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تعالي بسمه

پيشگفتار
ذوق خوش پركار, شخصيتي از اثر دو الصحه� �حافظ رساله و الع!ج� �تسهيل حاضر @كتاب

/١٣٨٢ ـ مكمل و اسمي طب پزشكي, تاريخ مطالعات مؤسسه ويژه انتشارات ـ طبي مجموعه ديباچه /١

از پيش كه ميباشد دسترس�.١- قابل و شده ثبت اثر ١٢ �حداقل متعدد تأليفات داراي و وخوشنام
و اسـ!مي طب پـزشكي, تـاريخ مـطالعات مؤسسه ويژه انتشارات قالب در ايشان از آثاري اين

سنگي/ ٢٥ نشر شماره ـ طبي مجموعه /٢

است.٢-/ يافته انتشار مكمل
است ١٢٩٠ سال به متوفي شيرازي بابا آقا حاجي اQطباء, ملك همان فرهيخته پزشك اين
كه خوبي شناخت با وي است/ بوده قاجار شاه الدين ناصر و شاه محمد عليشاه, فتح معاصر @كه
و بـيچون كـه كسـاني برابر در فرنگي, طب ورود با همزمان داشت, ايراني طب عظيم ميراث از
رويارويي به ميكوشيدند غربي جديد طب از شرط و بيقيد استقبال و ايراني طب حذف به چرا
عـوارض جـوهريه رسـاله تأليـف بـا علمي ت!ش اين در او است/ پرداخته حركت اين با علمي
مـورد و معروف آثار از است/ داده قرار انتقاد مورد و مطرح را جديد داروهاي از تعدادي جانبي
بـا درمـان در اثـر يك و الصحه حافظ رساله عنوان با بهداشت در اثر يك توانا مؤلف اين توجه
مـطالب افـزودن بـا و تصحيح بازخواني, گردآوري, مجموعه يك قالب در الع!ج تسهيل عنوان
سـفارش بـه پـژوهشي طـرح يك بـراسـاس است آثـار ايـن خواننده حاجت مورد كه سودمندي
طـبيعي�قـم� طب احـياء مؤسسه توسط مكمل و اس!مي طب پزشكي, تاريخ مطالعات مؤسسه

است/ شده نشر آماده
و ايرانـي گذشته پزشكان آثار از مجموعهاي بازنويسي و بازشناسي كار توسعه با ميرود اميد
پـزشكي دانش تـرين پيشرفته به كه پژوهشگراني براي دسترس و استفاده قابل منابع كردن فراهم
الهـام نكـتههاي نـيز مـا گذشته دانشمندان آثار گنجينه در كه ميدانند حال عين در و مجهزند روز
بـاشيم سـودمند و بـخش اثـر تـازه, كارهاي شاهد دارد وجود فراواني كاربرد قابل حتي و بخش
دانش تـمام مـلي, مـيراث از بـيخبر كه باشيم كساني ناآ@گاهانه و علمي هياهوهاي نگران بيآنكه

ميدانند/ غربي مكاتب از برگرفته آثار به محدود و منحصر را پزشكي

مكمل و اس�مي طب پزشكي, تاريخ مطالعات مؤسسه



آغازين سخن
بـر تـاريخي و فـرهنگي لحـاظ از چـه و كـاربردي و عـلمي لحاظ از چه سنتي طب ارزش
در را كشورمان جديد تمدن تاز و تاخت كه اخير صدة در متأسفانه ولي نيست/ پوشيده هيچكس

گرفت/ واقع تخريب و مقابله اوقات بعضي و بيمهري مورد نورديد,
و جـديد طب كـنار در كـوركورانـه طـرفداريـهاي بـدون و صـدر سـعة بـا @گر ا صورتيكه در
طب و شـده گرفته جديد طب كجرويهاي جلوي هم ميشد بهرهبرداري آن از جديد ديدگاههاي
در حكيمنما كاسبان دست از و ميكرد رشد روز نيازهاي با و نميماند قديم طب ديگر هم قديم
مـطلوب شـرائـطي كـنندة تأمـين اجـتماعي خسارت و اقتصادي هزينة كمترين با و ميماند/ امان
و اقـتصادي اجـتماعي, عـلمي, پـيشرفت فـرايـند تـقويت و جـامعه عمومي س!مت حفظ براي

ميكرد/ فراهم شاخه اين در را سياسي
از تـعدادي ت!ش با مجددا اخير دهة در الخصوص علي اس!مي شكوهمند انق!ب از پس
بـرداشـته زمينه اين در مثبتي قدمهاي و شد روشن محققين دل در دوباره اميد بارقههاي محققان
بـه را مـهجور عـلم اين محققين, ت!ش و كشور علمي منابع بر اتكاء با دوباره بتوان شايد تا شد

داد/ رواج آن علمي شكل
�عج�, الزمان و العصر صاحب حضرت بر توكل با محدوديتها همة عليرغم نيز مؤسسه اين
كـه بـردارد زمـينه ايـن در قـدمهايي تـا نـموده ت!ش خود بسهم ع!قمندان از جمعي حمايت و

ميرساند/ بنظر شده انجام اقدامات از خ!صهاي
آرشـيو سـنگي, چـاپ خـطي, قسـمت چهار در طبيعي طب تخصصي كتابخانه تأسيس ١ـ

عمومي/ كتابخانه و خطي نسخ
طبيعي/ طب تكميلي دورههاي و مقدماتي دورههاي تدريس ٢ـ

طبيعي/ طب درسي متون تدوين و تأليف ٣ـ
طبيعي/ طب @كز مرا ساير با همكاري و رساني خدمات ارتباط, ايجاد ٤ـ

�هرباريوم�/ دارويي گياهان بانك ايجاد ٥ـ
ميباشد/ آن از نمونه يك كتاب اين كه طبيعي طب اصلي متون تصحيح و تحقيق ٦ـ

و تـوجه مـورد مكـمل و اسـ!مي طب پـزشكي, تـاريخ مطالعات مؤسسه توسط كتابها اين
عـ!قمندان و مـحققان تقديