گونه است يكي قلت غذا كه مادة فربهي

 بدن خون رقيق تولد كند و از غايت رقت زودتر و بيشتر بدن بكاهد دوم كثرت تناول غذاي لطيف كه از آن در

 جزو بدن نسازد آن راتحليل يابد و بدن بهره نيابد سوم اقتصار بر طعاميكه از آن خون نيك تولد نكند و طبيعت 

 فساد مزاج اعضا بنوعي از انواع سوءمزاج به سببچهارم ضعف قوت متصرفه در غذا چون قوت هاضمه يا جاذبة اعضا 

 سكون بسيار و ترك رياضت كه بدان سبب قوت جاذبة اعضا چون به سبب سوءمزاج بارد بود يا به سبببيشتر اين و 

 خصوصاً اگر طبيعت را عادت رياضت و حركت باشد كه قوت جاذبه بمعونت آن غذا را جذب كند  خفته گردد و

به ا كه در بدن پيدا شود كاره باشد  طبيعت خون ركه آنچون آن عادت را ترك نمايند غذا را جذب نكند پنجم 

 فساد متغير گرداند و بباعث آن طبيعت از آن بغض نمايد و خون صفراوي كاره تر از به سوي امريكه خون را سبب

 در جگر يا در ماساريقا سده افتد و بدان سبب غذا به اعضا چنان چه در احشا آفتي باشد كه آنرطب مائي بود ششم 

گردد يا طحال بزرگ شود و با جگر مزاحمت كند و خون بسيار از آن بخود كشد تا بهرة اعضا  بايد نافذ نچنان چه

 ضديت سپرز با جگر قوت جگر را نيز سست نمايد به سببببدن نرسد يا از جگر سودا جذب ننمايد و بدان سبب و 

لقرع در معده و امعا متولد شود و ا  كرم دراز و حبكه آنو مزاج او فاسد شود و در توزيع غذا فتوري رد نمايد هفتم 

از طعامها هرچه خورده شود غذاي خود سازد و بدان سبب اعضا را نصيب تام نرسد هشتم تنگي مسام و منافذ غذا 

 انسداد آن از اخالط و انطباق آن از اكتناز كه سرما و گرماي مفرط اين فعل كند يا دوام رباط مسدد مسام به سبب

منجذب نشود و گل خوردن و غلبة خشكي از اسباب آن باشد نهم كثرت تحلل پس آنچه و مجاري پس غذا در آن 

 گشادگي مسام و از رياضات به سبب چنان چه اعضا منجذب شود ثابت نماند بلكه متفرق گردد به سوياز غذاي 

ه وجود  اسباب مذكوراز اين هر يكسريعة و هموم و غموم و كثرت جماع و امراض محلله عارض شود و تشخيص 

 كه Ĥن ايشان در زمانة اندك عود كند و آنبه سوي ابداني كه در زمانة اندك الغر شود فربهي و بدانند  استآن سبب

 ضعف قوت آنها از استعمال غذاي كثير به سبب دراز الغر شوند بمدارا بحال فربهي باز آيند و در زمانة دراز  در زمانة
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 كه جلد آنها سست و قابلتر براي تمديد باشد و آن استدان براي تسمين ترين اب و عدم قدرت تصرف در آن و قابل

 شدت انفعال از گرمي و  سردي و از به سبب  استاز آنچه انسان را محتاج بنفرت از الغري گرداند آن ضعف

 و مصادمات و مصاكات اشياي صلب و از انفعاالت نفساني مثل غم و هم و غضب و از تعب و بيداري و از استفراغ

جماع و ايضاً غذاي او در رگهاي او محتبس شود و نافذ نگردد پس عفونت پذيرد و فربهي را نيز مضرتهاست كه 

مذكور گردد و فربهي معتدل چون مفرط نگردد مذموم نيست مادام كه فربهي ضرر خود پيدا نكند مكروه بنود زيرا 

نيز كنند و طريق افراط را مكروه دارند و اگرچه  كه احتياط اين  استكه حيات بحرارت و رطوبت است ليكن واجب

به  گويد كه هزار در اهل اقليم اول و ثاني غالباً جبلي بود مثل سمن در اقليم ششم و هفتم انطاكيآفت ظاهر نشود 

  نزد استيالي مرة صفرا و مرة سودا بود و يا يكي از آن هر دو و اگرچه بال احتراقكه آن آن يا مزاجي باشد مثل عده

 يكي قلت آن دوم لطافت آن  است يا غذائي بود و آن سه قسمر استباشد و يا عارضي باشد و اسباب موجبة آن بسيا

مع وسعت عروق سوم رداءت آن كه براي اخالف و تشبيه صالح نبود و يا بدني مثل ضعف اعضا و قصور قواي آنها از 

 سياسات ملكيه و به مثل پس غم پس اهتمام ست ا آنها و يا نفساني باشد و اعظم آنها همبه سويجذب غذا 

مناظرات علميه و تحصيل مثل اموال و يا خارج از هر سه اسباب مذكوره مثل افراط در رياضت و مثل حد او از 

 و  است و عالمتش قدرت بر جماع است هزال يا طبيعيبه عده وجود ديدان  است قبيلاز اينصناعات محلله و 

 و موجبات ر استي عروق و يا مرضيست و عالمتش سقوط قوتها و جفاف و رقت شعنشاط و صحت اعضا و امتال

ر  در مقام هر واحد مسطوبدان چه اوالً ازالة سبب مهزل كنند عالجدر بحث سمن مفرط مذكور گردد  هزال مطلقاً 

ذب غذا به  حاجت و جهت جبه حسب كه بعد از زوال سبب اشربه و ادويه و اغذية مسمنه استعمال نمايند است

ي مرطبه قليل المقدار ها روغناطراف و ظاهر بدن بحمام رفتن و به آب گرم بدن شستن نفع دارد و بعد استحمام 

باب جامهاي گرم نطيف پوشيدن و به آرام و سكون كوشيدن و عطريات بوئيدن و بعيش و بازي  در اين بمالند و

ت جماع اثر نمام دارد و كثرت تغذيه و استعمال ماءالجبن و  قلبه شرطگذرانيدن و با معشوقة دلربا يكجا خوابيدن 
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ماءاللحم و اكل فواكه و خواب معتدل و اختيار رياضت قليل بر سبيل تفرج و معجون لبوب و حلويات و شير و برنج و 

 هريسه و حليم و كله و پايچه و گوشت طيور مسمنه ر است و از اغذية كه مخصوص به اين كا استشكر همه مسمن

 و در  استچون ماكيان و بط و كبك كباب ساخته و نان سميد و امثال آن هرچه مرطب و مغلظ و جيدالكيموس

صورت گوشت بره و بزغاله بهترين اغذيه است كه ثقل ندارد و بدن  در اين تناول اغذيه رعايت هضم واجب دانند

ر دوا چه در غذا رعايت معده ضروري دانند  هضم بالجمله چه دبه شرط ر استسازد و تكثير غذا بغايت موث فربه مي

 كه بدن را فربه كند چون زن ذكر ادوية مفرده و مركبه احتمال او ادويه و اغذيه استعمال فرمايند به حسبو 

حجر بقر از ثمن درم تا ربع بجالب و بشربت سيب هر صبح و زيادتي نور قمر قبل دخول حمام بخورد و بعد خروج 

ان يا شورباي لحم گوسفند بنوشند بنوشد تسمين نيك كند و مجرب سويديست و شرب به از حمام شورباي ماكي

 نخود در آن تر كرده باشند نيز در تسمين بدن مجرب اوست و كذا نوشيدن آب آهن و كذا شير زنان مجرب آبي كه

ز آب پر نمايند و در ته خود نوشته و گويد كه بگيرند بيخ نفل و فعلهاي كوچك كنند و يا بكوبند در ديگ انداخته ا

ديگ ديگر سوراخ باريك بسيار كرده بر دهن ديگ اول نهند و به آرد و موي هر دو را وصل كنند و بگيرند مويز و در 

 كه آنديگ ثاني يعني سوراخ دار انداخته سر آن نيز به آرد و موي بند كنند و زير ديگ اول آتش معتدل نمايند تا 

ام و ايضاً از تجارب   خشك كرده هر روز يك مويز بخورند كه در تسمين تجربه كردهآب فاني شود پس مويز گرفته

خود نوشته كه دواي مسمن از اول ماه تا چهارده روز در زيادت تور هالل استعمال كنند كه بزودي فربه گرداند و 

ي ديگر را شريك  كه در خوردن اندك يا بسيار از آن كس است براي فربهي شخصي مرتب سازند واجب كهييدوا

رويد و   و در قروح مي است بخورد و بخيل كه آن روئيدگيآن رانگردانند بلكه هر كسيكه بر اسم او مرتب سازند 

 يك و نيم فربهي كند صد درم از آن آب با   كوفته آب او بيفشرند و هركه ارادةآن راباشد  اكثر برگ او سه عدد مي

آرد و عقب آن فربهي نيك پديد آيد و بوي اين روئيدگي مثل بوي خيار  مياوقيه شكر عراقي بخورد كه اسهال خوب 

باشد و مجرب اوست و شير گاو تازه و شير بز تازه و لبا و شير گوسفند و امتصاص انار شيرين بعد طعام و خوردن  مي
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الط آب سبوس  كثير و اختبه مرات به شكر و كنجد مقشر به شكرنان سفيد تازه و خوردن مويز و كذا پوست جو 

گندم در ادويه فربهي و خوردن بوزيدان در حريره و در سفوفات  مسمنه و كذا حب قلقل و كذا مسكه و مالش آن و 

 جوزه و كذا بيخ يبروج تا نيمدرم و كذا قمح و كذا مغز به قدر آميخته هر روز به عسلكذا كرسنه بريان سوده 

العالم با مصطكي و انيسون آميخته و كذا فوه بصمغ و   كذا حيالمحلب و كذا سنبل هندي و كذا صمغ بادام و حب

 بعد خروج حمام و كذا سخالة طال و كذا شقاقل و كذا سميد گندم خربزهكذا ترنجبين بدن اطفال را و كذا انزروت با 

لبه به آرد  تازه پخته و كذا لعبت بربري و كذا دارفلفل و كذا بلوط و كذا مويز و كتيرا و كذا حبه شيرو نشاسته 

گندم پخته و كذا سورنجان و كذا مقل مكي و كذا ابريشم و كذا قنطوريون دقيق چون استفراغ بدن بدان نمايند و 

كذا لحم درل و شحم آن و كذا هليون و كذا موز و كذا غبير او كذا صمغ عربي و كذا كتيرا و كذا كرم قز خشك 

 و كذا بسدد كذا تخم بادرنجبويه و كذا پوست گندم و كذا حب سوده سه درم با حريره آميخته و كذا تخم شاهسفرم

 ملكي و غيره اگر تودري را در آب يكشبانه روز تر به قول و  استبطم و كذا روغن خشخاش هر واحد مسمن بدن

 آرد  در خرقة كتان بسته در آرد گندم نهاده نان او در قرن بپزند بعد از آن برآورده و باريك سائيده بابه عدهكنند 

 قرص مبرد به عده اسرائيلي اگر نقوع عذبه هفت روز بنوشند به قولسفيد و شكر پخت بخورند فربه گرداند و 

 دوغ گاو تازه روز بنوشند بعد از آن دوغ گاو بنان سفيد خشككوفته بيست به عدهمستعمل و ورق استعمال كنند 

 خوردن بدن را فربه به شكر تازه پخته به شير برنج زيرا به قولروز بخورند بدن را فربه و لون را حسين گرداند و 

 به قول و  است خوردن مسمن بدنبه شكر گوسپند پخته به شير آرد باقال و آرد نخود ابن ماسويه به قولكند و 

 ذبح كرده سر او بريان كرده به عدههرمس آرد سفيد بشحم يا اليه آميخته ماكيان را بخورانند تا خوب فربه شود 

د و بگيرند چربي او و گداخته پوست و شكر بدان آميخته ماكيان بخورند و روغن آن بنوشند و ديگري را بخورن

 مدايني اگر خصيه بز نر در تنور خشك كنند تا مثل سويق بماند و به قولنسازند خوب فربه گرداند و  در اين شريك

و بپزند و در آن اندكي نانخواه آميخته هر روز سائيده آرد عدس سفيد ده چندان آن بياميزند و همه را در روغن گا
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 فربه گرداند و اگر زرشك و تخم كاسني كوفته هر واحد پنج دروم عذبه كوفته ده درم به سرعتپنج درم بخورند 

همه را در آب گرم يك شبانه روز تر كنند و صبح صاف كرده با يك اوقيه شكر عراقي چهل روز متواتر بنوشند فربه 

 و اگر حرمل را در آب تر كنند و در آن آب گندم تر نمايند و آن گندم را بماكيان  استعلي ربات ابنكند و از مج

 اگر ماكيان را كرمي كه از قز شريف به قولبخورانند و بعد فراغ گندم ماكيان را ذبح كرده بخورند زود فربه كند و 

فربه شوند و جبريل عوض كردم قز خورانيدن  ذبح كرده بخورند خوب آن راجدا شود بخورانند تا فربه شود پس 

 مسمن بدن نخود و سفيد در شير تر كنند تا شير را جذب كند حريرهچربي مرغابي به آرد سرشته بماكيان نوشته 

 دو درم و نان ميده هر يكپس خشك سازند و بيست درم يا ده درم از آن بگيرند و برنج و كشك جو و گندم 

بيخته در شير بپزند حريره مانند و بقند شيرين كرده ميل نمايند در چند روز نفع كند خشك ده درم همه را كوفته 

به  مغز بادام نشاسته كتيرا شكر سفيد مساوي كوفته بيخته  است براي تسمين از مجربات اوستاد مرحوم كهييدوا

 از تكمله ايضاًبنوشند  شير گاو كه در آن ثعلب مصري و نارجيل جوشانيده باشند به عده يك توله بخورند قدر

هندي اسگند كنجد سياه مقشر هر دو برابر بكوبند و قند سياه برابر هر دو آميزند و قدري ادرك نيز يار كنند و تا ده 

روغن خورند  درم هر روز بخورند و بعضي موصلي بجاي كنجد آميخته و با شكر سفوف كرده نه درم با شير گاؤ مي

السمنه مغز پنبه دانه مغز بادام شيرين  حمود بيخ بنفشه دو درم مغز پسته مغز حب تاليف حكيم مادالدين ممتسمن

 چهار درم مغز چلغوزه مغز حب الزم مغز تخم خيارين هر يك سه درم مغز فندق مغز انجلك مغز هند يا نه هر يك

ه صد درم علي  هفت درم چوب چيني ده درم موم كافوري پنجاه درم روغن دنبه تازهر يكمغز تخم كدو كتيرا 

الرسم مرتب سازندو بعد رفتن در حمام  كشيدن كيسة آن بر بدن در زمانيكه هنوز حرارت حمام باقي بمالند و بدن 

 مسمن اسگند موصلي سياه موصلي سفيد هر سه مساوي در ده چند شير سفوفرا از پارچة پشمي پوشيده دارند 

و شكر برابر آميخته هفت درم با شير ماده گاؤ خورده گاو بپزند چون شير جذب شود خشك نموده سفوف سازند 

 پنج درم هر يك كه در تسمين بدن مجرب نوشته تودريين تخم خشخاش سفيد معجون مسمنباشند 
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هر السمنه بوزيدان جوز جندم حب القلقل مقشر   سه درم حبهر يكالمحلب زنجبيل قرفه دارچيني شقاقل  حب

 هفت درم ادويه هر يكبادام مغز پسته مغز فندق مغز گروگان مغز چپغوزه  يك درم زعفران مغز نارجيل مغز يك

 و در آخر اندكي عنبر اشهب و مشك تبتي اضافه نمايد و به سرشندكوفته بيخته با سه چند همه عسل مصفي مقوم 

دي فائق الفعل در تسمين از حكيم علي بگيرند مغز بادام شيرين و جوز هن  عجيبمسمناين دوا مقوي باه نيزست 

و مغز فندق و مغز پسته و جوز جندم مساوي و گاهي هم وزن يك جزو نشاسته و نيم وزن يك جزو كتيرا اضافه 

 ده درم به قدرشود همه را خوب سائيده دو چند همه شكر سفيد فائق آميخته بار ديگر بسايند و از جمله  كرده مي

ش خفيف داده بنوشند هر روز يك مرتبه يا دو مرتبه و تا يا كم و زياده حسب مزاج گرفته با يك رطل شير تازه جو

 ايضاً مواظبت نمايند كه اين هزال زائل كند و بسهولت فربه گرداند و اثر او در بيست روز ظاهر شود بر اينچهل روز 

ش  مغز بادام و خشخابه عدهبگيرند عناب و مويز و هر دو را در آب نيك بخيسانند پس افشرده صاف كرده بپزند 

سفيد و مغز تخم كدو و صمغ عربي همه بريان كرده سوده اندازند و باز اندكي بجوشانند و روغن بنفشه و روغن 

ماكيان فربه آميزند و بجوشانند تا همچون حلوا شود پس گالب بر آن پاشند و بجنبانند تا روغن جدا شود آن حلو 

 شيح اقوال اكابرخورانند   ميآن راكنند و صرف  بخورند و آن روغن بر بدن مالند و بعضي روغن را جدا نمي

 پس عالج و ازالة او كرده  است كه نظر كنند كه كدام سبب در هزال مريض از اسباب هزال استفرمايد واجب مي

شود مثالً اگر غذا غير مولد خون غليظ قوي باشد آنچه مولد او باشد اختيار نمايند و اقتصار نكنند بر غذائيكه خون 

التحلل پيدا شود و اگر قوت جاذبه در اعضا كسالن باشد تحريك و  قط پيدا كند چه گاهي رقيق سريعمحمود ف

تقويت او نمايند و نگاه بسوءمزاج كنند اگر باشد تبديل او نمايند و مالش بدن بعد بيدراي از خواب از منبهات قوت 

 مهزول افتد چون هر دو جانب مختلف ببه جانجاذبه است و گاهي احتياج بمنع غذا از جانب ديگر و جذب او 

 يكدست الغر بود و ديگر فربه پس احتياج شود به بستن فربه مبتدي از اسفل بستني غير كه آنباشند مثل 

 به جانب قسمت رجوع كند و به موضعيكه مجاري را تنگ كند و غذا از نفوذ منع نمايد و به قدرشديدااليالم بلكه 



1316 

 

 مثل زيت به اندك موم گرم كرده بدلك غير مجفف به روغنش تنبيه يابد و خصوصاً ديگر جذاب شود و جاذبه بمال

و هرگاه فصو ملتهب شود ترك نمايند بعد از آن اعاده كنند هرگاه ساكن شود و اگر منافذ منسد باشد بگشايند و 

مسخنات از متناوالت و اگر بدن شديداالكتناز بود و بدانسبب مسام منسد باشد بترطيب ارخاي آن نمايند و اسخان ب

حركات بدني و نفساني كنند اگر سردي تخفيف از كرده باشد و تبريد و ترطيب اگر حركرزد لرز باشد و بهترين 

 كه دلك نمايند پس بر آن دواي محمر آن است سردي كنند به سبب بدان تسخين عضو غيرقابل فربهي چيزي كه

 ديدن باشد قتل و اخراج آن همه كنند به سببنند و اگر هزال نهند و اگر سبب هزال طحال باشد معالجه طحال ك

 در باب آن مذكور شد و آسايش و تنعم و بستر نرم و سكون در ساية و نشاط و تعطير و نوشيدن آب سرد بدان چه

اختيار كنند كه اين قوت طبيعي را بسيار قوي كند پس تصرف او در تغذيه و دفع فضول نيك گردد  اين مبدأ 

 چون هضم  است و از مسمنات خوردن شراب غليظ و طعام جيدالكيموس قوي مولد خون متين است فربهياسباب

 در آن از قوت لحم محتبس بود گوشت كه آن به سبب و گوشت بريان به شيرشود مثل هرائس و جوزابات و برنج 

فربه و گوشت ماكيان سخت پيدا كند و اما لحم مطبوخ گوشت سست منفش غيرثابت پيدا نمايد و گوشت بط 

 و حمام بعد طعام شديدالجذب براي به شكر و همچنين لبوب  استباب بليغ النفع در اين همچنين و گوشت كبك

 ليكن صاحب او در مرض حدوث سدد در جگر او بود خصوصاً چون طعام او طعام  است بدن و مسمنبه سويغذا 

ثرت نمايد هر كسيكه اين سزاوار بود و اولي كسانيكه اين صاحبان طالب فربهي باشد و كذلك سنگ گرده و مثانه ك

 كه در خلقت تنگ عروق باشد و هركس چنين نيست و ايشان چون  استسدد و سنگ ايشان را كثرت نمايد كسي

به ثقل در جانب راست يعني زير پهلو احساس نمايند مفتحات سدد كبد معروف بنوشند و قبل طعام ايشان كبر 

 كه بر هضم اول باشد و آن است ثقل زائل شود و بهتر حمام كه آننجبين بزوري بياشامند تا  و عسل و سكسركه

 و بهتر  استطعام منحدر شده باشد و با وجود اين خوردن طعام عقب خروج از حمام بالفصل از اسباب فربهي

بايد كه استحكام بر اول  براي اكثر مردم و خصوصاً كساني كه ايشان  در حال مثل زبول باشند و  استمسمن حمام

هضم باشد اعني چون طعام از معده منحدر شده باشد مگر در اشيا به اعيانها و براي حار مزاجان دوغ مرتب از رائب 
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 مقابل او در جانب ديگر باشد عضوي كه به بستن عضو استغيرترش دهند و از حيلهاي تسمين حبس خون بر 

آيد چون فربه باشد يا فربهي او    آن ميبه سويبندند از جائيكه غذاي  سابق ذكر آن كرديم و زير عضو بچنان چه

غيرمطلوب بود مثل ساعد چون الغر بود و كف سليم باشد پس نزد رسخ بربندند و يا عضد چون الغر باشد و كف و 

 هر  كه تعلق برياضت دارد و آنآن استساعد سالم بود پس نزديك مرفق از اعلي ساعد بربندند و از مسمنات 

 و همه اين معتدل باشد بعد از آن سريع خشن قليل معتدل در صالبت و لين و خصوصاً دلك  استرياضت لين بطي

 جلد سرخ گردد و بعد از آن رياضت به اعتدال كنند و استحمام قصير نمايند پس كه آن بيان كرده شد تا چنان چه

ي شيرين ها روغنل لطوخات مسمنه كنند و اكثر آن  استعمابه عدهمسح بدن او كنند و مالش بدلك يابس نمايند 

 كه  است كثرت تحليل بدن و تبديل آب و هوا از بزرگترين چيزيبه سبببود به اندكي موم اگر احتياج اين باشد 

 كه بعد تحريكات اعضا و  است اينها باشد و از مسمنات لطوخاتبه سببرعايت آن واجب بود چه گاهي هزال 

 سائل آن رايكه به قدرشود مثل زفت تنها اگر بسيار سائل بود يا در روغني گداخته  مال كرده ميتحميرات آنها استع

 بچسپانند و به عده بگدازد كه آنكنند تا  گرداند براي لطخ و گاهي تنها كه قريب از آتش كنند بر جلد استعمال مي

و نمايد وقوت جاذبه را تنبيه كند و  عضو كند و در آن حبس ابه سويبردارند چون سرد شود كه اين جذب غذا 

 لزوجت و شخونت دهد و مسام آن را ضعف قوت يا انسداد مسام در جلد باشد و به سببسردي را زائل گرداند و اگر 

بر آن مسدود سازد پس تنبيه قوت جاذبه كند و هر قدر كه جزوي از عضو مستحيل شود باقي ماند و تحليل نشود و 

ن يك مرتبه در روزيكه استعمال كنند استعمال نمايند و در زمستان دو مرتبه و نظر كنند  كه در تابستا استواجب

سرعت  در اين  سرخ گرداند بنفخ آن او را يا بطوء آن پس اگرآن را كه به سرعتدر گرفتن او از عضو و ترك بر آن 

 بردارند هرگاه بچپسانند آن را كند كه  بردارند بلكه گاهي كفايتآن را به سرعتدر ترك او بر آن مبالغه نكنند بلكه 

 طال كنند و يا بشاخ خيزران به عدهگرم و آن سرد گردد و گاهي نفع كند تقديم دلك سريع خشن صلب بر زفت 

 سرخ گردد و منتفخ شود بعد از آن توقف كنند بهر كه آن چرب كرده بضربات تا به روغنبزنند مستوي و خصوصاً 

 زفت بر آتش به اعتدال گرم كرده بچسپانند پس هرگاه منجمد به عدهرب تحليل كند  به ادني در دلك و ضكه آن
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 زفت به عده كه قبول زفت بر آن مائل بحرارت و اندك لذع بريزند آن استشود و سرد گردد دفعه بردارند و بهتر 

 كه نحاسي به اين  گفته ديدمجالينوس ر است ظاهبه سوي برند و آبهاي كبريتي و قيري نيز جذاب غذا كار به

تدبير غالم الغر را نهاد و عجز را فربه ساخت پس سرين او در مدت اندك فربه گرديد و كسيكه كراهت از زفت كند 

ي مسدده به اندك حرارت استعمال نمايند و اگر آب سرد استعمال كنند و احتمال او بر ها روغنبدل او روغني از 

 كه  است پس قريب استر اوقات براي اين وقت برداشتن لطوخ در مجذوبهمه بدن يا بر عضو كند عمل آرند و بهت

 كه  استقوت احالة او بخون گرداند و واجب نيست كه از عالج بگريزند چون طول كند و فائده نشود بلكه الزم

مواظبت بر آن نمايند بخرقها و ريختن آب گرم پس بدلك از دست پس زفت و گاهي احتياج جذب خون بغير دلك 

ه ادوية محمره مثل عاقرقرحا و كبريت و مثل ثافسيا افتد و از اعضا بعضي اعضائيست كه در تسمين آنها احتياج ب

 فضل باقي باشد به سويتر از معتاد افتد زيرا كه بيشتر از معتاد از آن بتحليل رود و آن محتاج براي سمن  بغذا زياده

 ادوية متناوله و حقنها را و اما ادوية متناولة پس غرض در آن يك و نيم وارد مو اكنونالسيما كه دلك تحليل كند 

 جهات به سوياز قواي ادوية هضم و حبس غذا در معده و در امعا اندك بقوت ماسكه است و تنفيذ او در عروق و 

ياج  بنوشند بعد از آن احتآن راكبد و اين فعل مدرات معتدله كنند و خصوصاً چون در طعام و بعد آن بمدت اندك 

شود به اجماد او در عضو و اين فعل ادوية مبرده و مخدره كند مثل بيخ و مانند آن و ادوية بالخاصيت و آن اصل 

 كه بگيرند مغز بادام و فنق مقشر و حبةالخضرا و پسته و شهدانج اين استقوليست و از انجمله براي معتدل مزاجان 

جوز سازند و هر روز از آن پنج جوزات تا ده عدد بخورند و  به قدر سرشته بنادق به عسلالصنوبر كبار و  و حب

 دواي جيد مسمن و محسن لون بگيرند ايضاًبااليش شراب بنوشند كه اين تسمين و تحسين لون و تقويت باه كند 

 گاو هر دو را لت كنند و از آن اقراص ساخته صبح و وقت به روغنيك مكوك آرد سميد و پنج اوقيه انزروت و 

ورند و يا بگيرند بادام و بندق مقشر و حبةالخضرا و كنجد و خشخاش مساوي كسيال نصف يك جزو فانيذ خواب بخ

 از كندي بگيرند ربع كيلجه از ايضاً سفوف بخورند به طريق جمله هر صبح و وقت خواب تا بيست درم هم وزن
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 و از آن اقراص به سرشند حاجت به قدرخروع مقشر و باريك بسايند و بر آن دو رطل شير تازه انداخته به آرد گندم 

 اوقيه يا به قدرطوالني يا مثل قرص نان كثيف مدحج كوچك از بيخ پرشرط زده تا سوراخ شود بسازند هر قرص 

 خوردن گل به سبب براي هزال حادث تدبير جيدنصف و نان بپزند و خشك كنند و هر روز دو قرص سوده بخورند 

گيرند مويزجيد و بر آن چهار وزن آن آب اندازند و بپزند تا بنصف رسد و بر هر و سدد نواحي جگر و زردي رنگ ب

الحديد و يك كف نانخواه و يك كف شكر و يك كف صعتر اندازند و چون در دو سه روز  قفيز مويز دو رطل خبث

ندنا بخورند و بجوش آيد صاف كنند و بر ناشتا مقدار نيم رطل از آن بنوشند و بعد سه ساعت نان بكامخ كبر و گ

 يك رطل بنوشند بعد از آن چون هفت ساعت بر آن بگذرد گوشت فربه بخورند و بينند به قدرباالي آن بينند قوي 

تند تا سه رطل بياشامند كه اين در قوي مزاجان از مهزوالن فعل عجيب كند و رنگ نيكو گرداند و يا بگيرند كتيرا و 

ر و كهربا و زرنباد و مغاث هر واحد سه درم و نيم و كوفته در روغن نين و كببه همتخم خشخاش و جوز جندم و 

 به شيرگاو بريان كنند و بوزن دو من پوست گندم بر آن اندازند و هر روز از جمله تا سي درم بگيرند و از آن حريره 

بق بيست درم و و روغن و شكر ساخته بنوشند و بعد آن استحمام خفيف نمايند و يا بگيرند مغاث پنجاه درم و خر

كتيرا چهل درم و زرنباد سي درم و كوفته بيخته بگيرند مثل ثلث همه نان سميد و نيز مثل ثلث آن بادام مقشر و 

ايضاً مثل ثلث آن شكر سليماني و از آن هر روز بوزن بيست درم در شير گوسفند و افشرده انگور هر واحد يك رطل 

 و آردها و گوزگندم و كسيال خصوصاً با  است لبوبرد مسمنات معتدلهو مفبگيرند و از آن حريره ساخته بنوشند 

ماند و مغاث و زرنباد و  پوست كه آن با وجود اين نفع نفخ پوست بشكند و حب السمنه ليكن اين در معده تا دير مي

اين  ست انين و جميع ادوية محرك مني مثل بلبوس و گندنا و كرسنه و لوبيا و از ادوية كه قريب خواصبه هم

 قبيل براي از اينق آميخته بنوشند و به سوي كه بچة مگس عسل و خشك كرده بسايند و اندك از آن است

 نباشد و نه ترش بود و دهنيت به شدت كه بگيرند دوغ جغرات شيرين كه جمود او اين استمحرورين از تدبير جيد 

ل بنوشد و بر آن سه ساعت توقف كند تا آن هضم  نيم رطآن راتر گردد پس مهزول  او دور كنند تا نافذتر و خفيف
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 او مرتبة ديگر بنوشند و تا عشا طعام نخورد و غذاي او بچة ماكيان فربه باشد و اگر متحمل هم وزنگردد بعد از آن 

 استحمام نمايد و قدح بيند رقيق صاف بنوشد بعد از آن بر اينشرب شراب رقيق ابيض بود بنوشد و اگر قبل عشا 

د و طعام شب بخورد بهتر باشد ديگر بگيرند نخود در شيرگاو يكشبانه روز بخيسانند و اگر تجديد شير بر خارج شو

 در آن بپرورند جائز بود و بگيرند برنج شسته سفيد و تخم خشخاش كوفته و گندم و جو از اينآن كنند و اكثر 

ادام مقشر پنجاه درم و همه را جمع جريش هر واحد سي درم و نان ميده خشك و شكر سفيد هر واحد سي درم ب

 تحلل آن استحمام به قدر تازه و يا روغن گاو بپزند و بنوشند و بعد آن در آبزن به شيركرده و هر روز سي درم از آن 

نمايند و يا بگيرند دو رطل شير تازه و يك رطل آب و به آهستگي بجوشانند تا آب برد دو بر آن يك اوقيه فانيذ و 

غن گاو يا روغن كنجد انداخته يك جوش داده بنوشند و يا بگيرند آرد نخود و باقال برنج مساوي عدس يك اوقيه رو

به مقشر خشخاش سفيد بنوماش مقشر هر واحد نيم جزو گندم كوفته كنجد مقشر نصف جزو شكر دو جزو و حريره 

به و از آن آب بقوت صاف نمايند  گوسفند ساخته صبح بنوشند و يا بگيرند بزرالبنج و در آب خوب بجوشانند شير

 در سايه خشك كنند و در ميان آرد سرشته در تنور بر خشت نان بپزند و هرگاه سرخ گردد از آن نان برآورده عده

آن تخم را بسايند و دو مثقال در يك رطل فتيت معمول از كنجد و خشخاش انداخته صبح و شب سه كف از آن 

  بخورند

  دواي عجيب

 گاؤ خوب لت كنند و بريان كنند به روغنج و يكشبانه روز در آب تر كرده بشويند و خشك كرده بگيرند بزرالبن

 آن جوز و مثل آن شكر اندازند و از آن وقت هم وزن سائيده شود و بر آن چهار وزن آن بادام مقشر و مقداري كهب

بايد كه طال بزفت كنندو در هر سه چهار خواب پنج درم بخورند و ايضاً محرورين را كاكنج و ايضاً اينچنين مردم را 

 معلوم و منجملة آن براي مبردوين اين قيمحه است بگيرند خربق سفيد تودريين تخم به طريق يك بارروز 

الصنوبر هر واحد سه درم حب السمنه چهار درم سورنجان بزرالبنج عاقرقرحا  خشخاش هر واحد دو درم بورق حب
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يك درم كسيال پنج درم گندم سفيد يك مكوك و گندم را در شير تر كنند ين سفيد هر واحد به همخولنجان 

 باليده شود پس در سايه خشك كنند و بريان كرده سويق آن بسازند و همه را آميخته بر آن روغن گاؤ ده كه آنچند

 سفيد  حرفديگر معروفقاشق بريزند و از آن هر صبح ده درم و هر شب ده درم بخورند و بااليش شير بنوشند 

آرد نخود آرد باقال نانخواه هر واحد يك جزو كسيال دو جزو زيرة سياه و فلفل هر واحد نيم جزو سائيده به آب 

به  آن نان ميده خشك كرده بياميزند و هر روز از آن حريره هم چندسرشته نان او در تنور بپزند و خشك كرده با 

 براي ايشان بگيرند كسيال پنج شراب جيده قبل طعام بخورند  سازند و يا در شورباي چوزة مرغ فربه داخل كردشير

درم و در دو رطل شراب خوشبو كه در آن ترشي نباشد بگذارند و سه قدح از آن صبح و شام و وقت خواب هر وقت 

 تسخين و  استق كنن نفع بشد و لعبت بربري در سويق ايشان را شديدالفنعبه سوييك قدح بنوشند و اگر اتباع او 

 و از ايشان اصحاب يبس را معالجه بعالج فربهي بمرطبات معلومه و  استطيب آنها كند ليكن آن شديدالحرارتتر

 همراه كه آن محرورين كنند و به تدبيرتدبير مدقوقان نمايند بعد از آن تدبير كسيكه يبس او حرارت آورده باشد 

 پس هر حقنه مسمن كليه مثل شير حقنهاو اما  ارباب دق شيخوخت پردازند به تدبيريبس او سردي باشد 

 كه در باب ضعف  استگوسفند و مانند آن نافع و خصوص ا چون در آن اندك بارزد حل كنند و بعضي از آن مركب

 خوب بكوبند و نيم رطل به عده پاك كنند آن راكنم بگيرند سر بز فربه و  ام و از آن يك نسخه ذكر مي باه ذكر كرده

 كه آن شير با وي وجع نمايند و بگيرند گندم و برنج و نخود مهروسه هر واحد ربع رطل بعد از چكتي دنبه و دو رطل

 نيز بر اخالط ديگر و همه را باز طبخ آن را  آب آن رااين همه را جمع كنند و در آب مهرا سازند و صاف كنند و 

 سه اوقيه بگيرند و از دسومت دو اوقيه و آز  سر نيز مهرا شود و جمله را صاف كنند و از شورباكه آندهند در تنور تا 

  آرد بادام و جو هر واحد يك اوقيه بدان حقنه كنند و بر آن خواب نمايند

  در تسمين عضو عضو
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 كه مختص بدان عضو باشد و اين از آن است در اين مثل دست يا پاي يا لب يا بيني يا قلفه يا قضيب پس ممكن

 آن عضو و حبس غذا بر به سوي بدن را بلكه آن از جهت جذب غذا  استمجهت ماكول و مشروب نيست چه اين عا

اند بدلك محمر بخشونت و به ادوية محمره پس بدلك كه   معلوم كردهچنان چهآن و تحويل او بر طبع آن بود و اين

در قوت   است پس طال كردن بزفت باشد و قومي علق بريه را كه آن كرم سرخگرم نيمآن قويتر بود و بريختن آب 

به كند توجه ماده   اعانت ميبر ايناند و  اند و در ابتداي اين باب كيفيت استعمال زفت معلوم كرده زفت مقرر كرده

اند و بعض  هآن است غير آن و اين همه دبه سوي غير آن و يا از مقسم غذاي آن به سوي آن به بستن راه از آن سوي

لب و گوش و بيني و در غير اين باب مذكور شد و گويند كه اگر لب و اعضا مختص به اعمال انداز اعمال حديد مثل 

 بشكافند و جلد را از هر دو جانب بكشند و گوشتيكه در وسط آن باشد و آن رابيني متقلص باشند بايد كه وسط 

نويسد كه اول سبب الغري بايد   ميجرجانيصلب از آن شده باشد قطع كنند كه دراز شود و تقلص زائل گردد 

جست و زائل بايد كرد مثالً  اگر سبب الغري خوردن طعامها بود كه از آن خون رقيق پيدا شود و يا خوردن طعامها 

بود كه از آن خون بسيار تولد نكند تدبير را بگردانند و طعامهاي مخالف آن بايد فرمود و اگر سبب قوت هاضمه 

ذكور شده و اگر سبب كسالني قوت جاذبة اعضا بود  در مقامش مچنان چهباشد تنقيه معده و تقويت آن نمايند 

حركت و رياضت معتدل فرمايند و هر صبح كه از خواب بيدار شوند به اعتدال بمالند و حمام و مالش روغن و آب 

 و اگر سبب فساد خون باشد تدبير موافق كنند و خون را به اطريفل صغير و مانند آن  است معلومچنان كهگرم 

القرع عالج آن در جايگاهش مذكور شده و اگر سبب   سبب بزرگي سپرز بود يا كرم دراز و حبصاف كنند و اگر

تنگي منفذها بود حمام و مالش روغن و آبزن فرمايند و عرق آورند و اگر سبب گشاده شدن مسام بود اسباب آن 

ي و جامعة نرم و عطرهاي  كه نشاط و خوشدلي و كامرانآن استزائل بايد كرد و در آب سرد بايد نشست و بايد د

موافق و گوشت برة بريان و مغزها چون مغز بادام و فندق و پسته و جوزهندي با شكر و نيشكر همه فربه كننده 

است و از هريسه و گوشت بريان و گوشت كبك گوشت سخت پيدا شود و محرور را گوشت بزغاله و مرغ خانگي فربه 
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تر و دوغ خاصة كه نان در آن ثريد كنند و كاهو و برنج و  كر و پنير تازهو برة شيرمست و چوذاب نان با شكر و نيش

 پرهيز ها ترشيانگور سفيد و بادام تر با شكر موافق بود و از گوشت خشك كرده و طعامهاي شور و نيز و تلخ و از 

 مسمن كه در قول بايد كرد و اگر چيزي تيز و ترش و شور آرزو كنند آن مقدار بايد كه طبع را خوش كند و معجون

حريرة معتدل نخود سفيد صفت شيخ گذشت هر بامداد بخورند و اگر كسي شراب خوار باشد بعد آن اندكي بخورد 

 نخود و يك جزو كشك جو و يك جزو نان از ايندر شير گاو تر كنند تا شير را جذب كند و خشك كنند يك جزو 

ل نخود و كشك جو و گندم بپزند و اندكي زيره افكنند ميده خشك كرده و نيم جزو كشك گندم و سه جزو شكر او

چون پخته شود نان خشك كوفته و شكر اندازند و مقداري شير تازه انداخته بجوشانند تا قوام گيرد بخورند و پيش 

 اندامها سرخ شود و اگر يك جزو خشخاش و دو جزو مغز بادام كه آن حريره خورند او را نيك بمالند چندكه آناز 

ن سرخ و زراوند و كسيال و حبةالخضرا و تودري سرخ به هم جوارش فربه كنند صفت كوفته افزايند صواب بود مقشر

و زرد و شهدانج و شونيز و پسته و پوست نخود و مغز بادام مقشر و كنجد مقشر برابر همه را بكوبند و چند حلبة 

به  شربتي زنان را به سرشند به عسل و بمالند و  چرب كنندبه روغنمغسول و بريان كرده سوده به آن بياميزند و 

   بيضة مرغ به آب گرمبه قدر جوز با شير تازه و مردان را قدر

  در فربه كردن عضو واحد

 حال كنند و به يكاين بيشتر بماليدن و طال كردن بود و باشد كه حيله سازند كه عضو فربه را الغر نمايند يا هر دو 

 از سر چنان كهبپيچند  دست فربه بود و ديگر دست الغر آن دست فربه را اول عصا اين چنان بود كه مثالً يك 

 غذا باز دارد تا در آن دست گذر نيابد چنان كهدست آغاز كنند و تا زيربغل همواره پيچند نه بسيار سخت ليكن 

 ماليدن معتدل بايد  زيت و به اندكي موم گرم كرده وبه روغنپس آن غذا بديگر دست بماليدن و طال كردن خاصه 

و هرگاه عضو گرم شود مالش موقوف كنند و چون ساكن شود باز ماليدن شروع كنند تا بدين طريق غذا از آن 

 عضو را به آب گرم كه آنيكدست بازگردد و بدين دست آيد و اگر مزاج سرد بود زفت رومي طال كنند پس از 
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ي زفت را بر آتش دارند تا نرم شود و بر پوست تازه مالند و گرم بشويند و بماليدن گرم كنند و غذ ا بدو كشند و بعض

شود زودتر بردارند  بايد و چون سرد شود بردارند و نگاه كنند اگر عضو زود سرخ مي كنند و بر آن موضع نهند كه مي

 عالجش  گويد كهابن الياس كه در قول شيخ مسطور شد  استو اگر ديرتر سرخ شود زود برندارند و باقي همان

 و تناول اغذية مقوي جيدالكيموس مرتب مثل هريسه و حريره و عصيده و اغذية چرب و آن استمنع اسباب موجية 

 بعد ريختن آب گرم به روغنحلواي كثيرالغذا و لزوم خواب و راحت و خوابگاه بارد رطب و حمام بعد طعام و مالش 

ركت بمشي طويل آهسته و پوشيدن جامهاي نرم و ترك  اطراف منجذب گردد و قبل غذا حبه سويبر بدن تا غذا 

 و اجتناب از حموضات و حركات سريعه و مالزمت لهو و سرور و استماع غناي لطيف و مالش بدن هر به الكلجماع 

روز قبل طعام تا سرخ گردد و خوردن طعام در روز دو مرتبه از آنچه فربه كند از حبوب گندم و برنج و باقال چون در 

 بخورند و آنچه بدن را بسيار فربه كند لحوم حمالن به شكرتازه بجوشانند با شكر و بادام و فندق و پسته چون شير 

و ماكيان و بيضة جوش كرده و جوذاب و اسفيدباجات كم توابل و كم كردن فصد و اسهال و قلت مصابرت برجوع و 

 كه بدن را فربه كند سمنة جيد ر استانجير تعطش و ترك جلوس و مشي در آفتاب و تناول انگور شيرين پخته و 

 و شكر حريره ساخته هر روز بخورند و بعد آن در حمام به شيرآرد برنج آرد باقال آرد نخود كعك كوفته جمع كردن 

 جيد بادام مقشر خشخاش سفيد مغز چلغوزه حبةالخضرا روغن گاؤ مساوي شكر سفيد سمنة ديگرداخل شوند 

   شربت پانزده درم صبح و شببه سرشند مقوم به آب به شكر  لت كردهبه روغنكوفته 

  سمنة عجيبه

كه بدن را بزوري فربه كند بگيرند نخود پانزده درم و در شير تازه يك شبانه روز تر كنند و خشك نمايند برنج 

 درم مغسول و گندم و جو هر دو مقشر هر واحد سيزده درم بادام مقشر تخم خشخاش آرد ميده هر واحد پانزده

 گويد خجنديشكر سفيد يك نيم رطل همه را كوفته بيخته هر روز از آن سي درم گرفته با شير تازه پخته بنوشند 

كه عالجش به ازالة غموم و هموم كثير و ترك رياضت بسيار و تعب و خوردن حالوات وسمة كثيرالغذا به نشاسته و 
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 سرخ كه آنم شيرين و مالش اعضا قبل طعام هر روز تا يات ساذجه بعد استحمام به آب گربه قيروطلبوب و مالش 

 و ماهي تازه رضراضي غيرمالحه و از فواكه خرپزة شيرين و نارجيل و بادام و جوز به شكرگردد و خوردن مسكه 

الخضرا هر واحد يك  السمنه حبة  بادام مقشر بندق خشخاش مغز چلغوزه حبسمنة جيدپسته و بندق بايد كرد 

 تخم كدوي مقشر ديگر جيد و صبح و شب پنج درم بخورند به سرشندگاؤ تازه لت كرده بجالب  به روغنجزو 

 و اقراص دقيق ساخته نان بپزند به سرشندسوده يك جزو آرد گندم پاك دو جزو آرد برنج دو جزو با شير گاؤ خوب 

 در حمام داخل شوند عدهبه  سفوف بخرند به طريق هر صبح يك اوقيه بگيرند و سائيده با شير و شكر به عده

به  هفت درم كوفته بيخته هر يكن سفيد زرنباد جوز جندم خشخاش سفيد به هم كهربا مغاث سفوف مسمن

معجون  گاو بريان نمايند و با شش صد درم پوست گندم بياميزند و هر روز ده درم با شكر و بادام بخورند روغن

 پنج درم حب هر يكشته تودري سرخ تخم خشخاش سفيد باب مشهود نگ در اين از اين گويند كه بهتر مسمن

هر السمنه بوزيدان جوزجندم حب قلقل هر واحد يك درم زعفران يك درم مغز بادام مقشر مغز بندق مقشر نارجيل 

 يك من كتيرا نيم من روغن كنجد هر يك ده استار آرد برنج يك من عسل كف گرته دو من شكر سفيد فانيذ يك

به  ده استار فانيذ و شكر را كوفته با عسل آميخته بر آتش نهند تا مخلوط گردد هر يك آرد نخود يك رطل آرد باقال

 ادويه كوفته بيخته بر آن اندازند و زعفران در گالب حل كرده با شكر در پاتيله به آتش ماليم بپزند و بر آن عده

جزاي اول آميزند و هر روز پنج درم بخورند و  به ابه عدهروغن اندك اندك انداخته كفچه زنند تا مثل حلوا گردد 

 هر يكالمحلب زنجبيل قرفه دارچيني شقاقل  بعد آن استحمام نمايند و در نسخة ديگر تودري سفيد پنج درم حب

 و نوشته كه به دستورسه درم زياده است و وزن زعفران دو درم و مغز بادام يك من و بندق مقشر نيم من باقي 

 نافع براي حار مزاج آرد باقال يك جزو بادام مقشر يك جزو مغز تخم كدوي شيرين دو جزو نهسم ر استاالث عجيب

 اال  است بادام و آب انارشيرين حريره سازند و آنچه بدن را فربه كند خوردن طعام باالي شراببه روغنو از آن 

 نكند و كذا دخول حمام بر شكر باريك  و اسهال در هر ماه به فصد صاحب او را خطر بود اگر تعاهد نفس خود كه آن
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 و غيره كنند و مقابلة هر سبب نمايند و تقويت به فصد گويد كه تعيدل مزاج و استفراغ خلط حريف قرشيسيري 

 و حمام عقب خوردن غذا اگرچه افالط تسمين كند ليكن از به روغنقوت جاذبه بمالش بعد خواب كنند و خصوصاً 

 ساده يا بزوري كنند خصوصاً اگر در آن خوف سدد باشد و اغذيه به سكنجبين آن خوف سدد باشد پس حزر از آن

 نخود در شير گاو تر كنند تا نرم شود دواي مسمنطالبان فربهي همه غليظ است و لهذا در ايشان سنگ تولد كند 

ش دهند و پسته و و جو و گندم و برنج و ماش مقشر در آب بسيار بپزند تا مهرا گردد و مثل آن شير اضافه كرده جو

 نيم هر يك و تخم خشخاش خربزهبندق و شهدانج و حبةالخضرا و جوز و بادام و مغز چلغوزه و تخم خرفه و تخم 

 از اين ربع جزو و روغن بادام يا روغن گاؤ مثل ربع جمله هر يكن سفيد و حب الزلم به همجزو و بزرالبنج و زيره و 

نويسد كه عالج هزال ازالة اخالط محروره و حريفه است  در تذكره مي انطاكيهر روز يك سكرجه استعمال كنند 

پس اگر هزال طبيعي باشد عالجش هر آنچيزيست كه سمن واجب كند و غيرطبعي بود پس عالج هزال كائن از 

 صحت و كائن از هم و مانند آن را حيله در راحت از آن كنند و به سوي درد او عضو استضعف عضو عالج آن 

   در نزهه گويد كسيكه ارادةايضاً  استتاسي باشد و كائن از كرم را خراج اوست و همچنين باقي اسباباگرچه ب

 و انجير و ر است دواي مسمن استعمال كند و بهترين آن از اغذيه شيبه عدهفربهي كند اسباب او را اختيار نمايد 

ام ذكر  يند و اما ادوية آنچه تجربة او براي آن كردهقلقاس و هريسه و نخود و باقال و لوبيا بهر نوع كه استعمال نما

 براي كسيكه سن او از پنجاه سال تجاوز نكرده باشد و مبرود بود بگيرند بيست درم نارجيل و ده درم سمنهكنم  مي

 قرنفل و كوفته در يك صد و پنجاه درم شير تازه بجوشانند درم يكپسته و پنج درم شاه بلوط و سه درم دارچيني و 

تا سوم حصه او برود پس سي درم شكر در آن انداخته گرم بعد جماع يا حمام استعمال كنند و يكعدد ماكيان تيار 

دارند و بطبخ مهرا سازند پس در پنجاه درم شورباي آن چهار قيراط خرزه بقرحل كرده بعد آن بنوشند اين را در 

قسام رياضت مثل جماع و حمام سمنه براي محرود  و نمكينيها و اها ترشي استعمال كنند مع ترك يك بارهفته 

 بيست درم پسته عذبه تخم خشخاش هر واحد پانزده درم هر يكمزاج و يابس سبوس گندم و مغز بادام شيرين 
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نخود ده درم كوفته بسه صد درم آب شيرين بپزند تا سوم حصه باقي ماند و يك شب بگذارند و صبح صاف كرده با 

اند كه عذبه تنها اين عمل كند و در خواص   در هر هفته دو مرتبه تكرار اين كنند و نقل كردهشكر استعمال نمايند و

آمده كه اگر كعب بقر سوخته استفاف نمايند فربه كند و چون گندم با خنافس و حرمل سوده بپزند و ماكيان را 

 كه براي سمنه صحيح يافته شد تجربهبه  بر آنها بيفتد پس ذبح كرده بخورند بسيار فربه كند و كه آنبخورانند تا 

هر زمان ملتقط است مويزيك رطل پوست جو كنجد برنج باقال بادام پسته جوز چلغوزه بندق شاه بلوط هر واحد نيم 

رطل بزرالبنج خشخاش سنبل فوه مازو نارجيل آمله دارفلفل حلبه صمغ كتيراي هندي هر واحد سه اوقيه خميرة 

 حب غول انزروت هر واحد اوقيه همه را خوب سائيده  استصر بعقد و قشره معروفدو اوقيه چوب زرشك كه در م

 همه شير و نصف وزن آن روغن گاؤ انداخته هم چنددر آب سبوس بپزند و در آن آهن داغ كنند تا مهرا شود پس 

به رند و فرود آورده  آبه قوامبپزند تا شير برود پس و وزن آن عسل خالص اگر سرما و مبرود باشد واال شكر انداخته 

 جوزه صبح و مثل او شام استعمال كنند و بدانند كه خواص ثابت شده كه هرگاه دواي مسمن از يك كس قدر

اند كه در آن اسم شخصي كه براي او بسازند ياد كند و لزوم نيت او  بيشتر مردم بخورند هيچ فائده نكند بلكه گفته

 گويد كه عبدالعزيزكردن آن در زيادتي نور قمر خاصه واجب بود  نيامد و همچنين ساختن و استعمال به عمل

 و بيضة  است و انجير به انيسون صبح تا چهل روز خوردن عجيب استادامت خرما با مغز بادام بغايت مسمن

 و كذا دو حبة حجر بقر بجالب ر است بادام و نشاسته و شكبه مغزكنجشك عديل خود ندارد و از مجربات كتيرا 

 كه آرد جو نخود گندم برنج ماش اين استم يا بعد آن و عقب او شورباي گوشت پرند و از مجربات مكروه درحما

و  سفوف بخورند به طريق گوسند به شيرباقال كنجد مقشر خشخاش هر واحد يك نيم جزو شكر دو جزو يك كف 

ر جزو شربت يك اوقيه است و  از مجربات كنجد خشخاش شكر هرواحد يك جزو بادام نيم جزو بزرالبنج عشايضاً

 سيما با بادام و نخود و از مجرب ر است و بهتر از آن حجر بق است بر ناشتا عظيم التسمينبه شكرن به همطبيخ 

 كه انزروت سه مثقال و نيم حجرالبقر قيراط نارجيل هفت مثقال جمله چهار خوراك بعد حمام و اين استعجيب 
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 كه بچة كوچك زنبور عسل كه پرنياورده باشد در سايه خشك اين استعه اكل بيضة نيمبرشت و از مجربات سري

كرده يك درم بگيرند و آرد سفيد ده مثقال و شكر پنج مثقال و حريره بسازند و بيضة نيمبرشت به اندك نمك و 

  استسمن بادام مثل اوست و بقراط گفته كه هر دواي مبهي مبه مغز و نخود بريان  استكندر و انزروت بسيار نافع

نويسد كه اگر سبب هزال كمي تولد خون در   ميمؤلف اقتباسكند  و بالعكس و مسمن بعد شصت سال اثر نمي

بدن باشد در توليد خون سعي بليغ نمايند به ادوية و اغذية لطيفه و مفرحات الئقه و اگر عدم مانت خون باشد 

طة صفراويت و غيره باشد ادوية و اغذية باردة رطبه بمتانت خون كوشند و اگر كاره بود طبيعت از تغذيه خون بواس

 و اگر ضعف قوت متصرفه در غذا بواسطة آرام بسيار باشد رياضت كنند و يا قوتيها و ها ترشيبسيار دهند و همچنين 

معجونات مفرحه همراه ماءاللحم بدهند و اگر بدين تدبير فربهي رو ندهد پس ماءالجبن و يا چوب چيني هرچه 

 ريحاني به شرابزاج بيمار باشد استعمال نمايند و عرق شير و عرق زردك و عرق عنبر و ماءاللحم ساده مناسب م

 غلبة حرارت و مثل به سبب و باقي انواع او مثل غلبة جذب سپرز خون را از جگر ر استاالث ممزوج دادن عظيم

 نفساني و گشادگي مسام و سبقت  محلالت خارجيه چون اعراضبه سببالقرع و غيره و مثل تحليالت  كثرت حب

 را هر يكمرض و مثل هزال و ضعف گرده و مثل ورم طحال و جگر دو درم ادني القلب و جميع امراض معده 

هر بعالمات آنها كه بمحلش بيان يافته شناخته برفع امراض مذكوره رفع بايد كرد و بايد كه تدبيري مناسب آنها كه 

رند و استماع اغاني لذيذه و ديدن رقص لوليان و ماليدن عطرهاي مناسبه و  آبه عمل بجاي خويش بيان شده يك

باب آيتي عظيم دارد و همچنين خوردن فواكه رطبه مانند انگور و به و سيب و امرود  در اين بتعيدل لباس زود زود

تيتر و لوه و كبك و  و موز و مانند اينها و همچنين گوشتهاي پرقوت مانند چوجة مرغ و بزغاله و خربزهو انبه و 

  بيضة اينها و بيضة ماهي دوماغ همه حيوانات و حلواي بيضة مرغ و زردك و شير همه حيوانات و لبوبات و غيره 

  سمن مفرط يعني فربهي بسيار
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گردد و تا كه مستحكم   مضرتهاي فربهي مفرط بيشتر است و امراض كه بمردم فربه افتد زود دريافت نميكه آنبد

 چنان چهباشد و عالج بدشواري پذيرد و همچنين فربه در هر كار عاجز و محتاج بود   ميتبه شدنشود و 

نويسد كه فربهي بسيار قيد براي بدنست از حركت و برخاستن و از تصرف او   در عيوب سمن مفرط ميالرئيس شيخ

به  منطفي شود و كذلك در اعمال و فشارندة رگها بود بفشردن مضيق آنها پس برروح مجال او تنگ گردد و بسيار

 آنها نسيم هوا نرسد و بدان سبب مزاج روح ايشان فاسد گردد و ايضاً ايشان را بيم آن باشد كه اندك خون از سوي

گي شكافته شود و سبب هالكت ايشان گردد يك بارايشان بمنفذ تنگ ريخته شود در حوالي دل و دماغ آن و رگي 

هنگام تدارك حال  در اين النفس و خفقان حادث شود و د ايشان را ضيقو در مثل اينحال و حال كه قبل او باش

 فربهان به افراط سريعتر به سوي كرده شود و بالجمله ايشان در معرض مرگ مفاجات باشند و موت به فصدايشان 

سكته و بود و خصوصاً كسانيكه در ابتداي سن فربه باشند و در ايشان عروق باريك فشارده بود و ايشان در معرض 

 رطوبت ايشان و سور تنفس و غشي و حميات ردي باشند و بر گرسنگي و تشنگي به سببفالج و خفقان و ذرب 

 ضيق منافذ روح و شدت سردي مزاج و قلت خون و كثرت بلغم و انسان بغايت فربهي به سببصبر نتوانند كرد 

 اين ضعفي به سببو مني ايشان اندك بود فرزندان نرسد اال كسيكه ادبار و مزاج باشد و لهذا اوالد ايشان كمتر شود 

باشند و همچنين زنان فربه حامله نشوند و اگر حامله شوند اسقاط حمل كنند و ايضاً شهوات ايشان نيز ضعيف بود و 

 نكنند و به سرعتجميع فربهان چون بيمار شوند عالج ايشان صعب بود و چون مريض شوند احساس مرض خود 

را دشوار بود و در اسهال آوردن ايشان خطر باشد و اگر مسهل عمل كند ايشان را ضعيف گرداند فصد كردن ايشان 

 و خصوصاً در فربهي  استايم كه بهترين آدم معتدل  و در هزال ذكر كرده استزيرا كه حرارت غريزي ايشان ضعيف

 بهتر عالجر بطول عمر باشد و اگر باشد و از حركت ضعيف شود پس اگر همراه او از دالئل بر رطوبت بود مبش

تخفيف مسهل گرم و مدرات قوي دهند و تقليل غذا و خواب و كثرت لقب و حمام يابس كنند و عرق آورند و در 

ي گرم محلل چون روغن بشبت و قسط بمالند و اطريفالت بر سبيل دوام و همه ادوية گرم و خشك خوردن ها روغن
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ذكر ادويه د بود و هرچه در تسمين گفته شد مخالفت او ضروريست نفع دارد خوابيدن بر زمين سخت خيلي مفي

 كه بدن را الغر كند خوردن لك دو درم هر روز بر نهار و كذا سندروس يك درم با سكنجبين چند مفرده و مركبه

كذا روز متواتر و كذا نان جو براي معتاد بنان گندم و كذا نان دخن و كذا كبر مملوح و كذا زيتون سبز مملوح و 

ماهي صغار مملوح و كذا اسير مفرط و كذا پياز به افراط و كذا گندناي خام و پخته و كذا جرجير و كذا ماهي شور 

كهنه و كذا ليمون نمكين و كذا گوشت خشك كرده و كذا لحوم وحوش قديد و پنير كهنه و كثرت استعمال فلفل 

متواتر و لطوخ بدن مكرر بنطرون و كذا بحجر اسيوس در طعام و كذا سركه و مكيدن ليمون سبز برناشتا چند روز 

 و ايضاً گويند كه زير سايه مغيالن نشستن و انگشتري رصاص در دست  است هر واحد مهزل بدنبه تكراردر حمام 

داشتن و در ظرف او آب خوردن بالخاصيت هزال آورد و اگر لك مغسول يك درم با سركه چند روز ناشتا بخورند 

 و در بياض اوستاد مرحوم مرقوم است كه اگر لك را  است نيز مهزل بدنبه سركهند و طالي زبدالبحر بدن را الغر ك

آب تر كرده خشك  در اين  در آن ريوند خطائي جوشانيده باشند تر كنند و خشك كرده بازآبي كهباريك سوده به 

بدن را الغر كنند و ايضاً اگر زيرة سياه را نمايند و هفت مرتبه همچنين كنند باز سائيده دو درم به آب خورده باشند 

الفعل است و آشاميدن  التهزيل و عجيب چهل روز ناشتا خورند الغر سازد و آب مقطر زيره بجاي آب نوشيدن قوي

حب   است چند روز ناشتا خوردن بغايت مهزلآن راسركه ناشتا مهزل قويست و تخم سداب بستاني و شاخ تازة 

يف خان صاحب براي ملكة بادشاه كه فربه بود و اكثر معالجات او را فائده نكرد اين را  تاليف حكيم شرسندروس

نافع يافتند سندروس سه مثقال لك مغسول دو مثقال هليلة زرد و بليله و آمله و هليله سياه و هليله كابلي هر واحد 

ند و حب مزاج مريض بدهند و اين  كوفته بيخته به آب حبها سازدرم يكيك مثقال زيرة سياه دو درم نمك الهوري 

 لك مغسول هشت و نانخواه  است در الغر كردن بدن بغايت موثر و مجرب كهييدواكند  حب خفقان را نيز نفع مي

 يك مثقال چهار درم مرزنجوش بورة ارمني هرواحد يك درم كوفته بيخته هر روز هر يكباديان زيرة سياه سداب 

و عرق زيره بجاي آب بياشامند هر وقت كه تشنه شوند در اندك زماني الغر  با عرق زيرة سياه بخورند آن را
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 دانگ مرزنجوش نيم درم لك مغسول سندروس يك و نيم هر يك مهزل زاج زراوند مدحرج جنطيانا  ايضاًگرداند مي

ر سركه تر  كه بدن را الغر كند زيرة سياه يكشبانه روز دايضاً چهار دانگ كوفته بيخته دو دانگ بخورند هر يك

 سه درم تخم سداب دو درم نانخواه چهار درم هر يككرده خشك نموده ده درم تخم كرفس مرزنجوش بورة سرخ 

الطيب   از بياض استاد مغفور نانخواه تخم كرفس سنبلسفوف مهزلهمه را كوفته بيخته هر روز يك مثقال بدهند 

فته بيخته دو درم صبح با عرق زيرة سياه سياه  نيم درم گلسرخ مرزنجوش واحد يك مثقال كوهر يكلك مغسول 

 هر روز به آب بخورند و اطريفل يك مثقال سندروس لك مغسول مرزنجوش مساوي كوفته ايضاً سمنه بخورند 

 چهار درم خوراك دو درم با سكنجبين دو هر يك مهزل بدن لك مغسول دو درم زيرة سياه نانخواه ايضاًوقت شام 

 و آن تقليل غذاست و عقب قلت غذا يعني  استفرمايد كه تدبير هزال ضد تدبير سمن ي شيخ ممهره اقوالتوله 

التغذيه باشد مع تبعيد زمان يعني بعد  المقدار و قليل وقت گرسنگي حمام محلل و رياضت شديد ليكن غذاي او قليل

وي محلل شروع نمايند  زماني صالح صبر كنند پس در رياضت قبه عدهظهور جمع بزمان معتدبه استحمام نمايند 

پس زماني صالح صبر كرده طعام مذكور بخورند و غذا از جنسي گردانند كه غذا ندهد و يا از جنسيكه غذاي خشك 

يا حريف يا شور باشد مثل عدس و كوامخ و محلالت وليكن نان ايشان خشكار و نان جو بود و توابل حاره در طبخ 

 وصف او كرده كه آن كه غذاي مذكور ايشان مع آن استاي ايشان اعانت كند آنها زياده كنند و از آنچه بر تقليل غذ

شد خوب چرب باشد تا زود سير شوند خاصه فربهان را كه اشتهاي ايشان وسومات را ضعيف بود وليكن طعام ايشان 

 اعانت  اينبردر شباروز يك وقت باشد و اعانت بتحليل ماده صالح آن غذا كنند اگر در عروق ايشان جمع شود و 

كند شدت تخلخل بدن ايشان برياضات سخت و درشتي ملبوس و بستر و تبديل آب سرد بگرم و هواي بارد بحار و 

دائم گشاده داشتن بدن در سردي شديد تا مسام بند شود و مسدود گردد و تخصف بدن براي قشعريره شود پس 

راي او باشد منع نمايد پس اگر تابستان باشد كشف غذا را قبول نكند و تحلل معتدل را كه آن مقدمة انجذاب ماو

 عضو منجذب گردد تحلل پذيرد و استفراغات وقي به سويبراي حرارت كنند تا تحليل او بسيار شود و زياده از آنچه 
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 ضدمزاج فاعل سمن اگر سردي باشد گرم كنند و اگر حرارت معتدل به سوياگر غير معتدل باشند و تبديل مزاج 

او بسردي يا بگرمي مفرط كنند و دور اكثر امر از انفع اشيا براي بيشتر  كسانيكه در فربهي افراط نمايند و بود امالة 

 كه ايشان را رياضات  استمثل اين از سردي بود استعمال ادوية ملطفه است و اين براي حار نيز نافع بود و واجب

اين د هر فعل از آن معين بر تهزيل باشد بعضي از آن  او در اخالط سه فعل كنكه آنسخت و استفراغات كنانند بهر 

 كه ادرار نمايد و اين است كه ترقيق خلط در آن و ابعاد او از انعقاد و تعريض او براي تحلل كند و بعضي از آن است

 كه خون را افادة كيفيت حاده غيرمجيب براي اين است غيرجهت عروق كند و بعضي از آن به سويتحريك اخالط 

 و آن ادويه بسيار قوي در ادرار  استجاذبه كند و ادوية ملطفه در اكثر امر ادوية مستعمله در اوجاع مفاصلقوت 

 رواضع عروق قادر به سويبول بود نه معتدل كه آن اگر مخالط شود غذا را متوجه بعروق گرداند و بر توجه مواد 

هضم ثاني بنوشند و بر جگر رو كند و در آنجا اول فعل  بعد وقوع كه آننبود و نه بناحية بول اخذ از جهت عروق مگر 

 غيرجهت عروق بود پس عروق گرسنه به سوياو ابتدا كرده باشد بلكه قوي بايد كه آن منقي مميز جذاب اخالط 

شود و سائر افعال كند و ايضاً اين ادويه ادرار حيض بقوت كند پس اعانت بر تهزيل در زنان نمايد و اين ادويه مثل 

يانا و تخم سداب و زراوند مدحرج و فطراساليون و جعده است و سندروس را قوت مهزله بسيار ضدقوت جنط

 ليكن آن  است و همچنين تخم كرفس را و زاج مهزل قوي استباب خاصيت عجيب در اين كهرباست و ايضاً لك را

م قنطوريون دقيق دو  بگيرند زراوند مدحرج يك دردواي مركب  است و همچنين مرزنجوش قوي استخطرناك

 دواي قوي  استثلث درم جنطياناي رومي و جعده و فطراساليون و ملح افاعي هر واحد ثلث درم و اين يك شربت

 بگيرند نانخواه و تخم و ايضاًبگيرند بيخ قثاءالحمار و بيخ خطمي و بيخ جاوشير و از جمله يك درم استفاف نمايند 

 خشك و بورق هر واحد ربع جزو لك جزو شربتي هر روز يك و مثانه بود سداب و زيره هر واحد يك جزو مرزنجوش

 تحليل و امتالي عروق ببخار اگر شرب او به سبباز سركه اجتناب نمايد و شرب شراب بر نهار نيز تهزيل بدن كند 

را از عروق طعام نمايند و همچنين ادوية ملين طبيعت كه آن غذا  تأخير بسيار بود پس بداخل عروق نرسد و بر آن
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 به سوي چيزي كهدارد و چون بسيار استعمال نمايند قوت جاذبه كسالن گردد و عروق معتاد تخليه شود از  باز مي

 امعا و هرگاه ادوية ملين طبيعت و ملطف مدر با هم پشتي يك به سويآن متوجه شود نزد ادني حركت از اخالط 

 و استعمال ملح افاعي و  استو از ادوية الغركننده ترياق عروق چيزي بسيار متوجه نشود به سويديگر نمايند 

دواءالكركم و كموني و فالفلي و سنجرينيا و انقرويا و دواءاللك و اثاناسيا و امروسيا و اطريفل صغير و اما اطلية ايشان 

ران و  كه يا از جنس چيزي باشد كه تبريد و تخدير قوت جاذبه نمايد و در آن سميت باشد مثل شوك استواجب

 كه استحمام ايشان بر  است تحليل شديد نمايد مثل ادهان و مروخات قوي التحليل و الزمكه آنبيخ و يا از جنس 

ناشتا باشد و هواي او معرق بود نه مائي مرطب و اگر مائي باشد در آن دوام نكنند و از پس حمام مبادرت به تناول 

 استقرار نمايند بعد آن شي به عدهد و يا حركت و رياضت كنند غذا ننمايند بلكه صبر كنند و بر آن خواب نماين

   كه دلك او محلل متواتر باشد استلطيف از طعاميكه خون كم تولد كند بخورد و همچنين واجب

  در تهزيل اعضاي جزئيه

 گفته  احوال و شروط كه در تهزيل مطلقبه سويتدبير نيز  در اين مثل پستان و خصيه و دست و پاي و مانند آن و

 اعانت كند مثل تسكين او و تبريد او و بستن بر اينشد رجوع كرده شود و اعانت بمعينات مختص بدان نموده آيد و 

 مقابل او و بايد كه ادوية به سوي او و بستن رباط و ادامت او بر آن مسالك و جذب غذا به سويمسالك غذا 

ند و از اطليه كه خصيه را از كبر و پستان را از عظم مستعمله در آن شديدالقبض باشد و ادامت استعمال او كن

 مروخ استعمال به طريق كه بگيرند قيموليا و سفيداب ارزيز و بعصارة بيخ و روغن مورد آميزند و اين استبازدارد و 

 يا بعصارة بيخ كنند و همچنين كثرت به سركهكنند و ادامت طال بحكاكة حجر مسن كه بعض آن بر بعضي بسايند 

 سه روز به سركه سرشته ضماد كنند و بر آن پارچة مبلول به سركه بشب هر روز و يا بگيرند طين حر و زيره طال

گذارند بعد از آن بگشايند و پياز سوسن سفيد بر آن بندند و سه روز ديگر نگشايند و اين فعل در ماهي سه بار كنند 

ورد و در طبيخ آنها توابل گرم بيشتر بايد كرد چون نويسند كه چيزهاي تلخ و شور بايد خ  ميجرجاني و ايالقي
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 اشتها كه پديد آمده باشد چنان كهفلفل و خردل و زيره و كرويا و سير و بر تشنگي و گرسنگي بسيار صبر بايد كرد 

باطل شود و بر بستر نرم نبايد خفت و در آبهاي معدنها نشانند و آب گرم كه در آن نمك و زاج و شب و بوره و 

 در د پخته باشند بجاي آب معدنها باشد و سندروس چهار دانگ و نيم با سكنجبين ممزوج به آب سرد خوردنگوگر

 شود و خشك اندام و سبك  كنند تا عضالت و اعصاب ايشان قوي گيران استعمال مي  اين را كشتي استباب نافعاين 

حد آنچه مذكور شد چون قي كردن و ادوية شوند و نفس ايشان تنگ نشود و خفقان نباشد و در الغر كردن عضو وا

 گويد كه عالج سمن مفرط اجتناب از اغذيه كثيرالغذا و ابن الياس برند كار بهباب  در اين ملطف خوردن و مانند آن

 و اشياي حريفه باشد و ها ترشي و به قول و بايد كه اكثر اغذيه صاحب او  استلحوم و حلويات و شير و شراب غليظ

فف بود از اسهال و ادرار  و تعريق و تعب و حركات سريعه قبل غذا و طول مقام در حمام بر خلو معده همه آنچه مج

و مالش به ادهان حاره مثل روغن زنبق و نسرين و خواب بر گرسنگي و بيداري و غموم و صوم و تفكر بسيار و غضب 

و سكون در مساكن حاره و تعرض بشمس و اين و تناول اطريفل صغير و كبير و اغذيه و ادوية حاره و قليهاي مبرزه 

دوا بدن را بزودي الغر كند سداب نانخواه باديان تخم كرفس زيرة سياه هر واحد پنج درم بورة سرخ مرزنجوش هر 

 به سرعتواحد سه درم كوفته بيخته يك مثقال تا دو درم بخورند و يا هر روز كموني يك مثقال خورند كه اين 

 بخورند و به سركهيد كه هر صبح سكنجبين بسيار ترش بنوشند و مزورات حامضه خصوصاً  گوخجنديهزال آورد 

گويند كه ماكيان غير فربه را در سركة كهنه يك شبانه روز تر كنند پس بسداب و زيره بپزند و بر آن مداومت 

جزو آميخته از جمله سه  بدن را الغر كند اطريفل صغير يك جزو ايارج فيقرا چهار  كهييدوانمايند كه الغر كند 

 و تناول  استنويسد كه از آنچه هزال را واجب كند مطلقاً گرسنگي  در تذكره ميانطاكيدرم در يك مرتبه بخورند 

چيزهاي شور و ترش و جماع و حمام بر خلو خصوصاً چون در آن اقتصار بر هوا كنند و اطالت جلوس و پوشيدن 

خواب بر مثل ريگ و خاكستر و سردي و رياضت بر گرسنگي و ادامت پشم و مو و حركت سخت و تعب و جلوس يا 

 است و خوردن لك و به سركه خوردن پودينه به سرعتاخذ مستفرغات از اسهال و تعريق و از مجربات در هزال 
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سندروس و مرزنجوش و تخم كرفس و مالش بچيزي درشت و روغن گرم مثل بابونه و نفط و در نزهه گويد كه 

ياج بتسمين بود همچنين حاجت داعي بتهزيل بدن باشد پس كسيكه ارادة اين كند اسباب خاص او نوعيكه احت

استعمال نمايد مثل خواب بر زمين و دخول حمام بر ناشتا و لباس خشن و مشي در گرمي و ريگ و خوردن ترش و 

 و گندنا اكالً و طالء بر ناشتا  و نظرون و سندروس و فلفل و پودينه و پياز و سير استنمكين و ادوية خاص بدان لك

ت بلغم به مسهال نوشته كه سبب فربهي مفرط غلبة رطوبات و متانت خون بود پس اول تنقية بدن مؤلف اقتباس

 خون بكرات و مرات از رگهاي متفرقه گيرند و باز بكرات مسهالت دهند و همچنين فصد تا هزال پديد به عدهنمايند 

 برند و اين سفوف دهند نانخواه دلك كار بهافزا اكثر   و تدابير خشكي است اثري عظيمباب در اين آيد و رياضت را

 دو مثقال شربتي دو مثقال و مخدرات خفيفه گاه گاهي استعمال كنند هر يكشسته و زيره سداب و باديان خطائي 

ورد و برگ سرو و سدد و  و همچنين بر زيره و سداب و نانخواه و تخم ممفيد استو بر ريگ خفتن و نشستن بسيار 

  اند همچنين تكميد بنمك هندي و يا نانخواه و تخم شبت و اشباه اينها و جمله اعراض نفساني مهزل

  تشنج جلد راس

 گويد كه اين مرض از فرط يبوست حادث شود و پوست سر چنان نمايد كه گويا جمع شده حتي كه ميان طبري

 به سبب بقراط ذكر كرده كه اين به اهل بلد سماه بسيار حادث شود اجزاي متشنجه راه ها مثل نهرها پديد آيد و

 و يا  است گويد كه سبب حدوث اين يا كثرت تعرض بشمس در ايام گرمابن الياسعمل ايشان دائم در آفتاب و 

تسال به كثرت تناول اغذيه و ادويه حارة يابسه و يا كثرت استفراغ رطوبات از جميع بدن يا از سر تنها و يا كثرت اغ

 تدبيرش بعالج شقاق اطراف نمايند و يا هر صبح شربت بنفشه و ترنجبين هر واحد ده درم عالجآب شور و شبي 

 بنفشه يا به روغنبنوشانند و غذا مزورة ماش ومغز بادام و اسفاناخ و گوشت ماكيان و بچة آن و بزغاله دهند و سرا را 

 بنفشه خطمي بوره لعاب اسپغول سر را بشويند و روغن بنفشه و روغن كدو يا بادام بمالند و شير بر سر دوشند و از

نيلوفر و شير زنان در بيني چكانند و به آب شيرين نيم گرم كه در آن بنفشه و نيلوفر و تخم خشخاش جوشانيده 
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 گويد كه يطبر برابر كند بسته دارند آن را ترك نمايند و سر را بعمامة كه به الكلباشند غسل كنند و استفراغات 

 از فصد و دوا و جماع و قي و غير آن از استفراغات و لزوم تدبير مرطب و  استعالجش گذاشتن جميع استفراغ

 و روغن و تدهين سر دائم و ريختن آب نيم گرم بسيار بر آن و كدام وقت سر را به مومسعوطات مرطبه و مالش 

 و جوزجس ذكر كرده كه آلة مثل كاله كه آن تشنج را  استنافعگشاده ندارند و شير بز و زنان بر سر دوشيدن نيز 

 قوي بندند و دلك خفيف بدست استعمال نمايند و موي سر او را نتراشند مگر بنوره  بفشارد استعمال كنند يا عمامة

دارند و يا  مي  و روغن طال كنند و اين علت را بجز حماالن و كسانيكه بر سر اشياي گران بربه مومو بعد آن 

 گويد كه هر صباح شربتي از اشربة مبردة مرطبه مثل نيلوفر و شربت بنفشه و شربت خجنديگيران نديدم  كشتي

ة تخم خرفه يا تخم خياريان بنوشند و فواكه رطب بخورند و اغذية رطبه مثل ملوخيه و اسفاناخيه به شيرخشخاش 

   بخار آب گرم و شير داشتن نافع بودو كشك جو بگوشت بزغاله و كدو تناول كنند و گويند كه سر را بر

  غسون جبهه

و آن تشنج جلد پيشانيست با خارش و سرخي رنگ جلد و سببش امتالي مقدم دماغ از خلط رقيق و ترشح او نزد 

 و حب به مسهل تنقيه دماغ عالج  استجبهه است و اين علت اكثر در سرما حادث شود و از قسم تشنج امتالئي

ي مرتب از موم و ورغن به قيروط هليله مقوي تبريد و بحب بنفشه نمايند و بعد تنقيه طبوخبه مايارج كنند و يا 

بنفشه و روغن كدو ضماد كنند و يا بزوفاي رطب مع سفيدي بيضه طال سازند و بخطمي و بعض لعابات سر را 

 به عدهبدن او نمايند  گويد كه اوالً تنقيه بدن بچيز نافع مزاج مريض و شي مضاد فضول مجتمع در طبريبشويند 

تنقيه سر او بحب مركب از حب قوقايا و حب صبر و حب ايارج كنند و اگر احوال مريض فصد واجب كند اگر قوانين 

آن اطالق نمايد فصد كشانيد بعد از آن امر بدخول حمام و آبزن كنند و روغن بنفشه در بيني چكانند و تضميد 

وغن از روغن بنفشه پس كدو را در خاكستر گرم بريان كرده اندك آب او جبهه به اين قيروطي كنند بگيرند موم ر

بيفشارند و بر موم روغن بريزند و اندك زوفاي رطب و قدري سفيدي بيضة رقيق بر آن انداخته خوب حل كنند تا 
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 تجديد دهبه ع بر پيشاني ضماد نمايند و ضماد غليظ باشد و يك شبانه روز ضماد بدارند به عدهجمله مختلط گردد 

 جلد منبسط گردد و به اين تدبير بيشك جلد منبسط شود پس اگر بعد كه آن آرند تا به عملآن كنند و همچنين 

از آن خارش در آن موضع پيدا شود و اين داللت كند بر بقيه خلط كه مترشح گردد بعد اعاده تنقيه اندك نمايند و 

المنظر باقي ماند اين   منسلخ و متقشر گردد و بشره سرخ كريهروغن گل بر آن موضع بمالند پس اگر بعد از آن جلد

 در شيشه خوب بسوزند پس آن را بشره جميع بدن كند بگيرند و به رنگروغن بر آن موضع طال كنند كه اعادة آن 

 يكدانگ و سرمة اصفهاني يك دو حبه و باالي آن هر روغن كه خواهند هر يكبگيرند از آن نخود و از شيطرج 

 بپوشد و سركة كهنه دو چند روغن اندازند و در شيشه كرده سر او بند نمايند و در آفتاب آن ران بريزند كه چندا

گذارند و هر روز يك مرتبه شيشه را بجنبانند و اندك روغن گرفته بر ناخن تجربه كنند پس هرگاه رنگ ناخن را 

ر موضع اندك از آن استعمال نمايند و اين روغن را اندكي متغير گرداند روغن را صاف كرده در شيشه ديگر كنند و ب

 به سبب رنگ ناخن را تغير بين نمايد برص و بهق را رنگين سازد و اما غسون كه كه آنچون در آفتاب بگذارند تا 

برداشتن بار گران بر سر حادث شود عالجش ترك سبب موجب اوست و آنچه از آن مولودي بطفل باشد حيله در 

  پس تعرض بعالج او را واجب نبودشفاي او نيست 

  قرون

رويد و   شدت عمل و كثرت حركت ميبه سبب آن زوائد كثيفه مخيله است كه بر مفاصل دست و پا شيخ به قول

 حكايت كرده كه در زمانة ما بر سر بعضي ملوك و مشق و در زائده عظيمه شبيه بشاخهاي چهارپايان روئيده قرشي

 آن را قطع كنند مخلي عالجدند و ميان حدوث آنها و ميان موت او مدت قليل بود بود ليكن آنها بسيار بزرگ نش

 ساقط شود بعد آن كه آنآنچه درد نكند بعد از آن بر باقي او ادوية شديدالحدت از ادوية ثاليل استعمال كنند تا 

در زمانة ما كسي را عارض نويسد كه اكثر اين مرض تابع مزاج سوداوي بود و بيشتر   ميگيالنيروغن گاؤ بمالند و 

  شود كه مرض باد فرنگ او را عارض شده باشد و مزاج او سوداوي گردد مي
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  انتفاخ و حكة اصابع

 احتقان فضول در آن و به سببيعني بزرگ شدن  و خاريدن انگشتان و اين اكثر در سرما و خريف وقت صبح 

ه اين مرض را بيوناني غطالس نامند و آن ورم  گويد كانطاكيشود و   سردي هوا عارض ميبه سبباستحصاف جلد 

 تكثف ظاهر و غلظ به سببرسد به همبحكه است كه در اصابع هنگام مس آب سرد وقت صبح در سرما و خريف 

 از آب درياي شور گرم كرده بشويند و يا سبوس گندم و عالجمحتبس و گاهي كثرت نمايد پس انتفاخ طول كند 

 مقشر و شلغم و كرسنه و ترمس هرچه ازاينها ميسر آيد در آب جوشانيده انگشتها را چقندر و انجير و كرنب و عدس

بدان بشويند و انجير را در شراب بپزند و ضماد كنند و اگر رنگ انگشتان مائل بسبزي و تيرگي گردد شرط زنند و 

و يا بگيرند باديان  گويد كه هر صبح سكنجبين عسلي ده درم بنوشند ابن الياس مطبوخ ضماد سازند و به عدس

سه درم و با گلقند ده درم جوشانيده صبح بياشامند و غذا بمزورة نخود مغز قرطم سازند و انگشتان دست و پاي را 

 در آن نمك و سبوس جوشانيده باشند و يا آب چقندر بشويند و يا بگيرند بابونه و اكليل و شلجم و در آب آبي كهبه 

شتان بريزند و يا بگيرند انجير و كرنب و عدس در آب پخته اندر آن اصابع دست و به اندك نمك بجوشانند و بر انگ

پاي دارند و يا بگيرند آرد ترمس و كرسنه و به آب شلجم بپزند و بر انگشتان ضماد كنند و اگر اين ادويه فائده نكند 

ويند و روغن گل بمالند و اگر  گويد بمياه مالحه بشخجنديبزرالبنج را در آب بپزند و بر انگشتها نطول كنند و 

 گويد كه انطاكي زيت پخته ضماد كنند و به روغنرنگ اصابع بخضرت و كمودت مودل گردد بعد شرط عدس 

 و قرنفل و به عسلسبوس و انجير و حلبه و سپستان و بابونه پخته نطول سازند و روغن بنفشه و بادام بمالند و 

  ستن نافع بودزنجبيل و حنا لطوخ كردن پس به آب گرم ش

  تعفن مابين اصابع قدمين
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رسد چون بر آن لفائف بپيچند و در آن رطوبت به هميعني گنده شدن ميان انگشتان پاي و اين ازموزه و مانند آن 

 توتياي كرماني و گل به عده به آب گرم بشويند عالجآب باشد و آن ميان انگشتان گرد گردد و جلد را متعفن سازد 

   واحد يك جزو كوفته بيخته بر آن بپاشند كه دراندك مدت زائل كندسرخ و گل سوسن هر

  تقرح قطات

 شقاق يا به عده پس گاهي چنان عارض شود كه آنجا اوالً سرخي پديد آيد  است قطات تهيگاه و ميان سرينكه آنبد

داللت بر مردن   است كثرت خوابيدن بر پشت و خصوصاً مريضان ناتوان را و اين عالمت رديبه سببقرحه شود و 

 چون سرخي ابتدا كند بر پشت خوابيدن ترك نمايند و بر آن روادع چون حضض و اقاقيا و عالجپوست بدن دارد 

 پرهاي نرم در پارچة به مثلگل ارمني و مازو و گلنار و غير آن طال نمايند و در هوا گشاده دارند و اما در مريضان 

 گويد كه موضع ابن الياس مرهم سفيداب استعمال كردن نافع بود و نرم پر كرده بستر سازند و اگر متقرح شود

 به گالب ين و گالب طال كنند و يا بگيرند گلسرخ و آس و اقاقيا و صندلين مساوي كوفته بيختهبه صندلسرخ را 

ير مريض طال سازند و گالب و سركه بر آن ريزند و مريض را در روزي چند بار بر پهلو بگردانند و اگر ممكن نبود ز

نويسند   ميحكيم بايزيدبرگ بيد فرش كنند و يا مريض را در لحاف نرم تر يا بستر مملو بجاورس بخوابانند و 

وقتيكه سرخي ظاهر شود حضض و گل ارمني و گشنيز خشك و فوفل و گلنار و صندل سفيد برابر ضماد نمايند و 

بايد كه بمرهم و مرهم شافي عالج فرمايند و از همچنين ديگر روادعات استعمال كنند و چون نوبت بتقرح رسد 

برگ بيد يا طحلب و يا از پنبة سينبهل فرش سازند و چند مرتبه در روزي از پهلو به پهلو بگردانند تا بزودي به 

  گردد

  فساد اطراف از شدت برد

اه سردي بر اعضا رسد  هرگكه آنگاه باشد كه دست و پا از شدت سردي سبز گردد و متعفن و سياه شود و بريزد بهر 

 آن متوجه شود و در آن به سويجلد كثيف شود و مسام بند گردد و به او سبب حرارت و خون و ابخرة حاره 
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 گويد كه گاهي از بر و اطراف و فساد آن انطاكيبخارات محتقن گردد و عضو را بسوزد و بميراند و متعفن سازد و 

 رنگ متغير شود و امر بتعفين و سقوط به عدهس حس كم گردد و احتقان ماده در اطراف دست و پا عارض شود پ

 سريان او در اعضا و به سببنويسد كه برد گاهي با هوا بود پس نكايت مشتد گردد  تدريج نمايد و ايضاً در تذكره مي

به د نكايت گاهي با سكون آن بود پس نكايت نيارد مگر ظاهر بدن را و آن بتكثيف ايذا رساند پس اگر مزاج بارد باش

شود كسي را كه   واقع ميچنان چه انحالف حرارت غريزي به سبب سرد گردد به عده آرد واال اول گرم شود سرعت

نوع صاحب او بمجراي طبيعي عود نكند و بدانند كه برد رنگ را متغير كند و بشره  در اين مثل افيون تناول كند و

 انطفاي حرارت و جمود خون كند و موي را منع نمايد به سببد را متكرج سازد و متمادي از آن شهوت را ساقط كن

 هرگاه و سرما در كسي كار عالج مثل تشقيق در عده و فالج و تشنج و جمود ر استيا ضعيف كند و امراض او بسيا

 رود دست و پا را حركت دهد و به تدريجكرده باشد جلد خود را بجامة گرم بپوشاند و زود پيش آتش نرود بلكه 

ي گرم مانند زيت و سوسن و ياسمين چرب كند خصوصاً هرگاه فلفل گردد عاقرقرحا و فرفيون و ها به روغنمالد و ب

باب بهتر از قطران دوائي  در اين جندبيدستر و حلتيت در آن آميخته باشند و ضماد قنه و سير حافظ از فسادست و

 خصوصاً وقتيكه بر آن  استوغن گاو بسيار خوبنيست و سير و جوز و خردل و غيره از اشياي حاره بخورد و ر

شراب صرف بخورد و حلتيت با شراب نيز نافع است پاي را بپاي تابه پشمي پيچيده بموزه فرو كند و موزه چنان 

 سرما ورم كند شلغم و كرنب و انجير و بابونه در آب به سبببايد كه در آن پاي توان جنبانيدن و اگر دست و پايها 

 كه اطراف را اندر برف گيرند تا سرما از آن آن استاند بهترين عالج  طراف در آن نهادن نافع بود و گفتهجوشانيده ا

 سرما رنگ اطراف بگردد و سياه و سبز شود بايد كه شرط زنند و اطراف را در آب گرم نهند به سبببيرون آيد و اگر 

 گرم نيم به شرابو آب حل كرده طال نمايند بعد آن تا خون تمام برود و خودبخود بند شود پس گل ارمني در سركه 

 جدا كنند چاره كه آنيا از آب و سركه بشويند و مكرر چنين كنند و اگر اطراف متعفن شوند نشان بد باشد جز 

رسد بايد كه شلجم را به هم گويد كه هرگاه سبزي دست و پا از برد طبرينباشد تا عضو صحيح محفوظ ماند 
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 آب سرد شود و كه آن گرم باشد دست و پا را در آن نهند تا حالي كه گردد پس فرود آورده در بجوشانند تا مهرا

 روغن خلوق و غاليه يا روغن بلسان طال نمايند و بگيرند به عدهاعادة اين بدفعات متواليه كنند تا وجع زائل گردد 

اطباي خراسان ذكر  در اين آنچهروغن ياسمين و در آن اندك جندبيدستر بجوشانند و بر موضع طال كنند و 

الحال  پوشند و في گيرند جلد نافجه و در آب خوب گرم تر كرده بر اصابع نزد خضرت مي  كه مياين استكنند  مي

 كه عضو متعفن و محترق نشود و هرگاه نرم شود آنچه باطل شده  استشود و اين همه تدابير وقتي الم زائل مي

كه متغير شده باشد خارج كنند و بمراهم موافقه عالج نمايند و آنچه اهل كوهستان باشد به آهن بگيرند و استخواني

كنند پس ورم   طالي غليظ متواتر ميبه شراب آن راسوزد و   كه هرگاه پاي ايشان از برف مياين استكنند  بيان مي

 به عدهحس ظاهر گردد و  كه آننمايد تا  كند و موضع احتراق را نرم مي شود و اختناق دم را زائل مي ساكن مي

 طال بمرهم ابيض معروف و اما عالج اطباگيرند   نرم شود بعد آن به آهن ميكه آنكنند تا  بمسكه و روغن ضماد مي

 بگيرند و آن را نرم گردد محترق ظاهر شود پس كه آنبمرهم كافوريست كه تسقية او بسفيدي بيضه كرده باشند تا 

 كه پايها را در خون نر گاو يا اين استايم  كنند و آنچه بر آن تجربه كرده ميعالج او حسب عالج اعضاي محترقه 

 علت مجرب در اين كند و خون بز هنگام ذبح داخل كنند كه اين تحليل وجع و تلئين مواضع صلبة محترقه مي

بايد كه صرف  را مي گويد كه كسيكه در سرما سفر كند و يا مادي او در بالد بارد بسيار برف باشد او ابن الياس است

عنايت بفحظ اطراف از سردي نمايد به اين طور پايها را بلفائف مرتب از نمد مرغزي و خز بپيچد و پايها را خوب 

بپوشاند السيما كه در روز شمالي باد شمالي وزد و به اغذية كه در آن سير و پياز بسيار باشد و در آن مصالح گرم 

 بان و زنبق و زيت و روغن غار و روغن ناردين چرب به روغن و دستها و پايها را مثل فلفل و زنجبيل بود تغذيه كند

كند و هرگاه سوار شود موزة نمد مرغزي و فرد ثعلب و دب بپوشد و دست را در دستانة فرو ثعلب يا سنجاب و قاقم 

 آتش جلد قريب نشود و داخل كند و هرگاه سردي رسد و ايذا يابد فرود نموده هر جامة كه حفظ نمايد بپوشد و به

يكه به قدردر حمام داخل شود و جامه را در خانة اوسط بپوشد و چون از حمام بيرون آيد در مسلخ استراحت كند 
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بشرة او بحال طبيعي او عود كند بعد از آن بنخوداب و مغز حب قرطم و لحوم تيهو و ماكيان و كبك و گنجشك غذا 

 در آب گرم كه اندر آن بابونه و شبت و آن را و اما هرگاه عضو متورم شود سازد و خواب طويل در پوشش جيد نمايد

الملك و سبوس گندم و كاه گندم و شلجم و كرنب و شيح و نمام و مرزنجوش و بزركتان و قيصوم و حلبه  اكليل

 سركه و  مذكور شد پس گل ارمني درچنان چهجوشانيده باشند بدارد و اما هرگاه سبز يا سياه گردد شرط زنند 

 گوشت برويد و كه آن نيم گرم بشويد تا به شرابگالب حل كرده يك شبانه روز بر موضع شرط بندد و بعد از آن 

 درد شديد باشد مغرور شود و نبايد كه در كه آنقرحه خشك گردد و نشايد كه صاحب اين علت بسكون وجع بعد از 

يد و عفونت ساري گردد و قريب باشد كه انگشتها ساقط شود پس امر او اهمال نمايد و اما هرگاه در ابتدا تدارك ننما

 هر آنچه متعفن و سبز يا كه آن كه بر آن برگ چقندر و كرنب در روغن گاو پخته بنهد تا اين استبهتر عالج او 

 بنفشه آميخته در هر روز يك به روغنالعثلب و برگ خطمي و خبازي كوفته  سياه شده ساقط شود و يا بر آن عنب

 گويد كه آنچه سردي را از بدن دفع كند همه حار انطاكي معالجه بعالج قروح نمايد به عدهبار يا دو سه مرتبه بنهد 

يابس بالفعل و بالقوه است اكالً و بخوراً و تدهيناً و ايضاً پوشيدن لباسيكه از شان او اين باشد و تحفظ از آن در هر 

لي كه مهيا كند عروق را براي قبول آن مثل حمام و جماع بايد كرد مكان كه هواي لطيف باشد مثل مصر و بعد فع

 تحليل آن مابقي را و فاسد شود بلكه واجب است پوشش به سبباوالً پيش آتش نشود كه اكثر عضو را ساقط كند 

 تر از سمور نيست و كسي را كه الم برو رسد و در سرگين كه بفراد جامة پشم و موي و چيزي در گرم كردن سخت

 منع كند و آن را و عود و زريره بگيرد به مومحرارت غريزي او ثابت باشد خصوصاً در سرگين اسپ نشيند و بخور 

 يا روغن گاو كه در آن سير و سداب پخته باشند و شرب را به زيت و خوردن سير و جوز و كذا تدهين  استمجرب

 طالء و عنبر و مشك مطلقاً و هر آنچه  استوغن نعامسن و زنجبيل نافع و از آنچه براي دفع برد تجربه كرده شده ر

كنند پس در خواص   آيد و ايضاً گاهي برد را از غير انسان دفع ميكار به در اينجاكنند  بدان عالج امراض بارده مي

آمده كه دخان طرفه اشجار را از سردي محفوظ دارد و كذا قفر و سرگين كبوتر و كسيه سنگ پشت را بر پشت او 
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 در نزهه گويد كه آنچه در انتفاخ اصابع گذشت بدان و بكاه گندم و ايضاً كند در زمين از آن سردي بازماند دفن

ي گرم مالش كنند پس اگر متعفن ها به روغن به عدهسركه نطول كنند پس اگر سبز گردد در آب گرم شرط زنند 

 گويد كه اگر عضو هنوز گيالنيج كنند شود بر آن چقندر و كرنب پخته بنهند تا ساقط شود پس مثل قروح عال

فاسد نشود و ورم نيز نكند بلكه ابتدا بسبزي كرده باشد دلك نمايند و با دهان حاره مثل زنبق درازقي و مانند آن 

به  رياحين حارة مذكورة سابق و كرسنه و ترمس جوشانيده باشند بنهند و آبي كهبمالند و اگر ورم كند در 

 عدس جوش داده با شراب سوده ضماد كنند و بالجمله ياد بايد داشت كه هرگاه به عدهيند ي گرم چرب نماها روغن

 كه اين است اوالً بايد كرد تدبيري كهآثار سرمازدگي بر اطراف و اصابع ظاهر شود و اصالً قريب آتش نروند و بهترين 

ر سينة او چندان گرم باشد كه اطراف  گرم كنند و اگر آن انسان قوي باشد اولي بود و اگآن رابگرمي بدن انسان 

 اين آن راتر از آن باشد كه  سرمازده بحرارت نواحي قلب گرم شود بهتر باشد پس اگر فائده نشود و سردي سخت

نويسند فساد اطراف كه در موسم سرما پديد آيد  ين ميمتأخر بعضيتدبير نفع كند تدبير مذكور استعمال كنند 

ها پديد آيد از اينيدن سردي هوا يا آب سرد انتفاخ و ورم با خارشي شديد و يا يكي  رسبه سبب وقت صبح چنان چه

 زير پوست و در پيران  استو يا تمام بدن متورم و مترهل و سياه مانند بدن موتي گردد سببش احتباس بخارات

 باشند بشويند و تا دير در آن  نانخواه و نمك طعام پختهآبي كهبيشتر افتد بايد كه اطراف را نزد آتش دارند و يا  به 

شود و همچنين طبيخ شلجم و كذا طبيخ تخم شبت و شلجم و كرنب و رطبه  نهاده دارند و در دو سه روز صحت مي

 برند و كار بهرسد به همها از اينو ترمس و كرسنه و شونيز و اشنه و جاورس و ارزن و نمك طعام جمله يا هر چه 

بلغم نمايند و استحمام متواتر نافع باشد و اما در صورت بودن بدن متورم مانند ت به مسهالچون دير كشد تنقيه 

   آرندبه عملموتي تدبير خفيف از استسقاي لحمي 

  حرق النار
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عضوي كه از آتش بسوزد سفيدي تخم مرغ و سياهي دوات را بمالند و گل ارمني و سفيدة كاشغري و مرداسنگ و 

ها افتد فصد كنند و آبله را از سوزن بشكافند و مرهم  گر بسيار بسوزد و آبلهحنا را به آب و سركه طال كنند و ا

سفيداب كافوري استعمال نمايند و آهك آب ناديده را در آب حل كنند و بگذارند تا بته بنشيند پس آب از باالي آن 

 يكدام موم و پانزده  آهك مغسول بااز اينريخته خشك نمايند و همچنين هفت بار بشويند و خشك كنند و دو دام 

نظير است و اين مرهم رال نيز نافع است  باب بي در اين  برند كهكار بهدام روغن گل گداخته آميزند و مرهم ساخته 

 چهار مثال كوفته بيخته مجموع با روغن گاو تازه كه مساوي همه باشد در هر يككافور قيصوري رال كتة سفيد 

 پس كافور بريزند و يك جوش داده به دستوردو سه جوش دهند پس كته را ظرف آهني گداخته اول رال را ريخته 

 برند كه براي رويانيدن گوشت صالح و دفع گوشت فاسد و براي جراحات كهنه و زخم كار بهاز آتش فرود آورده 

افع بود آتشك و ناصور نيز نافع است و چون رال را در روغن كنجد دو سه جوش داده از آب سرد مكرر بشويند نيز ن

و ايضاً در ابتداي طالي گل سرشو و كذا گل پندول و كذا برگ گالب سبز و گل سدا گالب و كذا برگ خطمي و 

 نه توله با شكر سه توله و به قدرخبازي نافع است و اگر بسيار بسوزد فوراً خون تازة گوسفند طال كنند و آب انارين 

 بيدمشك دهند و غذا شورباي بزغاله و يا چوجة مرغ كه در خان در گالب و عرق يا سكنجبين سيب ليموني علوي

 مفيد حرق النار زيت خوشبو ذكر ادويه يونانيهآن ترشي انبه يا زرشك يا انار دانه افتاده باشد با نان يا برنج بدهند 

و نمك باريك سوده بر سوختگي آتش نهادن  بهر تسكين الم و آبلة آن مجرب صحيح سويدست و كذا آب برگ 

 آب برگ تازة او ضماد كردن و ر استارتنگ و كذا آب برگ چقندر ضماد كردن و كذا اندروسامن كه آن رمان انهاب

 گل آميخته و كذا پوست بز تازه بساعتي كه به روغنبرگ خشك او سوده پاشيدن و كذا ايرسا مثل غبار سوده و 

زال سوخته خاكستر او پاشيدن و كذا برگ يبوت جدا كنند و آن گرم باشد و كذا ذرور برادة آبنوس و كذا پوست غ

 به روغنمثل غبار سوده ذرور كردن و كذا سرگين كبوتر در خرقة كتان صره بسته به آتش سوختنه و خاكستر او 

نويسند كه ضماد بستان افروز و كذا   و غيرهما ميروفسگل ضماد كردن هر واحد مجرب اوست و استعث و 
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 گل و كذا به روغن و عسل و كذا مداد مصري به آب يا سركه حل كرده و كذا طرفه سرگين گاو و كذا نمك و آرد

 و كذا به سركه و كذا برگ آن به سركهكمات ترسوده و كذا ثمر خيار بشحم تازه آميخته و كذا پوست بيخ آن 

ورد و زيت و العالم و سويق و كذا آب م  حل كرده و برگ سوسن كوفته بيخته و كذا آب حيبه سركهسريشم ماهي 

 گل آميخته و كذا اثمد بشحم بقر يا بز تازه آميخته به روغناآلس و روغن آن و كذا برگ آن سوخته  موم و كذا حب

 و روغن گل آميخته و كذا برگ به موم گل و كذا اسرنج به روغن بيضه و كذا جلد اويم سوخته  و كذا اقاقيا و سفيدة

به  كذا خاكستر كرنب بسفيدي بيضه و كذا خاكستر جفت پاي كهنه  خوشبو آميخته وبه زيتتوت شيرين سوده 

 گل و كذا گل قيموليا و آب جرادة كدو و روغن گل و يا عوض آب كدو گالب و سركه و كذا كنجد مع پوست روغن

 گل تنها يا مع سفيدي بيضه و به روغنباريك سوده و كذا برگ خرفه پخته كوفته يا عصارة برگ آن و كذا سفيداب 

به  سرشته و كذا طبيخ حلبه يا لعاب آن يا آرد آن به سركهصمغ عربي و كذا سريش به آب گرم گداخته يا سوخته 

 گل به روغن گل و كذا عصارة ماميثا و كذا گل حنا و كذا صمغ عربي و سفيدي بيضه و كذا برگ توت شامي روغن

 حل به سركهثلب و سفيداب و كذا مغرة عراقي الع آميخته و كذا آب پوست باقالي سبز يا برگ او و كذا آب عنب

 گل و كذا به روغن مخلوط كرده و يا لعاب آن به زيت آميخته يا برگ آن كوفته به زيتكرده و كذا خطمي خشك 

 سرشته و به سركه گل و كذا استخوان سوخته به روغنحنا به آب گشنيز سبز سرشته و كذا موي انسان سوخته 

 و كذا مرتك و روغن كنجد و سفيدة بيضه به عسل گاو آميخته و كذا نيل هندي روغنبه كذا كدوي خشك سوخته 

 گل و موم و كذا آب قرظ يا طبيخ خشك آن مخلوط بسفيدي بيضه و كذا عدس باريك به روغنو كذا پرسياوشان 

 گل به روغن االخوين و مرداسنگ و صمغ عربي پخته  گل و كذا دمبه روغنو روغن گل و كذا فوفل  به گالب سوده

 مخلوط بسفيدة بيضه و كذا آب كاكنج بسفيداب و كذا سرمق و موم و به عدهآميخته و كذا آرد جو مغسول به آب 

 خاكستر برگ سرد و كذا و ذرورروغن گل و كذا آهك مغسول هفت مرتبه بسفيدي بيضه آميخته و كذا قطران 

و كذا جلد كهنه سوخته و كذا ودع و كذا كهربا و كذا خاكستر جوزالسرو و كذا برگ مورد خشك و كذا اويم سوخته 
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شاهسفرم خشك و  كذا پوست شجر صنوبر كبار و كذا سنگ مرمر و كذا مغره و كذا پوست خرپزة خشك كرده 

سوخته و كذا پوست جو و سماق باريك سوده و كذا تخم خرفه سوده و كذا پوست شجر صنوبر صغار و مرداسنگ و 

 از رساله ديگر  استحادث از آن و كذا پشك بز مثل غبار سوده هر واحد نافع سوختگي آتشدقاق كندر براي قروح 

مجربات حكيم علي جائيكه به آتش سوخته باشد اگر آهك را هفت مرتبه شسته پارچه را به آن لطخ كنند و 

متعفن شده بچسپانند ساعت بساعت در جراحت تازه و كهنه كه از سوختگي آتش و آب گرم و غير آن باشد و 

 تگرگ را در سبوچه پر كنند چون گداخته آب او خشك شود پس خاكي كه زير او ديگر  استباشند عجيب نافع

باب هيچ  در اين  نازك بسايند و بر جراحت سوختگي بپاشند گوشت متعفن را زائل كند و تازه بروياند وآن رابماند 

كه زياده نشود به آب تگرگ شستن آن جراحت نيز خوبست آرد مالحظه كنند  رسد و گوشت باال مي چيز به او نمي

ديگر سفيدة تخم مرغ به آرد جو و كافور عجيب است و طالي سركه بغايت مجرب و كتيرا بلغاب اسپغول نيز مفيد و 

 ديگر  استالثعلب و روغن گل و طالي روغن كنجد بلعاب اسپغول نيز مجرب كذا صندل و مداد و فوفل به آب عنب

 احب خالصه اگر در سوختگي آتش كرم افتد شاخ سپستان تازه بر گردن ببندند كه در دفع آن مجرب صبه قول

 سوختة آتش از بياض والد مرحوم اول دواي و سوخته باروت را هيچ دوا بهتر از ماليدن آب پياز سفيد نيست است

روغن كنجد گداخته از آتش فرود آرند  سفيدي بيضه افكنند پس از آن موم را در به عدهخون بز تازه بر آن اندازند 

چون سرد شود سفيدي بيضه داخل كنند و عقب آن سفيدة كاشغري حل كرده بر پارچه ماليده چسپانيده باشند 

 گاؤ به روغن كه سوزش دور كند و آبله شدن ندهد مرداسنگ كات سفيد هر واحد يك توله كافور ماشه ايضاً منه

 و عصارة گشنيز با  است گل مجففبه روغن حنا و مرداسنگ بعد تدهين شسته آميخته ضماد نمايند و ذرور

 براي سوختة آتش رال كته رسوت صندل سرخ كافور به آب سائيده ضماد ضماد  استمرداسنگ نيز از مجربات

 كه سوختگي آتش را نفع دهد پوست انار كوفته بيخته بكفچة آهني اندازند و آب بر سر آن ريزند و بر طالنمايند 

آتش بجوشانند تا غليظ شود سرد نموده در كهرل اندازند و زردة بيضه مرغ يك عدد بياميزند و چندان سحق نمايند 



1347 

 

 رسد بگيرند عدس مقشر و گل سرخ به هم جهت آبله و دميدگي كه از سوختگي ايضاًكه مثل مرهم شود طال كنند 

 و طال كنند و خرقة كتان را در آب سرد تر كرده  خواهند عدس را پخته با گل سرخ و سركه خوب بسايندكه آنچند

   آيد گل قيموليا سفيدةكار به پوست از سوختگي افتاده باشد كه آن بعد از ايضاًو به يخ سرد ساخته بر آن افكنند 

خان سوختن آتش و اكله را   به نسخة حكيم علويمرهم نورهتخم مرغ قدري سركه با مرهم آهك سائيده طال كنند 

 پنج مثقال مرداسنگ خبث الفضه سفيدة ارزيز شسته هر يك نوره هفت مرتبه به آب شسته موم سفيد ت اسنافع

 نافع سوختگي آتش آهك شسته چهار جزو نوع ديگر يك مثقال روغن گل بيست مثقال هر يكاقليمياي شسته 

 آميخته كف مال روغن گل يا روغن چنبيلي شش جزو موم سفيد دو جزو سفيداب قلعي يك جزو همه رابا اهم

مرهم   استاالخوين عوض موم داخل  برند و در نسخه ديگر مرداسنگ مغسول و سفيدة تخم مرغ و دمكار بهكنند و 

 كه براي دفع خارش و آبله كه از بدن بجوشد و جهت سوختگي آتش بغايت مجرب از بياض اوستاد سفيداب

كاشغري دوازده دام سفيدة بيضة مرغ شش عدد مرحوم روغن گل بيست و چهار دام موم سفيد شش دام سفيدة 

كافور قيصوري دو دام اول موم و روغن گداخته از آتش فرود آرند و ديگر ادويه سائيده داخل نمايند بعد از آن 

 نافع سوختگي آتش كوپنل درخت بر طور دوغ سائيده بمالند و آب ذكر ادوية هنديهسفيدي تخم مرغ بياميزند 

ه كنار با دوغ مكرر بمالند و ر است برگ نوديگر مفيد است برگ انار سائيده طال كردن نيز برگ ارند ماليدن و و

 ديگر  استهمچنين برگ حنا به آب سائيده و يا بمسكه آميخته و كذا رال بمسكه آميخته طال كردن مفيد و مغني

 تازه عضوي كه پوئي سائيده بر كنجد سياه را سوخته و نرم سائيده با روغن كنجد آميخته ضماد نمايند و ضماد برگ

 از بياض ديگر  استرويد مفيد و مجرب سوخته باشد و همچنين ضماد برگ و شاخ گل مهدي كه در بر شكال مي

اوستاد برگ بهنگ خشك سائيده بپاشند و باالي آن روغن شيرين اندازند و كذا ضماد برگ گهيگوار نافع ديگر از 

 بپاشند و باالي آن روغن كنجد اندازند يا با روغن مذكور آميخته طال تكملة پوست درخت تمرهندي سوخته خشك

 براي دور كردن داغ سوختگي آتش قنب را درآوند گلي بسوزند و باريك ديگرنمايند درد بنشاند و موي آنجا بروياند 
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به  ديگرد سوده در روغن كنجد آميخته در روز دو سه مرتبه طال كنند و كذا ضماد برگ انار و برگ جامن سفي

 ازالة داغهاي سفيد كه بعد از سوختگي آتش باقي ماند ماليدن هليله و بليله و آمله به آب سائيده بغايت جهت

نويسند كه اگرچه تمام بدن سوخته باشد هرگز آبله و ريم نكند و همچنان   بعضي مجربين ميديگر سودمند است

اندازند و   در باالپوشها ميچنان چهبپيچند بكثرت خشك گرداند پنبة منقوش بر تمامي اعضاي سوخته فوراً 

همچنان بگذارند و هيچيك حركت ندهند روز دوم نظر كنند اگر پنبه از جائي جدا يا كم شده باشد ديگر بر آن 

 اقوال حذاقپوشند در سه روز جلد اصلي پيدا شود و پنبه مع جلد سوخته از خود جابجا شده خواهد افتاد 

آن كند   گرم يا سرد كند و نفع ميكه آن نار محتاج به ادوية باشد كه جال كند به اعتدال بغير مسيحي گويد كه حرق

به  ممزوج به آب بر آن طال كنند و چون در ساعتي كه بسوزد سفيده بيضه به سركه گل پاك خفيف الوزن چون را

 و يك رطلر و برگ خبازي هر واحد  گل طال كنند آبله را منع كند و ايضاً نفع كند اگر بگيرند برگ خطمي تروغن

بپزند تا مهرا شود بعد از آن بسايند و بر آن مرداسنگ خرفي و سفيداب قلعي هر واحد دو اوقيه و نيم روغن گل 

الثعلب هر واحد يك اوقيه اندازند و مخلوط كرده ضماد نمايند و چون آبله افتد  چهار اوقيه آب گشنيز تر و آب عنب

آن  با آرد جو و روغن گل سائيده طال كنند و ايضاً به عدهقشر گرباگل سرخ خوب بجوشانند  عدس مآن رانفع كند 

 نفع كند قيروطي مرتب از موم و روغن گل و بر آن نورة مغسول هفت مرتبه انداخته حل كنند تا هموار گردد و يا را

  كه در عالج حرق النار دو غرضفرمايد  ميشيخ گل و سفيدة بيضه و سفيداب ارزيز آميزند به روغننورة مغسول 

 كه آن محترق شود و در منع آبله احتياج افتد به ادوية كه تبريد نمايد بغير كه آن يكي منع آبله و دوم اصالح است

 عالج حرق كنند احتياج افتد به ادوية كه در آن اندك جال با قدري تجفيف كه آنهمراه او لذع بود و اما از جهت 

گي حاجت يك بار معتدل در حرارت و برودت باشد و اگر با هر دو تدبير كه آن لذع كند مع كه آنغير كثير بود بغير 

 آرند و اگر آن وقت برسد كه آبله به عمل آن را ثاني گردد به تدبير اگر احتياج به عدهشود اوال بمبرد تدبير كنند 

الحجم و عدس مطبوخ و مداد هندي و مانند كند پس تدبير ثاني واجب بود و ادوية آن مثل قيموليا و اطيان خفيف 
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 غرض اول بگيرند صندل يا به حسب ادوية حرقيه و اما مثل كندر و علك و وسومات اين را صالح نيست آن است

الثعلب و گالب طال كنند و يا مرهم از زردة بيضه و روغن گل و ايضاً كاسني  فوفل يا خشت نو يا خزف نو به آب عنب

 بايد پس در كه آنزردة بيضه و روغن گل و ايضاً گل ارمني و سركه و ايضاً روغن گل و موم چندارد جو مغسول و  و

آن نورة مغسول با سفيداب و افيون و سفيدة بيضه و اندك شير داخل كنند و ايضاً بگيرند برگ خبازي و در آب 

مرداسنگ مربي و سفيداب قلعي و  با وي به عدهشيرين بجوشانند پس بسايند و از رشتة كه در آن باشد پاك كنند 

 غرض ثاني بهترين اشيا براي اين مرهم نوره است به حسب ادوية حرقيهغيره كه در قول مسيحي گذشت بياميزند 

 گل و زيت و اندك موم اگر احتياج آن به روغن به عدهبگيرند نوره و هفت بار بشويند تا همه تيزي آن دور شود 

 بنسخة ديگر مرهم نورهگل قيموليا و سفيدة بيضه و اندك سركه زياده مي كنند ين  در اافتد با هم بزنند و گاهي

در  معلوم بشويند و از آن به آب برگ چقندر و برگ كرنب و روغن گل و موم مرهم سازند و از آنچه به دستورنوره را 

 مرهمسوخته بر آن پاشند  كه برگ اثل سوخته و خرنوب اين است و خوف بثور و آبله كردن نباشد نيكو است اينجا

 جيد يافته شده بگيرند سرگين گاو راعي خشك شده و پوست درخت به تجربه و نيكو استالحرارت  كه براي قليل

صنوبر و مشكطراميشع هر واحد ده درم مرداسنگ سه درم خبث الفضه دو درم خبث الرصاص چهار درم آهك 

 پنج درم گل قبرسي و رومي و ارمني و سفيداب ارزيز هرواحد  بسيار پنج درم قيموليابه تكرارمغسول به آب سرد 

الراعي كوفته ده درم مداد فارسي يا چيني شش درم توتياي بسر هفت درم پشك گوسفند ده درم  هفت درم عصي

تخم لبالب و برگ آن پانزده درم خبث الحديد و آب برگ خطمي و آب برگ خبازي هر واحد ده درم سوسن آزاد و 

 سوسن آسمانجوني و زعفران هرواحد پنج درم كافور چهار درم موم و روغن گل و مغز گوزن و پيه آن پياز آن و

 كه بگيرند برادة اين است در حرارت كمتر بود كه آن در قوت شديدتر و صالح است براي  كهييدوامقدار كفايت و از 

به نور يا ديگدان سوخته نگاهدارند و مس و برادة آهن و در گل پاك يا در گل سرخ سرشته قرص سازند و در ت

 كه سرگين  است قبيلاز اين گل طال نمايند و ايضاً به روغن ذرور هنگام احتياج بتجفيف استعمال كنند و يا طريق
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 گل طال سازند كه اين عجيب است و مواضع به روغنكبوتر را در خرقة كتان بسته بسوزند تا خاكستر گردد و 

ا جوش داده و يا بقلة خرفه يا پوست و برگ مورد سوده و اگر دشوار گردد برگ اثل سوخته متقرحه را نفع كند گندن

  است گويد واجبطبري دشوارتر شود ادوية مدملة قروح خبيثه استعمال كنند از اينو برگ نيبوت سوخته و اگر 

س اگر جوهر عضو عصبي  محترق شود پعضوي كهكه طبيب معالج تفقد نمايد از محرق بينة او و مزاج او و جوهر 

باشد نشف حرق نكند و ترطيب او معدوم ننمايد و اگر صحت او تاخر نمايد و اگر جوهر او جوهر لحمي باشد ترطيب 

 او البته نبايد كرد و عالج او نكند مگر بمرهم منشف و اگر جوهر او عنصلي بود يا در جاي سوختة او تار باشد الزم

ن او خفيف باشد و بقراط امر كرده كه جراحات حرق نار را نبايد بيست مگر  كه بمراهم متوسط بود و بستاست

 درد و تر باشد پس بر بط خفيف بر بندند كه ضغطه و الم نيارد و حفظ مريض از تناول چيزي نمايد كه مزاج كه آن

باشد و تعديل نمايد  نمايد و ترويج موضع او كند اگر تابستان به مسهل و استفراغ به فصد گرم گرداند و امر آن را

 خشك گردد و اما از آب گرم در اوائل محفوظ دارند و در اواخر او كه آناگر زمستان بود و از آب سرد نگاهدارد تا 

تر ببه شدن جراحت  استعمال آن به اعتدال مضائقه ندارد و هر قدر كه مريض تقليل غذاي خود كند بهتر و سريع

و قاروره و نبض او بر اعتدال باشد بخوردن گوشت كه جوهر او مشابه جوهر باشد پس اگر مزاج مريض متغير نشود 

  است ذكر كرده كسيكه در اعصاب و عضله و اوتار و جراحت بود واجبجالينوسعضو سوخته باشد باك نيست و 

از  كه بقراط گفته كه تاخر صحت در جراحات گاهي آن استكه غذاي او از پايچه و گوشت عضله باشد و اين بهر 

قلت غذاي ماليم بجوهر عضو بود زيرا كه غذائيكه مناسب عضو نبود طبيعت در آن عضو استعمال ننمايد و 

موضع خالف او بسيار نموده و دو مرهم براي حرق نار كه چون در عضو لحمي يا عضلي و عصبي  در اين ارجيحانس

النفع  د حرق نار استعمال كنند و آن بالغ كه در عضو لحمي عن است و اين مرهم نسخة مرهمييك و نيمباشد ذكر م

 مزاج عليل بگيرند ماي ماكيان سواي خروس و بسوزند و به قدر وقت و به قدرمجرب است از آن زياده و كم نمايند 

 بسفيدي بيضه و روغن به عدهخاكستر او بگيرند و باريك بسايند و بگيرند نمك اندراني سوخته و باريك بسايند 
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 مثل مرهم گردد و صورت او صورت لخلخه و مرهم كافوري شود و تربيت او بحل كردن كه آنند تا بنفشه مرملي ساز

به  بشويند و بگذارند تا آب او خشك شود به مرات بنفشه كنند بعد از آن بگيرند برنج فارسي و به روغنو تسقية او 

 و نمك كه از آن مرهم ساخته شده يك  آرد و مثل او خاكستر پاي ماكياناز اين باريك كوفته بيخته سه درم عده

نيم درم بگيرند بعد از آن اسرب محكوك يك درم سفيداب ارزيز يك درم و نيم بگيرند و همه را در هاون جمع 

 بچشند اگر به عدهكرده روغن بنفشه بر آن اندازند و همواره بياميزند و حل كنند تا باريك گردد و مثل مسكه شود 

به ي بيضة رقيق انداخته حل كنند حتي كه سطبر شود و شوريت او زائل گردد بعد از آن در آن شوريت باشد سفيد

  طال بر جاي سوخته استعمال كنند و نبايد بيست كه اين مرهم را در حرق نار به اعضاي لحمي تاثير نيكطريق

اق بقر زياده كنند و لعاب اسپغول و شير خر و مغز س در اين  و اما در اعضاي عصلي هين مرهم بيعنه است واست

 اين استطال نموده بر بط خفيف بربندند و اما مرهمي كه جالينوس در قاطاجانس در عام حرق نار استعمال كرده 

 بر آن اندك سفيداب و اندك مرداسنگ اندازند و بگيرند زردي سه بيضه به عده بنفشه سازند به روغنكه قيروطي 

 به عدهدازند و قدري دماغ ماكيان و اندكي اسرنج انداخته در هاون بياميزند يا چهار به آتش بريان كرده و بر آن ان

اندك كندر بر آن پاشيده حل كنند و استعمال نمايند و ايضاً اين مرهم ذكر كرده بگيرند اقليمياي فضه يك درم 

 اين ادويه  زفت را در زيت گداختهبه عدهمرداسنگ نيم درم توتيا دو ثلث درم قرطاس مصري سوخته يك درم 

 زيت بسازند پس در هاون كرده به روغن قيروطي  استاندازند و حل كنند و استعمال نمايند و ايضاً اين مرهم

 كفايت انداخته حل كنند و اندك اندك سركه به قدر بر آن مرداسنگ كوفته بيخته به عدهبگذارند تا نيم گرم بماند 

 كه سفيد شود و از آن زردي مرداسنگ زائل گردد بعد آن استاو بچكانند تا سبطر و باريك گردد و عالمت  خوبي 

 سرد به عدهاز آن در شيشه سطبر انداخته بااليش اندكي زيت اندازند و شيشه را بجنبانند تا مثل لخلخه گردد 

نار بالغ بالفعل كنند اگر تابستان باشد و گرم كنند اگر زمستان باشد و استعمال نمايند و اين مرهم از مراهم در حق 

 ماند سيما چون آتش عضو را خشك كند پس واجب  برص كمتر سالم ميبه رنگ و اثار حرق از بودنش  استالنفع

 كه در همه مراهم مستعمله در عضو سوخته كه بر آن خوف سفيدي رنگ باشد اندك حناي سوخته و قليلي است
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 بعد صحت ظاهر شود سبيل ازالة او نيست سازند پس اگر سفيدي سرمه زياده كنند چه اين هر دو تغير رنگ مي

مگر به ادوية كه عالج برص بدان كنند مثل شيطرج در سركه جوش داده كه اين را چون بر آن موضع طال نمايند 

رنگ او را متغير گرداند و بر آن تغير تا زماني دراز باقي ماند و بعض اوائل استعمال داغ بارد نزد تغير جلد تجويز 

به  كه بگيرند انبوبة طويل آهن و بر موضع نهاده مص كنند حتي كه جلد بسوزد اين استرت داغ بارد اند و صو كرده

 گويد كه هرگاه صاحب كامل بشويند و بمرهم خل عالج كنند كه اين به كند و رنگ را متغير گرداند به سركه عده

 جوش داده به عدسرسي لطوخ سازند و يا الفور بر آن بيضه بشكنند و يا بمداد فا جائي در بدن بسوزد بايد كه في

 ارمني مع سركه ممزوج به آب ضماد كنند و يا بگيرند عدس و پوست جو و باريك سوده به گلباريك سائيده و يا 

بسفيدي بيضه و روغن گل سرشته بر آن طال نمايند و يا بگيرند اندك سفيداب و روغن گل و مرداسنگ و سفيدي 

م بزنند و سرد كرده بر موضع طال كنند و مرهم نوره چون بر موضع طال نمايند بسيار بيضه و با قدري سركه با ه

 آب اندك به عدهنافع بود و اين صفت اوست آهك سفيد سرد كرده گرفته بر آن آب اندازند و تا دو ساعت بگذارند 

 دور آن را زير او بماند اندك بريزند و آب ديگر اندازند و همچنين چهار مرتبه عمل نمايند و سنگ ريزها كه كه

 گل خالص آميزند و با هم به روغن خشك كرده آن را بدارند تا آب صاف شود و آهك بته نشيند پس آن راكرده 

 گويد كه چون احتراق الحق شود در اول امر بايد كه گالب ابومنصوربزنند تا مثل مرهم گردد استعمال نمايند 

 شود تبديل آن كنند پس هرگاه لهيب ساكن شود گرم نيمضع نهند و هرگاه سرد كنند و در آن پارچه تر كرده بر مو

 كه بگيرند عدس مقشر و گلسرخ و بجوشانند تا مهرا اين است از تقرح نفع كند طال نمايند و آن آن را ي كهبه چيز

 و بااليش پارچه  به آرد جو و سفيدي بيضه و روغن گل يكجا كرده بسايند تا نرم شود طال نمايندآن را به عدهشود 

 از خيوط به عده كه منع از تقرح كند برگ خطمي سبز به آب بپزند تا مهرا شود ديگربه آب برف سرد كرده نهند 

پاك كرده در هاون اندازند و با آن اندك سفيداب و آب گشنيز تر و روغن گل آميخته حل كنند تا هموار شود و 

 موافقت كند آن راو اگر احتراق عظيم كثير باشد و قوت صاحب او مرهم گردد و بر پارچه طال كرده بر آن نهند 
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 آن زياده نگردد و چون متقرح شود بمرهم سفيداب به سويفصد كنند و تلطيف تدبير او نمايند تا انصباب ماده 

هك  كه آاين استتر شود و تسكين نيابد بمرهم نوره معالجه نمايند و صفت او  عالج كنند پس اگر امر قرحه غليظ

 بمالند تا آن رابندند و در ظرفيكه آب باشد  كنند در پارچة باريك به  در صناعت استعمال ميآن راصاف سفيد كه 

 آهك بته نشيند و آب صاف گردد كه آن و در كنند و آن آب را بگذارند تا آن را آهك همه در آب آيد و ثقل كه آن

 گل خام با هم به روغن مورد معمول به روغن به عدهد پس آب را بريزند و آهك را بگذارند تا اندك خشك گرد

بزنند تا هموار گردد پس استعمال نمايند و اگر درد شديد باشد اندك كافور در آن داخل كنند و از آنچه تسكين 

 گل آميخته پارچة كتان الوده بر آن نهند و اگر حاجت بتجفيف به روغن چون  استوجع كند سفيدي بيضه رقيق

به اين دوا كنند بگيرند جو سوخته شش درم و خيوط سنگه غيركهنه سوخته و گلنار سوخته هر واحد باشد عالج 

 و يا استخوان ماكيان  استعلت بيعديل در اين  گل چرب كنند كه اينبه روغن كه آندو درم و سائيده بپاشند بعد از

 و رامك و عصفر و هليلة زرد و سائيده بر  گل آميخته بر آن نهند و يا بگيرند عدس مقشربه روغنبسوزند و سائيده 

 جرجانيآن سفيدي بيضه و روغن بنفشه انداخته حل كنند تا هموار گردد پس بر خرقة كتان طال كرده بر آن نهند 

به  برند سرد كنند و ناسوزاننده است چون سپيدة تخم مرغ كار بهگويد ادوية كه در ابتدا براي حفظ او از آبله كردن 

 به پر مرغ طال نمايند و قيموليا و گل ارمني كه سبك بود بسركة ممزوج سائيده طال كنند و آن رايخته  گل آمروغن

برگ خطمي و آرد جو بحرير بيخته و شسته و برگ كاسني كوفته با روغن گل بسايند و طال كنند و برگ خطمي يا 

يرون كنند پس ادوية كه در قول مسيحي برگ خبازي مقدار يك رطل بغدادي پخته بسايند و رگها و ليفها از وي ب

 كار بهگذشت آميخته طال كنند و اين طال اورام گرم را نيز سودمند بود اما ادوية كه بعد آبله كردن و ريش گشتن 

 گويد كه بگيرند سفيداب ارزيز و مرداسنگ مربي در ابن الياس و نسخة آن سابق مسطور شد  استبرند مرهم آهك

 و ضماد كنند و يا گل ارمني افزوده بسفيدي بيضه با هم زده سر و به سرشنده بسركة كهنه گل سرخ و باريك سود

بر موضع طال نمايند و اگر آبله بسيار شود و با آن درد و سوزش سخت باشد هر صبح سكنجبين ساده و گالب هر 
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مضه مثل آب غوره و انار دانه واحد ده درم يا آب انارين بشحم افشرده مع شكر سفيد بنوشانند و تغذيه بمزورات حا

 قوت و واجب برآرند و بمرهم سفيداب يا مرهم نوره طال سازند به قدرو زرشك نمايند و فصد سر رو كنند و خون 

 گويد كه قاعده در عالج اين مرض تبريد محل و تجفيف اوست خاصه آنچه حرق به آبله كردن كه آن تميز انطاكي

 نمايد نرسد پس در آن هنگام از شرط و امتصاص ماده بمجاجم چاره نباشد و  از عروق جذبآن رامائيت كند و 

 به عدهاند  بسيار اطبا راه غلط كرده در اين  مراد اطباست نه فصد اصلي و اين را بدانند كهدر اينجا به فصدهمين 

 چه حرق نار را مخصوصاگر عالمات حرارت غالب باشد تبريد از داخل واجب بود واال ادوية وضعيه كفايت باشد و آن

 گفته كه اين منسوب بحارث نفيس بيضه   و قريب اوست خاكستر جو بزردة است از انجمله مداد محلول به آباست

 بلكه  استالتجفيف  اين قويكه آن بهر Ĥن استتر از آن آرد برنج بسفيداب و خاكستر پاي ماكي بن كلده است و قوي

ترين آنهاست و عام بجميع حرق انواع   و اين قوي استن مجففاتتري  كه استخوان قوي استدر شرح اسباب

طينهاست خصوصاً طين قيموليا و مرهم سفيداب يا مرهم خل و مرهم نوره و كتيرا و نشاسته و لعاب اسپغول و 

  حرارتكه آن احتمال به سبببينم   تبريد مطلقاً مناسب نميدر اينجاو آب گشنيز و بدانند كه من  به گالب كنوچه

 ها روغن آنچه مفتح و مرخي مثل به عدهكنم  بتكثيف محتبس شود پس فاسد گردد و ليكن اوال تسكين سوزش مي

نمايم و اگر اتفاق دوائي افتد كه در آن تفتيح و اخراج حرارت مع تسكين الم باشد آن بغايت نافع  باشد استعمال مي

العالم سه  آب حيصنعت آن و كردم و عجيب مجرب آمد بود و اينچنين دوا مرا ميسر نشد مگر اين دوا كه تاليف ا

اوقيه روغن بنفشه و يك اوقيه و نيم موم خام نيم اوقيه روغن و آب را بپزند تا آب برود پس موم اندازند تا ممزوج 

 از بولس گيالنيگردد و سرد كرده بر آن يك درم كافور محلول در سفيدي دو بيضه اندازند و مخلوط كرده بردارند 

  است معالجة اين بدان كنند گل قيموليا و گل بالد فرنطس و هرگل سبككه آنقل كرده كه آنچه صالح است براي ن

 كه ترشي او سخت نباشد يا به آب از آبله منع كند بيضة خام همان ساعت بر موضع به سركهچون لطوخ آن كنند 

 گويد كه عالجش مبادرت بتر كردن در خضرند با پشم نرم بنهند و اين تبريد اندك نمايد و تجفيف بغير سوزش ك
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آب سرد و پاشيدن برف بر عضو و لطخ بروشنائي معمول از مازو و زاج و لطخ به آب گشنيز سبز يا سفيدي بيضة و 

 و بر  استمسكة تازه و شيرج و سفيداب و كافور است و اگر سن احتمال كند فصد كنند و اولي حجامت بر ساقين

 يا به آب گشنيز ضماد سازند به سركه مطبوخ و گل ارمني به عدسرده ساعت بساعت نهند و آن خرقة كتان سرد ك

 آلو بالو و خرفه و شربت ايشان شربت آلو و   عناب وبه مثل و اغذية آنها مزورات  استو اين تدبير ايشان تا يك هفته

 فواكه نمايند و چون از هفتة اول بيخبه طشربت نيلوفر بايد پس اگر ورم اشتداد نمايد و بدن ممتلي باشد تنقية 

تجاوز كند نطول بجوشاندة خطمي و گل بنفشه و نيلوفر و جو و لطخ او بمرهم ابيض كنند پس اگر قرحه و آبله بر 

مواضع افتد عالج بمرهم كافور و مرهم نوره يا مرهم شادنج يا مرهم معمول از خاكستر پاي ماكيان و خاكستر نمك 

   و سفيداب ارزيز و سفيدي بيضه و روغن بنفشه كنند اندراني و آرد برنج

  حرق الماء

 كه در حرق النار گذشت و خاكستر مو بزردي تخم مرغ Ĥن است از آب گرم سوخته باشد عالجش همعضوي كه

كند و گويند كه از ضماد حنا با سركه سوده آبله نشود و جمله اطيان به اين   بسيار فائيده ميدر اينجامخلوط كرده 

 جالينوس و غيره ضماد طلق محلوق بسفيدي بيضه سرشته و كذا زردي و سفيدي بيضة خام به قول و  استختصم

با هم مخلوط كرده و كذا سفيدي بيضه بر پنبه ماليده و كذا پنبه يا خرقة كتان كهنه به آب نمك آغشته و كذا 

 و سفيدي بيضه و روغن گل و كذا برگ حل كرده و كذا سفيداب ارزيز به گالب كافور و گالب و كذا صندل سفيد

 گل و موم زرد آميخته و كذا ثمر زيتون به روغن گل و موم زرد و كذا شنگرف به روغنسوسن سفيد و كذا بيخ آن 

 سبز كه سياهي در آن آغاز كرده باشد باريك سوده و كذا مرداسنگ به آب سوده هر واحد نافع سوختگي آب گرم

 آبله كند آب زيتون كه آن قبل از آن راد كه اگر احتراق به آب گرم باشد نفع مي كند  ابوسهل گوياقوال اطبا است

نمكين يا مري يا آب سماق يا آب ماهي شور و آب برگ مورد و بعد آبله كردن مرهم سفيداب و مرهم نورة مغسول 

زد و عل آتش كند و نويسد كه گاهي چنان اتفاق افتد كه ديگ جوشيده يا آب گرم بر عضو انسان ري  ميبوعلي
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 صندل و گالب و كافور مبادرت كنند و نگذارند به مثل آبله كند كه آن كه في الحال قبل از اين استاصوب براي او 

كه خشك گردد بلكه هر ساعت پارچه به آب سرد برف تر كرده نهند كه اين از آّله كردن منع نمايد وگاهي مبادرت 

ق يا مرهم به سويها كه باشد از اين كه هر كدام آن استريزند و بهتر  ر آن ميكنند و آب زيتون يا آب خاكستر ب مي

 آن را و قروح  استنوره بسايند و ايضاً دواي معمول از سرگين كبوتر كه در حرق النار مذكور شد بسيار عجيب

 گويد طبريد كرد  و سائر آنچه در حرق النار گفتيم باير استمعالجه بگندنا جوش كرده يا خشك كرده كه اين بهت

 بنفشه مع گل ارمني و براي اين حرق اين مرهم به روغنالماء استعمال آرد برنج مضروب   درحرق استكه واجب

 قيروطي از روغن بنفشه بسازند و بر آن اندك سفيداب انداخته در شيشه بزنندو بر آن طال نمايند و  استمجرب

سد كند در آن آهن استعمال كنند به اين طور كه گوشت  شدت حرارت خود گوشت را فابه سببهرگاه آب گرم 

فاسد از آن دور كنند بعد از آن اين مرهم بر آن استعمال نمايند بگيرند گلنار و گل سرخ و سفيداب يك يك جزو 

 گل ساخته اين ادويه در آن حل كنند تا مخلوط گردد و به روغن قيروطي به عدهكندر و راتينج هر واحد نيم جزو 

  است بيضة مرغ با هم زده بهترين دوا در سوختگي آب  ابن كلده طبيب عرب ذكر كرده كه جو سوخته بزردةحارث

 كه آنالنار مذكور شد و اول   كه در حرق استو اما آنچه اهل حران در جميع حروق استعمال مي كنند مرهم خل

 با به عدها خشك گردد و عضو ترشح كند  بدردي سركه مع اندك گل ارمني طال كنند و بگذارند تآن راعضو بسوزد 

 از بعض اطبا نقل كرده كه قبل از حدوث آبله گيالني پاك كنند و بر آن مرهم خل استعمال نمايند آن راپشم پاره 

ون مالح كه با سويق بسايند ضماد نمايند و يا شب يماني با سركه سوده بر موضع لطوخ سازند و يا به زيتبر موضع 

به  آب بسيار آميخته بر موضع لطوخ كنند و يا به آب و نمك طال نمايند و يا بيخ سوسن آسمانجوني زهرة نر گاو به

 گل سائيده تا غليظ گردد لطوخ نمايند و اما ابرقلوس ذكر كرده كه اين دواي به روغن سوده و يا ترمس شراب

هشت درم سفيداب و و موم هر  بگيرند خرقة كتان و در عسل آغشته پس بسوزند و خاكستر آن نيكو استمركب 

 مرهم سازند و استعمال كنند و اما آنچه آبله در از اينواحد چهار درم روغن گاو و پيه بز هر يك شانزده درم گرفته 
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 گاو و در به روغن سائيده ضماد كنند و يا بگيرند خاكستر مر و در آب پاك كرده به سركهآن افتد سماق و سويق 

  شيده بر آن نهندروغن آميخته بر پارچه ك

  حرق الدهن

به  سفيدي بيضه  استآنچه در سوختن آتش ذكر يافته در سوختگي روغن گرم نيز كفايت كند و اين دوا مخصوص

 خستة شفتالو انطاكي به قولي زيت و سفيداب آميزند و در شيشه انداخته بجنبانند تا هموار شود طال نمايند و قدر

 و يا سفيدة كاشغري يك نيم توله كافور سه ماشه سفيدي بيضة مرغ  است مختصو برادة عاج و سفيدة بيضه به اين

 كار به گل سه توله روغن ياسمين يك نيم توله در ظرف چيني به انگشت بمالند تا يكسان شود و به روغندو عدد و 

  برند

  حرق الصاعقه و الشمس

ه در حرق النار گذشت و مرهم خل نيز نافع  كĤن است از اثر برق و گرمي آفتاب بسوزد عالج آن نيز همعضوي كه

 و فصد است گويد كه عالج كسيكه او را هواي صاعقه برسد طبريبود و در احتراق از آفتاب مرهم كافوري هم مفيد 

 كه در آن اندك روغن بنفشه خالص و قدري به ماءالشعيرتبريد و پرهيز و نوشانيدن ماءالشعير و شير زنان و حقنه 

 كه آن و شير زنان و روغن بنفشه كه همه را با هم بزنند تا نرم گردد تا به ماءالشعيرباشند و ايضاً حقنه كافور آميخته 

 عالج حرق النار نمايند و خصوصاً مرهميكه در به عدهوجع ساكن شود و آبله ظاهر گردد پس بسوزن آب آبله برآرند 

 اما چون بركسي نار ر استو عالج اين و حرق النار برابافتد  آن پاي ماكيان سوخته و آرد و برنج و روغن بنفشه مي

صاعقه افتد طمع در حيات او نبايد داشت و معالجة او از فصد و غيره بود و اما سوختن جلد به آفتاب را الزم است 

  چرب كنند وبه روغن مرهم خل بر آن نهند و دائم عضو را به عدهكه طال بمرهم كافوري كنند تا جلد متقشر گردد 

 اين يك باركنند   گل ميبه روغن موضع بعد فصد و تعديل مزاج مريض بخرقة مبلول به شرطاز حرانيان بعضي امر 

 در بقعه رنگ بشرة او پديد آيد و اگر رنگ موضع كه آننمايند تا   فرقه در سركه تر كرده استعمال مييك بارخرقه و 
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رق نار ذكر كرديم نفع كند و ابن سيار دائم امر بتبريد  احتراق او متغير گردد استعمال مرهمي كه در حبه شدت

 به روغنشد و او را مس  سوخت و يا به آب درياي شور احتراق و سحج مي نمود چون از حرق شمس مي موضع مي

داد پس به اين طرق   راحت ميآن را به عدهگرديد مثالً  شد و حس او زائل مي  موضع خدر ميكه آنكرد تا  نمي

آن كرد و هر جائيكه بسوزد يا بخراشد چون مسام او نسوزد تبريد  بود عود مي ت و جلد او چنان كه ميياف صحت مي

   خون آيد عالجش نيست مگر مرهميكه در حرق نار ذكر كرديمبه موضع صحت بخشد و اما هرگاه مسام بسوزد و را

  احتراق جلد از بالدر

مت با شرط كنند پس از آن مرهم خل نهند و اگر آبله افتاده اگر پوست از عسل بالدر محترق شود بايد كه اول حجا

هر خان سه توله و يا شيرة خرفه و مغز تخم كدو و خيارين  باشد آب تربوز سه اوقيه سكنجبين تفاحي ليموني علوي

 هفت ماشه و شربت آلو چهار توله نوشانند و بايد كه اول رگ هفت اندام زنند تا سميت آن سرايت به اعضاي يك

 آرند و آن موضع را به عملرئيسه نكند و بفاصلة دو سه روز بر آنجا پاكي زده محاجم بزور بمكند پس مرهم سركه 

 گويد كه عالج سوختن جلد از عسل بالدر طبري  استبدوغ ترش شوئيدن و روغن نارجيل بر آن ماليدن مجرب

 دوضع محاجم و مص موضع به شرطن عالجش  تبريد عضو بعد از آبه عده ر استفصد و تبريد مزاج و نوشيدن كافو

 ترشح كند و  است ترك كنند تا هرچه  مترشح شدنيبه عدهبدان نمايند تا خون منقطع شود و زرداب ترشح كند 

موضع متقرح گردد و بر آن اشياي مخرج سموم منشف آن نهند پس هرگاه رشح منقطع شود آن درم را عالج 

ر آن موضع رنگ شبيه ببرص پيدا كند و خارش نمايد و ساكن نشود مگر بمرهم خل كنند و گاهي عسل بالدر د

بنوشيدن سركة كهنه و استفراغات كثيره و عاقل لبس آن نكند مگر بعد اصالح آن به ادويه و هركسي كه ارادة 

 بسوزن سوراخ آن را مواضع كه آن خوب جوش دهند بعد ازبه سركه كه او را آن استاستعمال آن كند طريق او 

 به روغن كه اين است و بهتر اصالح بالدر و احراق آن  استنويسد كه اين اصالح از متقدمين  ميگيالنيكرده باشند 

 استعمال آن را جوز تازه آميزند و بالجمله براي اصالح آن چيزي بهتر از جوز نيست ليكن بايد كه به مغزجوز يا 
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 گويد كه عالج ابن الياس از غير بزرگتر است كه آن وجود بدان مخلوط سازند و نفع او بعد استعمال اندك است با

كه باشد سه از اين كه صبح آب هندوانه يا شيرة خرفه هر كدام  استحرق جلد و آبلة آن از استعمال عسل بالدر اين

  سادة خوب ترش ده درم و غذا بمزورات ترش بكدوي تر و اسفاناخ سازند و تلطيف تدبير نمايندبه سكنجبيناوقيه 

 در آن خاكستر انداخته آبي كه بحنا و آب مورد و گشنيز تر و  استنويسد كه عالج حرق بالدر مخصوص  ميانطاكي

 حكيم شريف خانچند مرتبه صاف كرده باشند و يا پياز بسفيداب و سركه و بيخ كبر به آب كنجد و عدس مقشر 

ته بود و جريان عرق در آن كثرت نمود پس بر آن نويسند مردي را ديدم كه بال در جلد او سوخ در فوائد شريفيه مي

 نافع آن راحب السمنه مع ادوية مناسبه استعمال كرد و از آن صحت يافت و همچنين جوز و مغز نارجيل كهنه 

  است

  جراحات

 آن استجراحت تفرق اتصال باشد كه در گوشت حادث شود و هنوز ريم نكند و آن يا بسيط بود و يا مركب بسيط 

 آن استوارض ديگر چون درد مفرط و انصباب مواد و سوءمزاج و سوءتركيب خالي باشد و جراحت مركب كه از ع

كه با آن مرضي ديگر مثل سوءمزاج بدن و امتالي آن و مثل ورم و كسر عظم و قطع رگ و عصب بود يا با اعراض 

 كه با آن آن استت و قروح  گويد كه مراد از بسيط در جراحاخجنديديگر باشد مثل شدت درد و فساد لحم و 

 با آن مثل لحم زايد و نقصان او مقترن باشد بالجمله كه آنمري ديگر مقتضي عالج ديگر متقرن نباشد و از مركب 

هر واحد از آن يا صغير باشد يا كبير يا مستوي الشفات يعني هر دو لب او هموار بود كه نزربط با هم پيوند دو يا غير 

 پارة گوشت از آن جدا شود و يا نافذ بباطن و يا كه آن غيرغائر و يا منفصل المضغم يعني مستوي و يا غائر و يا

 شكاف گرد بود سوم كه آن شكافي راست بود دوم كه آن گويد كه جراحتها ده نوع است يكي جرجانيغيرنافذ و 

 غور دارد و دور اندر شده باشد و كه آن لختي گوشت از آن رفته باشد پنجم كه آنها دارد چهارم   پهلوها و زاويهكه آن

 گوشت او گفته بود و خون در اجزاي آن گرد آمده كه آن غو را و ظاهر بود هفتم كه آنغو را در ظاهر نباشد ششم 
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 مسيحي به استخوان رسيده باشد و كه آن از ظاهر تن در باطن افتد و هم كه آن آماس كند نهم كه آنباشد هشتم 

 در عضوي از اعضاي لحمي باشد آن ملتحم شود و اگر در عضوي از اعضاي عصبي باشد گويد كه تفرق اتصال اگر

ملتحم نشود مثل جزو عصبي از حجاب و امعاي دقاق و اگر در استخوان باشد بذانه التحام نپذيرد ليكن بجوهر صلب 

 دشبذست و شيخ كه بدان اتصال او شود ملتحم گردد و آن جوهر در طبيعت خود ميان لحم و غضروف بود و آن

 او چنان كه اتصال او عود كند كه آن در بعض اعضائيكه اتصال او متفرق گردد يك و نيمفرمايد كه ما قصد م مي

 كه تماس آن كه محافظت آن نمايد باقي ماند و يك و نيم و در بعض آن قصد م استسابق بود و اين در مثل لحم

 مگر در استخوانهاي اطفال و صبيان كه در ايشان اميد اين آن استاگرچه اتصال آن عود نكند و اين در استخو

اند كه جراحت عصب و عروق را اتصال عود نكند بلكه اكثر آن بر چيزي الصاقي جاري  عودست و قومي از اطبا گفته

اند كه اتصال در شرايين تنها نشود يعني  شود و لبهاي جراحت را فراهم گيرد و نگاهدارد و بعضي از اطبا گفته

 انكار نموده و گفته كه شريانها نيز از اينجراحت شريانها ملتحم نشود و ديگران التحام پذيرند و اما جالينوس 

 و شريان صدغ و  است كه شريانيكه زير باسليقاين استشود اما مشاهده  بمشاهدة تجربه و تجويز قياس ملتحم مي

 كه ملتحم نشود  است كه استخوان در سختي بطرفيآن استشريان ساق را ديدم كه ملتحم شد و اما تجويز قياس 

مگر اندك و اطفال و گوشت در نرمي بطرفيست كه ملتحم شود و رگها و شريانها متوسط ميان استخوان و لحم 

 قبول آن رااست پس واجب شد كه حال آنها بين بين بود و التحام را از لحم كمتر قبول كند و از استخوان سهل تر 

 شود اگر شق اندك و كوچك باشد يا بدن رطب نرم بود و آنچه خالف اين باشد ملتحم نشود و نمايد پس ملتحم

 گويد خالف نيست كه استخوان كودكان ملتحم جرجاني و معمول بر تجربه است و  استاين نوعي از حجت خطابي

خالف نيست كه بدل شود خاصه اگر رگها نرم بود و جراحت كوچك باشد و اگر جراحت چيزي از جلد كم كند  مي

موي و اما رگهاي باريك بسيار بود كه شاخهاي آن  آن باز نيايد ليكن بجاي آن چيزي بيايد همچون جلد املس بي

باليده شود و برويد و بجاي خود باز آيد و در قانون و بعض شروح آن نوشته كه بعضي اعضاست كه تحمل جراحت 
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 و در اكثر قتل نمايد و خالص از آن بندرت بود و آن دماغ و گرده نكند و چون جراحتي در آن افتد ضرر عظيم كند

 و جراحت جگر نيز نازك بود ليكن بر آن سالمت بسيار تر از آن باشد كه از جراحتهاي  استو مثانه وامعاي دقاق

اعضاي مذكوره چون خفيف بود و اما دل بهيچ حال احتمال جراحت نكند و توقع سالمت با وجود حدوث جراحت 

در آن نباشد و جراحت معده و امعاي دقاق و حجاب اگر اندك بود صاحب او از آن شفا يابد و ليكن بدشواري و 

 و همچنين صحت معاي صائم دشوار بود و اگر راحت آن خارق باشد بنحويكه از ر استحجاب در صحت دشوارت

الظ در صحت سريعتر و در التحام  مقابل آن نافذ شود صاحب او كمتر صحت يابد و اما امعاي غبه سويجانبي 

 حتي كه خروق آن به شود و گاهي انسان با وجود انخراق آن مدتي زنده ماند اگر ثفل كه از موضع ر استت سهل

 انفصال از بدن راه يابد و اما دماغ اگر جراحت او بسيار اندك بود صاحب او اكثر صحت يابد به سويخرق خارج شود 

ي از بطون باشد صحت ممكن نبود و اما جگر خرق در آن تا قطع رگ بزرگ رسد ممكن به يكو اگر خارق نافذ تا 

 و چون خارق ر استنيست كه صاحب او صحت يابد و اما گرده پس التحام او مثل جگر بود ليكن التحام اين دشوارت

ت يابد از آنچه ريم  جراحات ريم كند و قرحه گردد آن دشوارتر صحاز اينبود ملتحم نشود و قتل كند و اما آنچه 

 هالك گردد و اگر به سرعتنكند و چون با جراحتي كه در شكم افتد تهوع يا فواق يا اسهال عارض شود مريض 

جراحت در مواضعي بود كه اشتداد وجع و در م در آن واجب شود مثل سرهاي عضله و او آخر آن و خصوصاً جاي 

 آن مواد منصرف شده و براي به سوي كند بر آفت مستبطنه كه عصباني از آن تا وقتيكه درم حادث نشود آن داللت

نويسد كه اگر دل مجروح گردد مهلت ندهد و نشان جراحت او موت عاجل   ميمحمد اكبرجراحت فاضل نمانده و 

است و دماغ نيز احتمال جراحت كمتر دارد و نشان جراحت آن اختالط عقل ست و برآمدن بول بر جراحت مثانه و 

ر ازبر جراحت روده داللت كند و جراحت عصب و طرف عضله مخوف است از تغير رنگ و سقوط قوت و برآمدن ب

 و جراحت زانو كه در پيش بود مخوف است و آن استنبض بعد تواتر و صغر و شي و اختالط عقل و تشنج توان د

ست از آنجا و جراحت خالصي از آن كمتر متوقع و جراحت سينه كه نافذ بود مخوف است و نشان او خروج هوا
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 و جراحتي كه آن استالنفس خاصة اوست و جراحت معده مخوف و برآمدن طعام الزم   و ضيق استحجاب مخوف

  در غير اين اعضا افتد اميد سالمت بيشتر دارد

  عالج كلي جراحت

ود و اگر متصل ديگر متصل شبه يك چنان بندند كه آن را بمحافظت بدارند تا چيزي در آن نيفتد و آن رابايد كه 

 بخراشند تا خون از آن آن رانشود ببايد دوخت و اگر بر جراحت دو سه روز گزشته باشد بايد كه از چيزي خشن 

االخوين سائيده بپاشند و  بندند و اگر جراحت غائر باشد بايد كه كندر صبر انزروت زراوند دم جاري شود بعد آن به

 و استعمال كنند و پنبة كهنه در آن پر كنند و اين مرهم به سرشند عسلبه اگر در آن چرك باشد ادوية مذكوره را 

 بگيرند زبان سگ و در سايه خشك كرده بسوزانند و در اندكي روغن كنجد در ظرف ر استنظي از براي اندمال بي

و دور آهنين بريان كنند بعد آن برگ نيم را باريك سائيده قرص ساخته در روغن كنجد در ظرف آهنين بسوزانند 

روغن كنجد انداخته بچوب نيب با دستة آهنين خوب تر مخلوط كنند  در اين كنند بعد از آن سوخته زبان سگ را

 است و اگر با جراحت ورم و قطع عصب و عرق و كسر  باب مجرب در اين دور شيشه نگاه دارند و روغن ديودار نيز

ج اين امراض كنند بعد آن عالج جراحت نمايند پس اگر الدم باشد بايد كه اول عال عظم و الم و فساد گوشت و نزف

ورم باشد عالج آن در اورام گفته شد و عالج قطع عصب و قطع عرق و كسر عظم جدا مسطور گردد و اگر الم باشد 

بايد كه تسكين الم از افيون و بزرالبنج و مانند آن كنند و اگر فساد گوشت باشد برگ كاسني سبز و برگ 

الدم باشد   گاو و روغن بنفشه ضماد نمايند و يا به آله دور كنند و اگر نزفبه روغنبز و خطمي العثلب س عنب

 كه التحام و ذكر ادوية مفرده و مركبهاالخوين اقاقيا بكوبند و بپاشند  عالجش نيز جدا بيايد و صبر كندر دم

 و  استام جراحات تازه مجرب سويدياندمال جراحت تازه كنند امدزيان كه آن قبان مقابر است ذرور آن در التح

اقماع انار ترش نيز مجرب و همچنين برگ بوصير و گل آن و كذا ذرور برادة آبنوس مثل غبار سوده مجرب صحيح 

 ضماد مجرب و كذا پوست خيار سوده و كذا به طريق ذرور و رطب آن به طريقاوست و كذا خوخ الماء خشك آن 



1363 

 

الراعي و كذا نيل هندي و كذا   قابض سرشته و كذا عصيبه شرابهادن مازو شرب رب آن پنج درم مجرب اوست و ن

انزروت و كذا پياز نرگس و كذا قفراليهود و كذا كندر تنها و با موي سوخته و كذا كمافيطوس و كذا برگ بستان 

 و كذا جمار نخل و العالم و كذا مغرة عراقي و كذا گل مختوم و كذا گل ارمني و كذا برگ چنار تازه افروز و كذا حي

 و  استكذا پرسياوشان و كذا سورنجان و كذا زوفرا و كذا برگ جميز و كذا پوست انار و كذا وسمه كه آن برگ نيل

نمك و باالي آن برگ انگور يا برگ چنار  كذا شنگرف و كذا جنطياناي رومي و كذا خانة عنكبوت و كذا پنير تازة بي

 كهنه تر كرده و به شرابو كذا الذاق الذهب و كذا رخام سوخته و كذا اسفنج يا برگ كاهو بستن و كذا حناي مكي 

 سرشته و كذا برگ انگور سوخته و كذا عصارة ام غيالن و كذا به عسلكذا تخم گشنيز و كذا موي انسان سوخته 

كذا خستة خرماي سوخته و كذا مرمكي و كذا لحم حلزون و كندر و كذا شكوفة حنا و كذا چقندر سوخته و 

 بيخ كاكنج و كذا برگ كنار و كذا و پاشيدنخاكستر پشم سوخته و كذا برگ خبازي تر و كذا لحم صدف سوده 

االخوين و  پياز نرگس خشك كرده سوده و كذا خزف تنور و كذا كافور و كذا خون شتر خشك كرده سوده و كذا دم

شير جميز خشك كرده باريك سوده و كذا خون كذا پوست درخت و لب سوخته و كذا ودع بغبار آسيا آميخته و كذا 

 و از عرب  استنر گاو خشك كرده سائيده و كذا تخم فنجنكشت و برگ آن و كذا بقم و كذا بول االبل كه دوائي

آورند و كذا تخم قرمز و كذا شقائق النعمان سوده و كذا اثمد و كذا پرطائر سوخته و كذا كدوي خشك سوخته و  مي

كرده سوده و كذا برگ نخود سوخته و كذا برگ امرود خشك كرده هر واحد جراحت تازه را كذا برگ خيري خشك 

 از مجربات حكيم علي تنكار بسايند و بر جراحت ريزند و بر هم آورده ديگرالتحام و التصاق نمايد و خشك كند 

ن گذشته باشد و هنوز ببندند كه احتياج بدوختن نشود و متصل شود خصوص كه زخم تازه باشد و اگر زماني بر آ

 برگ سبز كنار بوستاني كوفته بر ديگر آرند به عملآمده باشد نيز استعمال كنند واال زخم را خراشيده  خون مي

 مجرب براي جراحت تازه پشم شتر سوخته ديگرجراحت نهند كه زد و پوست بروياند در جراحات و قروح خبيثه 

به سنگ پشت بسوزند و خاكستر آن نگاه دارند و زخم را ديگر نند بندند دوا نكنند بلكه هر روز به آتش گرم ك
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بافند سوخته و كذا برگ كنير خشك   پيرا كه از آن بوريا ميديگرشود   چرب كرده بپاشند در سه روز آرام ميروغن

كرده سوده و كذا سنگ جراحت سائيده و كذا پوست درخت سرس خشك كرده سوده و كذا پر مرغ خانگي سوخته 

 هرگاه خون زخم در شك مانده باشد هر روز يك قدح  كهييدواواحد بر جراحت پاشيدن زخم را خشك گرداند هر 

 برگ  است از مجربات حكيم علي كه منقي و ملحم جراحتايضاً جواكهار آميخته بنوشند درم يكآب پزيده و 

 كه پاشيدن آن بر ذرور ملحمردد مغيالن را با زيرة سفيد بسايند و بر جراحت كهنه بندند پاك شود و ملتحم گ

زخمها و دماميل و قطع سيف و غيره كه بفساد آمده باشد و التيام نيابد در ايام قليل اصالح دهد شنگرف انزروت 

االخوين باريك سوده اول چرك از زخم پاك نموده بر آن مرهم سفيداب بر پارچه  سفيداب قلعي مرداسنگ دم

 و گاهي قيروطي از روغن ديودار ساخته  استرهم جدا سازند اين ذرور بپاشند نافع وقتيكه مبه عدهماليده چسپانند 

 از مجربات حكيم سعداهللا گلنار زرور و نوع ديگر  استنمايد مجرب برند و زودي التحام مي  ميكار بهعوض مرهم 

ر  و نوشته كه از اسرا استكندر مرمكي مساوي كوفته بيخته بر زخم بپاشند و در تحفه صبر زرد عضو زرور و مرمكي

روياند و   گوشت را مي است كه عجيبذرور اربعه  استالفعل  و در اندمال جراحات بغايت سريع االثر و عظيماست

االخوين مساوي بسايند و بر جراحت پاشيده  نمايد كند صبر انزروت دم كند و خون بند مي جراحت تازه را التصاق مي

 يك جزو هر يكايم ريشهاي فاسد را سود دارد صبر مر انزروت   ذرور را ما آزمودهگويد كه اين  مسيح ميايضاًبندند 

بندند به شود زردچوب ديودار   اگر بر زخم بهذروركندر دو جزو همه را باريك سائيده بپزند و وقت حاجت بپاشند 

 هرمزي هر واحد  رال گل است كه در اقسام جراحت معمولمرهمالسوس تربد مساوي كوفته بپاشند  دارهلد اصل

 مرهم آيد به قوام حاجت ادويه را همراه روغن كهرل نمايند تا به قدريك دام توتياي سبز چهار سرخ روغن شيرين 

 يا شق بسيط مستقيم باشد يا شق مدور يا ذي كه آنفرمايد جراحت لحميه خالي نيست از   شيخ مياقوال حذاق

 و همه  استر نافذ بود و گاهي مكشوف و براي هر واحد تدبيرياضالع يا شق مع نقصان چيزي از لحم و گاه غائ

 معتدل براي به قدرايم و گاهي سيالن خون   به آبي جدا ساختهآن رااقسام در حبس خون سائل اشتراك دارند و 
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 در جراحات رعايت آن كنند مع كردن از تورم چيزي كهجراحت نافع بود ورم و بثري و حمي را منع كند و از افضل 

 اگر ورم عارض نشود عالج جراحت ممكن بود و اگر آنجا ورم باشد و يا در آنجا رض و فسخ بود در كه آناوست بهر 

صورت معالجة جراحت تا وقتيكه تدبير آن  در اين خلل او با وجود جراحت خون مجتمع شود و ارادة ورم و ريم كند

 آن راد شود از تعجيل در تحليل او چاره نباشد چون نكنند و عالج ورم ننمايند ممكن نبود و اگر در رض خون بن

 و لهذا  استقدر معتدبه و تمديد باشد و اين به احالة ريم در آن بود تحليل او بهر چيز حار لين باشد از آنچه معلوم

 كه اعانت سيالن خون كنند چون كم آيد و اگر شق بسيط مستقيم باشد و از آن چيزي ساقط نشود آن استواجب 

دبير آن بستن و از آن دهنيت و مائيت دور داشتن و منع از افتادن چيزي و موئي و غير در آن بعد حفظ مزاج در ت

 عضو سواي خون طبيعي كفايت باشد و اگر شق عظيم باشد و اطراف او با هم به سويعضو و جهد در عدم انجذاب 

 و  است اندك لحم رفته باشد عالج آن دوختن مستدير متباعد يا مختلف الشكل بود و از آنكه آنمالقي نشود بهر 

منع اجتماع رطوبت در آن به استعمال مجففان رادئه و استعمال ملطفات كه مذكور گردد و اگر غائر باشد بساست 

كه بستن الصاق او نيز كند و در گشادن او احتياج نشود و گاهي بگشادن او حاجت افتد اگر ممكن بود و اين وقتي 

 موثف گرداند نفع نكند و خصوصاً هنگاميكه بستن نيكو بر بيخ غور واقع نشود پس آن راو برباطيكه باشد كه بستن ا

 در باب قروح آن را احواليكه به سبب درد كه از آن چاره نيست و به سبب ضعف او و به سبب آن بريزد به سويمواد 

دهان او تا نشف آن كند چاره نبود خصوصاً ذكر كنيم و اگر حاجت بگشادن آن افتد از نهادن پنبه و مانند آن بر 

ه از آن نباشد و  گفتيم و يا نصب او نصبي باشد كه امكان انصباب مادة رديچنان كهقتيكه بستن بر بيخ واقع نگردد و

هنگام در  در اين يا در آن استخواني باشد و يا خوف بود كه ناصور گردد و يا از آن رطوبت بسيار ردي شود و آن

حكم قروح باشد نه جراحات عالمي گفته كه جراحت محتاج بود بربط جامع براي هر دو لب او چون ارادة التزاق و 

لحم در آن باشد احتياج بدان نبود ليكن محتاج بود يكمرتبه برباطيكه از التحام باشد و اما هرگاه محتاج با نبات 

 امساك دوا بر آن باشد و گفته سزاوار است كه دهان جرح را به قدردهان او چرك بريزاند و مرتبة ديگر برباطيكه 

 به اين شك آن رامكاني باشد كه چرك از آن دائم الطبع خود بريزد يا به اين طور كه شكاف آنجا واقع شود و يا 
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 او را دهني كه آنمتشكل گردانند و من به كردم جراحت بسياري را كه غورا و قريب زانو بود و دهان او در آن بغير 

ديگر به اسفل نزد زانو سازم ليكن ران را به اين طور نصب كردم كه قعر بفوق بود و دهن به اسفل پس بغير شكاف 

اين  اسفل بود به سوي غيره را به اين طور تعليق نمودم كه دهن همواره در اسف به شد و همچنين ساعد و كف و

 قول آن عالم و گوئيم كه گاهي جراحت چنان واقع شود كه بر طبيب قطع تام و جدا كردن عضو واجب شود و است

 كند  خشك كهييدوااما هرگاه جراحت چنان باشد كه لحم بسيار از آن منقطع شود احتياج بمنبتات لحم افتد و 

 ردع ماده كند كه از آن انبات لحم گردد ضرر كه آن كفايت نباشد بلكه گاهي مجفف ومانع از جهت آن راومنع نمايد 

چنان  ممكن نبود پس غور باقي ماند به تمامه نقصان استخوان باشد بنوعيكه انبات او به سببرساند و گاهي غور 

 كه بمر او انبات لحم در  استويد و لحم زائد شود و واجبتر از واجب بر  گاهي اتفاق افتد كه گوشت زيادهكه

 آن راجراحت اغتذاي مريض بغذاي محمود حسن الكيموس موافق عضو مجروح باشد و دواي منبت چنان بود كه 

 به الكلنبات لحم ممكن باشد و اما جلد را آن دواي منبت نروياند و بر آن قادر نبود و قوت او بدان وفا نكند چون 

ع شود بلكه بمكان او لحم صلب برويد كه بر آن موي نرويد و اما عروق بساست كه شعب آن پيدا شود و مثل منقط

 مثل جراحات واقع در اعصاب و اطراف عضالت و عنقريب در باب ر استگوشت برويد و از جراحات بعضي ذي خط

د و تابع او تشنج مهلك كه در اغلب احوال عصب ذكر خواهيم كرد و تابع او اعراض رديه بود و آن سابق مذكور ش

اوقات بود و چون تشنج در مثل اين جراحات عصبيه افتد و عالج قبول نكند پس عالجش قطع عضله است در عرض 

و راضي بودن ببطالن فعل عضله وليكن تا ممكن باشد تا خير اين عالج تشنج بچيزي ديگر غير از قطع واجب بود و 

 و به فصدگردد و بنهادن شق صليبي و در اورام و قروح و جراحات آن استظهار مثل جراحت زانو گاهي محتاج 

   بتنقية بالغ حاصل شود و بعد آن به التحام او پردازندكه آناسهال نمايند و منع التحام كنند تا 

  تعريف قوت ادوية منبت لحم و ملحمه و مدملة خاتمه و اكاله
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به  كه در آن تجفيف بسيار نبود بلكه  استلحم نمايد پس واجب كه خون صحيح را عقد آن استدواي منبت لحم 

يكه چرك را بغير سوزش جال دهد و محتاج به قدر معتدل و نه جالي قوي بسيار باشد بلكه جالي اندك بود حد

 احتياج جراحت و قرحه در مزاج او به حسب او در حرارت و برودت كه آنبقبض معتدبه نباشد و ايضاً محتاج بود به 

 زوال او بود و اگر غير زائل بزوال معتدبه باشد به قدر آن باشد اگر آن مزاج از آن زائل شود محتاج بضد آن ه سويب

بمشاكل براي حار بحار و براي بارد ببارد بود و ايضاً رعايت تاثير و دوا در موضع كنند تا مقابلة او كند اگر در اساءت 

 كه ميان دو متباعد جمع كند و محتاج بود بتصرف كردن در هر دو استآن مزاج افراط نمايد و اما ادوية ملحمه 

سطحة او پس ميان هر دو الصاق نمايد بمداديكه در جوهر اوست و اگر خون موجود بود آن خون حاضر در جرح 

  اين فعل ممكن نبود اگر با آن قوت تجفيفآن رامكتفي عنه در الصاق را تجفيف سريع قبل از ريم كردن بخشد و 

 به سوي كه آن و محتاج نيست با آن است در جالد ضد غرض كه آن كه جالي نبود بهر  استزياده نباشد ليكن واجب

تر و اندك قبض باشد و  كند بلكه ملحمه محتاج بتخفيف قوي او ماده سيالن كند و منع سيالن آن ماده تجفيف مي

 بالطبع در جفاف چيزي كهين محتاج بود بتجفيف مدملة خاتمه در حاجت بقبض شديدتر از آن هر دوست زيرا كه ا

   كه بسيار شديد الجالد باشد استشديدتر باشد اعني جلد و اما اكالة ناقصة لحم واجب

  ادوية ملحمة جراحات

 كمتر قوت از كه آن بيان نموديم و شك نيست كه ذرور از آن محتاج است به آن راقوت اين ادويه و موضع ايصال 

 كه ادوية يابسه و آن است به سببان و قيروطات باشد و حاجت داعي به ادهان و قيروطات دواي متخذ به اده

نمايند پس  كنند و در مسام نفوذ نمي  قعر غوص نميبه سويخصوصاً آنچه مثل مرداسنگ باشد و سائر معدنيات 

ات يا نباتات يا حيوانات باشد  بسيالن روغن تا قعر رساند و اين ادوية ملحمة معدنيآن راهرگاه از آن قيروطي سازند 

 مورد و موم است و از نباتات اوراق مثل برگ بلوط ضماداً و برگ بيد و برگ به روغنو آن از معدنيات مثل سفيداب 

كرنب و برگ درخت سيب و پوست بيخ آن و برگ بارتنگ و گلنار در سركه تر كرده و قدري از شراب و خصوصاً 
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به  انثي و پوست بيخ آن آميزند و برگ سرد و شاخهاي آن و برگ قنطافلون چون بدان برگ شجر صنوبر ذكر و

البطم و خصوصاً از قرب اغصان كبير و از ثمرات وجوب جوز تازه سوده با ملج يا شراب   و از صموغ علكعسل

سرو و منع نزله است و جوزال در اين كه آنجوشيده ببرگ حماض يا برگ چقندر يا كاهو يا امرود دشتي با وجود 

 و حشيشة ر استسير سوخته و غبار آسيا و سعتر سوخته خصوصاً براي مشائخ با روغن گل و از گلها گل زعرو

الخيل خصوصاً در جوار حشو از عظم يا لحم و براي جراحات قريبه از سر عضالت و از حيوانات جغرات بسيار  ذنب

دهبيله دواي سقوالدس و داءالخالف ترش ملصق جراحات عظيمه است و از مركبات دواي زياد روفس و 

   استبمشكطرامشيع و مرهم كتان

  ادوية مدمله و خاتمة جراحات و غير آن

 كه در قوت چيزي نباشد كه در مرهم افتد و  استاند و ايضاً بدانند كه ذرور از آن واجب هآن استطبائع اين ادويه د

 واجب نيست و در وقتيكه سطح لحم صلب مع جلد ن اين امر كه استعمال ادوية مذكورهآن است د استاآلن الزم

  استعمال آنها در آنچه اگر خشك گردد مستوي شود و اين چيزي استمستوي شود و اما اگر لحم رطب بود واجب

 نبات لحم در كه آن كه استعمال كنند دواي مدمل را قبل از  استس شناخته شود پس واجببه حد كه است

 كه به اين نوع باشد كه چون خشك كند و فعل خود  استاين مبلغ رسد بلكه واجبجروحيكه در آن لحم برويد به 

 تواني هر دو فعل حاصل شود شود از كه آننمايد طبيعت مقدار محتاج اليه روياند مع بلوغ مدمل بغايت در ادمال تا 

كن ست كه اثر ي كه بدان سطح مجروح مستوي گردد پس اگر رعايت اين نكنند ممبه قدرلحم و جلد نورسيده 

 به عدهقرحه بارزتر از جلد گردد و الزم است كه خاتم را در اول زمانيكه استعمال آن نمايند رطب استعمال كنند 

 مقاربت ختم كند و مرور او بر آن بطرف ميل كند و آن ادويه مثل پوست كه آن خشك استعمال نمايند نزديك آن را

اتيائج خشك و قيسور و سير سوخته و قشور مس و دقاق كندر و ي روغنگل است و آس و ربه قيروطشجر صنوبر 

 و شب  استمرداسنگ و قنطوريون دقيق و عروق جيد است و استخوان سوخته نيز و زراوند سوخته شديداالدمال
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 گويند مشابه است كه بدان چنان چه بقراط كنايت از آن برجل عقعق كرده كه آننيز مازوي خام و برگ انجير و 

تر از   اين جاليكه آنالغراب باشد و سرگين سگ خورندة استخوان سرگين سوسمار اال  يشة معروف برجلمراد حش

 كسر جالي اين بقوابض كنند و بيخ سوسن آسمانجوني و پوست بيخ جاوشير و كه آن پس محتاج بود به  استاول

 و خصوصاً در ناحية مقعد و ر استتوتيا و از منبتات عجيبه در قروح حاره و جروح متورمه صندل و نيلوفر و صب

اند ليكن گاهي  كنندة گوشت مذاكير و گاهي در ادوية او زاج و قلقطار افتد و اگرچه اين هر دو ازجمله اكاالت كم

ادمال كنند در جراحت شديدالرطوبت و خصوصاً چون بسوزند پس ادمال او كمتر از تاكل او نباشد السيما چون 

 قوي و در به تدبيرتر گردد و اما زنگار و ادوية شديداالكل صالحيت آن ندارند مگر  ائلمغسول كنند پس به ادمال م

بعض جراحات و قروح شديدالرطوبت و اما مس سوخته را چون بشويند آن در ادمال خوب است و هرگاه ارادة 

اً سوخته و قلقطار  ترسان مدمالت باشد مثل اقليميا و خصوص ساختن مراهم كنند احتياج بچيزي افتد كه آن قوي

 بدان قلقطار آميزند و تسقية روغن به عده كه بسوزند آن استسوخته و مرتك و سفيداب و اقليميا را بسايند و بهتر 

افزايند اگر جراحت و قرحه شديد   و شراب قابض كنند و گاهي بر آن زاج سوخته و گلنار و مازو ميبه سركهآس 

به د عجيب است بگيرند خرقة كتان مغسول و بكوبند تا مثل سرمه گردد  و اين جيصفت مرهم كتانالرطوبت بود 

 بگيرند زيت قوي القبض يا روغن مورد و در آن اندكي بارزد انداخته بگدازند و در آن خرقة كوفته آميخته از آن عده

ردد در آن كندر  و مرهم اسود انبات لحم كند و چون اراده كنند كه انبات او قوي گ استمرهم سازند كه اين عجيب

 بگيرند صفت ذرور خفيفو جاوشير و زراوند مجموع مساوي اجزا كه مثل وزن اخالط اربعة آن باشد داخل كنند 

 صدف سوخته و ذرور ديگرسفيداب و مرداسنگ يك يك جزو چرك رصاص و مر و مازو هر واحد نصف جزو 

هر واحد بيست و شش درم شاخ گوزن سوخته دوازده ده درم انار كوچك كه از درخت افتد و خشك گردد قلقديس 

السوس هر واحد چهار درم دقاق كندر پوست درخت صنوبر هر واحد شش درم پوست انار  قيشور اقليميا راتيانج اصل

فوه استخوان سوخته مرداسنگ هر واحد دو درم ذرور ديگر سفيداب شب يماني هر واحد هشت درم مازو يك درم 
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 ذرور ساخته استعمال نمايند ديگر گل سرخ سفيداب درم يكم انزروت يك درم ماميثا كندر و صبر هر واحد سه در

 هر يك بيخ سوسن بيخ جاوشير مساوي زراوند دو مثقال دقاق كند ايضاًارزيز گلنار بزور و شب يماني مساوي 

مورد بسفيداب و  گل يا روغن به روغن براي جراحات ابدان مشائح جو بسوزند و از آن قيروطي صفت مرهممثقال 

  ارزيز مرتب سازند

  ادوية منبت لحم در جروح و قروح

 استعمال آن هنگاميكه  استاند و واجب هآن استخاصيت ادوية منبت لحم و او چگونه بايد كه در مزاج خود بود د

يت موضع از چرك و غيره پاك شده باشد و اگر قاعدة جراحت جز استخوان نباشد استخوان را پاك نمايند و بغا

خشك گردانند و در آن تيرگي يا فساد نگذارند مگر بخراشد و نه رطوبت مگر خشك كنند و خصوصاً در سر بهر 

 و چون حك كنند و خشن نمايند آن است مالست استخوان و رطوبت او يكي از اسباب منع نبات لحم باالي كه آن

ند و بدانند كه گاهي دوائي گوشت را در بدني يا  آن آيد از مادة كه از آن گوشت پيداشود انبات لحم كبه سويآنچه 

به  كه گاهي در بدني تجفيف نمايد ودر بدن ديگر تجفيف نكند آن استعضوي بروياند و در ديگر نروياند و اين بهر 

 دو مزاج دو بدن و گاهي افراط جال در بدني كند و در بدن ديگر زياده نكند و ايضاً اصالً جال نكند اگر آن دوا حسب

 بدن غير مطلقين باشد و تاثير شيء مقدر مختلف بود به حسبحتاج به اندك تجفيف و به اندك جال هر دو مقدر م

در اشيائيكه متفق القدر در انفعال نباشند و هر مجفف كه يسب او كمتر از يبس بدني باشد كه عالج او بدان كرده 

تر از آن باشد و لهذا كندر انبات لحم نكند در ابدان   كه يابس استشود آن نيز از انبات لحم قصر نمايد بلكه واجب

 كه بدان معلوم كرده شود آنچه از جفاف و وقوف اين استيابسه كه از اعتدال در يبس تجاوز كرده باشند و تجربة او 

 و اگر و از انبات لحم بر استمرار و از توسخ بود پس اگر بتجفيفي بينند كه با آن نخواهد روئيد اندك ترطيب نمايند

وسخ كند در دواي يابس افزايند و دواي مستمر در انبات لحم را بر قوت او گذارند و ايضاً گاهي بعض ابدان مناسبت 

 كه ادوية شتي ضعيف و قوي مخلوط سازند و اما استعمال  استببعض ادوية غير منطوق بعلت آن بود فلهذا واجب
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يست كه از دوا اقتصار كنند بر تجفيف و ترطيب بلكه رعايت اند و واجب ن هآن است آنها دبه سويمراهم و حاجت 

ايم بايد كرد اال مع مراعات مقايسه ميان حال قرحه و حال مزاج   ذكر او سابق كردهكه آن به حسبحرارت و برودت 

بدن زيرا كه گاهي بدن رطب بود و قرحه يابس و گاهي بدن يابس باشد و قرحه رطب و گاهي هر دو رطب بود و 

تر باشد مثل كندر و آرد باقال و آرد جو و مانند آن و اگر  ي هر دو يابس و در اول استعمال كنند آنچه ضعيفگاه

بدن خشك و قرحه بسيار تر بود احتياج به ادوية شديدالتجفيف باشد بقياس ادوية منبت لحم مثل زراوند و بيخ 

 و آرد و ترمس و گاهي چنان اتفاق افتد كه در جاوشير و زاج سوخته و در باقي حاجت بمتوسطات افتد چون ايرسا

به بعض ادويه چيزي از خصال باشد كه بدان ادوية منبت لحم از تجفيف و جال محتاج بود وليكن مفرط باشد پس 

 چيزي كه فرط جالي خود را كال گردد و هرگاه با آن ديگر به سبب تجفيف شديد حابس چرك و مانع ماده و سبب

 بشكنند و تعديل او نمايد پس منبت شود مثل زنگار كه اگر با آن زيت و موم آن راكنند مضاد آن بود مخلوط 

آميزند و اين هر دو ترطيب عضو و توسخ او كنند هر دو مقاومت تجفيف و شدت جالي او نمايند و مدمل گردد الزم 

ند و يك جزو از دوازده جز و است كه زنگار يك جزو از ده جزو موم روغن باشد اگر در ابدان يابس تر استعمال كن

دوا نيز امتحان مذكور نمايند و مشائخ محتاج بودند به  در اين  آرند و واجب است كهبه عملاگر در ابدان رطب تر 

تر بود و در آن مثل زفت و كندر و آرد جو و آرد باقال و آرد كرسنه و بيخ  ادوية كه در آن حرارت بيشتر و جذب قوي

 ديگر مائل شوند و هرگاه به سوييميا و حشيش جاوشير افتد و هرگاه دوائي از نفع بازماند سوسن و زراوند و اقل

  دشوار گردد و معالجه بچيزي نمايند كه او خاص بقروح است

  بط جراحات

تر باشد و شكاف بناحية واجب   گفته واجب است كه شق كنند موضعي را از آن كه شديدتر در نتو و رقيقجالينوس

 اسفل ممكن باشد و در شكاف رعايت چينها و شكنهاي عضو كنند بوجهيكه در به سوين ريم از آن گردد كه سيال

ايم در جائيكه استثناي او نموده شد و اما در كنج ران و بغل بايد كه شكاف مع جلد در طبع  باب خراج ذكر كرده
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 زيرا كه او در قبض ر استآن افضل از كندجاري شود و بعد از آن بر آن مجففات بغير لذع بايد نهاد و دقاق كندر در 

 كه چون بشكافند آب نزديك او نبرند و اگر چاره نباشد و مريض از آن است و صواب در عالج جراحات ر استشديدت

 چنان بپوشند كه ميان آب به روغنغسل صبر نكند بايد كه جراحت را زير مراهم موافقه درگيرند و از پارچة مبلول 

  بچيزي از حيلهاي ممكنه حيله سازند در اين ت حائل گردد و ياغسل و ميان جراح

  كيفيت ربط جراحات

اما جرح و شق ظاهر را هرگاه اراده كنند كه مثل اين شق ملتحم گردد و لزوم او به بستن نمايند و ابتدا در ربط او از 

بزرگ باشد احتياج لزوم او برفادهاي دو سر كنند نه از ديگر روابط پس اگر 

احتياج بدوختن نيز شود و رفائد  افتد و اگر موضع ممتلي باشد مثلث

 مثال بود كه شق خط مستقيم ميان دو بر اينمثلثه در جمع لب جرح بهتر از مربع است و وضع رفادهاي مثلث 

دند مثلث باشد و هر دو رفادة مثلث يكي او ديگرج بود هر ردو را بنهند بر شكلي كه بينند و هرگاه آن موضع را بربن

و رباط از دو سرواقع شود بستن رباط بر موضع شق شديدتر از آن بود كه از مربع باشد و جائز نيست در بستن قروح 

  مثلثه و شكل بستن رفادهاست                        و نهادن او بر جراحت اينچنين باشد رباط غير در سر و اين رفائد 

 آن رادر پاي جراحت بود و غور او قريب كنج ران و دهن او قريب زانو بود و و در كتاب حيله البرء گفته كه مردي را 

 نصب كرديم كه دهن آن منصوب آن رابالربط به ساختيم به اين طور كه زير زانوي او تكيه نهاديم و بنوعي 

كه بسهولت گرديد و همچنين بجروحيكه در ساق و ساعد بود عمل كرديم پس همه بسهولت به شدند و جراحات 

از  بر آن كه آنهر دو لب آن جدا و متباعد باشد محتاج بود بجمع كردن برباطيكه ميان هر دو لب آن جمع كند مگر 

 درد شود و يا دارم باشد و بدان سبب درد كند و اگرچه برفق بود و يا عضله بود كه در عرض بريده باشد پس در اين

 اين خوف كه جلد ملتحم گردد و عضله غيرملتحم باقي ه سبببآن هنگام جمع نكنند بلكه در وسط او فتيله نهند 

 پر سازد بنهيم و گاهي آن را گفته كه همچنين اگر سر را شق كنيم ميان هر دو لب او چيزي كه جالينوسماند و 
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 خارج جذب كند به سوي آن راهنگام محتاج بود برباطيكه  در اين  داخل قرحه منقبض شود وبه سويجلد لبها 

 غور به قدرجراحت در طول افتد محكم بستن او كفايت باشد و اگر در عرض بود محتاج بدوخن باشد و پس اگر 

شويم بزماده كردن وسعت جراحت چون  جرح بود غور دوختن اولي از زيادتي تشريح و گفته كه گاهي منظر مي

يابد و يا عضو مجروح در وقت  غور آن كه اعالي آن ملتحم شود و قعر آن التحام نبه سببتنگ باشد و خوف كنيم 

جراحت بر شكلي بود كه چون به استواي خود عود كند ممكن نبود كه از آن ريم سيالن كند و نه دوا در آن داخل 

 شكل او هنگام مجروح شدن باز آرند درد هيجان كند پس مضطر شويم كه شق موافق كنيم و به سويشود و اگر 

 تباعد هر دو لب آن شديدتر باشد كه آنات در عرض عضله افتد آن اولي بود به  جمله كه آنچه از جراحبر اينبدانند 

فلهذا به استقصا در جمع هر دو لب احتياج زياده بود و گاهي از دوختن واستعمال رفادهاي مثلث چاره نباشد و 

   اين باشدبه سويخصوصاً اگر در گوشت نقصان واقع شود و جراحت واقع در طول كمتر محتاج 

  ر جراحات ذي اورام و اوجاعتدبي

مثال اين جراحات محتاج برفق بود و اعتقاد دارند كه جراحت البته مندمل نشود تا ورم ساكن نگردد و اين حاصل 

عالج اورام استعمال نمايند  در اين  در آن تجيف و تبريد در ابتدا و ارخا بعد از آن بود و بالجمله كهييدوانشود مگر ب

 كه بگيرند انار شيرين و در شراب اين است مع عموم نفع او در هر عضو از سر تا قدم  استو از آنچه بدين خاص

 بعالج جراحات بسيطه پس يك و نيم گويد كه ما اوالً ابتدا مصاحب كاملعفص پخته بر موضع بدان ضماد كنند 

هر دو لب او را ضم و  كه آن استگوئيم كه هرگاه جراحت يك شق بغير غور باشد و آن تازه بخون خودب عالجش 

جمع كنند و ميان هر دو لب از وقوع چيزي غريب مثل غبار و مو و روغن حذر نمايند و بچهار رفاده آن را بربندند 

به اينطور كه دو رفاده بر هر دو پهلوي جرح از هر جانب يكي و در رفاده از فوق و اسفل نهاده بربندند پس اگر هر 

 باز آرد و آن را وسط به سويشايد بايد كه ابتدا به بستن از هر دو طرف كنند تا  در آب او بگبه سويدو لب جرح 

 به سوي جانب افتد بايد كه ابتدا به بستن از همان جانب كنند كه لب بدان سو ميل كرده تا به يكاگر يك لب او 



1374 

 

وختن هنگام وقوع جراحت لب ديگر باز آيد و اگر هر دو لب مجتمع و منضم نشوند بايد كه بدوزند و اكثر حاجت بد

 سرخ و صندلين و به گلدر عرض بدن بود و هرگاه جراحت گرم شود بررفادها صندل سوده خشك نهند و بر موضع 

آب كاسني و آب گشنيز تازه و مانند آن از اشيائيكه منع انصباب مواد كنند طال نمايند و اما هرگاه جراحت را روز 

 خون آيد بعد كه آنكرده باشد بايد كه هر دو لب او را بسر بحس عريض بخارند تا دوم يا سوم يابند و آن هنوز ريم ن

آن جمع كنند و بر آن رفادها بطوريكه مذكور شد بنهند و گاهي اين جراحت اعني بسيط به بستن صرف به شود از 

 بر آن اين ذرور بپاشند  احتياج بدوا شود و اگر جراحت بزرگ بغير غور باشد بايد كهكه آنروز اول تا سه روز بغير 

االخوين هر واحد نيم درم   افيون و شياف ماميثا هر واحد يك درم مر و دمدرم يكعنزروت دو درم صبر صفت آن 

زعفران يك دانگ اين ادويه را كوفته بيخته وقت حاجت استعمال كنند و اگر جراحت غائر بود و از آن چيزي چيزي 

ي او بقعر ممكن نبود زيرا كه بقاي فضا در آن البدست و آن فضا محتاج به از گوشت ساقط شده باشد انضمام اجزا

امتالي لحم بود و اين به ادوية باشد كه با آن يبس و جال بود تا يبس او رطوبت مجتمعه در قرحه را كه منع انبات 

رحه را البدست  كه هر قآن استكند خشك كند و جالي او چركي را كه در آن باشد پاك كند و اين بهر  لحم مي

شود آن فضول غذاي اوست كه دائم  كه در آن رطوبت و چرك مجتمع شود زيرا كه فضالتيكه دراعضا جمع مي

 جلد بيرون نمايد پس آنچه از آن لطيف بود فاشي گردد و بخروج به سوي از مسام آن را دفع كند و آن راطبيعت 

كه بر جلد  بود و اين هر دو فضله در قرحه باقي مانند غير محسوس خارج شود و آنچه غليظ باشد از آن چرك شود 

 ضعف عضو از اخراج آنها و لهذا قرحه در عالج خود به ادوية محتاج بود كه بتجفيف و جال هر دو كنند اما به سبب

 چرك و سزاوار نيست كه دوا شديدالتجفيف باشد تا قرحه را به سبب زرداب و اما جال و غسل به سببتجفيف 

بايد كه تجفيف دوا بمقداري باشد كه در قرحه زرداب و چرك   منع كند ليكن ميآن راند و از انبات لحم ضعيف نك

 مساوي  استباشد و آنچه اين فعل كند رد صبر و زراوند و بيخ سوسن آسمانجوني و اقليمياي نقره و توتياي كرماني

به  به عسلسيار باشد بايد كه اين ادويه را چون باريك سائيده در قرحه بپاشند و اگر رطوبت و چرك در قرحه ب
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باب نفع كند اين  در اين  و مثل مرهم سازند و بر پارچة كتان طال ساخته بر جراحات لزوم نمايند و آنچهسرشند

االخوين مساوي و باريك ساخته در جراحات بپاشند كه كه  بگيرند صبر و كندر و غز رودت و دمصفت آن دواست 

مرداسنگ صفت آن   استرحه فاني كند و گوشت بروياند و اين مرهم در انبات لحم بسيار نافعاين رطوبت را از ق

 به عدهباريك سوده يك اوقيه گرفته گرفته بر آن ربع رطل زيت انفاق انداخته بپزند و حركت دهند تا منحل گردد 

ازند و حل كنند تا غليظ گردد و بر آن عنزروت و كندر و بيخ سوسن آسمانجوني هر واحد دو درم باريك سائيده اند

استعمال نمايند و آنچه بدان انتفاع يابند مرهم باسليقون است چون فصل تابستان شديدالحراره نباشد و اگر قرحه 

غار او و دهن او فراخ نباشد بايد كه بر دهن جراحت پنبة كهنه و روغن گاو نهند و در آن عسل داخل كنند و يا در 

زراقه رسانند و اگر دهن جراحت فراخ بود و آن غائر باشد هر دو لب او با هم ضم كنند و آن ادويه منبت لحم ب

 به سويبربندند ليكن شديدتر لفائف او برباط نزد غور جراحت باشد و ارخاي آن نزد دهن او بود تا فضول و زرداب 

فل مائل گردد تا زردآب از آن دهن جراحت كشد و از آن خارج شود و عضو را بر شكلي دارند كه دهن جراحت به اس

 فوق فم جرح به سوي از اسفل آن راسيالن كند و اگر اين در عضوي ممكن نبود از جراحت زرداب بسيار آيد چون 

 كه جراحت را از اسفل موضع عضو نزد نهايت غور بشكافند تا ريم و زرداب از آن آن استغمز كنند پس صواب 

وضع صحيح بگشايند بعد از آن عالج كنند صواب تر باشد و همچنين امر در موضع سائل شود و اگر بشكاف تا حد م

گردد چون بشكافند و آنچه در آن از خون فاسد و ريم ورودي و  عالج اوراميكه در آن ماده حاصل شود جاري مي

 كهنه  كه از پنبةاين استغيره بود خارج كنند و پاك نمايند پس عالجش بمنزلة عالج جراحات غائر بود و آن 

 آن نگاه كنند اگر پاك به سوي صبح به عده موضعي خالي نگذارند اين در اول روز كنند كه آنخوب پر كنند تا 

گردد روغن گل با پنبة كهنه الزم گيرند و اگر غير پاك بود روغن گاو كهنه و پنبة كهنه لزوم نمايند و بدان چندان 

بدان  در اين  بخورد و از آنچهآن را قرحه كند و آنچه در آن بود پر كنند كه در جميع تقعير او برسد كه اين تنقيه

 و شراب هر واحد به سركه كه جراحت را بعد شكاف بشويند و آنچه اندر آن باشد بيرون آرند اين استانتفاع يابند 
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 و تنقية ممزوج بماءالعسل كه اين تجفيف و تنقية جراحت كند و او اين فعل بهر قرحة كند كه در آن زرداب باشد

و سائر اعراضيكه تابع قروح بود  تب آن كند بعد از آن نظر كنند اگر قرحه از زرداب و چرك پاك شده باشد و از

سليم باشد يك روز لزوم پنبة كهنه نمايند تا نشف كند و يك روز مرهم اسود معروف بباسليقون كه اين انبات لحم 

 چون بسوزند و جراحت بدان پر كنند و  استشقائق النعمانكند و فعل نيك كند و از آنچه گوشت را بروياند 

 سرشته بر جراحت مثل مرهم لزوم نمايند گوشت برويد و بسطح جلد برابر گردد به عسلفراسيون را چون بكوبند و 

ر پس بايد كه ادوية مدمل و خاتم استعمال نمايند و اين ادويه بايد كه خشك تر از ادوية باشد كه بدان عالج قرحه د

انبات لحم كنند و لهذا اكثر ادوية مدمله قابض بود مثل مازو و شب و پوست انار و گاهي اين فعل ادوية حاده كند 

 و اشخار نيم جزو و زنگار ربع يك جزو كه بگيرند اشنان فارسي اين استچون از آن اندك استعمال كنند و از انجمه 

 پاك كنند و بر آن اندك دوا نهند و يك بارآن بپاشند و هر روز جزو و باريك سائيده بر قرحه صبح و شام اندكي از 

 پوست انار و عروق هر واحد نيم جزو همه را يك جزويا بگيرند مرداسنگ و برگ سوسن و هليله و مازو هر واحد 

ند و  باريك سائيده بر قرحه بپاشيك جزو صبر و عروق و گلنار و مازو هر واحد ديگرباريك ساخته بر قرحه بپاشند 

 گويد كه اگر جراحت شكاف راست و هموار بود و از جرجانيعالج جراحات مركبه در عالج قروح مسطور گردد 

 زود خشك بندند و از طعامها و شيرينيها كه خون در بدن زياده كند پرهيز بايد كرد آن راگوشت آنجا نرفته باشد 

 به جهت حاجت نيايد و تدبيرهاي ديگر كه  شود و بجز بستن بعالجي ديگرر استتا جراحت آماس نكند و د

باب هيچ  در اين و سركه تر كنند و برگرداگرد جراحت نهند و به گالب  كه خرقه راآن استبازداشتن درم بايد كرد 

 بگيرند و ضماد كنند آماس را بازدارد و آن را قابض پخته باشند نيست به شرابتر از انار ميخوش كه  دواي نافع

 نيز سودمند بود و منفعت اين تدبيرها آن وقت ظاهر شود كه نظر كنند اگر فصد آن راراحت نبود اوراميكه از ج

 مخالف كشند و اندك كم كنند و اگر مسهل مناسب بود بدهند و همه به جانبواجب گردد اول فصد كنند و خون 

اگر بگشايد باز  ببندند يك روز يا جراحتهاي تازه را خشك بندند و در روز يا سه روز بسته دارند تا خون نكشايد و 
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دو روز ديگر بسته دارند تا محكم شود و صواب تر باشد و اگر جراحت ناهموار باشد و بر غور او بند نيفتد باشد كه 

 بشكافند پس عالج كنند و اگر اينچنين جراحت كهنه باشد عالج آن عالج قرحه باشد و باشد آن راحاجت آيد كه 

 عضو مجروح را بريدن واجب گردد و اگر جراحت غائر بود و سر او تنگ باشد از بسته شدن كه جراحت عظيم بود و

 زيت تر به روغن گل يا به روغنسر او احتياط كنند تا ريم در قعر او جمع نشود و اين چنان بود كه پارة پنبة كهنه 

كنند بفتيله فرو نهند و هر روز فتيله  كنند و بر سر جراحت نهند و ادوية رويانندة گوشت و مراهم كه عالج بدان مي

 از اين گاو تر كرده بر سر آن نهند اما اگر جراحت پر گوشت بود ادويه به روغنتر از سابق نهند و پنبة كهنه  كوچك

جنس بايد كرد برگ صنوبر در سركة ممزوج يا در شراب پخته و مازوي سبز و پوست انار و اقليمياي مغسول و 

 كند و بر ر است تنها يا آميخته جراحتهاي كوچك را گوشت بروياند و دهر يكشادنج عدسي بارتنگ خشك كرده و 

باالي اين ادويه و گرداگرد جراحت برگ حماض و برگ كاهو و برگ عوسج و برگ عليق بايد نهادن و اگر جراحت 

اعضائيكه قبول انجبار حقيقي  گويد گيالنيبزرگ بود پنير تر سودمند بود و پنيريكه از ماست گرفته باشند نافع بود 

 در اجزائيكه اتصال او تفرق نمايد و اين بچهار امر تمام شود يكي  استكند غرض در عالج او حصول اتصال حقيقي

جمع چيزي متفرق گردد پس اگر اين بدست سهيل نبود احتياج بدوختن شود يا قطع جلد زائد يا انبات لحم و 

 حفظ اين مجتمع تا مدتي كه در آن انتصال تمام شود دومزا از آن چاره نباشد مانند آن از آنچه در اجتماع اين اج

به كنند در تدبير بعض جراحات غائره و   و گاهي بستن ترك مي استو اين بسكون و بستن بود چه حركت مفرق

 در ريزد و آن ببه سويي كند كه ضرر را و بيشتر بود و چون ماده به موضع بستن در ديا انصباب خون كه آن جهت

 منع از وقوع شي سومهنگام جراحت را مكشوف گذارند وليكن از نهادن پنبه و مانند آن بر آن چاره نباشد اين 

غريب ميان هر دو جزو و آن غريب آب باشد يا روغن يا مو يا خون و مانند آن كه آنجا بود لهذا در عالج جميع 

دا واجب گردد چون خون صاف يا مريض سخت ضعيف بود  و اين قطع گاهي در ابت استجراحات قطع سيالن واجب

يكه از آن به قدركه بر آن از سيالن خون خوف سقوط قوت باشد و گاهي از اول امر واجب نشود بلكه سائل گردانند 
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 حفظ طبيعت آن چهارماز حدوث درم ايمن گردند اگر خوف حدوث آن باشد و قوت متحمل سيالن آنقدر باشد 

 تا در آنجا فضول  نشود كه  است و از آنچه در حفظ طبيعت آن عضو بدان  احتياج افتد تنقية بدنعضو بر اعتدال او

 كه آن يكي امر غذا پس در آن البدست از اعتبار چهار امر و اما ضعف او مندفع گردد به سبب موضع تفرق به سوي

 ملين طبع كه آن سومج حاصل بود و  در آن قوت مقاومت براي مزاكه آن دومالتغذيه باشد مثل مزورات  و  قليل

ترشي بود و در جراحات بايد كه از آب محافظت نمايند و همچنين از هواي سرد  ترش يا بي  كمكه آن چهارمباشد و 

 گرم كرده حاجت افتد بنابر تسكين درد و تسئيل دوا و ترقيق آن تا به روغنو كذا از روغن حار و بارد ليكن گاهي 

 نيم گرم و غير آن از به زيتوقت بايد كه تسكين نمايند بتكميد از خرقة گرم كرده يا ر اين  دبقعر جراحت رسد و

البطم به   آس و روغن گل به اندكي فرفيون نهند و يا بر آن علكبه روغن انفاق يا به زيت و بر آن قيروطي ها روغن

 ديودار به روغن آن راايم و  خة آن نوشتهاند و اما روغن مركب كه ما نس  آنچه اطبا گفته استاندك زيت پاشند اين

 كه عديل او نيست در اصالح جراحات هرچه دوا و مرهم كه در باب اصالح  استايم آن روغني مسمي ساخته

تر از آن بود به اين وجه كه آنچه دواي مذكور در هفته  جراحات تام المنفعت باشد منفعت اين روغن بسيار زياده

ايم و دوائي قريب بنفع او نيست مگر  شب آن عمل كند و بر خلقي كثير تجربة آن كردهعمل كند اين روغن در يك 

 اگر طبيب را كه آنايم و مفردات ادوية اين هر دو قريب يك ديگراند و بد مرهم جدوار كه نسخة آن نيز ما نوشته

از جراحت و ترك استحمام  هر دو دواي مذكور ظفر يابد محتاج پرهيز قرب آب بر اينبصيرت در صناعت او باشد و 

بايد كه بعد  ايست كه در جراحات استعمال نمايند پس مي ترين ادويه  اين هر دو موافقكه آننشود اما اوالً بهر 

تر بود زيرا كه با آن آب حمام ضرر نكند و اين هر دو دوا در  شكافتن جراحت نيز اينها را پر نمايند و مرهم موافق

 عضو مشرف بتاكل باشد كه در كه آن مگر ر استت و اگرچه نفع آنها در كهنه نيز بسياجراحت غير كهنه بيعديل اس

 گوشت بمراهم حاده مثل مثل مرهم زنگار و مثل مرهم رسل كه آنآن هنگام اين هر دو دوا استعمال نبايد كرد تا 

 مريض بر ترك حمام صبر كه آنشود قبل از   جراحات به اين هر دو دوا مندمل ميكه آنزائل شود و اما ثانياً بهر 
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 روغن و مرهم مذكور چون بر جراحات از اينكنند و سواي   اين در دو سه روز ادمال جراحات ميكه آننكند بهر 

استعمال كنند و آن تازه بود و زمانه بسيار بر آن نگذشته باشد اين هر دو جراحات را از تورم و از تغير رنگ او 

از رم حادث شود ايضاً آن هر دو نافع بود اگر گرم كنند و بر آن استعمال نمايند و انفع بازدارد و اما اگر در جراحت و

 هر دو ادوية مفردة اينهاست چون جمع كنند و باريك سازند و جراحت را بنحوي گرم نمايند پس بر آن بپاشند اين

ا رطوبتي ديگر داخل شده باشد نشف و بربندند كه اين ورم را دور كند و رطوبات او را نشف نمايد و اگر در آن آب ي

و تجفيف او كند و با وجود اين هر دوحاجت بدگير دوا نشود از من ياد دارند كه روغن ديودار و مرهم جدوار كه از 

تاليفات ماست از بهترين ادوية مستعمله است براي التحام جراحات و ادمال و خم آنها و منع سيالن خون از آن و 

 گويد كه جراحت اگر بسيط باشد خلو انطاكيهر دو غنا از غير آنهاست  در اين لة آن و غير ذلكمنع ريم تورم و ازا

عضو از عوارض مثل اورام و انصباب مواد بود پس اگر تازه باشد در عالج او كفايت كند باز آوردن اطراف او بنوعيكه 

توسط بندند و اگر خالي از عوارض مذكوره تقادم  بدو يا سه رفاده بر بندند و برباط دو سر مآن رابرابر ملتقي شود و 

 مذكور شد خراشيدن جراحت افزايند تا تازه گردد و با التحام هر دو طرف آن جهد نمايند كه تدبيري كهكند بر 

 در عرض واقع شودب سوزن بدوزند و هرگاه چنان چهمقعر او نيز ملتحم گردد و اگر التحام او بر بط ممكن نبود 

 غور او ممتنع گردد از اسفل ببندند در آن آنچه معد التحام باشد مثل صبر و مرداسنگ و به سببالتحام تقعير او از 

االخوين و مر و انزروت و كندر بپاشند و اگر جراحت مركب باشد عالج عوارض با وجود آن كنند پس نزالت و  دم

 مؤلد خون بسيار باشد چيزي كه ادمال از تناول اورام را بمر و انواع صندل و آب كاسني منع كنند و در زمانة انتظار

 و خربزهمثل گوشت و شيرين منع نمايند مگر با يبوست و هرگاه سفيدي جراحت و مواد او غلبه كند مجروح مثل 

شير بخورد و يا مائل به تيرگي شود پس مثل باقال خورد و اگر سرخي باشد مثل لحم بقر و يا سرخي رقيق شود 

رد و مثل اين موجب فضل طبيب شود حيله كنند در آنچه زرداب و ريم در آن پيدا كند به مثل گوشت ميش بخو

اين طور كه ربط او از اسفل محكم كنند و از نزد دهن او سست نمايند و تعليق عضو كنند اگر دهن جراحت از 
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بارد و  در اين  حبها نمايند و شكر و زنگاربه مثلاسفل اصاله نباشد بنحويكه بتعليق اسفل گردد بعد از آن در تنقيه 

 جريدالفعل سريع النجاه يافتيم و جراحت را از پاشيدن صندل خشك خالي نگذارند حتي كه آن رارا تجربه كرديم و 

چون در تضريس اخذ كند تقويت او ببرگ سوسن و مازو و گلنار و طينها و اشق و سندروس واجب گردد و اگر با 

 عسل و به مثله مذكور شد بايد كرد و نزد فرط مواد مذكورات خشك بپاشند واال ريم باشد تعاهد عصر او مع آنچ

چيزي  قبض و تنقيه كند مثل زيت انفاق و روغن مورد كنند و يا در آن مثل استخوان باشد بر آن بدان چهتمريخ 

 و از آنچه اصالح  بنهندبه عسل قوت جذب او باشد مثل روغن عطاس و زراوند مدحرج و كندر و اندك زاج آن را كه

 به عده گل خوب بسايند به روغن در سركه و ديگر بار يك بار كه مرداسنگ را اين استجراحت و انبات لحم او كند 

 صحت بخشد تنقية مواد و اجزاي غريبه و به سرعتمرهم سازند پس سفيداب افزايند و استعمال كنند و از آنچه 

بقه از مراهم و ذرور و گاهي غور جراحت بعيد بود و ريم كند و محتاج چرك بعصر است اگر ممكن بود واال ادوية سا

 آن نمايند اگر قرب به سويهنگام مبادرت  در اين بشكافتن از اسفل غور گردد و تا پاك كردن آسان شود پس

نضج  نضج يابد زيرا كه شكافتن در سمين قبل كه آن فاسد نكند واال مهلت دهند تا آن رامفصل و عظام باشد تا 

 برند و هرگاه صحت ممتنع كار به و گاهي غور بنوعي باشد كه شكاف آنجا نرسد پس ادوية حاده  استفساد عظيم

 اين استگردد و سيالن زرداب زياده شود در جراحت استخوان فاسد باشد كه گشادن او و خاريدن او واجب بود 

 ديگر كنند مثل بودن به سبب استناد عسرالبرء عالج جراحت اگر در عضو ظاهر باشد و اما در جراحت اعضاي باطن

عضو عصبي چه عصب عسرالقبول براي التحام است و يا متحرك مثل حجاب صدر چه حركت نيز منع التحام كند و 

كه جروح باطني قليل البراء است و گاهي عاجت اين استيا ممر و مقر اخالط لذاعه باشد مثل رودة صائم و حاصل 

 اگر ماده كثير بود و ورم دور و اشتداد نمايد تا از آن ميل چنان چه جانب مخالف به فصد جروح ادعا نمايد در عالج

االخوين و اقاقيا و انزروت و كندر بپاشند و   عنايت كند مثل ذرور صبر و مر و دمكه آنكند و تسكين او نمايد بهر 

ا ورم بود به آب گشنيز و كاسني استعمال گرداگرد او ميان رفايد مرجان و گل سرخ و صندل سوده باشند و اگر ب

كنند و اگر در فضاي او رطوبات و بخار پيدا شود ازالة او با پنبه و ذرور سابق ممزوج بزراوند و توتيا و اقليمياي فضه 
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 به عده بگذارند آن را بندند و جائيكه از آن زرداب سائل شود به تدريج آن راو ايرسا كنند و آنچه قريب غور باشد 

به الج مثل قروح نمايند پس بايد كه از پنبة كهنه پاك كنند بعد آن مراهم مدمله مثل باسليقون و داخليون نهند ع

 آنچه ختم آن نمايد مثل مازو و جوزالسرو و عروق و برگ سوس و گلنار و مرداسنگ و هليله و سندروس و عده

گاه نوعي از جراحت با چيزي از خلل در مزاج مركب  برند و هركار بهاطيان و مرتك و پشم سوخته بزفت و مانند آن 

شود تعديل به تنقيه كنند و گاهي عقب جراحت فصد واجب گردد اگر از آن مانع نبود و اگر آنجا ضربان باشد 

به تسكين او بتكميد مثل انار شيرين مطبوخ در شراب كنند و هرگاه چيزي متعفن شود و منع اندمال كند ازالة او 

گار كنند پس اگر بزرگ شود به آهن دور نمايند و اگر استخوان باشد بخراشند و هرگاه حبس خون  مرهم زنمثل

 مازوي مطبوخ در شراب يا مطفي در سركه و كذا نسج عنكبوت و به عدهمعتذرگردد سير سوده يك روز پر كنند 

 و طباشير و سداب سوده است غبار آسيا و آنچه التحام جروح بزودي نمايد پوست بيضه و سعدد و اقماع رمان ترش

 كه به سرشند كه شب و كافور و صبر در آب گندنا و زيت كهنه حل كنند و بدان ادوية جروح اين استو از مجربات 

اين به كند و با وجود اين همه حفظ مريض از گرمي و سردي مفرط و از آنچه مولد خون باشد مثل گوشت و حلوا و 

ر بايد كرد و البدست از تفقد حال جراحت چون قرحه شود كه آيا از سوءمزاج است حدت ماده افزايد مثل پياز و سي

 اگر تيره رصاصي نمايد سودا پيدا شده باشد يا مريض مثل باقال و لحم بقر خورده باشد و چنان چهپس اصالح كنند 

 مؤلف زمردهذا القياس اگر بسيار سرخ و با التهاب بودن خون غلبه كرده باشد يا مؤلدات او خورده باشد و علي 

 در قروح لثه گذشت و اگر چرك بسيار شود جاليات مثل بدان چهگويد كه اگر جراحت غائر باشد انبات لحم نمايند 

 مجرب دافع درم جراحت و مرهم برند كار به مدمالت از مراهم و غيره به عدهصبر و كندر و زراوند و ايرسا و شكر 

 عجيب مجفف جراحات و قروح ذرور مناسب به قدر گل يا روغن گل هر واحد منقي آن آرد گندم زردي بيضة روغن

 قاقلة صغار دو جزو ذرور خشكند كه درختان گذشت آن مجفف يك جزوو مسكن درد اسرنج ابقر سوخته هر واحد 

 براي اقسام جروح سيما تازه و قروح و  است و مجرب و از مجربات اين روغن شيخ صنعان استبه سرعتملحم 
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السوس ديودار هوجويه پوست مغيالن زردچوب هر واحد چهارصد مثقال روغن كه از پنبة   اصلصفت آن صور نا

ذرور دانه يا تخم كتان باشد شش صد مثقال در آب سه من تبريز به آتش ماليم بجوشانند تا آب فاني شود 

لع را تحليل كند گل ارمني گل  ادمال نمايد و سبه سرعتكه از اسرار مجربه است جراحات مزمنه را اسيقوالن 

به  درم كندر دو درم گلنار سه مثقال و يك و نيمسرخ هر واحد دو ثلث مثقالي جفت بلوط يك مثقال مر صاف 

 به عسل رسيده كه شادنج گوشت زائد را بخورد و صبح روياند و براي جراحت عميقه زراوند طويل و كرسنه تجربه

 و عالج  استتازه و قطع خون و تسكين درد آن كافور به ادوية مناسبه مجربمجربست وبراي قروح حاره و جراحات 

 بيايد و منع ادمال آن و شرب فادذهر ملذوعهجراحات اسلحة مسمومه جذب سم است به ادوية جاذبه كه در سموم 

ا هر ذرور مقناطيس عجيب ست و شستن آن به آب خاكستر چوب انجير و نمك نهادن محاجم و ماهي شكافته ي

   استماكيان نافع

   جائفه نامندآن راعالج جراحت بطن كه 

اگر جراحت بجوف سر كرده باشد هرگاه زخم بر شكم رسد در روده و ثرب بيرون آمده باشد بايد كه بزودي اندرون 

  شراببهسو بازگردانند و جلد شكم بدوزند و اگر دير شود و از مالقات سردي هوا روده منتفخ گردد اندر نرود بايدكه 

 گرم تر كرده تكميد روده كنند تا كه نفخ او زائل شود و به آب گشنيز و به شراب بشويند يا ابر مرده آن راگرم 

 پشت او خم شود روده اندر رود و اگر چنان چهصندل حوالي او سرد نمايند پس دستها و پايها گرفته بردارند 

 سوده بر امعا بمالند كه از بوي به همز و روغن و شهد هر سه خودبخود نرود و از دست بلمائمت اعانت كنند و يا پيا

رود و  آن اندرون رود و اگر مگسها را در هر دو دست ماليده دستها نزديك روده برند نيز از بوي اين اندرون مي

 گويد غشائيكه بعربي مراق البطن گويند چون بشكافد روده بيرون افتد پس اگر جراحت جرجاني  استمجرب

بود روده بجاي خود باز نرود و عالجش دو گونه بود يكي بتحليل نفخ به اين تدبير كه اسفنج به آب گرم تر كوچك 

كنند و بفشارند تا آب برود و گرمي در آن بماند و بدين اسفنج تكميد كنند تا باد بدان حرارت تحليل شود و تكميد 
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 اگر باد به اين تدبير تحليل كه آنه رنگ بايد دوم  قابض گرم كرده محلل تر بود و اين شراب قوي و سيابه شراب

نپذيرد جراحت را فراخ بايد كرد و روده را بجاي او بازيابد برد پس بدوزند و دوختن چنان بايد كه دوري و نزديكي 

 زخم سوزنها معتدل بود نه پس فراخ باشد تا روده را نگاه نتوان داشت و نه بسيار تنگ تا زخم سوزن درهم نيفتد و

صفاق اندروني را با مراق البطن ملتصق سخته نگاهدارند و زخم سوزن اول بر لب جراحت مراق زنند و اندرون آن 

به  بن سوزن چنان كه بگيرند و سوزن بازگردانند و بديگر لب مراق بگذارنند به همبگذارنند پس همه لب صفاق 

 جراحت بزرگ بود كسي ديگر لبهاي جراحت ين  سان همه جراحت دوخته شود و اگربه هم خويش دارند تا سوي

گرفته نگاه دارد و اندك اندك بدوزنده باز گذارد تا او بدوزد و بستن جراحت را رفاده سه تو بايد بر شكل سنبوسه 

 جراحت خطي مستقيم بود و دور رفاده يكي از اين سو بود و يكي سوي خط تا لبهاي جراحت را نيك چنان كه

ل رفاده بر رخ جراحت نهند                       و مجروح را بر شكلي خوابانند كه گراني رودها  شكبر اينفراهم گيرد 

 چپ بايد كرد و اگر بر جانب چپ به جانباز جانب جراحت دور باشد مثالً اگر جراحت بر جانب راست بود ميل او 

تر بايد و اگر بفوق باشد سينة او بلندتر   راست بايد و اگر جراحت به اسفل شكم بود سينة او پستبه جانببود ميل 

بايد تا گراني روده از موضع جراحت دور بود و اول دواي رويانندة گوشت بپاشند پس جراحت را بربندند و چون 

 گرم كرده تر كنند و بر بغل و بن ران او نهند و حقنة لين از لعابها و به زيتجراحت بسته باشند پارة نمد مرغزي 

 سياه قابض نيم گرم كنند اما اگر به شراب آرند و اگر جراحت بروده رسيده باشد حقنه به عمل  ساختهها روغن

 شدن نباشد و اگر برودهاي سفلي افتاده باشد عالج ر استجراحت برودة صائم افتاده باشد عالج سود ندارد و اميد د

 خويش بگردد و بيفسرد و اگر بجايش باز توان كرد و اگر ثرب بيرون آمده باشد در حال كه هوا بدان رسد از طبيعت

نهند بوسيده شود بدين سبب اطبا هرچه از آن بيرون آمده باشد ببرند و جدا كنند به احتياط تمام و بجاي او باز 

 كه اين استنويسند كه غرض در شق باطن احشا   ميگيالني و الرئيس شيخنهند كه مضرتها از آن تولد نكند 

الدم نمايند و ادوية نافعه در هر دو غرض اول   كه خون در باطن منجمد گردد و منع نزفملتحم سازند و نگذارند
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 كه آن استاعني الحام جراحت و عدم ترك خون براي انجماد مثل عدس  بزرگ است چون در سركه بپزند و بهتر 

شد احتراز نمايند و يا به استعمال او مبادرت نكنند و از اشياي ترش والسيما از سركه و آنچه در آن قوت او با

 گفته كه قنطوريون دقيق را تجربه كردم و دواي عجيب يافتم و بعد اين بولسقنطوريون غليظ يك درم بخورند و 

 سمقرطون نامند پس بيخ سوسن پس آرد كرسنه است و گل مختوم را در الحام و آن را كه  استدر مرتبه دوائي

  دانگ بزرالبنج بماءالعسليك و نيم براي منع نزف بياشسامند مثل  و اما آنچه استمنع انجماد خون غناي عظيم

الدم و نفث آن و اما جرح و شق ظاهر پس عالمي گفته كه هرگاه مراق البطن   و سائر ادوية مذكوره در منع نزفاست

ري از بشكافد حتي كه بعض امعا بيرون آيد بايد كه كيفيت ضم كردن معاد داخل كردن آن معلوم كنند و اگر قد

ن ربط برباط چست يا نه و دوختن جراحت يا نه و كيفيت طريق دوختن افتد آن استثرب بيرون آيد پس احتياج بد

 در تشريح مراق ذكر كرده كه موضع خصرين اگر بشكافد در خطر كمتر از موضع بهره باشد و بهره جالينوسو 

 از بهره پس اگر جراحت عظيم بود چند امعا وسط بدن است و خصرين از هر دو جانب راست و چپ بعد هار انگشت

تر و عسر باشد و اما در جراحات صغار اگر مبادرت به ادخال روده قي الحال نكنند  بيرون آيد و ادخال آنها صعب

 كه معتدل العظم باشد آن استمنتفج و طبر شود و از آن خرق داخل نشود و لهذا اسلم جراحات واقع بمراق خارج 

يكه براي خاص است به موضع رودة بيرون آمده  را كه آن چيز است اول به چندجراحات محتاج و گفته كه اين 

 جهد كنند تا كدام عضو را از كه آن بر آن دواي موافق نهند و چهارم كه آن بدوزند و سوم كه آنبازگردانند و دوم 

مام داخل كنند دست و پاي او  نرسد و اگر هوا سرد باشد مجروح را در حبه هم آن خطر به سبباعضاي شريفه 

كنم براي طبيب بهتر طريق دوختن جراحت شكم پس گويم كه  گرفته بردارند تا روده داخل شود و من بيان مي

 آن احتياج التصال ميان صفاق و مراق بود بايد كه طبيب ابتدا كند و سوزن را در جلد به سويهرگاه امري باشد كه 

رگاه سوزن در جلد و در عضلة كه بر استقامت در طول بدن رفته نافذ شود كنارة  داخل درآورد و هبه سوياز خارج 

 خارج نافذ به سويجانب ترك نمايد و در آن سوزن داخل نكند و سوزن را در كنارة ديگر از داخل  در اين صفاق را
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 داخل نافذ كند و كنارة سويبه  در نفس اين كناره از مراق و از خارج آن راكند و هرگاه در آن نافذ نمايد بار ديگر 

 مع انفاذ او در آن را خارج نافذ نمايد و به سوينب است بگذارد و سوزن را در كنارة ديگر از داخل در اينجاصفاق كه 

 ابتدا ايضاً از نفس اينجانب كند و به عدهصفاق در كناره مراق كه در ناحية اوست نافذ كند تا در آن همه نافذ شود 

 به عده خارج است بدوزد و سوزن را از جلد كه قريب اوست بيرون آرد به سويصفاق در جانب ديگر مع كنارة كه از 

 از جلد كه آن راجلد بازگرداند و كناره صفاق كه در جانب ديگر است مع اين كناره از مراق بدوزد و  در اين سوزن را

 همه جراحت دوخته شود بر همين مثال و كه آن آرد تا به عملدر ناحية اوست خارج كند پس اين را مره بعد اخري 

 ي كهبه چيزرشته در نرمي و سختي معتدل باشد و هرگاه روده اندر رود و بوضع طبيعي خود عود كند تدبيرش 

بدان تدبير جراحات ظاهري كنند بايد كرد و هرگاه در روده نافذ ثقل نافذ گردد تدبير او تلئين آن قفل است اگر 

 به انگشتها از موضع ديگر آن ثقل را به عده آن است ريختن آب گرم بر آن و مانند به مثلخشك شده باشد و آن 

 بعض ثقل رجوع كه آن اسفل از موضع جراحت و مريض بر پشت خوابيده بود و همچنين كنند تا به سويغمز كنند 

كند و اگر رجوع نكند و از  به آب گرم نطول كنند و هميسان عمل نمايند تا همه آنچه خارج شده رجوع به عدهكند 

احتباس او بر مريض خوف باشد از شكافتن مافوق او وغمز چاره نباشد تا ثقل رجوع كند اگر ممكن بود و مهماامكن 

 گفته بقراط تدبير جراحت ظاهري كنند و به عده آن اضطرار بود به سوييكه به قدرجراحت را وسيع نه كنند اال 

 خارج شود البد متعفن گردد آنچه از آن بيرون آيد و اگرچه زمانه اندك لبث كه چون ثرب از شكم در جراحت او

يكه از ثرب متعفن شده به قدركرده باشد پس بضرورت واجب است كه مافوق او از جلد قطع كنند و شق نمايند و 

 يا بال دوخت قطع نمايند و آنچه از آن غيرمتعفن باقي ماند در جوف داخل كنند و پس بدوزند و ادمال نمايند و

  بالجمله واجب است كه در دخول اور استمندمل سازند موافق حال و ثرب در سرعت تعفن شديدتر از روده و جگ

شود و ثرب سياه يا سبز شود واجب است كه آنچه از آن متعفن شده باشد قطع كنند  تأخير نه كنند و اگرتأخير 

 به عدهزرگ و بر اطراف مضمومه از هر دو جانب  قطع بچسپانند بعد بستن اطراف عروق به ابريشم و يا بگيرند مور ب
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 قطع نمايند آن رااز مقراض ببرند بنوعيكه سر آنها آنجا باقي ماند و بعد از آن آنچه قطع كردن او از ثرب مناسب بود 

 بر آتش گرم نيم مذكور شد و تضميد او بصوف مبلول در شراب كهنه عفص چنان چهو باقي را داخل كرده بدوزند 

الراعي   مريض را اشربة قاطع خون مثل شربت عناب و بارتنگ و عصيبه عده بايد كرد گرم نيم گل به روغنكرده 

 كه بخياطت معروفه يا بسر آن است با شراب عفص كهنه حقنه كنند و نزد من اولي گرم نيم گل به روغندهند و 

 كند به ر است دآن رارهم جدوار پر كنند كه اين هر دو  و بودار و مبه روغن حواشي جراحت به عدهمورچه بدوزند 

اهللا تعالي و اگر جراحت در بهره واقع شود در آن خطر بيشتر و دوختن او نيز دشوارتر و اگر در اسفل معده افتد  اذن

د و ي او ممكن بور استصحت او ممكن است و اگر در فم آن واقع گردد البته صحت نيابد واگر در زوائد كبد افتد د

   كه سابق مسطور شدĤن استاگر در جرم آن باشد آن به نشود و باقي هم

  عالج جراحت راس

جراحتي كه بر سر افتد و از آن استخوان سر نيز شكسته گردد و آنر شجه نامند و جمع او شجاج است پس اگر 

اخته باشند بپاشند و اگر االخوين س استخوان سر شكسته نباشد ذرور ملحم كه از صبر و مر و كندر و اقاقيا و دم

 بمراهم به سازند و ذرور مذكور با وجود الحام به عدههاي او بيرون كنند  استخوان شكسته باشد واجب است كه ريزه

 گويد كه اگر جراحت در سر باشد و تا زير قحف نرسيده باشد اين دوا استعمال مجوسينمايد  جبر عظام هم مي

االخوين باريك سوده اندازند و  سه درم و بگذارند  و بر آن صبر و مر و اقاقيا و دمكنند بگيرند روغن گل ده درم موم 

فرمايد كه تدبير استخوان در جراحت شجاج و آنچه از اعراض محوقه او   ميشيخمرهم ساخته استعمال نمايند 

د ادني و دواي مجفف عارض شود و در باب كسر عظام و جير گفته آيد و اما ملحمات قروح او كه خارج از سحاق باش

االخوين بر آن پاشند و همچنين ادوية   كفايت باشد پس دواي راسي مرتب از صبر و مر و كندر و دمآن راخفيف 

 سيالن خون باشد عالج به ادوية نمايند كه در باب در اينجاخفيفه از آنچه در عالج جراحت مذكور شد و اگر 

 حسب كه آنرا دماغ ماكيان بريان كرده آنچه ممكن باشد بخورانند بهر  كه صاحب او  استالدم ذكر كنيم و الزم نزف
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 و همچنين آب انار ميخوش و ر استراي ديگ در اين الدم است و اگرچه گواهي قوي او مقوي دماغ و حابس نزف

بر  كه بگيرند خمير ترش خشك و سائيده اين استالراعي كنند و از ادوية جيده براي جراحت و خون  تضميد بعصي

آن پاشند و تر نكنند و همچنين پوست جو با پودينه كوفتگي سر را نافع بود و سائر تدبير از باب عظام برگيرند 

 اشيائيكه ادمال به عده بچيزي قابض مثل شراب و سركه و ملح بشويند آن را گويد كه در شجه بايد كه اوالً گيالني

 استعمال كنند و اين دوا منعفت عظيم كند بگيرند سفيداب جراحت نمايد مثل مراهم وسمه و لينه از مراهم ابيض

 كفايت پس شيح را به آب بسايند و با آن سفيداب آميزند و بر آن روغن به قدر روغن مور و يك جزويك جزو شيح 

 مور سوده استعمال نمايند به روغن و با آن قشور مس آميخته به روغنمورد ريخته استعمال كنند و يا خوب شسته 

 سحج و  كهييدوا صفت و روغن خروع و روغن آس بسايند و استعمال كنند به شرابگل قيموليا و مرداسنگ و 

شجه و جراحات مزمنه در لحوم مشائخ و لحوم لينه را نفع كند بگيرند مرداسنگ ذهبي هشت درم موم ده درم 

 باقي ادويه بر آن انداخته بچيزي دهبه ع توطولي و نيم مرداسنگ را با زيت بپزند به قدرصمغ صنوبر ده درم زيت 

عريض حركت دهند و در صاليه بمالند پس استعمال كنند و سزاوار نيست كه جلد از جراحات قطظع كنند بلكه 

بايد كه بشكافند و دوا بر آن نهند كه آن در آن هنگام بچسپد و اگرچه سياه شود و اما اگر لحم بگشايد اندمال او  مي

جرح را لذع عارض شود از اشيائيكه نزد تنقية مس او كند و هرگاه بر سر جراحت افتد و دشوار گردد زيرا كه 

 اگر چنين كنند بر مريض هالك ارند ليكن كه آنبنواحي دماغ و فشار سد مبادرت به ادوية مدمل و ملحم نشايد بهر 

بعد از آن مراهم و ذرورات ملحمه  تر كرده تا سه روز بدارند تا از درم و تشنج ايمن گردد به زيتدر آن پشم پاره 

 و عسل به شرابمثل ذرور معمول از مر و صبر و ندر و مرهم اسود و مانند آن استعمال نمايند و اگر زراوند سوده 

 مصطكي يا به روغنبپزند تا غليظ گردد و بر خرقه ماليده بر جراحت نهند جراحات سر را نافع بود و بارتنگ خشك 

 و آن در  است گويد كه جميع جراحات كه در سر واقع شود شش نوعطبرينيز سود دارد روغن مورد مرهم كرده 

  شود   مع عالج هر واحد از آن مسطور ميدر اينجاعالج امراض راس از ضربه و سقطه و تفرق اتصال مذكور شد و 
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  اول قاشره

 باشد دهن او گشاده گردد و  كه اگر عظيم متباعداين است است كه از جلد تجاوز نكند و عالجش  و آن جراحتي

 كه اول آن استها ضم نمايند اگر اين ممكن بود واال بدوزند و طريق دوختن  ميان هر دو لب او كبير شود برفاده

 جلد عليا مستقل به سوي جلد اسفل بتوريب باشد و نفوذ ديگر از جلد سفلي به سوينفوذ و سوزن از جلد اعلي 

 اسفل باشد بعد از آن بر آن اين ذرور بپاشند به سويدر هر دو جلد مستقيم از فوق براي نفوذ اولي بود و سوم نفوذ 

االخوين اقاقيا عصارة لحيةالتيس صمغ انجره صمغ صنوبر و مر و كندر مساوي بطول بر آن پاشند و بااليش اين  دم

سنگ سوده اندازند و  بر آن بر آتش اندك زفت خوشبو و مردابه عده گل به روغنمرهم نهند بگيرند موم روغن 

 سرد گردد و جالينوس اين كه آن از آتش فرود آورده و همواره حركت دهند تا به عدهحركت دهند تا به جوش آيد 

  مرهم بمرهم خياطت ناميده

  دوم ملحمه

 گاهي محتاج بدوخت نبود و كه آن كه گذشت غير  استو او آن است كه در جلد مع لحم افتد و دواي اين همان

ياج بدان نباشد عالج بمراهم ملحمه معمول بصموغ سازند اگر مزاج مريض گرم نباشد و صداع بدان هيجان چون احت

 كه سابق ذكر كرديم سواي  استنكند واال در آن سواي مرهم ابيض معروف بكافوري مغسول استعمال نكنند و او آن

مغسول گردد و سفيد شود و چون سفيد شد و رنگ  كه آن در هاون اندازند تا كه آن او را به آب بشويند بعد از كه آن

 تغير جراحت تغير عالج بود زيرا به حسباو نيك گردد و در قوام مسكه شود اندك كافور غيرمصعد بر آن اندازند و 

 قبول نه آن راكه جراحت گاهي سخت شود و دوا قبول نكند و نگذارد و گاهي رطب گردد و مراهم سيالن نمايد و 

 آن از به قطع مثل جلد مدبوغ شود و گاهي لب جراحت متفرق گردد پس محتاج كه آنشك گردد تا كند و گاهي خ

  آهن يا به ادوية حاده شود تا آن را بخورد 

  سوم موضحه
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 كه غشا قطع شود و تا استخوان رسد و استخوان مكشوف گردد تا بحس درآيد و عالج اين در اكثر آن استو اين 

 و روغن گاو كهنه و مانند آن بپوشند و واجب به زيت آن رانج روي مهلك پيدا نشود و حفاظت او از هواست تا تش

است كه در جراحت تامل نمايند اگر موضحه باشد و رعايت آن كنند كه تشنج نيفتد پس اگر متشنج شود صحت 

نگور سوخته و  كه عالج به اين مرهم غسل نمايند بگيرند تخم ا استممتنع گردد و چون تشنج شود سبيل او آن

 زيت ساخته اين ادويه بر آن اندازند و از آتش به روغن موم روغن به عدهمرداسنگ و سفيداب هر واحد يك درم 

فرود آورده اندك عسل سفيد بر آن ريزند و حل كنند تا مخلوط گردد و اندك از آن بسر قاشق گرفته بر كف دست 

 بمرهم موافق رو به عده جال دهد آن راتشنج گردد بنهند كه  بر آن جراحت كه مبه عدهممزوج كنند تا نرم شود 

كنند و بهترين مراهم براي اين جراحت چون موضحه باشد مراهم لينه است كه از شحوم و مرداسنگ و سفيداب 

 بر استخوان لحم قوي ملتزق جراحت چون موضحه باشد كه آنسازند و معالج جهد نمايد كه جراحت تختم نكند تا 

 كه تامل نمايند تا استخوان بسيار  استنه است كه از شحوم و مرداسنگ و اگر نبات لحم ممتنع گردد الزممراهم لي

ها باشد به آلة خراشند و معمول از از اينصلب نشود تا آن كه مثل آبگينه گردد و يا سبز و سياه شود پس اگر چيزي 

   بخراشند گوشت بسهولت برويدآن را كه چون ي كه جراحت آن شكل را وجب كند بخراشندبه شكلآهن بسيار تيز 

  چهارم هاشمه

 كه چون جراحت بر سر افتد استخوان قحف شكسته گردد و بغشا مضرت نرساند پس اگر اجزاي آن استو او 

 قائم و مستوي كنند عالجيكه در موضحه گذشت آن را كه اگر ممكن بود اين استاستخوان متفرق نشود سبيل او 

 عالج به عدهكه موضع استخوان را بزراوند طويل مدحرج باريك كوفته به آب سرشته ضماد كنند بايد كرد و بايد 

 و شراب مطبوخ منعقد سرشته بفتيله آلوده بعد از آن بمراهم عالج به عسلكنند بمر و كندر مساوي باريك سوده 

 وجوب صورت به حسباو را كنند و غذاي مريض كله پايچة و عضلة لحم سازند و حفظ مزاج او نمايد و مراهم 

  جراحت و تغير آن تبديل كنند
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  پنجم ناقله

 كه از ريزة آن است كه استخوان از موضع خود نقل كند و خارج گردد اندك يا بسيار و سبيل اين آن استو او 

 ريزة  اگر در آن قدري ازكه آناستخوان نگذارند اگرچه كم و كوچك باشد و جراحت را از استخوان پاك نمايند بهر 

 بمراهم رويانندة گوشت عالج كنند و غذاي مريض كله پايچة و عضلة به عدهاستخوان باقي ماند التحام را منع كند 

   وجوب صورت جراحت و تغير آن تبديل كنندبه حسبلحم سازند و حفظ مزاج او نمايد و مراهم او را 

  ششم مامومه

 كه بر دماغ پيچيده و الزم است كه از هوا حفاظت  استقيقرسد و اين غشاي ر الدماغ  كه به ام استو آن جراحتي

 اگر مبضع بدان رسد بر آن خوف كه آنالدماغ را حذر كند بهر  نمايند و معالج از رسيدن مبضع يا انگشت او ام

هالكت بود و اگر هوا برسد خوف تشنج و جنون بر آن باشد و از افتادن چيزي از روغن در اوائل امر او اندر نفس 

راحت اجتناب نمايند و عالجش بعالج ناقله كنند به اتم لطف و خياطت و كمتر ديدم كسي را كه جراحت از قحف ج

او تجاوز كرد حتي كه دماغ  او گشاده شد و زنده ماند و ممتنع نيست كه به شود پس هرگاه طبيعت بر آن لحم 

و ايضاً بر طبيب واجب است كه به آبلة دشبذي نسج نمايد و جزو منكشف از دماغ بپوشد از صحت نزديك باشد 

 گاهي صاحب جراحت هالك شود و اين بدترين انواع كه آنبردماغ او يا بر گوشت روئيده بر آن غمز نه كند بهر 

  جراحات مذكوره است

  جراحت عصب و عضله

شدخ نامند اگر  شق گويند اگر كثيرالعدد باشد و آن را گويد كه تفرق واقع در عصب اگر در طول او باشد خجندي

 گويد كه رض فسخ يك معني دارد و آن تفرق گيالني بتر گويند و آن راي باشد و اگر در عرض او بود هم چند

 كثرت حس و به سبباتصال واقع در طول عضله است و مع ذلك كثيراالجزا و قاشي و غائر بود و بدانند كه عصب را 

يد و آالم عظيم واقع شود و گاهي با آن اختالط عقل و تشنج شدت لمتصال او بدماغ از تفرق و جراحات اوجاع شد
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فرمايد كه چون عضله را فسخ   ميشيختر از آن باشد كه در عرض افتد  بود و جراحت واقع در طول عصب سالم

 آن خون بسيار به سويعارض شود و بدان سبب ميان اجزاي او تمدد بسيار از تفرق اتصال عارض گردد و المحاله 

 اكثر كه آن كه در آن خون مجتمع شود و متعفن گردد بهر اين استاين ضرور ورم پيدا كند و كمتر احوال او ريزد و 

آنچه رجاي تحلل او كرده شود از مناسي بود كه بضغط واقع از فسخ در خارج و بضغط واقع از ورم در داخل تنگ 

گردد و گاهي تابع فسخ و سقطه و صدمة غده شده و لهذا اگر تدارك اين امر در آن كرده نشود مودي بفساد عضو 

 به اعادة اتصال ليف  گردد پس مبادرت بعالج او واجب بود تا سرطان نشود و الزم نيست كه در هتك اطراف عضلة

منقطع مشغول شوند بلكه به تسكين درد پردازند و جرجاني گويد كه در جراحت عصب بسيار باشد كه بدون تقدم 

خالي نباشد و گاه باشد كه در غير  تب  ظهور ورم عظيم در عصب يا در عضله ورم عصب ازبه سببالي تشنج افتد 

رنج دهد و حال جراحتها كه  موضع جراحت آماس پديد آيد و تشنگي غالب شود و دهان خشك گردد و بيخوابي بي

آن ست افتاده باشد و بايد دبر او تار بود و بر عضله افتد همين باشد خاصه اگر بر وتر باال كه بسر عضله پيوسته ا

 منعقد آن را جوهر عصب مخلوق از رطوبت جامد است كه برودت كه آن كه عصب زود عفونت پذيرد بهر است

 كه آن عفن گردد بنابر به سرعت حال بود و بهر حرارتي و رطوبتي غريب كه بدو رسد بر اينه هر يكساخته و هر جو

 ضرر دارد و از آب سرد تشنج كند و از آب گرم عفن گردد و آن رام بدان پخته شود و بدين سببب آب سرد و گر

 درد بنشاند دوم كه آن گرم كرده حاجت آيد از بهر دو كار يكي به روغنروغن هم زيان دارد ليكن گاه باشد كه 

وغن  ادويه را رقيق كند و بقعر جراحت رساند ليكن چون پيوست ادويه با رطوبت روغن برابري كند مضرت ركه آن

تر باشد و همچنين نضج او و قبول او براي عالج بطي  ظاهر نشود و گاهي عصب مجروح ورمي كند كه ظهور او بطي

بود و گاهي عصب متقرح گردد بقروحيكه التحام و نضج او بطي باشد و هر جراحتيكه در عصب افتد يا نخس بود يا 

 در طول بود يا در عرض پس ليف صحيح از از ايند شق و شق يا به انكشاف عصب باشد يا بغير انكشاف و هر واح

 در مجاورت مقطوع متالم شود و بدان متادي شود و آن مودي بدماغ گردد و در تشنج و امراض عظيم اندازند و ايضاً
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تر  هنگام بدان مضطر گردند كه عضوي مجروح را از تن جدا بايد كرد تا از آفتها خالص يابد و جراحت غشا سليماين 

آن  غشا طاقت دوختن دارد و بدانند كه جراحت اوتار و عصبها و آماس دور و كه آنراحت اوتار و اعصاب بود بهر از ج

 نسوزد و نه خشكي آن او را خشك آن را ادوية لطيف يابد و گرم و خشك و معتدل در گرمي و خشكي تا گرمي را

 در اول عالج و در آخر دواي قابض  خالي بود خاصهكند و بايد كه در آن قوت جاذبه باشد و از قوت قابضه بايد كه 

كه در آن قوت جال باشد چون روي سوخته و توبال مس و مانند آن استعمال كردن روا باشد و روي سوخته 

بسايند و سركه حرارتي لطيف  در اين آن را پديد آيد اگر به سركهدوايست كه جوهر او ثقيل است و لطافت در آن 

 مرض رساند و اگر چيزي به موضع لطيف گرداند و قوت آن را آن رازهاي غليظ بود ظاهر كند و را كه در جوهر چي

سخت گرم بود گرمي آن را بشكند و معتدل گرداند تا گرم كردن آن به اعتدال بود و خشك كردن آن تمام بود و 

و در آن بزرگ بود و  در آن تيزي باشد تحمل آن نه كند و مضرت اچيزي كهاگر عصب برهنه شده باشد هيچ 

 در قطع عصب عالج بگرمي گرايد چنان كه كرده بايد گرم نيمهمچنين ادوية كه بالفعل سرد بود متحمل آن نگردد 

و عضله بايد كه از هواي سرد و آب گرم محفوظ دارند دو و سه روز آن عضو را در روغن زيت نيم گرم  غرق كنند تا 

گل و روغن مورد به اندك فرفيون بمالند و اگر روغن زيتون بدست آيد بهتر از حدوث ورم ايمن ماند بعد آن روغن 

 صاحب كامل داغ دهند به روغنبود و از شرب آب سرد حذر كنند واگر تشنج حادث شود عصب را قطع كنند و 

ند روز بگذرد  بر آن چكه آنگويد كه هرگاه جراحت بعصب يا قريب از آن واقع شود بايد كه به الحام او نه پردازند تا 

و از حدوث ورم ايمن گردد چه هرگاه به عصب ورم حادث شود از تشنج امن نباشد و آن تشنج تا دماغ رسد مريض 

 گاؤ به روغن كه بر آن ادوية مقتحه نهند و عضو را اين است آوردن سزاوار بود به عملهالك شود و آنچه در امر آن 

د و از پشم پاره در زيت گرم تر كرده دو يا سه روز تكميد نمايند و زيت و روغن بنفشه نيم گرم دو روز غرق دارن

 در آب حل كرده باشند قريب عضو نه برند و اگر براي تكميد زيت را به اندكي  كهييدوانمايند و چيزي از آب يا 

آن هنگام سركه آميزند بهتر بود و هرگاه دو يا سه روز بگذرد و درد ساكن شود و از حدوث ورم امن گردد و در 
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عالج بدواي ملحم كنند و اما هرگاه بعصب نخس از چيزي تيز باريك مثل جوال دوزد و واقع شود و در عالج او به 

تر و شديدتر در حدت احتياج افتد تا قوت او ضعيف و نفوذ او در جلد و مصير او به موضع عصب نه شود و  ادوية قوي

زيت انفاق ده درم موم سرخ دو درم و نيم بگردازند و بر آن ن صفت آدوائي كه اين فعل كند مرهم فرفيون است 

 كهنگي او افزايند و به حسبفرفيون نو يك درم انداخته مرهم سازند و اگر فرفيون كهنه باشد بايد كه در مقدار او 

ر قوي فرفيون بسيار كهنه استعمال نبايد كرد و اين دوا جيد است و هرگاه در عضوي كه در آن عصب است ورم حا

قلقديس چهاردانگ زاج صفت آن  مثل اين دوا استعمال كنند به سركهالحرارت عارض شود بايد كه ادوية معمول 

 و نيم قشار كند هشت درم موم سي و هفت درم و نيم زفت مثل اين پنج درمچهار درم توبال مس دوازده درم قنه 

تواتر بسايند و گداختني را گداخت در هاون سنگين سركة كهنه يك رطل و دو اوقيه ادوية را در سركه چند روز م

 و زيت تر كرده نهند و به سركهانداخته حل كنند و تا هموار گردد و وقت حاجت بر عضو طال كنند و بااليش پشم 

 بارده كنند و هرگاه تشنج از جراحت   در آن جراحت باشد چيزي از ادويةĤبي كه كه قريب اعصاين استسزاوار 

 دماغ نرسد و مريض هالك شود پس فقار به سوي عصب متشنج كنند تا تشنج او به قطعد مبادرت عصب عارض شو

فرمايد كه در فسخ و هتك در اكثر   ميشيخ الرئيس بنفشه مع پيه بط يا ماكيان گداخته بمالند به روغنپشت 

 باشد و بعد فصد مبادرت به كنند و اگرچه بدن نقي احوال از فصد چاره نباشد بلكه ارباب صناعت مبادرت بدان مي

 هر دو اگر امر غيرقوي باشد و از ايني به يكاضمدة مانعة مواد و مقوي عضو كنند و منع او به تبريد و قبض بود و يا 

شود و خون بخلل تفرق مبادرت كند و خوف آفات مذكوره باشد در عالج او از استخراج آن  در اين تأخير اما اگر

 حال او مانع نگردد پس اگر ممكن بود كه تحليل يابد بتسخيف مسام از به سوياتصال را خون چاره نباشد تا عود 

شود از آنچه مذكور گردد و ايضاً   بر صاحب ضربه استعمال كرده ميچيزي كهنطوالت به آبهاي گرم و مانند آن و از 

لل عمل نمايند و بر آن اقتصار ي محللة اعياد و به آشاميدن اشياي معين بر تحها روغنبه ادوية مفشي خون مردة 

اليهود و قسط و قنطوريون غليظ به سكنجبين است تا سكنجبين نيز به  ورزند و اين مفشيات معين بر آن مثل مقل
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تقطيع بر آن اعانت كند و اما ادوية مقشي خون مرده مثل آرد جو و زوفاي رطب و سميد به آب سرشته است و 

 ارخا بحرارت آن را  كهييدوايق است و خصوصاً چون در سر واقع شود و بالجلمه  پودينه كوهي با سواز اينتر  قوي

لطيف بود كه به تحليل لطيف تحليل نمايد و گاهي تجفيف كند به تجفيف لطيف پس اين قدر اكثر براي كار كافي 

ت بسيار و غائص بعيد بود در آنچه تفرق اتصاالت او قريب بجلد و ظاهر او غيرغائض باشد و اگر چنان نباشد و تفرقا

از ظاهر بود و از شرط چاره نباشد و بر حالي بود كه بر آن در اورام و قروح رديه باشد و حال او حال مضروب نباشد 

تر بود و   بزرگاز اينلهذا اطاعت نه كند پس از استعمال جاذبات بقوت از محاجم و شرط چاره نيست و گاهي امر 

هنگام واجب است كه مبادرت بريم كردن و احالة ماده  در اين ريم كردن گردد وعضو امادة ورم عظيم حار حاد و 

 اين بهرحال كه آن ريم كند ساكن شود و ماده بتفتيج تحلل يابد بهر ي كهبه چيزمجتمعه در آن بريم كنند تا در 

ماده را بغير ريم كردن تر باشد و گاهي ادوية ريم كننده  تر نمايد آن سليم ريم كند و چون بمعونت عالج ريم سريع

 ادوية مذكوره در باب سقطه و به عدهتحليل نمايد خصوصاً چون اعانت آن حرارت غريزي و وسعت منافس كند 

اند كه چون رض يا فسخ  شود در صفت او گفته صدمه را تامل نمايند و اما رباطيكه بر فسخها استعمال كرده مي

بسيار سخت باشد و بايد كه مبادرت به بستن نمايند تا توجه مواد حادث شود بربندند وليكن بندش بر نفس موضع 

به  كه بخرقه قوي باشد و آن است تنگ كردن آن منافذ را منع كند و بهترين بندش به سبب مواضع رض به سويرا 

نكنند و نه  فوق بسيار برند و به اسفل اندك و بايد كه بر همان خرقه اقتصار كنند و جبائر و رفائد بر آن زياده سوي

به  فوق باشد تا به سوي احتياج به تحليل خون مرده و احتياج به امعان ذباب رباط كه آنبر آن طال بسيار كنند بهر 

تر باشد ليكن خرقه باريك سخت بود تا متحمل   فوق رود سستبه سوي آن چيزي ماده زريزد و رباط كه سوي

 كه آنالج اعني بندش بايد كه قبل از ورم كردن عضو باشد بهر تر گردد و اين ع بندش باشد و اتصال او بدين سريع

هنگام عالج به اضمده و  در اين عضو چون ورم كند احتمال سواي رباط معتدل ننمايد چه جاي شدت غمز لهذا

شود و اما غدد كه تابع فسخها بود حالجش به بستن اسرب بر آن نمايند تا زياده و  بريختن آب گرم بر آن كرده مي

نويسند كه جراحت عصب را   شيخ و جرجاني و ايالقي ميايضاًكوبند  شكنند و مي  ميآن رازرگ نشود و گاهي ب
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ي گرم كرده خاصه زيت انفاق و گرم ها روغنبزودي عالج رويانيدن گوشت نكنند مگر بعد تسكين درد بخرقها و 

 نيم گرم بقياس طبيعت عصب سرد بود و كه آنكردن چنان بايد كه سخت سوزان نباشد و نيم گرم تيز نباشد بهر 

نيم گرم چنان بايد كه ميل بگرمي داشته باشد و اگر با جراحت درد يا آماس باشد تا هر دو زائل نشود عالج خاص 

 ضمادي كه درد عصب بنشاند بگيرند آرد باقال يا آرد جو يا آرد نخود يا آرد كرسنه يا آرد صفتجراحت نشايد كرد 

 كار بهيني دارد و يا به آب خاكستر سرشته به شيروست جو و آن را به سكنجبين عسلي كه ميل ترمس تلخ يا به پ

برند بلكه اين ضماد را قبل از ورم كردن نيز استعمال كنند و گاهي به استعمال خفيف انتفاع يابند پس هرگاه اين 

ل شود به الحام پردازند و تسكين درد  آرند و از انصباب فضول به استعمال فصد و استفراغ امان حاصبه عملتدبير 

 غير مفرط بود چه حار مفرط به حد لطيف االجزا كه در آن قبض نباشد و گرم به روغنبه آب گرم البته نشايد بلكه 

 موافق نيست و بسيار باشد كه جراحت قريب عافيت بود و سردي ضرر كند و درد اشتداد نمايد و آن رابارد و هر دو 

ي مسخن افتد و اگر جراحت در طول ها روغنالحال به تسكين و به تنطيل  پس احتياج تدارك فيايت معاودت كند 

 لبهاي جراحت فراهم گردد و چنان كه دوا نهند و بربندند به عده اول بگوشت پوشند آن رابود و عصب برهنه باشد 

 باشد كه جراحت عصب كه اگر جراحت در عرض باشد دوخن آن ضرور بود پس اگر جراحت با درد بود و خوف آن

 در عرض تمام قطع كنند و جهد كنند تا آماس نگيرد و عفن نشود از بهر آن رادر عرض بود و دوختن بوسيده گردد 

ار شود بدين سبب نبايد گذاشت كه جراحت زود بسته به يك اگر ورم كند تشنج نمايد و اگر عفن گردد عضو كه آن

 به عفونتتر بايد كرد تا زرداب و ريم جمع نشود و غور نكند و مؤدي  اخ فرآن راشود و اگر جراحت تنگ بود و 

جراحت نگردد مع ذلك درد شدت كند پس واجب نيست الحام او البته مگر بعد جفاف محكم و اسن از ورم و 

د و  سه بار يا چهار بايد بايد گشاد و كمتر آن بود كه صبح و شام بگشاينآن راعفونت و بدين سبب در شب و روز 

اگر جراحت فراخ بود و عصب برهنه باشد ادوية سخت گرم چون فرفيون و مانند آن احتمال نكند بلكه از ادوية 

 برند و روغن كه در قيروطيات و كار بهخشك كنند مثل توتياي مغسول استعمال كنند و مرهم از آهك شسته 
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 آرند و اگر به عمل برند هم شسته كار بهلك لطوخات اين استعمال كنند مثل روغن گل و روغن مورد باشد و اگر ع

سر عصب برهنه نباشد ادوية گرم فرفيوني را اول بر ساق او يا بر عضوي ديگر كه سحنه و مزاج آن بود امتحان بايد 

 بدواسي ديگر بشكنند و به اعتدال باز آرند و اگر گرم زياده بايد كرد و زياده گرم آن راكرد تا اگر حاجت آيد حرارت 

نند بالجلمه اگر دوا براي خشك كردن يا از بهر پاك كردن با بهر گرم كردن ساخته باشند تركيب آن درخور مزاج بك

 چنان چه بر جراحت او بيازمايند و اثر آن بنگرند روا باشد و اعتماد بر آن كنند و ادويه را يك باربايد كرد و اگر 

يست كه در ادويه چيزي از حدت و لذغ باشد و اگرچه در  مشاهده زياده و كم كنند و واجب نبه حسبواجب بود 

آن قبض اندكي باشد در عالج عصب برهنه شده جائز بود مع قوت محلله باللذع و خصوصاً چون مريض 

 كه برهنه آن استالمزاج باشد و اولي اعصاب كه از آن سردي و مائيت و دهنيت و مانند آن دور بايد داشت  ضعيف

وح در خلقت قوي بود در آن باكي نيست اگر اقراص بوليداس و اقراص قلقطار و اقراص باشد و اگر عصب مجر

 اما در سرما زيت لطيف و در گرما روغن گل و كندر و به روغناندروخون و افراسيون استعمال كنند بميفختج و يا 

آن  صفتي كه باشد صواب البطم و بارزد بوزن كمتر از ادويه عصب برهنه است و جراحت بهرحال كه بود و بهر علك

 عصب برهنه اولي اعصاب است كه بدان چنان كهتر كرده بر نهند و هم  زيتبه روغن كه باالي دوا نهند نرم است

 كه آن است برند و احتمال و دواي قوي نكنند ايضاً رباطها كه بسر استخوانها پيوسته است اولي بدكار بهرفق و نرمي 

 و جراحات كه از آن دور و داشتن آب آن استئيكه بعضلها پيوسته ميان اين و احتمال دواي قوي كند و رباطها

 و ايضاً آن استتر است آن جراحت عصب است و همچنين سردي و اگرچه كم باشد مضرترين اشيا براي  واجب 

صب  برند و الزم نيست كه جراحت عكار به آن حاجت نيست مگر نزد تسكين وجع گرم كرده به سويزيت مضر بود 

 بخرقه نرم و پنبة نرم و پشم نرم پاك بايد كرد و ايضاً بميفختج نبايد آن را بشويند بلكه به روغنرا به آب و يا 

ي از اسباب به نهادن روغن حاجت آيد و خصوصاً بر به سبب از ضرر ترطيب او امن باشد و اگر كه آننشست مگر 

گويد كه مردي را از آهن   ميجالينوسبه آن رسانند عصب برهنه بايد كه اول بميفختج آلوده كنند پس روغن 
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باريك جراحت بعصب دست رسيد طبيبي بر آن جراحت مرهم مدمل نهاد جراحت آماس كرد پس دواي مرخي 

چون ضماد دارد گندم و آب و روغن نهاد دست آن مرد بوسيده شد و بدان سبب هالك گرديد و مثل اين بالتفاوت 

 آن راتشنج از قروح در آن عارض شود واجب است كه اگر شق جلد منسد گردد كثير مشاهده كرديم و چون 

بگشايند و ادوية نافعة اين قروح بجفف او بسيار لطيف استعمال كنند و جهد در آن نمايند كه بغور آن برسد و اگر 

تر  يف قوي و الزم است كه در حرارت و قوت تجف استجراحت و خرد نخس باشد و ورم نبود عالجش عالج موضعي

تر بود و واجب است كه تدبير غذاي مجروح عصب  سهل به مرض  نفوذ آنكه آناز دواي مستعل بر شق باشد بهر 

لطيف در غايت لطافت باشد پس اگر جراحت آماس گيرد و درد كند هيچ چيز مضرتر از تناول طعام نيست و 

تفراغ حاجت بود بالخوف از غشي مثالً و اگر  و اسبه فصد در آنجا كه آنخصوصاً اگر جراحت در عرض باشد بهر 

تنقيه نكنند مضرت افزايد و بايد كه مجروح را بر بستر نرم بخوابانند و رعايت اعضاي قريب از جراحت بتدهين كنند 

 چرب دارند خصوصاً اگر جراحت در اعالي بدن باشد و به روغنبخوف تشنج و همچنين سر و گردن و بغل او 

   و كنج ران را چرب دارند و خصوصاً اگر جراحت در اسافل و ناحيه ساق بودهمچنين عانه و قطن

  ادوية جراحت عصب و قروح آن

البطم از بهترين ادوية جراحت عصب است و امثال صبيان و زنان و كساني را كه مزاج ايشان شديدالرطوبت بود  علك

 برند و كار بهم كند و لزوجت بخشد اگر خشك باشد  نرآن را كه آنالبطم تنها ذرور كنند و يا به اندكي زيت چند علك

تر باشد قدري فرفيون و مانند او بĤن بايد  تر بود و گوشت سخت راتينج بدل اوست و كسانيكه مزاج ايشان خشك

يك  مزاج بدن و سحنة او اگر فرفيون قوي و تازه بود كمتر به حسبآميخت كهنه باشد يا نو اندك باشد يا بسيار 

 آن استالبطم و بيشتر ثلث آن و گاهي بدان غيرفرفيون از شير بتوع كه متجاوز از  ر دوازده جزو از علك كنند دجزو

سازند اين همه ادويه مسخن و قوي است و آنچه  و عجيب است و از حلتيت و از سكبينج و از جاؤشير مخلوط مي

م و زهرة حجر اسيوس ست و هر  در ديگ و چرك حمابه زيتتر است بورق در غوره او و گوگرد مسخن  ضعيف
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الذهب و گاهي   خارج و زاج نيز و خاكستر كه از مس گداخته جدا شود و راتينج و لزاقبه سويدواي جاب رطوبات 

يابد و از عمق جذب نيك  كنند و بدان انتفاع مي شود مگر خمير و استعمال مي در اوائل جراحات عصب يافته نمي

فرفيون خاصر نباشد بدل آن چرك خانة مگس عسل كنند و بدان انتفاع يابند و نمايد و بسيار باشد كه اگر  مي

البطم اول چيزي است كه بدان ابتدا كنند و بعد از  آزموده است و با ضماد آرد شليم به آب خاكستر و استعمال علك

به نافع آيد و گاهي  برند كه كار به حاجت بتقويت آن بود از ادوية مذكوره ي كهبه چيزآن مرهم باسليقون مقوي 

كنند و بايد كه مغسول بود و بهتر مغسول آن به آب درياي شور است  يات آهك بنابر تسخين او مخلوط ميقيروط

تر گردد و از ادوية جيده دواي   غسل بيشتر دهند نافعآن راكه آن آب را در آفتاب گرم كرده باشند و هر قدر كه 

 و روغن بلسان با يك جزوفرفيون و زفت هر واحد نصف جزو و زيت غليظ جالينوس است مركب از موم در ايتانج و 

 سرعت تحلل او و اگر جراحت وخر يا نخس باشد از چيزي تيز به سببوجود لطافت او بسيار گرم نيست گويم كه 

مال باريك مثل مسل و سلي و با آن ورم نباشد و نه عفونت بود واجب است كه مرهم فرفيون يا سرگين كبوتر استع

تر سرگين كبوتر كنند و زياده و كم حسب مشاهدة حال بدن و سحنه و  تر فرفيون و در كثيف كنند و در بدن لطيف

مزاج او نمايند و مع ذلك واجب نيست كه دهن وخر بگذارند تا ملتحم شود و اگر تنگ باشد وسيع كنند و بدانند 

ه در شق باشد و هرگاه در جراحات عفونت عارض شود تر از محتاج الي كه دوا محتاج اليه در وخر بايد كه قوي

 و اما هرگاه اورام عارض گردد و آرد جو و آرد باقال و آرد كرسنه نيز به آب خاكستر نيكو استسكبينج و آرد كرسنه 

يا آب ساده كه در آن قوت سكبينج بود پخته ضماد كنند و چون بينند كه جراحت بعالج آمده در آن هنگام از 

 ميفختج بر آن خوف نكنند پس واجب است كه ادويه را در آن گداخته استعمال كنند اما در ابدان قوي استعمال

 درم و ايضاً گرم گرداند و او را بخرقة نرم منقوش گرفته بر آن نهند آن رايكه به قدراقراص بوليداس در آن بگذارند 

 و امجار معدنيه استعمال كنند به سركهة مرتب عارض عصب مجروح اگر فلغموني قوي ملتهب باشد در عالج او ادوي

 پاو باالزاج پاو كم ده درم قلقطار مثل اين توبال مس دو اوقيه و دو درم يكو از آنجمله اين دواست بگيرند قلقديس 
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نيمدرم قشار كندر يك نيم اوقيه بارزد يك اوقيه موم بهفت اوقيه زيت نه اوقيه سركة كهنه دو رطل و ربع ادوية 

 هموار گردد و كه آن تا ده روز بسايند و گداختني را گداخته سرد كنند و همه را خوب بسايند تا به سركهرا خشك 

واجب است كه بر عضو عليل زيت دو يا سه مرتبه هر روز بچكانند و نزد نهادن اين دوا بر آن بايد كه از خارج پشم 

 بر اين باشند از سردي نگاه دارند پس اگر احتياج افتد كه  آلوده بر نهند و هرگاه ضماد كردهگرم نيم و زيت به سركه

 و عسل و خاكستر نهند بايد كه ضماد مطبوخ باشند و آرد آن و آرد كرسنه بود و اگر اين به سركهاعضا ضماد مرتب 

اج حاضر نباشد آرد باقال و آرد جو استعمال نمايند و اگر بعض شنطاياي عصب را فساد عارض شود محتاج به استخر

نويسند بولس گفته كه جالينوس در نخس عارض عصب اين   ميگيالنيباشد بايد كه مثل عرق مدني بيرون آرند 

البطم هر واحد يك اوقيه اقحوان دو اوقيه صمغ هشت  ادويه نوشته بگيرند دارچيني و مشكطرامشيع و باديان و علك

 ادوية كه بدن معالجه آن است ده اوقيه و بايد د بگيرند حلتيت يك اوقيه موم سه اوقيه روغن بلسانديگراوقيه 

 در عالج شق عصب استعمال  كهييدوانخس كنند اگر بسيار گرم باشد عالج شق عصب بدان ممكن نبود و ايضاً 

كنند براي نخس صالح نبود و از حمام بهر حال منع كنند و اگر صبر نباشد حفظ عضو مجروح از آب كنند و يا بر 

 بربندند و بعد خروج از حمام آن مرهم و پارچه را به زيت نهند بااليش پارچه ته كرده مبلول موضع جراحت مرهمي

دور كنند و تدبير سابق استعمال نمايند و بايد كه اعتنا به تلئين طبيعت مجروح نمايند و اگرچه به استعمال 

بايد كه مبادرت به كم كردن مسهالت يا حقنها باشد و عروض اسهاالت به صاحب جراحات متقاومه مخوف است و 

القبض لطوخ  خون نزد حصول جراحت كنند و اگرچه مقدار خون خارج قليل باشد و گرد جراحت به ادوية قوي

سازند و در ساكن داشتن مريض جهد نمايند و اگر در عصب نخس بغير عفونت باشد اين مرهم استعمال كنند 

رفيون سرگين كبوتر كنند در كسيكه بدن او سخت باشد زيت بگيرند موم سه اوقيه فرفيون يك اوقيه يا بدل ف

كنند و اگر با فرفيون كه يك اوقيه باشد موم و راتينج بريان و  البطم يك اوقيه مي علك در اين دوازده اوقيه و گاهي

لي بود زيت و زفت چرب هر واحد نيم اوقيه كنند بهتر باشد و اگر بدل راتينج چرك خانه زنبور عسل كنند آن هم او
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 بگيرند سركه يك رطل زفت نيكو است كه براي عصب منخوس و براي كسيكه او را سگ ديوانه گزيده باشد ايضاً

 مخلوط ساخته بپزند به عدهچرب يك رطل جاؤشير سه اوقيه جاؤشير را با سركه خوب بسايند و زفت را بگدازند 

كه مندمل شود و همچنين جراحت حادث از كه اين دوا موافق عصب منخوس است و اين دهن نخس را نگذارد 

 در صبيان يا زنان و كسيكه آن راگزيدن سگ ديوانه و اين در ابدان سخت فقط استعمال كنند و اگر اراده كنند كه 

 كهنه به زيتي محلله مثل روغن اقحوان يا روغن بلسان يا ها به روغن آن رابدن او نرم باشد استعمال كنند بايد كه 

 در آن نطرون و آهك يا فرفيون يا گوگرد زرد زياده كه آنمرهم باسليقون نفع كنند بعد از  در اين يضاًبگدازند و ا

كنند و يا سرگين كبوتر صحرائي يا جاؤشير يا سكنجبين يا حلتيت يا جندبيدستر افزايند و بايد كه بگيرند مرهم 

ه اين دوا نافع است كسي را كه در عصب جراحت  ادوية مذكوره يك اوقيه كاز اينباسليقون يك رطل و از هر واحد 

 يا بخاكستر و مع آرد باقال و به سكنجبينعارض شود سيما اگر از نخس باشد و بايد كه استعمال اضمده نمايند كه 

كرسنه يا مع پوست نخود با آرد ترمس يا جو يا مع پوست آن بسازند و بايد كه اين تدبير در ابتداي مرض در همان 

 آرند و اما از اضمده كه ارخا نمايد بايد كه در كسانيكه ايشان را جراحت در عصب عارض شده باشد عملبه ساعت 

اجتناب نمايند و اما اگر عصب را نخس عارض نشود بلكه جرح بود و جلديكه باالي اوست بسيار شق گردد حتي كه 

وية كه بفرفيون مرتب سازند و سائر اشيا عصب برهنه دائم بماند و شق او در عرض نباشد در آن هنگام چيزي از اد

ليكن ) زيرا كه عصب چون برهنه گردد احتمال قوت اين ادويه صخت نكند(كه مشابه او باشد استعمال نبايد كرد 

 گل بسيار به روغن بعد از آن كه به عسل كثير شسته باشند در گرما استعمال كنند و ايضاً ضماد به مراتآهك كه 

ي مستعمله در آن ادهان مقويه ها روغن بخشد و روغن مناسب جوهر عصب مجروح است ليكن حل كرده باشند نفع

بايد و آنچه گويند كه روغن را قريب موضع جراحت نبرند بلكه از آن دور باشند زيرا كه موضع را آمادة عفونت 

هنه است كه ريم كرده  خون از رسانيدن روغن در قروح و جراحات ككه آنسازد اين سخن را نبايد شنيد بهر  مي

ايم بر مثل  باشد و آن بعيدالعهد از حدوث بود و كالم ما در جراحات نو است و چون روغن ديودار كه ما تركيب داده
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اين جراحات استعمال كنند از آن منافعي مشاهده نمايند كه از او تعجب آيد و اول منافع آن منع ورم است و دوم 

داي حدوث جراحت استعمال نمايند و سوم منع تغير رنگ بشره و چهارم جبر تفرق تسكين درد و متع آن اگر در ابت

 در اينجا بدان گمان كنند كه ماده كه آناتصال كند بنوعيكه در موضع جراحت اثر آن محسوس نگردد و عالوه از 

شويند بدان  ضرر رسيدن آب به جراحت بازدارد و پس اگر جراحت را هر روز به آب بكه آنمحتبس شده و پنجم 

 كه در دو سه روز شفا حاصل گردد مگر از رسانيدن سركه و سائر آن استخوف نباشد با وجود اين در آن اميد 

 جرم شريان پيوسته متحرك است و كه آنبهر ( به جراحات خوف كلي نمايند و تا حال حاجت بدان نشده ها ترشي

 تفرق واقع در عضله و خصوصاً در عصية او درد شديد آرد ايضاً او گويد كه) خون او گاه منقبض شود و گاهي منتشر

 به اعاده اتصال و اين امر و امر گاهي حاصل شود و در به عدهپس واجب است كه اوالً به تسكين آن مشغول شوند 

تدبير واحد و مجتمع شوند در دواي واحد پس روغن ديودار و مرهم جدوار هر واحد جامع اين هر دو منفعت است 

تسكين وجع و اعادة اتصال بلكه منع درم و منع تغير رنگ و فساد و غير آن كندر و در رسالة مجربات خود اعني 

 رسد بسب به همگويد كه در همه اقسام جراحات از كزك بايد انديشيد و كزك عبارت است از تشنجي كه در دماغ 

دنبة گوسفند كه تازه باشد بر آن اذيت عصب بتفرق اتصال و چون خواهند كه كزك در جراحات حادث نشود و 

جراحت بندند و ترياق فاروق خورند كه نافع است و مجرب و از سردي هوا و ترشي و از جغرات پرهيز كنند و در 

همه جراحات ياد دارند كه اگر چرك بسيار باشد اول مرهم تيز بمالند كه وسخ و در شود و چون جراحت سرخ شود 

  رسيدن به سبب سه كسان را ديدم كه زخم بردست ايشان رسيد و بعد چند روز  گويد دومؤلفدواي ملحم نهند 

سردي و گروديدن در شب مهتاب كزاز عارض شد وعالج ايشان به نشانيدن در مكان گرم و ترك طعام و شراب و 

 شافي  شرب ماءاالصول و غيره تدابير اصحاب فالج نمودم و بعونبه عدهنوشانيدن ماءالعسل  عوض آب و غذا و 

  مطلق صحت كلي يافتند

  الدم جراحت عرق و نزف
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گاه باشد كه زخم بزرگ افتد و سيالن خون مفرط شود و اولي عروق براي سيالن خون چون راه يابد شريان است و 

بستن او مشكل بود و اگرچه ممكن است كه جراحت شريان ملتحم شود ليكن التحام او و دشوار بود و بساست كه 

 در ابورسما مسطور گردد و از اعضا حال چنان چهشود و آنچه محيط شريان است ملتحم گردد شريان ملتحم ن

برآمدن خون مختلف بود از بعضي خون بسيار آيد چون بشكافد مثل جگر و شش و از بعضي خون اندك برآيد مثل 

 دو از اين در هر واحد مثانه و رحم و گرده بلكه گاهي بطول مدت كثرت نمايد پس مؤدي بعافيت غيرمحمود گردد و

قسم يا خطير بود يا غير خطير آنچه از شش و گروه و مثانه آيد خطرناك است و آنچه از بيني آيد غيرخطرناك بود 

 كه از شش آيد و حال سيالن خون از شرائين مختلف بود آنچه از شريانهاي آن استو آنچه از جگر آيد كم خطر از 

ردن خطرناك بود و بيشتر بند نشود و تل كند و آنچه از شريانهاي كوچك آيد بزرگ آيد چون شريان دست و پا و گ

خطر بود و بسيار باشد كه سيالن خون از شاخهاي كوچك شريان بود و خون  چون قحف حبس اول سهل است و بي

رط باشد و  كه اگر رنگ خون ارغواني بود و رقيق و گرم مفاين استاز خود باز ايستد و قرق ميان شريان و غير آن 

جهنده بيرون آيد از شريان بود و اگر هموار آيد و رنگ مائل بسياهي و اقتميت باشد از ورود بد بود و بدانند هركسي 

 تشنج حادث شود آن ردي است و آن رارا كه استفراغ واقع شود و خصوصاً دموي وسيما شرياني و افراط نمايد و 

ست و اگر غشي به افواق بود پس موت عايل است و هذيان و اختالط  فواق پيدا شود آن قاتل اآن راهمچنين اگر 

 و گالب به سركهپارچه عالج  و اگر مقارن تشنج گردد آن در اكثر قتال بود  است و اگر مقارن ردي استعقل ردي

 كندر االخوين و صبر و قشار تر كرده در جراحت كنند تا خون بند شود و گرد جراحت بمبردات قويه طال كنند و  دم

باريك سوده بسفيدي بيضه آلوده با پشم خرگوش و مانند آن بر آن نهند و ببندند و تا هفت روز رفاده را وا نكنند و 

برگ حنا و كافور سوده به آب سرد خمير كرده گرد جراحت ضماد كردن نيز در حبس خون معمول است و چرم 

ائيده بستن و كذا سرگين تازة خر گرما گرم بستن بودار باريك تراشيده بر جراحت بستن و كذا خراطين خشك س

نيز مجرب است و يا برگ قنب بريان كنند و مانند سرمه بسايند و در پارچة باريك بسته بر جائيكه خون برآيد نهاده 
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بربندند و اگر شش هر حيوانيكه باشد خشك ساخته بسوزند و خاكستر او بر جراحت نهند خون بند كند و كذا 

يك باريك سوده به آب آميخته با پر مرغ باريك و نرم مخلوط كرده بر زخم بستن و اگر گل ارمني مصطكي رومي 

و  به گالب  نيم جزو كوفته بيخته به آب سرشته بنادق سازند و وقت حاجتهر يك پوست بيخ لفاح افيون جزو

ر خشك شود تبديل خرقه نمايد قدري سركه انگوري سائيده طال كنند و باالي آن خرقة مبلول به آب برف نهند و اگ

خون از مواضع جراحت زلو بازدارد و گويند كه ذرور سندروس و كذا نيل هندي و كذا سويق و پوست انار ترش 

سوده و كذا روبيان سوده و كذا خاكستر ضفدغ سوخته و كذا اطلق و كذا خاكستر كاهو سوخته و كذا برگ بيد 

ه و كذا سرگين كبوتر سوخته و كذا پوست بيضه مثل غار سوده و كذا سوخته و كذا بقم سوده و كذا اسفنج سوخت

 و تعليق عقيق و طالي سركه و مازوي  استموي شتر سوخته و كذا رخام سوخته هر واحد حابس خون از جراحت

بريان و كذا خاكستر چوب انگور ببول انسان سرشته و شرب پنير ماية خروف به آب حل كرده و كذا صمغ عربي يك 

ني و تعليق آن در به همقال در روغن گاؤ يك اوقيه و كذا گل مفره در بيضه و شرب و ذرور و تعليق كهربا و ذرور مث

 گويد اگر رگي قطع شود و خون منطع نشود مجوسيخرقة صوف سرخ بسته بر سر مريض نيز حبس خون نمايد 

 باالي عضو عليل باشد و تبديل وي كهعضكبس موضع بخرقة مبلول در سركه و گالب و وضع خرقة مبلول بدان بر 

 كثير نمايند و اگر خروج خون از دست يا پاي باشد بايد كه مواضعيكه فوق عضو مريض است بربندند كه به مراتآن 

بدين منفعت بين يابند و رباط نه بسيار محكم و نه سست باشد و اگر بدين تدبير خون بند نشود كبس موضع بصمغ 

كه از ديگدان برآيد و يا بكس براتينج و آهك و غبار آرد نمايند و اگر رگ ظاهر باشد واجب بالط يا بخاك جراحان 

 دقاق كندر يك جزو صبر نيم جزو بسفيدي بيضه سرشته پشم به عدهاست كه انگشت بر آن نهند و ساعتي بگيرند 

رند بعد از آن بگشايند پس اگر خرگوش بدان آلوده بر دهن رگ نهند و رباط نيك بلفائف بسيار بندند و سه روز بگذا

دوا جراحت را الزم بود اندكي ديگر از دوا گرداگرد آن نهند و اگر دوا منقلع شده باشد از انگشت بنرمي بر آن غمز 

كنند و به آهستگي دوا را از آن جدا كرده و دواي مذكور ديگر بر آن نهند و نيك بربندند و بر آن چهار يا پنج پنج 
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 كه مازو را اين است گوشت بر دهان رگ برويد و آنچه قطع خون كند كه آنهمواره چنين كنند تا عصايه بپيچند و 

در شراب يا سركه بريان كرده باريك بسايند و بر جراحت بپاشند و جبسين را چون بغبار آسيا مخلوط كنند و 

نويسد كه   ميبوعليند كند بسفيدي بيضه سرشته در آن پشم خرگوس بيااليند و بر موضع لزوم نمايند خون را ب

الدم واجب است كه ابتدا بحبس او كنند بعد آن عالج قرحه كنند اگر باشد و ممكن نيست احتباس او  در عالج نزف

 سبب او زائل كرده شود و اگر حال مهلت ازالة سبب ندهد احتياج حبس كه آندر آنچه سبب او ثابت باشد مگر 

 و يك و نيمدان خون سائل منقطع شود و آن اسباب را بروجه استظهار ذكر مبحوابس او افتد و آن اسبابيست كه ب

 غير جهت آن مخرج بود و يا حبس كننده بدون جهت مخرج قبل وصول به سويگوئيم كه اين اسباب يا گرداننده 

 گرداننده  باشد و قسم اول كه آناز اين مخرج و يا مانع در آن مخرج از خروج و يا جامع دو امر يا امور به سوي

نهند و رعاف   محاجم بر جگر ميچنان چه خالف از غير ايجاد مخرج ديگر باشد به سويبطرف ديگر است يا بحذب 

 فصد باريك صاحب رعاف از دست محاذي منخر چنان چهشود و يا به ايجاد مخرج ديگر  از منخر راست ساكن مي

به  مخثر و يا به سبب نفوذ او منع كند و اين يا كنند و اما حابس بدون مخرج بچيزي باشد كه حركت خون و مي

 مخدر بود و مخدر يا دوا باشد و يا حال براي بدن شل غشي كه اين اكثر خون را بند كند و اما سبب حابس سبب

در موضع آن بندكنندة مخرج باشد يا بربط و يا به امساك القام يا به امساك غيرالقام و يا بخشكريشه بداغ با بدواي 

 بند كند و آن را و يا بجمود و علقه و يا بتغيريه و يا به تجفيف و الحام و يا بفشردن ازطم گرداگرد عرق پس كاوي

 اعمال متعذر گردد پس بستن برشته از اين كه هرگاه با جراحت ورم باشد اكثر آن استاطباق سخت نمايد و بايد د

استعمال تغريه و قيض و تخدير و مخثروم ممكن و داخل كردن فتيله و بستن سخن ممكن نبود و در آن هنگام 

  و هر نصبة درد آوردي باشد و الزم استباشد و اگرچه عالج از بستن و شق يا تقريب دوا باشد چون درد آرد ردي

 كه نصبة جامع و دو امر بود يكي فقدان در دو دم ارتفاع جهت مسيل دم پس اعانت تبديله و تعليق كرده نشود است

الحال   اوفق بحب مشاهده و اقرب از احتمال فيبه سوي سهل گردد و هرگاه تمانع هر دو غرض باشد كه خروج خون
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وجه وجه ذكر كرده شود بعد اينكه ميل كرده شود بدانند كه اول آنچه واجب بود  ميل كنند و اكنون احتياج بود كه 

بعالمات مذكوره پس شريان را جمع كنند و  يا وريد  است بدانند آيا رگ شريانكه آن كه تفقد نمايند تا اين است

 گوئيم كه اما جذب بخالف نه از اينبدوزند براي امر تدبير او و بدان اعتنا بيشتر از آن نمايند كه آن بوريد كنند بعد 

 مخرج از آنجمله ايالم عضو است بدلك يا بربط و شد يا بمحاجم و واجب است كه عضو مجذوب اليه عضو به سوي

ع از موضع موف در وضع برطرف خط واحد بود كه ميان هر دو در طول يا عرض واصل شود و اختيار مشارك موضو

نمايند از مخالف در موضع از روي طول و عرض هر كدام از آن هر دو كه بعيد باشد و آنچه قريب باشد ترك نمايند 

 كه از آن توقع صرف  استتر از آن  در دو جانب سر يا دو جانب دست بود پس بعد ميان اين هر دو قريبكه آنمثل 

ايم و   كه در كتاب اول در قوانين استفراغ گفتهآن استتام واجب گردد و اين چيزيست كه محتاج بياد كردن 

 از آن فرود آرند به عده عضو دائي باشد به سوياست كه بستن و مالش و مانند آن متادي بود از آنچه او اقرب  واجب

ن شرائين و مانند آن توقع ندارند كه اين صنعت در حبس خون كافي بود بلكه معين باشد و الزم است كه در شكافت

و همچنين حكم در فصد جانب مشارك متباعد است و اما يكي از دو وجه قسم ثاني كه آن سبب مخثر است مثل 

اف يا غير آن  به كسيكه او را رعآن استخورانيدن اغذية غليظ الكيموس مخثر دم چون عدس و عناب و مانند 

كثرت نمايد و اما وجه ثاني مثل خوردن مخدرات و آب سرد و تعرض بدن بسردي و خواب است و گاهي غشي افتد 

 كه در آن غوص كند اين استو نزف بند شود و اما وجوه مذكوره قسم ثالث در آن رعايت يك امر واجب بود و آن 

است  د بيابد پس احتياج به بستن و رجا افتد و قبل اين الزمان  او از غير طريقيكه بستهبه سويمتصل گردد و خون 

 در گردن و در بعضي از چنان چهكه جهتي را كه آن مبداي رگ است بشناسند چه در بعض مواضع از اسفل بود 

 در اين  در آن و پاي پس هرگاه جهت معلوم شود و ربط و شد در آن استعمال كنند و از بعض تدبيرچنان چهفوق 

 پوشيده و مخفي كرده آن را كه وصل كنند باخراج رگ از صناده و اگرچه بشكافتن اندك گوشتي بود كه آن است

 برشتة آن را كه آن است ادوية كه مذكور گردد استعمال نمايند و اگر شريان باشد اولي به عدهباشد پس بگيرند 

ايستد و چون اين فعل كنند لزوم  باز نهكتان بربندند و همچنين اگر غيرشريان باشد ليكن بزرگ بود كه خون او 
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 آن را او الزم بينند به موضعادويه بر آن كنند و تا روز سوم و چهارم بسته دارند و در آن هنگام اگر دواي مغري را 

 اندك تر كند بنهند و اگر از خود جدا شود آنچه باالي آن را چيزي كهالبته جدا نكنند ليكن حوالي آن از جنس او 

ت گشادن بايد كه قريب موضع طريق مجراي رگ به انگشت بگيرند و چنان غمز كنند كه از جستن خون اوست وق

وقت بر شكلي باشد  در اين  دور كنند و تبديل او بديگر نمايند و نصب عضوآن راامن گردد و آنچه از آن جدا شود 

ه اگر مثالً در اسافل روده و رحم باشد  كه دهن رگ بلندتر از مبداي آن باشد حتي كاين استكه سزاوار است و آن 

فرشي نمايند كه اسافل بلند بود و اعالي پست باشد و بر بعيدتر بود آنچه از وجع باشد بعد از آن سه روز ترك نمايند 

 خون بند شود و اما امساك به القام در شريان عظيم ممكن بود و اين چنان باشد كه كه آنو لزوم اين و تيره كنند تا 

 بر آن ادوية مغريه به عدهند فتيله از پشم خرگوش يا نسج عنكبوت يا پنبة باريك يا خرقة كتان كهنه بسازند بگير

 بر آن رباط بندند و گاهي فتيله از مثل پشم به عدهدماغ چون بپاشند و در نفس شريان مثل لقمه اندر كنند 

 كه آنه لزوم بندش نمايند كه جدا نشود تا كند و واجب است ك شود و كفايت مي خرگوش تنها استعمال كرده مي

ملتحم گردد و اما فتيله پس طبيعت تدبير امر او در اخراج او اندك اندك و دفع او و غير آن كند و اما امساك به 

القام چنان باشد كه مثل آن چيز در دهن نهند و بر آن بندش نمايند بغير داخل كردن او در رگ و حبس او كنند 

الشدد بستن او بعكس بستن براي جذب بود پس در بستن  ها و خصوصاً رفادة اسفنجي و بعصابهاي قوي  رفادهبه مثل

 بستن كم كنند و آنجا بخالف اين به تدريجپيند و   خلف بهبه سوي به عده است كه قريب دهن باشد  اول واجب

پديد آيد و آن جذب است و از آن ها و عصابها چون ضعيف بود از آن مضرت بستن  باشد و بدانند كه بستن رفاده

باب تلطف نمايند و  در اين صورت واجب بود كه در اين منفعت بستن بظهور نيايد و آن حبس و امساك است پس

چون بندش نيك كنند اياض از جانب مخالف بندند تا ماده ميل كند و مقاومت جذب اين بندش نمايد و واجب 

 آن را اين باشد بعد از آن اندك اندك به سوي اوالً احتياج كه آنالم مگر است كه به بستن نوبت به منع رسد نه اي

شست كنند و بسيار است كه احتياج افتد بدو منتن شق لحم و ضم كردن هر دو لب آن و بستن و بساست ك هضم 

چون مثل  ببندند بر ادوية منتشره ملتحمه و به عدههر دو لب و وضع رفائد حافظ دهن كه معلوم شده كفايت كند 
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 ادوية در فائد به عده نزديك ابتداي او به انگشتهاي يك دست پخش كنند آن رادواج شق گردد الزم است كه 

نزديك دهن او بدست ديگر لزوم نمايند و اما امساك بعلقه پس علقه حاصل شود و يا به بستن ممسك در روي  

و يا بچيزي بسيار سرد كننده كه در خون اثر دهن كه همواره امساك نمايند تا خون منجمد گردد پس بند شود 

 كه رگ را در عرض قطع كنند پس از هر آن است بر دهن منجمد گرداند و اما ضغط از لحم موضع مثل آن راكند و 

دو جانب اول مرتبه متقلص شود پس لحم از جانبي كه از آن خون سيالن كند منطبق گردد و اين در موضع لحيم 

 بر آن به عده شعبه از طرف رگ شود تا دخول او در غور شديدتر گرده به قطعافتد كه احتياج باشد و بسيار اتفاق 

ادويه نهند  و بسيار باشد كه التحام مجري بغير اين خون واقع شود و اما بستن بخشكريشه بنفس آتش بود و چون 

تر   ضعيفبدان چهره نيز و مانند آن كار بزرگ گردد و به ادوية كاويه بود مثل آهك و زنگار و زاجات و زرنيخ و زي

باشد چون بر موضع بپاشند و همچنين كف دريا بساست كه بر موضع بپاشند و بربندند و خون بند شود و ليكن 

االنتقالع از ذات خود و از اوني مقاومت از انجبار خون و ادني سبب از اسباب ديگر  خشكريشه سريع در اين خطر

اند كه داغ به آتش از آهن بسيار   عود كند و لهذا امر كردهبه شدتط شود كار است پس هرگاه خشك ريشه ساق

گرم قوي باشد تا خشك ريشه عميق غليظ كند كه سقوط او سهل نباشد و در مدت دراز ساقط شود كه در مثل آن 

ه آميخته پشم  كه بگيرند سفيدي بيضه و به آهگ آب ناديداين استگوشت برويد و از كاويات جيدة معتدل التدبير 

 كه بگيرند زيره و آهك اين استخرگوش و مانند آن بدان آلوده بر موضع نهند و بربندند و از ادوية جيد مانع كثير 

جمله ذي قبض مع داغ اندود و نوره از اينشود و زاجات   قلقطار افزوده ميبر اينو بر موضع نهند و بربندند و گاهي 

تر   قبض باشد در ثبات درازتر و عميقآن راو خشك ريشات متولد بداغيكه داغ است و در آن قبض معتدبه نيست 

ت تغريه جمع شود و اما ادوية حابسه به حدبود و آب سرگين خر و جوهر سرگين آن از آنجمله است كه با داغ 

ويز انگور بتغريه مثل جبسين مغسول است و علك مطبوخ و نشاسته و غبار آسيا و صموغ و كندر و راتيانج و ايضاً م

اند و ايضاً كوكب شاموس و اما ادوية حابسه بتجفيف و الحام مثل صبر و قشار كندر   قبيل گفتهاز اينبنفسه و ضفدع 

 چرب كرده سوخته و بعد اتمام شعلة او سرد كرده و بروي به روغنو مثل تخم مويز بسيار باريك سوده و مازو 
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پ و خرزهره و سوخته و غيرسوخته و خاكستر استخوان و خاكستر سوخته و راتيانج بريان و زنگ آهن و سرگين اس

صدف هر دو غيرمغسول زيرا كه مغسول از قبيل مغريست و اسفنج و زفت رطب يا شراب تر كرده سوخته و جو 

الدم و از آنچه جالينوس ذكر كرده و خوب   از اصناف مختلف قوي در منع نزف مركبه در صفت ادويةسوخته 

 كه بگيرند قلقطار بيست جزو و دقاق كندر شازده جز اين استاند  ن اطبا تجربه كرده كثيرالنفع يافتهستوده و بعد آ

و صبر و فلفل و علك خشك هشت هشت جزو زرنيخ چهار جزو جبسين بسيار باريك سوده بيخته بيست جزو بدين 

انزروت و صبر و مصطكي و عالج بذرور بر فتيله و پاشيدن بر موضع كنند كه اين حجيب است و يا بگيرند 

 معلوم شده و ايضاً اسفنج سوخته طريقي كهبه بندند و يا صبر و كندر تنها يا پشم  االخوين و فتيله ساخته به دم

الرصاص و توتيا و صبر و يا بگيرند كندر و صبر و كبريت و يا بگيرند   مذكور شد بگيرند سحيق او و خبثچنان چه

زند يا فتيله بسفيدة بيضه استعمال كنند و يا بگيرند قلقطار بيست جزو و كندر يا كندر و كبريت و ذرور مرتب سا

دقاق او هشت جزو راتيانج هشت جزو حبسين سوخته هشت جزو و يا بگيرند قلقطار و مس سوخته و قلقديس و 

 جزو در بدن سخت  كه بگيرند صبر يكاين استزاج بريان برابر و از ادوية جيده براي نزف الديم و خصوصاً از  سر 

 هر بر اينيا تيم جزو در بدن نرم و قشار كندر در بدن سخت يك جزو و نفس كندر چرب در بدن نرم يك جزو و 

 و بر پشم خرگوش به سرشنداالخوين و انزروت آميخته همه را بسفيدة بيضه  دو اقتصار نمايند و يا با اين هر دو دم

 و خاصه اگر  استمقام ردي در اين  گويد كه همه اشياي موجعهيالنيگ برند و يا خشك بپاشند حسب موضع كار به

آن وجع قريب از مخرج خون باشد و وجع اگر در جهت مقابل آن مخرج بود نفع كند و لهذا نصب مريض بطور يكه 

دن  خالف بغير احداث مخرج وقتي بايد كه ببه سوي الزم گردد نافع بود و جذب آن راايالم جهت مقابل مجرج دم 

غير شديداالمتال بود و اال خوف اضرار عضو مجذوب اليه باشد و بايد كه جذب بعد تسكين درد باشد اگر در ناحية 

 كه بتخصيص حوالي جراحت آن استمخرج بود و اگر جراحت در عضوي باشد كه بستن او ممكن نبود پس صواب 

و آرد ماش و اندكي صمغ باشد تا بر بستن كنند تا مسالك خون منسد گردد و اين جص بايد كه مركب از جبسين 
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 مشاهده شده از حوابس خون از جروح و قروح و مواضع نشتر چيزي كهقادر گردد مع ذلك جسم را نه سوزد و بهتر 

 باريك بسايند و باالي آتش در سفال نو كاغذ گسترده بر آن نهاده گرم كنند و بر آن رابا آن براده آبنوس است كه 

كنم كه آيا اين در حبس   دوا امور عجيبه مشاهده كردم در امر او شك مياز اينيده بربندند و من موضع بسيار پاش

تر است يا مرهم جدوار و روغن ديودار و اما در سائر امور جروح اين هر دو مركب را شان ديگر است كه  خون قوي

لدم از جراحت يا شريان كه منقطع شده ا النفع است در حبس نزف  بليغ كهييدوارسد  چيزي از ادويه به آنها نمي

االخوين و صبر و جبسين مثل سرمه سوده و بگيرند پنبة باريك و اوالً در سفيدة  باشد بگيرند آهك و قلقطار و دم

بيضه آلوده پس در دواي مذكور آغشته در جراحت داخل كنند و بر آن دواي مسطور بسيار پاشيده بربندند و اما در 

يرند آهك و زاج و هر دو را سائيده در جراحت پر كنند و يا پشم خرگوش در سفيدة بيضه تر كرده شريان بايد كه بگ

سا نموده آلوده در جراحت نهند و ببندند و اگر پشم خرگوش نباشد پنبة باريك  االخوين سرمه در صبر و كندر و دم

 كه آنغن ديودار چون خشك بسايند چندقطع يا نسج عنكبوت استعمال نمايند و بدانند كه ادوية مرهم جدوار و رو

الدم بپاشند نفع بسيار بخشد و خصوصاً ادوية كه آن اصول آنهاست و آن   بر موضع نزفآن را به عدهمثل غبار گردد 

   آن استالسوس و غبار خانة كسيكه نخود بريان كند و مانند  زردچوب و چوب ديودار و چوب درخت زرشك و اصل

  ابورسما

 كه شرياني زبرجلد آن استالدم نيز گويند و او   امآن راما بنون خوانند معني او سيالن است و كه بعضي انورس

 عروض ضربه ببعض اعضا يا وقوع جراحت در جلد و شريان و بعد از التحام جلد گشاده ماندن به سبببشكافد 

ميان جلد و شرياني است جمع جراحت شريان پس خون و ريح هوائي كه در آن شريان بود بيرون آيد و در قضائيكه 

نويسد كه چون بر شريان بعد تفرق اتصال او مكان تنگ نگردد و  الدم مي  در فصل نزفالرئيس شيخ چنان چهشود 

خال  يابد امر مول به انورسما گردد كه مسمي به ام الدم است و بسيار باشد كه شريان ملتحم نشود و آنچه محيط 

ن جاي تنگ شود پس خون بر سيالن فاحش قدرت نيابد بلكه چيزي از آن بناحية شريان است التحام پذيرد و بر آ
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 در چنان چه شريان عود كند و بباطن رود به سوي وسعت يابد و چون بر آن غمز كنند مقداري كهجلد بيرون آيد ب

لد و زيرجلد شود و گاه باشد كه اين حال شريان را از باطن عارض شود پس بشكافد بغير شكافتن ج قتق عارض مي

انورسما حاصل شود و اين اكثر در گردن و كنج ران و مابض خودبخود عارض شود و بسيار باشد كه از سبب خارج و 

الدم گردد آن ملتحم نشود بلكه  اند كه هر قتق شريان كه مؤدي به ام از فصد عارض گردد و اكثر اطبا گمان كرده

 انطاكيسما گردد و اما نفس شريان ملتحم نشود و امر چنين نيست و اكثر آنچه گرداگرد او باشد ملتحم شود و انور

 زائل شود و بسياهي ظاهر گردد و ميان او و خراج بنرمي او و تغير به لمسگويد كه ابورسما نتويست زيرجلد كه 

و ي و كوكه از خارج بود به سبب و اگرچه وريد باشد  استشود سببش انشقاق رگ رنگ جلد در آن فرق كرده مي

 نمو يابد و رنگ او مائل بسرخي به سرعت اگر از شريان باشد كه آنجلد نشكافد پس خون زير او جمع شود و غير 

خطر است و ثاني سهل   و اگر از اورده باشد بعكس بود و اول ذي استخالص بود زيرا كه خون شريان همچنين

كه آن موضع متحرك بود بحركت انبساطي و  خصوصاً كه از انتفاح شريان باشد آن است نشان اين مرض بالجمله

انقباضي تابع حركت جريان و هنگام انبساط شريان آن موضع پست شود و عند انقباض بلند گردد و ايضاً چون 

بدست غمز كنند نتوآن موضع كمتر شود و باشد كه از آن آواز حركت خون شنيده شود و رنگ آن محل در اكثر 

بلوط و مازو و اقاقيا و جزو آن ضماد كنند و از مس كردن  بچيزهاي قابض چون شاه عالجبادنجاني و بنفسجي باشد 

 هر صبح گل ارمني و تخم بارتنگ و نشاسته هرواحد ابن الياس به قول بشكافد حذر نمايند و آن را ي كهبه چيزاو 

 و تيهو سازند و بر يك درم بريان كرده برب بهي يا رب آس آميخته بخورند و غذا مزورة سماق يا گوشت ماكيان

موضع به اقاقيا و رامك و صندلين و گل ارمني و گل سرخ مساوي كوفته بيخته به آب مورد تر يا به آب گشنيز تر يا 

الراعي ضماد نمايند تا آن موضع صلب گردد و محكم شود و از شكافتن ايمن گردد  العالم يا به آب عصي به آب حي

الن خون است اگر امن از غائله باشد و اال بقوابض محلله نرم گردانند و آنچه در  گويد كه عالج اين تبرد سيانطاكي

 رسيده اين ضماد است بسفائج قرطم آرد جو مساوي اسپغول نصف يك جزو زعفران عشر آن همه را به تجربهعالج 
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و همچنين حلبه و  نيكو است بچسپانند و اين از تاليف ماست و ضماد بشونيز نيز به مراتدر سركه و عسل سرشته 

النزف باشد و گاهي اختصاص اين اسم بر آنچه نزف او  الدم از قسم اوست اال اطبا غالباً اطالق او بر آن كنند كه دائم ام

  سهل است و در رعاف آنچه قطع دم در تحليل او را صالح بود مذكور است در اين شود و امر شريان كند كرده مي

  ننشوب شوك و نصلي و سلي و غير آ

شود بر وصول سنان و سهام تا دماغ به   استدالل كرده ميكه آنخليدن خار و پيكان و سنان و مانند آن بد مي

قلب بغشي و موت سريع و تاريه بخروج خون كف ناك و تا حجاب .... اختالط عقل و تا فضاي سينه بخروج هوا و 

 اگر خار و عالجريان بنزف و تا امعا بخروج ثفل النفس و تا معده بخروج غذا و تا مثانه بخروج بول و تا ش بضيق

پيكان و مانند آن در عضوي خلد بايد كه از سوزن يا منقاش يا زنبور بيرون كنند و مر و كندر سائيده در آن پر 

 آميخته به عسلالبطم راتينج زراوند  نمايند و اگر از آله بيرون نتواند كرد بايد كه اشق پياز نرگس بيخ ني زفت علك

ال كنند و اگر سرطان نهري خوب كوفته بر جائيكه پيكان خليده باشد صبح و شام بنهند در جذب و اخراج او ط

 و بيخ انگور كه در زمين باشد اگر بر مكان دخول پيكان بياويزند در جذب او بالخاصيت مجرب  استمجرب سويدي

ساق حبس كه آن شعرالغول است تازه و كذا طرنج سوخته بر موضع وقوع پيكان ضماد كردن مجرب است و اگر 

گرفته سوده بر موضع مقابل موضعيكه در آن پيكان باشد ضماد كنند در طرد و اخراج آن مجرب اوست و ضماد 

 مملوح و كذا ثافسيا و كذا چرك خانة مگس عسل و كذا آرد شيلم پخته و كذا پنيرمايه  استسلور كه آن جري

 پخته پنج مرتبه و كذا لحم صدف يا هر دو كوفته و كذا پياز به سركه مخلوط بخطمي و زيت و كذا سرگين گاو

 آميخته و كذا لحم دول و كذا به عسلنرگس به آرد شيلم و كذا سر حربا و لحم آن كوفته و كذا پياز بلبوس كوفته 

ك كرده آن نيل هندي و كذا چرك ابدان كه در حمام برآيد و كذا حلزون مع لحم او كوفته و كذا لحم گربه و خش

 بيخ سوسن آسمانجوني سه درم قنطوريون دقيق پاو كم دو درم يككوفته مجرب ابن ماجه است و كذا زهرة نحاس 

 سرشته و كذا كندر و شراب و ايرسا و كذا انجير خام پخته سوده برگ خشخاش آميخته و به عسلدرم باريك سوده 
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و كذا سرخس و كذا مشكطرامشيع و كذا پنيرماية شتر و دار و كذا بزرالبنج و اشق  كذا گندم خائيده دهن روزه

 اطباي هند جهينگه پخته ماليده بستن به قولريختن زيت كهنه بر موضع پيكان و سنان هر واحد جذب آن كند و 

پيكان بزودي برآرد و اگر كچله كوفته بيخته در بول ماده گاؤ نازائيدة مكيه بسته بر زخم نهند در چهارپهر گولي 

باب سير و شيلم و روغن عطاس است مطلقاً و مقناطيس  در اين  گويد كه مجربانطاكي را بر سر زخم آرد بندوق

براي آهن خاصه و حرباي شكم شكافته و موش گرم وقت شق او و كذا وزغه و سام ابرص و صدف تازه و اشق و 

ك و غيره ابعض اعضا داخل شود  گويد كه چون از وجه و سلي و شوسعيدخاكستر ني فارسي و زفت و پياز نرگس 

در موضعي باشد كه اخراج او به آهن از آن ممكن نبود تضميد موضع به ادوية مرخيه كه ارخاي عضو نمايد بايد كرد 

كه اجسام ناشبهه در آن مندفع گردد و آنچه اين فعل كند اشق و غيره ادويه است كه مذكور شد هر واحد با عسل 

د موضع نمايند شي ناشب را خارج كند پس اگر ناشب زج باشد و قريب بود حجر سرشته چون بدان ادويه تكمي

 تنگي دهن جراحت زنبور داخل به سبب بزنبور برآرند و اگر آن رامقناطيس نزديك او كنند كه اين او را بكشد و يا 

 حركت دهند و آن را بكشند پس اگر زج در استخوان خليده باشد آن را فراخ گردانند و بقوت آن رانشود به نشتر 

بقوت بركشند و اگر در پيكان زوائد باشد و خوف ايذا عند خروج او باشد جراحت را وسيع كنند و زنبور را بر زوائد 

آن خوب قبض كنند تا منضم گردد پس بيرون آرند و اگر جذب او بخوف انتفاح شريان يا انقطاع عصب ممكن نبود 

ن شود خروج او سهل گردد و هرگاه پيكان بيرون آيد و جراحت بزرگ باشد  جراحت چون متعفكه آن بگذارند بهر را

و ورم نبود لب جراحت بدوزند و دواي خشك بر آن نهند و بعد آن عالج بمراهم ملحمه كنند و اگر تابع جراحت درم 

م و آب العال  و آب حيبه صندل حاجت برآرند و حوالي ورم به حسبباشد ورم باشد فصد مريض بگشايند و خون 

العثلب طال كنند و اگر پيكان مسموم باشد گوشتي را كه آن پيكان رسيده قطع كنند اگر ممكن باشد و آن  عنب

به  جراحت را به عدهشود از رنگ او بسياهي و تيرگي يا بسبزي و تغير او از گوشت صحيح و  گوشت شناخته مي

ت پاك گردد ادمال او نمايند و اگر پيكان در عضو  بشويند و ادوية حاليه استعمال نمايند پس هرگاه جراحشراب
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 چيزي ظاهر از اينشريف يا شديدالخطر داخل شود و عالمات موت ظاهر بينند به اخراج آن تعرض نكنند و اگر 

 گويد كه وخر و خزق هر دو جرجانينباشد حيله در اخراج آن كنند تا از حدوث اذيت و عفونت ايمن گردد 

 گويند كه از چيزي كوچك و آن راز آهن و يا از خار و مانند آن در بدن نفوذ كند وليكن وخر جراحتي را گويند كه ا

آن باريك افتد چون سرخار و سوزن و مانند آن و خزق بزاي معجمه جراحتي را گويند كه غور او كمتر از آن بود و 

 مزاج مجروح و گوشت او ردي بود و كه آن بعالج حاجت نبود مگر آن راتر بود و   حجم و عظيم باشد اما وخر سليمرا

آماس و ضربان پديد آيد خاصه اگر وخر از پوست فرو گذرد و بگوشت رسد و اكثر عالج آن پيش از آن نباشد كه 

 آماس و درد نشاندن بود به تدبير جراحت نشود و اما خزق را هم احتياج به تدبيرورم و وجع او ساكن شود و محتاج 

 از امر در اينجا كفايت گفته شد و آنچه از ذكر آن به حسبدن و تدبير جراحت و تدبير اورام و هم عالج جراحت كر

خزق وخر البدست آن تدبيري است در اخراج چيزي كه در بدن بماند از شي واخر و خازق خار باشد يا پيكان و 

 و بيرون كشند و گاه به ادوية جاذبه مانند آن و اين اخراج گاه بفشاردن و گاه به آلة بود كه آن چيز را بدان بگيرند

بود تا هرچه بفشاردن و به آله بيرون نتوان آوردن بخاصيت بيرون آرند و فشاردن جراحت تا خارد پيكان و غير آن 

بيرون آيد كاري ظاهر است بتعليم حاجت نيست و آنچه به آله بيرون آرند اول بايد كه منفذ جراحت بنگرند تا 

 غير هم از آن جانب كه داخل شده مناسب است يا از جانب ديگر بگذارنيدن و اين چنان بود بيرون آوردن پيكان و

 بكشند المي آن رادار باشد كه اگر  كه جراحت تنگ باشد و پيكان و در گذشته باشد يا چنان بود كه پيكان شاخ

ان و عصب نباشد برابر آن عظيم و جراحت ديگر كند صواب آن باشد كه اگر ممكن بود و مانعي و خوف بريدن شري

 آن راجايگاه بشكافند و پيكان بدان جانب بيرون آرند و در جمله اجتناب بايد كرد تا پيكان و غيره شكسته شود و 

بيازمايند و به آهستگي بجنبانند تا اندازة غزر در آن و تشبث و تقلقل او اندر آن دريافت گردد و بجنبد پس به 

 سخت بگيرند و نگذارند بسيار آن رار كشيدن خش چون سوهان باشد تا پيكان و غير استقامت بركشند و سر آله ب

 روزي چند بگذارند تا جنبان شود پس بركشند و اگر پيكان در استخوان خليده سخت آن راباشد كه پيكان و غير 
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ندامي شريف نشسته شده باشد و بر كشيدن آن نتوان گرداگرد بمثقب ثقبه كنند تا آسان برآيد و اگر پيكان در ا

باشد چون دماغ و دل و جگر و شش و امعا و مثانه و رحم و عالمات بدظاهر شده باشد دست بدان نبايد برود نبايد 

جنبانيد و طبيب بايد كه خويشتن را از عالج آن صيانت كند تا از جهال مالمت بدو نرسد خصوص چون داند كه 

د ظاهر نشود و گمان افتد كه مجروح خالص خواهد يافت خطر مجروح خالص نخواهد يافت پس اگر عالمتهاي ب

اند كساني را كه چنين جراحتهاي با خطر   بسيار ديدهكه آنعالج او با اولياي او بايد گفت پس عالج كند از بهر 

 كه بخاصيت خار و اما ادوية جاذبهافتاده است و اميد خالص نبوده و عالج كرده بفرمان حق تعالي خالص يافته 

 به سرشند كه اشق را حل كنند و بر آن موضع نهند كه اين جاذب قوي است و اگر با عسل اين استپيكان را برآرد 

تر بود و بيخ ني فارسي رطب بكوبند و ضماد سازند تنها و با عسل سرشته و ايضاً برگ خشخاش سياه و برگ  قوي

ذلك ثمرة بيخ بحاله و ايضاً انواع خيري و زراوند و درخت انجير با پوست جو و يا بزرالبنج خصوصاً با قلقديس و ك

پياز نرگس اين همه ادوية جاذب است و از ادوية حيوانيه بسيار است از آنجمله ضفدع مسلوخ سخت عجيب است 

كه دندان را برافكند و ايضاً سرطان سوده و اربيان و جميع پنيرماية جانوران و گويند كه عظايه سخت جاذب است و 

نويسند خلقي كثير را ديدم كه   ميگيالني و شيخات سر عظايه است بزراوند طويل و بيخ ني و پياز نرگس از مركب

شود و بعد از آن بر  شود در سالها و ناصور عارض مي ماند و جراحت ايشان مندمل مي گاهي پيكان در ابدان مي

ن و مانند آن سختي نكنند كه در بقاي آنها  لحم بسيار و استخوابه قطعبايد كه در اخراج پيكانها  آيد پس مي مي

بايد كه قبل آن سهام را معلوم كنند چه  ضرري چنان نيست كه محتاج به آن سختي گرداند و در اخراج سهام مي

بعضي از آن از چوب و بعضي از قصب باشد و ازجة آنها از آهن بود و از مس و از رصاص و از شاخ جانوران و از 

ها و از ني و از چوب و بعضي از آن مستدير باشد و بعضي را سه چهار زاويه بود و بعضي را يك استخوانها و از سنگ

 خارج بكشند در جسم متعلق گردد و در بعضي به سويزبان يا دو سه باشد و بعضي را زج مائل بخلف بود تا هرگاه 

 آن باشد و به حسب هر يكيق برآوردن مائل بقدام تا مندفع گردد و سواي اينها نيز اقسام او بسيار است و كذا طر
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اگر بعد برآوردن پيكان جراحت را ورم حار عارض شود عالجش به تنطيل و اضمده كنند و بعد فصد لزوم موضع 

 كه در Ĥن استنبرد و صندلين و آب كاسني و آب گشنيز و مانند آن كنند و بر رفاده صندل خشك نهند و باقي هم

  اقوال سابق مسطور شد

  قروح

شود از جراجات و از خراجات منفجره و از بثور پس تفرق اتصال كه در گوشت افتد چون   قروح متولد ميكه آنبد

 قرحه نامند و قرحه گاهي از بثور متاكله و گاهي از انفجار اورام و گاهي از تقاوم جراحات حادث شود آن راريم كند 

 به سبب آن آيد مستحيل بفساد گردد و به سويذائيكه  كه غآن است الزم بود و سبب ريم كردن آن راو ريم كردن 

 صديد آن را آن رود و آنچه از ريم رقيق باشد به سوي ضعف او فضول اعضاي مجاوره به سببضعف آن عضو و ايضاً 

نامند و به فارسي زردآب گويند و آنچه معتدل و هموار و سفيد باشد آن را قيح گويند و مده نيز خوانند و اختالف 

ن آن دليل بر احوال قروح بود فلهذا تيرگي و زردي آن دال برداءت قرحه و قرب موت بود و وسخ سفيد دال بر الوا

نضج از مائل بسياهي باشد و صديد از مادة گرم و رقيق و مائيت آن تولد كند و وسخ از مادة غليظ و تباه و وقيح از 

د و قرحة كه از آن صديد آيد محتاج بچيزهاي خشك و مادة كه نزديك به اعتدال بودو صديد توليد ورم بيشتر كن

سرد بود و قرحة كه با وسخ بود به ادوية لطيف وجالي و از قروح بعضي بر جلد در ظاهر بدن بود و بعضي با غور و 

 گوشت گرداگرد آن صلب گشته و چهل روز بر آن گذشته و لبهاي قرحه كه آنآنچه با غور باشد دو گونه بود يكي 

 كهف و آن را گرداگرد او صلب نباشد و كه آن ناصور گويند و آن جدا مسطور گردد دوم آن راه باشد و سطبر شد

 گويند كه زيرجلد نفوذ كرده باشد و ريم او ميان پوست و گوشت بود و كهف آن آن رامخبا گويند بعضي اطبا مخبا 

 گذر او راست چنان كهي ميل كرده باشد انببه جرا نامند كه در گوشت خانه كرده و عطفي زيرگوشت نموده يعني 

 آن رانباشد و اندرون او فراخ بود و گروهي ديگر هر قرحه را كه در گوشت خانه كرده باشد و اندرون او فراخ بود 

 قرحه آن را كه اندرون او تنگ بود و عميق باشد ناصور گويند و هرگاه صالبت بر قرحه ظاهر بود آن راكهف گويند و 
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درد باشد و بعضي   بعضي مولم بود و بعضي بيچنان چهشود به اصناف بسيار   قروح منقسم ميو ايضاًمند خزفيه نا

ورم و بعضي نقي يعني پاكيزه و بعضي غيرنقي يعني چرك آلوده و بعضي همرنگ بدن بود و  متورم بود و بعضي بي

سردتر و بعضي عفن باشد و بعضي تر و بعضي  تر و بعضي نرم تر و بعضي گرم بعضي مخالف رنگ و بعضي صلب

غيرعفن و بعضي متاكل بود و بعضي ساعي و بعضي رهل بود بارد باشد يا حار و قرحة رهل منجملة قروح موجب 

اسقاط شعر از قريب آن بود و بعضي از قروح رشاحه بود كه از آن صديد زرد گرم محرق حوالي او ترشح كند و آن 

 كه براي رطوبت آن است متعفن كه آنبود و قرحة متعفن غيرمتاكل بود بهر ردي مهلك است و بعضي عسر اندمال 

 گوشتي كه اندر آن است بميرد و لهذا كه آناو فساد عارض شود و بدان سبب صالح براي غذائيت نباشد و متاكل 

 ر استوشت د و اگرچه هر دو ساعي بود يعني پهن باز شود اما اگر مادة اين سخت تيز باشد و گر استت متاكل ردي

 عفونت پهن باز شود به سبب بعربي قروح ساعي و متاكله گويند و اگر ماده بدان تيزي نباشد ليكن آن رارا بخورد 

اين را نيز ساعيه گويند ليكن متاكله نگويند بلكه ساعية متعفنه نامند اما آنچه ساعي متاكل باشد بغير عفونت و 

 امثال نار فارسي و نملة ساعيه را قروح تاكله جالينوسن مفارقت نكند و باشد و از آ تب تپ بود و ساعي عفن با بي

ناميده و قرحة متعفنه را از قرحة مركبه شمار كرده چه مركب از قرحه و از مرض عفن بود و قروح سرد را بيخ پهن 

رم را زود سر تيز باشد و سفيد بود و خارش اندكي بود و به ادوية مسخنه استراحت يابد و بدير ريم كند و قرحة گ

شود و بيخ او سرخ بود و پهن نباشد و با خارش و سوزش بود و از سردي راحت يابد و زود پخته شود و قروح كه 

صلب باشد و بسبزي و سياهي ميل كند ردي باشد و قروح رديه را چون رنگ مخالف رنگ بدن مثل سفيد و 

ر چيزها قروح بد و متعفن را باد جنوبي و هوائي گرم و تر رصاصي و زرد و سبز و سياه همراه گردد ردي بود و مضرت

 و قروح ريزانندة مواد گرد خودروي بود و آنچه از جلد گرداگرد او بد بو  استاست و قروح متولد عقب امراض ردي

 كه گوشت از گرد آن بدبو شود و در عالمات موت سريع گفته كه چون آن است از اينتر  تر باشد و ردي شود ردي

 او جراحتي باشد كه به سببنسان را اورام و قروح لينه باشد و عقل او زائل شود هالك گردد و قروح خبيثه گاهي ا
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 به سرعتمصادف فضول خبيثه از بدن بود و با تدبير مفسد و گاهي تابع بثور رديه باشد و بعد بثور كردن از آن 

افساد حوالي او و عسر برد او في نفسه مع صواب عالج قرحه گردد و داللت كند بر خبث قرحه تعفن او و سعي او و 

 افضل دالئل داله بر سالمت قروح و جراحات در آخر آن ريم كردن است بدواي مقيح باشد يا از فعل كه آنو بداو 

طبيعت و خصوصاً ريم محمود سفيد املس هموار كه تمام نضج يافته باشد و به آن بوي بد بسيار نباشد و اما قرحة 

ر آن تشنج حادث گرد و قرحة متعفنه و سرطانيه و خيرونيه و متاكله و مانند اينها از قروح خبيثه كه با آن كه د

رجاي نجات كمتر بود از آنها ريم تولد نه كند بلكه چون در قرحه والسيما در امثال قروح مذكوره ريم يا درم ظاهر 

ند و سر او گشاده شود اگر به عصب نزديك باشد از گردد آن عالمت خير است و هر قرحه كه آماس گيرد و ريم ك

آن خوف تشنج و اختالط عقل نبايد كرد ليكن اگر امر قرحه عظيم باشد و از حد تجاوز كند و آماس او بغايت شود و 

به اندرون غائله گردد و سر نكند و چيزي از آن نپااليد و نزديك اعضاي عصبيه باشد مثل قروح پشت و قروح واقع 

 كه آندم ران و زانو امر او مؤدي به تشنج و نيز اختالط عقل گردد و هر قرحه كه در اعضاي عرقيه يعني در مق

رگهاي بسيار بدان پيوسته باشد واقع شود و اكثر در مقدم تنور بدن بود خاصه اگر بر پهلوها و شكم باشد و آماس او 

الت مذكوره اگر بر نصف اسفل از تنورة بدن باشد در آن به اندرون بازگردد و سر نكند و چيزي نپااليد و با اين حا

الجنب و ريم كردن بعد از آن و  خوف اسهال خون بود و همچنين گاهي از آن خوف اختالط عقل يا خوف وقوع ذات

 كه موئيكه از حوالي او اين استالدم باشد اگر در نصف اعلي از تنور بدن افتد و از عالمات جيده براي قروح  يا نفث

 كه او در مزاج بهتر و رطوبت فضلية او كمتر بود مع آن استترين ابدان بعالج قروح  ريخته باشد باز برويد و قابل

 گردد و هرگاه ر استوجود خون نيك در آن پس هرگاه مزاج همه بدن و مزاج جگر معتدل بود قروح و جروح زود د

الج بدشواري و دير پذيرد ليكن مزاجيكه ميل به تري كه مزاج آن از اعتدال بيرون بود خشك باشد يا بسيار تر ع

تر از مزاج خشك بود چون مزاج پيران و خصوصاً هرگاه مزاج اصلي خشك  دارد چون مزاج كودكان آن عالج را قابل

 در مشائخ نيز بدبو و بدين سبب قروح پيران و صاحبان استسقا چنان چهبوده باشد و مزاج عرضي رطب مترهل 
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 احتباس فضول بنابر بند شدن خون حيض ايشان و اما قروح به سببذيرد و ايضاً قروح زنان حامله عالج دشوار پ

 در بدن ايشان خون نيمك كمتر تولد كند و كه آن مذكور شد و ديگر كه آنپيران بد و سبب عالج نه پذيرد يكي 

 رداءت به سببح اصالً گوشت نرويد بسيار باشد كه قروح پيران به شود و باز سر قرحه شكافته شود و در بعضي قرو

 در آن گوشت كه آن او در بعضي لحم برويد و اين قابل اصالح بود و بدو قسم منقسم شود يكي  جوهر او و خبث مادة

 در آن لحم زائد بعد تنقيه برويد و هر قرحه كه مدت آن دراز گردد و متاكل و كه آنزائل قبل از تنقيه برويد و ديگر 

مغاكي نباشد و   شود مغاكي در آن بماند و بير استي بسيار از جوهر آن جايگاه زائل گردد هرگاه دعفن شود و چيز

 به آهن جميع كه آن نشود مگر بعد از ر استخاصه اگر قديم بود و تا مدت يك سال باقي ماند و قروح سوداوي د

 چون عارض Ĥبي كه اسبو بدانند كند فساد او بردارند تا گوشت و استخوان پاكيزه ظاهر شود پس جراحت را عالج

آيد  شود و قروح فاسد گردند آن ضعف عضو است پس هرماه را قبول كند و رداءت مزاج عضو و رداءت خوني كه مي

 رداءت مزاج جگر بود و در آن رنگ مائل بسفيدي رصاصي به سببيا در كيفيت يا در كميت اما در كيفيت اكثر آن 

رداءت مزاج طحال پس رنگ مائل بسياهي بود و نمش پديد آيد و با آن رداءت جميع  به سببيا زردي باشد و يا 

شود از آن ضرر  شود آنچه مستحيل بلحم گردد مستفاد مي  مستفاد نميكه آناخالط بدن بود و از مثل اين با وجود 

ضو و وضر گردد و يا گردد اما در كميت به اين طور بود كه زياده شود بر طاقت قوت ع  بوضر مستحيل ميبدان چه

كم شود پس از آنچه لحم قرحه برويد يافته نشود و قرحه صاف پاك باشد و مبادرت بخشكريشه كند و فالح نشود و 

به  اتساع عروق كه به سببهاي آن عارض شود و  مملو نسازد و اگر بدن پاك قليل الدم باشد و يا بتحزف كه كناره

 تيرگي و سبزي و به مثل فساد او كه به سبب قريب او باشد از استخوان و  فساد آنچهبه سبب قرحه آمده و يا سوي

 مجاورت عضوي ردي المزاج و قروح صعب العالج مثل قرحه مستدير و مانند آن قاتل به سببسياهي ميل كند و يا 

جاني و الرئيس و جر صبيان است احتمال شدت درد او نكنند و نه عسر عالج او و صعوبت آن تا اينجا قول شيخ

 كه خالي آن است قرحه نيز مانند جراحت يا بسيط بود و او صاحب كامل به قول كه آن بداكنونگيالني تمام شد 
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 كه مركب با سبب بود يا با مرض يا با عرض و آن استباشد از عوارضيكه مانع اندمال بود و يا مركب باشد و او 

 قرحه ريزد و اما مرض گاه از سوءمزاج بود و گاهي از ه سويبتركيب او با سبب چنان باشد كه درانجا ماده بود كه 

مرض آلي اما آنچه از سوءمزاج باشد يا از سوءمزاج حار بود يا بارد يا رطب يا يابس و اما مرض آلي پس بعضي از آن 

مرض نقصان بود و آن نقصان لحم در قرحه است و سقوط جزوي از عضو و بعضي از آن مرض عظم بود و آن مثل 

رم حادث مع قرحه است و بعضي از آن تفرق اتصال بود مثل قطع عصب و كسر عظم و اما تركيب قرحه مع عرض و

  مثل دردست كه با آن باشد و عالمت و عالج اين همه اقسام در عالج قروح عسراالندمال بيايد

  عالج كلي قرحه

 گل تر به روغنا بشويند و پنبة كهنه را اگر در قرحه ريم و چرك اندك باشد از سركه و شراب و ماءالعسل قرحه ر

 اندرون آن نهند و اگر بسيار باشد از ادوية جاليه و مراهم مدمله عالج كنند و اگر دهن قرحه تنگ باشد بفتيله  كرده

 يا روغن سرشته پنبة كهنه بدان به عسلالفار سوده  مرهم بدان رسانند و اگر دهن او بغايت تنگ باشد قدري سم

 دوائي نيست و نهادن چوب چوك كه از اينامر بهتر  در اين تر سازد و الفور فراخ هن جراحت نهند كه فيآلوده در د

كندش نامند بر دهن قرحه همين عمل دارد و كذا پهنكري خام سوده به آب برگ نيم آميخته و همچنين مرهم 

آيد جوشانيده به آب آن قرحه را زنگار و اگر پوست نيم يا پوست سرس يا پوست ببول يا چوب چيني هرچه بدست 

 كه نافع قروح است آهك را هفت بار شسته ادوية مفرده و مركبهبشويند از ريم او فساد بنواحي متعدي نگردد 

به  برند قروح را خشك گرداند و كذا پاشيدن خاكستر طرفا و چون گل سوسن كار بهچون با زيت خوشبو آميزند و 

مال آن نمايد و ذرور برگ كنار مثل غبار سوده تجفيف قروح كند و كذا برگ بهي  پخته بر سائر قروح نهند ادعسل

خشك كرده و كذا برگ ناشتاپي و كذا برگ شفتالو و كذا پوست بيضه سوخته بر قروح نهادن و ذرور سندروس 

اب و كذا قرحه را خشك كند و كذا بيخ نيلوفر و تخم آن و كذا رصاص سوخته تجفيف و التحام نمايد و كذا سفيد

ذرور مورد خشك و گويند كه آرد جوار و عسل قروح پشت را مجرب است و شاهتره قروح عارض در ظاهر بدن را 
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 اهل هند برگ كنگهي را بر زخم بستن و زبان سگ سياه خشك ساخته به قولشرباً ضماداً رازي مفيد گفته و 

به آب سائيده بر زخم بستن زود فراهم آرد و باريك سائيده تا يك هفته پاشيدن و برگ گهياتورئي تر يا خشك 

پاشيدن برگ كنير خشك كرده سائيده و كذا پوست درخت سرس خشك كرده و كذا پر مرغ خانگي سوخته و كذا 

كاسة سنگ پشت سوخته و كذا اسگند تاگوري و كذا برگ سر و سوخته و كذا زردچوب و كذا مازوي سوخته هر 

وح و حرق نار و زخم آتشك را نافع پوست انار سوخته در روغن گاو يكصد و  قر كهييدواواحد مجفف قروح است 

 كه زخم مزمن را فراهم ايضاً شسته آميخته و قدري كافور سوده انداخته خوب حل كنند و بر موضع بمالند يك بار

سه باريك ساخته خورند ده توله نيله تهوتهه سوخته يك توله هر  آرد استخوان سر آدمي ده توله كته كه با پان مي

ر االث  كه بهر خشك كردن هر قرحه و تسكين درد عجيبذرورقدري از آن بر دهن هر زخم بربندند مجرب است 

خان كه   حكيم علويروغن دانه االئچي كالن دو جزو سائيده بپاشند يك جزو سندور سهاگة بريان هر واحد است

 پن هر يكتراشيده برگ نيب بيخ انجبار پوست مغيالن جراحات را در اندك زماني به اصالح آرد بگيرند جدوار 

مثقال و در سه رطل آب بجوشانند تا سوم حصه بماند ماليده و صاف نمايند و روغن كنجد تازه يك رطل در آن آب 

 هر يكداخل كرده بجوشانند تا آب بسوزد و روغن بماند پس بگيرند موميائي و دار ابرجدي و قفراليهود و مصطكي 

نگ و در آن روغن بگدازند بعد از آن مغاث زاج سفيد سنگ سرمه كاغذي مصري سوخته سنگ جراحت چهار دا

 يك مثقال كوفته بيخته داخل كرده كهرل سازند و در شيشه انداخته يك هفته در هر يككات هندي زردچوب 

 به جهتحكيم اجمل خان كه  از بياض روغن برند كار بهآفتاب گذارند و هر روز دو مرتبه برهم زنند و پس برداشته 

پر نمودن زخم و برآوردن گولي و حلقهاي زره و استخوان شكسته كه در زخم مانده باشد نظير ندارد برگ سنبهالو 

 يك دام همه را باريك سائده در روغن كنجد نيم آثار انداخته بر آتش هر يكبرگ فراش برگ دهتورة برگ چنبيلي 

 همه كه آننشين گردد بعد از آن فرود آورده حل كنند چند  دوا سوخته ته همهكه آنگذارند و كفچه زنند چند

 كه روغن فنبيل برند كار بهنشين گردد پس روغن خالص گرفته  يكسان شود پس در ظرفي نگاهدارند تا كه درد ته
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به د  ده درم هر دو را خوب كهرل كننهر يكعديل كميله روغن سرشف  در پر كردن زخم و كشتن كرم مجرب و بي

 خوب بسايد نگاهدارند كه آن صاف كرده باز كهرل نموده پارچه بيز كنند و همين قسم سه بار عمل نمايند تا عده

 مجرب راقم كه جميع اقسام روغنوقت حاجت پنبه تر كرده بر سر زخم گذارند و در سوراخ چند قطره چكانند 

السوس تربد سفيد ديودار   گوشت تازه بروياند اصلجروح و قروح را به اصالح آرد و گوشت فاسد را دور نمايد و 

 چهار نيمدرم برگ حناي تازه برگ نيب سبز هر يكسازد  دارهلد زردچوبه دودة سقف كسيكه نخود در آن بريان مي

 هشتاد درم ادويه را در پنج آثار آب تر كنند و برگها را كوفته قرص بسته در دو رطل روغن كنجد بريان هر يك

وية نيز در روغن مذكور انداخته به آتش مالئم بجوشانند تا آب همه سوخته روغن بماند پس صاف نموده نمايند و اد

 يك توله كهربا سندروس مرمكي هر يكسفيد   برند و اگر بعد صاف نمودن روغن سنگ جراحت رال كتمة كار به

نظير   كه براي اندمال زخم بيدرروغن بالتر گردد   شش ماشه باريك سائيده آميزند قويهر يكشب يماني سوخته 

و مجرب است بالدر شش عدد ديكه مالي دو دام پخته سندور و توتياي سبز رال موم هر واحد يك ماشه روغن 

 ديكه مالي انداخته به عدهشيرين نيم پاؤ اول بالدر را در روغن و موم آن قدر بسوزند كه دود آن موقوف شود 

 كه نوع ديگرديگر انداخته حل كنند پس از پارچه صاف كرده بدارند و بعل آرند  ادوية به عدهبسوزند و حل نمايند 

النفع است بالدر تخم كونچ هر واحد يك دام اجواين  براي اندمال زخم نظير ندارد و واقع زخمهاي آتشك و مجرب

رم نموده بالدر  سه ماشه توتياي سبز دو ماشه روغن كنجد نيم پاؤ اول روغن بر آتش گهر يكخراساني مرداسنگ 

 توتياي سبز و مرداسنگ به عدهاندازند چون سوخته شود اجواين اندازند چون بسوزد تخم كونچ در آن بسوزانند 

درد اندازند واال مع درد  اندازند و از آتش فرود آورده خوب حل كرده نگهدارند اگر جاي نازك بود روغن صاف بي

 مخترع حكيم علي مرهم جدواركند  ند حتي كه بناصور هم فائده ميچكانند و اگر روغن كم شود روغن ديگر انداز

تر و با اين در منافع براي  گويد كه منافع اين مرهم مثل فوائد روغن ديودار است بلكه در التحام قروح از آن قوي

دچوب ديوار رسد و نه مرهمي جدوار فائق مجرب يك مثقال بهروزه نيم اوقيه زر التيام و اندمال جراحات دوائي نمي
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 يك اوقيه پوست درخت مغيالن هر يكالسوس برگ حناي خشك دودة سقف خانة كسي كه نخود بريان كند  اصل

 دو اوقيه چوبها و بيخها و پوست را كوفته خوب در كهرل بسايند پس به هر يكبرگ درخت نيب سبز هوجويه 

بجوشانند تا ثلث آب بماند ثفل را خوب افشرده ادوية ديگر سواي بهروزه يك جا كرده در دو نيم من آب آتش مالئم 

و دور كنند و روغن كنجد بيست اوقيه داخل كرده باز به آتش مالئم بجوشانند كه آب قريب بجذب شدن رسد و 

 روغن گرم گرم گرفته بهروزه را در آن بگدازند و بهروزة گداخته را با دو اوقية موم از ايناندكي بماند پس اندكي 

 مؤلف حكيم مرهم اعجازغن اول ساخته بجوشانند تا آب مطلق خشك شود و مثل مرهم گردد زرد مضاف رو

ارزاني گويد كه اين مرهم عديل ندارد و با وجود اين بمرهم ديگر حاجت نيفتد جهت زخم شمشير و بندوق و مانند 

االثر و  اع نيافته باشد عجيبآن و هرگونه جراحت عسرالبرء و ناصور و قروح خبيثه و سوداويه را كه بهيچ دوا انتف

 يك توله و سه ماشه كات سرخ رال روغن كنجد آب چاه شيرين هر يكالنفع است شب يماني توتياي هندي  بديع

 پنج توله اول آب و روغن را يك جا كرده در ظرف كاسني بدست كف مال كنند تا مثل دوغ شود پس هر يكتازه 

 يك پاس ديگر بلكه دو پاس بكف دست همي مالند تا جمله يك ذات شود و ديگر باريك سوده در آن آميزند و ادوية

 مرهم آيد پس در ظرف چيني يا نقره نگاهدارند و استعمال نمايند و وقت شب از نمك تكميد اطراف قرحه و به قوام

هنه را در  هر قسم زخم از مجربات است و از جمله عجائبات اول پنبة كبه جهت مرهم پنبهكرده باشند  جراحت مي

 شش بهلولي بگيرند پس روغن گاو پنج بهلولي در ظرفي گرم به قدرظرفي بسوزند و خاكستر آن پاچه بيز كنند و 

كنند و موم سفيد سه بهلولي در آن انداخته بگدازند بعد از آن خاكستر پنبه و بچ خراساني سه بهلولي سوده اندازند 

كنند و بعد از آن بچوبي ادويه را حل نموده فرود آرند و وقت حاجت و نيله تهوتهه دو سرخ سوخته سوده نيز داخل 

براي پر نمودن زخم نظير ندارد و مجربست و تحليل اورام و صالبات نمايد و براي جميع مرهم شجم  برند كار به

وده در عديل اول شلجم يك عدد تا دو عدد را پاره پاره نم زخمهاي مزمنه و دملها و زخم آتشك و سوختگي آتش بي

روغن گل نيم پاؤ خوب بريان كرده و دور نمايند و از آتش فرود آورده شد در سه دام انداخته از چوب نيب حل 
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مرهم نمايند تا خوب حل شود پس كافور سه ماشه انداخته حل كنند و نگاهدارند و در بعضي نسخه كافور نيست 

 يك دام هر يك كات مرداسنگ سنگ جراحت  كه جهت جراحات مزمنه و اندمال زخم مجرب و معمول استرال

رال شش دام پارچة كمل پشمي سوخته ربع درعه روغن زرد هفت دام ادويه باريك سائيده در روغن مرهم سازند 

 چهار توله موم سه ماشه كافور سفيدة كاشغري شسته هر يك مجرب براي اندمال زخم رال روغن كنجد نوع ديگر

 ماشه االيچي خرد هفت عدد اول االيچي را مع پوست در روغن سوخته مرداسنگ  دوهر يكنيله تهوتهه مرداسنگ 

 نيله تهوتهه را انداخته بسوزند من بعد رال سوده پستر سفيده و موم اندازند پس آورند به عدهسائيده در آن اندازند 

 كه براي قروح سيمابمرهم از آتش فرود آورده كافور سوده اندازند و از دستة آهن خوب حل كنند و نگهدارند 

 دو ماشه رسكپور سفيدة كاشغري هر يكبثور و دمل و آتشك و بثور اطفال معمول است سندور مرداسنگ سيماب 

 يك ماشه نيله تهوتهه چهار سرخ همه ادويه را باريك سائيده در مسكة گاؤ كه يك صد مرتبه در هر يككتهة سفيد 

 كه در جميع اقسام قروح و جروح عديل ندارد مرمكي  سعيدخانيمرهم برند كار بهآب شسته باشند حل سازند و 

سياه مرمكي سرخ زنگار كات سفيد صبر هر واحد يك مثقال مرداسنگ دو مثقال موم سفيد پنج مثقال روغن كنجد 

سي مثقال روغن را داغ كنند و پياز سي مثقال در آن بسوزانند پس دور كرده موم اندازند و ادويه كوفته بيخته 

هر  كه جميع اقسام جروح و قروح را نافع است سندور مرداسنگ مرهم سندوراخل كرده با چوب نيب حل كنند د

 سه ماشه فوفل يك عدد سونتهه دو گره موم سفيد يك دام روغن گاؤ شش دام اول روغن را در ظرف آهني يك

ن بسوزند و هر دو گره سونتهه باشد هفت عدد در آ گداخته بر آتش داغ كنند پس شاخ نيب كه بالي آن برگ مي

اندازند ناسوخته شود دور كنده كنند پس فوفل در آن سياه كرده برآرند و يا ادوية ديگر سوده موم در روغن گداخته 

 نافع اقسام شود در دماميل و جراحت تنكار بريان فوفل سوخته موم كات سفيد مرهم تنكالهادوية مسحوقه آيزند 

 كه براي مرهم كيمخت مهم سازند به دستوررد دو دام توتياي سبز سوخته سه ماشه  يك دام روغن زهر يكرال 

االثر است كيمخت سوخته سپياري سوخته تخم هليلة زرد تخم بليله سوخته بوندي آك سوخته  اندمال زخم سريع
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 كار بهيند و  نيمدام كوفته بيخته در روغن ماده گاؤ گرم كرده حل نماهر يكسفيدة كاشغري شسته كات مرداسنگ 

 از كه آناند سواي   جميع قروح محتاج به تجفيفكه آنالرئيس قانون عالج قروح نوشته بد  شيخاقول اكابربرند 

كوفتن عصب و فسخ آن حادث زيرا كه اين اوالً محتاج به ارخا و ترطيب است و قروحيه در غالب احوال محتاج به 

 احواليكه الحق قروح گردد غيرنفس قروح به سبب و غير آن باشد تجفيف بود محتاج به احوال ديگر از تنقيه و جال

تر باشد و  تر و غائرتر بود احتياج به تجفيف او شديدتر و بجمع لبهاي او به استقصا سخت و هر قدر كه قرحه بزرگ

 جراحات  در باببدان چهو امثال اين  در اين گاهي بحاجت بخياطت آيد و اعتبار كنند از احوال حاجت به استقصا

گفتيم و بدانند كه گاهي قروح در عالج خود محتاج به استعمال ادويه سيالة نافذة مبدرقة غائصه بود و در آن هنگام 

از بودن مراهم و مانند آن چاره نباشد پس واجب است كه در ظاهر رطب و در باطن خشك باشند و خصوصاً در 

ت جرم آنها سخت غالب باشد و ايضاً گاهي احتياج افتد بخلط قروح ناصوريه واجب بود كه يبوست قوت آنها بر رطوب

 قروح كه آن كه لزج الزق شوند اين را نيز در آن بدانند و بداين است سائل بود بسبي ديگر و آن بدان چهادوية آن 

محتاج برباطات و بستن بسه وجه بود يكي براي سائل كردن چرك پس واجب بود كه قوت بستن آن نزديك اخير 

حه باشد دست بستن آن نزديك دهن او بود تا افشردن او نيك باشد و دوم براي حفظ دواي ملحم و منبت لحم قر

بستن  در اين بر قرحه و اين محتاج به بستن شديد نيست و سوم براي با هم پيوستن هر دو لب و واجب است كه

 بستن درد بدان حد رسد كه ورم كند و سست نزديك هر دو لب نباشد بلكه نيك ضم كننده بود و الزم نيست كه از

 با ورم عالج قرحه ممكن نبود پس اگر امكان منع او نباشد و ورم ظاهر كه آنبايد كه معين بر منع ورم باشد بهر 

 از عالج ورم فارغ شوند كه آنگردد و مشغول بورم شوند و عالج او هر ورميكه باشد مع مراعات نفس قرحه كنند تا 

 و اخراج خون به شرطخالص بماند و همچنين اگر حوالي قرحه سياه يا سبز گردد و عالج او پس مراعات قرحة 

 لزوم اسفنج خشك پس ادويه مجففه نمايند و چون قرحه فارغ شود يا قرحه ساذج به عدهكنند اگرچه بحمه باشد 

ريزد بلكه منقطع شده پس  ميرويد يا ن  قرحه از بدن چيزي ميبه سوييابند واجب است كه اول تامل نمايند كه آيا 
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 چيزي كه آن چيزي بريزد و مشغول منع به سوي آن نريزد قصد بعالج نفس قرحه كنند و اگر به سوياگر چيزي 

كند و بقراط بدان شهادت  نفع مي در اين ريزد از فصد يا اسهال يا قي كنند زيرا كه گاهي قي نيز  آن ميبه سوي

 در بدان چهان يا اغشيه يا غير آن باشد استعجال در جذب او نكنند بلكه عمل هاي استخو داده واگر در قروح ريزه

 تدبير او در امر قرحه واجب بود آن تقيح به ادويه است پس تنقيه چيزي كهباب عظام خواهم گفت بايد كرد و اول 

اي نمايند كه در آن به ادوية او پس انبات لحم و ادمال و اگر قرحه را پاك مستوي بالغور يابند صرف ادمال بدو

 تدري بدوائي به عدهسوزش نبود و اما در چرك و ارزجالي الذع چاره نباشد و در ابتداي عالج احتياج بلذاع افتد 

 كه تا ممكن باشد آن استهمه  در اين  وقت رويانيدن گوشت برسد و اوفقكه آنتر باشد تا  نمايند كه در لذع خفيف

 و خصوصاً چون آنجا حرارت و التهاب باشد و واجب است كه اسباب مانع اندمال  جذب او مواد رابه سببدرد نيارد 

 كه بدان قرحه ميل برداءت كند پس آن است كه شمار آن كرده شد و گفتيم كه او  استرا معلوم كنند و آن اسبابي

شد كه اصالح مزاج عضو در اگر اوالً فالج آنها نكنند بعالج قروح كماينبغي فراغت نيابند بلكه ممكن نبود و بسيار با

اصالح قرحه كفايت كند و بساست كه قرحه مترهل و نرم بود بر آن گوشت بد برويد و آن في نفسه بسرخي و گرمي 

 ارمني و سركه و اطلية صندليه به گلالعثلب   آب عنببه مثلباقي ماند عالج به اطلية مبرد لحم گرداگرد آن كنند 

 جرح مندمل و تنگ گردد و در قروح شديدالوجع بايد كه كه آنموار چنين كنند تا و كافوريه بر برف سرد كرده و ه

 و غيره كه معلوم است اگرچه آنها مضاد ها روغناوالً مشغول به تسكين درد شوند و اين المحاله بمرخياتي بود مثل 

كند تدارك قرحه نمايد و  چون درد ساكن نشود طبيب را قدرت عالج نباشد و چون تسكين درد كه آناند بهر  بقروح

 كه رطوبات او و آنچه از آن سيالن كند مختلف آن استقروح و ضرو يعني چرك ناك محتاج بپا كردن بود و او 

شود و چون پاك نكنند مالقات  اللون باشد و كثرت نمايد و گاهي بغسل و گاهي بذرورات و مراهم پاك كرده مي

 ذرورات پس واجب است كه پاك كنند پس گوشت برويانند و در دواي صرف تا جرم آن ممكن نباشد و خصوصاً

اند و گاهي گوشت ردي برويد پس  هآن است دچنان چهدواي منفي جالد بسيار بود و جالي منبت لحم اندك بود 

احتياج تاكل آن بدواي حاد افتد و از خارج بمبردات طال كنند بعد از آن قلع او بدوائي كنند كه بدان قلع خشكريشه 
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 درآنها محتجا بقلع خزف آنها كه آنشود پس عالج كنند و ايضاً اين طريق عالج ما براي ناصورهاست بهر  كرده مي

 بعض آن اكال شديدالحيال بود به حسب بعض ابدان منبت لحم و به حسبشويم و دواي واحد  پس بمعالجة آنها مي

 به سويرمنبت بود و لهذا احتياج دوا در بدني  بعض آن غيرجالي و غيبه حسبو چون آن بدن بسيار نرم باشد و 

تقويت او افتد يا بزياده كردن وزن او يا بكم كردن روغن او يا به اضافة دواي ديگر كه در آن تجفيف و جال باشد و در 

بدن ديگر بقياس آن اكال بود پس احتياج شود بكم نمودن از وزن او يا زياده كردن در روغن او يا اضافه كردن بعض 

 كه اندمال او عسر بود و واجب است كه دوا بر قرحه تا سه روز آن استقوابض اولي قروحيكه دواي او قوي سازند 

 بگشايند چه اگر قبل اين دور كنند عمل خود نكند و الزم است كه روغن از قروح دور دارند و اگر به عدهبدارند 

 برند و چون قرحه صرف باقي باشد و عضو حامل آن كار بهچاره نباشد روغن بيدانجير و روغن مورد و روغن مصطكي 

 آرند و از به عملقرحه حساس بود الزم است كه نرمي در عالج و وضع ادويه بر آن و استعمال بندش و غيره 

دردمند كردن او بدواي قوي حذر كنند و اما در عضو بليدالحس از عالج واجب توقف نبايد كرد و عضو باطن و 

 از قبيل عضو حساس و در حكم اوست و اضداد آنها از باب به سرعتيرالنفع و قابل آفات شريف الخطر و كث

شوند مثل زنگار و مانند آن و خصوصاً  جاست كه قروح باطني متحمل نمياز اين و آن استغيرحساس يا ضعيف 

ود محتاج ميان هر دو يات مثل كتيرا و صمغ محتاج بود و آنچه بدان حقنه كرده شبه مغزآنچه نوشيده شود و اكثر 

امر باشد و از تدبير صواب در عالج قروح ساكن داشتن اعضاي آنهاست كه و تحرك بحركت آهسته در ابتدا مضرت 

االخالط و واجب است كه در عالج قروح   بعد از ابتدا حركت سخت كند و خصوصاً در بدن رديكه آنكمتر دارد از 

حام ميان دو عضو متجاورين واقع شود مثل لصق كه واقع شود ميان به پلك احتياج اينمعني كنند كه از تجاور او الت

 و قروح مجاور شرائين ر استو چشم و ميان هر دو پلك و ميان دو انگشت و كهوف و مخابي سريع االستحاله بنواصي

رب و  چچنان چهو اوردة بزرگ مؤدي بورم لحم رخو كه مجاور او باشد مثل كنج ران و بغل و پس گوش گردد 

 در گردد و خصوصاً چون بدون ردي مملو بفضول باشد و مانند آن از آنچه مذكور شد و بعينه بدين سبب مؤدي مي

 بدان چههنگام درد اشتداد نمايد و مؤدي به قرحه گردد پس واجب است كه عالج آن اوالً به تنقية بدن نمايند اين 
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ذكوره نكنند اسيد عالج قرحه نبايد داشت و احتياج افتد در در باب او مذكور شد و تا تنقية ورم حادث در لحوم م

مثل اين بحفظ قرحه از اذيت بباسليقون و مانند آن اگر بدن پاك باشد و ميان آن و ميان عضو حاجز مانع از تاذي 

 كه از واجبات است كه آنچه اين است قرحه در هر سال سازند و واجب است كه وصيت جامع بشنوند و آن به سوي

الحال نفع نكند همراه او مضرت نباشد و  دان معالجة قرحه كنند با موافق بود يا غيرموافق پس موافق اگر فيب

 از آن است آن ضد متوقع از چيزي كهتر باشد و واللت كند بر آن زيادتي   ضعيفكه آنغيرموافق يا مخالف بود بنابر 

 كه در قوت او افزايند و يا مخالف بود بوجوه ديگر مثل تجفيف يا تنقيه و غير آن از غير فساد ديگر پس واجب بود

 آن احتياج باشد پس سرخي و التهاب حادث شود و محتاج بكم كردن به سوي تسخين او فوق آن بود كه كه آن

وقت بمرهم مبرد كنند و يا بدان ميل بسياهي و تيرگي نمايد پس بدانند  در اين قوت آن گردد و تسكين التهاب او

باشد پس احتياج بزيادة كردن در قوت سخونت نمايند و   محتاج اليه نهبه قدركند و با تسخين او  بريد او ميكه آن ت

يا ترهل او نمايد پس حاجت بزياده كردن در قوت قوابض و مجففات مثل گلنار و مازو و مانند آن افتد و يا تجفيف 

 بيان چنان چه بخورد و غائر گرداند آن راشود و يا  ذكر كرده بدان چهنمايد پس احتياج بتدارك تجفيف آن گردد 

 مزاج مريض مفرط كه آنكرده شود پس حاجت بشكستن قوت جالي او شود و بسيار باشد كه دوا موافقت نكند بهر 

 در ضد آن باب قوي باشد حتي كه اعادة او بمزاج او نمايد و يا ضعيف  كهييدوادر كدام باب باشد پس احتياج افتد ب

 گويد كه جميع قروح خالي از آن نيست كه يا به آن چيزي از جوهر اعضا نرود و ابوسهل موافقت او باشد در باب

قرحه كه همچنين باشد آن شق مفرد صرف باشد و آن محتاج بجمع و ضم يك جزو او بديگري باشد فقط و اگر 

برود و اين جوهر خالي از آن شق عظيم باشد مع ذلك محتاج بدواي مجفف بود و يا قرحه چيزي از جوهر اعضا 

نيست كه يا جلد تنها باشد و يا لحم تنها و يا جلد و لحم هر دو و اما رفتن جلد تنها محتاج به اشيائي باشد كه 

 صالبت بتغير دهد حتي كه قائم مقام جلد به سويادمال و تخم قرحه نمايد اعني چيزهائيكه سطح ظاهر را از لحم 

كند بعضي از آن بنفسه اين فعل نمايد مثل ادوية قابضه چون مازو و پوست انار و بعضي از گردد و اشيائيكه اين فعل 
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 عرض كند بمنزلة ادوية حاده چون زنگار و قلقطار و اما رفتن گوشت تنها در ابتداي امر محتاج به طريقآن اين فعل 

لصاق نمايد و اما رفتن گوشت و جلد هر به ادويه باشد كه گوشت را بروياند بعد از آن به ادوية كه گوشت را بجلد ا

دو اوالً محتاج بعالج از اشياي باشد كه گوشت بروياند بعد از آن بچيزهائيكه اندمال نمايد و دواي حاد مثل زنگار را 

اگر اندك استعمال نمايند ادمال و تختم قروح كند و اگر از آن كثرت كنند گوشت را بخورد و قرحه را غائر گرداند و 

بايد كه صاحب قرحه را به اغذية  شدن گوشت محتاج بماده و فاعل بود و مادة او خون جيد است و لهذا ميپيدا 

 تمكن قوت بهضم آن باشد و فاعل او طبيعت عضو بود و لهذا به حسبمولد خون محمود غذا دهند و مقدار آن 

بود و اين بتعديل مزاج او باشد و هر سزاوار است كه تقويت طبيعت عضوي نمايند كه در آن احتياج بروئيدن گوشت 

 اگر از آن اراده رويائيدن گوشت باشد بايد كه ادوية كه كه آن بدان عالج قرحه كنند آن مجفف بود مگر  كهييدوا

نمايد و از رويانيدن گوشت در قرحه باز ندارد  بدان معالجة قرحه كنند در تجفيف كمتر باشد تا به افراط تجفيف نه

بايد كه با وجود قلت   خشك نمايد و ميآن رافيف بمقداري بايد كه آنچه در قرحه از صديد باشد  تجآن راليكن 

 بدان عالج قرحه كنند از ادويه باشد كه  كهييدواتجفيف خود جال و غسل دهد تا چرك قرحه پاك گردد و اگر 

 برويانيدن كه آنشت را بروياند بهر بدان ارادة الصاق لحم بود بايد كه تجفيف او بيشتر از تجفيف دواي باشد كه گو

گوشت احتياج نيست بلكه به تجفيف فقط و اگر احتياج به اين افتد بمقدار اندك باشد و بايد كه جالي و غاسل نيز 

 بدان عالج قرحه كنند از ادويه باشد كه بدان اراده ادمال و ختم بود بايد كه  كهييدوانباشد بلكه قابض بود و اگر 

ديدتر در تجفيف باشد و اين بهر سخت كردن لحم و گردانيدن او مثل جلد بود و ادوية كه گوشت ادوية قروح ش

 در آن قرحه است در مزاج رطب نر عضوي كهبروياند بايد كه يبس آنها قريب درجة اول باشد پس اگر همه بدن يا 

متر بود مثل آرد جو و آرد باقال و باشد و قرحه در رطوبت كم بود بايد كه عالج از ادويه نمايند كه در آن يبس ك

كندر و اگر بدن يا عضو خشك باشد و قرحة تر بود يا خالف اين باشد يعني قرحه خشك و بدن و عضو هر دو رطب 

بود بايد كه ادوية متوسط الحال در يبس باشد مانند آرد جو و بيخ سوسن آسمانجوني و اگر بدن يا عضو در يبس 

 بايد كه ادوية شديداليبس مثل زراوند و شجرة جاؤشير بود و قرحه غائر اگر در شديدتر و قرحه رطب تر باشد
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عضوي معتدل المزاج ميان حرارت و برودت باشد بايد كه عالج بدوائي نمايند كه تجفيف بغير تسخين يا تبريد كند 

 بسيار بود بايد كه عالج  حرارتآن رامثل كندر چون به آرد جو يا آرد باقال آميزند و اگر قرحه در عضوي باشد كه 

به ادوية مجفف و مبرد نمايند مثل آرد جو يا آرد باقال و اگر در عضوي باشد كه برودت بسيار بود بايد كه عالج به 

 مقدار برودت او باشد پس اگر برودت او اندك بود بيخ سوسن آسماجوني به حسبادويه كنند كه تسخين و تجفيف 

 گويد كه قروح مجوسي برند كار بهگر برودت او بسيار باشد زراوند و شجرة جاؤشير و آرد كرسنه استعمال كنند و ا

 زنگار سدس جزو همه را باريك سائيده موم و روغن گل يك جزوكند و دبق و كندر هر واحد  متقاومه را ادمال مي

م مثل زنان و صبيان و آميزند تا مرهم سود بر موضع طال كنند كه اين دوا قوي االدمال است و گاهي در ابدان نر

سرايان دواي مجفف بغير لذع كفايت كند مثل مرداسنگ و شيح سوخته چون باريك سوده بر موضع بپاشند  خواجه

كفايت كند نهادن پنبة كهنه بر قرحه و مقدار پنبة هر روز اندك اندك بكاهند تا بچيزي ديگر  در اين و گاهي

گردد و اما ابدان سخت جلد در ادمال قروح آنها حاجت به حاجت نيفتد و قرحه خشك شود و گوشت او سخت 

 در آن مازو و گلنار و صبر و برگ سوس و عروق و  كهييدواادوية قوي التجفيف افتد تا بحال طبيعي او بگرداند مثل 

صيادين تر بود مثل ابدان دهاقين و  تر باشد بايد كه ادويةمجففه قوي اندك زنگار داخل شود و هر قدر كه ابدان صلب

صحرا و غير آنها از ارباب محنت و مشقت و مرتاض در آفتاب و علي هذاالقياس بايد كه تدبير قروح و جراحات 

  همچنين باشد چون مفرد سليم از اعراض بود

  عالج قروح صديديه

 بود تا قروح احتياج به استعمال ادوية مجففه در اين فرمايد كه يعني قروحه از آن زرداب بسيار تر او و شيخ مي

رويانيدن گوشت مشغول شوند پس اگر قروح مترهل باشد بر آن ادوية رويانيدن ه صديد را پاك كند بعد از آن ب

 ضعف اجسام اين قروح بلكه واجب به سببگوشت استعمال نكنند چه اگر استعمال آن نمايند غائر و عفن گرداندن 

 استعمال كنند و بعد پاك شدن قرحه از آن ادويه رويانيدن است كه اوالً تجفيف نمايند يعني ادوية منقي صديد اوالً
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گوشت استعمال نمايند و اگر دوا استعمال كنند و در رطوبت كمي يافته نشود و يا زيادتي از معاينه گردد بدانند كه 

 جالي اندك مثل عسل و بهه  آن بدن مجفف نيست پس در تقويت و تجفيف او افزايند و اعانت او ببه حسبدوا 

ادوية قابضه مثل گلنار و شب يماني كنند و قوت روغن كم نمايند و روغني بگيرند كه در آن تجفيف باشد و ايضاً 

اگر قرحه را ببينند كه در جفاف افراط نمود پس از قواي همه اعني تجفيف و جال و قبض كم كنند و اين وصيت در 

بايد پس او   كه دواجالي تر باشد از آنچه مياين استن ادوية منبت لحم قروح ياد دارند و يك چيز غلط نكنند و آ

 سائله بجنس صديد مستحيل گرداند و يا در قوت جال زياده بود و قرحه را به رطوبتعضو را بخورد و گوشت او را 

تر بمتورم و منحرف لب گرداند و مريض سوزش ظاهر احساس نمايد و بدانند كه ادوية مجفف  تر و مشابه غارتر و گرم

 كه آن است كه آن شديدالتبريد باشد مثل بزرالبينج و افيون و بيخ لفاح و بعضي از آن آن استروح بعضي ق

 مقابلة مزاج از به حسببايد كه تعديل يكي بديگر نمايد  شديدالتسخين باشد مثل راتيانج و زفت پس طبيب را مي

ي و مازو و پوست انار و قشار كندر و امزجة جزئيه و ادوية منقي صديد آن ادويه مجففه است مثل شب يمان

مرداسنگ و آرد جو و پوست او و شقائق النعمان و برگ شجر بعوض و اگر ببرگ جوز تازه و ثمر او و همچنان يا 

 براي اين بگيرند مرداسنگ مرهم جيد ضماد كنند نفع بسيار كند و نشف رطوبت بغير اذيت نمايد به شرابمطبوخ 

 بگيرند سرمه و روسختج و به عده سفيد گردد كه آن تسقيه دهند تا به زيترتبه ديگر  دو مبه سركهو يك مرتبه 

 از ايناالخوين و شب يماني واقليمياي فضه اجزا مساوي و باريك بسايند و هر واحد  زردچوب و مازو و گلنار و دم

ه شستن زرداب به  كه احتياج ب برند و بسيار باشدكار به سدس از مرداسنگ مذكور شد و همه را آميخته به قدراجزا 

 ذكر خواهم كرد و از آنجمله آب درياي شور است و اما آب شب غسل و آن را در قروح غائر چنان چهسياالت افتد 

 در آن سعد جوش داده آبي كهكند و اين همه ادوية مذكوره ضرر كند اگر با قرحه ورم باشد و  ردع و تجفيف مي

 نيكو استباب  در اين يله و بليله و آمله و طبيخ آزاد درخت و برگ كنار نيزباشند تجفيف نيك كند و طبيخ هل

 درم يكالسوس   زراوند چهار درم اصلپنج درمنويسد كه اين ذرور تجفيف روح رطبه كند جفت بلوط   ميگيالني
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روح را خشك  كه قو اكسيرينبندند   گلنار دو درم سفيداب دو درم سائيده بر قرحه پاشيده بهدرم يكشب يماني 

نافع قروح رطبه ذرور  كه در نواصير گذشت  استكند و خون جراحات بازدارد نسخة آن هماي زعفران همان

 كه قرحه را از ريم پاك ذرورمرداسنگ برگ سوسن پوست انار زردچوب همه برابر باريك سائيده بر قروح پاشند 

راحات هر موضع بازدارد و انزروت بيست درم كند و قروح رطبه را خشك گرداند و گوشت بروياند و خون از ج

 كه قرحه را ببرد و خشك كند صبر زردچوب گلنار مر مازو مساوي باريك ذروراالخوين كندر هر واحد ده درم  دم

  سائيده بر قرحه بپاشند كه اين بسيار نافع است

  عالج قروح وسخه

ن قروح وسخه را پاك كند و كذا كماذريوس  آميخته نهادبه عسلناك گويند كه برگ اسبل  هاي چرك يعني ريشه

 و موم و كذا زنگار به زيت و كذا پياز نرگس بكرسنه و عسل و كذا لبن بلسان به عسل و كذا ماذريون به عسل

 و كذا گوگرد و بقطران سرشته و كذا مسكه به عسل و كذا شستن به آب كبريتي و كذا مس سوخته به عسلمطبوخ 

كذا ذرور تخم انجره و كذا حجر اسيوس و كذا اقليمياي نحاسي و كذا خاكستر چوب و كذا بماءالجبن شستن و 

 و اندكي شب يماني يا نمك به عسلانجير و كذا طراثيث هر واحد قرحة وسخه را پاك و به سازد و آب برگ نيب 

 پاك كند  كه قرحهذرورآميخته پارچه بدان آلوده در قرحه نهادن نيز براي پاك كردن چرك آن معمول است 

 شش درم تنها يا سفيدي بيضه حلكرده يا بشياف ابيض و شياف ايار هر يكنشاسته سه درم انزروت عرق سپيده 

 كه آنمخلوط كرده استعمال نمايند و اگر انزروت و عسل هر دو را برابر با هم بسايند و يا عسل را جوش دهند تا 

مرهم حت وسخه و امتصاص ريم به تمامه مجرب است غليظ گردد پس انزروت سوده آميزند جهت تنقية هر جرا

 كه جهت پاك كردن چرك و گوشت مردار و پر كردن زخم قعروار از مجربات است اجمود سنگ بصري كات زرد

 مقرر به دستور پنج ماشه موم زرد دو دام روغن كنجد چهار دام هر يكسفيد كميه نيله تهوتهه سوخته مرداسنگ 

فرمايد كه در قروح وسخه واجب است كه ادوية   ميشيخ برند كار بهدر آب بشويند پس مرهم سازند و شش مرتبه 
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 در قانون عالج قروح گفتيم چنان چهتر باشد  تر و الذع جاليه استعمال كنند و از اول ابتدا بدواي نمايند كه آن قوي

 روغن گل يا روغن به مثلالبطم  ك و اندك سركه كنند و ايضاً علبه عسلبعد از آن تدريج به مثل شيطرج و زراوند 

 و ايضاً آرد كرسنه و حشيشة جاؤشير و از مركبات مرهم هندي و مرهم سبز همه به عسلگاؤ و ايضاً بيخ سوسن 

زنگاري مفرد يا مخلوط با شق و مانند آن و مراهم قيسوريه و مرهم مرتب به آرد كرسنه و مرهم ملح و قرص آسود 

 كه بگيرند دردي زيت و عسل و شب يماني اين استس و از ادويه نافعة جفاف و قرص اخضر معروف بقرلوجاني

 نفع كند و از اضمدة به عسلمساوي و يا بگيرند سفيداب و جعده مساوي و چون چرك اشتداد نمايد برگ فراسيون 

 در عالج  چهچنان از سياالت بشويند چيزي كه نيز حاجت افتد به استعمال در اينجاجيده زيتون ملح است و گاهي 

 گويند كه چون در قرحه پاك و مجوسي و ابن الياسقروح غائره خواهيم گفت و اين همه مضر بود اگر ورم باشد 

به  فواكه يا شربت ورد يا قرص بنفشه باشد به مطبوخ هليله يا به مطبوخريم بسيار باشد محتاج به استفراغ بدن 

 احتمال قوت مريض و ضعف او از اغذية به حسبن كند و  قرحه در كميت و كيفيت سيالبه سوي چيزي كه حسب

مرطبه و استكثار غذا حذر نمايند و به اغذية لطيف مجففه مثل كبك و دراج و تيهو بريان غذا سازند و بساست كه 

 و زيت و اگر سيالن و به سركهحاجت بمراهم جالية مجففه افتد مثل مرهم مرتب از مرداسنگ و زردچوب مربي 

 تجفيف در آن زياده به سوي حاجت به قدرار باشد مازو و گلنار و شب يماني و اقليميا فضه هر واحد رطوبت بسي

باب نافع  در اين كافي است به تنقية قرحه و مرهم  زنگار بزراوند در اين كنند و جالينوس ذكر كرده كه عسل تنها

نگ و برگ سوس و مازو هر واحد ده درم است و يا اين مرهم بسازند كه ادمال قروح و تجفيف آن نمايد مرداس

 همه را باريك سائيده بر قرحه پاشند و يا بگيرند مازو و گلنار و مر مساوي و پنج درمپوست انار و زردچوبه هر واحد 

به هاي لينه و فتائل يا   گويد كه اگر ريم بسيار باشد حاجت بحقنهخجنديباريك كوفته بيخته استعمال كنند 

 قوت مريض و به حسب كه در آن خيارشنبر و سنا و گلقند باشد يا بحبي از حبوب افتد به مطبوخ فواكه يا مطبوخ

ي روغن گل و اندك موم مخلوط به قيروطضعف او و اجزاي مرهم مدمل مجفف كه در قول ابن الياس گذشت 
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مازو گلنار مر شيخ  مجفف قرحه نثورتر در تجفيف باشد  ي پاشيدن قويبه قيروطساخته مرهم سازند و غيرمختلط 

 قوي التجفيف كه در ابدان صلبه نافع است مازو گلنار اقليميا فضه شب نثورسوخته برابر سائيده بر قرحه پاشند 

 گويد كه اين دوا قرحة پرچرك را نافع گيالنييماني برگ سوسن مساوي و اندكي زنگار سائيده استعمال كنند 

وند هر واحد هشت درم آرد كرسنه هفتده درم اين دوا را خشك و يا است بگيرند بيخ سوسن و فراسيون خشك و زرا

با عسل استعمال كنند و ايضاً در مجربات خود نوشته كه اين مرهم سنگار به نهايت نافع است هرگاه خواهند كه 

اك  روغن مخلوط كرده بر جراحت بگذارند كه پبه موم مرهم و از اينجراحت را از چرك پاك كنند بگيرند اندكي 

ين مرهم عالج كنند هر روز قدري از مرهم بيفزايند و موم روغن به همكند و اگر به تكرار احتياج افتد و خواهند كه 

كمتر كنند تا تيز گردد و گوشت فاسد را بخورد و چون صاف شود موم روغن بيفزايند و از مقدار مرهم چيزي كم 

 ديودار يا روغن كنجد هركدام كه باشد بيست مثقال و موم كنند تا جراحت زود نيك شود بگيرند روغن گل يا روغن

پنج مثقال بر آتش بگدازند و برهم زنند چون گرامي آن كمتر شود چهار مثقال زنگار باريك سوده بيخته آميزند و 

 مرهم با قدري موم روغن مخلوط كرده بر جراحت گذارند از اينبرهم زنند تا مخلوط شود و وقت حاجت اندكي 

نويسند كه اين مرهم زنگار جراحت به اصالح آرد و قرحه پاك كند زنگار كندر هر  ين ميمتأخر بعضياست مجرب 

 بوزن چهار فلوس اول موم و گنده بهروزه هر يكواحد يك نيم دانگ گنده بهروزه سه دام موم سفيد روغن كنجد 

صاف كرده زنگار و كندر سائيده بگدازند و صاف نموده برگ نيب سائيده قرص ساخته در روغن مذكور سوخته 

 كه زخم را از چرك پاك كند نيله تهوتهه نيمدام زاج يك دام قنه نيم دام زنگار پانزده ماشه روغن ايضاًآميزند 

سا كرده روغن و موم و بهروزه را بر آتش  كنجد دو نيم دام موم سفيد يك دام نيله تهوتهه و زاج و زنگار را سرمه

وقه اندك اندك انداخته بچوب حركت دهند كه خوب با هم مخلوط گردد و بر پارچه ماليده بگدازند پس ادوية مسح

 مجرب كه چرك دور كند و گوشت بروياند سهاگه دو نيم مرهمبر زخم گذارند زخم را از چرك پاك كرده به سازد 

دو دام نيله تهوتهه سه  به قدرماشه رال شش ماشه موم قسم اول ده ماشه و نيم روغن كنجد چهار دام مكيته نيب 
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ماشه روغن را گرم نموده مكيته نيب را در آن سوخته دور كند و موم در آن اندازند پس رال پس سهاگه را برشته 

   برندكار بهبيندازند و از آتش فرو گرفته نيله تهوتهه انداخته 

  عالج قروح غائره و كهوف و مخابي

ين قروح احتياج بپر كردن گوشت آن افتد و اين حاصل نشود مگر نويسند كه در عالج ا  ميگيالني و الرئيس شيخ

 به قدر كه مقدار ماكول آن استعالج آن رعايت حال هضم كنند فلهذا سزاوار  در اين به تكثير غذا و خون و بايد كه

يعت ضعيف شود پس طب به مرض هضم باشد و در اكثر امر مقدار آن كمتر از مقدار زمانة صحت باشد چه هضم البد

ي ممكن بود كه اغتذا به طريقمحتاج شود براي هضم به تقليل مقدار غذا و براي توليد لحم به تكثير غذا و اين 

 كثرت تغذية او به سبب قلت مقدار او هضم جيد باشد و به سبببچيزي نمايند كه مقدار قليل او غذاي كثير دهد تا 

قروح احتياج به ادوية شديدالتجفيف و تنقية  در اين فه است وخون زياده پيدا شود و اين چنين غذا مانند لحوم خفي

هر دو افتد پس دوا با وجود بودن او منبت لحم جالي منقي نيز باشد و واجب است كه وضع اين قروح بوضعي باشد 

به  كه در آن صديد محتبس نگردد بلكه از آن سيالن كند پس اگر اتفاقاً اين وضع يابند و در آن بيخ قروح از عضو

 اسفل باشد بهتر است و اگر بخالف اين باشد و انسان را تغير وضع قعر به تكلف نصب به سوي فوق و دهان او سوي

 بيخ او بشق مستقصي كه به سوي آرد و اگر اين ممكن نباشد البد است از شق قرحه به عملغيرطبيعي ممكن بود 

حال عضو را تامل نمايند  در اين  دست وبه عملهان او كهف باقي نماند يا از احداث سبيل و منفذ در بيخ او غيرد

 عمل خطر بدان حادث شود يا نه پس هرگاه اين كار كنند قرحه را برباط ببندند به اين طور كه ابتدا از از اينكه آيا 

 در هر اند و در اول بخالف اين و بستن محكم در طرف بلند  گشاده كردهآن را بيخ كه به سويدهان او كنند و انتها 

 درد آوردن عضو و ورم كردن آن رسد و سزاوار است كه شكاف به به حددو وجه كنند و بندش چنان نشايد كه 

بايد كه در مثل اين وقت  اسفل از جانب صحيح ديگر كنند و ماده را بفشارند و در اخراج آن مبالغه كنند و مي

صالح الجوهر باشد و در آن جال بود و ايضاً اعتنا به او لطيف  عنايت بتغذية مريض نمايند به اين طور كه اغذية 
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 پس از شكاف باالي قرحه تا موضع شكاف ببندند بعد از به عدهتقويت جگر او نمايند كه آن محيل غذا بخون است 

 در آن جال و تقويت باشد مثل عسل در شراب عفص چيزي كهآن اگر بينند كه در قرحه رطوبات باقي مانده 

 آن ماده به سويآب انار و شراب مذكور يا به آب درياي شور و شراب مذكور در آن پر نمايند و اگر گداخته يا به 

 مذكور شد پس در آن طريقي كهبه  بدن از آن ماده كنند بعد از آن اصالح غذاي عليل نمايند  فرود آيد اوالً تنقية

ي به چيزنند بزراقه رسانند و حوالي قرحه  شب يماني اندر آن گداخته باشند و شراب عفص در آن اضافه كآبي كه

 آن كم گردد و اگر طبيب را شكافتن آن به سوي كه در آن تقويت و تكثيف باشد طال نمايند تا انصباب ماده كه

 قوت يكديگر باطل به سببها به ادوية منبته منقيه كه به تنقية خود انبات او را  ممكن نبود و بشستن و ادخال فتيله

بخشد و چون  الفنع يافتم بمدارات نجاح مي ل نمايد و من مرهم رسل را تجربه كردم و جيد بالغنكنند اشتغا

فنطوريون را سوده پر نمايند بسيار عجيب است پس سونقوطون پس ايرسا پس آرد كرسنه و چون تدارك نمابي 

لد صحيح نمايد و نكنند در آن جلد نيك لمتصق نشود وليكن ممكن است كه جلد خشك گردد و لزوم مشابه ج

 در آن سياالت كه آنرويد مگر  كنند و نه در آن گوشت مي قروح  غائره و كهوف و مخابي را ادوية تنقية بالغ نمي

غساله بزراقات يا بفتائل رساند و خصوصاً چون شكل او چنان نبود كه در تنقية آن نصب و عصر از بندش كفايت كند 

 و آب خاكستر غسال قوي است و قروح به شرابالت است و خصوصاً ممزوج  بيان او كرديم و عسل از غساچنان چه

 كه آن غسل و تجفيف نمايد و آب شبي غسال است و آن استالوضر متحمل آن نشوند و آب درياي شور قريب  قليل

اين  در ها صالحيت ندارد و نه شراب واز اين عضو است پس اگر ورم باشد چيزي به سويمع ذلك مانع ريختن مواد 

 آن در صالج و به سوي عضو محتاج ي كهبه چيزقروح واجب است كه بر آن باالي ادويه در رباط او خرقه ملطوخ 

 آن در مقاومت گرمي و تيزي مراهم مستعمله از داخل بود بنهند تا بر به سوياعتدال مزاج خود باشد و احتياج 

  بر التصاق قرحه قلت سيالن ماده و لحمانيت اسافلدهان قرحة خرقة ديگر مطلي بدواي باشد كه واجب بود و دليل

 مسيحيگي بانعصار برآيد پس خشك گردد بچسپد يك بار و گاهي از آن به بندش و قوت دوا رطوبات بسيار است
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 غور و كهف نامند و اگر تنگ صلب كثيرالوسخ باشد ناصور گويند و قرحه آن راگويد كه قرحه غائره اگر واسع باشد 

ر و كهف خوانند بايد كه عالج آن به اشياي منبت لحم كنند و در آن بزراقه ريزند و از مراهم و آنچه  غوآن راكه 

 گل گداخته استعمال نمايند مثل مرهم مرتب بكاغذ سوخته بعد از آن چون به روغنمنقي قروح و منبت لحم باشد 

 در اين  اصالح يابد و مستعد اندمال گردد وگوشت بمقدار معتدل در آن برويد به اشياي منقي آن عالج كنند تا بدان

 آرند كه آن تنقيه و غسل زرداب كند و در آن راه كنند تا از آن سديد مجتمع در به عملقرحه زراقة ماءالعسل 

 به شراب اوالً كه آنقرحه سائل شود بعد از آن در آخر امر به اشيائيكه لحم بابجلد الصاق نمايد عالج كنند بعد از آن 

 باطن به سويتر باشد گرداگرد آن به نهند تا   از مراهم كه در تجفيف شديدتر و در اجزا لطيفبه عده بشويند معتدل

ي از به يك او را سوزش باشد پس گرد كهف خرقة بزرگ كه بر آن مستعمل گردد مطلي كه آنآن غوص كند بغير 

 چون مرهم بنهند بااليش اسفنج به عدهرند مراهم بپيچند و بر دهان كهف همان خرقه بدان مرهم طال كر ده بگذا

تو نرم به شراب با سكنجبين تر كرده بگذارند و موضع را برباطيكه ابتداي او از اقصي كهف و قعر او باشد ببندند و در 

 بندش سست بود تا صديد مجتمع در قرحه در اينجاآنجا بندش محكم بود و منتهاي او نزديك دهان كهف باشد و 

 مسطور كنند مرهم بطوريكه مذكور شد از به دستوربايد كه چون عالج قرحه مكهفه   منع نكند و ميرا از سيالن

 كهف پرگردد و جلد با گوشت بچسپد و عالمت داله بر پر شدن كهف و كه آنگرد موضع متكهف قلع نكنند تا 

بلكه قليل نضيج بود و با آن درد  كه آنچه از قرحه سائل شود بسيار نباشد و نه غير نضيج باشد آن استالتصاق جلد 

و ورم نباشد و نه ضامر بود و در دهان قرحه ريم نيك ظاهر شود و رباط بايد كه در هر سه روز يك مرتبه بگشايند و 

اسفنج و خرقة صغير كه بر دهان قرحه بود تبديل نمايند تا آنچه از صديد اندر آن جمع شود سيالن كند و لهذا 

قة چسپيده بفم قرحه نباشد بلكه بر آن معلق باشد و چون بر قرحه متكهفه دواي مدمل سزاوار نيست كه آن خر

نهند نظر كنند بصديدي كه از قرحه سيالن كند و نضج يابد پس اگر در دوز اول سائل شود التحام قرحه بعيد نبود 

روز سوم يا چهارم سائل شود  گاهي سيالن او از دوائي بود كه از گوشت رطوبت زياده بيفشارد و اگر در كه آنبهر 

تر و ذرور   گويند كه اگر در قرحه غور باشد احتياج بمجفف قويخجندي و ابن الياسقرحة متكهفه ملتحم نگردد 
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االخوين و مرهم مرتب از  بالغ در تجفيف و مراهم ملحمة مدمله افتد مثل ذرور معمول از صبر و مر و كندر و دم

داسنگ ده درم و باريك بسايند و بر آن ربع رطل روغن زيتون انداخته بپزند و مرداسنگ به اينطور كه بگيرند مر

االخوين و قنه و انزروت و كندر و بيخ سوسن آسمانجوني هر   بر آن دمبه عدهحركت دهند تا منحل و غليظ گردد 

اهم را بفتيله در آن واحد دو درم باريك سائيده اندازند و حركت دهند تا غليظ گردد و اگر دهان قرحه تنگ باشد مر

 صفت آلوده نهند به روغنداخل كنند و واجب است كه دهان او ملتحم نشود و هنوز غور باقي بود و بر آن پنبه 

 به عده و سركه در هاون بسايند تا سطبر و سفيد گردد به زيتمرهم قوي التجفيف نافع قرحه غائر مرداسنگ سوده 

به االخوين و اسرنج و شب يماني و اقليمياي فضه مساوي جمله  ته و دمبر آن گلنار و مازو و زردچوب و مس سوخ

 سويدي ربع و مرداسنگ انداخته بسايند تا هموار گردد و بر قرحه و جراحت از صبح تا آخر روز لزوم نمايند قدر

بيخ سوسن و  گوشت در قروح عميقه بروياند و كذا با به عسلگويد كه كندر ادمال قروح عميقه كند و طالي زراوند 

 قوام او غليظ گردد قروح غائره را نفع كند و كذا ذرور كه آنكذا ذرور او تنها و كذا عسل و زفت رطب پخته تا 

دارشيشعان و كذا ذرور ايرسا و كذا گل او كه مجرب است و كذا گلنار و كذا مصطكي و شرب طبيخ او و كذا ذرور 

 به عسلو كذا سورنجان و كذا نيل هندي و كذا پياز نرگس سوده  به عسلاثمد و كذا اقاقيا و كذا اسفنج سوخته 

 آبنوس و كذا توبال مس و كذا گل سرخ و كذا  سرشته و كذا قيشور سوخته و كذا راتينج و كذا ابهل و كذا برادة

 ذكاءاهللا خانانزروت و كذا اشنه و نطول طبيخ برگ مصطكي و زراقه مري شعير نيز نافع قروح عميقه است 

نويسند كه اين روغن بالدر زخم قعردار حتي كه زخم اسپ و شتر دفع كند بالدر هفت دانه را در نيم پاو روغن  مي

تر و  كنجد بسوزند پس دور كرده دو درم سنگ جراحت سائيده آميخته نگاهدارند و اگر قدري بودار داخل سازند نافع

  ستگي بر زخم تقطير نمايندسريع العمل گردد بايد كه وقت حاجت با پر مرغ گرفته به آه

  عالج قروح ديداني
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 كه در رطوبت  استگاهي در قروح كرم كوچك سفيد كه سر آنها سياه بود پيدا شود و سبب تولد اين كرم عفونتي

باشد و استعداد او از مزاج براي قبول حيات پس آن كرم به افناي رطوبت بنابر اغتذاي خود از آن قرحه را نفع كند و 

 اكال و حكه عارض شود و از قرحه زرداب و خون سيالن نمايد و گاهي از نشستن مگس بر قرحه كرم از آن كرم

 برند و بعد استعمال دوا چند كار به بهر كشتن كرم هرچه در عالج صداع دودي مسطور شد بالجملهمتولد شود 

 عفونت پذيرفته و گنده شده  گويد قرحة كه تر بود وجرجانيساعت زخم را چنان بندند كه هوا به كرم نرسد و 

 يا به سركهباشد در آن كرم افتد بدين سبب عالج او بچيزهاي خشك كننده بايد كرد چون خاستم الجيره 

 بشويند و برگ سرد و جوز آن و خاكستر كدوي خشك و خاكستر به عسل يا به شرابسكنجبين سوده و اول 

رتنگ با پوست جو همه خشك كننده است و ادوية كه پوست خيار و خاكستر شبت و پشم چرك آلود سوخته و با

كرم را بكشد و تولد آن منع كند طبيخ افسنتين است و طبيخ قنطوريون و طبيخ فراسيون بدين مطبوخها بشويند و 

 تر كنند و طال سازند صواب بود و آب پودينه به شرابافسنتين بسايند و با نمك آميخته ذرور كنند و اگر اين ذرور 

 آب برگ كبربا شراب يا با سقمونيا كرم را بكشد و اگر به اين آبها زراوند و قنطوريون غليظ و بيخ درخت نهري و

فرمايد كه از اشياي نافعه براي كرم قروح عصارة فودنج نهريست و   ميشيخجاؤشير بياميزند سخت موافق بود و 

 افتيمون و پاشيدن به مطبوخن زخم نويسند كه شست ين ميمتأخر بعضادوية كه در باب كرم گوش گفتيم و 

فراسيون و قنطوريون و نمك كشندة كرم است و چكانيدن روغن نيب تنها يا زرنيخ در آن سوده در كشتن كرم 

به مجرب است و اين مرهم مفجر اورام و كشندة كرم زخم است جدوار تنكار چوب بارزد توتياي سبز مساوي همه را 

الفار اضافه كنند و اين  تر شود قدري سم  مرهم آيد و اگر خواهند كه قويبه قوام تا كم اندخته بسايند  نيب كمروغن

مرهم ذيكامالي زخم آدمي و اسپ زود به سازد و كرم بكشد و مگس بر زخم نه نشيند گوگل بهينسيه صابون رال 

   مقداري مناسب بگيرند و مرهم سازندهر يكمائين خرد ذيكالمالي موم سفيد روغن كنجد 

  بات لحم در قروحان
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 آن به سوي قرحه پاك شود و غذا كه آنپردازند تا  نويسد واجب است كه برويانيدن گوشت نه  ميالرئيس شيخ

جذب نمايند اگر كم باشد بدان متصل نشود پس هرگاه پاك شود هر دواي لذاع و جالي بقوت دور دارند قروح بهر 

 از اطراف كه آندوية رويانندة لحرم رعايت وصاياي مذكوره بعد از نوع و بهركجا كه باشد الزم است كه در استعمال ا

 آرند نه از آن جهت كه به عملرطوبت يا افزوني خشكي ظاهر شود بايد كرد پس آنچه در باب قروح صديديه گفتيم 

ندك  جهت كه گوشتيكه برويد اگر شديدالرطوبت يا ااز اينتنقية قروح رطب كند يا خشك شديدالجفاف گردد بلكه 

ي در روغن و موم اوست اگر مرهم باشد و از آنچه به زيادتخشك باشد و از آنچه خشكي او كم كند سائل كردن او 

 كه غليظ و خاثر گرداند و دهنيت او كم كرده شود و در آن ادويه مثل عسل زياده اين استدر تجفيف او زياده كند 

تر بود و گاهي گوشت سخت  تر و سريع شد و به ذرورات مشكلتر با تر و بطي كنند و ابنات لحم در آن بمرهم موافق

به شود پس صواب آن باشد كه ذرور بپاشند و بمراهم بپوشند و شراب خصوصاً قابض دواي جيد بجميع قروح است 

در باب جراحات ذكر كرديم و از خيار آنها اندك   غسل و تنقيه و تجفيف و تقويت نمايد و ادوية رويانندة كه آن سبب

 بيان كنيم و آن اولي به اين موضع است و او سرمه سوخته است و انزروت و غري السمك و حلزون سوده و در اينجا

توبال شالوقان و ابار سوخته و وج و برنجاسف و لوف و سعد و خصوصاً براي  وضر و جعده بسيار قويست و قنطوريون 

   آن و زاج سوخته عجيب است در تجفيف و ادمال استبغايت نافع

  عالج قروح متاكله

فصد كنند و مسهل بارد دهند و بهر تعديل سكنجبين ساده يا آب انارين نوشانند و زلو گرداگرد قرحه چسپانند و 

عضو را در آب سرد گذارند يا پارچه به آب مورد و گالب تر ساخته بر برف سرد كرده بر آن نهند و شراب بسركة 

 عدس مقشر پوست انار ترش تخم گل برگ مورد برگ حماض گل ارمني ممزوج نفع دارد و اين ضماد مفيد است

طال كردن سودمند  به گالب  ضماد نمايند و برگ بارتنگ و آرد جو و برگ زيتون باريك سودهبه سركهكوفته بيخته 

 استاين نويسند كه قانون كلي در عالج قروح متاكله و خبيثه   ميگيالني و شيخاست و اگر به نشود قطع نمايند 
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 بدن كنند و يا تنقية عضو اگر بدن پاك باشد بحجامت و چسپانيدن زلو بر آن و تبديل مزاج او به اطليه و  كه تنقية

 تنقية كنند بعد از آن تنقية صفرا به مسهل آن و نوشيدن به فصداصالح غذا نمايند و اگر بدن پاك نباشد اوالً 

سوده مع قدري كافور طال كنند بعد از آن  به گالب و بر سينه صندلماءالفواكه يا آب انارين هر صبح يا ماءالشعير 

 بمرهم سفيداب و يا بسنگ بصري و مرداسنگ و كاغذ سوخته و به عدهقرحه را بدردي شراب مكرر طال نمايند 

 سرشته طال كنند و غذا به سركهآيد و خاكستر بوتة مس  ماميران و خاكستر مس كه وقت گداختن آن بااليش مي

ميه و سماقيه و ريباسيه و رمانيه و انبرباريسه و اجاصيه و عدسيه و كشكيه و مجيه و اسفاناخيه بگوشت بچة حصر

و بدون مدافعت كنند و  تأخير بايد كه اقدام به اين همه تدابير بغير ماكيان يا بزغاله يا ماهي كوچك سازند و مي

ه است و مدافعت در آن از آنجمله است كه در رداءت او  بدن و عضو اولي بوجوب تقديم از اصالح غذا و غير تنقية

 فساد قرحه بعضو ديگر و بقلب متادي نشود و كه آن عضو محتاج گرداند بهر به قطعافزايد و گاهي فراخي تاكل 

الراعي و شراب  كند تنطيل به آب سرد و آب مورد و گالب و آب عصي قرحه متاكله را كه بĤن عفونت نباشد نفع مي

يا به آب ساده بسيار اگر حرارت باشد و مانند اينها از آبهاي مبردة  به گالب گر حرارت نباشد و سركة ممزوجقابض ا

مجففه و اگر آنجا عفونت باشد آب درياي شور و غير آن كه عنقريب در عالج قروح متعفنه گوئيم استعمال كنند بعد  

 پوست انار و عدس مقشر و برگ شجر مصطكي و تخم از آن بهتر عالج آن استعمال قوابض مجففة مبرده است مثل

اآلس و نطوالت كه در آن اين ادويه باشد و امثال اين را به اندكي شب و مانند آن قوي  گل و شوكة مصريه و حب

 به سكنجبين يا به سركه رومي به گل پخته و يا تضميد به شرابسازند و همچنين تضميد ببرگ حماض و شاخ او 

  خشك سوخته يا بارتنگ مع پوست جو يا برگ زيتون تازه سرشته يا كدوي 

  تعليم

 انسب نمود و در اينجااند مؤلف را بيان جميع اقوال ايشان باالستيقا   آكله را در بحث اورام ذكر كرده اكثر اطبا قرحة

ند زنگار و شب  كه بگيراين است نيز در آنجا در ذيل عالج غانغرايا نوشته كه از اددوية نافعه آكلة الرئيس شيخ
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يماني و عسل مساوي و بدان لطوخ سازند كه اين منع كند و متعفن را ساقط نمايد و عضو قريب او را نگاهدارد پس 

اگر از حال ورم و حال فساد رنگ تجاوز كند و در ترهل و ترطب اندك آغاز نمايد  و اين طريق اخذ او در تعفن است 

حرج و مازو مساوي سوده بپاشند تا بدان خشك گردد و همچنين زاج و درينصورت الزم بود كه بر آن زراوند مد

 و طالي برگ جوز و همچنين قثاءالحمار يا عصارة او پس اگر بعض لحم به سركه خصوصاً نيكو استقلقطار نيز 

قه از تر از آن فلنديفون است و هرگاه طب  اقراص اندرون و قويبه مثل قطع كنند يا ساقط نمايند آن رافاسد گردد 

 بلحم صحيح برسد و كه آن باقي را ساقط كنند تا به عده گاؤ تدارك او كنند و بر آن نهند به روغنآن ساقط گردد 

 و هرگاه عفونت ظاهر شود و در قطع و رنگ نكنندواال كار بزرگ گردد و نيكو استپاشيدن زاج سرخ برترهل و تعفن 

تعفن شود قطع كنند بايد كه گرداگرد او داغ نهند به آتش و  معضوي كههرگاه ورم گردد تعفن عظم پذيرد براي 

 گرمي او و مجاورت به سبباين حزم است و يا به ادوية كاوية محرقه و خصوصاً در اعضاي سريع القبول براي تعفن 

اضافه گوئيم و در كالم ما در قروح متعفنه آنچه   ميدر اينجا آن مثل مذاكير و دبرپسن اينقدر به سويفضول جاريه 

نويسد كه برگ عليق خشك كه در ابتداي شهر نيسان  ميسويدي باب واجب است خواهند يافت  در اين كردن او

 بپاشند در ازالة آن مجرب من است و هليله زردپوست انار و مازو و نمك اندراني به مراتگرفته باشند چون بر آكله 

 مجرب است و عسل و نمك و پوست جو در كوزه سوخته مثل غبار سوده ده روز متواتر بر آكله پاشيدن بالخاصيت

خاكستر او پاشيدن نيز مجرب است و كذا روغن گل و بزرالبنج سفيد و موم زرد مرهم ساخته آكلة را مجرب النفع 

 و طاليالعالم  خوشبو سرشته بر آكله نهادن مجرب و ضماد و شرب حي به گالب است و تخم ترنج باريك سوده

به  كذا گل ارمني و صندل سرخ و كذا مقل ازرق و كذا آرد باقال و مثل آن نمك سوده و كذا زاج روغن جوز كهنه و

العالم آميخته و كذا مصطكي و سعد و  ي و كذا توتياي نحاسي به آب حيبه قيروط حل كرده و كذا زاج سرخ سركه

 و كذا شير انجيرتنها و به آرد جو اناغالس و بردي سوخته و الجورد به آب ترشي ترنج و طبيخ دارشيشعان سرشته

 و كذا قلقديس و كذا قلقند و كذا عدس و پوست انار ترش و به عسلآميخته و كذا شراب كهنه و كذا ترمس تلخ 
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 آيد به قوام يتوع سرشته و كذا برگ عناب و عسل پخته تا به شيرزرور و همه به آب درياي شور بقطران و كذا زفت 

مازو و كذا شنگرف و كذا برگ ابهل و تخم آن و كذا رجيع انسان خشك تنها و يا برگ  زراوند مدحرج و ذرورو 

سداب خشك و كذا برگ گزر و كذا شيح ارمني يا جبلي و كذا بسد و كذا زرنيخ زرد و كذا زهرة ملح و كذا قلقند و 

رده و بر آن كتان مبلول كذا انجدان و كذا گل سوسن و كذا آهك آب ناديده و زرنيخ مساوي در انبوبة قصب سبز ك

پيچيده در آتش مالئم سوخته پس دوا را بر آورده مثل غبار سوده و كذا برگ عناب باريك سوده و كذا تخم ترنج 

آكله بسركة تيز و كذا به نمك و سركه و اكل و ضماد دارچيني به انجير تازه آميخته و ذرور و و غسل سوخته 

و اختالط برگ مثنان سوده در مرهم آكله و تقطير زهرة بزكوهي بر آكله ضماد نمام دشتي و شرب و ذرور تخم آن 

 و مسهل صفراست و هر صبح آب فواكه به فصد گويد كه تدبير ريش متاكل تنقية جرجانيهر واحد نافع آكله است 

الي و شربتهاي ترش و قرص كافور دادن و كشكاب و اغذية مائل تبري و سردي دادن پس ديوچه بر آن موضع و حو

 برافكندن تا مادة بد خارج شود و بسيار باشد كه حاجت آيد كه قرحه را به آهن تمام بردارند و يا آن عضو را از  آن

 كه  استتن جدا كنند تا تباهي بعضوي ديگر نرسد و عضو را در آب ترنج بايد نهاد باقي ادوية نطول و ضماد همان

ايست كه ابتدا كند و مبادرت بسعي نمايد و سببش مادة   گويد كه آكله قرحهابومنصورل شيخ گذشت  در قو

 كه به آتش داغ دمند و يا تا گوشت صحيح قطع كنند و دور نمايند اين استالحده و الحراره است و عالجش  مفرط

 ارمني و سركه طال كنند و اگر سياه شود و سياهي او مترهل گردد به گلو يا بر آن دواي حاد بپاشند و حوالي آن 

 كه آناين دوا كنند تا   گاؤ سرشته چند مرتبه نهند تا سياهي ساقط شود و اعادةبه روغن آن كرنب جوش كرده بر

 و آب بشويند و معالجة بدواي رويانندة گوشت كنند و آنچه منع حدوث اين به سركه به عدهلحم و روي پاك شود 

العثلب و مانند آن از ادويه مبرده و  ن و آب عنبمرض كند تعاهد اسهال صفرا و استعمال سركه و گشنيز تر و باديا

نويسند كه قرحة   وغير آن ميابن الياسمدره است و بولس گفته كه چون اكله را داغ دهند به نقره و مس بدهند 

 بفارسي خوره گويند نوعي از سقاقلوس است و عباره است از تاكل و تعفن و فساد كه در اعضا عارض آن راآكله كه 
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 در سقاقلوس مسطور شد و Ĥبي كه اعضا است به اسببه سويبش فساد روح حيواني يا امتناع او از وصول شود و سب

الماده كثيرالسميت و  گويند كه گاهي آكله حادث شود در فلغموني بزرگ حجم و بثره و قرحة سياه يا سبز ردي

 سميت و به سببدث شود كه روح را مبادرت كند بسعي و اتساع و گاهي از انصباب خلط اكال سمي الجوهر حاد حا

 كه بعد از قرحه يا آن استمضادت جوهر خود با وي فاسد كند و موضع را متعفن گرداند و بسوزد و عالمت آكله 

اند   گفتهچنان كهتر گردد و گوشت گرد خود را بخورد   فراخبه سرعتبثرة سياه يا خضرت يا تطويس عارض شود و 

ترين زخمهاست و   تا صبح مقدار فلوس خيارشنبر گوشت آن عضو را بخورد و صعبكه در هر عضو كه افتد از شب

 كه هرگاه عضو در زوال خضارت و تغير رنگ خود آغاز كند و آن در طريق تعفن اين استزود هالك كند و عالجش 

 گل سرخ و باشد بايد كه مبادرت كنند به تضميد او از ادوية كه منع عفونت كند مثل گل ارمني و گل مختوم و

اقاقيا و فوفل و صندل و هر صبح جالب از عناب ده عدد و نيلوفر سه درم و شكر سفيد ده درم و يا شربت اين هر دو 

به و شربت حماض و سكنجبين و امثال آن بنوشانند و غذا مزورة ماش يا عدس به آب انار ترش يا به آب غوره يا 

ي و خرفه سازند پس اگر فائده نشود از شرط غائر و چسپانيدن زلو  ترش كرده بدهند و تنقل به كاهو و كاسنسركه

بر آن و فصد عروق صغار مقابل آن براي جذب خون ردي چاره نباشد و بر نفس موضع آنچه مانع عفونت باشد بايد 

و  ساده يا آرد باقال بدان و بايد كه مسكن صاحب او سرد بود و بستر ابه سكنجبيننهاد مثل ضماد آرد كرسنه 

اگر فصل گرما باشد و نزديك و حوالي او صندل و گالب و كافور و رياحين سرد  به گالب مصندل و زيربادكش مبلول

 به روغنمثل بنفشه و نيلوفر و گل سيب و بهي و كدو و برگ خيار و بيد دارند و موضع را كه سياه و سبز شده باشد 

اندك روغن بنفشه و روغن گل ضماد كنند تا مرض باز العثلب باريك سوده به  گاؤ و برگ كاسني وخطمي و عنب

 گاؤ و مرهم به روغن كه مسترخي و نرم گردد و در آن وقت آن استايستد و فراخ نگردد و عالمت ايستادن او 

سنجار به اندكي انزروت ضماد كنند تا آن كه سياهي ساقط شود و گوشت سرخ ظاهر گردد و بعد از آن عالج 

ايستد عالجش داغ است به آتش يا بدواي حاد اگر  شود و نمي  چون بينند كه قرحه فراخ ميبمنبتات لحم كنند و

 و عسل و چون عفونت ظاهر شود و مندفع به سركهفساد در غايت نباشد مثل زاج و زنگار و زراوند مدحرج و قلقطار 
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آن داغ دهند تا فساد بعضو  متعفن شده بمنشار قطع كنند و بعد از آن گره عضوي كهنگردد خطر عظيم باشد پس 

 حرارت آنها و اگر آكله تا به سببصحيح مجاور سرايت نه كند خصوصاً در اعضاي شريفه سريع القبول براي عفونت 

 در تذكره گويد كه انطاكياستخوان منتهي گردد از قطع يا خراشيدن او چاره نباشد اگر فساد در جزو آن باشد 

ت حوالي خود را بخورد و استخوان كه قريب او باشد آن را مقشر سازد و به ايست چون ظاهر شود گوش آكله قرحه

 مافوق آن داعي گردد بنابر سالمت باقي بدن و به قطعسبب تيزي ماده و گاهي عضو را باطل كند و گاهي حاجت 

و كثرت سبب آكله غفلت از تنقية ابدان در عالج است و تواتر تخمها و سردي معده پس فساد غذا كثرت نمايد 

 تناول مثل خردل و سير از اشياي تيز و لحم بقر و بز نر خصوصاً در ابدان يابسه و گاهي از محنت بود كه دفعه

 غلظ او به سبب لطافت او مثل انار و شير يا به سببحادث شود و چيزي خورده باشد كه فساد او سرعت نمايد يا 

   سمية  مادةبه سوي حركت حرارت غيرطبيعي آن راد پس  سرعت سريان او مثل روغن زربه سببمثل بادنجان يا 

 بقي آن رااكالة زنگاريه اگر مفرط گردد واال كراشيه مستحيل گرداند پس اگر غلبة حرارت غريزي اشتداد نمايد 

شبينه بحماي يوم ظاهر شود واال اگر در جميع بدن احتراق لطيف گردد حكه تولد كند و  تب خارج كند و عقب آن

يف شود جذام يا ابلة فارسي افتد و اگر در بعض بدن شود و ساعي بود نمله باشد يا واقف بود پس اگر آبلة اگر كث

كند مثل نفاطات باشد و يا منبسط شود پس مطلق احتراق باشد و يا مستدير شود پس اگر بر جلد اقتصار كند مثل 

و يا با تاكل بود پس آكله باشد و عالمت اين ثقل جاورسيه و دماميل باشد و يا بغير تاكل غائر شود پس جمره باشد 

عضو است و درد ناخس و احساس مثل خليدن سوزن و خار و حكة محل و تغير رنگ جلد با قيمت پس هرگاه 

بگشايد حرارت شبيه به آتش پيدا كند و در اغلب گشادن او مستدير باشد و اگر ذي زوايا باشد اميد صحت آن بود و 

مذكوره از تناول سموم كه سمي مطلق يا سمي قصيرالفعل مثل رهج باشد حادث شود و در اغلب امراض  گاهي مادة 

شود   منافات سبب و ماده و وارد نميبه سبباز صفرا يا سودا بود و نادر باشد تولد او از خون و استحالة او از بلغم 

به  كنند به فصد كه ابتدا اين استالج آن  خلع او صورت بلغمي را در آن هنگام و عبه سبببودن او از احتراق بلغم 
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 رداءت كيفيت خون از رگهاي مناسب و اخراج خون چندان نمايند كه رنگ خون از احتراق متغير شود و اگر سبب

قوتها احتمال كند واال تكرار فصد نمايند هروقت كه قوت ثابت شود بعد از آن اصالح اغذيه و تنقية بدن به اسهال 

القوي و تا دو درم   كه سقمونيا نيمدرم براي ضعيفاين استايم  باب تجربه كرده در اين آنچهخلط غالب كنند و 

براي قوت و متانت الجورد يا حجر ارمني مغسول نيم مثقال مرواريد محلول غاريقون هر واحد ربع درم جمله يك 

 اين نقوع استعمال نمايند انجير  قوت تكرار اين نمايند و ميان دوابه حسبشربت كنند و در هر سه روز يا زياده 

 بادام سرشته تخم كنوچه تخم به روغنعناب سپستان هر واحد شش مثقال افتيمون سناي مكي هر دو سوده 

به ريحان هر واحد چهار درم همه را در پارچة سفت بندند و در آب تر كنند و در روز و شب بدفعات استعمال نمايند 

 و قرطم است و كثرت به ماءالشعيرمعجون نوري  در اين ه كنند و از عالج ناجب پارچه را ماليده تبديل ادويعده

تناول صموغ لزجة مثل كتيرا و ترك همه حريف و مالح و حامض و آنچه كثيف باشد مثل بادنجان و لحم بقر و 

ل گل سرخ كثرت تناول بيضه و شورباي مرغ و كدو و تربوز و خبازي و مالزمت راحت و مياه و شم اشياي رطب مث

به  و ماليدن بدن خصوصاً محل قرحه نيكو است در اين و بنفشه نه عكس اين ثمل مشك و پوشيدن كتان و حرير

 كه صبر و مرداسنگ اين است مجربه اين اوالً از اختراع ما و از وضعياتي رطب مثل روغن گل و بنفشه ها روغن

ود مرواريد و صمغ صنوبر هر دو سوده بپاشند تا  گاؤ سرشته طال كنند پس هرگاه ماده خشك شبه روغنمساوي 

هر دو شكر اضافه كنند اگر تعفن اندك باشد واال ديگ بر ديگ  در اين  گوشت سياه باقي نماند و اگر باقي ماندكه آن

 و آرد به سرشندالعالم   همه را به آب حي استپاشند و از اطلية نافعة گل ارمني و مر و صندل سرخ و نيل هندي

 و كذا شب يماني و مازو بدردي سركه و كذا زاج و سنگ بصري و به سرشند به عسل دو جزو زنگار ربع جزو كرسنه

 و پوست انار در آب درياي شور بپزند تا مثل مرهم گردد نيكو به عدسشنگرف بدان يا به ترشي ترنج و چون مازو 

خصوصاً بخاكستر ضعيفة آن بر غريزيه مع  پاشيدن مجرب است به سركهباشد و سخالة طال بالجورد بعد شستن او 

رطوبات سريع التعفين غالب باشد كثرت نمايد مثل اعمال خيوه و افرنجيه و اطراف هندوكم است كه در زنج يافته 
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شود پس اگر در آنجا يابند عالجش غرق داشتن در مثل روغن كنجد و روغن گاؤ و روغن بان است و همچنين در 

 اختقان آن بسردي به سبب تحليل حرات در اغوار عروق از عفونات به سببتد مثل ديار ما بالد بسيار سرد نادر اف

 خود كند مثل حمام و نهادن ماكيان در به سوي جذب سميات چيزي كهمكثف از خارج و گاهي عالج او به نهادن 

نيكو  عالج اين نيز شود و اين عالج ضعيف است و همه آنچه در عالج قروح بيايد در حال شق كردن آن كرده مي

اند و آنچه   كه از عالج او باشد و موضع آن ذكر نكرده است داغ از انجب چيزيكه آناند بر   و اطبا اجماع نمودهاست

بدان  كه در سعي شروع كند تا از آن بازدارد  است كه گرد آكله مثل دائره نهند و اين هنگامياين استسزاوار بود 

ستعمال او نشايد مگر وقتيكه سياهي استخوان اشتداد نمايد و احتباس روح حيواني از  از خشكريشه پيدا كند و اچه

ايست  نويسد كه آكله بثره  در نزهت ميايضاً حل نكند آن رااو بنحوي كثرت پذيرد كه ادويه  آن گردد و گوشت مردة

كافد و گوشت و استخوان را كه ابتدا بورم و نخس شديد كند زياده شود و حوالي او سياه گردد و آبله كند و بش

 كه اگر عضو را فاسد كرده باشد اين استبخورد و فراخ گردد و گاه از سوءعالج قروح و بثرات حادث شود و عالجش 

 گاو و به روغن قطع نمايند واال بعد مبالغه در تنقيه دواي نهند كه گوشت را بخورد مثل سالقة چقندر و كرنب آن را

گاه پاك گردد و بذور مانع از سعي عالج كنند مثل خاكستر چوب انگور و مازو و مورد و  زنگار و هربه مثلشكر و 

 نافع و مع ذلك به عسل و آرد باقال به عسلنيل و سعد و شيح و ترمس و جوز كهنه و پنير كهنه بزفت و شب يماني 

باب خلط عفن حريف اكال  گويد كه آكله خبث است كه در جراحت واقع شود از انصطبري هر روز بشويند به سركه

بكيفيت سم كه موضع را متعفن و محترق گرداند و هر عضو كه در آن واقع شود مهلت استفراغ و فصد و سائر 

معالجات نهد و آن خلط مركب از خون فاسد گرم و رطوبت عفنه و صفراوي محترقه بسيار حاد بود پس واجب است 

ب بگيرند شاخ انگور و برگ عليق و مورد تر هر واحد مشت بزرگ و كه ابتدا بحفظ موضع نمايند بنطول كردن اين آ

الراعي و حشيشة ماميثا و پوست انار و جفت بلوط و همه را در آفتابه بجوشانند تا مهرا گردد پس  همچنين عصي

  اين آب بر موضع و بر اعضائيكه قريب اوست نطول كنند وبه عده و شرب عفص بدفعات بشويند به سركهموضع را 
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 افتيمون نمايند و عطسه آورند و دائم به مطبوخ فصد كنند و تنقيه به عده مرض بايستد كه آنهمين عمل نمايند تا 

 بگيرند سركة كهنه تند و در آن نمك حل كرده و پنبة كهنه آلوده در موضع خوب پر نمايند به عدهبيني را افشانند 

و شراب عفص بشويند و بر آن آب ادويه كه مذكور شد نطول  به سركهو هر وقت كه پنبه را بيرون آرند موضع را 

 بدان عالج آكله كنند در هر موضع كه باشد اين ذرور است بگيرند آهك آب ناديده و چيزي كهنمايند و از بهترين 

زرنيخ سرخ و زرد و اقاقيا و مر و نمك سرخ و شب يماني همه را سوده بسركة كهنه آميخته پنبه بدان آلوده در 

موضع پر نمايند كه اين جمله گوشت فاسد را كه در آنجا باشد زائل كند و گوشت را از مرض صاف كند و بنابر 

حسن تاثير اين احتياج به تطويل نيفتد و هرگاه جرات محتاج بمرهم گردد و اين ذرور بر مرهم اندازند و اگرچه بقية 

در نكايت افزايد از فصاد عضو ايمن نبايد بود پس بر فاسد در جرح باقي ماند و اگر اين مرض در مفاصل افتد و 

طبيب واجب است كه بغسل و نطول كه مسطور شد بپردازد و مريض را رب ريباس و رب حصرم و رب حماض و 

همه آنچه تسكين حدت خون نمايد و تطفية صفرا كند مدام بنوشاند و اگر ظاهر شود كه در بدن فضول ردي بسيار 

د از تنقية آن غافل نشوند در هر سه روز يك مرتبه كنند و اگر مرض در خبث زائل باشد است و مريض قوي باش

الزم است كه عضو را از موضعيكه بدان عفونت و فساد نرسيده باشد قطع كنند و سبب مولد اين اخالط خوردن 

   آن استماهي شور بسيار و صحنا و بادنجان خام و پياز و سير و مانند 

   رديهعالج قروح متعفنه

 اندر آن بدان چه يا نفس عضو اگر بدن پاك باشد  استفرمايد كه اصل عالج اين قروح رديه تنقية بدن  ميشيخ

ايم و تجويد غذا و الزم نيست كه در   بارها ذكر كردهبدان چهتنقية تنها بود از حجامت و زلو و اطلية مصلح مزاج 

ده گردد و واجب است كه از آن اورام حاره بازدارند و ايضاً از كنند شر آن زيا تأخير عالج آن تمهل نمايند چه اگر

ق است و ايضاً امثال اين قروح چون در فساد افراط كند بساست كه محتاج به به سويآنچه تسكين او نمايد بزرالبنج 

 او و  بخرطم صحيح معروف بجودت خون او و رنگكه آن تا به قطعاستيصال گرداند بداغ از آتش يا دواي تيز يا 
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استخوان صحيح سفيد پاك باقي نماند و درديكه از آن تولد كند تدارك او بورغن گاؤ كنند به اين طور كه هر ساعت 

 عضو تا از به قطعتازه تازه بر آن نهند و اين اگرچه نواصير و متخرفه نباشد ردي خبيث بود و گاه احتياج شود 

 و آبهاي مذكور در باب ناصور و واجب ر استل آب درياي شو مثنيكو است آن راعفونت سالم ماند و نطوالت كه 

 قروح و غير آن چون ادويه استعمال كنند بايد كه چند روز بگذارند و نه گشايند و ادويه كه استعمال بر ايناست كه 

واجب بود مثل آرد كرسنه به اندك شب يماني است و يا گوشت ماهي شور خشك كرده به اندك مغز  در اين آنها

ان و زراوند و بيخ كرنب و بيخ چقندر و بيخ قثاءالحمار و بزركتان بقلقديس سوده يا حاشا بمويز يا انجير يا برگ ن

 و يا كرنب به عسل سرشته يا اضمده به پياز عضل مطبوخ به عسلدرخت انجير يا نطرون يا زيره و آرد كرسنه يا جو 

 بگيرند زراوند و آب برگ بيدانجير يك يك جزو  مركبدواي و يا كدوي خشك سوخته و برگ زيتون تازه به عسل

زنگار نيم جزو از آن لطوخ به آب در قوام غسل سازند و گاهي احتياج بقوي كردن اين افتد بعصارة قثاءالحمار و 

سوري و بر آن خرقة خشك نهند و ايضاً زراوند و مازو و زيت برابر از آن لطوخ بر قرحه و حوالي آن سازند و يا آهك 

 لطوخ از اين زربيخ نيم جزو و ايضاً زاج سوري دوازده جزو قلقطار ده جزو زاج چهار جزو يك جزوو قلقطار يك 

 بمرور بگيرند و بر قروح لطوخ آن را به عدهبسازند به اين طور كه سركة كهنه نيم قو طولي بپزند تا سركه بسوزد 

قشوار آهن شاز ده جزو مازو بي سوراخ هيجده جزو نمك نمايند و ايضاً بگيرند قلقطار و زاج هر واحد بيست جزو 

 انزروت و روسختج و مازو و زنگار و زراوند به اندك علك بياميزند مرهم جيديك جزو شب يماني سوخته نيم جزو 

 بغايت مجرب است زاج سرخ بيست و چهار  كهييدواتا در آن لزوجت آيد بعد پاك كردن قرحه استعمال نمايند 

ده شاز ده جزو پوست انار شب يماني هر يك چهارده جزو كندر و مازو هر واحد سي و دو جزو موم يك جزو آهك زن

 رصاص بگوگرد سوخته و مس سوخته و سفيداب ارزيز و ديگر جيدصد و بيست جزو و زيت كهنه يك قو طولي 

انج علك االنباط روغن مورد  دو درم پيه گردة بز راتيهر يككندر و مرداسنگ و مر و اقليميا و جاؤشير و مصطكي 

 بدان ادويه سرشته شود بگدازند و باقي ادويه سوده مقداري كه در سركه ب است سه درم آنچه گداختنيهر يكموم 
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 كه جالينوس و غير آن جمع كرده بگيرند توبال مس اوقيه زنگار محكوك دواي منجح به سرشندمجموع بدان 

 بسازند گداختني را بگذارند و سائيدني را بسايند آن راوقيه برسم مرهم اوقيه موم نيم رطل صمغة الركس يك نيم ا

كالم  در اين اند كه بدان ديقردعايس بياميزند و جالينوس هآن است حاجت كنند و بهتر دبه قدرو موم زياده يا كم 

 سوخته با طويل كرده و اگر اين قروح بر مثل ذكر باشد در آن دواي قرطاس محرق دواي اندرون و كدوي خشك

نويسند كه   ميايالقي و جرجانيپشم چرك آلود سوخته و يا ضماد برگ سرو يا برگ و لب سوخته استعمال كنند 

طريق معالجات ريشهاي متعفن آن باشد كه اول بدن را از خلط غالب پاك كنند و مزاج همه تن و مزاج آن عضو 

و خون بيرون كنند و ديوچه برافكنند و طالها و بصالح باز آورند و اگر حاجت آيد بر آن عضو محجمه نهند 

 كه چرك از آن آن است برند و غذا موافق به اندازة معتدل فرمايند و اصل عالج ريشهاي عفن كار بهضمادهاي موافق 

 در عالج قروح وسخه مذكور شده و مدام به آب دريا و ماند آن بشويند بعد از آن عالج رويانيدن چنان كهپاك كنند 

 بايد كرد تا آنچه از جوهر گوشت از آن موضع كم شده باشد بجاي خود بايد آيد و اين به ادويه بود كه گوشت

خشكي و جالي آن معتدل بود چون كندر و آرد جو و آرد كرسنه و بيخ سوسن آسمانجوني و زراوند و بيخ نبات 

 مستوي شود تدبير ادمال قرحه بايد كرد جاؤشير و اقليميا و توتيا و مانند آن و چون گوشت برويد و سطح آن موضع

تر بايد و ادويه  و اگر سطح آن موضع هموار نگردد و رطوبت از آن همي سائل شود بدانند كه دواي مجفف تر و جالي

 مدد كنند و اگر سخت خشك شود و هيچ تري در آن نماند و جالي و به عسلتر باشد كرد و  بمقدار حاجت قوي

قوي الجال گوشت را بگذارد و زرداب  زند و در آن روغن زياده كنند و بسيار باشد كه ادويةخشك نبايد و قيروطي سا

گرداند و سبب زياده شدن تري قرحه اين باشد و نشان اين آن بود كه غور قرحه زياده شود و لبهاي آن غير مستوي 

 قوت جال كه آنتر بر  نشان دالو صلب و سرخ بردميده شود هركراحال اين بود قوت جالي دوا كمتر بايد كرد و 

تر باشد و عوسج و شقائق النعمان و پوست صنوبر جوشانيده با   كه مريض بغيرد و آسودهآن استبايد  كمتر مي

 آيد بگيرند اقماع كار به دواي اندرون كه در قروح متعفنه مذاكير و غيره صفتحال نافع بود  در اين قيروطي آميخته
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ي چهار مثقال قلقديس دوازده مثقال و در نسخة سر افيون زراوند مدجرح هم داخل است الرمان ده مثقال شب يمان

 اقراص فوالد اندرس كه همه قروح عفن را نافع باشد بگيرند پوست انار ده صفت به سرشندهمه را كوفته بمي پخته 

ال زهرة گاؤ شش مثقال  هشت مثقال شب يماني پنج مثقال كندر چهار مثقال قلقندسه مثقهر يكمثقال مر و صبر 

 كار به شيرين سرشته قرص سازند و اگر قرحه گرم باشد يا فصل تابستان بود مرهماي سرد به شرابهمه را سائيده 

برند و بقوت استعمال ادوية رويانندة ادوية سرد چون يبروج و برگ بيخ و ادوية بسيار گرم چون زفت و راتيانج و 

 مرهم روياننده مرداسنگ يك اوقيه سوده در روغن صفتتدال بسيار بعيد باشد  مزاج از اعكه آنذرور دارند مگر 

 تا قوام به سرشند سائيده درم يك هر يكاالخوين كندر انزروت بازر زفت  زيت يك اوقيه بپزند تا حل شود پس دم

 حل شود كه آن بسايند چندبه سركه پنج درم برند مرداسنگ كار به مرهم ديگر كه در تابستان صفتمرهم گيرد 

 كار به و اندكي كافور در آن سرشته پنج درمپس روغن گل چكانند و بسايند تا غليظ شود مثل مرهم پس سفيداب 

 ذرور روياننده و قروح رطب را صفتآميزند  االخوين و انزروت مي مرهم اندكي صبر و كندر و دم در اين برند و گاهي

نزروت نوشادر زراوند طويل همه برابر بسايند ذرور كنند و اگر گوشت االخوين ا نيز نافع بود بگينرد كندر صبر دم

تر بايد اشخار يا زنگار ذرور كنند و مرهم زنگار گوشت  قرحه افزون گيرد اشنان نرم سوده بپاشند و اگر چيزي قوي

وفاريقون و كذا گل  گويد كه ضماد هسويدي دور دارند آن رافزوني را ببرد و زنگار كه از نوشادر بسازند بس تيز بود 

 كه منقي از چرك است و به عسلمختوم و كذا عصارة حسك و كذا طراثيث كه مجرب من است و كذا فراسيون 

  ذرور سورنجان و كذا زعفران هر واحد نافع قروح عفنه است

  عالج قروح عسراالندمال و قروح خيرونيه

تر از آن هر دو  ه و غيرقروح متعفنه است بلكه اين عام قروح عسراالندمال مطلقاً غيرقروح متاكلشيخ به قول كه آنبد

باشد و آن هر دو ساعي باشند و يا اين گاهي سعي نبود و مدتي بر حال خود متوقف   عام غيرخاص ميچنان كهبود 

 واجب نيست كه متخرفه بود بالجمله متاكله و متعفنه و ناصور از جمله كه آنبود و ايضاً اين غيرناصور باشد بهر 
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اند بدون عكس و اما قرحة خيرونيه در فساد و در بعد از اندمال بدرجة غايت است و اين منسوب  روح عسراالندمالق

بخيرون طبيب است كه آن در عالج الحام اين مشهور بود و چون اسباب دشواري اندمال قرحه و ديري صحت او 

 كثت به سبب كه آنيكي شود  دا جدا مسطور مي هر واحد از آن مع عالمات و معالجات جدر اينجابسيار است لهذا 

دوم  و مسهل و تقليل غذاست به فصدخون بود و عالمتش ظهور رگها و سائر آثار غلبة خون است و عالجش تنقية 

 جهت در اعضاي غيرلحميه و در بدن پيران قرحه بدير مندمل گردد از اين قلت خون در بدن باشد و به سبب كه آن

حه و حوالي آن از ورم است و خشكي و كمي سرخي آن و الغري و زردي بدن و چهره و و عالمتش سالمت قر

عالجش تكثير غذاي جيد مولد خون صالح است و گرداگرد قرحه آهسته آهسته بدست ماليدن و مدام به آب گرم 

پديد آيد و زياده  سرخي و انتفاخ در عضو حوالي قرحه كه آنتنها يا بلبوس گندم در آن جوشانيده تكميد كردن تا 

به  تكميد نبايد كرد تا مادة ديگر آنجا كشيده نشود و گاهي بستن خرقه به آب گرم تر كرده بر قرحه نافع بود از اين

 مرهم اسود و موم و روغن زيتون و علك االنباط و زفت برابر صفت مراهم مدمله چون مراهم اسود و غيره نهند عده

 رداءت و فساد خون باشد و عالمتش فساد رنگ بدن و سحنه است به سبب كه نآسوم  برند كار بهبا هم گداخته 

 برودت و حرارت مزاج به حسبپس اگر موجب فساد خون تغير مزاج جگر بود رنگ بدن سفيد رصاصي يا زرد بود 

 نيجرجاجگر و اگر موجب آن تغير مزاج طحال باشد رنگ بدن مائل بسياهي بود و داغ نمش بر بدن پديد آيد و 

 رطوبت بد با خون آميخته باشد و در ريش بدان سبب تري افزايد و كه آنگويد كه فساد خون از دو گونه بود يكي 

 خلط تيز سوزانند و گدازند با آن آميخته باشد بالجمله عالجش اول فصد است و اخراج خون كه آنمترهل شود دوم 

هر  در باب بدان چهحال مزاج جگر و طحال ا صالح به عده واجب پس مسهل حسب وجوب حال به حسبفاسد 

 جرجاني اگر سبب به قول مذكور شد و استعمال غذا مؤلد خون نيك مضاد آن مزاج پس توجه بعالج قرحه و يك

فساد خون بود اول خلط غالب بو د از بدن پاك كنند اما اگر بدي خون از رطوبات بدبو كه با خون آميخته باشد 

 سابق مذكور شد بالجمله ادوية تيز و خشك كننده بايد چنان چهج قرحه و سحنه است عالج آن پس از تنقيه عال
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نهاد تا قرحه خشك شود پس روغن گاؤ تا گوشت گنده دور شود پس تدبير رويانيدن گوشت كنند و كاه باشد كه 

باشد عالج آن بعد از داغ كردن سود دارد و اگر بدي خون از خلطي تيز و سوزاننده و گدازنده بود كه با وي آميخته 

تنقيه نهادن محجمه بر حوالي قرحه بود و خون بد بيرون كردن پس تدارك آن به ادوية خشك كنند كه در ابواب 

 ضعف عضو از انواع سوءمزاج بود كه بر همه بدن يا بر آن عضو غالب شود و به سبب كه آنچهارم سابق مذكور شد 

به  چونكه اتفاق افتد نبود بلكه از سوءمزاج مفرط بعيد از اعتداليكه  سوءمزاج هربه سببفرمايد كه اين   ميشيخ

 او از حرارت و برودت بود و آنچه تابع امزجه از تخلخل مفرط يا تكاثف شديد باشد و اول در اكثر تابع حرارت حسب

به موجب او و رطوبت و يا رطوبت بود و ثاني تابع برودت و يبوست و يا يبوست فقط پس واجب است كه عالج هر 

 و يا آنچه ضد واجب گند بايد كرد و بسيار باشد كه سبب از حرارت جذاب ماده و مرسل او در آنجا بود و در فصد

 اگر غلبة حرارت باشد عالمتش سرخي و سوزش قرحه و شدت بالجملهعالج آن احتياج به ادوية مبرده قابضه افتد 

 به حسب تحمل قوت و به حسب و خون آن است موافق و رداءت و عالجش فصد مريض از جانب قرحه و از رگ

وجوب مرض و سن و فصل بيرون آرند و تدبير مبرد مسكن مثل آش جو و آب انار وتمرهندي و مانند آن استعمال 

نباشد بچه مرغ به آب  تب باشد و اگر تب  مزورات و بوارد اگر در آنجابه عدهكنند و غذا روز فصد بچه مرغ دهند 

نار منع نبود و انار و سيب ميخوش و شفتالو و آلو و توت بخورانند و عالج قرحه بمرهم مبرد مثل مرهم غوره و آب ا

به  و زرد چوب و مرهم سفيداب سازند و بر رفاده صندل خشك نهند و حوالي قرحه به سركهمرداسنگ معمول 

 خرقه طال نمايند و يا هر صبح كنند از صندلين و آب كاسني و گشنيز و  بدان اورام حاره را طال ميي كهچيز

 بادام و اسفاناخ يا مزورة تمرهندي يا آلوي به مغزسكنجبين ساده يا شربت انار ده درم بنوشانند و غذا مزورة ماش 

 برودت غالب باشد عالمتش كبودي رنگ و عدم آثار حرارت است و عالجش و اگركوهي و مغز بادام و اسفاناخ دهند 

السوس و گاوزبان با گلقند شكري ده درم است و ترك تدبير به اشياي بارد و تغذيه  اصلهر صبح آشاميدن مطبوخ 

به نخوداب و مغز قرطم و قليه و شوربا بتوابل حار و تنقل بمويز و انجير خشك و اندك شراب نوشند و شرب آب 
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مرهم باسليقون و اين  مطبوخ به نمك هر روز چند مرتبه نمايند و گرم نيمسرد كم كنند و تكميد قرحه به آب 

بگيرند نيم رطل زيت و مرداسنگ يك اوقيه سود و آميخته بجوشانند و صفت آن مرهم اسود استعمال كنند 

االخوين و انزروت هر واحد دو درم انداخته حل كنند تا هموار گردد   سياه شود بر آن كندر دمكه آنحركت دهند تا 

 كثرت رطوبت باشد عالمتش كثرت زرداب و ريم و چرك و و اگرو در ظرفي برداشته وقت حاجت استعمال كنند 

السوس و بادرنجبويه با گلقند عسلي ده  سستي گوشت قرحه است و عالجش هر صبح نوشيدن مطبوخ باديان و اصل

 به مطبوخ تنقيه به عدهدرم است و غذا مزورة نخود و مغز قرطم و ديگر اغذية ناشفه چون تيهوي مشوي و مطنجن 

التجفيف مثل مرهم معمول از گلنار و مازو و  مقوي تبريد و منع از شرب آب بسيار و استعمال مراهم قويهليلة 

زردچوبه و مس سوخته و اسرنج و شب و اقليميا و مانند آن كه در عالج قروح صديديه و قروح و سحنه مسطور شد 

 از صبح تا شام الزم گيرند و آن راگذشت التجفيف در عالج قروح غائره در قول ابن الياس  و يك نسخة مرهم قوي

بعد شام مرهم را جدا كرده پنبة كهنه بندند و صبح باز اعادة مرهم تا شام كنند پس اگر تجفيف در حسب مراد 

حاصل نشود اين مرهم استعمال كنند كندر آرد جو بيخ سوسن آسمانجوني زراوند اقليمياي فضه توتياي كرماني 

 هم مقصد از اين و در جرح و صديد استعمال نمايند و اگر به سرشند كف گرفته لبه عسمساوي باريك سوده 

 برندو اكثار او نه كنند و نه لبث او را بر آن طول دهند تا قرحه را نخورد كار بهحاصل نشود مرهم زنگار مقدار معتدل 

او از چرك نقل بمرهم باسليقون  آرند و بعد نشف قرحه و تنقية به عملبلكه يك روز آن مرهم و يك روز پنبة كهنة 

 به همكنند پس اگر گوشت قرحه متعفن و فاسد گردد و بايد كه دواي حاد استعمال كنند كه آن خشك كند و بعد 

 به قدر هم تجفيف از اينرسيدن مرهم خشك ريشه از آن روغن گاو و پنبه بر آن نهند تا خشك ريشه بيفتد و اگر 

 گاؤ كنند تا به روغن گوشت ردي بسوزد و بلحم صحيح سرخ برسد پس عالج  نرسد داغ نهند تابه هماحتياج 

 عالج به ادوية رويانندة گوشت كنند و اگر غلبة يبوست باشد عالمتش نحافت بدن و به عدهخشكريشه ساقط گردد 

 يا به  و روغن بنفشه و اندكي روغن گاو صبح و شام است وگرم نيمخشكي قرحه است و عالجش تكميد قرحه به آب 
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آب مطبوخ خطمي و بنفشه و روغن بادام و روغن بنفشه و هر صبح بنوشيدن اشربة مرطبه مثل شربت بنفشه و 

 بادام و به مغز و يا ماش به شكرنيلوفر و شربت خشخاش هر كدام كه باشد ده درم و تناول اغذية مرطبه مثل مسكه 

 بادام و شكر و يا زردة بيضة نيم برشت و به روغنل هاي چرب مثل حريرة معمو اسفاناخ و روغن بادام يا حريره

 تحمل او بيفزايند و عالج قرحه بمرهم قليل التجفيف كنند مثل دواي به حسبشورباهاي چرب و در مقدار غذا 

فرمايد كه اگر سبب او جفاف   ميشيخمعمول به آرد جو و آرد و كرسنه و باقال و عدس بچربي مرغ و بط و غيره و 

باب تغريق او به آب گرم  در اين و هنوز ناصور نشده باشد عالج بترطيب معتدل كنند و از تدبير جيدهمفرط باشد 

 قدر تجاوز نكند كه بدان جذب از اين موقوف سازند و به عده عضو غرق شود و سرخ و منتفخ گردد كه آناست تا 

جفيف كنند و گاهي نهادن خرقة مبلول به  دوا را كمتر در تاز اينماده بسيار گردد و آفت عظيم بعضو رسد و بعد 

 سود دهد و گاهي احتياج بخاريدن قرحه و برآمدن خون آن و دلك عضو آن و استعمال مراهم جاذبة گرم نيمآب 

 بود و من گوشت بد يا سخت بر لب قرحه يا داخل آن باشد پس اگر گوشت سخت به سبب كه آنپنجم زفتيه افتد 

آيد و اگر در غور قرحه باشد به انداختن ميل در قرحه و احساس چيزي سخت اندرون قريب دهان قرحه بود بنظر در

 اگر در ظاهر باشد به آهن بخراشد يا قطع نمايند و اگر در باطن  استقرحه دريافت گردد و عالجش قطع آن لحم

 كه آن گاو كنند تا به روغنبود به ادوية حادة اكاله مثل فلدفيون و ديگر بر ديگ فاني سازند بعد از آن عالج 

نويسد كه اگر سبب او رداءت حال لحم   ميشيخ مرهم رويانندة گوشت بنهند و به عدهخشكريشه ساقط شود 

ششم محيط قرحه باشد معالجة آن از شرط و اخراج خون كه معلوم شده بايد كرد پس تدارك بمجففات نمايند 

 و بعد چندي ر است عالمتش گاهي صالح قرحه در ظاه بودن استخوان فاسد ردي در قعر قرحه باشدبه سبب كه آن

باز عود كردن آن و سيالن ريم و زرداب بدبو از آن و بعد ادخال ميل در قرحه رسيدن او تا به استخوان و استماع 

آواز قرعة ميل بر استخوان اگر غشاي محيط استخوان فاسد شده باشد و عالجش شكافتن آن موضع و گشادن 

 بر آن و بعد گرم نيم بهر ازالة گوشت گنده نهادن روغن گاؤ به عدهذاشتن ادوية حاده بر آن و  و گ استاستخوان
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زوال آن و ظهور استخوان تراشيدن با قطع استخوان بعد از آن جهت رويانيدن گوشت پاشيدن مر و صبر و انزروت و 

اهي قرحه است و اتساع آن و  عفونت درداءت و خبث نفس قرحه بود عالمتش سيبه سبب كه آنهفتم مانند آن 

 خلط فاسد مثالً اگر در قرحه به حسبسرعت سرايت فساد و عفونت او به اعضاي مجاوره و عالجش تنقية بدن است 

سوزش و حرارت بود و حوالي او زرد و رطوبت زرد از آن سائل باشد مسهل صفرا دهند و اگر حوالي قرحه سياه و 

سودا و اگر مائل بسفيدي بود و ريم سفيد مائل باشد مسهل بلغم و اگر با سخت باشد و حرارت شديد نبود مسهل 

 مناسب بدان چهدرد و سرخي بود فصد بايد كرد و فصد در همه حال سود دارد و در جمله بتعديل مزاج كوشند 

خلط ردي باشد و ضماد مناسب نمايند و بعد سقوط گوشت مترهنل مرهم زنگار و مسكه استعمال نمايند پس 

رگاه گوشت سرخ ظاهر گردد مرهم منبت لحم نهند و هرچه در عالج قروح متعفنه مسطور شد حسب حاجت ه

به  كه از آن خون اين استفرمايد كه چون قروح عفن شود و كهنه گردد تدبير صواب   ميالرئيس شيخ برند و كار به

ن عفن و خبيث گردد و بايد كه  گويد كه هرگاه قرحه سياه شود آمجوسي الئق آن بمحجمه مائل كنند و قدر

 رگ موافق عضو كنند اگر قوت و فصل و سن و غيره مساعدت كند و مريض را ماءالفواكه يا آب به فصدمبادرت 

لبالب بفلوس خيارشنبر بنوشانند و تدبير مبرد مطفي از اغذيه و غير آن كنند و مسكن سرد باشد السيما اگر فصل 

 و رياحين بارد نزديك دارند و غذا بمزورات معمول بكدو قطف و ناش و عدس به گرما بود و صندل و گالب و كافور

آب آنار و آب غوره يا سركه دهند و كاهو و كاسني و خرفه خورانند و اگر قوت ضعيف باشد بچة مرغ دهند و موضع 

ه يا روغن گل العثلب باريك سائيده به اندك روغن بنفش  گاؤ و برگ كاسني و برگ خطمي عنببه روغنسياه را 

ضماد كنند تا مرض بايستد و مسترخي و نرم گردد لزوم روغن گاو و مرهم شنجار به اندك انزروت باريك سوده بايد 

به  كه آنهشتم  معالجه بدواي منبت لحم كنند به عده سياهي ساقط شود و تا گوشت سرخ برسد كه آنكرد تا 

ان استقسا و عالجش استعمال ادوية اكاله و مسكه بر قرحه  وقوع قرحه در گوشت نرم بود همچون ابدان صاحبسبب

 رگ بزرگ باالتر از به سبب كه آننهم است و بعد زوال گوشت مترهل و ظهور گوشت صحيح بمدمالت عالج كنند 
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عضو متقرحه بود و پويسته تر داشتن او قرحه را به انصباب خون يا مادة ديگر از عضوي به اين موضع و عالجش 

 افتيمون و تعديل غذاست و بعد تنقيه قصد رگ مذكور يا قطع آن و سائل كردن خون به مطبوخقية سودا فصد و تن

 عدم موافقت مزاج ادويه و مراهم مستعمله به سبب كه آندهم  معالجة جراحت آن پس عالج قرحه به عدهاز آن 

لتهاب و ورم است به استعمال ادويه بمزاج قرحه بود پس اگر افراط در گرمي كرده باشد عالمتش زيادتي حمرت و ا

و عالجش ترك آن ادويه و استعمال مرهم سردست و اگر افراط در سردي شده باشد عالمتش ميالن قرحه بكبودي 

و سياهي و سختي است و عالجش استعمال مراهم گرم مثل مرهم اسوداست و اگر از قصور در جالي واجب باشد 

 و عالجش نهادن ادويه قوي الجال چون مرهم زنگار است و آن استشت عالمتش كثرت چرك در قرحه و نرمي گو

اگر از قصور در تجفيف قرحه بود عالمتش بودن قرحة رطب مترهل و كثيرالصديد است و عالجش استعمال مراهم 

لد القبض است كه از گنار و مازو و امثال آن ساخته باشند و اگر از استعمال ادوية گدازندة گوشت وج مدمله قوي

تر شدن  بلذع و حدت او باشد عالمتش خروج چيزي رقيق و سرخ از قرحه است با درد و سوزش و ورم و هر روز فراخ

 امتالي بدن به سبب كه آنيازدهم قرحه و عالجش نهادن مراهم نرم است كه در آن هيچ حدت و سوزش نباشد 

قرحة و صعتر گويند و عالجش اول تنقية بدن باشد و عالمتش كثرت رطوبت در قرحه و سيالن اوست و اين نوع را 

التجفيف نمايند و هرچه در عالج   هليله است و تلطيف غذا و بعد از تنقية تام معالجة قرحه بادويه قويبه مطبوخ

 ورم عضوي فوق قرحه بود و مادة آن بدين قرحه به سبب كه آندوازدهم  آرند به عملقروح و سحنه مذكور شد 

ر در جگر و سپرز آماسي بود و بر ساق قرحه باشد آن قرحه مندمل نشود تا اول آماس جگر يا  اگچنان چهپااليد 

 كه آنسيزدهم سپرز كه سبب عسراالندمال قرحه است زائل نشود پس اول عالج آن ورم بايد كرد پس عالج قرحه 

 كه بقروح ادويه ذكر بعض  عنقريب بيايدچنان چه ناصور شدن باشد و عالجش بعالج ناصور كنند به سبب

نويسد كه ادوية مفيد براي قروح عسراالندمال در غالب احوال مثل توبال   ميالرئيس شيخعسراالندمال نافع است 

 قيروطيات بسازند از اينمس است و زنگار سوخته و غيرسوخته و توبال شابورفان و توبال سائر حديد و لذاق و ذهب 
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 عضو اگر آنجا تجلب باشد مثل شب و مازو و از ادوية به سوينع تجلب مواد و قلقطار و زاج و مانند آن مع اشياي ما

 هشت جزو هر يك كه بگيرند اقليميا و غري الذهب و شب اين استشود  كه بدان معالجه عسراالندمال كرده مي

مغ  بگيرند موم ده جزو صايضاً حاجت به قدرزنگار پوست انار يك يك جزو صمغ سر و چهار جزو موم و روغن 

 قلقطار و اقليميا را در آب درياي ايضاً كفايت به قدرصنوبر نه جزو اقليميا سه جزو قلقطار شش جزو روغن مورد 

شور يا آب غوره يا آب مطبوخ اشخار و آهك به اندك طبيخ به آفتاب در تابستان خوب تربيت نمايند بعد از آن 

 مس سوخته و راتيانج و نمك ايضاًمك منعقد گردد  آب دريا يا آب اشخار بر آن مثل نكه آنصاف كنند بغير 

 نفع كند چون خشك كنند و بسايند آن رااندراني هر واح د دو اقيه موم در روغن آس مقدار كفايت و ادوية ناصوريه 

و از آنجمله آرد كرسنه و ايرسا و زراوند سوخته و مس و خاك كندر است به اختالف استحقاق هر بدن از تركيب 

 و بطين سرخ گل حكمت كرده در تنور به سرشند بگيرند برادة مس برادة آهن و به آب شب يا سركه دواي جيد

 مرهم صفت ذرر استعمال كنند يا از آن و از مرداسنگ مرهم بسازند به طريق برآورده بسايند و به عدهبسوزند 

ال زنگار هيجده مثقال برادة  سي و شش مثقهر يكذهبي جيد بگيرند مرداسنگ ذهبي يكمن موم و بيخ ماذريون 

طال سوده بحكمت از رايحه مرداسنگ چهل مثقال روغن كهنه سه رطل اوالً بر آن مرداسنگ و طال و زنگار اندازند 

 مورد بسازند به روغن بگيرند خزف تنور و خاكستر و ودع و ارزيز سوخته شسته از آن مرهم ايضاً سائر ادويه به عده

 يك اوقيه و سركه به قدرمرداسنگ قوام نمايند به اين طريق كه بگيرند مرداسنگ مثالً و بايد كه اين روغن را ب

بسيار تند سه چند آن و زيت يا روغن مورد يا هر روغنيكه باشد دو اوقيه و بر آتش مالئم نهاده آهسته حركت دهند 

مس زنگار آهك مغسول بال  براي خيرونيه قشور ايضاً مرداسنگ حل شود و غليظ گردد و سوخته نشود كه آنتا 

استقصا ذرور سازند و يا شب يماني سوده ذرور كنند و يا زوفا چهار جزو نطرون دو جزو سوده بپاشند و يا اول قرحه 

 بر آن اين دوا بپاشند بگيرند قشور مس سه جزو شب دو جزو قيروطي دو جزو در به عده لطوخ كنند به عسلرا 

ا سفيداب هشت اوقيه و شب دو اوقيه قشور نحاس نمك اندراني كندر زنگار پوست آفتاب بمالند و استعمال كنند و ي
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 سوده به شراب رطل اوالً ادوية خشك را يك و نيمانار هر واحد دو اوقيه آهك يك اوقيه موم يك رطل روغن مورد 

 دوا زياده كنند  و موم آيزند و وقت حاجت استعمال كنند و اگر خواهند كه روغن افزايند وقت استعمالبه روغن

هر  مرداسنگ يك رطل زيت دو رطل زراوند مازوي سوراخ يك يك اوقيه اشق الجورد دقاق كندر ايضاًمقدار كفايت 

 گفته كه سزاوار بولس لطوخ بر آتش بسازند و از بيخ قصب رطب حركت دهند و استعمال كنند از اين دو اوقيه يك

به  قرحه رطوبات رديه به سويدن كنند و نظر كنند كه آيا از بدن  كه در عالج خيرونيه تفقد حال جميع بآن است

كند يا نه پس اگر باشد بايد كه تنقية بدن از كيموس ردي با ادوية مخرج آن كنند و   سوءمزاج بدن سيالن ميسبب

ة آن  جراحت سيالن نمايد بايد كه اوالً معالجبه سوياگر قريب جراحت خراج مسمي فوسوس باشد و از آن رطوبت 

 رگ و اخراج خون بسيار نمايند بعد از آن ادوية نافع جرح استعمال كنند و او همان ست به فصدخراج كنند و تنقيه 

 بر ساقين و كه آن دواي منقول از ارجيحانس كه در جراحات مسمي خيرونيه و صفتكه در قول شيخ گذشت 

البطم بيخ اوقيه دقاق   بگيرند پيه بقر سه رطل علكدستها باشد و در خنازير و آنچه در بيخ گوش باشد نافع بود و

كنند و پنج اوقيه پيه را گداخته به ادوية   گاوزان استعمال ميآن راكند و هفت اوقيه طين مسمي سرويس كه 

 از ارجيحانس بگيرند موم و دقاق كندر و قشور مس و مرداسنگ هر واحد ديگرخشك مخلوط كرده استعمال كنند 

 و زيت گداخته به موم انفاق يك رطل ادوية خشك را در سركه بسايند تا مثل عسل گردد بعد از آن چهار اوقيه زيت

 براي جراحات و رديه كه زنان و كساني را كه جلد ايشان نرم ديگرآميزند و بر خرقه لطوخ كرده استعمال نمايند 

 به روغن شسته هر واحد چهار درم البطم ارزيز سوخته رطب باشد عارض شود بگيرند مم هشت درم شيح نوره علك

   آس آميخته بر پارچه طال كرده استعمال نمايندبه روغنگل يا 

  عالج قروح ساعيه يعني ريشهائيكه وسيع شوند

 گويد كه اطبا طبري قروح متاكله و قروح متعقنه هر دو قروح ساعيه اند و عالج هر دو مذكور شد و شيخ به قول

 طريق كه جالينوس نزد ذكر اورام حمره را ذكر كرده و بيان نموده كه نمله از ايننند ك در امر قروح ساعيه غلطي مي
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 گفته كه قروح ساعيه نملة خبيث الجوهر است و اريباسوسچون از صفرا و خون بود در بدن ساعي گردد و 

ن و اتساع او شبيه به شود كه نملة را انتشار در بد جالينوس در قروح ساعيه كالمي كرده كه از آن استنباط كرده مي

 سيان هر دو فرق است به اين طريق كه قروح ساعيه قروح املس بزرگ است كه كه آنانتشار قروح ساعيه است غير 

 كه نملة با درد اين است جاورس است و فرق ديگر به شكلدائم ترشح كند و ساعي گردد و نمله بثور كوچك شبيه 

 كه  است بود كه ترشح و عرق وسعي كند و سبب فاعل اين رطوبتيشديد بود و قروح ساعيه قروح منبسط املس

ي از جلد برسد بيشتر از آنچه واجب بود و ترطيب آن به موضععفن شود و حدت پذيرد و نموست گيرد و هرگاه 

 او سعي به احراق كند نه به تعفين و كه آن متعفن سازد به اين طريق و امر نمله چنين نيست بهر آن راكند پس 

 صحيح از بدن رسد پس بثور آرد و به موضعب فاعل آن صفراي مخالط با خون بود و بساست كه ريم اين قرحه سي

 همه عضو را فرا گيرد و در اندك مدت كه آنقرحة مثل قرحة اولي پيدا كند پس اين قرحه در عضوي ظاهر نشود تا 

ح املس است كه مجتمع نبود و  گويد كه قروح ساعيه قروسمرقنديمنتشر گردد و نمله چنين نيست و 

خشكريشه بزرگ نيارد و از آن رطوبت صديدية حاده دائم ترشح كند و اين رطوبت بسوزاند و متعفن گرداند چون 

نويسد كه از   ميگيالني عفونت و اين قروح عسراالندمال است و به سببالزم بود  تب بجلد صحيح رسد و به آن

ه دائم مترشح باشد و مرهم بر آن زماني معتدبه نماند و لهذا احتياج بجديد  كاين استعالمات مختصة قروح ساعيه 

 در قرحة ساعيه بالجملهمرهم بر آن در هر روز چند مرتبه افتد و اياض اكثر جراحات عصب و غشا همچنين باشد 

يارين در عرق فصد باسليق ا زجانب قرحه گيرند و لعاب بهدانه و اسپغول شيرة مغز تخم كدوي شيرين شيرة تخم خ

شاهتره برآورده شربت نيلوفر خاكشي داخل كرده بدهند و يا عناب هفت عدد تخم كاسني هفت ماه شكر سفيد دو 

 بادام يا مزورات حامضه بخورانند و بعد ظهور به مغزتوله دهند و ديگر اشربة ترش قباض بنوشانند و غذا مزورة ماش 

حب بنفشه تنقية بدن كنند و گيرو رسوت صندل كافور به آب گشنيز  هليله و تربد يا ببه مطبوخنضج در قاروره 

العثلب تازه ضماد  سبز ضماد كنند باز گل ارمني حضض مكي صندل سفيد صندل سرخ كافور مساوي به آب عنب
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 كثير طال كنند بعد از آن بخاك به مراتكنند و در آخر مرهم سفيداب ر قرحه نهند و يا بر موضع دردي شراب 

شود و مرداسنگ و كاغذ سوخته و اقليمياي فضه و ماميران مساوي كوفته  وقت گداختن بر آن ظاهر ميمس كه 

شود و مرداسنگ و كاغذ   سرشته طال كنند بعد از آن بخاك مس كه وقت گداختن بر آن ظاهر ميبه سركهبيخته 

ند و پارچة كمل كهنة سوخته  سرشته طال نمايبه سركهسوخته و اقليمياي فضه و ماميران مساوي كوفته بيخته 

برگ برگد سوخته هر دو خاكستر برابر در روغن تلخ آميخته چكانيدن و طال كردن براي قروح ساعيه از مجربات 

 و كذا پوست به عسل ضماد كندر و ذرور سعد و كذا ابهل و كذا ضماد كرسنه سويدي به قولاطباي هند است و 

جر مصطكي و شاخ نرم آن خوب پخته و كذا خستة خرماي سوخته در العالم كبير و كذا برگ ش طلع و كذا حي

 گويد كه طبري هر واحد قروح خبيثه را از سعي بازدارد به سركهشراب سرد كرده و كذا سكرالعشر و كذا الجورد 

ج  افتيمون و پرهيز مريض و اقتصار بر شوربا و زيربابه مطبوخعالج اين قرحه فصد هفت اندام است و تنقية بدن 

 آن است همه بدن او عرق كند و طالي اين قرحه كه آنمزور و لزوم حمام در هر سه روز يك مرتبه و صبر در آن تا 

كه مشمش مع مغز او بسوزند و باريك سائيده برابر آن مرداسنگ و چهارم حصة آن خاك سيماب و اندكي بسيار 

 مدام ترشح كند و كه آنه طال را كم قبول كند بهر  حل كرده طال كنند واين قرحبه سركهمثل رائحة ماميران چيني 

 بدواي مذكور از آنچه بدان طالي به عده بدفعات بشويند پس بتوتياي كرماني طال كنند به سركهالزم است كه اول 

 بگيرند توتيا يك جزو مرداسنگ يك جزو به عدهاين قرحه كنند دردي شراب است بدان چند روز متواتر طال كنند 

ري سوخته دو جزو اقليمياي فضه يك جزو خاك بوتة كه در آن مس گذارند يك جزو و آنچه بر مس كاغذي مص

كنند يك جزو همه را باريك سائيده بر قرحه   شيشه گران استعمال ميآن رابعد گداختن شبيه بخاكستر پايند و 

 عالج او انسان از آن كند زي كهچيكنند و بهترين  قرحه ملح كثيف كهنه استعمال مي در اين طال كنند و اهل بصره

نشستن در چشمة كبريتي و شبي و نطروني است اگر مانعي از آن نباشد و گاهي معالجة اين قرحه بعد تنقية و فصد 

 در ايضاًتاثير نيك ديدم  در اين و بعد يقين اين امر كه در بدن او فضول نيست بچسپانيدن زلو بر آن كنند و زلو را
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 كه بثره در موضع سر ظاهر شود و هر موضع را كه صديد او آن است قرحة معروف بساعيه مقامي ديگر گويد كه

 كه از خلط فاسد آن استبرسد بثره و قرحه كند پس اگر از ريم او بر چهره و پيشاني افتد قرحه كند و سبب او 

كند چون بر زمين افتد و  سركه اين عمل چنان چه بسوزاند آن را سر رسد به موضعلذاع اكال پيدا شود پس هرگاه 

 خلط لذاع اكال از صفرا و خون حاد ميباشد و اكثر اين كسي را پيدا شود كه كه آناين مرض شبيه به نمله است بهر 

 امكان از فصد مسهل به حسب حريفه و ماهي شور كهنه نمايد و عالجش تنقيه به قولكثرت شيريني و جوز و 

اين دوا در يكدفعه يا دو دفعه زائل شود بگيرند خستة مشمش و با مغز او است و طالي موضع به اين دوا و او به 

 و اندك ميعة سائله به روغنبسوزند و زردچوب و مرداسنگ و گل حنا و حناي سوخته و بيخ كبر و همه را سائيده 

اين قرحه را كه بياميزند و بثره را بخارند تا از آن خون سائل شود پس بدان طال كنند و چند روز بدارند و ديدم 

 آن راچون بدان طال كردم و گذاشتم دوا بر آن خشك شد و خشك ريشه گشت و بعد قلع آن ظاهر شد كه گويا 

 ذكر او كرديم و كه آن بر آن موئي بعد زماني روئيد اين قرحه نزد من دو نوع است يكي به عدهآتش سوخته است 

س در بيخهاي آن قرحة المس ظاهر شود كه آب زود از آن  از سرهاي آن خشك ريشه منقلع شود پكه آننوع ديگر 

كند و هر قدر كه طال نمايند از نفس خود  ترشح كند و اين نوع بسيار روي بطي الزوال است زيرا كه دوار قبول نمي

 و نوشادر است و اگر فائده نشود بر آن زلو به سركهبر ترشح دور كند و عالج او شرط بليغ و نهادن مجمه بر آن 

اندازند بعد تقديم تنقيه و لزوم پرهيز و اقتصار در غذا بر اشياي ناشفه مثل تيهو و كبك و قلبه محرقه پس اگر 

  كفايت نه كند بديگ برديگ يا به آتش داغ نهند

  عالج قروح خبيثه

فيد را  بعض ادوية نافع آن مع ادوية مدر اينجا در عالج قروح متاكله مسطور شد و شيخ به قولقانون عالج اين 

شود   اهل هند نوعي از قروح خبيثه است كه بر پشت پاي افتد و بدشواري عالج پذيرد مرقوم ميبه قولكونتاكه آن 

 و كذا ذرور  استالعالم كبير و زراقة آب آن در قرحه براي قروح خبيثه حاره مجرب سويدي  ضماد حيچنان چه
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 بارتنگ و كذا عصارة لحيةالتيس و كذا عصارة و ضمادت حجرالنار براي ادمال قروح خبيثه عسراالندمال مجرب اس

به  بيضه و كذا گل ارمني   مقوم اسفنج تر كرده و كذا زردةبه عسلالراعي و كذا زفت رطب و دقاق كندر و كذا  عصي

 و كذا به عسل و عسل پخته و كذا وسمه و كذا پوست ترب به سركه و كذا شيلم به آب ترب و كذا انجير خام عسل

  و كذا استخوان بوسيده موجود در ديوار باريك سودهبه عسل و اشق و زفت و كذا ترمس تلخ و كذا زهرة نر گاؤ موم

سرشته و كذا آب چقندر و كذا سماق و آب بارتنگ و كذا آب توت سياه در ظرف مسي بي قلعي به آفتاب به گالب 

 و كذا برگ اجاص و كذا صمغ آن و كذا ثمر زيتون به عسلداشته تا غليظ گردد و كذا توتياي كرماني و كذا انزروت 

 در آن خوالن هندي حل كرده باشند سرشته و كذا بيخ سوسن سفيد و كذا اقليمياي ذهبي و آبي كهسياه سوده به 

 بستان افروز و كذا ايرسا و كذا تنكار و كذا آرد نخود سرخ و كذا و ذروركذا آب برگ انجير و كذا زهرة كلنگ 

 كذا ابهل و كذا پوست بيخ كبريا يا برگ او و كذا سورنجان و كذا سرطان بحري سوخته و كذا مرمكي الفضه و خبث

السوس و كذا پوست درخت عناب و سفيداب مساوي و كذا اشخار و كذا قيشور سوخته و كذا شادنج و  و كذا اصل

النحاس و كذا گل سرخ و كذا كذا راسخت و كذا سنبادج سوخته و كذا زعفران و مر و دقاق كندر و كذا زهره 

خاكستر صدف فرفير و كذا برگ نيلوفر اصفر خشك كرده و كذا سرطريخ سوخته هر واحد نافع قروح خبيثه است 

نويسد كه قروح خبيثه را بزبان سگ ليسانيدن بغايت نافع است چند روز و   حكيم علي در مجربات خود ميديگر

 كه مجرب است و موي بال خر و موي سر زن بسوزانند و بر قروح خبيثه بعد از آن از زبان سگ مرهم ساخته بمالند

بپاشند و بعد از آن منقيات چرك از مراهم و غيره ماليدن نافع است و ريوند چيني را در تنقيه اوساخ و اندمال 

 كه اكونتا و ديگر ميش آميخته طال سازند به شير براي قروح خبيثه عدس سوخته ديگردخلي عظيم است 

 درشتي اكونتا كه آنهاجن را سود دهند و در باريك ساختن در ليمون پر كنند و شب بدارند و صباح بمالند بعد از چ

بپاچك دشتي خراشيده باشند و چوة گندم گرماگرم ماليدن نيز نافع است و كذا ماليدن دو سه عدد كهنمل بر محل 

 سرشف طال به روغنكونتا پشك بز سوخته خاكستر آن  براي اديگراكونتا سه چهار كرت براي اكونتا مجرب نوشته 
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 مرداسنگ پوست هليلة زرد كميلة آهك آب نارسيده كات سفيد ريك يك توله نيله تهوتهه حب اكونتاكرده باشند 

 براي اكونتا مجرب است بهالنوه  كهييدوا زرد سائيده طال نمايند به روغننيم توله به آب حبها سازند وقت حاجت 

نجد بسوزند و بچوب بمالند و قدري نيله تهوتهه بريان كرده و خاكستر استخوان سر مرده باريك ساخته در روغن ك

 كه سائر قروح خبيثه را چون اكونتا و جز آن سود دارد و روغن كنجد يك آثار لوده ايضاًدر آن آميخته طال نمايند 

 جمله ادويه را كوفته قرص ساخته در روغن  دو دام نيله تهوتهه نيمدام برگ نيب پاوسيرهر يكسفيدي پهنكري 

 كه براي اكونتا مجرب است سپياري ايضاًبسوزند و صاف كرده بدارند وقت حاجت پنبة كهنه بدان آلوده بر نهند 

چهاليه چهار عدد استخوان سر آدمي يك قطعه سه چهار انگشت هر سه را در سرگين خر جدا جدا بسوزند و باريك 

غن گاؤ خالص بياميزند و نيله تهوته يك ماشه كته سفيد نيم دام سوده داخل كنند و بر اكونتا ساخته در نيم پاؤ رو

 براي اكونتا كچلة سوخته هفت نيم درم پهنكري سه نيمدرم با روغن ايضاً برود از اينبمالند اگر از هيچ دوا به نشود 

 يك دام هر يكدچوب سوخته بايچي سوخته  كه اكونتة صعب را نافع است سپياري سوخته زرايضاًگاؤ مرهم سازند 

 نيمدام دال مسور سوخته سه دام فلفل گرد سوخته هر يكرال حنا كتهه پاپريا سهاگة بريان ايلوه پهنكري بريان 

ربع دام يعني سه نيم ماشه جمله باريك ساخته در روغن سرشف آميزند پس بيارند برگ دهاك و گرم كرده از 

صبح و بعد هشت پاس بگشايند و باز برگ دهاك بندند و بعد سه روز روغن مذكور طرف پشت بر اكونتا بندند 

خان كه مجفف جميع قروح خبيثه رطبه است و مجرب   تاليف والد علويذروراستعمال نمايند مجرب است 

االخوين مرداسنگ توتياي كرماني گلنار  سفيداب ارزيز مغسول شنگرف شسته اسرنج شسته روسختج شسته دم

ي پوست كدوي سوخته گل قيموليا گل شاموس حضض هندي توتياي هندي بريان قنبيل گل مغره همه را فارس

 برگ حنا و جعه در آن جوشانيده باشند شسته پس ذرور بپاشند ي كهبه شراببرابر كوفته بيخته اول مرتبه موضع را 

ر  پاو برگ نويك و نيم روغن سرشف ستر ااالث  كه قروح خبيثه و ناصور كهنه و سعفه و قوبا را عجيبروغن اعجاز

 دو توله اول برگ نيب را در روغن سوخته دور نمايند پس تخم كونچ پس بالدر را هر يكة نيب تخم كونچ بالدر است
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 نمك سانبهر يك توله سوده توتياي سبز دو توله سوده انداخته در گز غان از به عده سوخته دور كنند به دستور

 براي اكونتا مجرب سپيدة ارزيز كتهه سندور ضمادكرده نگاهدارند و در قرحه بچكانند دسته چوب نيب خوب حل 

 با سركه يا آب ليمون تا يك گهري كهرل كنند تا به عدهمرداسنگ پهنكري بوده سفيد مساوي باريك بسايند 

ستر سر مرده نيز دوا خاك در اين  و طال كرده باشند و اگربه سرشند قدري روغن زيت و عسل به عدهيكذات شود 

 براي اكونتا ايضاًآميزند بهتر عمل كند و اگر قدري بايچي سوخته و سهاگه و سنگ جراحت بياميزند مناسب است 

 هر يك اكونتا پهنكري بريان نيله تهوتهه مرداسگ ضماد بسايند و طال نمايند به هممجرب است صابون و چونه 

 پنج هر يكهر يك دو نيم ماشه مرچ سياه سوخته كچلة سوخته پنج ماشه كميله بايچي تخم پنوار سيماب گيرد 

 قرحة صلب سوداوي را كه در سن قرص مطلي آرند به عمل زرد نيم پاو كهرل كرده به روغنعدد باريك سائيده 

گيري شهرت يافته سود دارد نيله تهوتهه بريان و  يكهزار نود در ملك هندوستان بسيار پيدا شده بود و بقرحة عالم

ز بيل و كتهه هر سه برابر كوفته بيخته قرصها بسازند مثلث و به آب سوده طال نمايند زود نفع دهد و ايضاً براي مغ

باشد طالي برگ فلفل سرخ به آب سائيده و كذا برگ شاهتوت دشتي با  قرحة ادرنگ زبيبي كه در آن سوراخها مي

ذا برگ اندهامولي سائيده و كذا وسمة سبز سائيده قدري نمك سائيده و كذا برگ رواسن به اندك نمك سائيده و ك

 براي قروح خبيثه ازغني مني انزروت و روسختج و مازو و زنگار و زراوند با قدري عسل بيامزند تا در مرهمنافع است 

 به نسخة مرهم اسود بگشايند يك بارآن متانت آيد و بعد پاك كردن قرحه بر آن لزوم نمايند و در هر سه روز 

علوي خان نافع قروح مزمنه خبيثه ردية رطبه مرداسنگ مغسول شنگرف مغسول سفية ارزيز مغسول توتياي حكيم 

هندي هرواحد يك مثقال روغن كنجد هشتاد مثقال ادويه در روغن حل كرده بجوشانند تا سياه شود غليظ گردد از 

هند و در نسخة ديگر اسرنج عوض آتش فرود آورده نگهدارند وقت حاجت گرم كرده بر پارچه ماليده بر زخم ن

 اكونتا مرچ سياه پيپل هلدي رسوت كميله هر واحد يكدام ميدة گندم دو دام به جهت مرهم سياهشنگرف است 

 ده دام ادويه باريك ساخته مسكه آميخته در روغن ممزوج كرده طال نمايند هر يكپياز دو دام مسكة روغن سرشف 
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 پاپريا سوخته نيله تهوتهه سوخته زردچوبه سهاگه سوخته اجزا برابر در آب  براي اكونتا كوري سوخته كتهايضاً

 اكونتا نيز نامند آزموده آن را براي قروح خبيثه كه در پايا شد و مرهم مجربليموي كاغذي حل كرده طال نمايند 

 گيرد هر واحد نه شد پهنكري نيله تهوتهه مرداسنگ سهاگه هر واحد پنج ماشه كميال حنا بايچي تخم پنوار سيماب

ماشه مرچ سياه سه ماشه كچلة بريان پنج عدد ادويه كوفته بيخته با روغن زرد نيم پاو و دو پاس كهرل نمايند و 

 براي اندمال قروح خبيثه مثل قروح آتشكي و جذامي مرداسنگ شش مرهمخوب حل سازند و استعمال نمايند 

يك  هرسه عدد باريك سائيده موم صاف روغن زرد هر واحد  سه ماشه كچلة سوختههر يكماشه كميله كتهه سفيد 

 سه ماشه توتياي هر يك براي قرحة ادرنگ زبيبي اشخار سياه زردچوب مرهم بر آتش گداخته ادويه بياميزند توله

 ماشه هر سه را باريك سائيده صابون نه ماشه در كهرل انداخته چندان بسايند كه مثل مرهم شود بر يك و نيمسبز 

  چه ماليده بر زخم گذارند و چند روز همچنان بگذارند زخم را خشك كرده از خود جدا خواهد شد مجرب استپار

  ناصور

 قرحه غائر را جرجاني و شيخ به قولقرحة كهنه باشد كه اندمال نه پذيرد و هميشه از آن رطوبت بيرون آيد و 

 انبوبه نافذ در غور باشد و به مثلد و آن گوشت گرداگرد آن سخت شود و لبهاي قرحه سطبر گردد ناصور نامن

 كه محسوس نشود بمقدار دردي او از آن استاند كه قرحة تنگ و عميق ناصور است و ناصور ردي   گفتهبعضي

حس رداءت او باشد و از ناصور بعضي است و بعضي كج بود و بر ناصور كه نهايت او بعصب رسد درد شديد كند و 

 چنان چهل مس كنند و گاهي فعل آن عضو دشوار گردد و رطوبت او رقيق لطيف باشد خصوصاً چون قعر او را بمي

تر بسفيدي بود و چون ناصور برباط منتهي گردد  باشد ليكن رطوبت اين مائل در ناصوري كه به استخوان رسد مي

 ناصوريكه نهايت او آنچه سيالن كند قريب اين باشد يعني رقيق سفيد ليكن درد در استخواني در باطني زياده نبود

تر بزردي بود و چون ميل اندر كنند صالبت دريابند و ناصور كه برويد  تر و مائل به استخوان رسد رطوبت او رقيق

رسد خون بسيار و غليظ سائل شود و آنچه بشريان رسد خون رقيق اشقر برآيد و آنچه در گوشت بود از آن رطوبت 
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باشد كه يك ناصور را دهن متعدد باشد و امر شناخت او دشوار گردد كه آيا لزج غليظ سرخ كدر سائل باشد و بسيار 

 كه اگر رطوبت خارج آن استيك ناصور است كه چند جا سر كرده يا هر واحد ناصور عليحده است و فرق فيمابين 

 از ذهني  كه ناصور واحد است و اگر در رنگ مختلف باشد مثالًآن استاز دهنهاي متعدد و رنگ اشفق باشد بايد د

 كه هر واحد ناصور جداست و رنگ ناصور مختلف بود سفيد و كبود و سرخ آن استزرد و از ديگر سفيد برآيد توان د

 گويند كه ناصور منجمله قروح عسراالندمال است و آن از قروح متقاومه است كه از روز انفجار بعضيو مانند آن و 

ن او تنگ باشد و قعر او وسيع و در آن گوشت سخت سفيد بر جوانب  غور عميق و دهآن راچهل روز بر آن بگذرد و 

او بود و با آن درد بسيار نبود گاه باشد كه از سيالن بايستد و خشك شود و گاه بود كه دهن او فراهم آيد و بند 

بة كهنه  پنعالج فاسد سازد آن راگردد باز سر كند و سيالن نمايد بالجمله اين مرضي است در هر عضوي كه افتد 

كه خاكستر چوب انگور در آن آميخته باشند  به گالب  تر نمايند و بشياف غرب آلوده در آن نهند و يابه شراب

بشويند و يا به آب درياي شور يا به آب صابون كه در آن اندك زرنيخ و نوشادر آميخته باشند بشويند و عالج غرب 

االخوين و كندر   بذرور اصفر كه از انزروت و صبر و مرمكي و دم تر كرده وبه شرابكنند و يا بعد شستن پنبة كهنه 

 به شود و بيخ سوسن در آب سائيده در ناصور گذاشتن كه آنو افيون و زعفران ساخته باشند آلوده در قرحه نهند تا 

غ كنند و يا  مندمل كند و اگر مفسد نشود بشكافند و گوشت فاسد را دور كنند و به آهن يا به ادوية اكاله داآن را

 و به عسل كه ناصور را نافع است عسل و زنگار مخلوط و كذا ايرسا ذكر ادوية مفرده و مركبهمراهم مدمله نهند 

كذا شب و نمك مساوي و كذا زرنيخ زرد در روغن گل و كذا چرك نقره و ذرور برگ عليق و براز طفل خشك 

اه تا سه روز در ناصور و كذا آب بارتنگ تازه تنها يا با سائيده تا سي مرتبه استعمال كردن و نهادن چوب خربق سي

نمك بزراقه و ذرور خشك آن و كذا بيخ آن و كذا نهادن چوب صنيان يك شبانه روز در ناصور و پر كردن ناصور 

 سرشته و كذا به زيتبصبر در شراب كهنه پخته و زراقة آن به آب بارتنگ و كذا پر كردن سرگين گنجشك 

ل غبار سوده يا آب آن يا خاكستر آن و كذا اسرب سوخته و كذا قلقند و كذا قلقطار و كذا دارچيني و پرسياؤشان مث
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قلعي در گرما به آفتاب داشته تا منقعد گردد و كذا زهرة خرس و  قردمانا مساوي و كذا آب غوره در ظرف مسي بي

آب غوره منعقد ساخته و كذا ابوال اهل كه از  به دستوركذا پيه آن و كذا چرم كهنة پاپوش سوخته و كذا بول انسان 

 سوخته و كذا خبازي به نمك خائيده و كذا اشنان و كذا خون غراب و كذا به تمامهآورند و كذا خارپشت  عرب مي

قنطوريون دقيق و كذا قلقطار و كذا پوست بيخ مثنان از هر يك فتيله ساخته و بخور تخم گندنا و ضماد اقحوان و 

 و كذا روغن بادام تلخ و قطور آن و اكل سركة عنصل با طعام و زراقه آن در به عسلا خرنوب بنطي روغن آن و كذ

 براي ناصور از بياض استاد مغفور روغن نيب را داغ كرده صابون الهوري ورق ديگرناصور هر واحد نافع ناصور است 

رشف بسوزند و آن روغن صاف كرده تنها  چهپكلي در روغن سديگرورق كرده اندازند تا حل شود بر ناصور بگذارد 

 تخم كونچ مقشر ديگريا خاكستر سم ماده گاو و خاكستر چرم ته كفش مساوي آميخته حل كرده استعمال نمايند 

 روغن صاف كرده در ناصور چكانند به عدهكرده دو دام باريك سائيده قرص بسته در نيم پاو روغن كنجد بسوزانند 

ين دوا در نواصير بدن همه جا آزموده است و ناصور چشم دردي و سينه و جز آن را  حكيم علي گويد كه اديگر

نافع است و يك مرتبه در ناصور مقعد نيز نافع آمده بگيرند چيني شكسته و باريك سائيده از پارچه سفت بگذرانند 

 به دستوركور تر كرده و به آب برگ نيب تر كرده بر ركابي پهن كرده گذارند تا خشك شود باز سائيده به آب مذ

 آورده باريك سائيده و ناصور پر كنند بغايت عجيب و نافع است و تا ده به عملخشك كنند همچنين سه نوبت 

مرتبه كم ناصور باشد كه خوب نشود و اگر ناصور غائر باشد و سر آن تنگ بود اول دهان او را بتوتياي هندي يا 

 مجرب زردچوب خشك كرده در ديگراز آن رداي مذكور استعمال نمايند مرهم زنگار و ديگر تيزاب فراخ كنند بعد 

 استخوان گربه با شير ديگرآب مهاور غليظ بسايند به آهستگي تا حل شود فتيلة پنبة به آن آغشته در ناصور نهند 

روغن كتان  سم اسپ را بسوزند و خاكستر آن باريك ساخته بدارند و اول ديگرعورت سائيده در ناصور نهند به شود 

 و خاكستر آلوده نهند و به روغنبر ناصور مالند پس آن خاكستر افشانند و اگر ناصور دور و فروتر باشد فتيله 

 كه ناصور مزمن را مجرب است پوست مار ديگرخاكستر مذكور يا جغرات سرشته در ناصور نهادن نفع تمام دارد 
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ر درخت بر آلوده خاكستر مذكور باريك سوده بر آن پاره يك بسوزند و خاكستر آن بگيرند پس پارچه يا پنبه در شي

 ديگر آن خاكستر و سوراخ ناصور باشد و بعد سه روز آن پهايه بردارند چنان چهطرف اندازند و بر ناصور گذارند 

 در پاچك دشتي خاكستر كنند و صاليه كرده بر زخم و آن راجهت ناصور ديرينه بگيرند سگ بچة چشم ناگشوده و 

 كه ناصور كهنه را دور كند و ديگر كهونچكي سرخ سائيده فتيله بدان آلوده در ناصور نهند ديگرصور افشانند نا

زخم را به التيام آرد از بياض والد مرحوم برگ امتالس سائيده قدري سهاگة خام در آن آميخته هر دو وقت ضماد 

 كنبل كهنه ديگرله بدان آلوده در ناصور نهند چند روز  بيخ پپوئن در آب سائيده بر ناصور گذارند يا فتيديگرسازند 

 تخم تمرهندي در ديگرسوخته توتياي سبز سائيده ذرور سازند و يا هزار پايه را سوخته خاكستر آن بر ناصور نهند 

 آب تر كرده مقشر ساخته به آب بسايند و بر فتيله آغشته در ناسور رسانند و بعضي خرمهرة زرد سوخته سائيده نيز

 عمل نمايند و يا بر اين نافع ناسور و بهگنال در شير گولرپهايه تر كرده بر زخم چسپانند و مدتي ديگرآميزند  مي

 كوپنل كريل يك ديگرسمندر سوكهه سوخته در ناسور پر كنند و طالي كونپل بيدانجير به آب سوده نيز نافع 

مايند باز يك قطره شير بر باالي دوا اندازند ماشه مرداسنگ يك سرخ شير درخت بريك قطره سرنگ سوده طال ن

 ثمر كتائي خرد كوفته بيخته به آب تر كرده بر پارچه ماليده بر ناصور بندند و يا در آب برگ چرچه فتيله تر ديگر

 براي ناسور گوگل بهينسيه در بول ماده گاو ديگركرده در سوراخ ناسور نهند و اندك آب مذكور بر ناصور چكانند 

ه فتيله ساخته در ناصور نهند و اگر قضيب خرس به آب سوده در فتيله يا صوف آلوده در زخم ناسور گذارند حل كرد

 مجرب خرمهره زرد سوخته يك عدد در تهالي پهول انداخته چند قطره روغن بيدانجير بر آن ديگرمجرب است 

ند كه رنگ دوا خاكستري گردد پس اندازند و از دستة چوب نيب كه فلوس بر سرش چسپانيده باشند چندان بساي

 براي اندمال ناصور برگ نيل سائيده بر زخم ديگردر فتيله يا صوف آلوده بزخم رسانند و چندي به استعمال آرند 

 كه براي ناصور نفع تمام دارد و از براي خنازير مزمن خيلي روغن ناصورگذارند مجرب است و خصوصاً براي غرب 

خاكستر چرم كه زير كفش كهنه باشد هر دو مساوي و يك عدد چهپكلي هر سه را در مفيد خاكستر سم مادة گاؤ 
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روغن سرشف بسوزند پس بسايند و قطرة چند در ناصور چكانند مجرب است و اگر لتة حيض در سايه خشك كرده 

دو تولة روغن  جهت ناصور حربا يكعدد در نوع ديگرالعمل گردد  تر و سريع بسوزند و خاكستر او اضافه نمايند قوي

 صاف كرده يك مثقال شنگرف صاليه كرده حل نمايند و قدري در زخم چكانند بعد از پنجاه به عدهكنجد بسوزند 

سا   كه در التيام ناصور عديل ندارد عدس مقشر كافور هر دو مساوي گرفته صالبه نمايند كه سرمهروغنروز به شود 

مخلوط كرده اندك اندك انداخته صاليه نمايند و حبها برابر كنار  روغن گاؤ شهد خالص هر دو مساوي به عدهگردد 

 بالوجنتر روغن برآرند وقت حاجت در ناسور چكانند به طريقدشتي بسته در سايه خشك سازند و در شيشه آتشي 

بعونه تعالي ناصور كهنه و جديد و نواصير را به سازد نهايت مجرب است صدها مريض به استعمال اين صحت 

 نافع زخم ناسور بيخ بسكهپره برگ حنا برگ فراش برگ نيب برگ نرمه برگ جيت برگ كنار برگ ايضاًاند  يافته

ارند رال هر يك دو دام روغن كنجد آثار بايد كه بسكهپره را ريزه ريزه كرده در روغن اندازند چون سياه شود از 

 مجرب حكيم مرهم ناصور برند كار بهته حل كرده برگها تكيه كرده اندازند و بسوزند و پارچه بيز نموده رال انداخ

شريف خان مرداسنگ نيله تهوتهه هر واحد يك توله كوفته بيخته در روغن بز و اگر نباشد پيه بز چهار وزن اجزا 

انداخته بر آتش نرم بجوشانند تا روغن سرخ شود وقت حاجت بر زخم ماليده آتش نزد زخم دو سه گهري دارند تا 

 كه بر پاي زني تجربه شده كه چند مرهم كافوريآن رسد و در وقت خواب نيز گرمي آتش برسانند گرمي آتش به 

جا ناصور داشت و از زانو تا انگشت پاي تمام سوراخ بود و طرفه وجع داشت و از مدت چهار سال بود موم سفيد 

جزو باريك سوده داخل چهار جزو روغن سرشف چهار جزو بر آتش گداخته كافور يك جزو سفيداب قلعي چهار 

كرده خوب حل نمايند و بعد دور شدن گرمي مرهم سفيدة تخم مرغ چهار جزو انداخته خوب برهم زنند و استعمال 

 مرهم از اين جهت ناصور و قروح مزمنه مجرب و در پاي شاهجهان پادشاه قرحة خبيثه از پنج سال بود مرهمكنند 

 صمغ عربي يك نيم يك مثقال دو مثقال سفيداب هر يكف دريا در چند روز به شد مصطكي سه مثقال كندر ك

 براي ناصور مرهم اعليبيضه مرم ساخته استعمال نمايند   گل و موم و سفيدةبه روغنمثقال همه را باريك ساخته 
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كهنه و زخم آتشك و سرطان و بدورسولي و ديگر زخمها و دملهاي مهلك نفع كثير دارد سيماب توتياي سبز 

 چهار ماشه روغن ماده گاو پنج توله اول هر يكل مرداسنگ پياز برگ نيب سبز صد سوخته موم سفيد شنگرف را

 مرهم لسان الكلب همه ادويه سائيده انداخته خوب حل كنند به عدهروغن را خوب گرم كرده موم در آن بگذارند 

ه فوفل سوخته هر واحد دو جهت ناصور مجرب حكيم ذكاءاهللا خان زبان سگ در ظرف سفال سوخته يك عدد كته

لته حيض  در اين  گاؤ كهنه و موم سفيد مرهم سازند و اگربه روغندرم خرمهرة زرد سوخته چهار درم سائيده 

مرهم شود و گاهي به اضافه نمودن چرم فيل سوخته امر نموده و بسيار نافع ديده  تر مي سوخته اضافه كنند قوي

ده كات سفيد يك درم توتياي سبز چهار درم كافور نيمدرم موم سفيد  كه مكرر بتجربة حكيم مسطور رسيناصور

هشت درم روغن كنجد پانزده مثقال بيضة مرغ يك عدد اول برگ انجير چهار عدد در روغن سوخته دور سازند پس 

ور و  مجرب براي ناصايضاًموم در آن بگذارند پس ادوية ديگر سائيده بياميزند و زردي بيضه حل كرده مرهم سازند 

زخم دمل سندور گنده بهروزه برگ نيب هر واحد يكدام موم سفيد دو دام روغن كنجد ده دام اول شلجم و پياز هر 

واحد چهار دام در روغن بسوزند پس برگ نيب سوده بسوزند و صاف كرده باقي ادويه را در روغن اندازند هرگاه سياه 

 كه عالج ناصور مثل قرحه منكهفه بايد كرد پس اوالً عالج  مسيحي گويداقوال خداقشود و قرود آورده نگهدارند 

 بدوائي منبت لحم به عدهبدوائي كنند كه صالبت را بقوت قلع نمايد و تنقيه و غسل چرك كند مثل آب خاكستر 

بعد از آن بدواي ملصق جلد بلحم و مدمل و اين اشيائيست كه نه صلب باشند و نه رطب تا جلد را صلب نكنند پس 

ت ملتصق نشود اين دوا مركب از پيه خنزير كهنه و مرداسنگ و قلقطار و زيت كهنه چون بپزند جلد را صلب بگوش

 عسل مطبوخ است چون تنها و يا دواي مجفف مثل صبر و اين است از ادوية كه مثل ايضاًنكند و نه رطوبت افزايد 

فرمايد   ميشيخا آن آميخته استعمال كنند مر و كندر و قنطوريون دقيق و بيخ سوسن آسمانجوني و آرد كرسنه ب

 كه احكام و اصناف ناصورها سابق مذكور شد و اما آنچه از اين استكه عالج ناصورها و جلدهائيكه ملتصق نشود 

تدبير سائل كردن زرداب و رطوبات فاسده از آن به نصب يا بشكاف واجب بود آن نيز قبل از آن گفته شد و اما عالج 
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آن نيز مختلف بود چه نواصير يا تازه سهل است و يا كهنه كه بخزف خود در گوشت سخت غوص خاص بناصورها 

 به قطعچاره نيست آن گرفتن جمله تخزف او  در اين  از آنتدبيري كهكرده باشد و اين عسرالعالج است پس 

 است و خصوصاً چون در مستاصل از گرداگرد است به آلة خراش يا غير آن يا بداغ از آتش يابد و او اين صعب شاق

 به سويتر به اين باشد كه آن يا وي باقي ماند و از آن مدارا كنند  قرب عصب يا عضو شريف باشد و گاه مريض مائل

تر باشد به تجفيف و تاكل گوشت خبيث در داخل او و تجفيف باقي گوشت مردة او و  تكليف عالج او و گاهي متمكن

 ادمال تام باشد و كسيكه اين اراده كند واجب است كه تنقيه ناصور كه آنغير ادمال و بقاي ساكن تا مدت طويل ب

 در آن ادوية مجففه پر كنند و بگذارند كه آن تنقيه كند تا وقتيكه به عده  استكنند از گوشت خبيث كه اندر آن

يا رعده واقع نشود و اما خطا در امتال يا رطوبت مزاج يا وصول آب يا اضطجاع مولم بر آن يا صدمه يا ضربه يا سرفه 

 دواي نيست مگر قطع تخزف آن را كه خون خبيث عفن قديم باشد آن است بايد داين استعالج قلع و استيصال او 

 مذكور شد مع شكاف ناصور كج ملتوي از منافذ او تا مذهب داغ و منفذ او دريافت گردد چنان چهيا داغ او به آتش 

 قلع كند يا داغ به ادوية حاده مثل نوشادر و زرنيخ و گوگرد و زنگار و سيماب مع تحرز و حذر تا داغ داده شود و

 آن برادة آهن و نصف آن اشخار و نصف آن آهك آميزند و در هم چندبرابر منجملة اين همه سيماب را قتل كنند و 

 طريقي كهبه نهند ديگ كه بر آن ديگر ديگر وصل كرده باشند تصعيد آن نمايند يا در شيشة مطين كرده در آتش 

 در ناصور نهند التهاب آرد و بسوزد و آن رادانند پس مثل نمك صعود كند چون   ميآن رااهل اشتغال به اين باب 

 گاو ساعت بساعت به روغن بموچينه بگيرند و بيرون كنند و ادامت پر كردن عضو آن راگوشت جلد شود پس 

الج قروح كنند و اما در ناصور تازه سهل واجب است كه اوالً به ادوية نمايند براي تسكين درد بعد از آن معالجة او بع

 بشويند چون قطران و آب خاكسترها و آب درياي شور و آب صابون كه زرنيخ و نوشادر بدان آميخته آن راقويه 

ر آن  دآبي كهباشند و آب مصعد از روسختج و نوشادر هر دو خشك در قرع انبيق يا مبلول و تر بغير سيالن و 

اشخار و كلس پوست بيضه و آهك جوشانيده باشند پس هرگاه پاك شود بر آن دواي تخم بيدانجير بنهند و مرهم 

زرنيخ مذكور در غريب عجيب النفع است و دواي قرطاسي جالينوس و ادوية مركبة از زاج و قلقديس و مس سوخته 



1472 

 

 سازد و همچنين از خربق چون ناصور را پر كنند و تا سه و زنگار و مانند آن و از قنطوريون چون ناصور را پر كنند به

البطم يا عصاره بيخ محروث يا زنگار و اشق  روز بگذارند به كند به همچنين زاج سوري و كذا عصارة قثاءالحمار بعلك

 كه آن و يا بگيرند اول طفل و در هاون ارزيز همواره بسايند تا به سركهيا اشق و قلقديس و زاج و قلقطار و صمغ 

كنند بيخ حرسا و زاج بريان   اهل اسكندريه استعمال آن مي كهييدواغليظ گردد و خشك شود پس استعمال كنند 

 آميزند كه در آن به سركه ذرور يا مرهم سازند و يا از اينو قلقطار و زنگار و شب هر واحد يك جزو ذراريح نيم جزو 

آميزند و ايضاً بگيرند صبر و  شود و گاهي با آن عسل مي رده ميذراريح پخته باشند و گاهي ذراريح از نسخه حذف ك

تر بود و با هم مخلوط سازند و ايضاً ادويه قويه كه در عالج  زنگار و مرداسنگ و پوست بيضه اگر ملكس باشد قوي

و قروح عسراالندمال ذكر كرديم پس هرگاه گوشت نيك ظاهر شود ادوية منبت لحم استعمال كنند و اگر قريب ا

استخوان فاسد باشد واجب است كه اصالح و معالجة بعالج او كنند و چون بينند كه رطوبات صديديه كم شد و يا 

 از بولس نقل كرده كه اگر ناصور به استخوان منتهي گردد صحت او ممكن گيالنيبريم عود كرد عالج نفع كند 

س استخوان از آن بيرون آرند يا قشر او دور كنند  زمانه بدان طول كرده باشد پكه آننيست بغير استعمال آهن مگر 

و اگر انتهاي ناصور تا استخوان رسد عالج آن به ادويه كنند كه غلظ آن ببرد و الصاق نمايد و آنچه غلظ را دور كند 

ق سياه  غلظ او را ببرد و ايضاً خربكه آنبيخ سقندوليون است اگر جزو گرد او را نرم كنند و در ناصور داخل نمايند تا 

 دو يا سه روز بدارند غلظ او قطع كند و همچنين اگر دردي زيت بپزند و در ناصور ريزند يا به قدرچون در ناصور 

 قرقومعما گويند مع آب و عسل و يا  كهييدواسوري سوخته تنها چون به اندك شراب ممزوج ريزند يا سوري ب

احد چهار درم قلقطار سه درم در بول طفل سرشته از آن بگيرند اقليميا و زاج و قلقديس و مس سوخته و صمغ هر و

فتيله سازند و چون فتيله در ناصور نهند بر آن از خارج مغز نان مبلول در آب نهند و تبديل آن كنند تا حرارت دورم 

 ناصور گوش را نيز اصالح نمايد و هر قرحة چرك ناك را  كهييدوااز آن برد و گوشت كه سوخته باشد ساقط گردد 

 سرشته به سركهپاك كند و گوشت فاسد را بخورد زنگار يك اوقيه انزروت و اشق هر واحد نيم اوقيه همه را سائيده 
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 ملحم هر قرحه مرهم عجيبتر از اول موم و زيت و زنگار سوده آميخته استعمال كنند   نرمديگراستعمال كنند 

پنج يب ده درم خاكستر صنوبر هفت درم توبال آهن و مس كه اطبا از الحام او عاجز آيند از فيلغريوس بگيرند آب زب

 همه را باريك باسندي و اشق پنج درم مر دو درم جاوشير و دو درم زراوند و كندر هر يك هفت درم اشق درم

 بگيرند قلقديس دو دواي ديگربجاؤشير حل كنند و همه را بياميزند كه اين ناصورها را الحام نمايد و عجيب ست 

 غلظ ناصور منقلع گردد كه آن بصمغ ديگر يا با شق آميخته استعمال كنند تا درم يكر و زنگار هرو احد درم قلقطا

پس عالج او بزنگار سوخته و عسل دو چند آن فتيله ساخته بايد كرد پس هرگاه غلظ دور شود و ناصور پاك گردد 

كستر پوست بيضه سوخته مساوي و به در آن وقت فتيله منبت لحم استعمال كنند بگيرند صبر و مرداسنگ و خا

به  بگيرند مر و صبر و كندر و پوست انار مساوي و به آب يا بزهرة ديگرآب سرشته فتيله سازند و در ناصور نهند 

گويد كه اين دوا را ناصور را ملتحم سازد و رازي  و ايضاً رب غوره گوشت بروياند چون ناصور بدان بشويند سرشند

 به عسل باريك بسايند و درم يك عنزروت ده درم اشق دو درم كندر بارزد زنگار هر واحد در آن گوشت بروياند

 در زوال و اميد نبود به اين دوا كه آناستعمال كنند كه عجيب است و گفته كه نواصير و قروح عسراالندمال را و 

 كه بر آن آن است صواب باب عديل او نيست پس در اين  به ساخت و چيزيآن راعالج كردم و در زماني قليل 

 گويد كه در قروح و ناصور و قرحة ساعيه مالك انطاكياند تكثير نه كنند  اقتصار نمايند و از رطب و يابس كه گفته

 و عسل و شراب است و پر كردن خاكستر موي انسان و چوب انگور و كرنب و به سركههمه شستن آنها  در اين امر

  و قنطوريون دقيقطرفا و بادام تلخ و سحيق بارتنگ 

  قروح معروف بحراق

 ظاهر بدن دفع كند بنابر به سوي از دهن عروق آن راسببش خون غليظ مختلط بسوداي محترقه است كه طبيعت 

 ريم كند و منبسط شود و منفجر به عده كه اوالً بثور بزرگ پيدا شود اين استحدت و ايذاي او عروق را و اعراض او 

اكستري مثل خشكرية داغ شود و اكثر حدوث آن در رخسار بود و بيشتر در جوانان و گردد و خشكريشة سياه و خ
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 قوت و به قدر فصد سررو كنند و اخراج خون عالجكسانيكه ادمان لحوم و حلويات و شراب كنند عارض شود 

ا شربت عناب  دو عدد شكر سفيد يا ترنجبين ده درم يهر يكاحتياج نمايند و هر صبح جالب از عناب و آلوي سياه 

  يا شربت اجاص يا شربت تمرهندي بياشامند و غذا مزورة ماش و مغز بادام و نخود و اسفاناخ خورند بعد از آن تنقية

 هليلة زرد و پنج درم افتيمون و غاريقون يا به اين مطبوخ سناي مكي به مطبوخبدن كنند بعد ظهور نضج در قاروره 

خ ده درم بنفشه تخم كاسني هر واحد سه درم عناب سپستان هر واحد  هفت درم مويز سرهر يكسياه و كابلي 

 آيد و در آن خيارشنبر و ترنجبين هر واحد ده درم يك رطلبيست عدد همه را در سه رطل آب بجوشانند تا ب

ماليده صاف كرده غاريقون نيمدرم سقمونياي مشوي نيمدانگ بر آن انداخته صبح بنوشند و در آخر روز ماش مقشر 

 يا به شكر بادام و اسفاناخ و گوشت بچة مرغ ماكيان غذا سازند و بعد تنقيه هر روز ماءالجبن سه اوقيه ه مغزب

ترنجبين يا بشربت دينار و سفوف سودا بنوشند و بعد تنقية تامه بر آن زلو بچسپانند تا خون محترق كه زيرجلد 

اسنگ و زردچوب و سركه و زيت طال كنند و برخي از  مرهم سرخ معمول بمردبه عده امتصاص نمايد آن راباقي بود 

  عالج اين در بثور شيلم نيز مسطور شده

  قروح مولمه

كه در جلد سر حادث شود و از شدت الم اقرار و خواب را منع كند و آن در ابتدا بثور سرخ مفرطح و مولم بود و 

 باالي قحف استقرار نمايد و حجاب و بطي البرء است سببش بخارات دموي غليظ محترق است كه زير حجاب مجلل

 هر صبح سكنجبين ساده ده درم و تمرهندي و شكر سفيد هر واحد ده عالججلد سر را بسوزد پس الم مفرط آرد 

درم يا آب فواكه يا نقوع مشمش هر كدام كه باشد سه اوقيه و يا شربت تمرهندي يا نيلوفر و شربت عناب و 

 يا بماش مقشر و بادام و اسفاناخ به ماءالشعيرة تخم خرفه بنوشند و به شيرن يا ة تخم خياريبه شيرسكنجبين ساده 

 فواكه نمايند و از برگ به مطبوخ احتياج برآرند و تلئين طبيعت به قدرغذا سازند و فصد سر رو كنند و خون 

 فائده نشود  ايناز كنجد پخته آرد جو و خطمي كوفته آميخته بر سر ضماد سازند و اگر به روغنكاسني كوفته 
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نهند و   گويد كه گاهي بر آن مرهم ابيض معمول بسفيداب و سفيدي بيضه ميطبريبمرهم كافوري عالج كنند و 

 گل و از آتش فرود آورده اندك سفيداب ارزيز مغسول بر آن اندازند به روغن كه بگيرند موم روغن اين استصفت او 

اندخته سفيدي بيضه داخل كرده حل نمايند تا مختلط گردد و  در هاون به عدهو حركت دهند تا منجمد گردد 

 بثور نرم گردد و رقيق آن نضج يابد و ريم او به آهستگي خارج كه آنهرگاه سرد شود بر سر و جاي بثور طال كنند تا 

محفوظ شود و آنچه نضج نيابد و جلد او سخت شود بشكافند تا بدان داخل او بگشايد اگر فصل زمستان باشد از هوا 

 كه در حجاب موضع بر قحف خارج شده و اهل سام عالج اين آن استدارند بخوف تشنج و كزاز و خوف اين بهر 

 كه چون بگشايد مدام ترشح كند و مرهم را اين استكنند و از عالات مختصة او  قروح و بثور قفا بداغ و استيصال مي

بر آن در هر روز بدفعات بسيار و همچنين هر جراحت و كنند بتجديد مرهم  قبول نكند مگر بجهد و لهذا امر مي

خراج كه در عصب و غشا باشد دائم ترشح كند و از اعراض اين قروح است كه چون مندمل شود ختم بزمانة دراز 

  كند

  لحم زائد بر جراحات و قروح

او از ادويه و تدابير و يا از  افراط در انبات لحم باشد و اين انبات يا از فعل طبيعت بود بدون اعانت به سببو اين 

نفسه مضر است پس احتياج افتد در عالج اين به  دفع مع اعانت فعل ادوية منبته و تدابير و اين افراط المحاله في

العهد بتكون باشد و اما اگر عهد تكون او بعيد بود  ادوية جالية مجففه اگر لحم زائد در مسلك تكون بود و نبات قريب

بايد كه قوت آن  و باالي آن جسم صفاقي بجاي جلد برويد ادوية مذكوره كفايت نكند بلكه ميو گوشت خشك شود 

 دور گرداند و هر دوا كه كمتر در سوزش باشد آن راتر از آنها باشد حتي كه لحم زائد را بخورد و بوسيده كند و  قوي

دارند زيرا كه او   در انبات لحم اميد ميچنان كه توقع معونت طبيعت ندارند در اينجاآن بهتر بود و واجب است كه 

 پيدا كرده بمعونت دوا بود فلهذا واجب است كه اكثر تعديل بر آن رافعل طبيعي است و خوردن گوشتيكه طبيعت 

تر بود  تر باشد نه از جهت قوت كه گاهي لطيف قوي باب نافع در اين تر بود آن تر و ثابت  غليظ كهييدوادوا باشد و 
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 جهت كه انفعال او از هوا و از اخالط مزاج كم باشد و ثبات او بحاله بيشتر بود و اين ادويه مثل قشور از اينبلكه 

مس و صدف سوخته و هر دو نوع خارپشت بگوشت آنها سوخته ليكن خارپشتها تنقيه اندك كنند و قبض لحم 

 از اينتر  ر مسمي اسيوس است و قويترين چيزهائيكه مذكور شد زهرة حج بيشتر نمايند از آنچه سزاوار است و قوي

الذهب و قلقطار و زاج است و سوختن اينها قوت و لذع هر دو كم كند و لطافت آنها زياده كند و  زاج سوري و غري

زهرة مس قوي است و مثل زنگار نيست و از چيزهائيكه گوشت زائد را خوب بخورد و اشخار و زنگار است و بسيار 

 در آن نمك تلخ آبي كهحليل و الغر كنند اگر بر آن پارچة مبلول در آب درياي شور يا به باشد كه گوشت زائد را ت

يك حل كرده باشند بنهند و يا بگيرند اشخار و آهك و آب نارسيده و در هفت چند آن آب حل كرده به آفتاب تا 

ز آن اقراص ساخته استعمال  غليظ مثل گل گردد و اكه آن بدارند و در هر روز هر وقت بچوب برهم كنند تا هفته

كنند و همچنين قرص بنطلوفس و مرهم اخضر عجيب است و دواي مرتب از قشور مس و دقاق كندر  و جميع 

 دواي خشك مجفف گوشت زائد بگيرند مرداسنگ و زنگار و قلقطار صفتادوية معموله براي اربيان در امراض بيني 

 پنج درم توبال مس هر يكد بال سوزش زرنيخ سرخ خربق سياه  كه گوشت افزون را بخورطالو چرك نقره مساوي 

 رسيده و درد به تجربه خوردن گوشت زائد مكرر به جهت گل سائيده طال كنند ايضاً كه به روغنده درم همه را 

كمتر آرد مغز حب السالطين چهار جزو زنگار دو جزو هر دو را خوب سائيده بر موضع چسپانند و باالي آن مرهم 

  ر بگذارندديگ

  سقطه و ضربه

 چيزي ديگر بر آن شخص افتد و اين هر دو بفسخ و رض كه آن كه شخصي بر چيزي بيفتد و ضربه آن استسقطه 

الم و ايذا رسانند و اتصال استخوان و اغشيه و اعصاب و رگهاي بزرگ متفرق گردانند و هر قدر كه جسم بزرگتر باشد 

ردم نحيف را ضرر و اذيت در سقطه چنان عارض نشود كه بالغان و فربهان را خطر شديدتر بود و لهذا اطفال و كذا م

عارض گردد و با وجود نرمي اعضاي اطفال و قبول او براي انفصال و برهنگي اعضاي نحيفان و بسيار مردم از بلندي 
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 به سبب شود عظيم افتند و ايشان را از آن ضرر معتدبه عارض نشود و گاهي از آن احتباس براز و بول معارض

 آفت عارض بعضلة حابس بول مثل فسخ و الم مانع از استرخاي به سببالتواي امعا و خروج بعض او از موضع او و 

 انقطاع عضلة حابس به سببعارض شود اما خروج بول  آن براي مخرج بول و گاهي از آن خروج بول و براز بغير ارادة 

 استرخاي عضله و ضعف قوت امعا با سقوط آن و عجز از به سببج براز بول يا عصب او و استرخاي آن بود و اما خرو

امساك او بود و گاهي از آن نفخ شكم و شدت نفس و انقطاع آواز و كالم عارض شود و سبب اين جمود خون در 

شكم است آنچه هنگام انقطاع بعض عروق باطني حاصل شود و گاهي از آن سقوط قوت عارض گرددد و اين را موت 

زم شود و عالمت اين انقطاع كالم است و سرنگون كردن و ذهول نفس و عرق پيشاني و زردي يا سبزي چهره زيرا ال

 با خون كه آنكه اين همه آفات تابع سقوط قوت بود و گاهي قي الدم با لينت طبع عارض شود و اين قاتل است مگر 

 هالك نمايد و اگر با وجود اين به سرعت رجوع كند طعام قي كند يا ظاهر بدن او ورم كند ليكن اگر آن ورم بباطن

الفور بميرد و كسيكه بر صماخ او بيفتد و از آن خون بسيار سائل شود اين مهلك بود و همچنين اگر  ريم قي كند في

 سكته عارض شود و افضل آن راآن از ضربه بر آن موضع عارض شود و شخصيكه بر سر خود ساقط گردد در اكثر 

 آن خون بسيار دفع شود و اين را به سويهنگام حقنه است و موضع سقطه را البدست است كه ر اين  دتدبير او

 شدت استحصاف و به سببسرخي موضع او الزم بود پس اگر اين عارض نشود سببش عسر نفوذ مواد از آن عضو 

نباشد بايد كه فصد از جانب الدم و غيره  اگر با سقطه يا ضربه چيزي از جراحت و نزفعالج بودن عضو عصبي باشد 

مخالف كنند و حجامت نمايند و از ادوية رادعه مثل مغاث و گل ارمني و اقاقيا و برگ سرو و صبر و ماش مقشر 

پيدا شود بعد از فصد نيم ماشه مومياي به آب  تب  در ورم گرم وبه سببكوفته بيخته به آب مورد ضماد كنند و اگر 

و فوه الصبغ و گل مختوم دلك مغسول همراه آب نقوع نخود بخورند و گاوزبان با گرم بخورند و يا ريوند چيني 

آيد  تب شربت سيب و قنداب و عرق گاؤزبان نافع بود و اگر مزاج گرم باشد مومياي يك سرخ بدهند و اگر از آن

 بايد داد گرم نيم العثلب ماليده شربت بزوري حل كرده خاكشي پاشيده بدهند و دوا موقوف كرده گلقند در عرق عنب
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و گل سرخ عدس مقشر گل ارمني ماميثا سندل فوفل كوفته بيخته در روغن گل سرشته ضماد كنند و ماش و برنج 

 ضعف باشد آن وقت كه آنو نخود و عدس و زردي بيضه نيمبرشت غذا سازند و از گوشت و شراب پرهيز نمايند مگر 

 آن يا به مسهلا ضربه بر سر رسد بعد از فصد تنقيه صفرا كنند شورباي چوجة مرغ بماش مناسب بود و اگر سقطه ي

بماءالفواكه يا بحقنة لين و سركه و گالب و روغن گل بر سر بمالند و برگ مورد و گلنار و پوست انار در سركه و 

نند و الدم ك الدم حادث شود عالج نفث  ضربه نفثبه سببگالب بجوشانند و به اندكي مشك و عود طال كنند و اگر 

 محلل خون بدان چه به عده فسخ عارض گردد در ابتدا بروادع مذكوره ضماد كنند آن رااگر بر عضله واقع شود و 

مرده محتقن در خلل ليف باشد مثل نطول محلل معمول از بابونه و اكليل و بزركتان و زوفاي خشك و شبت و برگ 

اي رطب مثل پودينة كوهي با پوست جو كنند و اگر بر خطمي و پودينه و مرزنجوش و ضماد مرتب از آرد جو و زوف

 رض عارض گردد به ادوية مسكن درد و مرخي و محلل مثل خطمي بنفشه و اكليل و مانند آن راعصب واقع شود و 

ي گرم مثل روغن شبت و زنبق ها روغنآن ضماد كنند و از بنفشه و خطمي و بابونه و اكليل و شبت نطول نمايند و 

 نادين بمالند و اگر بر مفصل واقع شود و از آن دهن و دثي عارض گردد روغن گل بمالند و بر آن برگ و اقحوان و

 آرند و يا بر آن چكتي دنبه و خرما هر دو كوفته به عملمورد سوده بپاشند و بندش كه نه در آرد نه مسترخي بود 

 يا مقل به آب گداخته و بيخ خطمي ضماد نهاده بربندند و اگر از آن التواي عصب و صالبت حادث شود داخليون

كنند و اگر درد بعد از ضربه و سقطه مزمن شود قدري چون قلعي با عسل و روغن كنجد خالص كه تازه كشيده 

كند و ماليدن روغن  باشند حلكرده بر آن موضع ضماد كنند و در آفتاب خشك سازند كه تكرار عمل ازالة درد مي

 شكر سفيد آميخته هم وزن نافع ضربه و سقطه لك خام درخت پيل با  ادوية مفردهذكرديودار اثري تمام دارد 

 نوشته كه لك مذكور سه درم شب تر كرده صبح صاف نموده نوشيدن مرميل درد و صاحب تكملهخوردن مفيد و 

دو درم  كهري گويند و آن راكنند و   براي ضربة كهنه گل سفيد كه اطفال بدان كتابت ميديگرآماس ضربه است 

 براي كوفت اعضا بادنجان خام با ديگردر ربع رطل آب حل كرده بگذارند كه ته نشين شود آب صاف را بياشامند 
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 ر است اهل بنگاله بادنجان دبه قولشكر سرخ آميخته بخورند و بيخ آن قدري سائيده نوشيدن همين عمل كند و 

 گرفته يك توله قند سياه آن راو مقدار دو سه توله آب در زير آتش نهند كه نيم پخته گردد پس برآورده بفشارند 

 آرند كه جهت ضربه و سقطه كه بر سينه و پشت سائر اعضا رسد به عمل و تا دو سه روز گرم نيمداخل كرده بنوشند 

 شب يماني بريان سه درم سوده با شكر دوازده درم آميخته سه خوراك سازند كه حكم ديگرحكم ترياق دارد 

 دو ماشه با شكر در صورت حرارت و با عسل به قدرارد و گويند كه قصب طباشير مصمت گرفته سوخته موميائي د

 شاخ ديگركند  در برودت خوردن انفع از موميائي است و فقراليهود از نيم ماشه تا يك مشاه خوردن كار موميائي مي

 نيم كوفته در هفت دام آب شب گوزن به آب سوده قدري بنوشانند و اگر ضربه كهنه باشد بخيسار يك دام

 نافع ضربه و سقطه ديگر آرند به عملنمك تا سه روز  بخيسانند صبح صاف نموده بنوشند غذا نان گندم چرب بي

 كه نفع ديگر قند سياه آميخته حبها سازند و هفت خوراك نمايند هم چندبرگ پيپل بيست و يك عدد سائيده با 

 مجرب ديگرند نمك شش ماشه سوده شكر سفيد مساوي آميخته بخورانند  زائل گردابه الكلعظيم دهد و درد 

حكيم علي حناي سوده را با روغن بر آتش نرم نهاده بمالند كه مثلم مرهم شود بر ضربه و سقطه گرم گرم بندند كه 

فته زردچوب الفور گرفته باشند نيم كو  از بياض اوستاد مرحوم گوشت تازه كه بعد ذبح فيديگرشود  الم بر طرف مي

آميخته برتابة آهني از يك طرف نيم بريان كرده از طرف خام باالي ضربه بندند و روز دوم وسوم از آرد مونگ حلوا 

 بندند و گويند كه لحم بقر يا گوسفند را قيمه كرده در پارچة باريك دوپوملي نيم نيم پاو بسته بر تابة گرم نيمپخته 

 نمك سانبهر پاو و آثار نيمكوفته در خريطة ديگرسكين درد مجرب است گرم گذارند و تكميد سازند كه در ت

متخلخل بندند و روغن زرد يك چهنانك در ظرف مسي كرده بر آتش زكال گذارند و خريطة نمك را در آن گرم 

ش كرده تكميد سازند نهايت نافع است و درد دفع اوجاع ريحي و تحليل اورام بارد نيز سريع الفنع است و اگر ما

 كه ضربه و موچ و كجي استخوان را اگرچه كهنه باشد نفع دهد ديگرمهيله پخته بدان تكميد كنند نيز مفيد است 

 ذكر ادوية مركبه شهد آيد بر پارچة سفت طال كرده بر عضو پيچند به قوامكهتلي تل باريك سوده در آب بپزند تا 
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نظير و حكم اكسير دارد و معمول زنجبيل و   و كهنه بي كه براي ضربه و موچ تازهبخوركه مفيد سقطه و ضربه است 

كچله هر واحد دو عدد ريزه ريزه كرده اشنه دو دام در گوند گلي با يك آثار آب دهن از سرپوش بند كرده جوش 

 بندند در سه روز گرم نيما زان آب شسته ثفل دوا سائيده به عدهدهند چون سوم حصه آب بماند اول بخود گيرند 

 چورگولي گويند و در دفع درد ضربه و سقطه مستعمل سارقان است آن را كه حبي حاصل شود شفاي كل

 يك درم قند سياه شش درم مقدار كنار دشتي هر يكپهكرمول بچ خراساني زردچوب هالون لوه بهي ميده لكري 

وده عوض بچ  كنجد طال كنند و در نسخة حكيم عابد قسط تلخ قرفه لبه روغنحب بسته يكي بخورند و يكي 

وسجي دميده لكري است وزن همه مساوي است و قند سياه كهنه برابر همه و گفته كه اگر بعد ضماد آن تكميد بر 

العمل گردد ذهن در آالم و اوجاع اين را آزمودم و در آن ترياق يافتم  االثر و سريع آن موضع بپاچك دشتي كنند قوي

 گيرو سليخه صابون هر واحد يك درم صبر يك نيمدرم در نسخة اول و بعضي گويند كه اگر لوده پهاني مال كنگني

 ضربه و سقطه آب حيات است به جهت كه نوع ديگر ضماد سازند نافعتر باشد گرم نيمافزوده وقت حاجت سائيده 

 به قدر يك دام نسوت نيمدام كوفته بيخته به آب حبها هر يكهالون هلدي دارهلد پهكري مول مليهي لوده پهاني 

ين دستور بخورند وقت شب به همكنار دشتي سازند يك حب صبح در حلوا پيچيده بخورند و يك حب وقت شام 

 كه براي حبكچله را در آب تر نموده بسايند و همان حب را به آن سوده ضماد نمايند شفاي كلي حاصل شود 

 هم نماند و برابر آن قند سياه ضربة دواب هم بسيار مفيد است گندم را چندان بسوزند كه خاكستر نشود و خام

آميخته خوب بكوبند و اندكي روغن زرد آميزند خوراك از يك توله تا يك نيم توله در خوردن دو سه روز در دو 

 در  نوشته كه قدري زنجبيل و هلديصاحب تكملهشود و اين دوا را موميائي هندي نامند و   دور ميبه الكلكوفت 

 كه ضربه و سقطه و درد كمر و بندگاه را مجرب است گوند سهجته را در ايضاًئي وارد زياده كنند كه حكم موميااين 

 براي ضربه  كهييدواروغن گاو بريان ساخته قدري سونتهه و هلدي افزوده با قند سياه كوفته سه چهار درم بخورند 

 مرغ نيمبرشت  دو ماشه كوفته بيخته بزردي بيضةهر يكمعمول است لك مغسول مصطكي فوه ريوند چيني 
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 موميائي كافي يك ماشه در قدري شكر و روغن زرد آميخته بليسند و بدن را بجامه پوشيده ايضاًآميخته بخورند 

 به روغن خواهد شد و بجاي ضرب زردچوب به تمامهدارند و در مكان گرم بخوابند عرق آمده زوال درد ضربه 

 ضربة كهنه تقاطر بول باشد اطريفل بخورند و از ترشي پرهيز شيرين حل كرده بمالند و آب سرد نبايد داد و اگر در

 گاو پخته ضماد كنند و گاهي در ضربة مفصل صبر زرد بجاي به شيرنمايند و زردچوب مغاث بغدادي آرد مونگ 

 زرد چهارتوله بريان نمايند به روغن براي ضربه و خون منجمد پهنكري يك ماشه سوده ايضاًشود  زردچوب كرده مي

 پهنكري در ته روغن منجمد شود روغن باال گرفته ميده و شكر آميخته حلوا سازند و بخورند و از همان حلوا چون

 از مجربات  كهييدوااند  يك حب بسته به پهنكري مذكور در آن نهاده بخورند تا سه روز بهتر از موميائي نوشته

 كوفت يا فنه باشد بربندند بسيار عضوي كهحكيم علي است ريوند چيني حنا خطمي زردچوب مثل غبار سوده بر 

 كه براي تسكين درد ضربه مجرب قند سياه و ايضاًنافع است و اگر بر جراحات رطبه بربندند بزودي خشك كند 

سفيدي بيضه يا قدري آهك ضماد كنند و اگر زفت رومي گل خير و فلفل سياه به آب سائيده ضماد سازند درد 

 ضربه و سقطه باشد از مجربات والد به سببد ايضاً كه درد سلينه و پهلو و ديگر جا كه ضربه و موچ را هم فرو نشان

نموده باشند و برابر آن ايلوه سائيده آميخته  مرحوم است كچله را به آب بر سنگ بسايند و بر كنارة كئوره جمع مي

 براي درد استخوان و غيره سحج ايضاً طال كنند گرم نيمبر آتش بپزند چون مثل حريره شود اندكي سركه آميخته 

 ليپ كنند دارهلدي و گرم نيمموصلي سياه ميده لكري همه اجزا برابر كوفته بيخته وقت حاجت در آب حل كرده 

 كه ضربه و سقطه را مفيد و ايضاًصابون برابر به آب پخته ليپ كنند و يا سجي نيز افزايند درد ضربه را نافع بود 

صلي باز آرد مغز تخم بيدانجير و كنجد سياه هر واحد سائيده پس روغن آميخته عضو خشك شده را بر هيئت ا

 ديگر برگ سهجنه عوض تخم بيدانجير است و نوشته كه هر دو برابر سائيده طال كرده در  ضماد كنند و در نسخة

د پيالتيل  كه اطباي هنروغن ديودار ضماد كنند گرم نيم زردچوب و آهك در سركه سوده ايضاًآفتاب نشينند 

نظير است بگيرند زردچوبه و چوب ديودار و  گويند تاليف حكيم علي براي ضربه و سقطه و فالج اندمال جراحات بي
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كند هر يك سه توله و با هم آميخته با آب خوب كهرل  السوس و دارهلد و دودة سقف كسيكه نخود بريان مي اصل

ل آب به آتش مالئم بجوشانند تا سوم حصه آب بماند ثفل كنند تا مضحمل شود بعد از آن در ديگ يا سه نيم رط

 بكف گير گرفته بيرون آرند و ديگ هنوز بر آتش باشد و آن ثفل برآوره را در پارچة نموده در همان ديگ آن را

بيفشارند چون هيچ مائيت در ثفل نماند دور كنند پس روغن كنجد هشتاد توله داخل كرده به آتش مالئم كه تيز از 

 باشد بجوشانند تا آب جذب شود و روغن بماند و در آخر احتياط كنند كه روغن نسوزد و اگر اندكي آب بماند و اول

جاي سرد گذاشته روغن صاف از باال بردارند و آب كه در ته ديگ ماند و دور كنند صواب باشد و قوت اين روغن تا 

مثقال هوجوبه و پنج مثقال بهروزه بر اجزاي خمسة يك سال ماند و براي درد مفاصل و دردهاي كهنه اگر پانزده 

 براي ضربه از بياض والد مرحوم گندم بريان و هلدي هر دو سوده شكم تري سفوفمذكوره اضافه كنند بهتر بود 

به  ضربه و سقطه به سببجهت ورم حار ملتهب كه در مفاصل ضماد برابر هر دو آميخته چند روز نهار بخورند 

ايد آرد جو پانزده جزو كوكنار مع تخم ده جزو تخم خطمي هفت جزو بنفشه مونگ گل سرخ رسد و ضربان نمهم

السوس نيلوفر هر واحد پنج جزو عدس مقشر سه جزو طباشير دو جزو زعفران نيم جزو كوفته بيخته با روغن  اصل

ميده چوب گل ارمني  آيد كار به مجرب حكيم علي جهت ضربه و سقطه بعد از فصد ايضاًگل آميخته ضماد نمايند 

زردچوب ديودار گل خطمي آرد مونگ برگ حنا ريوند خطائي هر يك دو توله كوفته بيخته به آب و روغن گل يا 

 آمده به عمل كه براي ضربه مكرر ضمادكنجد بپزند هرگاه مانند حلوا شود بدان تكميد نموده ضماد كنند و ببندند 

بغدادي پنج ماشه كوفته بيخته در روغن كنجد حل نموده زردچوب هفت ماشه ميده لكري شش ماشه مغاث 

 مسكن درد ضربه و سقطه ميده ايضاًشود   ضماد نمايند و گاهي صبر و هالون و مصطكي نيز اضافه نموده ميگرم نيم

 شش ماشه افيون سه ماشه ادويه كوفته هر يك يك توله نيل براي مصطكي هر يكلكري آملة منقي زردچوبه 

ادرك سرشته گرم نموده ضماد نمايند و اگر ضربه به استخوان رسيده باشد قدري سفيدي تخم مرغ بيخته به آب 

پيچند و بر اطراف آن چوبهاي راست باريك مستحكم  اضافه نموده بر پارچة كرپاس پهن كرده بر عضو مكسور به
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چكانيده باشند و اگر درد  ر عضو ميبندند و به هفته يك بار دوا كنند و تجديد نمايند و در سائر اوقات روغن كنجد ب

 كه همان نفع دارد ميده لكري هالون ايضاًشديد باشد قدري دودة سقف مطبخ يا خانه بهربهونجه نيز اضافه نمايند 

بيخ نمي كه  در اين  درمي نرم به آب سوده گرم كرده ضماد نمايند و گاهيهر يكزردچوبه سجي قند سياه كهنه از 

شود و در نسخة ديگر كنجد سياه   و قدري سالجيت كه عرق الجبال است داخل گرده ميبهندي چورموند نامند

 ضربه و سقطه از بياض حكيم نافع خان منقول گل بنفشه به جهت كه ضمادعضو قند سياه است و زنجبيل زياده 

خم كتان شحم العثلب ماميران چيني موميائي كاني حلبه ت الملك گل سرخ عنب گل خطمي سفيد گل بابونه اكليل

 هر يك دو توله سرش كاهي چهار توله بيخ لفاح نه ماشه زردچوب ميده چوب آرد مونگ آرد باقال هر يكقاوندي 

 ايضاً دو توله هر يك زفت رومي آبنه هلدي زردچوبه ميده لكري كنجد سياه ايضاًنيم پاؤْ و زردة تخم مرغ ده عدد 

 چار توله زردچوبه دو توله سونه يك درم موميائي كاني دو ماشه گل  نيم پاؤ ميده لكريهر يكآرد مونگ آرد باقال 

 جهت ضربه و سقطه صبر مصطكي كندر ضماد تخم مرغ ده عدد  خطمي سفيد دو درم روغن گل چهار توله زردة

 يك دام صابون واليتي نيم پاؤ صابون را در شراب دو آتشه بپزند تا مثل مرهم شود پس ادويه سوده هر يكمرمكي 

 ميده آمله زردچوب تخم پنوار هالون ايلوه صابون خشت كهنه برابر كوفته در آب سائيده ايضاًنداخته ضماد سازند ا

 ده درم صبر مرمكي هر يك يك هر يك مغاث گل ارمني طال نموده ضماد نمايند گرم نيمروغن كنجد آميخته 

مقشر عوض مغاث است و اقاقيا سه درم نيمدرم كوفته بيخته به آب سرشته ضماد كنند و در نسخة ديگر ماش 

 به هم معمول براي درد و ورم كه از ضربه كمادبجاي مرمكي و وزن صبر نيز سه درم و به آب مورد ضماد كردن 

رسد و مثل گره بسته باشد مغز نارجيل كهنه بكوبند و چهارم حصة آن زردچوب باريك سوده آميزند و برابر هر دو 

 پوملي را وا كرده به عدهسته در ظرفي بر آتش گرم كرده تا دو سه گهري سينك دهند موم بگيرند و دو پوملي ب

كماد تخم تاتوره  در اين شود و راقم  باالي آماس بربندند و فردا دور كنند در عمل دو سه روز صحت كلي ميگرم نيم

ه يك توله افيون يك ماشه عوض كنجد سيا در اين نظير يافته و گاهي سائيده برابر نارجيل آميخته در رفع دردي بي
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 براي درد ضربة كهنه و نرم كردن عضو مضروب كهنه كه سخت شده باشد نوع ديگرشود  تخم تاتوره آميخته مي

مجرب است زردچوب دارهلد ميده چوب هر واحد يك دام ميدة گندم سه دام سجي يك ماشه روغن كنجد چهار 

 چهانك و سجي نيمدام و روغن كنجد نيم پاو هر يكيدة گندم دام و در نسخة ديگر وزن هلدي و ميده چوب و م

 به عدهاست و دارهلد مطروح ميدة گندم را در روغن بريان كنند و ديگر ادويه جدا جدا باريك ساخته اول سجي 

ميده چوب و عقب آن هلدي انداخته آب اندازند و بپزند تا آب جذب شود و روغن بگدازد پس گرماگرم سينك 

 هر يك دارهلد چوب ميده سجي نوع ديگرربندند و در تكملة هندي هالون عوض سجي مرقوم است دهند پس ب

دو جزو سائيده ميدة گندم سه جزو قند سياه يك جزو سفيدي تخم مرغ و روغن كتان آميخته لوئي ساخته تكميد 

خشت  ه مال كنكني برادة  نافع ضربه و سقطه و موچ موم زرد ريزه ريزه كرده كنجد سياه نيمكوفتنوع ديگركنند 

زرد نارجيل كهنه ميدة چوب باريك سائيده هر واحد سه توله نمك شور شش توله در پارچة باريك پوملي بسته بر 

 كه صاحب ضربه و سقطه را مناسب است ريوند چيني نيم درم دال نيوماش مطبوختابه گرم كرده تكميد نمايند 

 به جهت معجون هنديرم بجوشانند و بقند سفيد شيرين ساخته بدهند العثلب گاوزبان هر كدام سه د  عنبدرم يك

ضربة قديم و جديد مفيد است زردچوبه دو دام بجيسار نيم دام شكر سرخ چهار دام شير ماده گاو يك آثار پاو 

 اشخار  ديگر  غليظ شود ادويه را كوفته بيخته بياميزند خوراك نيم دام و در نسخةكه آنباالشير را بجوشانند چند

 قوت و به حسب ابن الياس گويد كه اگر با ضربه ورم باشد بعد فصد و اخراج خون اقوال حكماعوض بجيسار است 

سن و فصل صبح جالب عناب ده عدد با شكر سفيد ده درم بنوشند و يا موميائي نيم درم به آب گرم بخورند و يا 

د بدهند و اگر سقطه و ضربه بر سر افتد فصد سر رو فوه و گل مختوم و لك منقي هر واحد نيم درم در نقوع نخو

به  عناب ده عدد شكر سفيد يا ترنجبين ده درم بدهند و غذا مزورة ماش مقشر پنج درمكنند و صبح جالب بنفشه 

 فواكه يا بنقوع مشمش مع فلوس خيارشنبر يا شيرخشت و ترنجبين به مطبوخ بادام و اسفاناخ و تلئين طبيعت مغز

 قابض آميخته بر سر ضماد كنند و اگر ضربه بر به شرابالزريره و برگ مورد سوده   درم نمايند و قصبهر واحد ده
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الدم و نفث آن حادث گردد قرص كهربا يا قرص گلنار يا قرص طباشير قابض هر كدام  سينه و شكم واقع شود و نزف

 درم آميخته بدهند و يا بگيرند گلنار اآلس يا رب سفرجل هرچه حاضر بود ده كه باشد يك مثقال سوده بشربت حب

آن  و كوفته بحرير بيخته با نقوع عدس دهند و اگر بر مفصل واقع شود و درم يكاالخوين و گل ارمني هر واحد  و دم

السوس مقشر كوفته سه درم و گلقند شكري ده درم بنوشانند و غذا   دهني يا دثي عارض گردد صبح جالب اصلرا

 گويد كه اگر با ضربه و سقطه ورم باشد فصد كنند و شربت عناب با نيم درم خجنديم دهند مزورة نخود مغز بادا

 نيم درم با هر يك نفع كند موميائي معدني فوه گل مختوم لك مغسول آن راموميائي معدني بدهند و اين سفوف 

با جالب بدهند و اگر قبض  سائيده درم يك نيم درم گاوزبان هر يك ريوند چيني موميائي ديگرنقوع نخود بخورند 

 گويد كه در تدبير ضربه و سقطه استعمال چهار امر واجب است يكي امالة ماده گيالنيباشد تلئين طبيعت نمايند 

هاي لينه يا   و تلئين طبيعت بحنقهبه شرط از فصد و حجامت چنان چه جهت ديگر يا به استفراغ به سوياز آن 

 بدان چه تسكين سوءمزاج كند چيزي كهثل محاجم بغير شرط دوم استعمال بشرب دواي سهل و يا بغير استفراغ م

مخصوص او بود شرباً و ضماداً سوم تجفيف غذا و اجتناب از گوشت مگر بضرورت خوف ضعف و شراب شيرين تا ورم 

لدم و غيره ا  اگر مانعي باشد مثل نزفبه عدهنيارد چهارم كشيدن مادة باقي نفس عضو بر او يا به استعمال محلالت 

بر نقره يا قفا و كاهي و ساقين حجامت نمايند و اگر از اخراج خون مانعي باشد محاجم بر جهت مقابل موضع الم 

براي جذب ماده نهند و شرط نزنند و اگر طبع قبض باشد تلئين بماءالفواكه مثل ترنجبين و بنفشه و آلوبخارا و 

ي ديگر غريب شكم واقع شود به موضع يا به معدهرند خاصه اگر الم  آبه عملخيارشنبر و غيره كنند و يا حقنة لين 

 مثل كاسني و به قولو آنچه مطفي و مقوي باشد بنوشانند اگر حرارت و التهاب نباشد هر روز چهار اوقيه آب 

آب  و دو دانگ صبر و زعفران بنوشند و اگر حرارت شديد باشد بر پنج درمالعثلب و كاكنج بفلوس خيارشنبر  عنب

 پنجدام سازند و بهترين به روغنالعثلب و خيارشنبر اقتصار نمايند و غذا آش جو و اسفاناخ و چقندر و كدو  عنب

الفور بدهند اگر استطاعت بود و مانعي  شود ترياق فاروق است في چيزها كه براي تسكين درد ضربه و سقطه داده مي
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ل كرده و جاي ضربه هنوز گرم بود سرو نشده باشد الم و از آن نباشد پس اگر ترياق دهند و خصوصاً در گالب ح

 برد هم چون اكبر كار بهوجع اصالً يافته نشود خصوصاً اگر بعد آن روغن ديودار و مرهم جدوار بمالند و اين عمل را 

رم يافته ها افتاد در چهره و سر انشقاق عظيم شد و بعد تدبير مذكور درد و د بادشاه از اسپ بر زمين بسيار سنگريزه

نشد و نه رنگ متغير گرديد و اين تدبير را در ضربة عظيمه و غير آن تجربه كرديم و روغن گل با مغاث مسخن مشد 

 كه چون مثل ضربه و اين استيابند و آن  و عضو مسكن وجع است و اهل هند را عادتي ست كه بدان انتفاع بين مي

ريزند و  بندند و آب سرد بر آن مي  را بالتوقف بخرقة محكم ميالفور آن موضع سقطه بر جائي از بدن واقع شود في

نهند و هر قدر كه آب سرد باشد و اين عمل را طول دهند بهتر باشد و اين عمل از ورم و  آن عضو را در آب سرد مي

رد حل كرده دارد و من با اين عمل نوشانيدن اندكي از ترياق فاروق در گالب يا آب س  ايشان را نگاه ميبه الكلوجع 

به نويسد كه چون عصب كوفته شود و بيجا گردد و با آن جراحت و آماس هنوز نباشد   ميشيخنمايم  اضافه مي

 جراحت را بگشايد مثل آب خاكستر و مانند آن عالج نشايد كرد بلكه عالج او بمسكنات درد بايد كرد و ي كهچيز

كرده متصل بريزند يا خرقه بدان آلوده برنهند و از ي محلل و مرخي گرم ها روغنلهذا واجب است كه بر عضو 

روغن شبت و روغن اقحوان و روغن سداب است و همچنين ضمادات موافقه براي آن و  در اين ي فاضلهها روغن

خطمي را چون بكوبند و بر عصب كوفته نهند عجيب است و گوشت صدف نهادن نيز عجيب النفع است و گاهي از 

 به شراب كه عقيد انگور اين استنند و اگر با كوفتگي ورم باشد پس تدبير در تسكين درد او ك بلبوس مهرا عالج مي

 حاجت آميزند و به اعتدال گرم كرده در آن پشم پارة چرك آلود و خصوصاً صوف به قدرو اندك سركه و زيت 

تر   اولي بود و دوا را قويزوفاي رطب تر كرده بر آن موضع نهند و اگر اين الم در مفاصل باشد آن به تسكين درد

 نضج و تحليل نمايد مركب سازند ليكن يا قبض معتدل تا بدان مقابله ورم كند و در آن ي كهبه چيزگردانند و 

زيادتي نكنند و در وجع و ورم نگاه كنند و آنچه در اهتمام شديدتر باشد فصد آن نمايند و اگر درد نباشد بشكافند و 

ر و سركه و شراب نيز استعمال كنند و اگر مدت ورم طول كرده باشد دوا را قوي سازند و قويه مثل آب خاكست ادوية 
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تحليل او شديدتر باشد و در آن البته قبض نباشد مثل دواي قوي مرتب به آب خاكستر و آنچه از چرك حمام سازند 

 تشديد بود كه بدان اجزاي و اما اگر در جلد جراحت نيز باشد احتياج بدواي افتد كه در آن تجفيف قوي و جع و

كوفته را ضم نمايد و جراحت را نفع كند و اگر جلد را چيزي از كوفتگي و جراحت ترسد اضمدة مرتب از مثل آرد 

تر گردد اندر آن آرد   و اگر اراده كنند كه در تجفيف قوينيكو استباقال و سركه و عسل استعمال كنند و اين دوا 

 خواهند در آن بيخ سوسن افزايند و اگر جراحت قابل التفات نباشد عالج از اينر ت كرسنه داخل كنند و اگر قوي

ي از به قيروطعصب بدواي مانع ورم او كنند و بدان اشتغال نبايد كرد و گوشت صدف عجيب است و گاهي عالج 

اشد بايد كه با ادوية ملح كنند و ضماد بكندر و مر عام النفع در هر دو حال است و اگر با هر هر دو امر درد شديد ب

 شدن عصب از آب حذر كنند و نه گرم و نه در اينجازفت مخلوط سازند و گرم كرده ضماد كنند و واجب است كه 

ئيكه در آن قوت رياحين لطيفة قابضه باشد و افاويه كه به اين حال بود استعمال ها روغنسرد نزديك او برند بلكه 

ارض شود و اين اكثر از ضربه يا سقطه حادث گردد و چون غمز كنند با آن كنند و اگر صالبت عصب و التواي او ع

حذر محسوس گردد و عالج صالبت عصب قريب از عالج اورام صلبه و دبيالت است و در ادوية مفرده و در قرابادين 

 انجمله خفيف باب است از در اين مجرب شود ادوية   مذكور ميدر اينجا احتياج ذكر كرده شد و آنچه به قدرادويه 

به اليهود ده درم و در آب تر كرده حل نمايند و برابر آن بيخ خطمي باريك سوده   كه بگيرند مقلاين استمثل 

 و ضماد كنند و همچنين بيخ سوسن بعقيد انگور سرشته و ايضاً اشق و بارزد و فرفيون بدردي زيت سرشته سرشند

 داخليون با نيم وزن آن سرگين بز سرشته بغايت نافع است و ايضاً تخم كنوچه فته بمفتج ضماد كنند و ايضاً

 زرد براي به موم گويد كه ضماد روغن زنبق و موم زرد و كذا روغن نرگس و موم زرد و كذا روغن گل حنا سويدي

 و كذا قنطوريون غليظ و كذا قصب فارسي به شرابالغار  درد عصب مجرب من است و ضماد پياز نرگس و كذا حب

 سرشته و كذا كفري كه آن پوست طلع نخل است و كذا اصابع صفر و كذا دردي زيت و كذا روغن نسرين و به سركه

 پخته و كذا زرنب و ماليدن و خوردن روغن كنجد و به شرابموم زرد و كذا افقاح اذخر و روغن آن و كذا خطمي 
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يون وقيق و كذا اسطوخودوس و كذا مغز اكل و ضماد صعتر و كذا درونج و كذا غاريقون و كذا قردمانا وكذا قنطور

 او گويد كه اليه را بشكافته بر آتش گرم كرده بر عصب ايضاًحب صنوبر كبار هر واحد نافع درد عصب بارد است 

به  بگشايند و بر آتش گرم كرده باز بندند تا دو ساعت و همچنين در روز و شب به عدهصلب دو ساعت بربندند 

ه روز متواتر اين عمل كنند پس صالبت عصب را به كند و مجرب من است و كذا زوفاي  عمل نمايند و تا ستكرار

رطب ورم عصب را مجرب و ضماد كنجد مع پوست و كذا طبيخ شجر او و كذا حب البان و كذا تخم بيدانجير و 

به كذا گل سوسن الملك و كذا پياز نرگس و كذا روغن زنبق و موم و  روغن آن و كذا خانة زنبور عسل و كذا اكليل

 آن سرشته و كذا روغن سوسن سفيد و كذا بيخ آن و كذا اشق و كذا روغن قثاءالحمار و كذا پيه بز و فراسيون روغن

 روغن و كذا مقل ازرق و كذا روغن به مومسوده آميخته و كذا روغن تخم قنب و كذا مغاث و كذا فرفيون مخلوط 

و كذا زوفاي رطب و كذا صدف مع لحم او كوفته و مر و كندر و كذا خيري زرد و موم زرد و كذا روغن جوز كهنه 

 و كذا غبار آسيا و كذا جاوشير و اكل و ضماد مخ و كذا مسكه و كذا جوزبوا هر واحد نافع به عسلنيل هندي 

 نمك و آرد گندم و عسل و كذا بورق و زيت و موم و كذا تخم انجره بنمك و كذا و ضمادصالبت عصب است 

 و كذا برگ فنجنكشت يا تخم آن و كذا مرزنجوش و موم و روغن بان و كذا پياز بلبوس و كذا اسپغول كوفته بسفايج

 و كذا اقحوان و شرب و ضماد تخم انجره و به سركهالزريره  و كذا روغن قسط و كذا بزركتان و كذا بنفشه و كذا قصب

و و بستن صفحة ارزيز بخرقه پيچيده هر واحد نافع  خوشببه شرابكذا مغز جوز و عسل و كذا مغاث و شرب جنطيانا 

 و كذا كماذريوس و كذا زراوند مدجرح و كذا لسان العصافير و به عسل راسن و شرب و ضمادالتواي عصب است 

كذا قردمانا و كذا سير و كذا مقل ازرق و كذا ابهل و ضماد برگ نمام و كذا وج كوفته پخته و كذا ريوند و كذا اب 

پيه ماكيان و كذا بلبوس و كذا خاكستر چوب انگور و كذا زرده بيضة نيمبرشت و كذا جنطيانا و كذا مر و فرسيون و 

 به شراب گل و كذا مغاث و كذا بيخ خطمي يا تخم آن به روغنزوفاي رطب در سركه حل كرده و كذا مصطكي 

الزريره و كذا قسط و  پخته و كذا قصبپخته و كذا آرد ماش به آب مورد سرشته و كذا شونيز و كذا ايرسا كوفته و 
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كذا برگ كبر و چربي بز ماده و كذا قطران و شرب طبيخ پويدنة نهري و كذا حلتيت به آب خاكستر چوب انگور و 

هم كذا قيصوم مطبوخ به آب و كذا سرخس سه درم در سه بيضه نيمبرشت تا سه روز و كذا كاسني دشتي تنها با 

 هر واحد نافع شدخ به شراب فلفل و كذا ثمر كبر هر روز دو درم درم يكر دو مثقال با  آن دوقو و كذا بيخ اذخچند

  آن استعضله مرض 

  عالج مسيوط يعني مضروب بسياط

و آب سرد تر كرده نهند و  به گالب اگر كسي را تازيانه يا بچوب زده باشند بايد كه اعضاي او را بمالند و خرقة كتان

 كه پوست گوسفند وقتيكه باز كرده باشند آن استند و مرهم سفيداب بمالند و بهتر هرگاه گرم شود تبديل آن كن

گرم گرم بر موضع ضربه نهند و بگذارند تا خشك شود و تا روز ديگر برندارند و اگر سفال نوكوفته بيخته با خاكستر 

ه و لوبياي سرخ مقشر گلخن اول بپاشند پس پوست در پوشند بهتر بود و طعام نخوداب از نخود مقشر نيمكوفت

خورند و اگر فصل گرما بود و مزاج گرم باشد طعام قلية كدو و ماش مقشر و برگ چقندر و كاهو دهند و زنجبيل و 

به  تا يك مثقال با جالب بدهند و چون خون زير جلد محتقن شود و بميرد ترب درم يكريوند چيني برابر هر دو از 

  مايند نان سحق كند و گرم كرده ضماد نمغز

  كسر عظم

 داخل رود و به سوييعني شكستن استخوان و شكستگي بنظر درآيد اگر عظيم متفرق باشد حتي كه اجزاي او 

به  خارج برآيد و اگر كسر عظيم نباشد حتي كه اجزاي استخوان از يكديگر اندك جدا شده باشد آن به سويبعضي 

 در استخوان معلوم شود و ايضاً از آن خشخشه وقت  دريافت گردد چون دست بر آنجا مالند بلندي و پستيلمس

 كه استخوانها يعني در آن استلمس يا تحريك عضو شنيده شود و كسر كه در يك موضع باشد سهل بود و بايد د

 صدع گويند آن راطول شكسته شود و بعضي در عرض و بعضي خرد شكسته شود آنچه در طول شكسته شود بعربي 

 هاللي گويند و آنچه در عرض شكسته باشد گاه بود كه آن را بختي از عرض شكسته شود و بعضي باشد كه با طول
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 قثوي و فجلي و قضبي گويند و گاه بود كه درزي بر عرض افتاده باشد از يك روي و آن راگردد تمام شكسته شود 

كستگي شاخ شاخ  مشطب گويند و باشد كه شآن راباشد كه بعضي يا عرض لختي در طول شكسته شود همچو قلم 

 رضي گويند و اگر بسيار آن را متفتت گويند و مشطي نيز خوانند و گاه باشد كه استخوان ريزه شود آن راشود و 

ريزه بود سويقي گويند و جريشي نامند و خشخاشي نيز خوانند و هرگاه كه استخوان تمام پاره و ريزه گردد جايگاه 

ها در غشائيكه بر استخوان پوشيده است و در گوشتيكه  د كه بعضي پارهشكستگي از برابر يكديگر درهم افتد و باش

بر حوالي اوست بخلد و بدان سبب درد و آماس پديد آيد و اكثر شكستگيهاي ناهموار از قرحه خالي باشد و هر 

كند به  خارج بازگردد ميل از آن سوبه سويگويد اگر   ميبقراط استخوان او تمام شكسته شود و تر گردد عضوي كه

 داخل باشد و هر شكستگي كه بر بندگاه افتد و لب مغاكها كه سر استخوان ديگر در آن به سوياز آن بود كه ميل 

تر  نشنيد بشكند آنگاه كه درشت شود آن بندگاه صلب شود و شكستگي كه بر بندگاه استخوانهاي كوچك افتد صلب

ديگر نزديكتر بود و گشادگي و پهنائي كمتر به يكانها گردد و همچنين آنچه در بندگاهي افتد كه مجاورت استخو

 كه استخوان گرد شكسته آن استترين شكستگي  تر بود و صعب چون بندگاه شتالنگ هرگاه كه درشت گردد صلب

از ي را هر يكشود و آماسي يا جراحتي با آن بود و خون بسيار رود و گوشت كه حوالي آن استخوان بود كوفته شود 

عالج بايد كرد و كوفتگي گوشت از عفونت نگاه بايد داشت و بيايد آزرد تا لختي خون از آن برود واال  اعراض اين

 گردد و از استخوانهاي شكسته ر استتر بود شكستگي آن ديرتر د متاكل شود و تباه گردد و هر استخوان كه محكم

اعضا و استخوان پيران و جوانان تن مردم  قرب ايشان بمبدأ و تري و نرمي به جهتجز استخوان اطفال باز نرويد 

استخوان بازو دشوارتر بسته شود پس استخوان ساعد پس ترقوه كه شكستگي آن از اندرون بود و اما استخوان ران و 

اند كه اكثر  غضروف بيني در ده روز بسته   يافتهبه تجربهساق زودتر بسته شود و مدت بسته شدن هر عضوي چنان 

پهلو در بيست روز و استخوان ساعد از سي تا چهل روز و استخوان ران در مدت پنجاه روز در گردد و استخوان 

بعضي تا سه ماه يا چهار ماه بسته شود و استخوان فك در سه هفته بسته گردد و چنبر گردن در يك ماه و استخوان 
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ت مذكور در صبيان ساق همچو استخوان ران بود و اين در سن شباب و توسط عمر و صحت خلط است و مد

 قلت توليد غذا در ايشان و بلدان و به سببعشرات كم شود و در كهول خمسات در مشايخ دو چند اين زياده گردد 

 يكي آب بسيار بر جايگاه شكسته ر استدخلي بزرگ است و اسباب دير بسته شدن استخوان بسيا در اين اغذيه را

كردن در حركتها چهارم طعامهاي لطيف كه خون را لطيف كند ريختن دوم بند آن زود زود گشادن سوم شتابي 

خوردن پنجم قلت خون در بدن ششم كثرت مائيت در خون هفتم سوءمزاج هشتم كثرت غضب و ضجر و مانند آن 

نهم شدت حرارت هوا و هم بدي بستن بندها يازدهم كثرت عصائب و رفائد و استخوان مردم صفراوي و خشك مزاج 

 جهت صاحب استخوان شكسته را طعامهاي غليظ لزج از ايند جهت قلت لزوجت در خون ايشان ديرتر بسته گرد

 كه آن استدهند و استخوان كم مغز هم بدير بسته گردد و عالمت بسته شدن استخوان  چون هريسه و پائچه مي

 عالج مجبر گويند آن رارنگ خون بر ظاهر پوست آنجايگاه پديد آيد و كسيكه طريق بستن استخوان شكسته داند 

  اول آن عضو را بمالئمت بكشند و استخوان را برابر كنند و از عصابه موضع كسر را تا به اعالي او بندند و از عصابة

ديگر از موضع كسر تا به اسفل آن و باالي آن جبائر بربندند بعد آن فصد و اسهال كنند و شورباي مرغ بدهند و يك 

موميائي با جالب بدهند و اگر موميائي يافته نشود عضو او استعمال قفراليهود نيز مثقال گل ارمني و نيم مثقال 

 از بستن آن درد شديد و خارش پيدا شود بگشايند و آب گرم كه آنعجيب است و عصابه را تا سه روز وا نكنند مگر 

ندند و عدس و مغاث و گل بر آن ريزند و بعد از يك ساعت باز عصابه را در گالب و سركه و روغن گل تر كرده برب

شود و غذاي لزج مانند  ارمني و اقاقيا در آب مورد ضماد كنند كه مجرب است و گاهي تخم تمرهندي افزوده مي

هريسه و پاچه و تخم مرغ خورانند و اگر با كسر درم هم باشد صندل به آب گشنيز سبز و آب كاسني سبز و طالي 

االخوين و كندر سائيده بر آن بپاشند و تعقد و صالبت كه بعد بسته  اشد دمنر و طال كنند و اگر خون از آن جاري ب

 اسرب را بر آن نهند و از عصابه محكم بندند و اگر كهنه باشد بايد  شدن استخوان باشد اگر تازه باشد بايد كه قطعة

 نخود با به قدرائي  نافع كسر عظم شرب موميذكر ادويهكه از شحوم و افخاخ و ادهان و قيروطيات مالئم كنند 
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 و كذا بندق هندي و شرب ضماد مغاث و كذا مرمكي  استجالب و كذا تراب صيد او درم بجالب كه مجرب سويدي

االخوين و كذا كهربا و كذا انجبار و كذا سنباج و تعلق حجر مقنطيس برعظم  و كذا ماش و كذا گل ارمني و كذا دم

كذا صمغ عربي و كذا راسن و كذا روغن گل حنا و كذا برگ حنا و مكسور و ضماد مصطكي و كذا روغن شجر آن و 

اآلس و برگ آن و كذا سفيدي بيضه و كذا زيت خوشبو و نمك و كذا خراطين و غبار آسيا و  كذا اقاقيا و كذا حب

بر كذا برگ گاوزبان و پوست و بيخ آن و نطول طبيخ حلبه و كذا برگ مورد و كذا دوقو بر عضو مكسور هر واحد مج

 تر كرده بر آن عضو بپيچند و به عصابه و تختها تا دو روز بسته دارند و روز سوم به روغن رفاده ديگرعظم است 

آهسته بگشايند و چوب ميده باريك سوده در سفيدي بيضه حل كنند و باالي پارچة بافته طال ساخته بر عضو 

 براي كسر طال به شود كه آنيند و تجديد دوا كنند تا پيچند و باز بعصابه و تختها بربندند و همچنين روز سوم بگشا

 پنج درم هر يك ده درم مر و صبر و خطمي سفيد و اقاقيا هر يكو دثي آزموده است از قانون مغاث و ماش مقشر 

 برگ اثل و سرد و مورد و بيد كوفته بيفشارند ايضاًگل ارمني بيست درم بسفيدي بيضه طال كنند اگر ورم حار باشد 

گيرند سك و گل سرخ و پياز نرگس و مرمافيلون و صندل سرخ و گل ارمني و الدن و فوفل و حكاكة چوب اثل و و ب

 براي كسرو دثي مع ورم حار ماش ايضاًالملك و مرزنجوش و راسن و سرد بياميزند  خطمي و ماش و اقاقيا و اكليل

 و از ادوية او برگ مورد و سك و الدن و است مقشر بيست درم مغاث گلنار اقاقيا ضماد كنند و اين بسيار قوي

 و براي كسر و دثي و خلع نيز نافع مغاث ماش اقاقيا خطي طين صبر نيكو است براي رض و دهن ايضاًزعفران است 

اند كه هر شكستگي كه در آن   جرجاني و بهاءالدين از شيخ و غيره نقل كردهاقوال حذاقمر به آب آس طال نمايند 

 بايد كشيد به احتياط و كشيدن چندان بايد كه آن راصبي و عضله نبود و خلع و دثي با آن نباشد زخمي و قصور ع

 بدست بمالد و هموار و آن راهر دو سر استخوان شكسته و از جاي بيرون آمده با يكديگر برابر آمده بعد هم جبر 

و  غيره بنهند و ببندد و آن كشيدن به اعتدال و راست بدارد و بنظام خود باز برود با هم باز نهند آنگاه ضماد و رفاده 

قاعده كنند بايد كه به تشنج مؤدي گردد و درد  بقمدار حاجت بايد و اگر زياده از مقدار ضرورت كشند و زرور بي



1493 

 

و استرخاي عصب پيدا شود و مضرت كشيدن در اعضاي نرم كمتر بود و اگر  تب صعب مهلك پديد آيد و آماس و

اجت كشند استخوانها بمحل خود مقابل نشود و بنظام خود باز نتواند رفت و هموار نگردد و مقصود كمتر از مقدار ح

 و در جبر شكستگي  استحاصل نشود اين معني در استخوان شكسته و از جايگاه خويش بيرون آمده يكسان

يد و طبيعت عضو فاسد  محل آن صلب شود و مانع آن بستن شود و يا آماس پديد آكه آنتعجيل بايد كرد پيش از 

 ممكن بود بسته دارند و بند را زدود و نگشايند كه كه آنگردد و تدارك نه پذيرد و عضو شكسته را بعد بندش چند

بسيار رسيدن هوا دشبذ را محكم شدن ندهد ليكن چون آماسي و المي و جراحتي بود بوقت حاجت باز گشايند واال 

 احتمال كند تا طبيعت آن عضو كسالن و پژمرده كه آنكتي بايد كرد چندزود نبايد گشاد ليكن گاه گاه اندك حر

نشود و وقت بستن استخوان شكسته يا از جاي بيرون آمده جهد بايد كرد تا درد سخت تولد نكند چه بسيار باشد 

و و از كه آن عضو را سخت ببندند و بند آن ديرتر گشايند عضو بميرد و بوسيده شود و آن هنگام جزيريدن آن عض

 خون را لطيف كند و يا مادة دشبذ را تحليل كند چون طعامهاي گرم چيزي كهتن جدا كردن چاره نباشد و از هر 

رقيق و حمام و آب گرم و حركتهاي قوي و جماع و خشم و هواي گرم و ادوية گرم و مانند آن پرهيز بايد كرد و 

كه اندر آن حرارتي بود بر نهند مثل ادويه كه در مسكن جاي خوش و خنك بايد داشت و ضمادهاي قابض و مغري 

عالج فتق مذكور شده خاصه كه در آن ابهل و جوز سرو و كتيرا باشد و آسايش و آرام و هواهاي خوش و طعامهاي 

مغري و غليظ چون هريسه و كله پائچه و ثريد چرب و حليم جو و گندم و برنجيه و شكنبيه و بريان بزغاله و مانند 

اند سكنجبين كه در آن قوت خربق يا غاريقون باشد اندك اندك مزيدن ماده صالح را بعضو  ار كنند و گفتهآن اختي

ابواب سخت نافع بود و مجرب  در اين ماوف كشد و بر بسته شدن ياري دهد و خوردن فادذهر حيواني و موميائي

 كه آنجا آن استته و محكم نشود بايد د بايد بگذرد و بسآن رااست و هرگاه كه بسته شدن استخوان از مدتي كه 

ماده ايست كه از آن دشبذ تولد نكند پس آن موضع را مثل قروح عسراالندمال برفق تمام بناخن بخارند و كفدست 

 تحليل پذيرد و خون متين بدانجا كار به آن موضع را گرم كند و مادة بد و خون ضعيف ناكه آنبر آن بايد ماليد چند

نبه محكم برويد و بسيار باشد كه رنگ استخوان بگردد پوستها از آن برخيزد و بدان سبب حاجت ميل نمايد و دوش
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 تخته نشايد بيست و بفراده اكتفا بايد نمود و اگر با شكستگي آن راآيد كه بند را بگشايند و هرگاه كه حال اين بود 

حتي و مجري جمله مرعي بايد داشت و در استخوان جراحتي و قصور عصبي يا خلع و يا دثي افتاده باشد طريق جرا

نشايد كرد و راست نتوان كرد و نتوان بست كمر بكشيدن صعب كه از آن  تأخير راست كردن استخوان و بستن آن

كشيدن درد عظيم تولد كند و با اين همه هرگاه كه اندر آن دردي عظيم و خطري بزرگ خواهد بود راست تا كرده 

تر از راست كردن بود پس صواب آن باشد كه در حال شكستگي و اعراض  يفزودن اوليو بستن و ناكشيدن و درد ن

 كه بتوان كشيد بكشند و راست كنند و مبالغه نكنند واگر بعضي راست ناشده بماند همچنان آن راآن نگاه كنند و 

 آن را عظيم تولد كند بگذارند تا خطري بزرگ هم نباشد و اگر شكسته را راست كرده باشند و بسته و ناگاه در وي

ببايد گشاد و تسكين درد كنند پس دگر بار ببندند و گاه باشد كه استخوان راست كرده را از همديگر جدا و پريشان 

نظام بايد گذاشت تا بيمار از رنج و الم آن خالص شود و هالك نگردد و هر شكستگي كه در طول  بايد ساخت و بي

 شكاف استخوان فراهم فشرده شود و آنچه در عرض شكسته شود تا سر  كهچنانتر بايد بست   محكمآن رابود 

آن  باز نشايد نهاد و آنجا كه سر استخوان شكسته شاخ شاخ شده باشد كه به هماستخوان برابر يكديگر راست نشود 

 هر يكيكديگر شود و  نيك ببايد كشيد تا شنطايا برابر آن راها و بريسمانها   بعربي شنطايا گويند بقوت تمام و بالهرا

هنگام بدست نيك ببايد ماليد و راست بايد كرد آنگاه عضو را از كشيدن  در اين بجاي خويش بهيئت او باز نشيد و

 عضو را بر آن هيئت نگاهدارد و نگذارد كه شنطايا ديگر باره هيئت خود چنان كهبندند  به آهستگي رها كنند پس به

كه دردي عظيم افزايد و اگر پارة استخوان از اصل جدا شده باشد و غشا و بگردد ليكن بدان سختي نشايد بست 

 ببايد بريد و اگر شكاف آن را بيرون كنند واال زوايد آن راعضله را بخلد دور و زياده شود آن موضع را بايد شكافت و 

ي تولد خواهد كرد مهمل بايد  نگاه بايد داشت و اگر دانند كه آفتآن رارا فراخ بايد ساخت عضلها و عصبها و شرائين 

ها بسيار باشد  گذاشت و اگر استخوان نيك ريزه شده باشد جمله را اگر ممكن بود بيرون بايد آورده و اگر ريزه

همچون آواز خشخاش آواز دهد ليكن از هندام خود بيرون نرفته باشد اميدوار بود كه چون ببندند بر حوالي آنها 

 كه نمدي نرم را سوراخ كنند به اندازة شنطيه آن است بريدن شنطيه و طريقا گيرد دشبذ بسته گردد و جمله را فر
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و بر محل خليدن سرشنطيه نهند و سر شنطيه را از آن سوراخ بيرون آورند پس پوستي همبران شكل بر زير نمد 

 كه آنيه چند پوست بيرون آرند دوست بر پوست و نمد فرو فشارند بطرف اصل شنطاز ايننهند و شنطيه را هم 

تر از منشار شانه گران   از اصل بردارد و منشار اين كار بغايت باريك و تيز لطيفآن رامنشار بر آن اصل نشيند و 

 كه چون عضو را كشيدند و بدست هموار و نظام اصلي نمودند آن است بستن برفاده و تخته و غيره و طريقبايد  مي

محل شكسته نهند و بعصابه پيچند پس بندي مضبوط بر آن بندند و تا اول رفادهاي كتان نرم و پاكيزه بر تمام 

چهار روز همچنين بدارند و بعد از آن چهار تخته نرم و هموار از هر چهار طرف آن بر باالي رفاده نهند اگر آن عضو 

تد از دو طرف و  افر استرا اطراف اربعه باشد و بعصابه پيچند بندهاي عصابه را چنان بندند كه لختي بر جايگاه د

تر از حوالي بايد بست و در سختي افراط نشايد   فراگيرد و جايگاه شكستگي را سختآن راباقي بر جايگاه كسر تا 

 عرض چنان چهتر تا غذا را باز ندارد و پهنائي عصابه كه بپيچند درخور شكستگي هر عضو بايد  كرد و بند حوالي نرم

ايد و عرض عصابه ساعد و ساق از سه انگشت تا چهار انگشت بود و عصابة عصابه سينه و پهلو قريب يك با پشت ب

فرمايد كه قيروطي از زيت و موم صاف   ميبقراط قياس در باقي و اگر ترسند كه آماس گيرد بر اينانگشتان كمتر و 

 به سركهيا باشد كه طال بايد كرد و گاهي احتياج به تبريد رباطات بالفعل بهوا يا به آب سرد افتد تا منع درم كند 

 شراب قابض آيد كه اين تحليل ورم به مثل روغن بابونه و به مثل تر بايد كرد و گاهي حاجت به تسكين درم  ممزوج

 در آن تقويت و تحليل باشد مثل زيت بمصطكي و اشق و ي كهبه چيزو تقويت عضو نمايد و گاهي حاجت افتد 

ز قرحه خالي نباشد و آنجا كه قرحه باشد قيروطي نزديك آن نبايد برود بيشتر شكستگيها كه مخالف و ناهموار افتد ا

 آيد جدا مذكور گردد و شكستگي بزرگ را كار به قابض تر كرده برنهند و ادويه كه در عالج شكستگي به شرابرفاده 

 تخته تا محكم نگاهدارد تر و دوم بر  تنگ فرا گيرد و جايگاه را سختآن راها بايد تا  به عصابه بايد بست يكي بر رفاده

و فضول را از جايگاه شكستگي بازدارد و سوم بر مجموع جهت استحكام جمله و بند عصابة اول را از فرو سوي بطرف 

 جمله را فرا رسد و تخته از پنجم چنان چهباال بايد پيچد و بند عصابة دوم را برعكس و بند عصابة سوم بهر دو نوع 
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وف كجي عضو باشد و تخته از چوب نرم بايد مثل چوب انار و بيد و دفلي و قني و مانند  خكه آنروز بايد نهاد مگر 

شايد و هرچند كه عضو  تر بود مي آن و تخته هموار بايد ليكن از جائيكه بر موضع شكستگي نهن اگر اندكي غليظ

ارند تا عضو آويخته و جنبان ها بيشتر بايد نهاد و خيال د تر بود تخته ديرتر بايد بيست ليكن رفاده شكسته بزرگ

نباشد و اگر ترسند كه عضو كج شود و آفت آن بزرگ گردد زرود تخته بايد بيست و اگرچه روز اول باشد و بعد 

بايد گشاد و روزي   گويد كه بسته را روزي ميبقراطبستن هم دير دير بايد گشاد و رفادة تخته بندهم بيشتر بايد و 

ش رنج ندهد و هربار كه بگشايند بر همان طور كه بسته بودند باز بايد بست و شكل نه تا بيمار ضجر نشود و خار

گردد تباه نشود و عضو از شكل خويش نگردد و پيچيده  ها و تختها نشايد گردانيد تا آنچه بسته مي بندها و رفاده

 هر پنج روز دشبذ را نيز اندك  بايد گشاد و يا دريك بارنشود و درد نه خيزد و چون هفته  بگذرد و در هر چهار روز 

تر كنند تا غذا بدان محل بيشتر راه يابند و اندر دور كردن تخته شتابي نبايد كرد اگرچه گمان شود كه  اندك سس

بسته شده و بسيار باشد كه ده روز يا بيست روز تخته بسته دارند و نگشايند و هيچ مضرت نباشد ليكن صواب آن 

هر چند روز بگشايند و نگاه كنند تا اگر رنگ پوست و حال گوشت متغير شده باشد بود كه از جهت احتياط در 

كنند تا مادة دشبذ در   نطول ميگرم نيمگشايند به آب  بتدارك آن مشغول شوند و بعضي مجبران هرگاه كه بند مي

م كند و الم كشيدن كمتر  به بندند نطول كنند تا عصبها را نركه آنآنجا بيشتر آيد و بعضي روغن و آب گرم پيش از 

شود و ليكن در وقت بستن تجويز نكنند زيرا كه نگذارند دشبذ محكم شود و آنجا كه ضماد يا طال بر آن خشك 

شده باشد و درد خيزد و خواهند كه بگشايند اندكي روغن طال كردن جائر بود خصوصاً كساني را كه مزاج تر بود و 

د رفاده و تخته از جايگاه جراحت دور بايد داشت و اينچنان بود كه جايگاه آنجا كه با شكستگي جراحتي رسيده باش

تر و بر جراحت برهنه مرهم  ها و تختها برنهند و ببندند بر شكل موافق جراحت را برهنه گذارند و بر حوالي آن رفاده

ه محل كوفتگي را در غير تر كنند و آنجا ك  قابضبه شرابنهند و رفاده گردد جراحت را بچيزهائيكه منع آماس كند 

ها بز حوالي جراحت  آن محل را بموانع آماس بيااليند و بعضي مجبران رفاده  آماس باشد هم رفادةبه همجراحت 
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 مرهم بدانجا فرد شود و ريم و چرك از آن بيرون آيد و عصابه باالي جراحت بندند چنان كهنهند و تخته را بربندند 

 روي آن پيچند تا مگس و هواي سرد و گرم بجراحت نرسد و باشد كه بدان حاجت  بجراحت نرسد و لته برچنان كه

 و گالب تر كنند و حوالي جراحت نهند تا آماس بازدارد و قيروطي و روغن از حوالي به سركهآيد كه رفاده را 

 سردي و گرمي جراحت دور بايد داشت خاصه در تابستان كه بيم تعفن بود و در جمله احوال زخم و شكستگي را از

مفرط نگاه بايد داشت و از عطسه و سرفه و بلند كردن آواز پرحذر بودن و اگر تعفن ناگاه در گوشت آن محل پديد 

 در جراحات معلوم شده ليكن اينجا احتياط زياده بايد و در طال و ضماد چنان چهآيد در اصالح آن مبادرت بايد كرد 

 كه كج بسته باشد و حاجت بشكستن آيد هرگاه كه تدبير استخوانترياقات و مصلحات عظم داخل بايد ساخت 

آن  ديگر بار بكشنند و راست كنند اگر در دشبذ سخت صلب بود اول آن رااستخوان كج بسته شود و حاجت آيد كه 

 نرم بايد كرد به ادويه كه ورم صلب و سقيروس را نرم كند وخرما و چكتي دنبه و دردي روغن كنجد با هم را

ته ضماد بايد كرد و چكتي دنبه گداخته و مغز پسته و مغز بادام و مغز پنبه دانه دشبذ را نرم كند و يا مغز تخم سرش

بيدانجير كوفته با نيم وزن آن روغن گاو و چهارم حصة آن عسل سرشته ضماد كنند و بعضي در حالت احساس 

كنند و يا حلبه در شير پخته و دردي روغن   ميبرودت مزاج سكبينج يا جاوشير يا جدوار يا جندبيدستر هم اضافه

 مقوي كنند و با به سركهكتان و دردي روغن كنجد و روغن دنبه با هم سرشته طال كنند و بعضي اين تراكيب را 

 تدابير نرم نشود گوشت از اين بسيار بر عضو ريختن سود دارد و چون گرم نيمشق بهتر آيد و در آبزن نشستن و آب 

چنان د دشبذ را بجنبانند پس استخوان را بشكنند و راست كرده باز بندند و رعايت جراحت نيز كنند را شق نماين

 سابق مذكور شد و بسيار باشد كه دشبذ بدين تدبيرها نرم شود و آن كجي را بدون شكستن بدفع و جبائر راست كه

 و اطلية كسر نرم اين عالج ممكن است توان كرده باز بستن تا ديگر بار بشكستن حاجت نيايد و خصوصاً در ابدان

 آيد بعضي از اطليه براي منع آماس و اصالح خارش بود و بعضي دشبذ را سخت كند و كار بهمانند آن كه در مجبري 

تقويت او نمايد و بعضي دشبذ را نرم كند و بعضي ازالة صالبت مفاصل كند كه بعد جبر حادث شود و بعضي براي 
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 در مفاصل واقع شود و اما آنچه آماس را بازدارد و خارش را اصالح نمايد قيروطي است و نطول ازالة استرخا بود اگر

 قابض به شراب و گالب يا به آب سرد و يا همچنان بهوا سرد كرده روغن بابونه به سركهشراب قابض و رفادة كتان 

ت هر كجا كه جراحت بود و يا اجزاي  كه آب گرم و قيروطياآن استآميخته و نطول آب گرم خارش را ببرد و بايد د

استخوان بسيار شكسته گردد استعمال نبايد كرد كه به اندك سببي متعفن شود و ادويه كه دشبذ را سخت كند آن 

 باشد و روغن به روغن مثل طبيخ آس و روغن آن اگر حاجت آن است لطيفه است و اضمدة كه مانند  نطوالت قابضة

حب آن و طبيخ شجرة قرط و طبيخ بيخ دردار و طبيخ برگ آن و ايضاً ضماد مرتب از حنا و طال به آب برگ آس و 

 بسيار جيد است و ايضاً پوست به سرشند ريحاني به شرابماش خصوصاً چون در آن زعفران و مر داخل كنند و 

  است آن و عمده در سخت كردن دشبذ همين ادويه است و مع ذلك بمنقي رطوبات زائد كه اندرنيكو استطلع 

باب نافع است گل ارمني  در اين  كهييدواآن محلل يا مجفف بود  احتياج افتد و لهذا واجب است كه با وجود قبض

 ده درم صبر و اقاقيا يك دو درم به آب مورد تر سرشته طال كنند و ادويه كه دشبذ را هر يكو مغاث و ماش مقشر 

يب مسطور شد و ابتدا بنطول از آب گرم كنند پس بر آن اضمده نرم كند در تدبير استخوان كه كج بسته باشد عنقر

و مروخات ملينه مرتب از العبه و صموغ و شحوم و ادهان استعمال نمايند و ايضاً بيخ خطمي و بيخ قثاءالحمار و 

 براي نرم كردن دشبذ لعاب حلبه و لعاب تخم كتان و دواي جيد كهنه سرشته طال كنند به سركهاشق و جاوشير 

عاب قثاءالحمار و اشق و الدن و زفاي رطب و پيه بط و مقل و بهروزه و مغز گوساله و روغن سوسن در روغن حل ل

 زيت كهنه دو رطل روغن سوسن نيم رطل ميعة سائله ربع رطل موم زرد نيم رطل ديگر قويكرده مرهم بسازند 

 براي صالبت مفاصل كه از مرهم جيدم سازند البطم دو اوقيه فرفيون دو اوقيه مغز ساق گوزن چهار اوقيه مره علك

جبر حادث شود بگيرند اشق يك جزو مقل اليهود نيم جزو الدن نيم جزو روغن حنا پيه بط هر واحد ربع جزو 

 بگيرند اشق و موم زرد هر يك سي و شش درم صمغ بطم مقابل بارزد هر ايضاًصموغ را گداخته همه را جمع كنند 

 سوسن چرب كرده جمع نمايند و براي به روغن در سركه گداخته حل كنند و در هاون واحد هشت اوقيه صموغ را



1499 

 

تعقد كه مثل غده عارض شود مراهم مذكوره استعمال كنند و يا جندبيدستر و قسط و سرگين كبوتر و خردل ضماد 

 اوقيه هر يك بگيرند دردي روغن سوسن دردي روغن بزركتان مرهم جيدنمايند كه بغايت ملين غدة مفاصل است 

ميعة سائله و بارزد و جاوشير و اشق هر واحد نيم اوقيه مقل يك اوقيه پيه خرس و اگر نباشد پيه بط يا ماكيان دو 

اوقيه صموغ را در هاون به اندك نبيند حل كنند پس باقي ادويه انداخته بياميزند تا هموار گردد ضماد نمايند و 

 افتاده باشد اعتماد در مع الجة او بر قوابض لطيفه مثل ابهل و جوزالسرو چون استرخا در مفاصل از كشيدن بيقاعده

و مانند آن يا بر قوابض كثيفه مثل هليله و بليله و مازو و امثال آن بايد داشت و ابهل و جوزالسرو و زعفران و مر و 

ا پيه كهنه و پوست طلع راسن و دارچيني و اقاقيا در طبيخ وج سرشته ضمادي آزموده است و خاكستر چوب انگور ب

 يا به معدهباب نافع است و گاه باشد كه در كسر و جبر المي  در اين و همه ادويه كه دشبذ و مفاصل را سخت كند

جگر رسد و تدارك آن بمقويات و مصلحات الزم بود از آنچه در عالج درد و ضعف معده و جگر بمجل آن بيان كرده 

 سيب پخته و پاك كرده پنجاه درم گل اين است احوال مجرب است از اين  در الم يافتن معدهضمادي كهشده و 

 همه را كوفته به درم يك هر يك پنج درم زعفران جوزالسرو هر يكسرخ ده درم اقاقيا مصطكي برگ مورد و سنبل 

 در هضمادي ك و ضماد كنند و سكنجبين سفرجلي دهند يا سكنجبين ساده با بسد و كهربا و به سرشندآب بارتنگ 

 آرد جو سه درم پنج درم صندل سرخ و سفيد و گل سرخ و بنفشه هر يك اين استالم يافتن جگر مجرب است 

و روغن گل سرشته ضماد نمايند و سكنجبين ساده با سفوف  به گالب  كافور نيم درم همه را كوفتهدرم يكزعفران 

 با درم يك شربتي پنج درم طباشير نج درمپريوند چيني ده درم روناس ده درم لك مغسول صفت آن ريوند دهند 

الطيب   سنبلپنج درم گونه سازند بگيرند گل سرخ از اينسكنجبين و عصارة گل آميخته واگر حرارتي نباشد ضماد 

 و به سرشند خيري حل كنند و ادويه بدان به روغن دو درم الدن را هر يكمصطكي دارچيني برگ مورد الدن 

ضماد ديگر جگر را در ديگر اعضا را سود دارد مغاث و گل ارمني و صفت جبيل بدهند مثروديطوس با ريوند يا زن

 هرگاه مريض را از كوفت تعب كسر كه آنو بد برند كار بهو روغن گل سرشته  به گالب برگ مورد جمله برابر كوفته
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 بود اگر برعايت آن ظاهر شود آنجا مراعات الم و كسر بيشتر بايد كرد چه آن حرارت عرضي تب و جبر حرارت و

ادويه سرد داده شود كوفت و الم را زياده سازد و ممكن است كه چون زخم هم بود آن زخم خراب شود خصوصاً از 

 استخوان بسته شود كه آن كه آب گرم و روغن ميش از و بدانندآب سرد خوردن و غذاي لطيف هم بدشبذ بد باشد 

 استخوان بسته شده كه آندشبذ سخت گردد و بعد از  نگذارد كه مادة سود دارد ليكن در زمان بستگي زيان دارد و 

باشد سود دارد صالبت عضو را در مفاصل را نرم كند و ورم كه آنجا باقي بود تحليل نمايد و خشكي رگها و عصبها 

استعمال كه از بستن تولد كند زائل نمايد چه با آن حركت سهل نبود پس اگر آب گرم و ادهان و شحوم  و امخاخ 

كنند تدارك آن آفات كند و اما اگر ضماد خشك شده باشد و درد از فرط جفاف برخاسته و خواهند كه بگشايند 

اندكي روغن طال كردن روا بود تا درد زائل شود خاصه در كودكان و كسانيكه مزاج ايشان تر بود و بعد از ماليدن 

نباشد و نزد سكون آن پيچ وجه روغن طال كردن نشايد و بعضي روغن بر موضع وجع رفاده نهاده بربندند و اگر درد 

اطبا وقت گشادن بند به آب گرم نطول كنند تا ماده دشبذ آنجا بيشتر آيد ليكن آن آب معتدل باشد كه بيمار 

اعتدال آن شناسد و سخت گرم نباشد تا زياده از آنچه جذب نمايد تحليل كند و خصوصاً چون زمانه ريختن او طول 

د و از بدن ممتلي زياده از آنچه واجب بود بكشد و زمانة ريختن او بمقداري بايد كه انتفاع و تري در پوست عضو كن

 كه اگر آن استرگها پديد آيد و بسيارد تا زمانيكه عضو در ضمور شروع كند نبايد ريخت تا تحليل كند نزد من بهتر 

بايد برد اال آنچه مذكور شد در اول امر براي احتياط و در آخر در آنجا درد نباشد قريب عضو روغن و آب گرم البته ن

  بعد بسته شدن دشبذ آنچه مفاصل كه سخت شده باشد بنهند آن خرط و چكتي دنبه است

  تغذيه و تسقيه مجبور

الزم است كه غذاي او مولد خون غليظ باشد ليكن غليظ يابس نبود بلكه غليظ لزج باشد تا دشبذ لدن قوي پيدا 

نه خشك ضعيف شكننده و آن مثل پايچه است و هريسه و بطون دروس و جلد بزغاله و حمل مطبوخ و گوشت شود 

حمالن و گوساله و ماهي تازه كه در آن اندك غلظ باشد و پنير تر و برنج با شير و مانند آن و شراب غليظ قابض و 
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 بازدارد مثل آن راقيق و گرم كند و از انعقاد از تنقل شاه بلوط لبوب كه در آن حدت نباشد و از هر آنچه خون را ر

 آنجا مانعي از جراحت كه آنشراب رقيق و اشياي پرمصالح اجتناب نمايند و بالجمله تدبير او تغليظ خون است مگر 

بود كه متقضي تلطيف غذاست و نزد خوف الم و اما اگر امن اين باشد توسيع در غذا و در شراب كنند و كسيكه 

به  كه گاهي حاجت آن استوست دارد ابتدا به تدبير لطيف كند تا از ضرر ورم ايمن گردد و اين مثل احتياط را د

 و اسهال نيز افتد و بعد چند روز استعمال او كنند وايضاً گاهي با وجود اين بترك اين تدبير حاجت آيد چون فصد

 بارد و مزورات و لحم به قول در ابتدا بر  مسيحيبه قولدشبذ در استخوان افراط نمايد و احتياج بمنع آن شود و 

 گويد كه برباط معتدل بربندند و هر صبح جالب از ابن الياسطيور و بزغاله اقتصار نمايند و نزديك شراب نگردند 

 به حسب يا سكنجبين ساده هركدام كه باشد ده درم بدهند و فصد باسليق كنند و اخراج خون به شكرتمرهندي 

ن طبيعت بفلوس خيارشنبر و ترنجبين كنند و قبض طبع نبايد گذاشت و غذا ماش مقشر بچوزة قوت نمايند و تلئي

مرغ سازند و از اكثار غذا و تناول گوشت و شيريني حذر كنند تا بدين تدبير از حدوث ورم ايمن گردند و گل ارمني 

شود و در عضو حرارت غريبه باقي يا موميائي محلول در جالب گرم شكر بدهند و هرگاه چند روز بگذرد ورم حادث ن

 بگشايند و بر آن مغاث نو آس و گل ارمني و اقاقيا نهند و به يك بارنماند بند شديدتر از اول به بندند و در هر هفته 

العالم و آب خرفه طال كنند و بند به نرمي ببندند  ين و آب حيبه صندلاغذية لزجه غذا سازد و اگر كسر با ورم باشد 

 برند و اگر با كسر گوشت كوفته شود بر موضع كوفته شرط زنند تا امر با كله و كار بهايند و اين طال و صبح بگش

 گويد كه اگر آنجا جراحت نباشد بر عضو از زفت و موم و انطاكيتعفن موؤل نگردد و باقي در قول سابق گذشت 

اخالط حاده مانع از جبر بفقصد و از مسهالت  بمزاج او نظر كنند و ازالة به عدهصمغ و اقاقيا و كرسنه لصوق كنند 

 خروج خون به سببنمايند ليكن فصد بر شرط شرط محاذات در جانب صحيح كنند و گاهي از آن عظم جراحت 

بسيار بازماند پس اگر خون جبر طول كند حتي كه خون متغير گردد فصد مكرر جائز بود تا خون جال يابد و صحيح 

به  اغذيه و اشربه و منع همه نمكين و تيز و تر شو آنچه در آن خون نباشد مثل باقال گردد اين همه همه مع صالح
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 آرند و واجب است اكثار از شيريني و گوشت نرم مثل بچة مرغ و طيور كه قريب بپرواز باشد و قطور بر عمل

 قرص ساخته از ت اسموميائي فارسي و تدهين بدان و اگر ميسر نشود گل مختوم و يا تنزوي خطائي كه آن گلي

باشد بدل موميائي است و اگر بدست نيايد گل ارمني بخورانند و در هر سه  آرند و داخل آن صورت شير مي خطا مي

 بگشايند براي تنقيه رطوبات به آب گرم و نظر در عضو و آنچه در آن متغير گردد پس اگر عفونت يا تغير يك بارروز 

 عالمات غلبة خون ظاهر گردد زفر باز دارند و بر مثل ماش و برنج اقتصار در آن يافته شود اصالح آن كنند و اگر

ورزند و عصابها را در سر كه اندر آن مورد و جوزالسرو جوشانيده باشند و در گالب و روغن گل تر كنند كه اين 

سرخي و درم و تقويت و منع فضول نازله نمايد و هر مرتبه در سختي بندش افزايند و اين همه وقتي است كه چون 

 ابتدا نمايد بگشايند و اگر بعد ساعتي باشد و عضو را بگشاده داشتن راحت دهند از ايندرد ظاهر نگردد واال چيزي 

 مؤلد چيزي كه بنرمي به بندند و بعض حذاق از اهل اين صناعت لصوق مثل زفت و كرسنه و مغاث و خوردن به عده

 آرند كه آن وقت انعقاد به عملاند و گويند كه اين بعد آن   منع كردهخون باشد و قوت بستن بند قبل از روده روز

است اين همه در كسر ساذج است و كالم در آنچه همراه او غير آن باشد باقي ماند پس اگر ورم يا جراحت باشد 

البته از  گويد كه چون جبر استخوان از قسم دستكاري پرخطر است و مؤلفبعالج آن كه مذكور شد معالجه نمايند 

بايد آموخت بنابر آن تفصيل در كسر هر عضو نكردم و بر قانون كلي آن اقتصار نمودم تا اگر استاد  استاد ماهر مي

  حاضر نباشد و ضرورتي افتد في الجمله تدارك توان كرد

  خلع و دثي و وهن

ي به جانبخود رود و  كه مفصل از جاي آن است بيرون آيد و دثي به تمامه كه مفصل از جاي خود آن استخلع 

 كه اذيت و الم عارض استخوان شود از ضربه يا سقطه آن استميل كند ليكن تمام بيرون نيايد و وهن و وهي 

 كه دراز گردد بر طول اين است تفرق اتصال حادث شود و گاهي مفصل را امري ديگر عارض شود و آن كه آن بي

به االنخالع شود و اين اكثر در بازو و ران عارض گردد و اين طبيعي او زياده شود نوبت بانخالع نرسد مگر سهل 
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باشند بهر   استرخاي رباطات محيط آن و كثرت ترطب او بود و بعضي مردم براي خلع مفاصل مستعد بسيار ميسبب

 هائيكه اندر آن باشد غيرمداخل بود و ربطيكه بدان انتظام او بود  حفر مفاصل ايشان غيرعميق بود و لقمهكه آن

محكم نباشد بلكه ضعيف در خلقت رقيق يا رطب قابل تمدد بود و گاهي بر آن رطوبات لزجة مزلقه بريزد و يا كنارة 

حضرهاي استخوان كه در آن عظام مفاصل داخل است بشكند و بعضي مفاصل سهل االنخالع و بعضي صعب 

 سالست رباط او و ايضاً سهل به سبب االنخالع و بعضي متوسط االنخالع اند پس سهل مفصل ركبه يعني زانو است

 در مردم الغر نه فربه و اما صعب االنخالع مثل مفاصل انگشتان آن استاالرتداد بود بسالمت و مفصل منكب قريب 

ست كه اين بعيد از انخالع است و مثل مفصل مرفق است و لهذا رد اينها صعب است و اما متوسط مثل مفصل 

النخالع بود درد آن سهل نباشد و عام است كه آن عسر با سهولت بالطبع بود يا سرين است و هر مفصل كه عسرا

عارضي و گاهي آنچه مفصل را عسراالنخالع گرداند مثل يبوست سخت كنندة رباطها بود و مثل كثرت گوشت 

الع عارض تر خلع و ايضاً رد آن شود و گاهي انخالع سهل بغير سهل االنخ گرداگرد آن و لهذا مردم الغر را سهل

 حق درك را امتالي رطوبت عارض شود و انخالع او چنان چهي از اسباب پس سهل االرتداد نيز گردد به سببگردد 

 صاحب عرق النسا را عارض گردد پس در هر اندك مدت سرين چنان چهسهل گردد مع ذلك ارتداد آن سهل بود 

د و باز ارتداد يابد و اين محتاج بداغ بود نه غير آن و او منخلع شود و بادني سعي رد گردد و بار ديگر انخالع پذير

كند منقطع   كه با آن سرهاي شنطاياي رباط كه استخواني را با استخوان ديگر الصاق ميآن استترين خلع  صعب

 طبيعي رجوع كنند و اين اكثر در سر ورك بود پس در سر بازو در زندين قدمين نزد به حالتشود و اين كمتر 

  تر از كسر بود خلع قبيحكعبين و 

  عالمات خلع

 كه شكل عضو متغير شود و در مفصل مغاك و گوي غير معهود پيدا شود و حركت مفاصل باطل گردد و آن است

 منتهاي او باشد قياس كنند تفاوت در درازي و كوتاهي و راستي و كجي و به جانبچون عضو مخلوع بعضو ديگر كه 
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 چون مخلع شود در سر بازو وحشي كه آن خلع سرباز و مع كتف عارض شود بهر تمكن حركات پيدا باشد و اين در

 عروض ظاهر در معظم كتف و كه آنانخفاض و غور غير معهود عارض گردد و زير بغل نتو سر بازو ظاهر شود مثل 

د بدانند كن  در مفصل گردن بود و چون بينند كه مفاصل حركت نمياز ايندر خلع مفصل پاي عارض شود و ظاهرتر 

كه خلع اتم است بالجمله در خلع فك كه بفارسي منه گويند دهان گشاده ماند و دندانها برابر يكديگر نباشند و در 

خلع ترقوه يعني چيز گردن آنجا مغاك ظاهر شود و دست بر سر نرسد ودر خلع منكب يعني دوش كه برآمدن و 

ير دريابند اگر بانگشت تفحص نمايند و سر و دوش كج بود و بجاي باز رفتن او آسان بود در بغل نتو و بلندي مستد

مخالف دوش ديگر نمايند و موافق آن دست از پهلو و در نشيند و بهيچ حال دست بر پهلو نرسد مگر بسختي و درد 

 داخل منخلع به سويشديد و دست باال نتوان برد و حركت دشوار توان كرد و در خلع مفصل ورك يعني سرين اگر 

آماسيده نمايد  پاي ماؤف نسبت بپاي دوم درازتر گردد و زانوو مفصل بن ران دوتو نگردد و پيغولة ران برآمده و شود 

و اگر انخالع بطرف خارج بود پاي مذكور كوتاه شود نسبت بدوتو پيغولة ران در مغاك رود و در محاذي او از خلف 

 قدام منخلع شود و مريض بر بسط ساق به سوينمايد و اگر   داخل ميبه سوينتو و ورم و انتفاخ ظاهر گردد و زانو 

خود قادر بود و انثناي او ممكن نبود مگر به الم شديد و اگر ارادة مشي كند بر آن قادر نبود و گاهي با اين بول بسته 

ر موضع  خلع منخلع گردد پاي او كوتاه شود و بر آن بسط و قبض هر دو معتذر بود و سر ران دبه سويگردد و اگر 

  قريب مقعد ظاهر شود و در آن نتو پديد آيد و در كنج ران استرخا حادث شود و خلع و رك مزمن البته به نشود

  عالمات دثي و وهن

 بلند اندك كاواك ظاهر شود و از جانب محاذي او كه پوست بود نتو به موضع كه در مفصل آن استعالمت دثي 

 حركات در بعض آن را در خلع بلكه چنان چه آن معدوم نشود بلندي اندك محسوس گردد و جميع حركات با

 كه در آن عضو درد و كوفتگي پيدا بود و مع ذلك جميع حركات آن استجوانب ممكن بود و عالمت وهن دوهي 

  ممكن باشد در هر جانب ليكن بعضي حركات آسان بود و بعضي دشوار
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  عالمات استرخاي مفصل

 بر چيزي قائم كند بوضع طبيعي خود آن را از دست بردارند يا بيمار خود آن را  كه عضو گران نمايد وچونآن است

بازگردد بغير تكليف و باز چون بگذارند بمقدار عارضي رجوع نمايد و ايضاً خاصه اوست كه در مفصل نزد عود كاواكي 

ه مفصل را بمالئمت برجاي او  بايد كعالجپيدا شود و باشد كه اين كاواك چندان بود كه انگشت در آن توان درآورد 

آرند بعد از آن تسكين درد و ازالة ورم كنند و در دثي و وهن عضو را برفق بمالند و مورد و مغاث و خطمي سائيده 

ادوية  در عالج ضربه گذشت طال نمايند ضمادي كهبازردة تخم مرغ طال كنند و اگر با آن ورم باشد فصد كنند و 

 راوند دو درم با قدح جالب نيم گرم و كذا غاريقون درم يكالصبغ  مغاث و كذا فوهنافع خلع و دثي و وهن شرب 

 و كذا ماش باريك سوده  استبجالب و كذا فاوانيا و كذا جنطيانا و ضماد موميائي محلول به آب كه مجرب سويدي

ها و با روغن جوز و  سرشته و كذا راسن و كذا زيره و آرد گندم و عسل كه مجرب اوست و كذا انزروت تنبه شراب

كذا سرگين گاؤ گرماگرم و كذا كندر و آرد جو و آب برگ بيخ و كذا چقندر جوش داده و كذا آس و حب آن و كذا 

خاكستر چوب انجير و كذا برگ ريحان و كذا برادة چوب شمشاد بسفيدي بيضه و غبار آسيا سرشته و كذا زيت و 

كستر چوب انگور و كذا زوفاي رطب و سركه و كذا آب شوكران و آرد نمك و كذا روغن بادام شيرين و تلخ و كذا خا

 و عسل به سركه آميخته و كذا باقال به عسل و كذا صبر به آب مورد سرشته و كذا موي انسان سوخته گرم نيمجو 

ر پخته و كذا نان برنج خشك كرده سوده به آس سوده آميخته و كذا پياز نرگس و نطول آب مطبوخ سماق كوفته ه

 كه در ورم دثي يعني موچ درد كند آرد مونگ در سركه ديگرواحد مسكن الم و مزيل ورم خلع و دثي مرض است 

به  ببندند و ضماد برگ مورد و بيخ ني سوده گرم نيمسرشته نان از يك طرف بپزند و بطرف خام روغن گل ماليده 

 ببندند كه براي موچ مفيد است و كذا گرم نيم  جوزالقي سائيده با سركه هندي آميختهديگر سرشته نيز نافع عسل

يك  كه مرچ را در ديگر  استكهلي تل كوفته در آب پخته بر پارچه ماليده بر عضو ماؤف بستن نافع دثي و دهن

 به اصالح آرد اول آب گرم بسيار بر عضو ماؤف ريزند پس گل ارمني بسفيدي بيضة مرغ سرشته ليپ كنند و بر روز
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تخم مرغ ضماد كنند نيز مفيد افتد  نمايند تا دوا ميل بخشكي آرد و اگر عوض آن گيرد و زردةآتش عضو را گرم 

 براي درد موچ و ضربه نافع از بياض استاد مرحوم آرد گندم و دام زردچوب نيم دام قند سياه سه دام  كهييدوا

 به عملا نهاده بخورند و سه روز  حلوا پخته هالون مسلم شش ماشه در لقمة حلوبه طريقروغن زرد دو دام همه را 

 كه دهن و دثي و كسر را بغايت سودمند است مغز تخم بيدانجير مال كنگني آنبه هلدي كنجد سياه پيه ايضاًآرند 

 به گرم نيم همين اجزا را به عدهگردة بز مساوي كوفته در پارچه بسته گرم نموده تا دو سه ساعت تكميد كنند 

به  كه بعد باز آوردن عضو ضمادديد آن كنند و در ايام تابستان هر روز بايد ساخت بندند و روز سوم گشاده تج

 آيد ماش گل ارمني مرمكي گل خطمي سفيد گل سرخ هر كدام سه درم برگ مورد پنج كار به طبيعي در خلع شكل

 بيضة مرغ و  براي آماس موچ از بياض مذكور سفيدةايضاًدرم باريك سوده بسفيده تخم مرغ سرشته ضماد كنند 

 كنجد سياه دو دام گندم نيم دام ايضاً ليپ كنند گرم نيمنمك سنگ و زردچوب و لوله سجي سوده با هم آميخته 

 كه در خلع و دثي و كسر و ضربه و سقطه تسكين درد فوراً نمايد ايضاًسوده در شير گاؤ پخته بر موضع ليپ كنند 

 به قواممخلوط نموده روغن كنجد يكدام داخل كرده بپزند چون كندر يكدام زردچوب دو دام آرد ميده چهار دام 

حلوا آيد در ظرفي روغن كنجد داخل كرده دوا را در دو صره بسته در آن گذاشته بر اخگر گذارند تا گرم شود پس 

 به الكلتكميد كنند تا يك گهري پس همين دوا بر عضو ماؤف ضماد كرده بر پارچه بندند اغلب كه در دو سه روز 

 سفيد و گل سرخ و بنفشه خشك به صندل مسيحي گويد كه اگر با دثي حرارت شديد باشد اقوال حكماآرام شود 

و روغن گل سرشته ضماد كنند و اگر حرارت  به گالب  كافوردرم يك آرد جو سه درم زعفران پنج درمهر واحد 

م صبر چهار درم زعفران سه درم سك شديد نباشد اين ضماد كنند ماش بيست درم الدن ده درم گل ارمني ده در

سه درم به آب مورد و گالب و آب برگ سرد حل كرده و اگر موضع عصبي باشد با آن روغن نرگس بيند آميزند 

طال نمايند و خلع و كسر و التوا محتاج بكشيدن و  به گالب  مغاث گل ارمني هر واحد دو جزو مورد يك جزوديگر

درد پيدا كند و درد ورم آرد و دثي محتاج بغمز  در اين  سختيكه آندرد بود بهر قائم كردن بغايت مالئمت و قلت 
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 گل به روغنبايد كه بدواي مصلح او ضماد كنند و بمالئمت بربندند تا درد نيارد و مالش  كشيدن نيست بلكه مي

احب كامل نقل كرده كه  از شيخ و صجرجانيكنند و بر آن مورد سوده بپاشند و مالئم ببندند و تا روز سوم نگشايد 

 كه اول فصد رگي كنند كه بدان عضو پيوسته باشد پس يك آن استعالج همه انواع كسر و خلع و دثي و غيره 

مثقال گل ارمني با جالب مرتب از گالب بدهند و تلئين طبع بفلوس خيارشنبر و ترنجبين و تمرهندي يا آب لبالب 

و  تب  بادام و چون ازبه روغني لطيف است و موافق بود و غذا مزوره يا تمرهندي و بنفشه كنند و آب فواكه مسهل

 شود راست كنند و اگر با آن جراحت ر استآماس ايمن شوند نظر كنند اگر خلع به اندك كشيدن و راست كردن د

ده باشد يا ورم يا قرحه بود اول جراحت و ورم و قرحه را عالج كنند پس خلع را خاصه اگر خلع در مفصل بزرگ افتا

امتحان كنند اگر به آساني بجايش   كهآن استعالج آن دردمند بود و بيم باشد كه به تشنج ادا كند و اصل عالج 

توان برد بغير دردي عظيم بجاي آن باز برند و بجراحت و آماس التفات نكنند و اگر دردي عظيم كند دست از عالج 

بگشايند و هرگاه بسهولت داخل شود عالج ورم و قرحه كنند و اگر خلع باز دارند و اگر از بستن نيز درد عظيم شود 

 آرند و بعضي عالم از به عملكسر و خلع هر دو باشد و كشيدن در جانب واحد بود و تدبير هر دو امر ممكن بود 

اند كه بر دوش مردي سنگي گران افتاد و گوشت و پوست از آن باز شد حتي كه استخوان  متقدمين حكايت كرده

رف بازو برهنه پديد آمد و از زير او سر چنبر گردن از جاي خود بيرون آمد بعضي از مجبران جاهل استخوان را ط

بجايش برد و گوشت و پوست را بجاي او باز نهاد ضماد كرده بد بست آن گوشت گنده شد و بمجاورت او استخوان 

 زيت گرم كرده به روغن و آن جاي بريده را  كه مثل اين گوشت را ببايد بريدآن استفاسد گشت و سبز شد و ند

 تدبير در اصالح خلع مفرد و ساذج چنان باشد كه آن موضع را به آهستگي اندك اندك از چپ و و اماداغ كردند 

راست بجنبانند پس راست بكشند تا بجايش باز آيد و بسيار باشد كه از شنيدن آواز او معلوم شود كه استخوان 

بندند تا باز بيرون نشود و آماس بازدارد و بخرقة خشك بستن نشايد كه آن موضع را گرم كند بجايش باز آمد پس ب

آب برگ مورد تر ضماد ساخته خرقه  و بيم باشد كه آماس پديد آيد بلكه اولي تر آن باشد كه از مغاث و گل ارمني و
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حكم نبايد بست و عصابه كه بدان بدان تر كنند و به بندند و آرد بنوماش به آب مورد ضماد نيك است و سخت م

 از بهر زوال مفصل كنند مقوي عضو بايد چون مازو و گلنار ضمادي كهببندند از سه يا چهار بار زياده نبايد پيچيد و 

و اقاقيا و اندكي اشنه و قسط و جندبيدستر آميخته و اگر جوزالسرو و ابهل و ادوية فتق ضماد سازند روا بود و ايضاً 

 داخل مستقر او كه از آن زائل شده بازگردانند و به به سويل واجب است كه استخوان مسترخي را در طول مفاص

 استرخاي رطوبي باشد از به سبب مذكور شد و اگر طول چنان چهادوية قابضه مخلوط به ادوية مسخنه ضماد كنند 

 خلع فك باشد مبادرت برد آن و اگراخراج رطوبت به تحليل و تلئين مع تنقية بدن از آن رطوبت چاره نباشد 

آن آفتهاي بزرگ پديد آيد پس يكي را بفرمايند تا سر بيمار بگيرد و راست دارد و بيمار را  تأخير نمايند كه در

بفرمايند كه دهن را چندان كه تواند زياده بگشايد و نر انگشت در دهن او اندازند و بگوبند كه فك را گرفته به 

به  رفاده به عدهگي به آهستگي سوي پيش كشيده بجايش باز برند يك بارنبانند و آهستگي سوي چپ و راست بج

ي موم و روغن گل اندوده نهاده به بندند و مريض را بر پشت خوابانند و زير سر بالش نرم نهند و نگاه دارند كه قيروط

و روغن بنفشه در حمام بر آن سر بر بالش نگرداند و اگر در باز برون اين سرعت نكنند و سختي پديد آيد آب گرم 

 و اگر خلف يعني بطرف خويش كشند به سوي پس پشت بيمار نشينند و فك او به عدهبسيار ريزند تا نرم شود 

 دست بازوي او به يكها بسيار بندند و اگر خلع دوش باشد  خلع چنبر گردن باشد او را بدست راست كنند و برفاده

بغل او كنند و مهرة استخوان بازو بدان بردارند و اگر مدت زياده شود و صلب بگيرند و انگشت وسطي ديگر دست در 

گردد در حمام آب گرم و روغن گرم بر آن ريزند تا نرم شود پس بر پشت خوابانيده و كردهه كه نه بسيار سخت و 

 دست او را بطرف نه بسيار نرم باشد در بغل او نهاده پاشنه خويش در بغل او بر آن كرد سه نهند و زور كنند و

 كرده معتدل از ابريشم يا پنبه ساخته در بغل او نهاده بازوي او بر پهلو باز به عدهخويش كشند تا بجاي خود باز آيد 

آرند و صلب او را ببندند و هفت  نهند و ساعد بر بازو نهند و به بندند و عصابه در ديگر بغل انداخته بدان دست باز

خلع مرفق باشد مريض را بفرمايند تا كف دست گشاده دارد و شخصي را بگويند تا و اگر روز يا بيشتر بسته دارند 



1509 

 

ساعد او را بگيرد و بخالف كشيدة آن بكشد تا بيمار كشيده نشود و طبيب دست بر مفصل دارد چون بيند كه تمام 

ت را دو تا بايد كرد  گويد اگر خلع از طرف پيش باشد دسبقراطكشيده شد استخوان ساعد را بجايش باز برد و 

يعني ساعد را بر بازو بايد نهاد تا كف دست بسر و دوش رسد و مفصل بجاي خود باز شود و اگر باز پس گرديده 

 خلع ساعد و انگشتان دست باشد به آهستگي بكشند تا شكل و اگرباشد و منخلع شده بكشيدن بجايش باز بايد برد 

 خلع عصعص باشد انگشت وسطي در و اگربندند  ايش باز آيد پس بهمفصل و انگشتان راست گردد و استخوان بج

بندند و  مقعد بيمار كنند و مهرة عصعص را بجويند و قوت كنند تا بجايش باز رود پس ضماد مقوي بر نهند و به

رند  بزودي بجايش بآن رابيمار را طعام اندك دهند و مع ذلك طبع نرم دارند و اگر خلع سرين باشد واجب است كه 

 به سوي كه پاي را بكشند و اين است اسفل به سويخوف تعفن و فساد عضو است اما تدبير خلع ران  تأخير چه در

راست و چپ بجنبانند پس بجايش باز برند و ضماد نهاده بربندند پس نوار نرم بگيرند و يكسو نوار همچون ركاب 

 به سوي آن او ببندند و سر ديگر بر سر دوش او نهند و سازند و پاي او در آن ركاب كنند و آن نوار را بر ساق در

 اندرون منخلع شود بيمار به سويپشت و بغل او فرود آرند و بسينه او برگردانند و ببندند تا پاي نتواند كشيد و اگر 

را گرفته  كسي در نماز در ركوع ايستاده باشد و مردي قوي او را از جانب پيغمولة ران او چنان چهرا دو تو بدارند 

 اندرون كه بعربي طرف انسي به جانب سر ران چنان چهدارد پس سر ران او نزديك زانو بگيرند و بكشند و بجنبانند 

چنان  باز آيد پس آن بن زانو را با بال برآرند  است بيرون كه جانب وحشيبه سويگويند بكشند به اين طور كه ران 

 بيرون منخلع شده باشد با هم بدين طريق بجايش به سويبندند واگر  برابر جاي خويش آيد بجايش باز برند و بكه

 پيش باز پس افتاده باشد ران او بنوار ببندند به سويباز برند ليكن كشيدن ران و جنبانيدن بر خالف اين بايد و اگر 

د كنند و ببندند و و مردي قوي آن نوار بر دوش بردارد تا بدان پاي آويخته شود و مهرة ران بجايش باز رود پس ضما

اگر مفصل زانو از جاي خويش بيرون آيد بيمار را بر كرسي نشانند و مردي قوي ران او را نگاهدارد و ديگري دست 

دارند بباال بركشاند و   نگاه ميآن رادر بلغهاي او كند و ديگري استخوان ساق او بگيرد و بكشد و آن دو مرد كه 
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استخوان برابر جاي خويش آيد و خود بجايش باز شود و در حال ضماد برنهند و استاد رواد دست بر مفصل دارد تا 

 آئينة زانو بلغزد و از جاي خويش بيرون شود پاي بيمار راست  فرو كشند و آئينة زانو را بجنبانند و و اگرببندند 

فتن بدان جانب بازدارد و ضماد ها برنهند تا او را نگاهدارد و از ر بجايش باز برند و آن جانب كه لغزيده باشد رفاده

 مفصل شتالنگ از جاي و اگركرده ببندند تا پاي دو تو نتواند كرد و چون بگشايند زانو به آهستگي دوتو كنند 

خويش بيرون آيد عالجش هم بكشيدن بايد كرد همچون بندگاه زانو ليكن اگر تمام از جاي بيرون آمده باشد و زود 

 اين چوب ستون در ميان چنان كهني در زمين فرو برند محكم و بيمار را بقفا بخوابانند بجايش باز نرود بايد كه ستو

هر دو ران او باشد و پارچه بر آن چوب بچيند تا وقت كشيدن پاي بن ران را از چوب اذيت نرسد پس مردي بقوت 

طور كشيده شود بندگاه ساق را نگاهدارد و ديگري پاي را بقوت بكشد و طبيب دست بر مفصل دارد تا چون بدين 

 ضماد برنهند و ببندند و بند چنان بايد كه بكف پاي فرودارند و برگردانند و باالي شتالنگ به عدهبجايش باز شود 

 بند دردمند نشود و بيمار را چهل روز از رفتن بازدارند و اگر پيش از از اينبندند و عصب پاشنه را نگاهدارند تا 

ي كنند بندگاه ضعيف شود و باز بيرون آيد و مفصل انگشتان پاي بكشيدن بجايش  مفصل محكم شود حركتكه آن

باز شود همچون مفصل انگشتان دست و همه بندها كه بجايش باز بندد راست كنند اگر سختي و ناهمواري آنجا 

ع واقع در  گويد كه در جميع خلسمرقندي به ادوية ملينه كه در عالج اورام صلب گذشت عالج كنند آن رابماند 

به  او باز آرند تا اشكال او هموار گردد به موضع بكشند نه بسختي و آن را كه به آهستگي آن استسائر اعضا سزاوار 

 بضماد مقوي مثل مغاث و اقاقيا و گل ارمني و صبر و مر و ماش مقشر به آب مورد ضماد كنند و برباطات موافق عده

تر   و رنگ سازند بلكه قبل حدوث ورم مبادرت بدان نمايند و دثي اگر قويآن بربندند و نشايد كه درد و عضو منخلع

باشد ببرگ اثل و سرو و بيد و سك و گل سرخ و گل ارمني و اقاقيا و خطمي و ماش و اكليل الملك و صندل سرخ 

وفل بسفيدة ضماد كنند تا عضو را سخت و محكم كند و اگر با آن ورم حار بود بماش و مغاث و گلنار و اقاقيا و ف

 بعالج او پردازند به عدهبيضه ضماد نمايند و هرگاه در دثي و وهن خوف حدوث ورم باشد بايد كه بزودي فصد كنند 
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 واجب كنند و از گوشت و شيريني به قدر گويد كه اگر با دثي ورم باشد فصد و اخراج خون خجندي و ابن الياس

 سفيد هر واحد ده درم بنوشند و غذا مزوره ماش مقشر به شكرحذر نمايند و هر صبح سكنجبين ساده يا تمرهندي 

سرشته بر موضع ورم طال  به گالب  بادام و اسفاناخ خورند و بگيرند اقاقيا و صندلين مساوي و كوفته بيختهبه مغز

الطيب قسط گلنار اشنه   سنبلديگر فوفل اقاقيا تخم تمرهندي مازو و مورد قشور كند جو سريش ديگركنند 

كي آرد جو خاكستر چوب انگور مساوي بسفيدة بيضة سرشته بر آن نهند و اگر قبض باشد تلئين طبع بحقنة مصط

 احتياج كنند و از اشياي نافعه شرب موميائي است و آن در جبر و خلع ددثي و مانند به قدر به مسهللين و فتيله يا 

مثل مازو و اقاقيا و مورد و مغاث و غري  گويد كه خلع بد رود ربط مختص است بلصوق انطاكيآن عجيب است 

كند مجرد رود ربط و  السمك و آرد كرسنه و عدس و شونيز و گل سرخ خشك و روغن گل و در جبردثي كفايت مي

به درد باقي ماند  در اين گاهي ضمادات كفايت باشد و در وهن تغميز به ادهان و خرقة گرم براحت كافي بود و گاهي

صورت بعد جبر عالج بمستفرغات و دلك بر  در اين  قبول كندآن راضعف عضو پس بسهولت  انحالل مواد و سبب

 آن را تصلب چيزي زير آن كه دوا به سبب عضو داعي گردد به شرطاختالف انواع آن هر دو كنند و گاهي حاجت 

  تحليل نكرده باشد باالي جلد

  اعيا

 كالل او بواسطة به سبب يا عضوي است از فعل او يعني ماندگي و آن عام بود يا خاص و حقيقت او عجز بدن

 فرط به سببانصباب خلط و سببش فرط رطوبت است و اگرچه مزاجي بود كه بر غيروجه طبيعي سيالن كند يا  

حرارت كه خلط را سائل گرداند و يا معالجة شاق بر بدن مثل برداشتن بار گران و لعب چوگان و افراط رياضت و 

 حركت بدشواري تواند كرد خصوصاً چنان كهن بسيار و غير آن كه از آن بستگي اعضا پديد آيد استحمام و راه رفت

 خربزه مؤلد رطوبت باشد چون شير و چيزي كهدر مرطوبين و فصل معادن رطوبات مثل زمستان و ربيع و خوردن 

در اصل بعدم ضربان و نخس پس اگر بر جميع مفاصل سيالن نمايد آن عام بود واال خاص و فرق ميان اين و وجع مف
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 و جواز بودن اين از خلط صحيح بخالف وجع مفاصل توان كرد و عالمتش ثقل و كسل و تمدد است پس اگر با اينجا

 اگر دموي عالجبود دموي باشد واال بلغمي و نبض در آن عظيم و شاهق سريع در حار ربطي در بارد باشد  تب آن

ز عضو مقابل در خاص بعد از آن ماءالشعير و آلو بخارا و صندل و زرشك و باشد فصد كنند از باسليق در عام و ا

 آرند و تبريد مزاج ببوئيدن به عمل وجع مفاصل دموي به دستورسفرجل و امثال آن بنوشند و مسهل و غير آن 

شه و روغن  روغن بنفبه مثلرياحين بارده مثل مورد و بنفشه و تناول مثل عدس و باقال و چقندر و كاهو و تدهين 

گل و روغن نيلوفر و استحمام به آب سرد كنند و اگر بلغمي باشد اوالً بشبت و ترب و عسل و آب گرم و بوره قي 

كنند پس استعمال مسهالت بلغم مثل حب ايارج و تناول قلية مبرز به افاويه و پوشيدن جامة پشمي و استعمال 

يد كه در هر دو نوع از آفتاب اجتناب نمايند و از مجربات ي گرم مثل روغن قسط و بابونه و خراما و باها روغن

انطاكي خواب كردن بر سبوس گندم و شونيز هر دو گرم كرده يا بستن آنها بر عضو ماؤف است و خوردن اين حبوب 

تا يك مثقال هر روز به آب گرم تربد سفيد غاريقون هليلة زرد هر واحد يك جزو مصطكي كتيرا هر واحد ربع جزو 

 استعمال اين روغن برگ مورد و مازوي سبز محلب ميعة به عدهته بيخته به آب باديان سرشته حبها سازند كوف

الغار پوست خشخاش هر واحد ربع جزو در سركه بجوشانند تا همچو مرهم گردد  يابسه هر واحد نيم جزو اشق حب

وغن بماند پس صاف كرده استعمال  ركه آنپزند تا  بدان طال كنند و گاهي در آن روغن كنجد داخل كرده مي

به كنند و بهر اين ادويه بسيار است بهترين آن نوشيدن شير گاؤ است در ساعتي كه بدوشند و مالش بهروزه  مي

 كه آن بدون ر است گداخته و خوردن كرنب بجوز و سير و كذا نيل هندي به انيسون و اگر ثوم را همچنان دزيت

بسته به آب روغن زيت چندان بجوشانند كه مهرا شود و از جرم آن صورتي باقي چيزي از آن جدا كنند در ديگ سر

نماند آنگاه صاف نموده بردارند ماليدن اين روغن براي اعياد و مفاصل و زمانة مانع برخاستن و دير آمدن كودكان 

 سويدي شرب و  قولبه نيكو است و در اينجابرفتار از ذخائر مصونه است و همه آنچه در عالج وجع مفاصل گذشت 

 و كذا روغن غار و كذا روغن ايرسا و كذا روغن ياسمين و كذا روغن بطم به زيتنطول بابونه و تمريخ نمك مخلوط 
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 بابونه و شرب شراب كهنه خوشبو و نطول مطبوخ بيخ رجل الغراب و بخور قنه به روغنو كذا بيخ انجدان مخلوط 

 گل به روغنهاي پا را   رفتن مانده شوند خود را مشت مال نمايند و عضله راهبه سببهر واحد نافع اعيا است و اگر 

 رياضت باشد ناخنها را بهر روغن كه ميسر شود چرب به سبب آنچه رازي به قوليا بابونه و يا روغن شبت بمالند و 

زانو بايستند بدون كنند و اگر تابستان باشد در آب سرد و اگر زمستان باشد اندر آب گرم درآيند و يا از پاي تا 

ريختن آب بر بدن و روغن حنا بمالند و گاهي اعيا از استفراغ حادث شود و در اعياي استفراغي تقويت به اغذيه و 

  است به مرض ادوية مقويه بايد كرد و اعياي مادي منذر

  سموم

ا نبايته يا حيوانيه بود و  سموم يا مثروبه است يا ملذوعة منهوشه و سموم مشروبه يا معدنيه يكه آنيعني زهرها بد

ت و لذع كند و يا به افراط خروج در حرارت و برودت و گويند كه جمله سموم سه به حداين هر سه افساد بدن يا 

قسم ايت يكي فاعل بكيفيت دوم فاعل بصورت نوعيه و جمله جوهر او سوم فاعل به اين هر دو پس آنچه بكيفيت 

 احتراق و تلهب باشد چون فرفيون يا با جماد و تخدير چون افيون يا به  طريقبهخود فعل كند تاثير او در بدن يا 

تسديد مجاري نفس چون مرداسنگ يا بتقطيع چون زنگار يا بتعفين چون بيش و اين بدترين انواع است و آنچه 

عل كند بصورت نوعيه و جمله جوهر خود فعل كند چون سموم هالهل است و آنچه بكيفيت و صورت نوعيه هر دو ف

 كه مضاد بدن انسان بصورت نوعيه و جمله آن است تمام قتل كند به سرعتمثل سم مار و عقرب است و سموم كه 

جوهر خود باشد پس اگر انسان را نزد شرب سم مثل لذع و تقطيع و مغص و اكال حادث شود دريابند كه سم از 

ته و اگر التهاب شديد و درد در عروق و عرق و قبيل ادوية حاره حادة حريفه است مثل زرنيخ و شك و سيماب كش

 سم قاتل بحرارت اوست مثل فرفيون و اگر سبات كه آنسرخي چشم و كرب و قلق و عطش پديد آيد داللت كند بر 

 سم از قبيل مخدرات است مثل افيون و بيخ و يبروج و كه آنو خدر و سردي دست و پا حادث شود داللت كند بر 

وط نفس و انحالل قوت و عرق سرد و غشي ظاهر نه شود آن از سمومي باشد كه مضاد بدن اگر غير از ذبول سق
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بجملة جوهر او بود و آن ردي ترين سموم است و هرگاه مسموم را غشي و تقلب حدقه و سرخي چشم و اخراج زبان 

لت بر مضرت او و سقوط نبض و عرق سرد ظاهر شود اميد حيات او نيست و اگر مسموم را يرقان حادث شود دال

 اختالط عقل و تشنج پيدا شود آن را غشي حادث گردد بر اضرار او بقلب داللت نمايد و اگر آن رابجگر كند و اگر 

داللت بر اضرار او بدماغ كند و گاهي از بوئيدن دهن مسموم و نظر كردن برقي كه او كند نيز سم ماكول شناخته 

ارض شود احساس حركت مورچه در زبان و دهان و حكه مثل حركت  مسموم را عچيزي كهشود و گويند اول  مي

مورچه است پس اگر سوم قوي باشد مع ذلك يبس حرقت و خشونت در دهان و صالبت در زبان و احتراق محسوس 

  گردد بعد از آن غثيان و الم در فم معده و انعصار معده دريابد

  تحرز از سموم

خوردن طعام و شراب از دست غير خصوصاً چيزهائيكه طعم آنها غالب باشد كسي را كه خوف از سم باشد بايد كه از 

 حقيقت آن معلوم چيزي كه بوي آن غالب بود احتراز نمايد و چيزي كهچون نمكين و شيرين و تيز و ترش يا 

ي و نباشد نبايد كه در دهن بگيرد يا ببويد و يا در بدن بمالد و واجب است كه بر مكان خصومت د رحالت گرسنگ

تشنگي شديد حاضر نشود بلكه طعام و آب خورده برود و ايضاً الزم است كه عادت تناول ادوية دافع مضرت سموم و 

باب مثروديطوس است كه منفعت او تجربه كرده شده  در اين مقوي قلب و اعضاي رئيسه نمايد و اشرف و اقوي آنها

 نمك جريش دو نيم درم و باريك درم يكغز جوز و ترياق الطين و همچنين بگيرند برگ سداب خشك ده درم م

بسايند كه اين را در دفع مضرت سموم فعل عجيب است و يا بگيرند جوز مقشر يك جزو و نمك جريش و سداب 

يكه بدان دوا سرشته شود و جدوار در دفع مضرت جمله سموم به قدرخشك هر واحد سدس جز دو انجير سفيد 

 سداب جوشندو همچنين نمك سداب يا انجير يا به مطبوخك يك نيم درم عجيب است و ايضاً تخم شلجم كوچ

فندق و جوز و يا فندق و انجير خشك با نمك خوردن و پودينة نهري و برگ سداب با شراب و بغير شراب خوردن 

وم  چيزي از سمآن راسود دارد و خواتيم بحيره در شراب نافع و گويند كه اگر كسي هر روز شونيز كوفته بخورد 
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 و كذا گل انجير بر نهار قبل خوردن طعام ضرر طعا مسموم به شير يا به شرابضرر نكند و كذا اجون يك مثقال 

دفع كند و الزم است بر محترز كه جمله تحرز او صرف از آن نباشد كه كسي او را زهر خوراند بلكه از خوردن آن 

 اتفاق افتد كه چيزي كه آنكه اجتناب نكند بهر بنفسه نيز باشد چه گاهي امري غريب او را چنان عارض شود 

 كه آنخبيث مثل عظايه و رتيالت و عقرب و ماردر ظرف پختن طعام يا در ظرفيكه در آن شراب باشد بيفتد از بهر 

 آن كنند و باشد كه در خم شراب بميرد و باشد كه به سويبسيار جانوران بوي شراب و شير را دوست دارند و قصد 

باب نيز احتياط بايد كرد و از اطعمة و اشربة كه بي سرپوش گذاشته  در اين  بخورد و در آن قي كنداز آن شراب

باشد اجتناب نمايد ودر زير درختان بزرگ و ميان گياه و نزديك آشيانه تقلق و كالغ و هوام بدون بخور شاخ گاؤ 

 آن رارت بر صيد حيوان ذي سم نكند و كوي و امثال آن نچسپد و در شب چراغ نزديك خود ندارد و بايد كه جسا

بدست نگيرد و آشيانة غراب و لقلق در خانه نگذارد و نگاهداشتن طيور و حيوانات كه طعمة حشرات كند چون 

 و نزد خود داشتن ادوية ترياقيه از نيكو استطاؤس و كبوتر و مرغ خانگي و راسو و گربه و امثال آن در خانة 

 حفظ او نمايد مثل چيزي كهد كسي را كه خوف از سم باشد بايد كه سبقت نمايد بهر  گويانطاكي است و  ضروريات

الغار و جنطيانا باشد و كذا انجير و جوز و نمك و سداب  دواءالمسك و ترياق و آنچه مركب از گل مختوم و حب

ح و قوتها است چون مساوي و شونيز و شلجم بري چون هر دو با سه چند انجير سفيد بسايند و اين همه حافظ اروا

 ادوية ترياقيه كه آن بدذكر ادوية نافع جميع سموم به شراب استعمال كند و كذا پودينة مطبوخ آن راخائف سم 

كه در جميع اقسام زهرها بالخاصيت نافع است از آنجمله فادزهر معدني عين زهرمهره خطائي است و قدر شربت آن 

اني مقدار شربت اين از يك قيراط تا دوازده قيراط است بايد كه هر كدام از سه نخود تا دو دانگ است و فادزهر حيو

يا عرق كيور يا عرق بيدمشك سائيده بدهند و نارجيل دريائي يك قيراط دهند و تا  به گالب ها بر روي سنگاز اين

تا چهار دانگ قي كند مكرر بايد داد و اگر قي نكند عالمت خالص از سم بود و جدوار يعني نربسي قدر شربت آن 

 كه نيم درم خروس را آن استبود و ترياق فاروق و ترياق طين مختوم و مثروديطوس بدهند و عالمت جودت ترياق 
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زمان  در اين بخورانند و مار يا ديگري از هوام قتال بر آن مسلط كنند اگر خروس نميرد ترياق نيك و با قوت است و

كند قدر  آرند آنهم فائده مي س متعذر است مگر مردم كه از اطراف ميرسيدن اجزاي ترياق فاروق و مثروديطوبه هم

شربت ترياق فاروق در گزيدن مار و سگ ديوانه يك مثقال است و در گزيدن عقرب نيم درم و در گزيدن زنبور 

گل  ترياق گل مختوم بگيرند صفتدانگي و نيم با سركه و قدر شربت مثروديطوس قدري زياده از ترايق فاروق است 

 قدر به سرشند سه وزن ادويه به عسل گاؤ چرب كنند و به روغنالغار و ايرسا مساوي كوفته و بيخته  مختوم و حب

 كه چون مسموم بخورد قي آورد و اگر قي نيارد دليل آن باشد كه سم نخورده اين استشربت يك درم و خاصيت 

و با شراب و كذا شرب طبيخ كرفس مع بيخ او و نويسند كه شرب مغز پستة كوفته تنها   و غيره ميسويدياست و 

 و كذا زيت گرم و كذا مردنه شعيره و كذا طبيخ به شرابكذا برگ آزاد درخت و كذا گل مختوم نيم درم تنها و 

به جمله اجزاي خبازي و قدر شربت از تخم آن تا پنج درم و از آب آن تا پنجاه درم است و كذا جاؤشير يك درم 

به  كذا افسنتين رومي از يك مثقال تا دو مثال و در مطبوخ او از پنج درم تا ده درم و كذا خسك  و كذا سنا وعسل

 و كذا احشاي راسو به شراب و كذا لبن بلسان وكذا زراوند مدحرج و فلفل و كذا پوست بيخ كبر تا سه درم شراب

 و كذا به سركه و كذا ايرسا به شرابخشك كرده دو مثقال و كذا تخم ترنج دو مثقال و كذا باداورد و كذا زيره 

عنصل بريان و كذا ترشي تارنج و كذا گل ارمني يك مثقال و كذا شربت حماض و كذا زرنباد كه نزد حكما بدل 

 و كذا اسارون و كذا درونج و كذا دماغ ماكيان بريان و كذا شورباي به شرابجدوار است و كذا سكبنيج و كذا قردمانا 

 و كذا بيخ نارنج به شراب پخته و كذا غافث به شراب سياه يا سفيد يك مثقال و كذا اشنه بط فربه و كذا فلفل

خشك كرده سوده و كذا سليخه و كذا عسل تا پانزده مثقال و كذا ريوند و كذا لحيةالتيس و كذا برگ و شاخ نرم 

ند طويل دو درم هر واحد نافع  پخته و كذا دوقو و شرب و ضماد زراوبه شرابفرنجمشك و تخم او كوفته مع زعفران 

 عالج مشترك بجميع سموم مفرحات ياقوتيه و ترياق اربعه و غيره است و قرشي به قولجميع سموم قتاله است و 

 سرشته به به عسل يك درم شيح ارمني دو درم و هر يك كه بگيرند تخم انجدان و بيخ آن اين استاز ادوية جيده 
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فرمايد   ميشيخترين ادويه است و  ه ابن عرس بري در دفع سموم از قويآب سيب بخورانند و گوشت خشك كرد

 كه با زهر برابري كند و نگذارد كه اثر او بدل رسد مثل ترياق و آن استكه ادوية مشتركة براي دفع مضرت سموم 

باب عجيب اين  در اند كه ابهل مثروديطوس و فادزهرها كه مجرب باشد و گل مختوم و ترياق آن و ترايق اربعه گفته

 بخورند و ايضاً پودينة و تخم به شرابنظير است و دواي مرتب از آن بغايت سودمند بود و بيخ بخور مريم چون  و بي

 و پرسياؤشان و خبازي و برگ او و آب مطبوخ او و ايضاً دارچيني و مغز سر به شرابشجلم و ايضاً غاريقون دو درم 

ستر يك مثقال با روغن زيت دو اوقية و ايضاً قيصوم سه درم به آب حك خرگوش با سركه دو اوقية و يا جندبيد

كوفته افشرده بنوشانند و تخم گزر و خصوصاً اقليطي و حلتيت و طبيخ جعده و سيساليوس و تخم درخت سكبينج 

دواي مركب بگيرند تخم درخت سكبينج بري و جندبيدستر و برگ ني هر واحد يك جزو شحم صفت عجيب است 

 بندقة بزرگ از آن بخورانند و دواي تخم انجدان و گوشت ابن عرس در قول قرشي به قدرسه چند همه حنظل 

باب خاصيت عجيب است و بگيرند  در اين آن را گويد كه آب برگ سيب سه اوقيه بدهند كه ابن الياسگذشت و 

باب بغايت  در اين خورند كهآب برگ سيب سه اوقيه و گل ارمني يك مثقال و شيح ارمني يك درم و به آب سيب ب

 ريحاني يا به شرابنافع است و تخم شلجم و پرسياوشان و خبازي و دارچيني و مغز خرگوش مساوي كوفته بيخته 

 كه مشهور نباشد يا آنچه مريض اظهار آن نمايد عالج آن از ملذوعه سموم مشروبه و تعليمبيست درم سركه بخورند 

 اوال عالج كلي سوم مشروبه در اينجااز آن معلوم شود بعالج خاص آن پردازند و عالج كلي آن كنند و هرگاه قسمي 

 از سموم مشروبة معدنيه و نبايته و حيوانيه و سپس عالج كلي سموم هر يكمرقوم مي شود و بعد آن عالج خاص 

   و منهوشه و ملسوعه مسطور گرددملذوعه از سموم هر يك و بعد آن عالج خاص ملذوعه

  موم مشروبهعالج كلي س

 و روغن گرم نيمبايد كه بزودي از آب  اگر سم از جمله سموم مشروبه باشد در حالتيكه اندك تغير محسوس شود مي

كنجد مكرر قي كنند بعد از آن شير گاؤ و روغن گاؤ خورند و اگر از شير و روغن قي كنند نيز مناسب است و منع از 
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شد و اين از گرمي معده و امعا و تشنگي و خشكي دهن معلوم مي خواب تا يك روز الزم بود پس اگر سم گرم با

صورت لعاب اسپغول و شير تازه و دوغ گاؤ و روغن بادام و صندل و گالب و هندوانه و مانند آن هر كدام  در اين شود

 كه باشد بر برف سرد كرده بدهند و همچنين قرص كافور و مفرح بارد و آش جو بياشامند و حوالي دل و جگر

حسي  و صندل تر كرده بر سينه گذارند و اگر سم بارد باشد و اين از بي به گالب اضمدة بارده ضماد كنند و پارچه

صورت نيز بمجرد دريافت اين عوارض مكرر قي  در اين شود اعضا و سردي بدن و عرق سرد و ثقل اعضا معلوم مي

 مزاج مريض و مثروديطوس و ترياق به حسباشد كنانيده شراب كهنه كه از يك سال تا دو سال بر آن گذاشته ب

اربعه و ترياق فاروق و دواءالمسك حار و مفرح حار و پياز و سير و جدوار و جنطيانا يك مثقال و حلتيت يعني انگوزة 

  زياده باشد اصالح آن عضو بيشتر منظور دارند مثال اگر اثرعضوي كهتا نيم مثقال و مانند آن بايد داد و اثر سم بهر 

 آرند و علي هذاالقياس و به عمل شود مسهل نرم به معده برند و اگر كار بهضرر بجگر محسوس شود ادوية مدره 

 ترياق اربعه صفتشورباي مرغ خورند و روغن ياسمين و رون نرگس و روغن گل و مانند آن بر دل و جگر طال كنند 

 سه وزن به عسل گاؤ چرب كنند و به روغن بيخته الغار زراوند طويل همه مساوي الوزن كوفته مرمكي جنطيانا حب

 قانون عالج كسي كه زهر خورده باشد چنين الرئيس شيخ و قدر شربت يك مثقال به آب گرم به سرشندادويه 

 قوت او در بدن پراكنده شود كه آناند پيش از  نوشته واجب است مدافعت نكنند بلكه هرگاه معلوم شود كه زهر داده

 توانند و كه آن و روغن كنجد و زيت نمايند و قي كنند و در آن مبالغه نمايند چندگرم نيم آب مبادرت بنوشيدن

 حضض و پيه مرغابي مخلوط كرده به زيتروغن طبيخ شبت و اندك بوره آميزند و گاهي  در اين  كهآن استبهتر 

 آن آب و روغن بسيار بود و اگر  ادويه و از غير او نوشيده شوداز اين كه آنچه براي قي آن استمي شود و بهتر 

 اگر او قي نشود قوت سم را بشكند و بر آن غلبه نمايد و چون قي كه آناغذيه خورند هم بسيار باشد بهر 

االمكان كرده باشند شير بسيار بنوشند كه اين تيزي سم را بشكند و اگر از شير نيز قي شو نيك باشد و ايضاً  حتي

 شير بسيار بنوشند و مسكه از شير به عدهگاؤ بخورند زهر را بقي يا اسهال دفع كند اگر طبيخ تخم ابخره با روغن 
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بهتر بود و ايضاً طبيخ بزركتان و كذا شراب شيرين با پيه بط گداخته سود دارد و همچنين آب خاكستر چوب انگور 

اسافل فرود آمده و اگر و واجب است كه بعد قي حقنه كنند و خصوصاً چون معلوم كنند كه مضرت زهر به امعا و 

 باشد هم تدبير قي و هم تدبير اسهال بايد و در ميان آن از امر نوشيدن شير غافل نباشند و اگر از ايناضطراب زياده 

 او بهتر مدد بردفع سم كند و خصوصاً چون آن را كه آن برند بهر كار بهحاجت بخوردن مثل ترياق گل مختوم افتد 

آن سم را بقي دفع كند و ايضاً حب بلسان زوفاي خشك تخم شلجم بري فلفل سفيد و در ابتداي امر بخورند كه 

الطيب فقاح اذخر هر  سياه دارفلفل وج انيسون فطرالساليون اسارون زيره سياه بزرالبنج هر واحد چهار درم سنبل

 باقالي به قدر  و با شراببه سرشند به عسلواحد پنج درم سليخه هژده درم حماما زعفران هر واحد شش درم 

 همين فعل كند و قومي گفته كه چون سرگين خروس بخورانند در به شرابرومي بخورند و خوردن گل مختوم 

حال زهر را بقي برآرد و ايضاً آنچه بخورانند عصارة فراسيون و برگ ني و ناردين و تخم گزر و جندبيدستر و انجير 

به  كه بارزد چهار درم و مرمكي يك درم اين استه است باب ستود در اين خشك و بندق و سداب است و آنچه

 شيرين بخورند و  چون بعد قي التهاب شديد عارض شود آب يخ و روغن گل بنوشند و بدان قي كنن و الزم شراب

است كه خواب نكنند البته و نگذارند كه تحير كند بلكه واجب است كه بيدار كنند و قريب او آواز بزرگ دهند و 

 در باب او مذكور است عالج كنند و اين ظاهر شدن بدان چهورت ظاهر شود و سم معلوم گردد هر سم را رهرگاه ص

 معلوم شود كه آن از كدام نوع كه آن معلوم شود كه آن زهر از كدام جنس است و دوم كه آنبر دو وجه بود يكي 

 شير و مسكة و به مثل پس عالجش  كه دريافت نمايند كه آن سم از مقطعات حاده استاين استاست مثال اول 

 گاؤ هرچه تيزي آن بشكند بايد كرد و يا بدانند كه آن زهر از جمله به روغن بادام يا به روغنفالودة سيال مرتب 

سموم ملتهبه است تبريد او بكافور و گالب و آب گشنيز و مانند آن همه بر يخ سرد كرده بايد كرد و اعضاي رئيسة 

 سرد كنند و آنچه مثل اين را بسيار نفع كند و دوغ گاو سرد آن را غير ضماد كنند و هر وقت  طحلب وبه مثلاو را 

كرده است و اگر حاجت فصد افتد بايد كرد و يا معلوم كنند كه آن زهر از مخدرات است پس ترياق كبير و 

يابند كه آن سم مضاد  آميخته و يا دربه شرابدواءالحلتيت در شراب صرف استعمال كنند و همچنين سير سوده 
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جوهر آدمي است عالج آن بمثروديطوس و ترياق و دواءالمسك و فادزهر كنند و ماءاللحم و شراب استعمال كنند و 

مريض و مسكن او را خوشبو نمايند و جامة خوشبو بپوشانند و عطسه آورند و فم معدة او بمالند و در دهان او باد 

 مذكور گردد و بالجمله ادوية بدان چهع سم دريافت گردد عالج خاص آن كنند بدمند و موي او بر كنند و هرگاه نو

كنند مثل شير و فادزهر و يا بدان  نوشانند يا بدان ارادة شكستن تيزي زهر و تغير جوهر او مي  سموم ميبه سببكه 

ثل خوردن سير در شراب كنند م كنند مثل گل مختوم و يا بدان ارادة مقابلة كيفيت او مي ارادة اخراج جوهر سم مي

بايد كه در آن تساهل   و غيرهما گويند كسيكه زهر خورده باشد ميصاحب كامل و ابن الياسبراي عقرب گزيده 

 معلوم شود كه آن از كدام قسم سموم خورده است بلكه واجب است كه همگي كه آننكنند و صبر ننمايند تا 

 كنجد داخل به روغنكنند و در دهن انگشت يا پر مرغ مبلول  بسيار و روغن كنجد گرم نيممبادرت بنوشيدن آب 

 قوت زهر در معده و بدان قرار گيرد و مبالغه تمام در كه آنكنند و بدان قي نمايند و معده را پاك سازند قبل از 

  در آن شبت و بورق يا نمك و جوزالقي جوشانيده باشندآبي كهتنقية معده كنند و اگر قي بر آن دشوار گردد 

نوشيده قي كنند بعد از آن شير بسيار و روغن گاؤ بنوشند و نوشيدن شير با مسكه بهتر از نوشيدن شير با روغن 

است پس اگر در معده و امعا سوزش و التهاب و تشنگي و كرب و خشكي دهن دريابند يقين كنند كه دواي سمي 

ول و لعاب بهدانه و تخم كتان و شير تازه و و لعاب اسپغ به گالب بايد كه روغن گل و روغن بنفشه حاد است مي

 بادام و روغن به روغن بادام بنوشانند و غذا شورباي ماكيان فربه يا حريرة معمول از نشاسته به روغنماءالشعير 

بنفشه و شكر بدهند و انار ميخوش يا شيرين يا سيب و بهي بمكند و كاهو و خيار و بادرنگ و شفتالو و آلو دهند 

ين و گالب و كافور ضماد كنند و بر سينه و شكم پارچة كتان به صندللة مبارك و كاسني بخورند بر جگر دانه و بق

در و صندل بدارند و ترياق گل مختوم يك مثقال در اول امر بدهند و نسخة آن مسطور شد ليكن  به گالب مبلول

 و اگر حرقت به سرشند به زيت نوشته كه الغار و گل مختوم هر واحد سه درم و ايرسا دو درم است و  وزن حباينجا

 آرند بنفشه خشك و نيلوفر هر به عملو لهيب شديد باشد و بدين تدبير ساكن نشود اين حقنة لينه مسكن لذع 
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واحد سه درم عناب سپستان هر واحد سي عدد سبوس گندم يك كف جو كوفته دو كف همه را در دو رطل آب 

 گرم نيمده روغن بنفشه و روغن نيلوفر هر واحد بيست درم بر آن انداخته  رطل آيد صاف كربه يكبجوشانند تا 

حقنة كنند و هرگاه معلوم شود كه سم از ملينات است آب يخ و پوست بر برف سرد كرده و روغن گل و قرص كافور 

رئيسه ضماد طحلب و دوغ گاؤ و آب فواكه بارده مثل آب انارين و آب خيار و تربوز و مانند آن بنوشانند و بر اعضاي 

و صندلين سازند و اگر جهود و سبات و گراني در دست و پا و زبان احادث شود بدانند كه آن از مخدرات است پس 

شراب كهنه صرف و سداب و يا آب سداب با پودينة كوهي و قسط و فلفل و عاقرقرحا و قردمانا مساوي بياشامند و 

 آن مرصاف قسط برگ سداب پودينه فلفل صفتءالحلتيت بخورانند اگر ترياق و مثروديطوس حاضر نباشد اين دوا

 شربتي از آن يك به سرشند كف گرفته به عسلعاقرقرحا قردمانا هر واحد ده درم حلتيت برابر همه باريك سائيده 

رده مثقال و يا نيم مثقال و يا اين دوا دهند بگيرند مر صاف يك درم قنه دو درم مر را سوده با قدري شراب تر ك

 در آن سداب و پودينه و آبي كهبخورند و يا برگ سداب و جوز و انجير و نمك بخورانند و تكميد معده و امعا به 

نمام پخته باشند بايد كرد و بدن او بمالند تا سرخ شود و بنخودآب معمول بماكيان فربه و شبت و دارچيني و 

 آرند بگيرند سناي مكي به عملاجت بود اين حقنة حاده خولنجان و فلفل و زيره و روغن ديت غذا سازند و اگر ح

به هفت درم قنطوريون دقيق و نطرون و جاؤشير و سكبينج هر واحد سه درم همه را در دو رطل آب بجوشانند تا 

 آيد صاف كرده بر آن روغن زيت و روغن زنبق هر واحد ده درم انداخته حقنه كنند و اگر ذبول و سقوط نفس و يك

حالل قوت يافته شود كار بزرگ باشد و كمتر از آن نجات يابد زيرا كه اين از سموم مضاد بدن انسان بجمله غشي و ان

 كه بعد قي بمباغله و تنقية تام معده ترياق كبير و قرص افاعي و دواءالمسك حلو اين استجوهر خود باشد عالجش 

 يافته نشود بگيرند گل مختوم و شيخ ارمني از اينو مر دهند و تقويت مزاج بماءاللحم مع شراب كنند و اگر چيزي 

 ادوية مفرد و از اين فراسيون  و غاريقون و بيخ سوسن و پودينه كوهي و جندبيدستر و تخم انجره و ناردين و عصارة

 ريحاني بخورانند و فندق و انجير و سداب دهند و يا آب خارخسك به شراب يك مثقال كوفته بيخته به قدرمركب 
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 سرشته به آب سيب و شراب كهنه بدهند و به عسل بنوشانند و با انجدان يك درم شيح ارمني دو درم كوفته افشرده

صندل و گالب و كافور كه در آن اندك مشك حل كرده باشند ببويانند و بعود و عنبر بخور سارند و سينه و فم معده 

 غسل كه بر آن شراب ريحاني و گالب چكانيده ه زيتباو را بمالند تا گرم شود و غذا بقيمة معمول از گوشت ماكيان 

باشند بايد داد پس اگر صالح نيابد و غشي و سقوط نبض طول كند و چشم غائر شود و عرق سرد آيد طمع بحيات 

بايد كه تفقد آن نمايند تا آن عضو  كنند پس مي او نبايد داشت و بدانند كه بعض سموم نكايت در عضوي از اعضا مي

 به عمل اگر اضطراب در اسفل شكم حادث شود شياف نرم بردارند يا حقنة لينه كه آنحفوظ ماند مثل از اذيت م

 و مانند آن قي كنند و چون يرقان حادث گرم نيم حادث شود به آب به معدهآرند يا اسهال بدواي ملين كنند و اگر 

ن و غشي پديد آيد قصد تقويت قلب نمايند گردد آنچه مخصوص بجگر باشد از ادويه و اشربه بخورانند و هرگاه خفقا

و اگر تشنج ظاهر شود بعالج دماغ متوجه شوند و اگر در جائي از بدن لهيب و سرخي حادث گردد بطلحلب و صندل 

يكه آن موضع از اعضاي رئيسه دورتر باشد و آنجا كه از به شرط خدر شود كه آن سرد نمايند تا آن راو مانند آن 

رمي زياده پديد آيد مسكه و روغن بايد داد و قي بايد فرمود اگر از شرب زهر سردي در عضوي تناول ادوية گرم گ

 گويد انطاكي گرم سازند و اگر غشي افتد بعالج غشي مشغول شوند و تقويت اعضاي رئيسه نمايند آن راظاهرشود 

زج نمايند و اگر حرارت و ظلمت سم كه لذع و حرقت پيدا كند حاد باشد در عالج او تكثير از دهنيات و شيرين و ل

او سدد و حكه و طيش و اختالط آرد حار باشد در آن مثل العبه و گل ارمني و كافور زياده نمايند و اگر سبات و 

 به مثل ربع همه ادويه باشد و به قدرثقل حادث كند بارد باشد در آن دواي حار مثل دواءالحتيت كه در آن حلتيت 

 شبت و ترب و بورق و به مطبوخلجمله در عالج هر سم واجب است كه اوالً ابتدا بقي كنند شراب و سير مؤثر است با

 تنقيه حاصل شود بعد از آن مغثات قلبيه كه آنروغن كنجد و روغن گاؤ و شير و عسل مجموع يا آنچه ميسر آيد تا 

 به عدهوند مع تخم ترنج مجرب است  دهند و زراها روغنو غيره و آبهاي فواكه و اگرچه از برگ آنها باشد و ربوب و 

 خارج كند آن رااگر قوت متحمل باشد فصد كنند در حار واال بر تلئين اقتصار كنند و اگر قوي دشوار باشد آنچه 
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 آن را اگر سموم در شير يا روغن داده باشد به عدهترين عالج است درنيجا   قي نافعكه آنمثل قثاءالحمار دهند بهر 

اند كندر زنجبيل زهرة آهوي نر هر واحد دو درم زهرة خروس يك نيم درم شراب كهنه شير  شتهاين دوا مخصوص دا

دختران هر واحد دو اوقيه با هم آميخته سه درم بخورند و اگر در شيرين آميخته باشد مزيد قي و فادزهر و ترياق 

سم در ترشي اكثر از نسل و باه الطين بكثرت بايد و اگر با ترشي داده باشد در حفظ عصب جهد نمايند و شارب 

 بدان چه آمده باشد مزيد عنايت به اطليه به عمل غسوالت به طريقشود واجب است اگر سموم از خارج  معطل مي

بهر آن مقرر است مثل آب برگ آلو و آب كاهو و ليمون و آرد جو و باقال و صندل و گالب و آب مورد و آب سداب و 

به ور و نشاسته و عصفر و خطمي مجموع يا آنچه از آن ميسر آيد و در سم كه خون خروس و سفيدي بيضه و كاف

 هر دو دوا و سدس آن كندر از اين عليق و بارتنگ مساوي مع نصف يكي به گل استنجا مستعمل بود حمول طريق

بنفشه و  گل و به روغنو نبيذ و روغن گل زياده كنند و كذا خون جدي وقت ذبح كردن و براي سم شموم استنشاق 

 و روغن گل پاس به آب به شيرماميثا و حضض كنند و حكم سم مبلوس قريب از غسوالت است و زياده كنند غسل 

پس سفيدة بيضه و آنچه از اطليه و عصارات برگ اشجار گذشت و روغن سوسن و سم اگر با روغن ماليده باشند 

 كحل مستعمل باشد اكتحال به طريقفزايند و اگر مالش صبر و حضض و زهرها و صندل كبابه مع ربع يكي از آنها ا

بمر و كندر مع چهارم حصه يكي از آنها كافور و هشتم حصه مشك كنند و كذا ميعة سائله به آب لبالب يا آب برگ 

نويسد كه شرب طبيخ كرفس و كذا بيخ انجدان و كذا جنطيانا يك مثقال و كذا دارچيني از دو   ميسويديزيتون 

به م و كذا پنيرماية تا نيم مثقال و كذا بول انسان و كذا خون گوزن و كذا فراسيون و كذا تخم سداب درم تا پنج در

 گاؤ هرواحد نافع به روغن و كذا پوست ترنج زرد باريك و كذا مرواريد سوده سه درم با شير ماده گاو تازه و يا شراب

 به قدر و بيخ و شاخ او سائيده گرفته باشند  گويند كه شيره كسوندي كه با برگاطباي هندسموم مشروبه است 

 اكثر سموم مشروبه سودمند است و همچنين غسل را سائيده نوشانيدن و ايضاً بيخ به جهتيك كاسه دادن 

 ماده گاؤ يك به روغنكسوندي بيخ موتهه برابر به آب سائيده زهر خود را بنوشانند و كذا مرچ سياه يك مانگ سوده 
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ند و اگر كئول يك ماشه نيله تهوتهه دو سرخ با هم سائيده به آب گرم نوشانند زهر را بقي توله آميخته بخوران

 گاؤ جوش داده بنوشانند نافع اكثر انواع سم مشروبه است و خوردن كسير به شيربيندازد و اگر مغز پنبه دانه كوفته 

به ك باشد نيم توله به آب سائيده و مفيد سم حار است و همچنين بيخ جوالي اگر تازه باشد يك توله و اگر خش

   گاؤ خوردن براي جميع انواع سم گرم نافع است و اگر كثائي خرد سائيده بخورند دافع زهر استروغن

  معالجات سموم معدنيه

 بفارسي آن را كه الفار سم گويد كه سميات معدنيه در ضرور و نكايت شديدتر انداز نبايته و حيوانه ماكوله انطاكي

ويند از خوردن آن اكثر قي و اسهال بسيار افتد و قولنج و خناق و خشكي دهان و گراني و سياهي زبان مرگ موش گ

الدم و اسهال كبدي هالك سازد و اگر كسي  و سوزش سينه و خفقان پديد آيد و چشمها سرخ و بدن گرم شود بقي

 گاؤ يك به شير اول قي كنانند عالجكند زنده بماند دست و پا خدر گردد و آماس بدن و بثور يا جذام يا سل پيدا 

آثار و روغن زرد نيم پاؤ و يا بورق سه ماشه در مسكة گاؤ يك توله بليسانند و بااليش سكنجبين ساده و گالب يا آب 

خبازي بكرات و مرات بنوشانند تا قي بفراغت آيد بعد از آن سقمونياي مشوي ربع درم بماءالعسل يا بجالب خام 

ار پاس خواب كردن ندهند كه در آن خوف هالكت است و ادوية مزلقة بارده بسيار دهند و مسكه و بدهند و تا چه

 نفع دهد و اگر آن را و روغن و مسكة مبالغه نمايند و جميع مرطبات به شيرنبات بسيار ليسانند و در منع خشكي 

ي و خفقان و ديگر امراض پديد  گل و شير گاؤ داغ كرده خورانند و اگر غشبه روغنسحج عارض شود سفوف طين 

به آيد بمعالجة آنها پردازند و غذا شير و برنج يا فيرني يا شورباي بزغاله با نان دهند و نزديك اهل هندكات هندي 

 رسيده و به تجربهكند و   و فوراً فائيده مير استالفا  دو سه توله در آب حل كرده نوشانيدن رافع هر سمقدر

ست درخت گولر خروانيدن و آب بيخ كيله و كافور نوشانيدن نافع بود و گويند كه اگر همچنين بعد قي سفوف پو

الفار خورده را مفيد است و هرچه در عالج سيماب مقتول  مغز تخم كنار دو مانگ باريك ساخته به آب بخورانند سم

   برندكار بهآيد  و مصعد مي
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  سيماب مصعد و مقتول و شنگرف

ص شديد و اسهال خون و گراني زبان و ثقل معده و حبس بول و درم بدن آرد و گاهي خوردن اينها درد شكم و مغ

 شبت و شراب و عسل و بورق قي كنند و يا بورق هفت ماشه به طبيخ عالجاحتراق خون و امراض آن حادث شود 

د و ماءالعسل و در عسل سه توله بدهند و قي فرمايند بكرات و مرات و بااليش شراب كهنه نوشانيده باز قي كنانن

بوره هر دو آميخته حقنه سه چهار مرتبه كنند تا تنقيه خوب حاصل آيد پس شير گاؤ شكم سير دهند و لعابات 

 حاوي و صاحب كاملبارده نوشانند و شورباهاي چرب دهند و آنچه در عالج مرداسنگ گفته آيد نفع دهد و 

 خارج نشود حقنه به آب چقندر و روغن از اينو اگر  و شبت و تخم ترب و بورق قي كنند به عسلنويسند كه  مي

 گل و به روغنكنجد و مري و خطمي كنند و هرگاه معده و امعا پاك گردد و سحج عارض شود سفوف الطين 

به  كه بعد قي و حقنه سه درم مر اين است گويد كه از عالج جيد او گيالنيشيرسنگ تاب يا آهن تاب دهند و 

هاي چرب و   حريرهبه عدهعسل چند كرت بدهند و تقويت دل به ادويه و اغذية مناسبه كنند  حل كرده يا ماءالشراب

شحوم لينه استعمال كنند و از عادت اهل هند است كه چون انساني از خوردن سيماب مصعد ضرر يابد امر بخوردن 

مداومت بخوردن او هر روز چند يابند و  نمايند و بدان صحت مي كنند و در تناول او افراط مي پيهه و مرباي آن مي

نويسند كه براي دفع مضرت سيماب و   اطباي هند ميبعضي آثار صحت ظاهر شود و كه آنكنند تا  مرتبه مي

شنگرف جوانسه و يا گشنيز خشك در آب شير برآورده چند روز بنوشند و يا روغن بيدانجير پنج ماشه در شير گاؤ 

 ايضاً براي دفع طرز كشتجات مثل سيماب و شنگرف و مس و فوالد برگ يك نيم پاو حل كرده هفت روز بنوشند و

 دو سه توله هر روز بطور هنگ سائيده نوشيده باشند كه به استعمال اين بسيار كسان صحت به قدرة جامن ر استنو

شد و ايضاً اند و از معموالت است و دو نسخة معمولي در اخراج كشتجات به ادرار بول در ادوية جذام مسطور  يافته

شخصيكه كشته سيماب خام خورده باشد بايد كه تا بيست و يك روز برگ ليموي كاغذي مثل بنگ سائيده بنوشند 

تمام سيماب از بدن دفع شود و ايضاً اگر بدن ترقيده باشد و جابجا سوراخ شده برگ كرنجوه بطور بنگ سائيده صاف 
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حكيم كم نمك با روغن بسيار بخورد در چهل روز صحت شود و كرده روزمره يك پياله بنوشد و نان نخود با گندم 

نويسد كه براي كسيكه سيماب نيم خام خورده باشد و او را آبله و بثور و حالت   در تاليف شريفي ميشريف خان

جذامي پيدا شده باشد يك عدد درخت نيل مسلم از بيخ برآورده قطعه قطعه كرده در ظرف كالن در آب بسيار 

نند بده صاف نموده يك پياله از آن آب ناشتا بخورد بعد از نيم گهري باز يك پياله بخورد همين قسم خوب بجوشا

تا شام خورده باشد و غذا در آن روز هيچ نخورد همه سيماب از راه بول برآيد و يك روز كفايت كند و اگر حاجت 

 چيني بكند تا سيماب بنظر درآيد بعضي اغره افتد روز دوم هم استعمال نمايد و بول را در ظرف برنجي يا سفالي يا

  اند اند و منافع آن مشاهده كرده اين تركيب استعمال نموده

  مرداسنگ و رصاص و سفيداب و جبسين

 رصاص ورم بدن غدد سخت و نفخ پديد آيد و نفس تنگي كند و گاه مختنق گردد و  از خوردن مرداسنگ و برادة

 و رنگ بدن مثل رنگ اسرب شود و قولنج و حبس بول و خشكي دهان و ثقل گاهي با آن اعراض ايالدس ظاهر شود

زبان و معده و امعا ظهور نمايد و گاه باشد كه اسهال به افراط آيد كه منجر بسحج امعا گردد و خوردن سفيداب 

 و سفيدي زبان و استرخاي اعضا و سرفه و فواق شديد و خشونت و خشكي حلق و زبان و درد فم معده و تمدد

اختالط عقل آرد و گاهي بول سياه يا دموي گردد و از خوردن جبسين قولنج و اختناق و خشكي دهان عارض شود 

 آثار يك و نيم نه ماشه انجير زرده عدد در هر يكالسوس   مفتحات مثل تخم شبت و ترب و پوست سياه اصلعالج

ه سوده سردارد ساخته عسل سه توله اضافه آب شور بجوشانند كه به نيمه آيد جوزالقي دو ماشه بورق سه ماش

نموده بدهند كه قي بسيار افتد و جهت اسهال مغز فلوس در آب كاسني ماليده صاف كرده روغن بادام يا گاو 

 بهر تعديل به عده آرند به عملآميخته بدهند و يا جوارش سفرجلي مسهل با شربت دينار دهند و يا حقنة حاد 

 و بحمام برند كه عرق آيد و ادوية معرقه دهند و غذا نخوداب و آب مرغ تنها و يا مزاج زنجبيل مربي خورانند

 قي بچيزي كنند كه در آن تفتيح باشد مثل تخم كرفس و شبت و ابن الياس به قولشورباي مرغ با نان بدهند و 
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دل و يا شراب به آب انجير و بورق و ماءالعسل و اسهال بجوارش شهرياران نمايند و جوارش فالفلي خورانند و خر

مطبوخ كرفس و انيسون بنوشانند و واجب است كه مداومت با سفيدباج مرتب از لحوم خرفان سازند و عالمت 

صحت اسهال شكم و ادرار بول است و بالجمله محتاج بمفتحات مدره معرفه مسهله بود و در خوردن سفيداب قي 

اءالعسل خورند و يا بگيرند تخم كرفس و انيسون و باديان بماءالعسل و شبت و نمك كنند و يك دانگ سقمونيا بم

 برند و كار به سه اوقيه از آن بنوشند تا ادرار بول كند و يا حقنة قوي به قدرهر واحد سه درم و در آب جوشانيده 

  كه كنجد بخورند و بخايند و بر آن شراب بنوشند و درآن استنگذارند كه خواب كند و آنچه اين را نفع كند 

هاي لينه بنوشانند تا خشونت حلق زائل شود و احتياج به اسهال  خوردن جبسين ماءالعسل و لعابات لزجه و حريره

 نمايند و به مراتبود و بگيرند سقمونياي مشوي نيم دانگ و در جالب شكر سفيد ده درم بدهند و معاودت اسهال 

ت كه مر سه درم در شراب حل كرده بنوشانند و نويسد واجب اس  ميشيخاگر سحج حادث شود عالج آن نمايند و 

 دهند كه اين عالج بليغ النفع است و يا افسنتين و زوفا و يا تخم به شرابيا سنبل رومي بسرگين كبوتر صحرائي 

 خورانند و يا يك درم مربا نيم درم فلفل بدهند تا عرق آيد و يا شش به شرابكرفس و يا فلفل خاصه هر واحد 

 بدان قي كنند روغن اقحوان و روغن سوسن و  كهييدواا در ماءالعسل دهند و در سفيداب گاهي در قيراط سقموني

اند  افتد و در جبسين خاكستر اطراف انگور بحاشا مفيد گفته كنند و در ادوية او صمغ آلو مي روغن نرگس داخل مي

 يا شراب بچهار نوبت دادن به عسلسنبل اند كه در مرداسنگ بعد قي سه درم مر و دو درم   و غيره نوشتهكرمانيو 

 يك اوقيه ادرار بول به شراب دو مثقال به آب كرفس يا به قدرمفيد است و تخم كرفس و افسنتين و مر مساوي 

نمايد ودر سفيداب بشربت افسنتين ادرار بول نمايد و خوردن مسكه و شراب نفع دارد و عصارة افسنتين يك مثقال 

 ربع به عدهد تا بول ببارد و در جبسين اشياي لعابيه و عصاره خطمي رطب و بلويكه دهند بماءالعسل چند بار دهن

 گويد كه عالج شرب صاحب كاملدرم سقمونيا در جالب بدهند و اگر اعراض ساكن نشود اعادة اسهال كنند و 

لنيل بخورانند و ا  حبدرم يكسفيداب رصاص قي بماءالعسل و شبت و اندك نمك گرم است و نيم مثقال شبرم يا 
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 در آن تخم كرفس و انيسون و باديان و افسنتين رومي جوشانيده باشند بياشامند تا ادرار بول نمايد و آبي كه

 گويد كه شرب طبيخ انجير بماءالعسل كسي را كه سفيداب خورده باشد نفع كند و كذا آلوي بخارا و سويدي

 خورده قي كردن و شرب خاكستر چوب انجير به شرابغ آلو السوس كوفته جوشانيده بدان قي كردن و كذا صم اصل

نويسد كه در سفيداب خوردن اجواين مسلم صبح و شام   ميسرهنديو يا انگور براي شارب جبسين نافع است و 

  خيلي مفيد يافتم

  زرنيخ و نوره و زنجار و صابون

شكم و خشكي دهان و اسهال دموي و خوردن هرتال و آهك و صابون سحج و قروح امعا و حرقت معده و درد شديد 

عسرالبول و سرفه و سردي دست و پا و غشي آرد و از خوردن زنگار مغص شديد و سوزش حلق و شكم و جراحت 

 آب برنج و آش جو و شير و به عده بزركتان و جرجير و خبازي و شهد قي كنند عالجمعده و قي حادث گردد 

چرب تناول نمايند و كسيكه در حلق او غبار آهك بسيار رود العبه و مسكه و روغن و لعابات خورند و شورباهاي 

 تناول او در كسر حدت آنها واجب بود مثل فالودجات بدان چه ابتدا كنند شيخ به قول كفايت كند و آن راالبان 

 قي كنند و  نوشيدهبه روغن بادام و مانند آن بعد از آن آب گرم بجالب يا به روغن چرب و ماءالشعير به شيرمرتب 

 دهند و همواره شير و لعابات و لزوجات و دسمومات و شورباي شحمي و خصوصاً بخبازي به عسلعصارة ملوكيه 

بياشامند و اگر سرفه حادث شود به ملينات مفريه معالجه نمايند و عالج نوره نيز قي و حقنه و تدسيم و تلئين است 

صاحب  دو دانگ در آب گرم بنوشانند و به قدر بول خر و زهرة آهو اند كه و عالجش قريب از عالج زرنيخ بود و گفته

 شورباي ماكيان فربه به عده گويد كه صاحب او روغن كنجد و آب گرم و يا روغن زرد و نمك نوشيده قي كند كامل

ر آن عناب  و روغن بنفشه كه دبه ماءالشعير تخم كدو بنوشند و ايضاً حقنه به روغنو روغن بادام و يا لعاب اسپغول 

   آرندبه عملو سپستان پخته باشند مع لعاب اسپغول و لعاب تخم كتان و سفيدي بيضه 

  زاج و شب
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 شير تازه و مسكه با شكر دهند و شربت بنفشه عالجخوردن اينها سرفة شديدي كه مؤدي به سل گردد پيدا كند 

ند و زردي تخم مرغ نيمبرشت و شورباي  و روغن بادام دهبه شكربه آش جو و روغن بادام خورانند و حريرة چرب 

  مرغ فربه و قلية اسفاناخ غذا سازند و اشربة زوفانيه و مانند آن بنوشند

   آهن و خبث الحديد برادة

 شير تازه مع بعض مسهالت قويه بنوشانند تا عالجخوردن اكلة وهن ودرد سر و خشكي دهن و درد شكم آرد 

النيل غاريقون بسفايح تربد برگ   كه بگيرند حباين استابد سرهندي اسهال آيد و مسهل قوي منقول از حكيم ع

 به روغنالنيل را در روغن زرد بريان نمايند پس با سائر ادويه كوفته بيخته  سنا افتيمون زنجبيل بنفشه مساوي حب

كه در آن بادام چرب كرده از سه درم تا چهار درم بجالب استعمال كنند و تكرار نمايند و همچنين ماءالعسل 

 نفع دهد بعد از آن روغن و مسكه دهند و مدام روغن گل و سركه و گالب بر سر آن راسقمونيا حل كرده باشند 

نهند و قدري سنگ مقناطيس غيرباريك كوفته بخورند و عقب آن مسهالت لينه بنوشند و گاهي حاجت افتد كه هر 

 گاو دهند تا اسهال كند و چون معلوم به روغن مزلق  شورباي چرب و حريرةبه عدهروز يك درم مقناطيس خورانند 

الفور به آب   فيعالج سم قاتل محرق معفن است الماسشود كه آهن هنوز در معده باقي است بدين اشيا قي آورند 

  گرم و روغن قي كنانند بعد از آن شير تازه بنوشانند

  معالجات سموم نباتيه

 جوهر خود بيش است و گويند كه زهر هالهل عصارة برگ و ساق اوست ترين سموم نبايته قاتل بجمله  رديكه آنبد

و از خوردن بيش ورم لب و زبان و حجوظ چشم و التهاب و خشكي و سقوط قوت و تواتر نفس و بدبوي دهن و 

 عالجغشي متواتر و دوار و صرع و ضعف ساقين از مشي عارض شود و هركه از آن خالص يابد در دق يا سل افتد 

 كنند و طال و روغن گاو متواتر بنوشانند و به مرات تخم شلجم و قي به طبيخست كه مبادرت به قي نمايند الزم ا

 عالج اصلي او فادزهر و دواءالمسك و به عده دهند به شرابقي كنانند و همچنين هر ساعت طبيخ پوست بلوط 
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 درم يككاك فادزهر و يا مقدار جدوار و ترياق كبير است و از بهترين اشيا براي آن خوردن مشك است بح

 بيش موش گويند آن رادواءالمسك با يك قيراط مشك و قومي گفته بيخ كبر فادزهر بيش است و حيوانيكه 

 آب چقندر و يا قط و يا پالك سبز نيم آثار و شير گاو و يا بز مؤلف اقتباس به قولالنفع است و  خوردن او سريع

 نوشانيده بكرات قي فرمايند و از خارج به پر مرغ هم تحريك نمايند كه گرم نيمله يك آثار و روغن گاو چهار و نيم تو

 شربت انار به عده سوده در خميرة صندل ترش يك توله آميخته بليسانند يك ماشه زهرمهره به عدهقي خوب آيد 

 چهار هر يكي  دو نيم توله در عرق زرشك و بيدمشك و صندل و نيلوفر و كاسنهر يككوهي ترش و شربت ليمو 

توله تخم ترنج سه ماشه خورانيده بنوشانند و بفاصلة دو يا سه ساعت رگ هفت اندام زنند و خون بسيار گيرند كه 

 سفيد به صندلغشي افتد پس گالب و عرق بيدمشك و آب شيرين بر برف سرد كرده بر رو و سينه زنند و پارچه 

هاي مذكوره به عرق آن راشد آغشته بر سينه گذارند و لمحه لمحه و بيد مشك و عرق بهار نارنج سوده با به گالب كه

تر دارند تا بهوش آيد و باز تكرار قي و دواي اول نمايند و تا هشت پاس غذا ندهند و عوض آب گالب و عرقهاي 

 و مذكوره نوشانند و از پاس نهم آش جو با شربت نيلوفر دهند و يا خشكه بدوغ گاو و مرباي كرونده و تمرهندي

ت صفرا و به مسهالباب نفع عظيم دارد و تنقية بدن  در اين افشرة فلضه و زرشك و خرماي هندي و راحت جان

 دارند وليكن روغن زرد و مسكه در به دستور قرص كافور با دوغ گاو دهند و غذا به عدهمطفيات خون بكرات نمايند 

 رفع سميت اين عظيم االثر است و همچنين آن بسيار بود و جغرات گاوميش و دوغ ترش بسيار دهند كه در

 نرسد عوض به هم و خصوصاً اچار ليمو و غيره كه در مقطر افتاده باشد و ترياق كبير بسيار مفيد است و اگر ها ترشي

 زرد يا زيت يا به روغن گويد كه بزودي قي كنند صاحب كاملآن مثروديطوس كنند و ترياق اربعه نيز نفع دارد و 

 ترياق فاروق نيم مثقال به اندك آب به عده آب گرم كه در آن تخم شلجم و شلجم جوش داده باشند روغن كنجد و

 گاو بدهند و فادزهر به روغنمطبوخ تخم شلجم و يا آب سداب دشتي كه در آن قدري مثروديطوس ماليده باشند 

 كه چهار اوقيه طبيخ شاه  گويدكرمانيخالص به آب سوده و پوست بيخ كبر باريك سوده به آب سداب دهند و 
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بلوط با يك درم دواءالمسك و با نيم دانگ مشك فقط سودمند است و از جمله ترياقات عظيم االثر پوست بيخ كبر 

  و روغن گاو است

  قرون السنبل

 بهندي سينگهيا نامند از خوردن او عالمات سرسام و سياهي زبان و بول الدم ظاهر شود آن راقسمي از بيش است و 

 و مانند آن كافور يك گرم نيم و روغن گل به ماءالشعير بعد عالج كلي سموم مشروبه از قي و غيره و ايضاً قي جعال

ماشه با چند توله گالب بخورانند بر برف سرد كرده و قرص كافور بدوغ گاو دهند و آب سيب سه اوقيه ببرف و يا 

العثلب و يا آب  ارين و يا آب خيار و يا آب عنبپوست سيب ترش و يا پوست جو به آب برف و جالب و يا آب ان

 ده درم و يا ماءالشعير به آب انار و يا جالب بلعاب اسپغول و لعاب بهدانه بر برف سرد به شكرهندوانه سه اوقيه 

 بادام و روغن گل مبرد برنج و يا دوغ ترش ببرف و يا شير تازه و يا شربت صندل به روغنكرده و يا شيرة تخم خرفه 

نوشانند و بر جگر و معده و دل صندل و گالب و كافور ضماد كنند و يا قيروطي  معمول از گالب و آب خرفه و آب ب

   گل و موم سفيد بر برف سرد كرده بخرقه كتان آلوده بر سينه و معده و جگر نهندبه روغنالعالم  كاهو و آب حي

  فرفيون وكرمدانه

 در شكم و فواق عارض شود و گاهي اسهال به افراط گردد وگاهي از خوردن فرفيون كرب شديد و لهيب و سوزش

 تبريد به به عده به آب شبت و روغن بادام قي كنند عالجخون به اسهال آيد و از كرمدانه حكه و ورم عارض شود 

ايند اشياي مبردة قويه نمايند و پوست جو با برف بخورند و در آب سرد نشينند و گالب بر برف سرد كرده تجربع نم

و روغن گاو و مسكه بسيار خورند و آب انار ميخوش و آب سيب ميخوش در دوغ بر برف سرد كرده بنوشند پس 

  معالجه بعالج قرون السنبل نمايند و خوردن حريره بر برف سرد كرده سود دارد

  البان تيوعات
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زش شديد و اسهال مفرط و عسر مثل شير شبرم و شير عشر و شير انجير و مانند آن و سقمونيا از خوردن اينها سو

 عالج برب و بقابضه به عده گاو و مسكه و شير و دوغ كنند به روغن كسر حدت و قوت او عالجبول عارض شود 

چون رب بهي و ريباس و قرص طباشير قابض و قرص كهربا و رب آس و پوست سيب و بهي كنند و استحمام به آب 

ر شبرم را ريختن آب برف بر بدن نيز فائده دارد و عرض حادث از آن شيرين معتدل در گرمي و سردي نمايند و شي

   در باب آنها معلوم شده عالج كنندبدان چهچون اسهال الدم و بول الدم  را 

  دفلي يعني خرزهره

 عالجكثير او انسان و دواب و سائر حيوانات را قتل كند و قليل او كرب شديد و لهيب عظيم و نفخ شكم آرد 

 سه ماشه در عرق بيدمشك و هر يك بز غرغرة متواتر كنند و لعاب اسپغول و بهدانه به شير نمايند پس مبادرت بقي

 صفرا تنقية بدن كنند و مطفيات خون بسيار به مسهل هفت توله شربت نيلوفر چهار توله بنوشانند و هر يكگالب 

به  بهدانه و لعاب اسپغول و لعاب كنوچه دهند و روغن گاو و مسكه هر قدر كه خورده شود بسيار مفيد است و لعاب

به  بادام سودمند بود و طبيخ خرما و حلبه بسيار نافع است و شورباهاي چرب و اخيصه و فالودجات معمول روغن

اند   گاو و مسكه و روغن بادام خورانندو يا تخم فنجنكشت در آب جوش داده بنوشانند كه اين را ترياق او گفتهروغن

 نافع است و رب انگور نيكو است و حقنة لين مرطب آن را نفع كند و شكر و جالب و همه شيرينيها به عسلو انجير 

   و شكر خوب استبه شير نافع بود و غذا آش جو و مهلبة كدو و برنج آن را

  جبه يكبالدر و ك

و آبله در لب و از خوردن آن تقطيع در حلق و شكم و التهاب و حرقت شديد در دهن و معده و سوزش امعا و بثور 

 احتراق اخالط عارض شود و به سببحاد و سرسام حادث شود و گاهي از آن جنون و وسواس سوداوي  تب دهن و

 است پس گرم نيم كنجد و آب به روغن مداواي خاص اين قي كردن عالج موافقت نقصان نكند به سبببعضي را 

 برند و كنجد و نارجيل كار بهنفشه و روغن بادام چيزهاي سرد و تر مانند شير و دوغ و آش جو دهند و روغن ب
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دريائي نيز مفيد بود و گويند فادزهر آن مغز جوز است و شير زنان بر سر ماليدن و لعاب اسپغول و بهدانه به نبات 

 روغن بادام و روغن كنجد و مسكه و روغن گاو و شير تازه و شيخ به قولشيرين كرده نوشانيدن نافع است و 

 شورباها و مانند آن بنوشند تا سوزش ساكن شود و دوغ گاو بر برف سرد كرده و ماءالشعير سرد كرده و وسومات از

آب فواكه سرد كرده خورند و در آب برف بنشينند و بعالج سرسام معالجه نمايند و از اشيائيكه بدان عالج كنند مغز 

به  شير تازه و جغرات به عدهگاو و روغن گل  گويد كه مبادرت بقي كنند از مسكه و روغن مجوسيچلغوزه است و 

ة تخم خرفه و روغن بادام بنوشانند و ماءالشعير به اندك روغن بادام دهند و هرگاه سوزش در حلق يابند غرغره شير

 بادام چند روز قطع نكنند به روغن بادام يا روغن تخم كدو مع شير و لعاب بهدانه فرمايند و از آن ماءالشعير به روغن

مؤلف  بادام بسيار سازند و مغز خيار و بادرنگ دهند و به روغنغذا بموزرات از كدو و پالك و قطف و مالش و 

نويسد كه اول فصد هفت اندام يا باسليق كنند و خون بسيار گيرند و به آب اسفاناخ نيم آثار و نمك   مياقتباس

 در آب به عدهو از ماست گاه و اغتسال فرمايند  توله آميخته نوشانيده قي بكرات و مرات نمايند يك و نيمطعام 

 نه ماشه تخم كاهو هفت ماشه هر يكو و شيرة كاسني و خيارين و مغز تخم تربوز و بنفشه به گلسرد نشانند تا 

 پنج توله هر يك سه ماشه در عرق مكوه و كاسني و نيلوفر و بيد ساده و گالب هر يكلعاب اسپغول و بهدانه 

 ورق طال يك ماشه دو توله و اگر مقدر باشد اول طباشير دو ماشه جواهر مهره هر يكوفر و ليمو برآورده شربت نيل

 در شربت يك ماشه هر يكيك عدد بشربت سيب دو توله آميخته بليسانند واال طباشير زرشك صندل سفيد سوده 

 بهتر باشد و ضماد از گشنيز و تخم ليمو دو توله اول خورانيده بنوشانند و اگر بجاي شربت نيلوفر شربت انارين كنند

 برند و چون خشك شود بماست كار بهخرفه و كاهو و گل ارمني همه برابر صندل نپجم حصه جمله در گالب سوده 

گاو شسته تجديد ضماد نمايند در روزي سه چهار مرتبه و غذا برنج همراه جغرات وي ا پالك و قطف سازند و گويند 

 گاه باشد كه از رسيدن انتباه كدو در بيني چكانند و آب انار ميخوش امتصاص نمايند كه روغن بنفشه و نيلوفر و

عسل بالدر يا دود آن به بدن ورم و خارش و بثور عارض شود پس آنجا را بدوغ ترش بشويند و روغن نارجيل بمالند 
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د چند ساعت بدوغ بشويند و مغز كردگان و مغز نارجيل وحب السمنه و كنجد سياه باريك سائيده ضماد كنند و بع

و بعد زماني باز ضماد تازه كنند و اگر تمرهندي در آب تر كرده صاف نموده در آن آب مغز نارجيل همچو صندل 

الفور زائل شود و صندل سفيد و سرخ طال كردن نير سود دارد و ايضاً آبنه  سائيده طال نمايند سوزش و گرمي في

 گاو سوده يا در مسكه آميخته طال به شيره سوده ماليدن و يا كنجد سياه هلدي و برنج ساهي و دوب به آب شبين

كردن نافع است و قدري كنجد يا مغز جز يا حب السمنه خوردن نافع و همچنين از برگ تمرهندي شيره برآورده يا 

 گاو هم السوس با شير ماده تخم تمرهندي سوده و يا چرونجي و كنجد در شير سوده خوردن و ضماد كنجد و اصل

مفيد است و كذا مرداسنگ سائيده ضماد كردن و انجا كه بدن ممتلي و آماس قوي بود بايد كه فصد كنند و مسهل 

  نمايد صفرا دهند و فصد زود ازالة ورم آن مي

  عنصل ردي

 قي آب شبت و روغن كنجد عالجاز خوردن آن قروح امعا و مغص در شكم و تقطيع و اسهال خون عارض شود 

 شير آهن تاب و زردة بيضة در سركه جوش كرده و سفوف بزور و مقلياثا دهند و اشربة مبرده وآب به عدهنمايند 

 گويد كه اگر سحج عارض شود صاحب كاملفواكه باردة قابضه بنوشانند و شيرة خرفه و لعاب بهدانه نفع دارد و 

ه در آن صمغ عربي حل كرده باشند شير و سفوف الطين دهند و اگر سحج نباشد سفيدة بيضه و لعاب بهدانه ك

  بدهند و روغن بادام يا روغن كنجد و شورباي چرب بنوشانند

  حب السالطين

 از شير و روغن عالجيعني جمال گونه از خوردن او اسهال بسيار و كرب عظيم و لهيب و حرقت شديد عارض شود 

فه و لعاب اسپغول و صمغ عربي و كتيرا و قابضه مثل شيرة تخم خر زرد قي كنند بعد از آن دوغ و اشياي باردة 

 كسر حدت او شيخ به قولنشاسته و فالوده بدهند و خوردن نارنگي و آب ليمو و انار ترش هم مفيد است و 

بنوشيدن شير و مسكه متواتر نمايند و منع اسهال مشغول گردند و گاهي مضرت و منع اسهال او را ترياق كفايت 
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 و مغزها خوردن ها روغنبهي دادن و به آب سرد غسل كردن و بر سر ريختن و باشد و گويند كه رب سيب و 

  سودمند است

  كندش و خربق سفيد و عرطنيثا و قثاءالحمار و غاريقون سياه و تربد زرد و سياه

كندش غثيان بسيار آرد و گاهي خنق نمايد و همچنين خربق سفيد و عرطنيثا و گاهي تحريك اسهال كنند و 

 شكم و حرقت بول آرند و همه مؤدي بغشي و سقوط قوت و عرق سرد و تشنج گردند و خربق سفيد و خفقان و درد

 به روغن بسيار گرم نيم در جمله مبادرت بقي نمايند بنوشيدن آب عالجاند  غاريقون سياه در تاثير بسيار مشابه

 در عالج فطر بيابد و چون تشنج هبدان چ معالجة خنق او نمايند به عدهكنجد و حقنة قويه مثل شحم حنظل كنند 

يات لينه نمايند و لزوم آبزن معتدل كنند و بعالج به قيروطعارض شود شير و روغن گاو بسيار نوشند و مفاصل او 

تشنج يابس عالج نمايند دور تربد زرد يا سياه به ادخال آب شبت در قي و كثرت شرب شير و روغن زرد يا روغن 

  اند ز امر فرمودهبادام بر برف سرد كرده ني

  خربق سياه

 تشنج و به عدهاز خوردن او اسهال شديد بسيار و خنق و خفقان و حرقت زبان و آروغ بسيار و نفخ عارض شود 

 كسر حدت او بنوشيدن شير در وغن گاو كنند و مبادرت بقي نمايند و پنير تازه و عالجارتعاش و بالكت رو نمايد 

 عالج اسهال بربوب قابضه و اقراص حابسه كنند و چون به عدهي چرب خورانند مسكه و روغن گاو تازه و شورباها

فرمايد كه بعد كسر قوت   ميشيخاسهال افراط نمايد در آب سرد نشانند و اگر تشنج حادث شود عالج آن نمايند و 

 به شرابو درم  خورانند و يا بگيرند زيره و انيسون و جندبيدستر و سنبل مساوي و قريب دبه شراباو افسنتين 

 و روغن و شوربا و شراب شيرين و به عسل پنير تازه به عدهبدهند و بر نفخ خرقه گرم كرده و كمادات مفشيه نهند 

  شراب ممزوج به آب بسيار دهند

  شراب صرف
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 بر نهار اكثر از آن خناق و خفقان و اوجاع مفاصل و التهاب و صداع و حرقت در معده و اختالط عقل و گاه تشنج و

 تا ممكن باشد عالجاسهال دموي عارض شود و خصوصاً بعد رياضت و تعب و خصوصاً اگر شراب غليظ شيرين باشد 

قي بمقيئات كنند كه آن بهترين عالج است و فصد و مسهل استعمال نمايند اگر واجب بود بعد از آن تبديل مزاج 

ف سرد كرده و آب فواكه و قرص كافور نمايند و به آب سرد يا آب دوغ ترش بر برف سرد كرده يا شربت غوره بر بر

صورت بعد قي اشربة حامضه و ربوب  در اين شود و گاهي از كثرت شرب شراب بيهوشي و غشي و غثيان عارض مي

بارده و سكنجبين و لعاب اسپغول دهند و موي سر از موضع تارك تراشيده آب سرد بسيار بر آن موضع ريزند و 

 كافور تر كرده سرد نموده بر سر گذارند و اضمدة بارده مثل صندل و تخم كاهو بر سينه  و گالب وبه صندلخرقه 

ضماد كنند و گالب سرد كرده بر رو زنند تا بهوش آيد پس شربت ليمو و شربت انار ترش در گالب و عرق بيدمشك 

اي ترش نافع و و عرق صندل حل كرده بر يخ سرد ساخته بدهند كه مجرب است و ديگر اشربة ترش و افشره

 كه نمك را در آب گرم حل اين استبوئيدن عطريات و خوردن نمك سياه مفيد و از مجربات صاحب داراشكوهي 

آرد و در حالت صعوبت احوال  كرده بر پشت ناخنهاي دست و پا طال كردن و در ناف نيز ماليدن فوراً بهوش مي

  قدري ترياق فاروق به آب حل كرده بايد داد

  تنباكو

اه از كشيدن تنباكو و گرفتن ناس و خوردن تنباكو غشي و غثيان عارض شود شير نوشانند در روغن كدو در هرگ

 تا اينجا عالجات ادوية سمية نباتية حاره مسطور شد الحال معالجات سموم نباتيه بارده بقلم انتباهبيني چكانند 

  آيد مي

  افيون

سردي و تيرگي آن و دوار غور چشم و تاريكي آن و ثقل بدن و خوردن او سبات و گرفتگي زبان و خدر دست و پا و 

 مودي بكزاز خانق و به عدهخارش آن و زردي لب و چهره و فواق و نفخ شكم و تنگي نفس آرد و بوي او از دهن آيد 
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 بود عرق سرد بارد و موت گردد و اكثر اين عالمات وقتي عارض شود كه مقدار افيون متناول اندك باشد و اگر بسيار

 به آب شبت و ترب عالج دو درم از آن كشنده است به قدرالفور سبات مفرط كه متصل بموت بود واجب كند و  في

 فلوس مس در آن جوشانيده مگسها آبي كهو عسل و نمك هندي قي كنانند پس شير و روغن گاو خوردن دهند و 

رخ در آب گرم يا آب ادوية مقيئه يا شير و روغن آرد و همچنين زنگار يك س را در آن انداخته باشند قي بسهولت مي

كند و قي هم  حل كرده نوشانيدن و چون يكدام كونپل بيدانجير را در آب سائيده بنوشند ضرر سميت افيون دور مي

 و آن است مقي و دافع ضرر گرم نيم يك پيالة قهوه خوري به قدرآرد و همچنين نوشيدن بيخ بيدانجير سائيده  مي

ن فادزهر به هر فائده عظيم دهد پس شراب كهنه كه در آن جندبيدستر و دارچيني انداخته باشند مفيد كذا نوشيد

بود و حلتيت و ترياق فاروق و مانند آن كه در عالج كلي براي سم بارد گذشت مفيد بود و نارجيل دريائي يكدانگ 

آيد بسيار مجرب است و كذا بند كاغذ سوده به آب خالص دادن دو سه دفعه استعمال كردن تا كه همه افيون بر

 سه ماشه به قدرآيد و مكرر آزموده است و جدوار  مفيد به آب حل كرده نوشانيدن همه افيون با كاغذ ورقي برمي

براي رفع سميت افيون و جميع سموم مفيد است و چوب پيارانگا و جدوار و پيپتا و نارجيل دريائي و زهرمهرة 

در گالب سائيده از نبات شيرين كرده نوشانيدن بغايت مفيداست و جهت اكثر سموم خطائي و قدري فلفل سياه 

اند و بعد قي  مجرب و اگر چوب حيات اضافه نمايند بهتر است و نوشانيدن آب زرد و معصفر نيز مجرب نوشته

مقداري دستر ب دو ماشه در دو سه دفع خورانيدن براي رفع زهر افيون معمول است و آشاميدن جندبيبه قدرحلتيت 

 و يا مسكه دادن معمول و به عسل افيون خورده باشد مجرب است و يكدانگ در محلي كه مقدار آن معلوم نباشد كه

آشاميدن مغز پنبه دانه سه دام سوده دافع ضرر افيون است و نوشيدن دوب سبز شيره كشيده از مجربات حكيم 

رگ ارهر قي كنانند و برگ ار هر يا برگ گومه بنوشانند و  اطباي هند از طبيخ فلوس مسي و ببه قولعلي است و 

دهد و نقوع سرپهوكه و كسوندي جهت دفع سميت افيون و  مغز تخم بيدانجير بخورانند و همچنين پياز فائده مي

عديل است و گويند بتحليل كه دواي معروف است سائيده ليسانيدن در ازالة زهر افيون  اكثر سموم مشروبه بي
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 روغن كنجد خورده باشد مجرب است و زنجبيل و تخم ترب هر دو برابر كوفته بيخته با سركه آميخته اگرچه با

 فلفل گرد سائيده و يك ماشهخورانيدن كيف افيون فورا زائل كند و گل ارند از چهار ماشه تا شش ماشه يك 

 بطور تره آن رارويد و   شكال مينوشيدن دافع سم افيون و دهتوره است و اگر برگ ناري كه در تاالبها بموسم بر

 اهل تجربه اگر آب برگ آن در حقة افيون اندازند به قولپخته ميخورند در آب سائيده بنوشانند ترياق افيون است و 

 نويسد كه  بوعلي سينا مياقوال حكماو بعد سه روز از آن افيون هر قدر كه خواهند بخورند مطلق اثر او باقي ماند 

 و آب نمك و بورق پس سكنجبين استعمال كنند و آب و به روغنستفرغه مشتركه از قي كردن قوانين مدر اين 

 آرند و از ادوية او سكنجبين به افسنتين و ايضاً افسنتين در شراب است به عملعسل بنوشانند بعد از آن حقنة قوي 

ز و همچنين جندبيدستر و حلتيت ترياق اوست و كذلك دارچيني خاصه و مع سركه و سكبينج و سكنجبين ني

 و به عسل گرم كرده يا به سركه و صعتر و سداب و نمك و كذا روغن گل به سكنجبين يا به شرابخاصه و فلفل 

 كه بگيرند حلتيت و ابهل و اين استخورانند و آن  سير و جوز جندم و گاهي شارب او را ترياق خاص او مي

ربتي از بندقه تا جوزه و بسيار باشد كه بشرب يك مثقال حلتيت  شبه سرشند به عسلجندبيدستر و فلفل مساوي و 

 عجيب است آن را شراب ريحاني از آن خالص يابند و شراب كهنه كثيرالمقدار نوشانيدن پنج درمدر بيست و 

خصوصاً اگر رقيق ريحاني بود و متحمل آب بسيار باشد و با دارچيني باشد و مثل ترياق و سنجرينيا و مثروديطوس 

 چيزي نيست و واجب است كه دماغ او را بعطسه آوردن از كندش و مانند آن حركت دهند كه اين عالج ه شرابب

ي گرم ها به روغنبراي دفع سبات او نيكو است و الزم است كه دواي او بر كنند و نگذارند كه خواب كند و بدن او را 

 مشك ببويند و بايد كه در آبزن گرم نشانند تا مثل روغن قسط و روغن سوسن بمالند و مانند جندبيدستر و مثل

 گويد كه صاحب كاملتشنج نشود و خارش اشتداد ننمايد و شورباي چرب و امخاخ خاصه و شحوم بنوشاند 

الفور  مبادرت بقي كنند به آب گرم كه در آن شبت و ترب و نمك جوشانيده باشند مع عسل و اين دو سه وقعه في

در آن قثاءالحمار و شبت و سكبينج و جاوشير و عسل و روغن بيدانجير و روغن ياسمين و  آرند و حقنة كه به عمل
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 كهنه يا به شراب برند و اندك عاقرقرحا كار بهتخم كرفس و باديان و زيره و بورق و شحم حنظل داخل كرده باشند 

از به اندك آب سداب بدهند و اگر  بنوشانند و ترياق فاروق يا ترياق اربعه يا مثروديطوس به شراباندك جندبيدستر 

 معجون مثل بندقه دهند نفع كند و نسخة او همان ترياق است كه در قول بوعلي گذشت از اجزاي مذكوره هر اين

 شربتي از آن از نيم مثقال تا يك مثقال به سرشند كف گرفته به عسلواحد يك جزو دو فرفيون ربع جزو بگيرند و 

باب نافع است و سير و پياز و عسل  در اين  قوت اعراض و ضعف آن و سنجرينيابه قدر صرف يا به آب نمام به شراب

 ياسمين مع اندك جندبيدستر به روغنو جوز بخورند و شراب كهنه صرف بنوشند و بدن را در حمام خوب بمالند و 

 از سويدي بنشانند بمالند و در آبزن كه در آن آب گرم مطبوخ سداب و نمام و مرزنجوش و شيح و برنجاسف باشد

 و كذا بيخ ايرسا و كذا نانخواه دو درم در آب خوب جوش به سكنجبينابن هبل و غيره نقل كرده كه خوردن نمك 

 و به سركه كهنه وكذا دارچيني به شراب روغن بلسان در آن حل كرده و كذا طبيخ پودينه بميفختج يا درم يكداده 

 گويد شراب كه اندران دارچيني و خجنديب افيون را نفع كند كذا تخم سداب دشتي و فلفل بسركة تند شر

عاقرقرحا و جندبيدستر سوده اندازند بنوشانند و سر را بكمادات گرم كنند و معاجين حاره و دواءالمسك دهند 

 گاو و قي گردن به روغننويسد كه سم افيون بدارچيني و سداب و مر عسل و روغن گل و شراب كهنه   ميانطاكي

 گويد كه زعفران و مشك اندر اغذيه و اشربه دهند و ترياق الطيبن و جدوار در بهاءالدينمخصوص است بشبت 

 كه بيهوشي بسيار باشد عطسه آوردن و بدن آن راجالب مفيد آيد و جوزالسرو و انجير و خردل همه موافق بود و 

 اقتباس مؤلفست و پا ماليدن نافع بود ماليدن و ادوية معرقه دادن و تيزاب فاروقي بر سر و پيشاني و كفهاي د

 سه توله هر يك تخم شبت و تخم ترب و تخم شلجم و نمك به طبيخگويد كه چون طبيب در اول بمريض برسد 

ة برگ عرعر يك پياله و حلتيت سه ماشه باشد و يا با شير گاو و بورق و يا بجوزالقي به شيرنوشانيده قي كناند و يا 

د و چون دير شده باشد و بيهوشي زياده بود حقنة مادة علوي خان كه در سيات مذكور شده ده الفور نفع مي كه في

به ة مغز پنبه دانه و خفيف از معالجة ليثرغس به شير مذكور و يا به طبيخ برند و چون بهوش آيد قي فرمايند كار به
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 شورباي مرغ چرب با روغن گاو  آرند و ترياق اربعه بسي مفيد است و همچنين عنبر خوردن و بوئيدن و غذاعمل

  پخته با برنج خورانند

  جوزماثل

كه بفارسي تاتوره و بهندي دهتوره گويند از خوردن آن دوار و سردر سرخي چشم و سكر و سبات و عرق سرد و 

صغر نبض و نفس و جنون و هذيان و خنده و خياالت باطل عارض شود و تناسب او حركات مجنونانه كند و چون 

 راه رود بيفتد و موش و مور در نظر بسيار آيد و ارادة گرفتن آن كند و در اصل از آن هيچ نباشد و گاهي خواهد كه

دست بجامه و فرش و ديوار برد و خس و خاشاك بچيند و چون غالب شود زوال عقل گردد و مثقالي ازو كشنده بود 

رند و مسكه و روغن زرد در دهن چكانيدن و  بكار به مثل عالج افيون كنند و آنچه در عالج يبروج بيايد عالج

شورباي چرب نوشانيدن فائده كلي دارد و ايضاً مغز پنبه دانه دو دام در آب سائيده بنوشند و از مجربات مصنف 

داراشكوهي است كه اگر تخم دهتوره يا برگ يا بيخ يا گل او خورده باشد مطابق هر واحد از آن از تخم پنبه يا برگ 

 يك كاسة آبخوري بدهند كه دخرت پنبه فادزهر درخت دهتوره است و اگر به قدرل آن به آب سائيده يا بيخ يا گ

 به همبادنجان ريزه ريزه كنند و به آب سائيده بخورانند دهتوره خورده را از بيخودي به افاقت آرد و اگر بادنجان 

فرمايد كه   ميشيخ الرئيسل كرده بدهند نرسد برگ يا بيخ آن به آب صاليه كرده دهند و يا نمك طعام به آب ح

اعظم عالج اين قي كردن بنطرون و آب و روغن است و روغن گاو ترياق اوست و با آن شراب بسيار بفلفل و 

 نهادن دست و پا در آب گرم و تسخين بدن آن راالغار و دارچيني و جندبيدستر بنوشانند و نفع كند  عاقرقرحا و حب

 بان و روغن قسط و تا ممكن باشد حركت كنند و رياضت نمايند و بعد از آن به به روغن بخرقة مسخنه و مالش او

  اغذية چرب و شراب شيرين غذا سازند

  يبروج
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بيخ لفاح است اعراض او مثل اعراض جوز ماثل و حالتي مثل سرسام بلغمي بود و كزاز و كري گوش و حكه و سبات 

يب از عالج جوزماثل و افيون است و الزم است كه افسنتين در  شيخ عالجش قربه قول عالجشديد الزم اوست 

شراب بنوشانند و ايضاً فلفل و جندبيدستر و سداب و خردل و سركه ايشان و جميع مخدرين را نافع است و ايضاً به 

 امثال اين ادويه عطسه آرند و زفت و دخان فتيلة خاموش كرده ببويانند و واجب است كه بر سر ايشان سركه و

صاحب روغن گل نهند و نگذارند كه خواب كند بلكه ببركندن موي و تعطيس و غمز بيخ نر انگشت بيدار دارند 

 آرند و قدري به عمل مي نويسد كه از قي به آب گرم و عسل و شبت و نمك و ترب عالج كنند و حقنة عاد كامل

د بنوشانند پس هرگاه سرخي چهره و چشم سركة كهنه كه اندر آن صعتر و انجدان و پودينة كوهي جوشانيده باشن

 گويد كه عالج شارب او بقي از آب گرم خجندي در عالج افيون خورده مذكور شد بايد كرد تدبيري كهساكن شود 

و عسل و مصطكي و صعتر و نمك و شير بايد كرد و سركة كهنه كه در آن صعتر و افسنتين جوشانيده باشند 

   سويدي نافعلبه قوبنوشند و خوردن حب كاكنج 

  بيخ

كه بهندي اجواين خراساني گويند خوردن او استرخاي اعضا و ورم زبان و كف دهان و سرخي چشم و دوار و سدر و 

تيرگي بصر و تنگي نفس و كري و حكة بدن و لثه و سكر و اختالط عقل آرد و گاهي صرع كند و گاهي آواز مختلف 

 مثل افيون عالج كنند و ايضاً قي به آب گرم و روغن زرد و عالج زاغ دهد مثل آواز خر و اسپ و استر و راعي بز يا

 در آن انجير خشك جوشانيده باشند مع پيه ماكيان و روغن بنفشه دهند و آبي كهعسل كنند و شير تازه دهند و يا 

گوشت برة فربه اندك ميفختج با تخم انجره سوده بدهند و بسائر تدبير عام سموم بارد پردازند و شورباي ماكيان و 

 و بدون عسل بنوشانند و به عسل شيخ بزودي آب و عسل دهند و شير گاو و شير بز و شير ميش به قولبنوشانند و 

 و گل صنوبر و ايضاً طبيخ انجير وايضاً شراب شيرين بسيار و ايضاً پياز بريان به زيتروغن زرد و مغز چلغوزه مطبوخ 

انجره هر چيز حريف مقطع بخورانند و پياز و سير و ترب وتخم اينها دهند و تخم ترب و خردل و حرف و تخم 
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 خورانند و مثل مثروديطوس و ترياق كبير و سنجرينيا و امثال آن و به شرابها از اينبدهند و بايد كه هر واحد 

ر بز  بابونه و نوشيدن شيبه طبيخ قي كردن انطاكي به قولترياق افيون چيزي نيست عالج او قي كردن است و 

 گويد كه طبيخ ايرسا به انجير و كذا روغن سوسن و كذا سركه نوشيدن نافع بيخ سويديمخصوص بزرالبنج است و 

نويسند كه عالج بزرالبنج خفيف از عالج بالدر بايد كرد و بعد قي شير و روغن بادام و  ين ميمتأخر بعضياست و 

  مسكه و دوغ سر دهند

  شوكران

و افيون است مع تيرگي بصر و سردي دست و پا و تمدد شديد و ثقل بدن و زانو پس اعراض او قريب اعراض شارب 

 بعالج افيون عالج كنند و قي به آب مطبوخ شبت و نمك و عسل نمايند و عالجتشنج و اختناق آرد و هالك كند 

ز آن شير گاو و النفع است بعد ا  شراب صرف اندك اندك ساعت بساعت نوشانند كه عظيمبه عده آرند به عملحقنه 

 نفع كند تخم انجره و انجدان و قردمانا و ميعه است هر آن را خورانند و آنچه به شرابافسنتين بنوشانند و فلفل 

 كهنه ضماد كنند و ايضاً جندبيدستر وسداب و نعناع و به شراب بدهند و بر شكم آرد گندم به شراب از اينواحد 

 نافع است و همچنين طبيخ پوست بيخ قوت آن رار خورانند و ترياق افيون الغار و رب انگو حلتيت و برگ غار و حب

 گويد كه افسنتين و فلفل و كذا سويدي و شرب ميفختج تنها منفعت عظيم دارد به شيرشامي و روغن بلسان 

  . پنيرماية گاو ميش ياجدي و كذا سركه گرم كرده و كذا حب البان هر واحد نافع شرب شوكران است

  قثب

 براي دفع غشي و زيادتي كيف آن ادرك و عالج بنگ از بسيار نوشيدن آن همه حاالت بزرالبنج پديد آيند يعني

نمك سنگ و آب ليمو بخورانند و بادنجان خام خوردن نفع دارد و بهترين تدبير قي كردن است به آب و روغن گاو و 

ه بخورانند كيف بنگ را دور كند بالجمله نمك و اگر ادرك و چند دانة سپند آميخته بكوبند و با سركه آميخت

نوشيدن آب ليمو و خوردن انبة خام و غسل كردن و هرچه در عالج افيون گذشت نافع بود و كسي را كه از كثرت 
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 نفع عظيم بخشد آن رااستعمال آن نقصان بصر و باه و اشتها و امراض يا بسه مثل قوبا و غيره پديد آيد ماءالجبن 

كه گل او سياه و برگ او مثل جرجير و خرفه بود از خوردن او خدر و تيرگي رنگ رو و خشكي  العثلب رومي عنب

 عالجزبان و فواق و قي الدم و اسهال سحجي عارض شود و به تشنج مؤدي گردد ذائقة دهن مثل طعم شير گردد 

بادام تلخ و ايضاً سينة ماكيان  نوشانند و ايضاً شير بز دهند و خوردن به عسل شير خر به عدهمعده را بقي پاك كنند 

 يعني گشنيز سبز گويند كه چون كثرت آن نمايند و كزبرة رطبه به عسلمطبوخ به نخود نافع بود و كذا انيسون 

قريب نيم رطل خورند و يا آب او چهار اوقيه يكدفعه بنوشند از آن دوار يا سدر و اختالط عقل و گرفتگي آواز و 

ر در فحش كالم و غير آن حادث شود و از دهن بوي گشنيز آيد و غم و غشي آرد و نسيان و سبات و حال مثل سك

 دواءالمسك عنبري نه ماشه ورق طال يك به عده شبت و زيت و بورق مكرر قي كنند به طبيخ عالجهالك كند 

يد كه بعد فرما  ميشيخعدد پيچيده همراه ماءاللحم و عرق زردك دهند و شورباي بچة مرغ بنان سميد خورانند و 

 سوسن و غيره كه مذكور شد زردة بيضة نيمبرشت بنمك و فلفل و شورباي ماكيان فربه به نمك بسيار به روغنقي 

و فلفل خورانند و همچنين شورباي بط و مرغابي دهند و شراب قوي صرف اندك اندك بنوشانند و آنچه بخوراند 

 نافع است و آب نمك ميفختج ايشان را بغايت آن رارشراب بفلفل بسيار و نمك خورند و افسنتن دارچيني يا فلفل د

 هر به عسلمفيد و سويدي گويد كه شراب ايرسا يا طبيخ او و كذا روغن سوسن سفيد و كذا آب طبيخ افسنتين 

 اسپغول كه آن بدبزرقطونا آنچه در عالج اسپغول بيايد نافع بود مجوسي به قولواحد خوردن گشنيز را نافع بود و 

النفس و تمدد و قلقل و  سردتر است و از خوردن بسيار آن سقوط قوت و نبض و سردي جميع بدن و ضيقسالم 

 فرط حرارت و احراق به سبب غشي عارض شود و فعل بيخ و لفاح كند و اما اسپغول كوفته به عدهخدر مع ضعف 

ر  بدانند كه اسپغول دجعالقتل كند و از غم و كرب و تنگي نفس و ضعف قوت و صغر نبض و غشي عارض گردد 

 و شهد و شبت و نمك و بورة ارمني گرم نيم بعالج كزبره نمايند و عالج اسپغول كوفته قي كردن است به آب است

پس زردي بيضه نيمبرشت با فلفل و نمك دهند و شراب صرف نوشانند و حلتيت  و شراب افسنتين نيز مفيد بود و 
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ي كه كثرت شرب اسپغول كند يا او را كوفته بخورد بدواي مذكور قي  گويد كسمجوسيغذا شورباي چرب دهند و 

آورند و اندك سنجرينيا و دواءالمسك و يا قدري فلفل و حلتيت بشورباي اسفيدباج خورانند و گويند كه ترياق و 

  جدوار بدهند و شيرة خرفه با چهار تخم سود دارد

  فطر

 از خوردن آن خناق و  استبز و طاوسي و سرخ آن همه ردييعني كمات كه بهندي كهمبي گويند انواع سياه و س

النفس و نفخ شكم و قي و خناق و مغص و زردي رنگ و صغر نبض و قشعريره و غشي و عرق سر و عارض شود  ضيق

 عالج خاص آن قي كردن است به آب ترب و پودينه و سكنجبين بعد از آن شراب صرف كه آن بدعالجو هالك كند 

معاجين حاره مانند كموني مفيد بود و ترياق اربعه نيز نافع است و جدوار هم نفع دارد و اضمدة خوردن و تناول 

 اول به مؤلف اقتباس به قولملطفه بر معده نهند و ارزن و نمك سوده گرم كرده تكميد معده و شراسيف كنند و 

 معجون فالفلي نه ماشه با شراب هبه عد درم سوده آميخته قي فرمايند يك و نيمآب برگ ترب يك پياله و سهاگه 

 افسنتين و صعتر و سداب و بابونه و مكوه هر واحد يك توله در مثانة گاو انداخته تهيگاه را به طبيخكهنه دهندو 

اند و خصوصاً به   معلوم كردهبدان چهفرمايد كه قي نمايند   ميشيخ بمالند گرم نيمتكميد كنند و اول روغن بابونه 

 خاكستر چوب انگور در سكنجبين خورند و كمتري ترياق اوست و خصوصاً برگ شجر به عدهآب ترب مع بورق 

دشتي آن و ايضاً مري ترياق اوست و بايدكه بعد قي كردن مري بنطي اندك اندك بنوشند و ايضاً بورق و عسل 

مك هندي و آب النفع است چون بسكنبجين خورند و ايضاً بورق و ن  عظيمآن راترياق اوست و سرگين ماكيان 

 و بورق و معاجين گرم مثل فالفلي و كموني و شراب كهنة قوي و زراوند و بيخ جاوشير و به سكنجبينپودينه 

دردي شراب و خردل و حرف و ايضاً افسنتين و صعتر كوهي و طبخي اينها يا طبيخ انجير و واجب است كه تكميد 

به قي از آب گرم مطبوخ ترب و شبت و نمك مخلوط  گويد كه مبادرت بصاحب كاملزيرا شراسيف دائم كنند 

 يا سكنجبين عسلي كنند بعد از آن فضلة ماكيان سوده يكدو درم به اندك سركه و عسل بدهند و شراب صرف عسل
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نوشانند و يا بگيرند خاكستر شجركرم يا خاكستر درخت انجير به اندك سركه و نمك به آب گرم و يا اندك 

 عسل بدهند و يا به شرابندك ترياق اربعه به آب سداب بدهند و يا قدري زراوند و افسنتين  يا ابه شرابسنجرينيا 

 به آب مطبوخ بابونه و صعتر و آن را دهند و ترب بسيار تيز بخورانند و معده و نواحي به شرابقليلي از جاوشير 

و برنجاسف و سداب جوشانيده باشند  اندر آن افسنتين آبي كهحقنه به  در اين برنجاسف تكميد كنند و ايضاً گاهي

 گويد كه سويديي گرم به اندك جاوشير و سكبينج استعمال كنند ها روغن و بورق و روغن زنبق يا بعض به عسل

به  و عسل و كذا سرگين كبوتر و كذا عسل به سركهشرب طبيخ افسنتين رومي بسركة تند و كذا نمك اندراني 

نطرون و كذا روغن ايرسا و كذا سركة تند گرم كرده تنها و با نمك و كذا  گل و كذا باردنجبويه مخلوط بروغن

 و كذا پنيرمايه نيم درم هر واحد دافع ضرر فطر قتال درم يكخاكستر چوب كمتري و كذا روغن بلسان از نيم درم تا 

  است

  معالجات سموم مشروبة حيوانيه

ن گويند و آن حار حريف معفن محرق قتال است از  جمله ذراريح است كه بفارسي علي كوچك و بهندي تيلاز اين

خوردن آن مغص و تقطيع و درد شديد از دهن تا مثانه و نيز در سرينها و كليتين و شراسيف و ريش مثانه و حرقت 

بول و احتباس او و ورم قضيب و عانه و نواحي او مع التهاب شديد عارض شود و بر بول كردن قادر نباشد و اگر بول 

هاي گوشت با درد شديد بيرون آيد و گاهي با اين حاالت اسهال سحجي و غثيان و اختالط   صرف يا پارهكند خون

 و روغن كنجد بكرات قي گرم نيم به آب عالجعقل و افتادن وقت برخاستن و غشي و تب حاد افتد پس هالك كند 

بارده و لعابات بارده نوشانند و تنقية بدن كنانند پس بفاصلة دو پاس فصد هفت اندام و يا باسليق كنند و شيرة بزور 

   صفرا نمايند و روغن گل و سفيدي بيضة مرغ در احليل بزراقيه رسانند و يا العبة بارده در شير بز و ضمادبه مسهل

 هفت ماشه سوده روغن گل آميخته بر قضيب و خصيتين و عانه نمايند و هر يكآرد جو و عدس و صندل سفيد 

و بنفشه و سفرجل بسيار مفيد است و هرگاه بعد خوردن آن كرب و ورم حلق و غشي عارض شود ماليدن روغن كدو 
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مجمحه بكشند و آب سرد بر رو و سينه زنند و اگر فصد نكرده باشند رگ هفت اندام زنند و جدوار يك ماشه در 

ش غسل سازند و لمحه گالب سوده دهند و اندكي در احليل چكانند و دوغ ترش و برنج غذا دهند و از ماست تر

دانند و الزم است كه در   ميبدان چهفرمايد واجب است كه قي و حقنه نمايند   ميشيخلمحه بدان مضمضه كنانند 

درپي كنانند و اگر مناسب دانند فصد  دواي قي و حقنه نطرون و طبيخ انجير نيز داخل كنند و قي متواتر و پي

ر متواتر و لعاب اسپغول و شيرة خرفه و مسكه بسيار نوشانند بعد از آن  شيبه عدهباسليق براي حفظ مثانه گشايند 

 و آب برنج يا طبيخ حلبه يا طبيخ به ماءالشعير و خطمي و سفيدي بيضه و لعاب بزركتان يا به ماءالشعيرحقنه 

جالب و خندروس كنند و شورباي چرب و روغن بادام و پيه مرغابي و زردي بيضة نيمبرشت و روغن گاو و عسل و 

 نيكو است و ماءالعسل و مغز چلغوزة بزرگ و كوچك و ميفختج با پيه مرغابي و شراب آن راروغن بادام و دوغ گاو 

 نافع است و گويند كه نوشيدن آن را و خيار و طبيخ انجير بشربت بنفشه خربزهعسل مطبوخ ببزور مدره مثل تخم 

ل شاموس و اسهال بشربت اورومال ايشان را نافع بود و  و كذا روغن سوسن و كذا گآن استروغن سفرجل ترياق 

 مجوسي استعمال كنند گرم نيمتر و آبزن  الزم است كه در احليل روغن گل چكانند نه بزراقه بلكه يا بنوبة ماليم

گويد كه مبادرت بقي از آب گرم و روغن زرد و روغن كنجد و طبيخ انجير كنند و بعد تنقيه بقي شير كه در آن 

ول آميخته باشند بنوشانند و لعاب اسپغول و شيرة تخم خرفه بجالب كه ر وغن بادام يا كدو بر آن چكانيده اسپغ

باشند بدهند و مسكه بخورانند و شورباي برة فربه نوشانند و انجير يا مغز بادام خورانند و يا مغز خيار و بادرنگ 

 گل و روغن بنفشه حقنه كنند و در به روغنخته باشند  كه اندران عناب و سپستان و بنفشه پبه ماءالشعيردهند و 

رسد بايد به هماحليل او سفيدي بيضه و شياف ابيض و روغن گل و شير دختر چكانند و هرگاه كه سوزش در مثانه 

 گويد كه هر ورم كه از آن جرجاني بادام بنوشانند به روغنكه لعاب و روغن بادام و روغن گل بجالب و شير تازه 

ود آرد جو بماءالعسل سرشته ضماد كنند و اگر در حمام روند و بعد حمام حريرة چرب خورند و عقب آن قي پيدا ش

 گويد كه بعد قي ابن الياسكنند تا باقي قوت سميت ساكن شود صواب بود و طعام شورباي مرغ فربه و بزغاله باشد 
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 آميخته بنوشند و هر به ماءالشعير تخم كتان و كردن بسيار لعاب بهدانه بمسكة بسيار بنوشانند و يا بگيرند لعاب

آن  نيم اوقيه بشربت عسل به قدر از بولس نقل كرده كه شربت قيموليا گيالنيصبح شربت بنفشه ده درم بياشامند 

 بخورند و شيرة اين هر دو نيز فائده كند پنج درم به قدر نافع است و بگيرند مغز چلغوزه و مغز تخم خيار و كوفته را

 خاصيت نفع اندرين باب بود مثل طعامي كه در آن پيه مرغابي پخته باشند و يا از آن راذا بچيزي نمايند كه و غ

 نيم اوقيه خورند و بايد كه بعد طعام حقنه به قدرگوشت حمالن يا غنم ساخته باشند و شراب بسيار حلو و قثار كند 

به ب گرم و عسل و نطرون بهر غسل امعا حقنه كنند كنند به اشيائيكه در قول شيخ گذشت و در بعض اوقات به آ

   مثل روغن سوسن و روغن گل بنوشانندها روغن حمام به آب شيرين استعمال نمايند و ايضاً بايد كه عده

  وزغه و حربا

گوشت وزغه كه بفارسي چلپاسه و بهندي چهپكلي گويند قاتل است از خوردن آن و قي و وجع الفواد شديد عارض 

 به عالج و بيضة آن نيز سم بود آن است كه بهندي گرگ گويند نيز قتال و قريب ر است يعني آفتاب پشود حربا

آب گرم مطبوخ شبت و روغن كنجد قي آورند و باقي عالج او بعالج كلي و مثل عالج ذراريح كنند و ايضاً از عالج 

 گاو به روغن و شكر مساوي و  كه بگيرند كنجد و خرنوب نبطياين استمختص سجر با بعد معالجة مشترك 

 كه پنچال باز اين است مالش كنند و استحمام نمايند و عالج بيضة حربا به روغنبخورند و بايد كه شير بنوشند و 

در طال حل كرده بنوشانند و قي كنانند و بر بدن روغن زرد بمالند و تكميد سر بنمك نمايند و انجير و مسكه و 

تر از سام ابرص باريك گردن و از خوردن آن  او اين حيواني است شبيه بغطايه و عريضساالمندر جنطيانا خورانند 

اوجاع شديد در معده دورم در شكم مثل استقسا و كزاز و احتباس بول و ورم زبان و استرخا و زوال عقل عارض شود 

 ماشه يك و نيمطعام  بعالج كلي پردازند و ايضاً قي كنند بجوزالقي سه ماشه كه درعسل دو توله نمك عالج

 ترياق و مثروديطوس خورانند و حب صنوبر و برگ آن سه چهار به عده آرند به عملآميخته بليسانند و حقنه حاده 

اين االثر است و غذا جغرات گاو همراه برنج خورانند و گويند كه عالج خاص او  ماشه با روغن زيت ليسانيدن عظيم
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د يا هر دو باميعه و جنطيانا و عسل بخورانند و خوردن بيضة سنگ پشت البطم هر واح  كه راتيانج و علكاست

صحرائي مسلوق و ضفدع مطبوخ بپودينه نافع و گويند عالج افيون عالج اوست و اطيوس گويد عالج او عالج ذراريح 

  الصنوبر صغار و برگ سرد و برگ انجره با روغن زيت سوده نافع است است و گويند طبيخ كمافيطوس و حب

  ضفادع

يعني غوكان سبز بري و سرخ بحري از خوردن آنها ترهل در بدن و تيرگي رنگ مائل بزردي و سوزش حلق و دهن 

و عسر نفس و تاريكي چشم و داورد بدبوي دهن عارض گردد و گاه مني بغير اراده خارج شود و گاهي تشنج و تمدد 

 و كسي كه از آن خالص يابد دندان او بيفتد و موي و اسهال خون و غثيان و قي و اختالط عقل و غشي حادث گردد

او بريزد و نوعي از آن غوك زرد است از خوردن او اشتهاي طعام ساقط شود و آروغ بدبو و ترش آيد و رنگ فاسد 

 به شراب به آب گرم و زيت و نمك و يا عالجگردد و شكم و ساق ورم كند و غثيان و قي و درد فواد حادث شود 

ند و بعد قي و مسهل صفرا كثرت رياضت نمايند و در حمام و آبزن گرم عرق آورند و روغن گرم بمالند بسيار قي كن

 نافع بود و آن راو دواءالكركم و دواءاللك و هرچه استسقا را مفيد بود بخورند و شراب بسيار با سه درم بيخ ني 

نويسد كه مبادرت بقي و تنقية   ميكاملصاحب  دو مثقال در شراب مفيد و به قدرالزريره  همچنين سعد و قصب

معده به آب گرم و عسل و نمك كنند و همه اعضا السيما نواحي شكم را بمالند و در حمام مكث طويل نمايند و بعد 

خروج از حمام سكنجبين بنوشند و بشورباي گوشت حمل فربه به شبت و خولنجان و دارچيني غذا سازند و 

 ماهي سرد شده خصوصاً كه بشب در مكان نمناك گذاشته سمك بارد آن را دواءالمسك خورانيدن نافع است

باشند از خوردن آن اعراض خوردن فطر عارض شود و كرب و بيضه آرد و باشد كه بكشد و گاهي مضرت او بعد 

 به آب ترب و پودينه و سكنجنبين قي كنند پس شراب صرف خورند و بعد از قي عالجيكدو روز ظاهر شود 

گرم مانند كموني سود دارد و گل مختوم سخت نيك باشد و زراوند و صعتر مفيد بود و ميبه و شراب با معاجين 

 مبادرت بقي از عسل و نمك و مجوسي به قول آرند و به عملعصارة بهي دهند و سائر عالج كه در فطر گذشت 
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 به قدرسنجرينيا و يا دواءالمسك آب گرم كنند و اندك شراب صرف با فلفل و يا به اندك زراوند بنوشانند و يا 

  حاجت به آب مطبوخ زيره يا پودينه كوهي بدهند

  شواي مغمومه

يعني كباب و گوشتهاي پخته كه در عين گرمي مفرط آن بپوشند و بخارات آن دفع نشده سرد گردد و سم شود از 

 روز مفقود گردد و گاهي خوردن آن عالمات بيضه از كرب و اسهال و عشي و دوار عارض شود و گاهي عقل يكدو

 و نمك و سكنجبين قي آورند بعد از آن سكنجبين سفرجلي و گرم نيم به آب عالجسبات افتد و گاهي قتل نمايد 

 بعد قي ميبه و مي سوسن و شراب ريحاني به آب بهي و سيب شيخ به قولمقويات معده و دواءالمسك بخورند و 

 گويد كه بعد تنقية معده مجوسيو عالج بيضه بعالج هيضه نمايند و  بعد قي نيكو است آن رابنوشند ذمل مختوم 

ابن بقي قدري ميبة ممسك يا شربت سيب خوشبو دهند و در حمام داخل كنند و آب گرم بر شكم متواتر بريزد و 

 گويد كه به آب گرم و روغن كنجد عسل و يا به آب مطبوخ شبت و بورق يا نمك قي كنند و از خواب و الياس

  م منع كنند و ادوية مذكوره در قول شيخ بدهندحما

  مرارة كلب الماء

 روغن گاو بدارچيني و جنطياناي رومي هر عالج عدس بعد از هفت روز قاتل باشد به قدرخوردن زهرة سگ آبي 

   خوشبو بمالند و تلطيف تدبير نمايندبه روغنواحد يك مثقال پنيرماية خرگوش نيم مثقال بخورند و 

  ارنب بحري

النفس و سرخي چشم و سرفة  م قاتل است از خوردن او درد معده و نوايح صدروقي مفرط و بول الدم و ضيقس

الدم و يرقان و كرب و درد گرده عارض شود و براز بنفسجي رنگ آيد و از خوردن طعام و ديدن ماهي  خشك و نفث

 شير بز عالجل افتد و مو و دندان ساقط شود  نجات يابد و اگر بايد در ساز اينكراهت كند و عرق بدبو آيد و كمتر 

و شير خر و شير زنان و آب برگ خطمي و خبازي و آب خيار و سرطان نهري پخته بدهند و اگر خارپشت بريان 
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كرده خورند مفيد بود و ايضاً قرص طظباشير كافوري سه ماشه در شربت ليمو يك توله ليسيده شربت خشخاش 

 شش توله حل كرده بنوشند و غذا كله پايچة بز هر يك عرق مكوه و عرق شاهتره  دو توله درهر يكشربت عناب 

 يك ئرم با قند به قدربنان سميد خورند و بعد از تسكين عوارض ثربق سياه غاريقون كتيرا رب السوس برابر سائيده 

 و بول انسان بالغ و بيخ  از ادوية قويه و پودينة نهري تازه و خون مرغابي گرم تازه نيزشيخ به قولآب بخورند و 

 يا در طال و خربق اندك در شراب است و به شراب و لك به شراب يا قطران به شراببخور مريم بميبه يا مي سوسن 

 از گيالني كه از ديدن ماهي كراهت نكند بلكه بخورد و هرگاه و رسل افتد عالج كنند و اين استعالمت صحت او 

 آرند بنحويكه در عالج ضفادع در قول صاحب كامل به عمليند و ديگر تدابير طبري نقل كرده كه مبادرت بقي نما

 در آن بيخ خبازي و برگ آن جوشانيده باشند آبي كهمذكور شد و شير خر يا ميفختج شيرين دائم بنوشند و 

به د سكون  عسل بخورند و تنقية معده بقي و اسهال بعبه شراب بكنيم درم به قدربنوشند و خربق سياه و سقمونيا 

   موافق كنند و فصد گشايند اگر احتياج آن باشدحسب

  شعر اسد

اگر كسي را موي شير خورانند وقت نشستن شكم درد كند و اگر بر برگ بيدانجير بول كند برگ پاره پاره شود 

خورانند تا  بگرم نيم جگر خام حلوان را پاره كرده بخورانند و بعد يكپاس كئكي و درم سائيده با يك كاسة آب عالج

قي كند و اگر زود قي نيايد شاخ بيدانجير در حلق انداخته قي آورند كه موي با جگر حلوان بيرون آمد و اگر برگ 

 يك جام تا سه روز بنوشند موي آب گردد و همچنين تخم كسوندي يا گل او به قدركسوندي كوفته شيرة او 

اگر موي با غلوله برآيد صحت شود و كذا بيخ كسوندي با برنج  قي نمايند به عدهسائيده چند غلوله ساخته فرو برند 

سامهي سائيده بنوشند كه موي شير اثر نكند و اگر ماهي جهينگه سه چهار عدد فرو برند موي هرجا كه باشد در 

ر معده يا در امعا با جهينگه چسپيده در براز بيرون آيد و گويند كه تخم سرس را به آب سائيده بخورانند موي شي

دهند و اگر خصية خرگوش خام   سائيده مييك توله هر يكدر قي و اسهال بيرون آيد و بعضي تخم سرس و تگر 
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 گاه باشد لبن فاسدفرو برند موي شير بدين خليده بيرون آيد تا حصول صحت كلي يكدو خصيه فرو برده باشند 

قراقر و هيچ در فم معده پيدا شود و گاهي از كه شير در معده فاسد شود و ترش و عفن گردد و از آن و دارد غشي و 

 و شهد و روغن كنجد و نمك قي كنند پس جوارش مصطكي و گرم نيم به آب عالجآن هيضة قتاله عارض گردد 

به  شيخ بعد قي بماءالعسل شراب صرف بفالفلي دهند و تكميد معده به قولجوارش عود با شراب صرف خورند و 

  ه روغن بادام و مصطكي بر معده ماليدن و گلقند و گالب خوردن نفع دارد ناردين كنند و گويند كروغن

  دم جامد

گاه باشد كه خون صرف در معده يا سينه يا روده يا مثانه بسته شود و سم گردد و از آن اعراض رديه عارض شود 

مسترخي گردد و پس اگر در سينه بسته شود رنگ متغير گردد و نبض صغير و ضعيف و مؤدي بتواتر شود و مريض 

بغشي انجامد و اگر در معده جمود پذيرد بدن سرد شود و اختناق و صغر نبض و غشي و متواتر عارض گردد و اگر 

 خاكستر چوب انجير و مغز خرگوش يا عالجدر مثانه جامد گردد اعراض قريب اين عارض شود و همچنين در امعا 

بدهند پس اگر جمود در سينه و معده بود قي فرمايند و اگر  پنير ماية خرگوش در شراب حل كرده درم يك به قدر

فرمايد كه ادوية عامه   ميشيخ برند و كار بهدر روده بود حقنه نمايند و اگر در مثانه بود ادوية مخصوص بسنگ مثانه 

 شير انجير براي اين اقحوان سفيدست خاصه و سرخ نيز و مقل و حاشا و انافح ثلث ابولوسات و خصوصاً انفخة ارنب و

اند و آن عجيب است شير بز است گويند كه اين  و سركة تيز و حلتيت و آب خاكستر چوب انجير مكرر و آنچه گفته

خون جامد در جمله جوف را بگدازد و يا بگيرند انجدان و كبريت مساوي و در سركه بنوشانند و اين دواي عجيب 

 مذكور شده در آنجا مالحظه نمايند و گوئيم كه الزم است قي است و جمود دم در معده و مثانه در مقام آنها نيز

 يا آب كرفس و اين را ترياق طين مختوم نفع كند و اگر شيرة قرطم در آب گرم به عسلكردن اگر ممكن باشد 

گل مختوم هشت درم پنيرماية خرگوش سي و شش درم نسخة آن برآورده بدهند بسيار نافع بود و اين دوا 

به  به عسل چهار درم هر يك سي و دو درم جنطيانا زراوند مدجرح تخم سداب دشتي مرمكي حلتيت پنيرماية غزال
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 خاكستر چوب انجير دو درم مع مغز استخوان ديگر جوزه در آب گرم يا در سكنجبين به قدر شربتي از آن سرشند

ر سركه گداخته بنوشند و كنم كه بجاي آن پنيرماية خرگوش باشد هر دو را د خرگوش يك مثقال و من گمان مي

 مخصوص آن راايضاً نمك اندراني مع پنيرماية بزغاله و يا يك مثقال سرگين سگ و خوني كه در مثانه منعقد گردد 

باب خاصيت عجيب است و مداومت شرب سكنجبين و  در اين آن را كه آب برگ زرين درخت بدهند كه اين است

رگ نجاسف و حلتيت و آب كرفس و تخم ترب اين همه در سكنجبين ترياق و مثروديطوس و مدرات قويه كنند و ب

 و همچنين مثقالي از قردمانا به آب گرم اين است سركه دواي جيد براي كه آنو نيز در سركه حل كرده بدهند بهر 

ان و با دو و يا نيم مثقال از حلتيت و يا شربتي از غاريقون و يا سيساليوس و يا قدري از انافح و يا دو درم حلب بلس

 به قدردرم اظفارالطيب و يا دو درم عود فاوانيا و ادوية مفتت حصات شرباً و حقنه و طالء استعمال كنند و در مثانه 

نوات نمك سوده در آب حل كرده بزراقه رسانند و يا آب خاكستر چوب انگور استعمال كنند پس اگر فائده نكند از 

  راج حصات چاره نباشدشق و استخراج خون از مثانه مثل استخ

  جمود لبن در معده

ي از اسباب مجمده يا استعداد قوي در شير مثل غلظ آن و از آن عرق سرد و به سببگاهي شير در معده بسته گردد 

 يك عالجلرزه و غيره اعراض رديه كه در امراض معده در جمود دم و لبن مسطور شد عارض شود  تب غشي و

 به قول پودينه بدهند و پنج درمبا سركة كهنه خورانند خصوصاً پنيرماية خرگوش و يا مثقال از پنيرماية حيوانات 

 بسته گرداند بلكه الزم است كه آن را شوري كه آن واجب است كه صاحب و از چيزهاي شور پرهيز كند بهر شيخ

 در ساعتي بگدازد ن راآ بخورانند كه اين عجيب است پنج درمسركه تنها يا ممزوج به آب بنوشانند و پودينة خشك 

 بخورانند كه يك مثقال رقيق گرداند و از انافح تا آن را قوتي كه اندر آن است شير را از جمود بازدارد و به سببو 

 از  كهييدواآن تحليل كند يا بقي يا اسهال خارج نمايد و ايضاً ادوية مذكوره براي جمودخون در معده و خصوصاً 

ر شد و دواي انجدان و كبريت مساوي در سركه بخورانند و ايضاً آب خاكستر چوب سازند و مذكو طين مختوم مي
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 كه سكنجبين عسلي به آب گرم و اين است گويد كه از عالجش مجوسيانجير چون تكرار خاكستر در آن نمايند و 

بنوشانند و بهترين شبت دهند و امر بقي نمايند و معده را از آن پاك كنند و پنيرمايه بوزن يكدانگ به اندك سركه 

آن پنيرماية خرگوش است و يا برگ پودينه با سركه و اندك سداب بخاكستر چوب انگور بخورانند و عسل بفلفل 

  خورانند كه اين شير جامد را بگدازد و تلطيف او كند

  ملذوعهعالج كلي سموم 

ائيكه گزيده باشد سخت بربندند هرگاه جانوري ذي سم بگزد همان وقت قدري باالتر بفاصلة چهار پنج انكشت از ج

السم بود و ممكن  تا مانع نفوذ سميت شود و اگر دو جا بندند يكي باال و ديگر پائين بهتر است و اگر حيوان ردي

باشد قطع عضو كنند يا داغ دهند يا حجامت با شرط كنند يا زلو چسپانند و بايد كه محل زخم را بمكند بعد از 

 و روغن گل كرده باشند و يا بمحجمه بمكند و اين بهتر به سركهنموده باشند يا مضمضه  ادوية ترياقيه مضغ كه آن

مكد ناشتا نباشد و زخم را مندمل شدن ندهند و خروس بريان نموده همچنان گرم  است و بايد كه آن شخص كه مي

خاكستر چوب انجير و كند و ادوية جذابة سم مثالً پنجال كبوتر و  بشكافند و بر موضع زخم بندند جذب سم مي

پشك بز و سير و پياز و گوگرد با سركه و عسل آميخته ضماد كنند و دو مثقال تخم نارنج مقشر كرده و تخم ليمو و 

 نيز در اينجاتخم ترنج بغايت مفيد است و ادوية كه در جميع اقسام سموم بالخاصيت نافع است و سابق مذكور شد و 

 با قبض محلل باشد و از خواب كه آنرند و ادوية قابضه بر موضع لسع ضماد نكنند مگر  بكار بهذكر يابد شرباً و طالء 

 اعراض عارضه تا معلوم شود كه فالن حيوان گزيده است پس ترياقات مخصوصة به سوي نظر كنند به عدهمنع كنند 

 قانون عالج الحاصلانند آن استعمال نمايند و بايد كه با غذا قدري از فلفل و سير دهند و شراب قوي كهنه بنوش

به  تقويت حرارت غريزي بر اخراج سم از بدن و تحليل او و تهيج او يكي منحصر در هفت امور است ملذوعهسموم 

 مدافعت و تقويت اعضا و اين شان ترياق و مثروديطوس و غير آنها از مركبات و لعبت بربري و فادزهر و عنبر و سوي

مبالغه نكنند و  در اين  تقليل رطوبات از بدن خاصه اگر بدن ممتلي باشد ليكندوممشك و زراوند از مفردات است 
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تقليل بقي و اسهال و فصد بود و بايد كه مع تقليل رطوبت تقويت حرارت غريزي نيز كنند و قي جامع النفع در 

باشد و بهترين جمله اقسام سموم است بخالف فصد كه همه جا نتوان كرد مگر كسي را كه بدن او ممتلي از خون 

 دادن ترياقات و سوماند   كه سم در بدن منتشر شده باشد و بعضي اطبا از فصد مطلقا منع كردهآن استاوقات قصد 

فادزهرات كليه مثل ترياق كبير يا خاصه به آن سم مثل لحم نهنگ در گزيدن نهنگ و گوشت افعي در لسع افعي 

 به سوي استعمال ادويه محرك سم پنجم مضاد سم عقرب  استعمال دواي مضاد بمزاج سم مثل حلتيتچهارم

 تبعيد اخالط از اعضاي رئيسه و تخيه از وجه سم و اين هر دو به ششمجلد مستعمله از خارج و مشروبات معرقه 

 تدبير مانع نفوذ و انتشار سم در بدن مثل قطع عضو بلسوع بمجرد لسع و هفتمادوية مدره و مقيئه و مسهله بود 

 شيخ از به قول نافع گزيدن جمله حيوانات ذكر ادوية مفرده و مركبهط و حجامت و زلو و مكيدن آن داغ و رب

ادوية جيده خورانيدن تخم حندقوقي در آب يا در شراب است و طبيخ انواع هرسه پودينه و جندبيدستر عجيب 

افعي را شديدالنفع است و است و شير الغيه كه ترياق معروف بقوتنجي و فرادي است لسع جميع هوام خصوصاً 

جدوار و يوخاميش و موش و آذريون و تخم باداورد و حرف و ايضاً زيره كه مشابه شونيز است و كاشم و سير و 

 گفته شرابي كه در آن افعي افتد و بميرد نافع لذع هوام جالينوسپوست برگ سرو كوهي با فلفل و فلفل تنها و 

ه سموم است و شربت او دو مثقال بود و بيخ انجدان نافع جميع سوم است است فكيف ترياق و تخم ترنج مضاد جمل

و تخم فنجنكشت و روغن بلسان و حب بلسان و فنجنكشت و جوزبوا و انجير و فندق و جنطيانا و جاوشير و مع 

و ايضاً و شرباً  باب دارچيني و پشك بز ضماداً در اين زراوند و گل دفلي و برگ او و ثمرة و لب تازه عجيب است

 و پودينه و طبيخ خبازي بستاني و به شراب و نانخواه و سكبينج و پسته به شيركماذريوس و كاشم و سرطان نهري 

به تخم خطمي و دماغ ماكيان خصوصاً مع قنه و شورباي ابن عرس زنده و شورباي جروكه نوعي از موش است چون 

مك سوده كرده و طبيخ سرطانات نهريه و خون سنگ  بنوشند ورق كه نوعي از سلحفات عظيم الجثه است نشراب

مفيد بود  در اين  بارده پشت و قنه عجيب است و جنطيانا عجيب است و تخم گزر دشتي نافع بود و آنچه از ادوية
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باب عجيب است و پرسياوشان براي همه عام النفع است و  در اين  و كاسني دشتيبه عسل  بيخ لفاح است ضماداً

 فلفل درم يك ترياق عجيب افيون و مر هر واحد ايضاًسازند  با يك مثقال زراوند طويل مركب ميگاهي غاريقون 

 جنطيانا سه پنج درم شونيز درم يكبكنيم درم بيخ زراوند طويل و مدحرج سه سه درم سپند و زيرة هندي هرواحد 

 دواي طين مختوم ايضاً  جندبه مطبوخ شربتي يك مثقال به سرشند و آب جرجير به عسلدرم سداب دو درم 

 بخورانند شربتي بندقه در سه اوقيه ماءالعسل به زيتالغار دو مثقال گل مختوم دو مثقال و ابولوسان  بگيرند حب

 به درم يكالنفع براي سموم ملسوعه و مشروبه فلفل ده درم سنبل دو درم زراوند و بيخ اذخر هرواحد   ترياق عامايضاً

ر آفتاب نهند و هر روز يكمرتبه حركت دهند و هرگاه كه خشك شود تر كنند و به آب خرنوب سرشته چهل روز د

 نافع براي هر گزيدگي شونيز تخم حرمل دواي كحل نيز نفع كند به طريقآب گرم بخورند و قومي گفته كه اين 

به يم درخم  رخم فلفل سفيد مر سداب هر واحد ندرم يكزيره هر واحد دو نيم جنطيانا زراوند مدحرج هر واحد 

به  جنطيانا دو درم فلفل سداب هر واحد دو درم  ديگر باقالي رومي در شراببه قدر بهسرشند شربتي از آن عسل

 حماما حب بلسان هر واحد سه درم تخم جرجير ديگر بخورند به شراب و اين يك شربت است به سرشند عسل

 طين بجيره چهار درم يكو درم مر و زعفران هر واحد  دهر يك زراوند بيخ انجدان سياه درم يكتخم گندنا هر واحد 

 حب بلسان زوفاي خشك تخم شلجم دشتي فلفل سياه و ايضاً باقال به قدر شربتي به سرشند گرفته به عسلدرم 

سفيد دارفلفل وج انيسون فطراساليون اسارون زيرة سياه بزرالبنج هر واحد چهار درم سنبل فقاح اذخر هر واحد 

 كه بر گزيدگي طال كنند از آنجمله نفط سفيد يا اطليه باقالي روميه به قدر شربتي به سرشند لبه عسشش درم 

 و يا آب گندنا بدون آب افشرده و پودينة به زيتازرق است يا سير خام يا در روغن زرد جوش كرده و جندبيدستر 

 موضع گزيدگي بندند و هر ساعت نهري بهتر جذاب سم است و گوگرد ببول و يا ماكيان و خروس زنده شكافته بر

تواند  گدازد و مي تبديل نمايند قومي گفته كه ماكيان شديدالحراره است و لهذا مس و ريگ و سنگريزه خورده را مي

 بدان ضماد نمايند نمك و سركه است يا زهرة نرگاو يا چيزي كهكه اين در حوصله و كرش او باشد نه غير آن و از 
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كستر و سركه و خصوصاً خاكستر چوب انجير و انگور و خصوصاً در ابتدا و زفت و نمك هر نمام و برگ خنثي يا خا

دو پخته و گويند كه ضماد بسير و نمك و پشك بز نافع بهر گزيدگي است مگر لسع مار اصله را و ضماد به آهك و 

ك به آب صابون يا قطران عسل و زيت نافع است حتي كه لذع اصله را و ايضاً بگيرند خردل و سركه و اشخار و اه

ضماد كنند و زيت جوش كرده و ريختن باالي لسع حتي كه لسع افاعي را نيكو است و اين از معالجات اهل مصر 

ق و مرهم معمول به نمك و مرهم نطرون و از نطوالت جيده آب درياي شور به سوي و پياز  استاست و اين داغ نيك

 گويد كه موضع  را به اشيائيكه از آن آنها صاحب كاملو ابن عرس است گرم تنها و با خردل و طبيخ جر و زنده 

تسخن و لذع جلد است مثل پياز عنصل و سير دشتي ضماد كنند و يا بگيرند خاكستر درخت انگور و خاكستر 

 كار بهق يا نان و گندنا و آرد و نمك يا قطران يا پشك بز به سويدرخت انجير و با سركه و مرمي ضماد كنند و پياز 

برند و تنطيل بسركة كه اندر آن پودينه يا سكبينج جوش داده باشند نيكو است و مراهم معموله بقاقله استعمال 

كنند و ايضاً كاسني و مر و يا كعب خنزير باريك سوده با سركه و يا شراب بخورانند و يا گوشت راسو نمك سود سه 

 ممزوج بخورانند و يا به شراب درم يك و نيما جندبيدستر  خورانند و يا خون سنگ پشت بحري و يبه شرابدرم 

الغار و يا سرطان نهري   و سركه ممزوج و يا تخم شجلم و يا حببه شراب درم يك و نيمبخور مريم و يا قثاءالحمار 

به  آن و چون بيخ حرمل نيم مثقال هم چند به آب گندنا ده درم و شراب درم يكبريان و يا بگيرند زراوند مدحرج 

الغار و جاوشير و  حبصفت آن يابند  با سه بسيار نافع بود و ايشان به اين معجون انتفاع مي در اين  بخورند وشراب

بيخ سوسن آسمانجوني و زنجبيل و زراوند مدحرج هر واحد پنج درم دقاق كندر و سداب دشتي هر واحد چهار درم 

 و نيم مثقال بخورند و ايضاً ترياق اربعه به آب سداب ندبه سرش به شرابآرد كرسنه سه درم همه را باريك سوده 

 گويد كه بعض ادوية مجمره و جذابة سم مثل پنجال ابن الياسبخورند واال ترياق كبير نيم درم تا نيم مثقال بدهند 

ماد  و نطرون و سير صحرائي و سرگين بز ضبه سركهباز و كبوتر و پودينه و كبريت و بول و خاكستر و درخت انجير 

كند و يا بگيرند مرهم از سرگين كبوتر و مشكطرامشيع و جندبيدستر و سبكينج و حلتيت و گوگرد و پودينه 
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 و زفت سرتشه بر موضع لسع طال كنند و جراحت را از اندمال بازدارند تا وقت بر شدن به زيتمساوي كوفته بيخته 

به الغار   گويد كه جندبيدستر و مقل و حبوسهلابمريض و ترياق كبير و مثردويطوس و ترياق اربعه بخورانند 

 يك جزو بندقه تا جوزه بدهند و يا اين دوا جوز مقشر از هر دو قشر به قدر قوي بخورانند يا دواءالحتلتيت شراب

يكه ادويه بدان سرشته شود شربت مقدار جوزه و يا اين به قدر دو جزو عسل سفيد هر يكنمك برگ سداب خشك 

 خورند و بر به شرابسوسن آسمانجوني مر سداب زنجبيل زراوند مدحرج كندر مساوي يك مثقال دوا جاوشير بيخ 

  بدن ادوية مدر عرق بمالند

  گزيدن مار

دهد و مار گزيده را التهاب   و مهلت كمتر مي استو اقسام آن بسيار است و مار سياه در سميت از نسبت ديگر قوي

 به دستورشود عالج جميع اقسام آن   يا آبله بمحل گزيده عارض ميو لرزه غشي و عرق سرد و زردي چشم و درم

 كه مسطور شد بايد كرد پس خروس بستن و ادوية جذابه ضماد كردن و ترياق فاروق و ملذوعهعالج كلي سموم 

 گندنا و پياز به دستورمانند آن تناول نمودن و حلتيت با شراب خوردن و همچنين سير با شراب بسيار نوشيدن و 

 بر آن رابا شراب و روغن زرد كهنه بسيار نوشيدن مفيد بود و بستن مار مهره بر موضع گزيده نيز نافع است بايد كه 

موضع گزيدة مار بگذارند كه بچسپد و هرگاه جدا شود در شير اندازند تا شير را منجمد كند همچنين تكرار عمل 

 در كه آن حين جذب سم رنگ او متغير گردد بعد از نمايند و چون جذب تمام سم كرده باشد ديگر نچسپد و در

 دور كنند آن راشير اندازند بحال آيد و اگر اين ميسر نشود بزودي تمام يكعدد ماكيان گرفته پرهاي گرداگرد مقعد 

و بر موضع گزيده چند شرط زنند كه خون مترشح پس مقعد آن مرغ بر آن موضع بچسپانند كه بچسپد و بعد 

 جدا شود و مرغ بميرد و مار گزيده شفا يابد و همچنين بستن غوك كه شكم آن دو پاره كرده جذب سم از خود

باشند نيز نافع است و در ميان شير نشستن مفيد بود و پنيرماية خرگوش و ديگر حيوانات كه تازه باشد با سركة 

است و شورباي ضفدع نافع  يك رطل و بستن جرم آن از مجربات به قدرممزوج به آب بخورند و خوردن آب نيل 
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 در است و كذا تخم ليمون كاغذي هفت عدد در آب سائيده نوشيدن و طال كردن مجرب و استعمال حب السالطين

 او متصل بود جدا كنند به مغز از پوست سخت بيروني و پوست نازك كه آن راباب عجيب االثر است كه بايد كه اين 

 كنند و پردة كه در ميان هر دو پاره است دور كنند و هر قسمي را جداگانه به باشد از هم جدا و مغز را كه دوپاره مي

آب صاليه كرده در هر يك چشم كشند آب بسيار از چشم ملدوغ روان شود و از هالكت ايمن گردد ليكن درد و در 

 برنج سرخ را آغشته بر چشمها برنهند و به گالب شود بعد از صحت پنبه را كند و بسيار سرخ مي چشم احداث مي

مالئم پخته بر رفاده نهاده سرد كرده بستن همين حكم دارد و يا اندك روغن زرد در چشم كشند و خورانيدن يكدد 

عدد آن نيز مرجب است و اگر مار سياه قتال بود از پنج شش عدد كم نهند و اين حب آن نيز مجرب النفع است 

 يك تانك كوفته به آب ليمو كهرل هر يكبهيم سيني زعفران  هشت مانك كافور هر يكمغز جمال گونه فلفل سياه 

كرده يكصد و ده حب سازند و مار گزيده را دو سه حب خورانند و اگر بيهوش باشد يك حب به آب ليمو سائيده در 

كند بايد كه بر كام  چشم كشند و گويند كه اگر مارگزيده بيهوش شود و مثل مرده بود تا سه روز اين حب عمل مي

رگزيده شرط زنند و آب گرم ريزند و چون خون آمد گيرد حب سائيده طال نمايند هرگاه بهوش آيد يكدو حب ما

بخورانند و در مجربات نوشته كه اگر مار گزيده بيهوش شده باشد بر شكم او باالي ناف شرط زنند بنهجي كه پوست 

بمالند اگر في الحال قي آغاز كند و بهوش آيد بخراشد و خون نه برآيد پس مغز جمال گونه سائيده به آب در آنجا 

آرد و تنباكو  مرده نيست و همچنين كچله را در آب ليمو سائيده بحلق او ريختن و بر سر و بدن ماليدن بهوش مي

 جوش داده يا سوده به آب حل كرده بنوشانند يا از تنباكوي كشيدني كه با قند آن راترياق سم مار است اگر خشك 

 دو سه توله حب ساخته به آب گرم بلع كنانند و يا در آب حل كرده بنوشانند و يا چرك قليان به قدرزند سا سياه مي

باب مجرب است و  در اين دهند قي آرد و سميت دفع نمايد و همچنين زبل ماكيان در قند سياه پيچيده خورانيدن

و انگوزه مفيد و مار گزيده را هرگاه غشي كند حجامت و وجور منعشات سيما مشك عجيب است و نفوخ وج 

 ترياقيه نافع   ادويةكه آن نافع زهر مار بدذكر ادوية يونانيه و هنديهخوابيدن ندهند و آواز آسيا بگوش او نرسد 
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 كه مذكور شد و آنچه در اقوال حذاق بيايد همه زهر مار را مفيد بود ملذوعهجميع اقسام سموم و ادوية نافع سموم 

آرند چون نيم درم از آن   فادزهر حيواني كه از كوهستان شيراز ميچنان چهشود   مسطور مياينجادر  از اينو برخي 

 و شرب يك ساله خوشبو بخورانند در لسع حيات مجرب سويدي است به شراب خوشبو يا به زيت يا به شير

كذا اقحوان و كذا قرفه و  كهنه و كذا عود بلسان و به شراب و كذا سنبل هندي به شرابدارشيشعان و كذا آب نمام 

 و كذا مسكه و كذا قنه و كذا به شرابكذا قنابري و كذا لحم خارپشت بستاني و كذا جگر گرگ خشك كرده 

سرطان نهري زنده كوفته در شير ماليده صاف كرده و يا در آب جوش داده و كذا گل مختوم به آب طبيخ طراثيث و 

 و به شرابو كذا طبيخ فو و كذا آب برگ توت سياه و كذا سورنجان كذا ليمون مالح و كذا زهرة سنگ پشت نهري 

 و كذا سرخرگوش سوخته به شرابكذا فرفيون و كذا صابون القاف و كذا شير بز و كذا برگ ناشپاتي و كذا عرطنيثا 

انخواه و  پخته و كذا روغن گاو و كذا سير و سداب و كذا روغن بلسان و كذا نبه شراب پودينة نهري و شرب و ضماد

 بيخ و ضماد يكساله و كذا شراب كهنه و زيره آميخته به شرابكذا زيرة بستاني و كذا پنچال رخمه و كذا سبكينج 

كاسني دشتي كوفته و كذا آب كرنب به آرد گندم و سركه و كذا گوگرد بدق و به آب دهن روزه دار كه عجيب و 

ذا انجير خام و كذا زوفاي خشك و نمك و پودينة نهري و مجرب است و كذا بيخ سوسن سفيد و كذا بخور مريم و ك

 زهرة رخمه در چشم مخالف جانب گزيده و فادزهر معدني در دست داشتن هر واحد واقع ضرر سم و اكتحالعسل 

الفور خورانيدن فائده تمام دارد و اگر در آن حال كه مار   يك تخته كاغذ سفيد در آب حل كرده فيديگرمار است 

 از ديگر خراطين تازه تا دو ماشه به آب سائيده نوشانند ديگرشد بر جايگاهش خود بول كند زهر اثر نكند گزيده با

مجربات صاحب گنج باداورد پنبه دانه نيم پاو يا يكپاو بكوبند و در قدري آب انداخته خوب بدست بمالند و صاف 

دهد و اگر تشنگي بسيار بود بجاي آب همين آب كرده بنوشانند مار گزيده و زهرخورده را اگرچه بيهوش باشد سود 

 زهرة ديگرحل كرده نوشانيدن دافع زهر مار و عقرب است  به گالب  جدوار نيم مثقالديگرداده باشد  بنوله مي

طاؤس زهرة راسو فلفل سياه با هم بسايند هرگاه خشك شود باز سوده يك يك ميل در چشم كشند زهر مار دفع 
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 مغز تمرهندي ديگر نموده آميزند و در حلق مار گزيده اندازند پنج درم سير فلفل سياه  روغن گاو يكديگرشود 

 مجرب شب يماني ديگرپخته پاو آثار در قدري آب بمالند و بي صاف كردن بمار گزيده بنوشانند كه مجرب نوشته 

 خانة ديگرانند نه ماشه سوده سه خوراك نمايند و يك يك حصه به اندك آب آميخته بعد دو و گهري بنوش

ي قند سياه آميخته از هر يك جدا جدا حبها بندند به قدرعنكبوت يازده عدد بگيرند و از بيضة عنكبوت صاف كرده 

 ديگرو مر و جوان را بعد يك يك گهري بخورانند و طفل ده دوازده ساله را تا هفت حب بدفعات دهند صحت يابد 

 از تكمله پوست ديگررم به آب خوب مخلوط كرده بخورانند  ده دهر يكبرگ كسوندي زيرة سفيد روغن گاو 

 ديگر خائيده لعاب آن بلع نمايد و يا بيخ چرجيه و برگ آن يك ماشه بدفعات بخايند نافع بود درم يكدرخت آكه 

سه عدد كونپل نهايت خرد برگ آگ در قند سياه پيچند خورانند باالي آن روغن زرد نوشانند و بعضي شرب چهار 

 روغن سرشف هر قدر كه ديگراند   مغز اندران سائيده نافع نوشتهيك ماشهونپل آن با هفت عدد فلفل گرد و عدد ك

 بيعديل سهاگه ديگرميرد  نوشد بنوشانند و نهايت اين تا يك آثار است و اگر قي شود باز بنوشانند مار گزيده نمي

 مغز سمندر پهل و يا تخم ديگرگزيده را نوشانند تيليه بوزن يك بهلولي بريان كرده در روغن يا آب آميخته مار

 يك مشت ريه را به آب بمالند آن مقدار كه يك پياله شود و از ديگركسوندي باريك سائيده در هر دو چشم كشند 

 هرگاه مار بگزد بر موضع گزيده شرط زده ديگرآن آب در چشم كشند و قطره به زخم بمالند و باقي آب بنوشانند 

لند از آنجا زرداب جاري شود و مار گزيده به گردد و يا موضع گزيده را بسته از بارد و انگريزي بسوزانند شير عشر بما

 ديگرسوخته باشند مجرب است  و بخار خائيدن برگ نيب امر فرمايند تا زماني كه تلخي برگ محسوس نشود مي

ك قاشق بول ماده گاو در روزي سه حصه پوست درخت سرس و پوست بيخ او و تخم او و گل او هر چهار يكدام با ي

 ديگرتر است  كرده بخورانند زهر مار اثر نكند و درخت سرس كهنه كه پوست او سياه شده باشد در خواص قوي

 گگن دهول سائيده ديگركئول كوفته بيخته در آب اندازند و بنوشانند قي خواهد آمد و زهر مار دفع خواهد شد 

 مهوه و كچله سائيده ضماد نمايند ديگر فلفل نيم درم سائيده بنوشانند درم يك بيخ كسوندي ديگرسعوط كنند 
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 براي مارگزيده از بياض والد ماجد سير خشك افيون مرچ سياه مغز اريهه هر چهار برابر در آب ليمو كهرل حب

ند به كرده حب بندند وقت حاجت در آب سائيده اگر در يك چشم كشند گويا شود و هرگاه در چشم ديگر كش

 فلفل سياه مغز جمال گونه هر واحد هفت ماشه ليمون كاغذي سه عدد در آب ليمو سائيده حب مقدار ايضاًگردد 

 گيالني گويد كه از عجائب اقوال حذاقفلفل بندند و در آب سائيده بچشم مار گزيده كشند دو سه عدد بخورانند 

به ام ترياق فاروق جيدالصنعت است و ايضاً بگيرند ك كردهالسم كه تجربه  ادويه در باب خالص از سموم مار ردي قوي

ج اندكي و به آب ليمو سائيده در هر دو چشم مار گزيده بكشند و قدري از آن بعد شرط زدن نيك تا خون برآيد يك

ط بر موضع گزيده بمالند و قدري از آن بخورانند و اگر زهر چنان اثر كرده باشد كه قدرت خوردن آن نباشد و از شر

خون برآيد كشيدن او در چشم و ماليدن او بر موضع كفايت باشد و در بدن بمواضع ديگر مثل راس كتف و مرفق 

 در آنجا خوب بمالند عوض خورانيدن آن كه سم را قي كند و به آن را اندك خون از آن برآيد كه آنشرط زنند تا 

 و از آن نجاح حاصل شد و شكر خدا بجا آوردم ليكن اذن اهللا تعالي صحت يابد و اين دوا رادر چند جا تجربه كردم

باب  در اين  ترياق و فادزهر معدني چيني كه آن نيزذلك مع دوا تنها اقتصار نكردم بخوف تلف ملسوع بلكه بر اين

 گويد كه چون انطاكيتر است واهللا اعلم  كنم كه تاثير دواي مذكور بيشتر و غالب قوي است خورانيدم اال گمان مي

 عالج ديگر كنند واال اگر زرداب به عده بگزد اگر خبيث باشد مثل بلوطيه و غير او بزاقه اوالً قطع عضو واجب بود مار

 آرند و اوالً اعتنا بوضعيات واجب است اگر بدن قوي و عقل صحيح باشد به عملو رطوبات سيالن كند شرط و مص 

 و سير به شرابل از كرسنه و از سداب دشتي و مر و حلتيت  قرص كرسنه معموبه مثل به مثلواال از اعتنا بعالج او 

و ترياق كنند پس اگر اوالً تدبير نيك نشود حتي كه سم منتشر گردد فصد كنند واال از فصد حذر نمايند و 

 اعتنا بدان كنند ادوية قلبيه است و آنچه به انعاش روح مخصوص است مثل عنبر و فادزهر چيزي كهترين  جليل

حرج و همچنين مالزمت عسل و روغن زرد نوشيدن و بدان قي كردن و خوردن كرنب و ضماد كردن زراوند مد

بميعة سائله و قطران و بستن كبوتر و موش شكافته گرم گرم و كذا قسط و سرگين كبوتر و كسي كه بگيرد زراوند 
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 بخور و خالص به شراب سرشته تا يك مثقال به سركهمدحرج و تخم حندقوقا و كرسنه و سداب دشتي مساوي و 

 ترياق ذلك مع آرند و به عمل گويد كه هرگاه افعي بگزد بايد كه عالج كلي سموم ملدوغة مذكوره مسيحييابد 

 قوي خورانند و سير بخورانند و شراب صرف بنوشانند و گندنا و پياز بخايند و يا اين دوا بدهند تخم به شرابافاعي 

ت كه عنقريب در قول انطاكي گذشت با يك اوقيه نبيذ كهنه بخورانند و با اين حندقوقا و غيره اجزاي اين همان اس

دوا انيسون يك مثقال فلفل چهار مثقال زراوند مدحرج جندبيدستر تخم شبت هر واحد دو مثقال بميفختج سائيده 

رد و عسل و سير و  زبه روغنمقدار باقال بدهند و يا دو مثقال حلتيت با يك اوقيه شراب بخورانند و طعام معمول 

جوز و شراب قوي بخورانند و بر موضع گزيده محجمة بزرگ نهند و شرط زنند و بضمادات كه در عالج كلي سموم 

 به گل مذكور شد ضماد كنند پس اگر آن موضع متعفن گردد بر جاي عفن ادوية محرقه نهند و حوالي عفن ملذوعه

يد در عالج لسع افاعي كه آن مثل قانون است بايد كه رعايت فرما  ميشيخارمني و عدس مقشر و سركه طال كنند 

كنند ممكن  تأخير  و چون استتر عالج مبادرت بدادن ترياق افاعيات اصول مشتركه در عالج كنند بعد از آن قوي

است كه ترياق اكثر فائده كند و گاهي نفع ننمايد و اگر استكثار ثوم و شراب ممكن بود بساست كه از همه عالج 

اند كه ذكر گوزن بريان چون بخورند   اگر ثوم يافته نشود و ذكر كردهبه شرابمستغني سازد و همچنين گندنا و پياز 

اين في الحال نفع كند و حرمل از ادوية خالص كننده است و همچنين مغز تخم ترنج و از ترياق خاص قوي آن 

به  بطال درم يكمدحرج جندبيدستر هر واحد  چهار درم پوست زراوند هر يك كه انيسون اكسونافن فلفل است

به  تخم شبت دو اوقيه در طال درم يك جوزه و ايضاً مر جندبيدستر فلفل زرنيخ سرخ هر واحد به قدر شربتي سرشند

 و ايضاً تخم حندقوقا و زراوند مدحرج و سداب دشتي و واجب است كه روغن زرد بسيار و خصوصاً كهنه سرشند

زرد كهنه تنها خالص بخشد و در آبزن شير نشانند و تكليف بيداري اختيار نمايند و مشتي بدهند كه اكثر روغن 

كنند و در بعض اوقات حمام معرق نمايند و پنيرمايها و مانند آن عقب اين بخورند و بهترين آن پنيرمايه تازة 

پنيرماية ايل نيز جيد است خرگوش است كه آن خوشتر است چون با چهار اوقية شراب ممزوج به اعتدال بخورند و 
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و قومي گفته كه اگر انسان پياز دشتي بخايد و آب او از حلق فرو برد و بثقل آن ضماد بر جاي گزيده كند البته 

هالك نشود و قومي شورباي غوك را تجربه كردند و نافع مخلص يافتند چون خورانيدند و گوشت راسو مملح و 

فع است و قومي گفته كه حجرالحيه را چون تعليق نمايند و در آن سرطانات بحري و خون سنگ پشت بحري نا

 ممدوحه در لسع افاعي گويند كه كرفس صحرائي براي اين جيد است و بيخ وج و برگ مشروباتعافيت است 

  در شراب حلو بخورانندآن را كه باشد از اينين و غاريقون هركدام ر استزراوند بيخ او و بيخ مر و بيخ فاشرا و فاش

 و همچنين آب اناغالس يعني اذان الفار و كذلك زيره السيما كوهي و آب كرنب يا قسط دو درم مع درم يكمقدار 

دو ابولوسات فلفل و بيخ بخور مريم و يا تخم كاشم و يا بيخ او و يا تخم حرمل به آب گندنا يا آب حرشف و ايضاً 

ان و خر بخورانند و حرنيل كه بنواحي يزد معروف است و پنيرماية خرگوش و آرد كرسنه خاصه و زنجبيل در شير زن

اند كه زبد را چون در شير تازه بنوشند بسيار   آن شديدالمنفعت است و پوست زراوند و بيخ حندقوقي و گمان كرده

 يا كنم ايضاً لسع افاعي و جميع هوام را نافع بود و  ترياق فرادي و قوشجي گمان ميآن رانفع كند و شير الغيه كه 

 و ايضاً بگيرند قسط سه مثقال و يا جنطيانا و ايضاً پشك بز در شراب حل كرده نوشيدن از به سركهجاوشير دو درم 

ادوية جيده است و جميع مقطعات حاره و خصوصاً سير و پياز و گندنا و ترب و آب آنها و جميع مملحات خصوصاً 

و از عصارات شديدالنفع آب سداب واب برگ سيب و آب جوف ابن عرس و عقرب بريان و زهرة خروس و سائر طيور 

 از خارج ضماداتمرزنجوش است و سركه تنها چهار اوقيه جوش داده نوشيدن و آب برگ كرنب بنطي و بول انسان 

الغار و از بابونه و عنصل بريان خاصه  اين ضمادات جذابه قبل از ورم كردن استعمال كنند و آن معمول از ابهل و حب

 استعمال نمايند و تضميد بنان كمتر جيد بالغ النفع است و به شراب جمله مفرد و مركب از اين كرسنه است و آرد

 روغن غار است يا ها روغن و همچنين گوشت افاعي و غوك شكافته و از نيكو استبستن ماكيان شكافته بغايت 

 والسيما افاعي معطشه و بلوطيه گزيده  گويد كسي را كه افعيمجوسيروغني كه در آن برگ غار جوشانيده باشند 

باشد بايد كه عضو گزيده را قطع كنند اگر ممكن باشد واال ربط عضو از باالي عضو گزيده و فصد مريض كنند و سير 



1564 

 

و پياز و گندنا بخورانند و شوربا بشبت و دارچيني و نمك بنوشانند يا شراب كهنه بخورانند و سرطانات نهري بريان 

كي مويزج باريك سوده پاشيده باشند تناول كنند و بر موضع گزيده اين ضماد كنند بگيرند سرطانات كه بر آن اند

 كه اين به سرشند تازه به شير چهاردرم سوده انداخته هر يكنهري و خوب كوفته آرد گندم ده درم پودينه و نمك 

بوخ خوردن نفع كند و پنير كهنه نافع است و ايضاً برگ سيب ترش در آب پخته باريك سوده و شورباي غوك مط

كوفته به آب سرشته ضماد كردن نافع بود و اگر بچة مرغ زنده كوچك شق كرده بربندند بدان انتفاع يابند و اگر 

اندك خون سنگ پشت بحري خشك با قدري زيره و سداب خشك بخورند نفع كند و يا پنيرماية خرگوش از نيم 

 بدهند و اگر آب سداب و گندنا هر به شراب درم يكر ايل خشك باريك سوده درم تا نيم مثقال بخورانند و يا ذك

 اوقيه با نيم مثقال زراوند مدحرج باريك سوده بنوشند نفع كند و چون عقارب باريك سوده به آب يك و نيمواحد 

 به آب سداب مرزنجوش و آب سداب ماليده بنوشند منفعت بين نمايد و اگر ترياق اربعه از نيم درم تا يك مثقال

بخورانند هر لذع را نافع بود و ترياق كبير اگر حاضر باشد در نفع بيشتر از همه اشيا باشد السيما نوساختة او و اگر 

 هر دو هركدام كه حاضر باشد از اينحاضر نباشد مثروديطوس استعمال كنند كه آن قائم مقام ترياق است و شربتي 

جون نافع و مجرب است براي هر لذع بگيرند فلفل دو درم انيسون ده درم  تا يك مثقال است و اين معدرم يكاز 

 به قدر و به سرشند درم همه را باريك سائيده بميفختج يك و نيمالغار و جندبيدستر هر واحد  زراوند مدحرج و حب

 ديگرد باقال بخورند يا زياده و كم به اندك آب سداب مع ميفختج و آب برگ سيب ترش چون بنوشند نافع بو

 انيسون و فلفل هر واحد چهار درم همه را باريك سائيده درم يكجندبيدستر و سليخه و زراوند مدحرج هر واحد 

 قوت بدهند و اين اشيا در اول امر استعمال كنند و بعد از به حسب و مقدار باال زياده و كم به سرشندبميفختج 

انات نهري بنوشانند و ايضاً شير تازه بنوشانند و عضو گزيده را  سم در بدن سرايت كند بايد كه ماءالشعير بسرطكه آن

در شير تازه نهند پس اگر عضو گزيده در تعفن آغاز كند عضو عفن را بدواي حلو مثل فلدفيون و غيره ضماد كنند و 

نات در  ارمني و قبرسي و عدس مقشر و سركة خمر طال نمايند و ترياق كبير و غيره از معجوبه گلحوالي عضو را 
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ابتدا بدهند چون مريض را غشي و ذبول نفس و عرق سرد عارض شود و اما هرگاه اين اعراض زائل شود آش جو 

 گويد كه بعد مباردت طبريبسرطانات و شير تازه استعمال كنند و معالجة موضع گزيده به اضمدة مذكوره نمايند 

ل كنند چه از خاصيت دوغ است كه سم را بيرون به بستن عضو و شرط بليغ و وضع محجمة ناري دوغ ترش استعما

كند چون بنوشند و يا عضو در آن نهند و گاهي بر جاي لسع بعد فراخ كردن آن جاوشير و بارزد و زفت رومي و 

 بضماد لسع مسمي آن رااند كه  كنند و حرانيان ترياقي تركيب داده فرفيون و توتيا و پياز براي اخراج سم ضماد مي

 در آن جاوشير و سكبينج و جندبيدستر به عدهد مغز پياز و گوفته در زيت بجوشانند تا مهرا شود ساخته بگيرن

بگدازند و بر آن اندك فرفيون و برگ سداب دشتي سوده آميزند پس سركه چند آن و قطعة زراوند مدحرج و قطعة 

ه از آن پر نمايند و بر جاي گزيده زراوند طويل و قطعة جنطيانا كوفته بيخته مخلوط سازند بعد از آن صدفه گرفت

بربندند و بعد يك شبانه روز جدا كرده جديد آن نمايند كه اين به آساني جذب سم كند و گاهي بر موضع لسع 

بلوط با مغز بادام و بندق و پسته باريك سائيده و مغز پياز يا بلبوس يا عنصل سائيده با هم سرشته ضماد  شاه

نمايد و يا بگيرند شراب كهنه و در آن بيخ لوف جعد و پياز عنصل و   گزيده خارج ميكنند كه اين را از موضع مي

 اندك زيت بر آن انداخته حل كنند و در آن اسفنج تازه يا مغسول به آب و خاكستر به عدهجنطيانا بجوشانند 

كنند كه  ه اين طور ميآغشته بر جاي گزيده نهند كه اين نيز استفراغ سم نمايد و گاهي اخراج سم از موضع لسع ب

بعد شرط بر پنبة ترياق االفاعي نهاده بر موضع گزيده نهند و گاهي بچسپانيدن زلو بسيار ساعت بساعت استفراغ سم 

نمايند و اگرچه  ه و گاهي اخراج بسم بقي دائم ميآن استكنند روفس اين را اتم عالج ملسوع د از جاي گزيده مي

اند كه   فوق و قرب قلب و اهل حران مرقه ترتيب دادهبه سويند بخوف جذب سم ا  مكروه داشتهآن رابعضي اوائل 

اند كه آن از لسع صل خالص گرداند فكيف غير آن بگيرند غوك   مرقة ملسوع و مرقه ضفادع نيز گويند و گفتهآن را

 پنج درمبر نهري ده عدد سرطانات نهري ده عدد ابن عرس لحم تازة آن يا خشك كرده پنجاه درم پوست بيخ ك

پوست زراوند طويل هفت درم پودينة نهري باقة كبير برگ سداب كوهي باقه يا كف از برگ خشك او انجير سفيد 
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پانزده عدد همه را جمع كنند و پيه ماكيان نيم رطل و شراب كهنه بقمداريك سه انگشت باالي آن باشد انداخته در 

 معلوم شود كه لحوم مهرا شده بعد از آن از كه آنند تا ديگ مس كرده سر او را گل حكمت نموده در تنور نه

شورباي او صد درم گرفته پنج درم آرد كرسنه در آن حل كرده بنوشند و چون اين شوربا در معدة ملسوع لبث كند 

نوشانند و  دهند و شورباي مذكور مي شك صحت يابد و بعضي از ايشان ملسوع را يك مثقال ترياق افاعي مي بي

ين شوربا بنوشد و سدر پس غشي كند حكم كنند كه صحت يافت و اين اقراص نيز از تراكيب ايشان است هرگاه ا

يك خورانند چون ترياق حاضر نباشد بگيرند افعي جوان و ازرق چشم و سر و دم آن   ميبه شرابكه مار گزيده را 

به  او بسته در تنور يك شب بگذارند  جوف او پاك كرده بشويند و در ديگ مسي كرده سربه عدهگي قطع نمايند بار

پنج  بگيرند و جنطياناي رومي هشت درم كندر و مر هر واحد پنج درم برآورند و  آن خاكستر را سوده از آن عده

 پوست بيخ كبر سه درم عاقرقرحا و عروق و زراوند هر واحد دو درم زرنيخ سرخ چهار درم آرد كرسنه هفت درم درم

 و آميخته پنج درم بگيرند زبل اطفال خشك كرده سوده به عده همه را باريك بسايند پنج درمبرگ سداب كوهي 

 دو درم و خشك كرده يك قرص از آن صبح بر نهار و يك قرص شام به قدر هر يكبميفختج سرشته  قرص سازند 

بگذارند تا كهنه  مليكه بخورند و آن عصارة انگور با بيخ راسن مطبوخ است كه به شراببا بيست درم شراب معروف 

 و طعام آن استگردد و اگر اين كهنه يافته نشود شراب كهنه گرفته در آن راسن بجوشانند كه اين قائم مقام 

 چيزي كهملسوع واجب است كه شورباي ماكيان باشد و شربتي آن انجير و جوز و سداب مركب بود و از غرائب 

رالتيس و فادزهر حجري محكوك در شراب يا به آب ملسوع را دهند حجرالحيه در شراب حل كرده است و حج

زراوند بنوشانند و از جميع معالجة مذكوره و اوفق و اقرب برجا طالي همه عضو بترياق افاعي و خوردن آن دو مثقال 

 در گزيدن مار استعمال كنند چيزي كه خر يا شير زنان كه اين استفراغ سم كند و از عجائب به شيردر سه مرتبه 

 كه بگيرند تخم ترنج مقشر و شاهبلوط و آرد اين است هفت روز تجاوز كند و در ابتدا البته نخورانيده باشند چون از

 ده درم و سفوف كرده بخورند و بااليش شراب كهنه بنوشند و اين در دفع سموم بغايت نافع است و هر يككرسنه 

 مار گزيده را به كند و آن چيزي است يك روزآن در  احبال به قولاز آنچه ملسوع را بخورانند ترياق لحاظ است كه 
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خورانند  دارند و مي  گرفته نگاه ميآن را چشم باشد و نزد ماقين متعقد شود به چرككه از چشم وزن گيرند و شبيه 

و همچنين در بعض اعضاي گوزن خاصيت نفع براي لسع است السيما در قضيب و خصية او و كذلك در بعض 

 او چون بپزند يا بريان كنند و مار گزيده آن شوربا و آن گوشت را بخورد از ضرر گزيدگي خالص اعضاي او مثل لحم

  يابد

  گزيدن عقرب

بدانك كژدم نيز اقسام است و گزيدن كژدم نرسالم تر از گزيدن مادة او و در خطر كمتر بود بخالف مار و گاهي از 

 در بدن گاه سردي شديد و گاهي لهيب و نخس مثل گزيدن او درم صلب سرخ در عضو و درد ممدد عارض شود و

خليدن سوزن محسوس شود و تابع او عرق سرد و اختالج لب و قي چيزي لزج و قشعريره و ارتعاد و سردي دست و 

پا و خفقان در فم معده و استرخاي جميع بدن بود و عقرب كه سخت ردي باشد اعراض مذكوره مفرط و بسيار ردي 

 كه سم عقرب باردست بتمجيد قتل كند و تبريد و تخدير و ارخا و تكثير عرق نمايد و  گويدانطاكيبود و 

 گويد كه اگر زخم او بر شريان افتد غشي آرد و اگر بر عصب افتد تشنج آرد و اگر برويد افتد عفونت آرد جالينوس

را در آب پياز سوده بنهند و  شير و شراب بخورانند و سير ضماد كنند و عقرب ملذوعه بعد از عالج كلي سموم عالج

يا انگوزه و سير و گوگرد و نمك سوده طال نمايند و گويند كه اگر غوك و موش زنده شق كرده بر آن موضع بندند 

مفيد بود و ترياق اربعه نيم مثقال با گالب و عرق گاوزبان و شربت انار بخورند و قدري بر موضع گزيده نهند و ضماد 

م است و بندق هندي در دهن خائيده ضماد كردن مفيد بود و بتبخير موم و عضو گزيده را به نارجيل دريائي رافع ال

آب گرم كه اندر آن نانخواه تنها يا به اشنان يا نمك جوش داده باشند نطول كردن و عضو را اندر آن داشتن نافع 

 پارة به عدهطرة خون برآرند  كه از موضع گزيدگي بنوك سوزن يا نشتر دو سه قاين استاست و بهترين تدابير 

 و كذا فيروزه به سركه نافع سم عقرب شرب قردمانا ذكر بعض ادويهكاغذ سفيد به آب دهن تر كرده بچسپانند 

 به شرابسوده و كذا بيخ راسن و كذا درونج با انجير و كذا پوست ترنج سه درم و كذا فادزهر و كذا موميائي يكدانگ 
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نوشته و كذا فو و كذا مو يك مثقال و كذا دارشيشعان دو درم و كذا ايرسا يك مثقال كهنه و كذا زرنباد كه مجرب 

 كهنه و كذا سليخه سرخ و به شراب و كذا پنيرمايه نيم درم به شراب كهنه و كذا سنبل رومي يا هندي به شراب

سير و سداب و كذا شيح  لحم غنم سوخته و كذا و شرب و ضمادكذا مغز چلغوزه بخرما و يا به انجير و كذا شقاقل 

كوهي و كذا صعتر دشتي و كذا زراوند طويل و كذا روغن بلسان و كذا جنطيانا و كذا جعدة كوهي و كذا مرزنجوش 

 و كذا تخم كاهو و كذا افسنتين و كذا ريوند و كذا خاكستر سرطان نهري به آب بادروج و كذا قيصوم و كذا به سركه

اعي يك مثقال با ربع مثقال فلفل و كذا شاهسفرم و كذا قفراليهود و كذا حماما به آب بادروج و كذا تخم شك

دارچيني و انجير كوفته و كذا بيخ سوسن سفيد و كذا شيح ارمني و كذا تخم نارنج مقشر و كذا پرسياوشان و كذا 

ن كه  و كذا مر شبراب كهنه و كذا سيب شامي شيريبه عسل درم يك و كذا جاؤشير به شرابحسك و كذا قنه 

 سير و جندبيدستر و ضمادمجرب سويدي است و كذا زراوند مدحرج و كذا فراسيون و كذا پياز و كذا نعناع خائيده 

و زيت كهنه وكذا شيرانجير و كذا نارنج و سبوس گندم خوب پخته و كذا حرف و كذا نانخواه و كذا كرسنه و 

 گاؤ به روغنذا سرطان نهري كوفته و كذا موميائي  پخته و كبه سركه سرشته و كذا پياز عنصل به سركهافسنتين 

 كهنه پخته و كذا حندقوقا و كذا مگس و كذا به شرابحل كرده و كذا زهره سنگ پشت و كذا سبوس گندم 

سفيداب و كذا حرمل و كذا شاهتره خائيده صائم و كذا انجير و آرد حلبه و سركه و كذا بيخ يا تخم گندناي شامي و 

 اطباي به قول كذا روغن خردل و كذا برگ مورد سبز هر واحد مسكن درد گزيدن عقرب است و كذا بيخ كاسني و

 گاو سائيده و كذا به روغنهند ضماد تخم سن با شير زقوم سوده و كذا شير آكه يا عسل بالدر و كذا برگ پنبه 

با زردة تخم مرغ آميخته و كذا انجير خام بالسي سائيده و كذا سمندر پهل به آب سوده و كذا چونه به آب ليمو يا 

 تكميد به آتش زكال كه مجرب است و كذا بيخ آوهاجهارا به عده دانة عدس به آب سوده و به قدرالفار نيلگون  سم

سرخ به آب سائيده و كذا سير خشك و امچور سائيده و كذا ناخن اسپ مشكي به آب سائيده و كذا بيخ كسوندي 

س پاپره به آب سائيده و كذا زرنيخ انگوزه به آب برنج ساتهي سوده حب بسته و سوده و كذا سرگين موش و كذا پال
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شود و در هندي گبروله گويند سائيده و  كذا بيخ و برگ شاخ بسكهپره يا چرچيه و كذا كرمي كه در سرگين پيدا مي

 گزيده از به موضع كذا زهرة مرغ هر واحد نافع زهر كژدم است و همچنين  هرتال را با اندكي آب بر سنگ سوده

دست بكرات و مرات مسح كردن و كذا قي كئائي بزرگ اندكي خوردن و سائيده بر محل نيش رسيده ماليدن و كذا 

تخم بنگ كوفته با موم آميخته سوختن و دود آن بر جاي كژدم گزيده رسانيدن مفيد است و اگر تخم كونچ 

 بعد كشيدن تمام زهر خود بخود جدا شود و مجرب است تراشيده بر موضع نيش عقرب نهند بچسپد و زهر بكشد و

و اگر سه توله آب لهسن و سه توله عسل في الحال خورانند و اندك مغز جمال گونه به آب سائيده در چشم كشند و 

بر موضع گزيدگي بمالند نافع بود و اگر نوشادر سهاگه چونة آب ناديده مساوي بر كف دست ماليده ببويند مفيد و 

صاحب داراشكوهي است و همچنين موم را بگدازند و قطره بر موضع گزيدگي چكانند كه مسكن الم است و مجرب 

 در روغن تلخ سوخته سائيده طال كنند نافع بود و اگر قدري آن رااگر چهپكلي را شكافته بر موضع گزيدگي بندند يا 

ز مجربات مشفقي ميرزامحمود بيگ صاحب  نمايند و بگوش مخالف چكانند اگرم نيمنمك سانبهر به آب حل كرده 

است و پر طاؤس در چشم نهاده بطور تنباكو كشيدن سودمند است و اگر بيخ كئائي سفيد و يا بيخ آگ كه گل او 

سفيدي زند خشك كرده باريك سوده در گوش كژدم گزيده بدمند دفع درد آن كند و در مجربات مرقوم است كه 

ندي معصفر پنچال طاؤس تازه زردچوب آمله برگ حناي تر مساوي سائيده اگر پوست بيخ آك گل آك برگ كسو

حب دراز بسازند و در سايه خشك كرده بدارند وقت حاجت حب مذكور را از يك طرف به آب تر كرده بر محل نيش 

است انطاكي گويد كه عالج آن بستن عضو اقوال اكابر گذارند و طرف دوم حب را گرفته بدارند سم را جذب نمايد 

ها كه ميسر آيد و كذا از اينو شرط زدن و مكيدن بمحاجم و ماليدن نمك و سير و سركه و قطران و گوگرد هركدام 

برگ گردو و از مجربات نوشيدن زيت است كه در آن اندكي افيون حل كرده باشند و چون موي طفلي كه عمر او 

ندق در خرقة سبز تعليق نمايند مادام كه با وي باشد چهل روز تا سه ماه باشد بگيرند و به اندك غاريقون و حبة ب

مانع از الم عقرب بود و كسي كه كاسني دشتي و گشنيز خشك و برگ سيب ترش مساوي بخورد في الحال الم او 
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 گويد كه در لسع عقرب بايد كه پك مثقال حلتيت با يك اوقيه شراب بنوشانند و باالي موضع ابوسهلساكن گردد 

تكميد موضع به آب گرم كنند و روغن زنبق كه در آن جندبيدستر و فرفيون حل كرده باشند طال لذع ببندند و 

نمايند و بدان مرات كثير خوب دلك سازند و ترياق االفاعي و ترياق اربعه و سنجرينيا و معجون حلتيت و اين 

 سداب بري خشك عاقرقرحا الغار قسط جندبيدستر پودينة نهري معجون بخورانند جنطيانا زراوند مدحرج مر حب

 بدهند و اگر اين ادويه ميسر نشود تعهد بر شراب به شرابزنجبيل فلفل شونيز حلتيت با عسل آميخته مقدار جوزه 

 كهنه به زيتكهنه و سير كنند و بدان موضع را قريب آتش ضماد نمايند و يا بجندبيدستر و يا فرفيون و سير هر دو 

االنباط ضماد كنند و فندق بسداب و انجير كوفته بخورانند و اين  مع بارزد يا علكسوده و يا به حلتيت و گوگرد 

 ديگر دهند به شراب سرشته دو درم به عسلمعجون دهند جندبيدستر پوست بيخ كبر زراوند عاقرقرحا مساوي 

 و به سرشند به عسلزراوند عاقرقرحا هرواحد چهار مثقال فلفل سفيد دو مثقال انجدان حلتيت هر واحد مثقال 

 علت رو بانحطاط آرد و درد ساكن گردد بايد كه تغذيه مريض كه آنمقدار باقال به آب سداب بدهند و بعد از 

نويسد كه معالجه   ميبوعلي سينابچيزهاي مبرد و معدل كه در آن گرمي زياده نبود بايد كرد تا امراض حاده نيارد 

 عمل او واجب است آن مكيدن چيزي كهمانند آن كنند و اول بقوانين عامه و به تكميد مثل نمك و جاورس و 

بشروط اوست و سائر آنچه در جذب سم گفته شد و بر آن ادوية حارة لطيفه سريع االلتهاب مثل انگوزه و سير و 

عاقرقرحا استعمال كنند و خرا از بهترين ادوية اوست و همچنين مغز رنه كه آن بندق هندي است بخانيد و بدان 

نهايت سود دارد و پياز  در اين  كنند و يا اول بخايند پس در هاون خوب بسايند و ضماد نمايند و لعبت بربريضماد

 نفع كند و آن راعنصل عجيب است و چون بخورند و ترياق فاروق و مثروديطوس و غيره كه در قول ابوسهل گذشت 

دهد  ام و قرطم دشتي را جالينوس شهادت مي رده دواي جيد است و فاشرا و حرمل را تا حال تجربه نكآن راحلتيت 

 به قدر گفته كه خوردن بيش قوميكه امساك او در دست تسكين درد كند و آن از اقسام حرشف خاردار است و 

 است شراب بعد اندك مدت از خوردن سير بنوشد به شرابكنجد تسكين درد او كند و از ادوية جيدة او سير كوفته 
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 آن جوز باشد و از آن هر دو قريب يك اوقيه بخورند و واجب است كه بعد خوردن سير و دهم چنو خصوصاً چون 

تعريق مريض است و  در اين شراب در جاي گرم پارچها بپوشند و اگر باالي بخار آب گرم بدارند نافع بود و غرض

النفع است و هرگاه از  خارج است و عرق آوردن در حمام ايشان را شديدبه سويغرض از عرق آوردن تحريك مواد 

الغار پوست بيخ   جيد براي ايشان تخم سداب زراوند طويل جنطيانا حبترياقآن بيرون آيند شراب صرف بنوشند 

 جيد تخم سداب دشتي زيرة حبشي تخم ديگر آميزند به عسلكبر بيخ حنظل افسنتين نبطي عروق صفر فاشرا 

 سركه را لزج سازد پس ادويه را جمع كنند مقداري كهغ بجند قوقي هر واحد اكسونافن سركه مقدار سرشتن صم

 زياده نخورند كه در آن خطر است بلكه اگر بعد ساعتي باز احتياج شود نيم درخم از اينشربتي از آن يكدرخم و 

 جيد براي آن بگيرند سير و جوز يك يك جزو برگ سداب خشك و حلتيت و مر هر واحد نيم ترياقديگر بخورند 

 جيد براي او ترياق به شراب شربتي از آن سه درم به سرشنددد انجير كه در آب تر كرده شسته باشند جزو بدو ع

جندبيدستر فلفل سفيد مر افيون مساوي قرص سازند شربتي سه ابولوسات با چهار اوقيه شراب و اين گزيدن رتيال 

 كه دواءالعسكري به سرشندل مساوي  جاؤشير مر قنه جندبيدستر فلفل سفيد بميعه و عسايضاًرا نيز نفع كند 

نظير است بگيرند بيخ حنظل بيخ كبر افسنتين زراوند مدحرج و طويل و طرخشقوق مساوي  عجيب نهايت بي

 از اشربة جيده حلتيت است و ايضاً فاشر و ايضاً مشروبات سائر درم يكشربتي براي طفل دو دانگ و بزرگ را 

آلس و بادروج و تخم آن و تخم حماض دشتي و كاسني دشتي و كاسني و ا  و سعد و حببه شراب درم يكقردمانا 

 خر بخورند و اهل عرب ملدوغ عقرب را دو درم بيخ به شيرو طالء و پودينة نهري و سرطان نهري اگر  سكبينج شرباً

ست  سوده كف دآن رااند چون  كند و قومي نمك طعام را تجربه كرده خورانند و نفع بين مي حنظل سوده مي

 گاؤ سرشته قريب دو مثقال بخورند نفع به روغنبخورند و قومي زعم كرده كه چون اشنان سبز را كوفته بيخته 

عظيم كند و كسي كه ترب و بادروج خورد بز هر عقرب ضرر نيابد و جراد كه بازوي آن نبود و بدن او بزرگ باشد و 

ي ثقه گفته كه اگر براي لدغ آن افيون و  خورند نفع بخشد و مردبه شرابحركوك گويند چون خشك كرده 
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 چنان چهنافع است  اند كه مداد هندي شرباً   سرشته بخورند نفع كند و بعضي زعم كردهبه عسلبزرالبنج مساوي 

الغار خاصه و تخم حندقوقي و برگ  كند و غاريقون عجيب المنفعت است و ثمر خنثي و گل آن و حب طالء نفع مي

 و ايضاً عاقرقرحا به شرابيضاً زراوند شونيز بيخ جاوشير تخم حرمل مساوي شربتي دو درخم ترب و كامخ خرا و ا

 به عسلزراوند يك يك جزو فلفل نيم جزو محروث ربع جزو شربتي مثل باقال و ايضاً زراوند طويل عاقرقرحا برابر 

 نيم جزو حروث ربع جزو شربتي  و ايضاً مروجا و شير و افيون مساوي فاشرا چهاربه شرابسرشته شربتي دو درم 

 گفته كه بگيرند در دي قومي واجب بخورند و به قدرمثل باقال و ايضاً زراوند طويل عاقرقرحا هر واحد يك جزو 

شراب شش درم گوگرد زرد هشت درم تخم سداب سه درم جندبيدستر تخم جرجير هر واحد دو درم بخون سنگ 

 عقرب تنها از اضمدة جيده براي اطليه و اضمده اوقيه شراب  با پنجدرم يك شربتي به سرشندپشت بحري 

العقرب گويند و مشابه آن بود و موش زنده را چون   ذنبآن راگزيدگي عقرب است و روغن او نيز و ايضاً نباتي كه 

رد بشكافند و بر گزيدگي عقرب نهند نفع كند با جماع و همچنين غوك و ايضاً طالي مداد هندي تجربه كردم نفع ك

باب عجيب است و مسكن درد و  در اين و درد ساكن شد و همچنين شير انجير خام و جندبيدستر و بالدر گويند كه

البطم و لحم ماهي نمكسود و سير مطبوخ و روغن زرد گرم   نيكو است و گوگرد زنده براتيانج يا علكبه سركهاشخار 

ضاً آرد جو به آب سداب يا طبيخ او و ايضاً سبوس گندم نهند و ايضاً تخم كتان و تخم خطمي يا هر دو بنمك و اي

الحال است و همچنين بيخ حنظل و كاسني و  مطبوخ بسرگين كبوتر و بادروج از اطلية جيدة مسكن وجع في

آن كاسني دشتي و حماما بادروج طالي جيد است و مرزنجوش خشك و ايضاً نمك بول از ادوية نافع است و از آنچه 

 او طبيخ و از نطوالت كه موضع لسع را بر بخار سركه بدارند كه بر سنگ گرم چكانيده باشند ن استاي نفع كند را

سبوس و طبيخ ابخره و طبيخ بابونه عجيب است و آب درياي شور گرم كرده و آب حندقوقي و طبيخ او عجيب 

ن برگزيدگي گرم گرم است و چكانيدن نفط سفيد گرم كرده عجيب است و زيت كه در آن وزغه پخته باشند چو

 گويد كه باالي موضع گزيده بعصابة قوي بايد بست و عقرب را كوفته صاحب كاملبچكانند عجيب النفع است 
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 به عملالبطم ده درم سرشته   سه درم بعلكهر يك گوگرد زرد نمك پنج درمضماد كنند و يا اين ضماد تخم كتان 

 نافع است و به زيت و اگر ترياق كبير حاضر باشد شراب او و ضماد او  خورند نفع كندبه شرابآرند و اگر ترياق اربعه 

 مطبوخ بخورند و يا بگيرند زراوند مدحرج به شراب باريك سوده درم يكاين دوا سود دارد جندبيدستر دو دانگ سير 

بخورند و  كهنه يا نبيند مويز به شراب باريك سائيده دو درم درم يكسه درم پوست بيخ كبر دو درم حندقوقي 

در  بدهند و نسخة آن همان معجون است كه در قول ابوسهل گذشت ليكن به شراب بندقه به قدرترياق لذع عقرب 

آبي  پخته بنوشانند و بر موضع گزيده به شراب و يا سير را باريك سوده به دستور قنه عوض قسط است باقي اينجا

 بان به به روغن زيت يا به روغنيده باشند گرم بريزند و يا  در آن بابونه بر نجاسف و سداب و سبوس گندم جوشانكه

 ترياق صفتاندك فرفيون يا جندبيدستر طال كنند و بدن عقرب گزيده را خوب بمالند و روغن گاو عسل بخورانند 

كه گزيدن عقرب را نافع است فلفل هشت درم دارفلفل پنج درم سنبل دو درم زراوند بيخ خراهر واحد سه درم به 

 گويد كه بر طبيب واجب است كه اين سفوف بدهد طبري سرشته حبها سازند شربتي نيم درم به شراب سائيده آب

كند زراوند مدحرج زراوند طويل جنطيانا هر واحد يك دانگ جنديبدستر و جاوشير و  الفور ازالة درد مي و آن في

خرنيل و برابر جمله سكرالعشر آميخته  همه هم چند دانگ همه را سائيده و يك و نيمحلتيت و قنه هر واحد 

 تاثير آن را وصف بندق هندي نموده و در تسكين وجع جالينوس كهنه بخورند و به شراب با يك مثقال درم يك

 كه پياز و سير بخورانند و انجير در آب و شراب و اندك نمك جوش داده اين استمحمود يافتم و مختار اهل عراق 

ر اهل شام است كه كندر سفوف كرده بماءالعسل خورانند و تسخين موضع كنند و اهل عضو را در آن نهند و مختا

 سوده و بجاوشير آميخته به سركهسواد نمك را جوش كرده موضع گزيده را بدان تكميد كنند و گاهي سرگين گاؤ 

كنند بعد از آن  شود و اهل مكة معظمه عضو گزيده را در ريگ گرم ساعتي دفن مي نمايند و درد ساكن مي طال مي

ام تناول سنجرينيا و طالي او بر   براي تسكين وجع مشاهده كردهچيزي كهشود و از عجائب  آرند و در زائل مي بر مي

كنند و در بلديكه خوف گزيدن عقارب باشد از  موضع گزيده است و اهل سواحل موضع لذغ را بنفط سفيد طال مي
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 مفتحات سدد اجتناب كنند و اهل حران ترياقي براي گزيدگي عقرب خوردن كرفس و بادام و پسته و عسل و جميع

 هر آن را حسن التاثير در لذع عقرب يافتم و شخصي را عقرب گزيده بود و از يك ماه آن رااند و من  تركيب داده

اي آمد و اين ترياق او را دادم و صبح او را رعاف مفرط حادث شد و صحت يافت نسخة آن زوف چيز سرخ بنظر مي

 دارفريد كه آن درم يك دو درم كندر ذكر و جاوشير و حلتيت هر واحد هر يكخشك و صعتر و برگ سداب كوي 

 پنج درمنيلگوش است ده درم خرنيل و پنج جورجندم و جنطيانا و ايرسا و فصل و جعده و سعد سياه هر واحد 

به ند و معتدل بدن را دو درم بدهند و  و اندكي رقيق داربه سرشند به عسلبندق مقشر سي درم همه را سائيده 

نويسد كه پودينه باريك   ميگيالنيكند   مزاج انسان زياده و كم كنند و طالي او بر موضع گزيده نيز فائده ميحسب

سوده و آرد جو به آب سداب سرشته ضماد كنند و يا چربي و موم و بهروزه هر واحد پنج درم زيت مغسول عنزروت 

زيت گداخته مرهم بسازند و بر موضع طال كنند كه صحت بخشد و تسخين موضع طال كنند كه دو درم همه را در 

   مسخن كنند و بهترين آن نزديك ايشان روغن خلوق استبه روغن ملذوعهصحت بخشد و تسخين موضع 

  گزيدن جراره

راره نامند و زهر او گرم كشد و لهذا ج  از كژدم خبيث كه وقت راه رفتن دنبالة خود را بر زمين مي استو آن نوعي

است و در خوزستان و عكسر مكرم و معدن انجدان بسيار بود و هرگاه بگزد درد او سخت نباشد بلكه بعد يكدو روز 

درد شديد و كرب حادث شود و رنگ متغير گردد و گويند كه بمجرد گزيدن او از هر بن مو خون جاري شود و لرزه 

 آيد و زبان ورم كند و جاي گزيدگي او ريش گردد و خون بول كند و گاه شكم بر بدن افتد و باشد كه يرقان پديد

 خفت  درد او در ابتدا نهادن در به سبب انجامد و اول خفقان و غشي پديد آيد و به هالكتقبض شود و گاهي امر او 

 جذب سم افضل  شيخ و جرجاني بعد عالج كلي وبه قول عالج زهر او سخت بدست كه آنعالج او نشايد كرد بهر 

 كه داغ نهند و آب كاهو و آب كاسني صحرائي و آش جو و سائر مطفيات بنوشانند خصوصاً آن استمعالجات او 

چون التهاب اشتداد نمايد و بهترين عالجات مجرب پوست سيب به آب سرد است و قومي گفته كه بيخ جعده چون 
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 و اين ترياق عسكري جيد است پوست بيخ كبر جنطيانا به آب بخورند نفع كند و راسن براي آن دواي سودمند است

 كه كاسني اين استافسنتين رومي زراوند مدحرج كاسني صحرائي مساوي سائيده دو درم بخورانند و ترياق ديگر 

صحرائي خشك و برگ سيب ترش و گشنيز خشك برابر سوده سه ملعقه از آن بخورند و هرگاه التهاب شديد عارض 

 و عصارات سرد آنها تسكين او بايد كرد و اگر خفقان پديد آيد شربت سيب شامي و پوست سيب و شود به آب فواكه

 گل سرد كرده بدهند و اگر شكم به روغندوغ ترش بقرص كافور سود دهد و هرگاه كرب شدت كند آب فواكه 

ر زبان بياماسد فصد رگ  آرند و اگبه عملقبض شود حقنه كنند و اگر خون بول كند فصد نمايند و عالج بول الدم 

زيرزبان گشايند و به آب كاسني و سكنجبين غرغره كنند و اگر جايگاه گزيدگي آكله عارض شود بدواي حاد عالج 

 گويد كه اطباي قديم مجوسي ارمني و سركه طال كنند و عالج قروح خبيثه بايد كرد به گلنمايند و حوالي او 

 احتمال قوت به حسبكنند و  ن از اهل عسكر مكرم فصد استعمال مييمتأخرمعرفت عالج اين نداشتند و اطباي 

نمايند و ادوية  نهند و خوب امتصاص مي نوشانند و محاجم بر آن موضع مي الفور شير تازه مي آرند و في خون بر مي

د و سازن  ارمني و سركه طال ميبه گلكنند و حوالي آن  حاده مثل فرفيون و جندبيدستر بر آن موضع لزوم مي

نوشانند و سيب و كاسني صحرائي و دوغ ترش و پوست سيب ترش ميخورانند و غذا بچوزة مرغ  ماءالشعير و دوغ مي

 در در اينجادهند ليكن  سازند و ترياق عسكري و ترياق ديگر كه هر دو مذكور شد مي ماكيان معمول به آب انار مي

شراب بخورانند و در ترياق ديگر گل سيب ترش عوض ترياق عسكري بيخ حنظل و خرا زياده است و گفته كه با 

 گفته طبرييابند  خورانند و بدان نفع مي  ميبه شراببرگ سيب است و ايضاً بيخ خرنيل يك مثقال باريك سوده 

 كه فصد كنند و در روزي ده مرتبه رب حماض و رب ريباس اين استكه عالج اين ضد معالجة عقرب است و آن 

 و حضض طال كنند و ماءالشعير بكافور نوشانند و به سركه بخورانند و موضع گزيدگي را بنوشانند و سيب ترش

 و كاسني بستاني بخورانند و در معالجه طريق تطفيه و تسكين خون سلوك نمايند پس به سركهكاسني صحرائي 

 ده درم جوز جندم دهند كاسني دشتي اگر رعاف آيد خالص يابد و اگر اسهال شود هالك گردد و اين سفوف نيز مي
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 ده درم خرا و خرنيل هر واحد هفت درم همه را سائيده هر يكدو درم كندر مكي پنج درم جنطيانا پوست بيخ كبر 

 برب سيب و يا رب ريباس و يا رب درم يك همه پوست سيب ترش و برگ آن داخل كنند و صبح و شام هم چند

كانند و از  نمايند و گاه قي مي خورانند و امر بحركت مي يغوره بدهند و اهل حران جراره گزيده را نان بدوغ م

 به طبيخ كه بيخ لوف به آب كاسني و سكنجبين بخورانند و زنان پيرانه سال را ديدم كه عالجش اين استمجربات 

 جلدوع خورانيدند و بر عضو گزيده نهادند و درد ساكن شد آن راكردند و  تخم حلبه مع سداب وخرما و انجير مي

نويسند كه نخست آنجا را بمحاجم بمكند وليكن بايد كه ميان محجمه پنبة مندوقه   در عشرة كامله ميخان لويع

الفور بميرد و بعد از محجمه داغ دهد پس فصد هفت اندام كردن  بسيار نهاده بمكند و اگر چنين نكنند مكنده في

ايند و قرص كافور سه ماشه در شرب ليمو بليسانند سوده طال نم به گالب بهتر باشد و گل ارمني و طباشير و كافور

 نه ماشه و شربت نيلوفر چهار توله بنوشانند و برگ سيب هر يكو شيرة كاسني و خيارين و مغز تخم كدو و تربز 

ترش و گشنيز خشك هر دو برابر دو مثقال به آب آلوبخارا ده عدد بخورانند و در حالت ورم زمان اول چهار رگ زده 

  ات بزور بارده و سكنجبين ساده لمحه لمحه غرغره كنندجبه شير

  گزيدن زنبور و نحل و مگس و مور و پشه

 زنبور از نحل يعني مگس عسل در تسخين شديدتر است و از گزيدن آن ورم و سرخي و درد سخت عارض كه آنبد

از زنبور بزرگ كه سر او سياه و بر   استشود و گاه يرقان زرد افتد و باشد كه بثرها در حوالي آن پديد آيد و نوعي مي

 ناري گويند و آن رابدن او دوائر بسيار بود و آن قتال است و گاهي لسع او به تشنج و ضعف زانو انجامد و نوع ديگر 

آن نيز ردي است از گزيدن او درد سخت و تاكل لحم عارض شود و از جمله خواص اوست كه چون بر موش مرده 

 بگزد و دريك روز هالك گرداند و مگس عسل سليم در گزيدن است و نيش خود در جاي  انساني رابه عدهنشيند 

 به آب خطمي عالجتر است  الحال از مگس عسل است بلكه از آن سليم گذارد و مگس و مور پردار قريب گزيدگي مي

نجد طال كنند و ادوية العثلب و گل ارمني و كافور وسركه ضماد كنند و گل با سرگين گاو بمالند و يا برگ ك و عنب
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بارد و نوشيدن و ضماد كردن نافع بود و ضماد نارجيل دريائي دافع الم است در ساعت و چون مگس را سر كنده 

باقي را بر موضع گزيده بمالند و در درا في الحال ساكن كند و يا آب غوره يا گل سرشو بمالند و ضماد ترشي انبه 

 شسته و كذا سفيدة و كذا آب برگ يك بارنوره و كذا روغن زرد بيست و تنها و مع باديان مجرب است و مرهم 

العثلب و كذا گل ارمني و سركه هر واحد مجرب سويدي است و گويند كه اكل و ضماد  گردو و كذا آب عنب

اآلس سفيد و شرب خام دو درم بسكنجين و كذا فادزهر هر دوازده شعيره و  الغار و كذا جماز نخل و كذا حب حب

 سوده و كذا نمك و سركه و عسل و كذا توت شيرين به سركه ممزوج وضماد جوز به سركهذا طبيخ خطمي ك

 هر مبرد خصوصاً افيون و كافور و انطاكي به قولخائيده و كذا گل الله و كنجد سوده  وكذا جوزالسرو نافع است و 

 گويد صاحب كامل گشنيز سبز خوب سرد دارند  و آببه گلبرف و يخ اكالً و دلكاً و حموالً  نافع و جاي گزيده را 

 سرشته يا بشورة به سركهكه موضع لدغ را بسوزن يا بسر نشتر بگشايند و موضع را خوب بمكند و بر آن گل ارمني 

 سرشته طال نمايند به سركه سرشته طال كنند و گل خانة زنبور چون به سركه كركشت به گل و يا به سركهديوارها 

بطحلب و خبازي خوب پخته ضماد كنند و بر موضع گزيده آب سرد بريزند و يا بر آن برف نهند نفع بخشد و يا 

 تخم درم يكنويسند كه در حال سه كف گشنيز خشك بخورد كه درد ساكن شود و گويند   ميشيخ و جرجاني

رد و همچنين مرزنجوش در حال درد بنشاند و عصارات بارد سود دارد و آب خبازي طال گردن خاصيتي عجيب دا

العثلب و كنجد كوفته ضماد كردن نيك باشد و آب غوره بر زمين  آب بادروج و آب خطمي است و بقلة يماني و عنب

 نفع دارد و افيون و تخم شوكران و كافور به سركهپاكيزه بريزند و طال كنند و سرگين گاو يا سركه و نمام سوده 

 و سركه طال كنند و طحلب با به گل كرده بر آن پوشند و حوالي آن بعصارة بارد طال كنند و پارچه به آب سرد تر

گي به آب برف و سركه در يك بارسركه طال كردن عجيب است و آن موضع را در آب گرم ساعتي داشتن پس 

 گويد كه بر آن خرقة كتان در آب برف تر كرده ساعت ابن الياساند  آوردن در حال درد ساكن شود و آزموده

د و بر آن آب برف بريزند تا كه خدر گردد و آب حصرم يا شربت غوره يا شربت انارين يا شربت ليمو هر بساعت نهن
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بنوشند و يا آب خيار و كدو دهند و هندوانه يا آب انارين يا آب سيب ترش بياشامند  به گالب كدام كه باشد ده درم

 گويد كه طبريد يا بدن ممتلي بود فصد كنند و يا جرعة سركه به آب سرد بنوشند و اگر زنبور بزرگ گزيده باش

 كه چون بگزد فصد مريض قبل انتشار سم و قبل از تورم موضع اين است ناري نامند آن راعالج نوع زنبور بزرگ كه 

كنند بعد از آن اين قرص دهند تخم كاسني  كنند بخالف گزيدن افعي كه در آن بعد انتشار سم در بدن فصد مي

 جوز مقشر از هر دو پوست او ده درم جعده دو درم پنج درمهر واحد ده دبرم برگ سداب كوهي صحرائي و برگ آن 

 همه را باريك سوده به آب كاسني صحرائي پنج درمبيخ خرنيل سه درم كندر دو درم گوشت انجير بدون تخم آن 

يست درم رب ريباس يا رب  و هر قرص بوزن دو درم سازند و هر روز يك قرص از آن با ببه سرشند به سركهتر يا 

 و شكر سازند و بخوردن كاسني امر كنند و بر موضع گزيدگي به سركهحماض بخورانند و غذا مزورات معمول 

نهند و اگر بر آن محاجم ناري بعد شرط موضع   گداخته ميبه سركه مضورب نهند و گاهي زفت به سركهاسپغول 

 طال كنند بعد از آن محجمة بزرگ بگيرند و زير آن قطعة كاغذ  و گل پاكيزهبه سركه به عدهنهند مضائقه نيست 

به نهاده در آن آتش افروزند پس محجمه را بر موضع بچسپانند و آنچه بدان تضميد اين موضع كنند خمير ترش 

 سرشته است و اين سخت سودمند بود پس اگر درد زياده شود به اندك افيون در سركه حل كرده بر آن طال سركه

 خورانند و اما عالج نوع كوچك زنبور كه به شرابباك نيست و اگر با ملسوع بد گردد و بايد كه ترياق افاعي كردن 

زرد ضعيف بود و در آخر گرما ظاهر شود و گزيدن او خفيف باشد و البته قتل نكند موضع را بقوت بفشارند و موضع 

 پخته سرد كرده در آن به سركهاالنباط   علك پاك در سركه گداخته طال كنند و گاهي اندكبه گلگزيدگي را 

اند كه مگس  كند و بعضي اوائل ذكر كرده الفور درد را ساكن مي نهند كه اين في كنند و بر موضع مي اسفنج تر مي

اند كه   سحق كنند السيما سر آنها و بر موضع بمالند درد ساكن شود و ايضاً حرانيان گفتهبه سركهازرق را چون 

هر نوع كه باشد چون بر موضع متواتر بمالند و نگذارند كه خشك گردد تسكين در روز ازالة او كند و سرهاي مگس 

اما عالج نوع سوم كه آن زنبور دراز سياه كوچك پاست و در ايام ربيع ظاهر شود و بر كنارة نهرها باشد و گزيدن اين 
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ئيده بر موضع بندند كه در حال درورا زائل كند و  بگيرند و ساآن را بايد كه آن استنوع خفيف تر از جمله انواع 

 نفع كند و اما عالج گزيدن نحل به سركهجميع انواع زنبور را نوشيدن دوغ و خوردن كاسني صحرائي و بستاني 

 لبالب سوده است و ايضاً بخاكستر چوب انگور در سركه حل كرده طال نمايند و گاهي به گلبزرگ طالي موضع 

به كند و گاهي بخراطين سوده  شود و از سائر معالجه غني مي از موضع اندك رطوبت بيرون ميفشارند و  سخت مي

 بخايد و آن راكند و جو بگيرند و طفلي را امر كنند كه  شود و درد را في الحال دور مي  سرشته طال كرده ميسركه

 كه اسپغول اين استوع كوچك نحل كنند و عالج ن  مختوم در سركه گداخته طال ميبه گلبر آن طال كنند و گاهي 

 دور كنند نيش او بيرون آيد و آن رادر آب خوب لت كرده بر آن موضع چسپانند و بگذارند تا خنك گردد و چون 

ا ببرگ سيب ترش طال كنند و گاهي موضع گزيدگي مگس عسل را اين طال  بعد خروج نيش بفشارند و موضع ر

كند و گاهي بر  ان حك نمايند و طال سازند كه در ساعت درد ساكن ميكنند بگيرند خون گوساله و اسرب بد مي

آيد و اما ادوية غريبه كه بر موضع لسع زنبور و سائر  نهند و نيش بعد ساعتي بر مي موضع نان با نمك خائيده مي

لتيس را به مالند بيخ لوف جعد است چون بر آن طال كنند كه در ساعت درد را ساكن كند و حجرا هوام غيرقتاله مي

آب باديان سوده بر موضع گزيدگي هوام طال كنند كه درد ساكن شود و زهر بيرون آيد در حال و مجرب است 

و غيره نقل كرده كه عصارات مبردة معروفه و اشربة مبردة معروفه بنوشانند و قطعة يخ مثل شافه  شيخ ازگيالني 

مام و برگ غار تازه و كذا سبزي كه بر آب پيدا شود نافع و برداشتن نفع كند و طالي انجير و سركه و ايضاً برگ ن

به  و پوست جو به سركه انجير طال كنند و يا كافور به شيراند كه به آب و نمك تكميد نمايند و  بعضي زعم كرده

رد  بر برف سبه سركه و اندك كافور طال سازند و باالي طال و ضماد خرقة مبلول به سركه و يا آب گشنيز تر سركه

 خدر گردد و ببرگ بادروج بمالند و ربوب ترش و اسپغول و سكنجبين ترش و آب كاسني و كاهو كه آنكرده نهند تا 

بنوشند و سفوف گشنيز خشك به آب سرد و شكر خورند و عالج مور طيار ذي نيش فصد و شرب ماءالشعير و طالي 

  آن استنند موضع به اشياي بارد مثل گل ارمني و سركة كافور و گالب و ما
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  گزيدن رتيال

 فهد گويند و آن صياد مگس است و بعضي گويند كه آن نوعي آن راگويند كه رتيال دابهايست شبيه بعنكبوتي كه 

 گفته كه آن دوازده جالينوس چنان چهاز عنكبوت بري است بزرگ شكم كوچك پا بالجمله انواع آن بسيار است 

كند و از  م و سر است كه مشابه مگسي باشد كه گرد چراغ پرواز مينوع است و بدترين اقسام آن مصري بزرگ شك

گزيدن همه اقسام آن ورم عارض شود و موضع گزيدگي در كمتر اوقات سرخ و در اكثر آن كبود و سبز بود و غثيان 

رد  از گزيدن سرخ و سفيد آن دچنان چه  استو قي آورد و گاهي اسهال افتد و گزيدن هر نوع هر نوع او را خاص

اندك و خارش و اختالف شكم عارض گردد و از كوكبيه كه بر بشت او خطوط براق بود حذر ود استرخاي بدن و از 

گزيدن زرد و سياه درد شديدي و سردي بدن و رعشة قوي و عرق و انتفاخ شكم عارض شود و گاهي از شدت درد 

يع اقسام امتصاص و دلك بمطلق ادهان و آب  در جمعالجهالك كند و از گزيدن انواع ديگر اعراض قريب اين بود 

 عالج كلي سموم شيخ به قولگرم كنند و ضماد برگ مورد و تخم آن و سداب و شونيز شرباً و ضماداً نافع است و 

 از جذب سم بجواذب و مص موضع و نطول آن به آب گرم نمك و دادن ترياق مذكور در عالج گزيدن عقرب ملذوعه

 و آبزن در تسكين درد سريعترين چيزهاست هرگاه در آبزن بنشينند درد ساكن شود و استعمال نمايند و حمام

چون از آن خارج شوند درد عود كند پس الزم است كه هرساعت استحمام نمايند و اندفان در ريگ گرم و خاكستر 

 و آهك و اشخار به گرم نيز نافع است و موضع گزيدگي را بمر و نمك به آب و يا خاكستر چوب انگور و چوب انجير

آب گرم سرشته ضماد كنند و خوردن سفوف شونيز و تخم كرفس و تناول و داءالحلتيت و ترياق اربعه و سنجرينيا 

سود دارد و اين ترياق مخصوص برتيال بدهند فلفل سفيد زراوند بيخ سوسن آسمانجوني ناردين عاقرقرحا دوقو خربق 

ية خرگوش دارچيني سرطان نهري ميعه عصارة خشخاش حب بلسان هر سياه زيرة سياه نطرون پوست انار پنيرما

 شراب بخورانند و در بعض نسخ برگ نيبوت و درم يك به قدرواحد ده درم سائيده بعصارة كبر سرشته قرص سازند و 

بيخ سوسن سفيد و عود بلسان و تخم حندقوقي و جوزالسرو و تخم كرفس نيز داخل است و سائر مشروبات حب 
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اآلس كه بسيار   و زيرة حبشي و برگ و لب و پوست آن و تخم حندقوقي و نخود سياه و خصوصاً دشتي و حبصنوبر

 و شربت هر  استالعالم و شيركاهوي دشتي جيدست و تخم قيسوم و تخم شبت و زراوند و ثمرطرفا و عصارة حي

 جوزالسرو پخته باشند و خصوصاً بدارچيني ي كه در آنبه شراب است و ايضاً به شرابها كه باشد دو مثقال از اينكدام 

 و از تراكيب جيد كه ايشان را بنوشانند زراوند و به شرابو شورباي سرطانات و شورباي مرغابي و طبخي بيخ هليون 

 پنج درم مجرب براي آن شونيز ده درم دوقو زيره هر واحد ترياقزيره مساوي است شربتي سه درم در آب گرم 

الغار زراوند مدحرج حب بلسان دارچيني جنطيانا تخم  الطيب حب ر واحد سه درم سنبلابهل جوزالسرو و ه

 كهنه و از اطلية جيده به شراب جوزه به قدر شربتي به سرشندحندقوقي تخم كرفس هرواحد دو درم در عسل 

ند به آرد جو  سرشته و نمك و قلقديس است و اسفنج در سركه تر كرده افشرده زراوبه شرابخاكستر درخت انجير 

 جيد بگيرند پوست انار و ضمادالراعي و زراوند بخاكستر چوب انجير   سرشته و برگ حرشف و گندنا و عصيبه سركه

 و بعد شستن جراحت به آب و نمك استعمال نمايند و از مروخات روغن به سرشند به سركهزراوند و آرد جو 

م كرده و هر آب نمك و طبيخ حرشف و طبيخ جوزالسرو حندقوقي گرم كرده است و از نطوالت آب درياي شور گر

 گويد كه خوردن كاهوي دشتي براي گزيدن رتيال مجرب من است و شرب و ضماد مغز سر خروس و سويدياست 

به  كهنه و كذا درونج و انجير و كذا خبازي و كذا شيح ارمني و كذا ثمر بطم به شرابسركه و فلفل و كذا حلتيت 

 اوقية يك و نيم و كذا آب توت شيرين به شرابسداب و شرب جبلي و كذا برگ بادرنجبويه  سرشته  كذا سركه

 و كذا دو قو و كذا پرسياوشان و كذا تخم كاهوي بستاني و كذا خارخسك و به شرابعراقي و كذا اقحوان دو مثقال 

 كهنه هر واحد نافع گزيدگي راببه شكذا دارچيني با انجير و كذا سير و كذا زمرد نه شعيره و كذا انيسون دو درم 

 گويد كه در نهش رتيال و عنكبوت اندر آب گرم نشانند تا درد ساكن شود و بعد خروج از آن مسيحيرتيال است 

بخاكستر چوب انجير و اشخار به آب گرم سرشته ضماد كنند و دو درم شونيز بخورانند و اين دوا بدهند و نسخة آن 

 گويد كه عالجش وضع محاجم بر موضع لسع و شرط او و طبريول شيخ گذشت همان ترياق مجرب است كه در ق



1582 

 

 مر دو يك جزودلك او در هر ساعت بصبر است بعد از آن تضميد او به اين ضماد كنند بگيرند صبر سقوطري خالص 

بيذ كهنه جزو فرفيون ربع جزو و در سركه حل كرده بر آن نهند و برقع يماني و كنكرزد و مانند آن قي آورند و ن

اند بگيرند حنظل و  بنوشانند وكمتر هالك كند اگر در ابتدا عالج كنند و اهل عراق اين دوا براي خود استخراج كرده

 پر كرده يك روز در آفتاب گذارند و آن شير را بنوشند كه آن را شتر به شيرآنچه در جوف او باشد بيرون آرند پس 

  شود آرد و دريك روز صحت مي قي مي

   عنكبوتگزيدن

 شكار كند آن را عنكبوت معروف بفهد عنكبوت كوچك پا و سفيد با نقطهاي سياه بود كه بر مگس بجهد و كه آنبد

جهد پس هرگاه بگزد و در همه بدن خارش و عرق سرد ظاهر شود و از گزيدن بعضي از  بنوعي كه پلنگ بر شكار مي

ي دست و پا و اقشعرار بدن و انتشار قضيب عارض شود آن اعراض ردي مثل امتالي شكم از رياح مع قرقره و سرد

 ترياق فاروق خورانند و شونيز از مثقالي تا دو درم با شراب صرف كهنه دهند و رسوت و روغن گل و يا بيخ عالج

كرفس در سركه جوش داده و يا زيرة سفيد زنجبيل سائيده و يا چونة برگ تنبول در آب ليمون صاليه كرده يا 

 عالجش از جنس عالج رتيال است و نوشيدن شراب شيخ به قولرداسنگ به آب سائيده  طال نمايند و صندلين و م

 و به شراب و تعريق در حمام و سداب خشك تنها و با سعد سوده دو درم به شراباندك اندك تمام روز و سعد 

ه كوتاه پاي باشد و از  گويد كه عنكبوت معروف بعندب عنكبوت سياطبرينطول موضع لدغ به آب گرم نافع و 

مطبقه عارض شود و سم او گرم است بخالف سائر عناكب و عالجش فصد  تب گزيدن او خارش موضع و سياهي او

 فواكه و لزوم ماءالشعير و مزورات است و لحم فاسد را از موضع لسع به آهن بردارند به مطبوخبدفعات و حل طبيعت 

رهم خل و مانند آن عالج كنند و چند مردم را ديدم كه اين عنكبوت  بمرهم موافق مثل مرهم كافور و مبه عده

گزيد و حال ايشان بسرسام مؤدي گرديد و كسي را كه اين عنكبوت بگزد و در ابتدا بر موضع لسع شرط بسيار زنند 

اضل از  في الحال خالص يابد و از تعفن موضع نيز رهائي يابد و بعض افبه سرعتو بر آن محاجم گذارند صاحب او 
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 گاه باشد كه از ماليدن انتباهالفور قصد كنند از تفعفن موضع خالص يابند  من گفتند كه اگر اين عكنبوت بگزد في

صورت ترشي انبه و مرداسنگ و پوست درخت نيب در گالب  در اين آيند و عنكبوت بر بدن بثور زرد و سرخ بر مي

  و باقي ادويه نافعة آن در بحث بثور غريبه مسطور شدسائيده طال كردن و ر وغن چراغ ماليدن سودمند است 

  گزيدن قلمت النسر

 كوچكي از آن پرهيز نتوان كرد به سبب گويد كه جالينوس همچون سپش يا كنة سخت كوچك  استجانوري و آن

ندان و از و لسع او را نتوان ديد ليكن مضرت گزيدن او بزرگ است از مثانه ببول و از بيني برعاف و از مقعد و از بد

 ذكر متقدمين بعضمعده بقي و از صدر و ريه بسرفه خون برآيد و باشد كه كار بزرگ گردد و عالج قبول نكند و 

اند كه آن سپش است كه از كركس بر انسان افتد و در مواضع لحميه سرايت كند و صورت او مثل صورت  كرده

 صاحب كامل بايد كه مبادرت بنوشيدن شير تازة بز ولبه ق عالج دم او مثل نيش زنبور باشد كه آنعقرب بود غير 

العالم و طحلب   سرخ در آب كاهو و خرفه و حيبه صندلكنند و بر موضع گزيدگي قادزهره سوده طال نمايند و 

فرمايد كه   ميشيخضماد سازند و ايضاً ماءالشعير و گل قبرسي مع اسپغول بماءالخيار يا بماءالقرع بنوشانند و 

ل عالج جراره است و شير و مسكه و گل مختوم و جدوار و خرفه و عصارة او و لعاب اسپغول و سائر عالجش مث

نويسد كه فصد كنند زيرا كه سم او در بدن   ميطبريمطفيات مثل آب كاسني و آب كاهو و كدو و خيار بنوشانند و 

يباس و رب غوره بنوشند و بيخ شود بعد از آن اشياي مطفية مبرده مثل رب حماض و رب ر  منتشر ميبه سرعت

خرنيل تر بخورند و تبريد قلب و حفظ او بنهادن خرقة بارد كنند و كاسني صحرائي خورانند و ترياق كه در گزيدن 

جراره ذكر نموديم تناول كنند و ماءالشعير هفتاد درم بكافور دو شعيره مدام بنوشانند و هرگاه خون منقطع گردد 

 باقة كبيره گرفته بكوبند و آب آنها برآورده در آن آرد جو آميخته بر همه بدن طال به قدرالراعي  شاخ انگور و عصي

شود پس هرگاه بدن متقشر آغاز كند داللت بر صحت و  كنند و گاهي حضض به اين آبها حل كرده طال كرده مي

يد كه عالجش شرب پوست  گوابن الياسرسد بز مريض خوف باشد و به همنقاي بدن از آن كند و اگر قي يا اسهال 
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سيب به آب سرد يا رب سيب و رب بهي و شربت ليمو همه بر برف سرد كرده است و غذا آش جو دهند و يا آب 

  هندوانه و آب انارين بنوشانند

  گزيدن هزارپايه

 كه از آن درد اندك و خارشي حادث شود و بعد چند ساعت ساكن گردد و گاهي سميت بسيار  استدرين سميتي

كه گزيدة او را ضيق صدر و كرب و قلق عارض شود و بر آن اشتهاي چيز شيرين غالب شود و گويند كه سميت بود 

 از سركه و روغن زرد طال كنند و عالجاين حيوان در بالد روم كثيرالنكايت بود حتي كه ملسوع او هالك گردد 

به آرد كرسنه مساوي  نا و پوست بيخ كبر و  بكوبند و بر گزيدگي او نهند مفيد و زراوند طويل و جنطياآن راچون 

 يا ماءالعسل بدهند و گل خنثي از ترياقات اوست و گاهي در آن استعمال نمك و سركه بر موضع گزيدگي شراب

اند و ماليدن گل مولسري مفيد است و كذا طالي روغن چراغ و  كفايت كند و بعضي اطبا نمك و روغن گاو را ستوده

هاي او در گوشت فرود رود و سوزش بسيار شود پيپتا سائيده  ند آن بر عضو بچسپد و پايها و نيشاگر هزارپايه ما مان

ضماد كنند و يا ميل آهني گرم كرده برنهند يا تيزاب شوره يا گوگرد بر آن مالند و اگر از پاهاي آن سميت مانده 

  دباشد تيزاب شوره اندك بمالند و اگر ريم كند به ادوية مدمله عالج كنن

  گزيدن سام ابرص

 و بلدي را بپارسي چلپاسه نامند و گويند كه نوعي از وزغة كوچك است منقط بسياهي  استو اين اسم وزغه دشتي

 ماند و چون بگزد همه دندان خود را در جايگاه گزيدة خويش بگذارد و گزيدة او را و در خانهاي كهنه و خرابها مي

 فرط الم هالك كند و جاي گزيده سبز گردد و از آن به سببد و اكثر مطبقه و لرزه و قلق و خارش عارض شوتب 

 اوالً تدبير بيرون آوردن دندان او كنند به اين طور كه قزبر عالجچيزي مثل زرداب و رطوبات فاسده سيالن كند 

 صمغ عربي هآبي ككارد بسيار بپيچند و بر گزيدگي او بقدام و خالف و راست و چپ دائم بگردانند و يا اسپغول در 

 به آهستگي قلع نمايند تا دندان او بيرون آيد و اگر سرش به به عدهحل كرده باشند لت كرده ضماد كنند و بگذارند 
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اسپغول اضافه كنند و قطعة كوچك صوف بدان آلوده بر آن گذارند و يك روز كامل بدارند پس قلع كنند بهتر باشد 

كنند از خورانيدن   عالج گزيدن مار ميبدان چه اگر درد مفرط باشد  و وضع محاجم نمايند وبه شرط عالج به عده

  پياز و سير و دادن ترياق و سائر معجونات و سفوفات  كه در لسع مار و عقرب مذكور شد معالجه كنند

  گزيدن عظايه

 او در  و اين نيز چون بگزد دندان استگويند كه عظايه اسم عربي ساالمندراست و بعضي گويند كه قسمي از آن

 براي اخراج دندان او ابريشم يا عالج دندان او خارج گردد كه آنجاي گزيده بماند و بدان سبب وجع دوام نمايد تا 

قزبران بگردانند و يا بر موضع روغن و خاكستر با هم سرشته بمالند و بدان ضماد كنند و اگر درد دوام كند موضع را 

گرم نهند و خوردن كاسني صحرائي گزيدن او را بسيار نافع است و اگر  عضو را در آب به عدهخوب امتصاص نمايند 

اند كه سبوس به آب سوده ضماد كنند كه  درد اشتداد نمايد ترياق مخصوص رتيال بخورانند و بعضي ثقات گفته

  الحال دندان او را بيرون آرد في

  گزيدن ساالمندرا

 دوم او كوتاه و سر و پيش سياه و گردن باريك زرد و سياه  شبيه بعظايه و چهارپاي دارد استگويند كه آن حيواني

تر از سام ابرص بود رنگ او ابلق زرد و سياه و از جمله سموم قاتله است مانند ذراريح و از  باشد و آن بزرگتر و پهن

د و گزيدن او درد شديد و سوزش عظيم در بدن و ورم گرم زبان و بستگي و ثقل آن و لرزه و خدر اعضا عارض شو

 شير و به عده موضع را بمحاجم خوب بمكند عالجباشد كه موضع گزيدة او سياه گردد و باشد كه عفن شده بيفتد 

لعابات بارده مثل لعاب بهدانه و اسپغول بنوشند و يا آب خرفه بمسكه و روغن بنفشه و روغن گل و حريره و شورباي 

 و طبيخ كمافيطوس و طبيخ سوس با برگ انجره و زيت استبه عسل چرب بياشامند و از ترياقات او خوردن راتينج 

خورانند و همچنين بيضة سنگ پشت بحري و  كنند و مي  آنها ضماد ميبه لحومدهند و  و بعضي ضفادع مطبوخ مي

  بري مطبوخ نافع است و باقي عالجش عالج ذراريح است
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  گزيدن ضفدع نهري و بري

يدن جانوران سمي ظاهر شود عارض نگردد مگر ورم رخو عضو گزيده و گزيدن او سليم است از آن اعراضي كه از گز

 كه آن سرخ بود گويند كه بر گزيدن ضفدع بحريعالجش عالج سموم بارد است يعني بترياقات حار محلل اورام 

 جهد و بر مردم افتد و اگر نتواند رسيد نفخه بدهد و مضرت رساند و از گزيدن او ورم عظيم و هالكت سريع عارض

 ترياق كبير و مثروديطوس خورند و موضع زخم را بنمك و خاكستر چوب انجير و آهك ضماد كنند و عالجشود 

 عالج آن بعد از عالج كلي بر موضع گزيدة آن سركه و گزيدن مار دريائيباقي عالجش عالج رتيال و ترياق اوست 

يد است و نوع ديگر از مار در دريا  در گزيدن ضفدع بحري گذشت اينجا هم مفضمادي كهگوگرد طال كنند و 

شود و سرما گيرد و خدر شود و بميرد و عالجش مانند سموم باردست و  باشد كه از گزيد او درد سخت پيدا مي مي

 و عنكبوت گزيدن كژدم دريائي طال كردن روغن عاقرقرحا ماليدن و فلفل سياه با شراب خوردن گرم نيمبسركة 

اراده حادث گردد   و حالت شبيه به استسقا عارض شود و گاهي با آن خروج ريحي بيبحري از گزيدن آنها نفخ شكم

  و عالجش بعد از عالج كل مثل ضفدع بحري باشد

  گزيدن سگ آبي و نهنگ و ماهي سياه

موضع گزيدة اينها از عسل و نمك و بورة ارمني طال كنند پس نمك و سركه بر آن بمالند و بشويند و پيه مرغابي و 

باب قوي است خصوصاً گزيدة نهنگ را و همچنين گوشت آن  در اين او كوهي و روغن گاو نهند و پيه نهنگپيه گ

 چيزي كهگويند كه هيچ دوا براي گزيدن سگ آبي نيست بلكه هر   و مسافرين دريا ميآن استترياق گزيدن 

را هر روز از آب گوشت بشويند  كه موضع گزيدة او اين استگردد پس بهتر  شود فاسد مي برگزيده آن گذاشته مي

 گويند كه بر موضع گزيدة او بول كنند و اشنان تر را بكوبند و بر آن موضع نهند و بعضي صحت يابد و به تدريج

گويند وقتيكه تمساح گزيده باشد در هر سال  نمايد و مي اهل مصر شخص نهنگ گزيده را در روغن كنجد غرق مي
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 حوالي جراحت را داغ كنند و هرگاه انسان چربي شير بر بدن كه آنشود مگر  ميموضع گزيدة او همان وقت شكافته 

  آيد خود بمالد ماداميكه بوي چربي در بدن بود قريب آن نمي

  گزيدن انسان و چهارپايان

 كه گرسنه باشد و خصوصاً چون حار مزاج بود و اگر حبوب مستعد فساد آن استبدترين گزيدن انسان يا غير انسان 

 آرد باقال و سركه و يا پوست بيخ عالج عدس خورده باشد حالت ردي عارض شود و گاهي هالك كند خصوصاً

باديان و شهد و يا پياز و عسل و يا خاكستر چوب انگور و سركه طال كنند و اگر ورم كند از مرداسنگ و روغن گل و 

ه بر عضو پارچه در زيت تر كرده  از شيخ نقل كرده كصاحب حاوي صغيرپيه و موم مرهم ساخته ضماد كنند و 

نهند يا زيت بمالند و بمرداسنگ طال كنند و تضميد به آرد كرسنه عجيب است و يا بيخ سوسن آسمانجوني باريك 

 يا به عسل سرشته ضماد نمايند و ضماد را در روزي چند بار تبديل كنند و استخوان گوسالة سوخته به سركهسوده 

 مهرم اسود است و اگر در آن فساد بينند اوالً بمحجمه بمكند يا در اينجاهترين مراهم خاكستر كرنب بر آن نهند و ب

بدواي جاذب پاك نمايند و بگذارند تا منتفع شود پس اگر در ريم او عفونت باشد معلوم كنند كه تنقيه و جذب قوي 

 در عضو فساد نبود منع تورم و و بالغ نشده پس معالجه بجواذب قويه كه در باب ملسوع مذكور شد بايد كرد و اگر

الحام جرح نمايند و مرهم اسود استعمال كنند و يا بر آن مرهم معمول از پيه و موم و زيت و بهروزه نهند كه اين 

 به شراب و عسل و پياز سرشته و گويند كه ضماد دقاق كندر به سركهبهتر ضماد و مرهم است و همچنين خاكستر 

بندند و بر آن خاكستر  ده و يا مر و صمغ بط منافع  جراحت را بشب سوخته پر كرده  سوبه عسلو زيت و كذا نمك 

 بمرهم كه مذكور شد به عدهروز بر آن نهند  كرنب طال كنند و اگر عفونت شديد افتد پياز و نمك و عسل يك شبانه

است بر طبيب واجب عالج كنند و اگر معلوم شود كه در مزاج انسان گزنده كيفيت سميه يا ممرضة مرض خبيث 

 ييدوااست كه از گزيدگي آن غافل نشود و در آن نهادن ننمايد و بر آن شرط زند و دهن جراحت بگشايد و بر آن 

 زخم را يك روز منشف سميت و مخرج او باشد بنهند و لحم حوالي او في الحال به آهن برگيرند و تا بيست و كه
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ند و حفظ اتم قلب شخص گزيده نمايند و امر به تناول ترياق كه  بمرهم موافق عالج كنبه عدهخشك شدن ندهند 

در گزيدگي سگ ديوانه بيابيد و بشرب سرطانات نهري و ترياق االفاعي در اكثر اوقات كنند و نان جو بخايند و با 

ل مرهم لعاب بزركتان و تخم حلبه برهم زنند و اندك سركه آميخته ضماد كنند و گاهي بچربي بز و بادام كوفته مث

 كه بگيرند اسرب محكوك اين استشود و در هر سه ساعت تجديد آن نمايند و اما مراهم  ساخته ضماد كرده مي

 به عدهيك جزو و اسرنج يك جزو و هر دو مخلوط كنند و موم روغن ساخته تسقيه لعاب تخم كتان بر آتش دهند 

ن در هاون انداخته تسقية زيت و سركه دهند تا بر آن اسرنج و اسرب انداخته از آتش فرود آرند و بعد سرد شد

 استعمال كنند و استعمال اين وقتي نمايند كه در گزيدگي امن بود به عده اجزاي او با هم آميزد و سيد گردد كه آن

و شخص گزيده از اعراض رديه سالم باشد و هرگاه جراحت اندمال يابد اين مرهم راتينج استعمال نمايند گلنار و 

 انداخته از آتش فرود آرند تا به زيتدر و راتينج و مر و سفيداب و مرداسنگ مساوي بر موم روغن معمول دقاق كن

  مخلوط گردد و استعمال كنند

  گزيدن درندگان

 اگر قوت احتمال كند از هر دو دست فصد بگشايند و اخراج خون طبري به قولدر رفع ضرر تشبث چنگال آنها 

 كه اندر آن پودينه جوشانيده به سركهالشعير و اشربة مطفيه دهند و موضع گزيده را  ماءبه عدهبقمدار قوت كنند 

 در ابتداي گزيدن آنها بدان چيزي كهباشند بدفعات كثير بشويند و از افتادن خاك و گل محفوظ دارند و بهترين 

ضع گزيده را بدان پر كنند و  كه بگيرند هارباي مملح و باريك سوده مواين استعالج كنند تا از ضرر او سالم ماند 

  كنند كنند بر ماهي شور سوده و ستايش او بسيار مي اكثر مردم در عالج گزيدن درنده اقتصار مي

  گزيدن شير و پلنگ و بوزينه

 چايخطائي زخم را به طبيخ بشويند و اگر به سركهجراحت چنگال اين حيوانات را بزراوند طال كنند بعد از آن 

 صاحب كامل زنگار وچرك نقره و توبال مس و روغن گل بمالند و به عدهميت آنها مجرب است بشويند در ازالة س
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ها به اضمدة جاذبه بايد كرد مثل ضماد معمول از زراوند و بيخ سوسن آسمانجوني و  گويد كه معالجة اين گزيدگي

ويند و ايضاً بمرهم كه در  و آب بشبه سركهعنصل و ضماد مرتب از پياز نرگس كوفته نيز نافع است بعد از آن 

نويسد كه در گزيدن بوزينه ضماد جذب كنند برنهند چون   ميجرجانيگزيدن سگ غيرديوانه بيايد عالج كنند و 

 از خاكستر و پياز و عسل و سركه و بادام تلخ و انجير سازند خاصه از انجير خام و مرداسنگ و نمك ضمادي كه

د دارد و مرداسنگ در آب حل كرده آماس را بنشاند و شونيز و عسل ضماد كردن و ضماد باديان و انگبين سو

  جراحت را گشاده دارد و گويند كه ضماد سرگين بوزينه در دفع زهر آن مجرب است

  گزيدن گر و سگ غيرديوانه

 عسل طال بر آن موضع سركه بمالند و بورة ارمني با سركه طال كنند و يا پياز و نمك و باقال و بادام تلخ بكوبند و با

 گويد كه آنچه در گزيدن انسان گذشت طال نمايند و سداب و باقال و بادام تلخ با عسل و برگ جرجانيكنند و 

 لسان الحمل و برگ خيار و خيار بادرنگ و پودينه كوفته با نبيذ ضماد كنند و مرداسنگ طال كردن سود دارد خاصه

شتي با نمك و عسل و آب كاسر ممزوج با سركه و يا سركه كه اگر آماس كرده باشد و آرد كرسنه با عسل و صعتر د

  نمك در آن گداخته باشند و چند روز نهاده طال كردن سود دارد

  گزيدن گربه

بسيار باشد كه از آن در و صعب تولد كند و آن موضع سبز شود اوالً عالج كلي و جذب سميت او كنند و پودينه يا 

دينة خشك در آب پودينة سبز سائيده بر موضع زخم ضماد كنند همان روز به شونيز و كنجد ضماد سازند و اگر پو

  شود مي

  گزيدن راسو

زهر اين زود در بدن پراكنده شود بايد كه سير و پياز خورند و ضماد سازند و يا كرسنه و انجير خام ضماد نمايند و 

راسو بگزد و   گويد كه چون مادة طبري شراب خورند و اگر پوست راسو بكنند و بر آن موضع نهند درد ساكن شود و
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شود مگر بندرت و از گزيدن او تمطي و تثاوب و قلت خواب و سهر مع قلق عارض  آن حامله باشد گزيدة او به نمي

 كه به سركهشود و گاهي بول بدشواري آيد و عالجش فصد و اسهال يكدو دفعه است و وضع محاجم پس شستن او 

د و تطلية او به اين طال بگيرند زراوند طويل و زرنيخ سرخ مساوي و در سركه بپزند تا در آن پياز عنصل پخته باشن

غليظ گردد و بر موضع طال كنند پس اگر تفرق شديد باشد دواي حاد مثل ديگ بر ديگ بر آن نهند تا كه لحم 

وائل گزيدن ابن عرس تورم  برند و از غكار به مرهم بمرداسنگ و سركه و زيت ساخته به عدهصلب و متفرق را بخورد 

 است پس ماءالشعير بسرطانات نهري بنوشانند و هرگاه تب جميع غدد بدن مثل پس گوش و زيربغل و زير حنك و

 بعض روغن بنفشه است و پرهيز كامل كنند و ها روغن غرق نمايند و بهترين به روغنزائل شود بدن او تب 

در آب جوشانيده آبش بر موضع ريزند و به آب نمك بشويند و بمرهم اند كه سير و زيره  ين در عالج او گفتهمتأخر

 محاجم بر آن به موضع او   مالند و در خوزستان عالج گزيدةبه زيتعالج عالج كنند و حوالي موضع گزيده را 

  كنند بدفعات پس نهادن داغ مي

  گزيدن كورموش

 عالج كنند به فصدمطبقه آيد پس  تب نيايد واالب  تگويند كه از گزيدن آن فواق افتد و اگر عقب فواق عطاس افتد

و قرص كافور خورانند و بر موضع مغز پياز با زيره باريك سوده نهند و از آب محفوظ دارند و ايضاً به آب فواكه 

و لهيب زائل شود و درد ساكن گردد و گاهي بر آن كه تب  آنبدفعات تنقيه كنند و طعام او مزورات تنها دهند تا 

  پاشند  وخته يا زيره سوده ميموي س

  گزيدن سگ ديوانه

فرمايد كه سگ را ديوانگي عارض شود و آن استحالة مزاج او بسوداويت خبيثه سميه است و اين استحاله   ميشيخ

يا از هوا و يا از اغذيه و اشربه او را عارض گردد اما از هوا يا حرارت شديد آن اخالط او را محترق سازد پس در 

 سوداويت منجمد گرداند پس در ربيع ديوانه شود و اما از به سويانه شود و يا برودت شديد آن خون او را خريف ديو
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اغذيه و اشربه چنان باشد كه خون فاسد جانوران و گوشت مردار خورد و آبهاي عفن بنوشد و اخالط او بسوداي 

سيار گرم ديوانه شود اما در بالد بارده هرگاه  گويد كه سگ اكثر در بالد بسيار سرد و بالد بطبريعفني ميل كند و 

رسد بدان سبب او را مثل كزاز حادث شود و سائر اعضاي او خشك گردد و چيزي مانند سودا قي به هماو را جراحت 

 استفراغ كل رطوبت و استيالي خشكي بر آن و در اصل مزاج او به سببكند پس ديوانه شود و اما در بالد حاره 

س هرگاه رطوبات او فاني شود و دماغ او خشك گردد و ديوانه شود و گويند كه اكثر سگان در سرما برودت و يبس پ

ديوانه شوند پس به شوند اگر در گرما هالك نشوند و اكثر سگ از خوردن ماهي شور ديوانه گردد و اما آنچه 

انه شود متقدمين در سبب  كه سگ اكثر وقت اشتداد حرارت ديواين استاند   و مابعد او ذكر كردهجالينوس

 گويد كه ديوانه شود چون همه رطوبت او فاني گردد و دماغ او الغر شود و قومياند  ديوانگي او اختالف كرده

 به سببشود  ديگران گويند كه ديوانگي در سگ جنون است مثل ماليخوليا در انسان و در لعاب او سميت پيدا مي

 در اصل مزاج او برودت بود پس هرگاه مجنون شود كه آننوشد بهر  كم ميامتناع او از شرب آب و سگ ديوانه آب 

بدين سبب از آب بترسد و گروهي ديگر گفته كه سگ به اضطرار ديوانه شود و چون سه قسم از ماكول بخورد يا 

شود اند كه سگ ديوانه   گفتهديگرانالفور مجنون شود و  ماهي شور و يا استخوان گربه و يا مگس ازرق پس في

ين گويند كه تخم متأخر بعضچون پنج روز طعام نيابد و از هر كلب كه غذاي او قطع كنند مجنون شود يا بميرد و 

الفور ديوانه شود و همه اقوال  بيدانجير چون با پيه بكوبند و روباه را بخورانند في الحال بميرد و چون سگ بخورد في

ديوانه خشك محفف است و اكثر مضرت او بدماغ بود و لهذا  گويد كه سم سگ صاحب كاملقريب يكديگر است و 

از آن تشنج و خوف از آب حادث شود و آن سگ هرگاه لسان را بگزد از آن اعماض ردي عارض شود پس اگر تدارك 

بايد كه اوالً عالمات سگ ديوانه بشناسند تا از آن پرهيز و حذر  شخص گزيده بعالج او نكنند هالك گردد فلهذا مي

 عالجش بدان سزاوار است معالجه ي كهبه چيزيند و معلوم كنند كه گزيدن او گزيدن سگ ديوانه است پس نما

  نمايند
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  عالمات سگ ديوانه

 اكثر آن را كه گرسنه و تشنه باشد و از آب بترسد و بگريزد و چشم آن سرخ بود و گوش او آويخته باشد و آن است

اشد و چون مستان راه رود و بهر كه رسد حمله كند و سگان از آن حركت دهد و برآمدگي پشت و گرفتگي آواز ب

بگريزند و نظر او تيز بود و زبان از دهان بيرون بود و آب دهن و بيني سائل باشد و سر در پيش افكنده و دم ميان 

لبة مرة  گفته كه اين اعراض سگ را از غروفسرانها كشيده دارد و گاهي قروح و خارش ظاهر شود و موي بريزد و 

سودا بر آن عارض شود و اين نوعي از انواع ماليخوليا است و اكثر اين سگان را در تابستان عارض گردد و كم است 

 هرگاه سگ ديوانه انساني را بگزد اعراض آن احوال كسي كه او را سگ ديوانه بگزدكه در زمستان عارض گردد 

 يا چهل روز و يك هفتهحات هيچ ظاهر نشود و بعد از در ابتدا خفي بود و بجز جراحت ذي وجع مثل سائر جرا

 بعضي بعد هفت سال حالتي مثل ديوانگي عارض شود يعني فكر فاسد و خوابهاي بد به قولبعضي را بعد از ششماه 

و حالتي مثل غضب و وسواس و اختالط عقل و ترسيدن از آب و از جميع اشياكه ببيند و توحش از اقارب و اوالد و 

ي گزيدن بر ايشان كند و تشنج در انگشتان دست و پا دريابد و از روشني برگزيد و اختالج حجاب و فواق و حمله برا

تشنگي و خشكي دهن و حب تنهائي و تمدد و سرخي در جميع بدن و خصوصاً در چهره و تقرح آن و كثرت درد 

وت عارض شود و المحاله مودي به آن و گرفتگي آواز و گريه و گاه حب غلطيدن در خاك و گاهي رزق مني بالشه

 حاالت از تشنگي بميرد و گاهي آب طلب كند از اين بارد و غشي و موت گردد و گاهي قبل به عرقتشنج و كزاز و 

و چون آب بيند فرياد كند و اگر بحيلة از آب جرعه بنوشانند در حلق بماند و هالك شود و گاهي مثل سگان آواز 

ود و مثل صاحب سكته گردد و گاهي چيزي بول كند كه در آن اشياي لحمي مثل كند و گاه آواز او منطقع ش

حيوانات و مثل سگان كوچك ظاهر شود و در اكثر احوال بول او رقيق باشد و گاه سياه بود و گاهي بول او محتبس 

يدن انسان  كه بر گزاين استشود و بر بول كردن قدرت نباشد و در اكثر شكم قبض بود و از عجائب احوال او 

حريص باشد پس اگر بعد هيجان خود انساني را بگزد آن انسان را حالت او عارض شود و همچنين اگر كسي پس 
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ماندة آب و طعام او بخورد او را نيز همان حالت حادث شود و هر كه از ايشان از آب بترسد بعالج خالص نيابد 

ر آن صورت سگ خيال كند و اما قبل ترسيدن از آب خصوصاً چون روي خود در آئينه بيند و خود را شناسد و د

تر در حال گزيده سگ ديوانه كسي است كه از گزيدگي او خون بسيار سيالن كند و همچنين  عالج بود و سالم

  هرگاه بعد خوردن ادوية ترياقيه خون بول كند از ترسيدن آب ايمن گردد

  فرق ميان گزيدن سگ ديوانه و غيرديوانه

ساني را سگ بگزد و در اثبات صورت و تحقق احوال او كه سگ گزنده ديوانه بود يا غير آن اشتباه گاه باشد كه ان

افتد پس در امر عالج او تهادن نكنند و در ادمال جراحت او مبادرت ننمايند كه در آن خوف هالكت است بلكه 

محاجم برآورده پارة نان يا لحم را بزودي امتحان او به اين طور نمايند كه بخون زخم سگ كه بيرون آيد يا بوضع 

 نخورد عالمت گزيدن سگ ديوانه است و همچنين مغز كردگان بكوبند آن راآلوده پيش سگ غيرديوانه اندازند اگر 

 پيش ماكيان اندازند اگر نفرت كند و يا بخورد و بميرد نشان گزيدن سگ ديوانه به عدهو يك شب بر زخم بندند 

 تدبيري نيست و از اين جراحت را تا بچهل روز ملتحم شدن ندهند كه بهتر ملذوعهموم  بعد عالج كلي سعالجبود 

بصحت تجربه پيوسته و خروس بندند و ادوية جذابه ضماد كنند و نمك و تراتيرك و آب چقندر و بول انسان و 

ر نهند و اين كند پس مراهم اكاله مثل مرهم زنگا خاكستر چوب انگور با سركه سرشته طال كردن جذب قوي مي

 بگذرد اگر امتالي خون باشد فصد بايد كرد و تنقية سودا بعد از نضج مكرر بايد يك هفتهتدبير در ابتداست اما چون 

نمود و ماءالجبن بايد داد و تقويت اعضاي رئيسه از واجبات است و در تفريح و ترطيب مانند صاحب ماليخوليا سعي 

ه فربه خورند و شير و شراب كهنه بنوشند و آب آهن تاب مناسب است و از كنند و غذاي چرب و گوشت مرغ و بزغال

 و هواي سرد بسيار پرهيز نمايند و گاه گاهي اندر طعام سير و پياز داخل كنند و هرگاه از ها ترشيجماع و خوردن 

كفتار بسازند نوشيدن آب بترسد حيله نمايند كه آب خورد واال بيم هالك است و گويند كه چون ظرف آب از جلد 

كند و   ظرفي كه از جلد سگ ديوانه ساخته باشند پرهيز نميبه دستوركند و  از خوردن آب در آن اجتناب نمي
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 بسيار نافع است و اگر آهك آب ناديده يكدام و گرم نيمنوشيدن آب نيل از مجربات است و شراب ممزوج به آب 

ندازد و سه حصه كنند و يك حصة آن در تمام روز بنوشند و  پاو آب بييك و نيمنوشادر دو دام باريك سائيده در 

همچنين دو حصة ديگر در روز دوم و سوم خورند بسيار نفع دهد و مكرر به تجربه شخصي معتبر رسيده و اگر يانات 

كند و مسي كه نبات مشهور   ناخن در قند سياه حب بسته هفت روز از حلق فرو برند فائده ميبه قدرسرخ سلطاني 

 بهندي ساون سوكهي آن را يك توله در آب سائيده دهند موجب نجات است و همچنين بناتي كه به قدرست ا

گويند بوزن مذكور تنها يا با پنجدانة فلفل سياه نوشيدن مجرب است و كذا تخم كئائي بزرگ كه بهندي سيتاناسي 

دت العمر از خوردن خيار و تا دو ماه از  در آب سائيده نوشيدن از مجربات است ليكن تا ميك توله به قدرگويند 

 ديگر دواي مذكور بنوشند يك روزطعامي كه با روغن سياه ساخته باشند پرهيز نمايند و اگر اتفاق خوردن آن افتد 

باب عجيب است و حكيم كاشفا گفته كه بهتر از پياز در عالج سگ ديوانه هيچ نيافتم  در اين و جنطيانا و شونيز

 بنفشه و به روغنه نيم من پياز را آب گرفته و سه شبانروز بياشامند و چرب كردن سر و بيني  كآن استطريقش 

كدو مفيد بود و اگر جگر سگ ديوانه بر موضع گزيدن او نهند و يا بريان كرده بخوردن دهند سود دارد و ترياق كبير 

انه كچله را در شير تازه جوشانيده پوست  دافع زهر سگ ديوذكر ادوية يونانيه و هنديهو ترياق اربعه سودمند بود 

 بعد حجامت و سيالن خون وافر خردل سوده ضماد ديگر دو سرخ هر روز خوردن مجرب است به قدراو خراشيده 

 دورة بندال دو عدد نهايت چهار عدد در نه تنگة آب تر كرده ماليده ديگركنند و سرگين موش سوخته بمالند 

 به قدر هرگاه فراغت شود يك چهانك برنج پخته آبش از پارچه بجوشانند چون بنوشند اسهال و قي خواهد شد

 مشك هر روز تا يك ماشه بخورند و شير آگ يا شير انجير طال كنند و يا ديگرچهار دام بماند صاف نموده بنوشند 

 هر روز به آب  دو درمبه قدر شونيز ديگر چهار قيراط هر روز تا چهل روز خورند كه خالص گرداند به قدرحضض 

باب عجيب الخاصيت است و كذا انگوزه هر روز نيم  در اين  بخورند يا به آب سرد سائيده سه روز بنوشند كهگرم نيم

 به نسخة تكمله بگيرند ذراريح كه بفارسي علي حب علي كوچكدرم به آب سرد خوردن و كذا نارجيل دريائي 
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باشد و پرهاي  رخ رنگ است كه بر درخت ترئي و كدو اكثر ميكوچك و در هندي تيلن گويند و آن كرمي سياه و س

 دور ساخته بدست ماليده سه حصه كنند هر حصه را در قند سياه پيچيده حب بسته بفاصلة يك گهري بدهند آن را

هاي سگ خواهند برآمد و صحت خواهد شد  گرمي خواهد شد نيم آثار شير گاو بنوشانند در بول بصورت بچه

 در بياض اوستاد عليه االعتماد مرقوم است بگيرند كرم مذكور كهنة يكساله كه درني بانس طريقي كهبه  نوعديگر

داشته باشند چهارم او دست و پا دور كرده با نه دانة فلفل سياه باريك سائيده در يك توله قند سياه كهنه بخوب 

ع كنند و يك حب بخورند و آن روز غذا وجه بياميزند و سه حب سازند و بعد بيست و دوم روز از گزيدن سگ شرو

برنج سانهي نيم آثار در آب بسيار مثل او گره پخته همان آب در آن روز بنوشند بدين طريق باز هشتم روز بخورند و 

 نافع گزيدگي سگ ديوانه است بگيرند  كهييدوا همين طور هشت حب بفاصلة هر هشت روز بخورند به دستورغذا 

 و بگذارند تا خشك گردد به سرشندود و شكم او شكافته پنيرماية او بگيرند و به آرد جو بچة سگ روزيكه پيدا ش

 كه در گزيدگي سگ ديوانه مجرب النفع و معمول دواي هنديپس هر روز دو دانگ تا سه روز متصل بخورانند 

 يك توله با به قدرند ساز اطباي هند است برگ سهورة تلخ كه از نباتات مشهور است و اكثر از آن هنود مسواك مي

 مجرب ايضاًآيد  پانزده دانة فلفل گرد در آب سائيده صاف نموده بنوشانند اگرچه ديوانه هم شده باشد بهوش مي

پوست درخت انكوله يك توله باريك سوده در آب حل كرده بنوشانند اسهال و قي بكثرت خواهد آمد و جمله 

نه ايمن شود و با پوست مذكر در آب جوشانيده  صاف نموده فاسد بيرون آمد و از ضرر سميت سگ ديوا مادة

بنوشانند و بعد كثرت اسهال و قي كچري مونگ با روغن زرد بسيار بخورند و سه چهار روز به استعمال آرند كرمهاي 

راج مادة  نافع براي اخايضاًاند   شفا يافتهاز اينشود صدها مردم  آيد و اثر ديوانگي دفع مي باريك از شكم بيرون مي

 نيم آثار گرفته در سه به قدرافتد  فساد سگ ديوانه ثمرهاي كوچك كهل كه در اول تكون از درخت خشك شده مي

آثار آب بجوشانند چون يك آثار آب باقي ماند صاف كرده به اضافة اندك اندك بنوشانند و قي نمايند تا سه روز 

  كه در رفع سميت گزيدگي سگ ديوانه عجيب الخاصيتضاًاي آرند اثري از آثارش باقي نماند به عملهمين طور 
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اند قدري از   اگرچه نوبت بجنون و تنفر از مردم و ترسيدن از آب رسيده باشد و اكثر اشخاص صحت يافتهاست

دندان نهنگ به آب سوده بنوشانند و چند بار در ايام طاق از حساب يوم گزيدن نوشانيده باشند مثالً روز سوم و 

ها ماه سوم و هفتم و سيزدهم و در سالها سال يكم و سوم و هفتم  يست و يكم و بيست و هفتم و در ماههفتم و ب

مدت مذكور را كمتر ظهور سميت سگ ديوانه در تجربة اهل تجارب ثابت شده از استعمال ادويه غافل  در اين چون

 براي ضمادسياه پيچيده حب بسته خورند  هر روز در قند يك ماشهباشد   گل باجره كه بر خوشة او ميايضاًنشوند 

 مسيحي گويد كه عالج گزيدن سگ اقوال حذاق پخته بر محل گزيدگي ضماد نمايند به روغنسگ گزيده پياز 

 كه نظر كنند اگر مريض از آب كراهت كند و طبع او از آن نفرت نمايد در عالجش حيله نيست و اما اين استديوانه 

محجمه نهند و شرط عميق زنند و بقوت مص كنند حتي كه از آن خون بسيار سائل شود در ابتدا بايد كه بر موضع 

 وسيع گرداند و التحام او را منع كند مثل چقندر و جرجير و خردل و پياز و سداب و آن را چيزي كهو بر موضع 

 رطل يك و نيم سركه يك رطل كه جاوشير سه اوقيه زفت آن است از اين گاؤ پخته بنهند و نافعتر به روغنانجدان 

مخلوط كرده بر موضع نهند و افسنتين و انجدان و اسقولوقندريون و كماذريوس و جعده و كندر گرفته و جنطيانا 

 بخورانند و يا بگيرند سرطان نهري مغسول و در كوزه اندر تنور بسوزند چندان كه به شراب جمله آميخته هم وزن

 با يك جزو كرد و بگيرند از آن بعد سحق ده جزو و جنطيانا پنج جزو كندر سائيده شود و در سوختن او افراط نبايد

هم آميخته هر روز دو درم صبح و همين قدر شام به آب سرد بخورند و تدبير ماليخوليا از تبريد و ترطيب و خواب و 

نند و هرگاه از  و اغذية مرطبه و فواكه رطبه خورابه قولراحت و سكون و استحمام نمايند و شير بنوشانند و 

 و ماءالشعير و به شيرنوشيدن آب بترسد آب در اشيائيكه نشناسد چكانند و يا آب در حلق او بجبر ريزند و در انوقت 

فرمايد اوالً واجب است كه جراحت او را نگذارند كه ملتحم شود بلكه فراخ كنند و   ميشيخروغن بنفسه حقنه كنند 

عل بمص و وضع محاجم كنند و آنچه در باب لسع حيوانات گفته شد و اثل مدت بگشايند و اگر فراخ نباشد و اين ف

كه جراحت را در آن بهر استظهار مندمل شدن ندهند چهل روزست و اگر در ابتدا جذب كنند پس ملتحم شدن 
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ر  كه ديگر با استندهند و اين فعل خيلي سودمند كرده باشند واگر خطا واقع شود و جراحت ملتحم گردد الزم

 در ابتدا دريابند مثل جاوشير و جوز و آن را كه بر آن مفتحات نهند اگر  استبگشايند و در آن مبالغه كنند و واجب

سير و مرهم زفت بجاوشير و سركه و آن در قول مسيحي گذشت و گاهي سير و پياز و ايضاً جرجير جوش داده و 

كنند و گاه احتياج افتد به  اين روغن گاؤ شريك ميحلتيت مركب و مفرد و ايضاً چقندر كفايت كند و گاهي به 

 كه اين است آرند و از ادوية فراخ كنندة جراحت به عملاستعمال ادويه اكاله مثل فلدفيون و عقب آن روغن گاؤ 

بگيرند نمك سه جزو نوشادر دو جزو قلقديس هشت جزو عنصل بريان شازده جزو سداب چهار جزو بسد ده جزو 

زو زنگار سه جزو تخم فراسيون دو جزو كوفته بحرير بيخته بر آن پاشند و در ابتدا از تعريق او مس سوخته چهار ج

 ممكن بود از مشي و استحمام البدست و واجب نيست كه در ايام اول مبادرت به استفراغات نمايند بلكه بدان چه

 عمق كنند و به سوي بر نفوذ سم  استفراغات گاهي اعانتكه آن خارج مشغول شوند بهر به سويبجذب كردن ماده 

االمكان جذب كنند بعد دو سه روز به استفراغ سميتي كه   خارج گردند پس هرگاه حتيبه سويمعادق جذب او 

آن تر بود و اولي  نفوذ كرده باشد مشغول شوند و اگر در جذب كردن غفلت واقع شود در آن هنگام استفراغ واجب

امتالي خون بينند فصد كنند واال فال و چون فصد كنند نگذارند كه مريض خون تر باشد و اگر   كه تنقيه قوياست

خود ببيند و خصوصاً در آخر امر و اما اسهال بچيزي كنند كه اخراج سودا نمايد حتي كه بخربق و حب خربق و 

ر ب بود قثاءالحما و از آنچه اسهال آنها بدان واج استمانند آن كه از آن چاره نيست و ايارج روفس ايشان را عجيب

 مثقال نمك هندي نيم مثقال يك و نيم براي ايشان هليله كابلي دو مثقال افتيمون صفت مسهل جيد است

 مثقال خربق سياه دو مثقال از جمله حبها سازند شربتي يك و نيمبسفايج حجر ارمني هر واحد يك مثقال غاريقون 

يضاً البدست رعايت او در هر روز يا دو روز بحقنه خفيفه كه ت قويه نمايند ابه مسهالدو مثقال و چون اسهال او 

 كه غذاي او بعد اسهال  است ماءالجبن مع افتيمون و الزمبه مثلمعده را ايذا ندهد مثل زيت و آب جقندر و اسهال 

وت او بدراج و چوزه مرغ فربه باشد و بعد از آن مدرات ملطفه استعمال نمايند و شراب شيرين خصوصاً كهنه مع حال
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 كه اين  استترين امور تعديل غذاي او و ترطيب  و واجب استو طال نيز و شير و شراب شديدالنفع براي ايشان

 كثير داغ به مراتمالك امر اوست و اين مثل شورباهاي طيور فاضله و مثل نان سفيدست و آبها آنچه در آن آهن 

 و تقطيع او دفع آفت او از بدن كند پس  استب عالج سمومكرده باشند نفع عظيم دارد و پياز و سير از اغذية مناس

 ادويه هست و مبادرت كنند بخورانيدن ترياق فاروق و كه آن كه استعمال آن فراموش نكنند با وجود  استواجب

 و همچنين ترياق انافح كه عنقريب  است و گويند كه ترياق اربعه ايشان را شديدالفنعآن استدواءالسرطان خاص بد

خواهم كرد و سرطان نهري بخورانند و تجربه كرده شده اينكه بگيرند زغال سرطان نهري و بر چوب انگور ذكر 

سا نموده   و هر دو برابر سرمهبه دستور سائيده شود و زغال جنطيانا بر آن چوب كه آنسفيد به اعتدال بسوزند چند

 كه بگيرند انگشت سرطان نهري و اين استه ديگر  چهار ملعقه از آن با شراب صرف بخورند و ايضاً براي نسخبه قدر

درد وقتيكه آفتاب در اسد باشد شكار كرده در كوزة مسي اندر تنور به اعتدال سوخته كه زندة آن پنج جزواندران 

 سائيده نگهدارند و شربتي در ايام اول يك ملعقه به آب و بعد يك جزوانداخته باشند و جنطيانا پنج جزو و كندر 

 بالغ النفع است و Ĥن راند روز و ملعقه و همچنين تا چهار ملعقه افزايند و از ادوية موصوفه كه ايشگذشتن چ

 هرگاه با وي ظهور خوف از آب كه آن و عنقريب ذكر كنيم و داءالسرطان در ابتدا نخورانند مگر  استداءالذراريح

 چون بعد دو سه روز بيمار برسد بايد كه كنند و باشد و گاهي در نسخة آن جنطايانا نيم وزن سرطان سوخته مي

آنچه از دواي هر دو خاكستر مذكور بخورند دو چند از آن باشد كه در روز اول مريض را دريابند و همچنين حال 

 كه عنقريب ذكر كنيم و اگر بعد هفت روز برسد و اضعاف آنها تكثير نمايند و اگر در مثل اين ايام ر استادوية ديگ

 بر آن گذاشته از اينند متصل جراحت شرط عميق زنند و مص شديد كنند و چون بعد ايام كه اكثر مريض را درياب

 بالفائده  استباشد دريابند در آن هنگام در فراخ كردن جراحت نفع بالغ نيست و افراط كردن در آن ايالم مريض

ار براي او نيست اگر سه روز اول و  در توسيع غناي بسيكه آنكثير بلكه در آن سعي نمايند كه گشاده بماند بهر 

 سم منتشر شده پس در آن هنگام بر گشاده ماندن جراحت قناعت ورزند و كه آنآنچه قريب اوست گذشته باشد بهر 

تواند كه سم تا چهار روز   او مضاف سازند و ميبه سويسائر تدابير از خوردن ترياقات آن و استعمال استفراغات آن 
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 نيز و اكثر در يك هفته هالك كند و المحاله سريعتر از آنچه مذكور از اينباشد و در كمتر منتشر گردد اگر قوي 

شد بزودي منتشر شود و در جواذب چيزي مثل داغ نيست حتي اگر مدت درازتر از آن باشد و خوف وقوع ترسيدن 

ذب داغ و افساد او براي  داغ عظيم بعد مدت كنند بعيد نيست كه نجات يابد چه جبه سوياز آب باشد و مبادرت 

 استعمال  است عائقي مانع باشد ادوية كه قائم مقام داغاز اينجوهر سم مثل جذب او افساد غير او نيست پس اگر 

كنند مثل مرهم ملح و ادوية محمرة چون ضماد خردل و مانند آن و در مثل اين وقت بحمام داخل نكنند البته و 

آن  كه از آن سردي  است كه اين در اوائل باشد و واجبآن استد و گمان من كن گويند كه نشستن در آبزن نفع مي

به  از نظر كردن آن را ثاني حاجت افتد پس فصد كنند و به فصد محفوظ دارند و گاهي درينوقت و بعد از آن را

 و به اعتدال  گرم كنندآن را خون او باز دارند و چون بينند كه او ببرودت اندك توجه نموده برياضت معتدل سوي

  بسيار ريزند و دلك نمايند و روغن معتدل بمالند و چون امر او بترسيدن از آب گرم نيمحمام نمايند و بر آن آب 

مودي گردد تا وقتيكه چنان نشود كد روي خود را در آئينه نشناسد قطع اميد نكنند گويند كه گاهي او در وي خود 

 پس آب آهن تاب كه مذكور شد بحيلهائي كه خواهم  استر آئينه سگ خيال كند كه دذلك معرا نشناسد و گاهي 

 و اكراه او افتد به شدتگفت بنوشانند كه اين عالج نيك ست و بر آن هر حيله در نوشانيدن آب كنند و اگر حاجت 

 و كند  او بمبردات ضماد نمايند و شراب ممزوج به آب نصفا نصف تجربه كرده شده نفع عجيب مي بكنند و معدة

آرند و ابهل و جنطيانا هر  گاهي درينوقت دوا به اين صفت نفع كند پنيرماية خرگوش گل بحيره كه از اسكندريه مي

 باقالي مصري و ايضاً خواهيم به قدر شربتي به سرشند به عسل هشت درم هر يك و مر الغار حبواحد چهار درم 

الغار مر   زراوند مدحرج حبشش درمنيرمايه خرگوش بحيره و ابهل هر واحد ده درم پنيرماية غزال چهار درم پ

 باقال و به قدر شربتي به سرشند به عسل شيرين سرشته پس به شرابحماما تخم سداب دشتي هر واحد سه درم 

ايضاً گل مختوم هشت مثقال حب و همست مثل او پنيرماية خرگوش شانزده مثقال پنيرماية آهو سي و دو درم بيخ 

 حمصه به آب گرم و بعضي مردم به قدر آميزند و بدارند شربتي از آن به عسل مر چهار درم جنطيانا چهار درم

اند هركه بر بدن خود ناب سگ ديوانه تعليق نمايد از آن سگ ديوانه برگردد و قصد او نكند و همچنين سائر  گفته
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 به شرابعده و گل مختوم  اما مفرد حضض و حلتيت و افسنتين و جادوية مشروبهسگان و اين موتوق به نيست 

 حتي كه اسم او در يوناني مشتق از معني نفع در گزيدن سگ ديوانه است و  استباب عجيب در اين  و شونيزاست

 و گويند كه دوائي بهتر از جنطيانا براي او نيست و ايضاً كماذريوس و بعضي اطبا  استمر براي او شرباً و ضماداً نيك

اند كه خوردن پنيرماية  ترين اشيا براي اوست بعضي گفته رطان چون بخورند نافعاند كه چشمهاي س حكايت كرده

اند كه خون سگ ديوانه تنها عالج اوست و ما بر آن  بخشد و بعضي زعم كرده سگ و بچه كوچك او در آب صحت مي

 بخورانند گويند اند كه جگرسگ ديوانه بريان خصوصاً از سگي كه گزيده باشند  و همچنين گفتهيك و نيماقدام نم

كه بعد ترسيدن از آب او را جگر مذكور و دل او يا جلد گفتار بريان بخورانند و گويند كه چون ماهودانه با 

حال بخورانند و شياف از آن بردارند بدان انتفاع يابد و خوف زائل شود و از ادويه مركبه دواي  در اين جندبيدستر

 كه بگيرند سرطان نهري سوخته و جنطيانا اين استابق ذكر كرديم و آن  و سآن استجالينوس و ترياق كبير قريب 

 سه درم گل مختوم دو درم هر روز بر ناشته سه درم از آن به آب هر يك كندر پودينه پنج درممساوي هر واحد 

 كه راريحنسخة دواءالذ و سه درم وقت شام بخورند و اين بسيار روزها با قبل از چهار روز استعمال كنند گرم نيم

 يك جزو بگيرند ذراريح فربه بزرگ كه دست و پا و سرها و بازوهاي آن دور كرده باشند  استسگ گزيده را نافع

الطيب و قرنفل و فلفل و دارچيني هرواحد سدس جزو همه را باريك سوده و   زعفران و سنبليك جزوعدس مقشر 

 گرم نيمز آن دو دانگ و هر روز از آن يك قرص به آب خصوصاً ذراريح را و به آب سرشته اقراص صازند هر قرصي ا

بخورند پس اگر درد اندر مثانه يابند طبيخ عدس مقشر و روغن بادام يا مسكه يا روغن زرد بنوشانند و هر روز بعد 

  اندر آن بول كند و غذاي مرطب از شورباي بچة مرغ فربهكه آنخوردن او در حمام داخل كنند و در آبزن نشانند تا 

 دواي مذكور بگيرند ذراريح موصوف در دوغ نسخة مختصراستعمال نمايند و نبيذ بنوشانند و از سردي حذر كنند 

روز در دوغ ديگر تر نمايند و سه مرتبه اين عمل نموده   تبديل آن دوغ كرده يكشبانهبه عدهيك شبانه روز تر كنند 

 يا آب به شرابرص سازند شربتي از آن دو دانگ  او عدس مقشر سائيده قهم وزندر سايه خشك نمايند و با 
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االمكان عرق آورند از مشي يا پوشش پس اگر كرب آرد بر آن يك سكرجه زيت   و هرگاه اين را بخورند حتيگرم نيم

يا روغن زرد بنوشانند و آبزن استعمال كنند در آن بول نمايند پس هرگاه خون بول كند از فزع از آب ايمن گردد و 

 و مانند آن براي جذب و ضمادات خوردن دواءالذراريح اشياي لحميه عجيبه مثل سگان كوچك بول كند گاهي بعد

به  و قومي بدان شهادت داده و سير ضماداً و شرباً نافع و اگر سير را بگيرند و سائيده  استتوسيع حلتيت ضماد نيك

گوشت ماهي شور جيد بالغ النفع است و از  و بر موضع جراحت نهند نفع كند و به سرشند زرد و سركة كهنه روغن

 كه بر گزيدگي بول انسان بالغ نهند و خصوصاً با نطرون و خاكستر چوب اين استآنچه جذب سم از آن بقوت نمايد 

 و برگ قثاي بستاني براي آن شديدالنفع ست و  است و پودينه بنمك و جاوشير بسيار عجيببه سركهانگور تنها و 

 و ايضاً بكنجد سوده ضماد به تكرارد كه منفعت عجيب نمايد اگر طالي موضع بغري السمك كنند بيخ باديان و گوين

 مرهم بسازند و ايضاً لبالب سه درم بورق از اينكنند و ايضاً زنگار و نمك هرواحد چهار جزو پيه گوساله دوازده جزو 

حيله كردن  حاجت به قدر درم روغن حنا  نمك چهار درم پيه و مرغابي ده درم و دو ثلثدرم يكدو درم كف دريا 

 در ظرف جلد ضبع بنوشانند و غير او آن را مثل فيل غريوس ذكر كرده كه چون از آب بترسد در آشاميدن آب

گفته كه يا در ظرفيكه از پوست گفتار پوشيده باشند خصوصاً اگر ظرف او از چوب يا از جلد سگ ديوانه باشد و 

 غني از ايناند كه چيزي  يا باالي او خرقه از خرقهاي متوضا نهند و غير اينها گفتهاند كه زير ظرف  بعضي گفته

ريزند  نمايند و در آن آب پوشيده مي كنند كه انبوبة دراز در حلق او تا بعيد داخل مي كند و بعضي اطبا حيله مي نمي

 كه اين است حيلها در نوشانيدن آب ريزند و يا انبوبه خاصه از طال سازند و از و يكطرف او در حلق كرده آب مي

 صاحب كاملاشياي مجوفه از عقيد عسل يا از موم گرفته در آن آب اندازند و بفرو بردن او از حلق امر كنند 

 به عدهنويسد كه اوالً موضع گزيده را شق كنند و بر آن محاجم نهاده خوب بمكند تا كه خون بسيار بيرون آيد  مي

 مرهم بالدري زفت صفترقه و اكاله مثل مرهم زنگار و فلدفيون و مرهم بالدري نمايند بر جراحت لزوم مراهم مح

 جاوشير يك اوقيه فرفيون نيم اوقيه صموغ را در سركه حل كرده بر جرح نهند كه يك رطلثلث رطل سركة تند 
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طار هشت درم سداب  نمك اندراني ده درم قلق استمنع اندمال جراحت و جذب سم كند و اين ضماد نيز بسيار نافع

 با آن به عده بسوزد و بخورد و كه آن باريك سائيده بر جراحت پاشند تا درم يكترسه ورم زنگار دو درم فرفيون 

 گاؤ سركه آميخته به روغنروغن زرد آميخته بر موضع لزوم نمايند تا گوشت سوخته بيفتد و اگر سير باريك سوده 

 كه در Ĥن است جذب سم و توسيع جرح كند و اجزاي آن مع اوزان همبر موضع جراحت نهند نفع كند و اين دوا

قول مسيحي گذشت جاوشير را با سركه باريك بسايند و زفت را گداخته آميزند و بپزند تا خوب غليظ گردد و 

ر  و اگر بدن سگ گزيده نرم باشد بايد كه تضميد موضع بچقندنيكو استاستعمال نمايند و اين ادويه ابدان سخت را 

و جرجير و پياز در روغن زرد و زيت مغسول پخته نمايند و ايضاً بسير و پياز و نمك باريك سوده خاكستر چوب 

 لت كرده بر موضع لزوم نمايند كه اين همه ادويه دهان قرحه را بخورد و فراخ كند و خشك به زيتانگور آميخته 

 گزيدگي ايام متواتر قبل عروض خوف از آب بعليل نمايد و از آن جذب سم كند و همواره اين ادويه از روز اول

 خوف از آب عارض شود كم خالص يابد و گاهي توقع خوف از آب هفت روز يا بعد آن رااستعمال كنند چه هرگاه 

بايد كه ادمال جرح تا گذشتن چهل و دو روز نكنند و با وجود استعمال مراهم  شود پس مي چهل و دو روز كرده مي

بگيرند سرطانات زنده و در ظرف مسي نهاده زير او آتش افرزوند تا صفت آن لسرطان بخورانند و اضمده دواءا

 بخورانند و درم يك جنطيانا چهار درم باريك سوده در ابتدا درم يك خاكستر ده درم كندر از اينخاكستر گردد پس 

 بدهند جالينوس گفته كه اين دوا  ممزوج يا به آب سرد و سركه و عسلبه شراباگر چند روز گذشته باشد دو درم 

 خوب از آب عارض شد و گاه صاحبان اين طلت آن رارا آزمودم و نافع يافتم و نديدم كسي را كه اين دوا خورد و 

 كه صاحب او را ادويه مسهل ر استيابند و سزاوا تناول ترياق فاروق از نيم درم تا نيم مثقال در اول امر نفع بين مي

فتيمون و حب اسطوخودوس يا حي اصطمخيقون مركب به افتيمون بخورانند و چون اين همه سودا مثل مطبوخ ا

 اين تجربه كه آن مغرور نشوند و جراحت را مندمل شدن ندهند بغير بر اين آرند و مريض از آب نترسد به عملتدبير 

ش خروس يا ماكيان اندازند  برداشته پيبه عدهكنند كه بگيرند جوز باريك سوده و بر جراحت يكشبانه روز نهند 
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هنگام به ادمال جرح پردازند  در اين  بخورد ونمرو بدانند كه مريض بشد و از خوف از آب ايمن گرديدآن راپس اگر 

و اگر ماكيان يا خروس بمرد بايد كه معاودت اضمده كنند و ترياق و غيره و ادويه مسهله سودا دهند و از اغذية مؤلد 

 بادام به مغزذا بشورباي لحوم حمالن و جدي و ماكيان باشد و از فواكه انجير و جوز و انگور سودا احتراز كنند و غ

 بادرنجبويه و نعناع و پودينه بدهند و به قول و روغن بادام و از به شكردهند و از شيريني فالوده و حضض معمول 

ن او از سم پاك گرديد و از خوف آب ايمن شد  معلوم كنند كه بدكه آنبسائر تدبير موافق ارباب مرة سودا پردازند تا 

باشد كه تدبير آنشخص كه او را اين عارض شود   علت خالص نيابد پس مياز اينو هرگاه خوف از آب عارض گردد 

اند كه اگر آب در ظرف چوب كه   اصحاب وسواس سوداوي كنند و آب در دهن او به انبوبه و بعض قدما گفتهبه تدبير

 صفت نهاده باشند پيش برند بنوشد و بايد كه ماءالشعير و بعابات و اقراص مسكن عطش خورانند بر آن جلد گفتار

 صمغ عربي و يك جزوقرص مذكور مغز تخم كدو و مغز تخم بادرنگ مغز تخم خيار مغز بهدانه تخم خرفه هرواحد 

رص سازند و در سايه خشك نشاسته كتيرا طباشير هرواحد نيم جزو همه را باريك سوده بلعاب اسپغول سرشته ق

كرده يك مثقال به آب سرد در حلق او بانبوبه طويل ريزند و همچنين آب به اين انبوبه بنوشانند و بعض حكما ذكر 

 كه موضع گزيده را  است گويد واجبطبرياند كه جگر سگ ديوانه بريان كرده خورانيدن منفعت بين نمايد  كرده

 او از موضع لحم و از وتر به سوي تنقب  است بر وتر باشد كه در آن الزمكه نآ باشد مگر عضوي كهبگشايند بر هر 

 و جاوشير دو جزو يك جزو و زفت يك جزوتعرض نكنند بعد از آن بر دهن گزيدگي اين ضماد نهند بگيرند مغز پياز 

د بگيرند هليله سياه  تنقية مريض به اين مطبوخ نماينبه عده و با هم سائيده ضماد كنند يك جزوفرفيون تازه عشر 

بيست درم اسقولوقندريون بيست درم افتيمون ده درم بسفايج كوفته پنج درم حشيش غافث و قنطوريون و جعده و 

افسنتين رومي و اسطوخودوس هر واحد پنج درم گاوزبان ده درم فو و مو هر واحد سه درم غاريقون دو درم تربد دو 

به خرنيل هر واحد سه درم كرسنه كف كبير جوزبوا سه درم كوفته همه را درم اين هر دو كوفته در صره بسته خرا 

 حل كرده به عسل يك شربت قوي از آن گرفته در آن نيم درم ايارج فيقرا مخمر به عده مطبوخ بجوشانند طريق
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ز آن هر  و به اين شربت تا سه دفعه در مدت هفت روز اگر قوت متحمل باشد تنقيه نمايند بعد اگرم نيمبنوشانند 

 كه در تابستان شكار كنند و در ظرف مسي  استروز يكمرتبه بر نهار دوائي جالينوس بدهند و آن سرطانات نهري

مثل عقارب بسوزند و سر او گل حكمت كرده در تنور بسوزند و بعد سوختن برآورده باريك بسايند و ده درم از آن 

 به قدرسه درم مرصاف سه نيم  درم و باريك سوده هر روز بگيرند و جنطياناي رومي خالص دو درم پوست بيخ كبر 

 برآب يا بر شراب يا بار ماءالشعير پاشيده بنوشند و يا صفوف مذكور خورده بر آن شراب بنوشند و بعضي يك مثقال

اند و اين دوا قبل استحكام علت تناول كنند كه صحت تام  دوا تخم سداب كوهي و برگ او افزوده در اين ينمتأخر

يابند و ترياق االفاعي وقت خواب مقدار رابع ورم بدهند و روزي نگذارند كه دواي جالينوس يا ترياق بشب نخورد 

 كه گزيده در اول امر برسد و طعام نان در آب ثريد  است اعراض رديه او را عارض نشود و اين آنگاهكه آنالبته تا 

كراهت كند همين دوا بخورانند و سرطانات نهري بريان و كرده بدهند پس اگر بعد استحكام علت برسد از شرب آب 

مطبوخ خورانند و بدان آب و جور نمايند و بر سينه او خرقة مبلول به آب نهند و اگر امر در امتناع زياده گردد 

  ببيندآن را افتيمون و جور كنند بعد از آن ظرفي كه در آن مطبوخ افتيمون باشد پيش آرند تا به مطبوخيكمرتبه 

اند كه لباس او دور كنند و در باران  ين از اهل حران ذكر كردهمتأخر بعض و  است مناخر او بردوا اوفقبه عده

 بسيار بريزند بعد از آن حمام بيرون گرم نيم در حمام داخل كنند و بر آن آب به عدهايستاده نمايند تا تر گردد 

شود و ملطي رسالة در گزيدن سگ ديوانه نوشته و   زائل مي خوف از آباز اينآورده و سرطانات بريان بخورانند كه 

در آن گفته كه جگر سگ را چون بريان كرده بخورانند خوف از آب برود و چون از آب ممتنع گردد حيله كنند تا 

 در  كه از فواكه مثل انجير و انگور و مويز و غيره آنچهاين استاند از آنجمله  ها بسيار ذكر كرده آب بنوشد و حيله

 آنچه به عدهجوف او باشد بيرون كنند و آب پر نمايند بعد از آن از انواع اين فواكه پيش مريض آورده او را بخورانند 

 و پنيرماية بزغاله كه  استاند بخورانند و از آنچه بدهند اگر مانعي از آن نباشد پنيرماية خرگوش در آن آب پر كرده

 افتيمون به مطبوخ تجاوز كند بايد كه تنقيه بدن يك هفتهگويد كه چون از  ابن الياس ر استالتاثي اين هردو حسن
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 هليلة كابلي هقت درم افتيمون يك نيم پنج درم هليله كنند و يا به اين حب اسهال آورند سناي مكي به مطبوخيا 

 آب مثقال نمك هندي نيم درم بسفايج حجر ارمني هر واحد يك مثقال غاريقون نيم درم باريك سوده به

Ĥن بادرنجبويه سرشته حبها سازند شربتي از آن دو مثقال و يا اسهال بماءالجبن مع افتيمون كنند باقي اكثر هم

ه ادويه كه منقي خلط به هم گويد كه در مفتوح ماندن جرح او سعي نمايند و انطاكي كه در قول شيخ گذشت است

ة او به آرد جو يك روزشرباً و ناب او تعليقاً و لحم بچة سوداوي باشد معالجه كنند و جگر سگ بريان اكال و خون او 

 و خوردن چهار قيراط خوالن هر روز تا چهل روز خالص كننده است و كذا  استسوده استعمال كردن همه مجرب

شونيز دو درم و ذراريح غيرمسموم يك قيراط با مثل او نوشادر و مثل او باديان حل كرده بخورانند پس قطع خون 

نويسد كه چون خفافيش بسوزند و سوده در بيني دمند از   و غيره ميگيالنيبا بول بيرون آيد و خالص يابد مختلف 

 كه قريب چهل كس را سگ ديوانه گزيد و بعضي از  است منقولجالينوسسگ گزيده خوف از آب زائل شود و از 

ودند و دواي جالينوس و انواع تدبيرات آن كه جگر آن سگ بريان كرده خوردند سالم ماندن و بعضي از آن انكار نم

ديگر مفيد نيفتاد هالك شدند ليكن كساني كه جگر او خورده بودند بر آن تنها اقتصار نكردند بلكه ادويه ديگر نيز 

خورند و عالج به انواع  عالجات نمودند و بمجرد گزيدن سگ ديوانه بيمار را پياده يا سوار دوانيدن تا عرق كند نيز 

اند كه چون سگ ديوانه   و گويند كه تا استخوان آن سگ به آب تر نشود زهراو اثر نكند و لهذا تأكيد كردهمفيد بود

 بكشند و در آوند گلي محكم كرده زمين را عميق بكاوند و آن آوند را در آن نهاده بخاك بپوشند تا آب آن رابگزد 

كشند و بفاصلة سه گهري زلو بر آن چسپانند پس  محجمه با شرط اول بيك روزبدان نرسد و بعضي گويند كه بعد 

به ادويه مقرحه زخم را تازه دارند و هر روز ترياقات كه در گزيدن مار ذكر يافته استعمال كنند و مسهل سود بعد هر 

يلة بافته داغ دهند بغايت نند و اگر همانوقت جاي زخم را بفتسه روز دهند و بعد هر هفته فصد صافن و يا باسليق ك

افع ست و داغ سر و پيشاني قريب ميان دو ابرو هم نافع بود و چون حيواني را بگزد و ميان دو ابروي آن داغ نيكو ن

 و بايد كه بهيچ حال آب و ديگر سودمند است و پنيرمايه سگ سخت  استنهند از ديوانه شدن ايمن شود و مجرب
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نظر سگ گزيده نبايد آورد و گويند كه هرگاه سگ بعالت و آئينه و ديگر چيزهاي روشن كه در آن رو نمايد پيش 

گزيده از آب و آئينه بترسد و سگ بچه در بول بيرون آيند و آواز مانند سگ هر وقت كند و براي گزيدن پس مردم 

بدود و نميرد در آنوقت چادر كبودرنگ به آب سرد تر كرده از سرتا پا بپوشانند في الحال يا بعد دو سه ساعت بميرد 

  نين از پوشيدن و بستن هر دو شم آنو همچ

  گزيدن گرگ ديوانه و شغال و پلنگ و راسو روباه و كفتار و استر و خر

 و همچنين كفتار و شغال و ر استفرمايد كه گرگ در ديوانگي از سگ ديوانه بدت  ميشيخو غير آن كه ديوانه گردد 

ه گزيده او را نعوظ شود و بعد سه روز عقب  ك استگويند كه شغال چون مجنون شود اين خاصيت او بسيار عجيب

رسد مثل بچگان سگ و شغال كه در آن حركت نباشد در بول او برآيد و كام شخص گزيده به همشهوت كه او را 

اند كه استري ديوانه شد و صاحب خود را گزيد و او بجنوني  رسد و بعضي گفتهبه هم آن راخشك شود و عسرالبول 

 گويد ديدم خري را كه ديوانه مجنون شد و هر كسي را طبريشود مجنون گرديد و  رض ميكه جانور ديوانه را عا

 Ĥن است اسباب و عالمات ديوانگي اين جانوران نيز همبالجملهگزيد  شد و نيز بدن خود را مي كه با وي مالقي مي

تال گردد اگر تدارك او كرده كه در گزيدن سگ ديوانه مذكور شد و اين حيوانات هركه را بگزند او نيز بدان بال مب

اند كه  ين از اهل حران گفتهمتأخرنشود پس عالج گزيدن اين جانوران مثل عالج گزيدن سگ ديوانه كنند و بعضي 

  هركه اشغال بگزد دوغ بنوشانند و اين در معالجه بر گزيدن سگ ديوانه زيادست

  طرد هوام و قتل آنها

  مهك و پودينه و مقل و حلتيت و شاخ و سم حيوانات و بهروزه مو و گويند كه از تبخير چوب انگور انار و بيخ

گريزند و كذا از دو افتراش سيسنبر و حبق و شيح و  الغار و قطران و جعده هوام مي سكبينج و برگ غار و حب

زد و فنجنكشت و حرف و اگر دخنه از افيون و شونيز و قنه و شاخ گوزن و گوگرد و سم بز سازند مار و هوام بگري

ايضاً ميعه و شاخ گوزن و شونيز و قفر يك يك جزو موي بز و سم آن هر واحد نيم جزو قرص ساخته بدان تبخير 
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گريزند و همچنين از دو پشم بز و گوگرد موي انسان و عاقرقرحا  بستر كنند حيات از دود شاخ گوزن انواع ماران مي

دار و خصوصاً اگر  ار باعث هالكت اوست و آب دهان روزهو حرمل و زفت و پاشيدن آب نوشادر و خردل در سوراخ م

نوشادر در دهن او باشد چون در دهان مار اندازند بميرد و چون قطران بر پرهاي طائر طال كنند و آن پرها را 

 اند و گويند كه مار گرداگرد بستر نهند از آن مار و اكثر حشرات بگرزيد و بعضي حلتيت افزوده ريسمان آلوده نوشته

 از دود كردن عنقريب و كبريت و سم خر و زرنيخ و پيه بز و بهروزه و راسن عقاربنزديگ پوست پلنگ نرده و 

كژدم بگريزد و و آب حلتيت در خانه ريختن همين خاصيت دارد و چون آب ترب و برگ آن بر عقرب اندازند بميرد 

ون روغن ترنج كسي بمالد او را عقرب نزديكي آيد چ و اگر ترب پاره كنند و بر در سوراخ عقرب نهند بيرون نمي

دار حار مزاج و كذا آب بادروج بر عقرب انداختن قتل آن كند اگر ميعه زرنيخ پشك بز يا  كند و آب دهن روزه نمي

 چون نقوع حنظل يا طبيخ براغيثپيه ثرب گوسفند گداخته آميزند و نزديك سوراخ عقرب دود آن كنند بر نيايد 

عليق به آب سداب و آب دفلي بخانه بپاشند كيكان بگريزد و گويند كه چون خون بز نر در حفره خرنوب يا طبيخ 

ه پيه خارپشت بر آن طال كرده باشند به يكبخانه اندازند بر آن كيكان جمع شوند پس قتل كنند و همچنين بر چو

ن در بستر اندازند كيك خدر شوند و از بوي گوگرد و برگ خرزهره بگريزند و برگ حشيشه البراغيث چو جمع مي

 بر آثار گزيدن او طال كنند به عدهشده بميرد و اگر بسفايج و زرنيخ بسايند و در سركه حل كرده ساعتي بگذارند 

ضرر او دور شود و دخول در حمام و عرق آوردن نيز مفيد بود و اگر خاك سيماب در آب سداب حل كرده در خانه 

 از دود چوب صنوبر و كذا قلقيدس و شونيز و پشهيدا شده باشد هالك گردد بپاشند كيك پيدا نشود و آنچه پ

همچنين از برگ مورد خشك و برگ سرو و از گوگرد و مقل و شاخ گوزن و موي گوسفند و سرگين گاو بگريزند و 

خ حرمل يا اگر برگ سرو و جوز او در بستر نهند از آنجا بگريزند و همچنين طبيخ بيخ ترمس يا طبيخ شونيز يا طبي

 از بوي زاك بگريزد و اگر موش را موش از بوي سداب بگريزد راسوطبيخ افسنتين يا طبيخ سداب در خانه بپاشند 

پوست جدا كنند دوم قطع كنند يا خصي ساخته در خانه بگذارند همه بگريزند و مرداسنگ و خربق و ايضاً خربق و 
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 و زعفران در خمير سرشته غلولها ساخته در سوراخها و كنج ث الحديدانه پشك او خببزرالبنج و ايضاً بصل او خ

يكه آب خوردن آنها را بيشتر به شرطالفار در آرد آميخته همين عمل كند  خانه اندازند از خوردن او بميرند و سم

 گوگرد و ريزند و كذا از مقناطيس از زهرة گاؤ و از زفت و از انگوزه و از دود اگر بر سوراخ او قطران نهند بگمورچه

 اگر اندك زرنيخ زرد در شير حل كرده در ظرفي نهند در آن افتند و بميرند مگسقطران و نفس مورچه نيز بگريزد 

گريزند و نزديك   از دخان سير و كبريت ميزنبورو دخان زرنيخ و كندش و كذا طبيخ خربق سياه هالك كند 

شايش از دخان برگ و لب ود بمالند زنبور گرد نيايد حبدن خايند و اگر به آب خطمي يا آب خبازي و زيت بر  نمي

 يعني ديرك از دود برگ حنا و گشنيز خشك و پودينه و پر كلنگ بگريزد و در خانه كه هدهد باشد ارضهبگريزند 

 كرمي كه سوسارضه نماند و تدخين به اعضاي هدهد و پر آن قتل كند و كذا خاكستر آن در خانه ارضه انداختن 

هاي كوچك بسته در  مي افتد اگر افسنتين يا شونيز يا پودينه نهري يا پوست يخ و يا كافور در صرهدر جامه پش

  در خانه كه زعفران بود درنيايدسام ابرصصندوق و پارچه نهند سوس در آن نيفتد 


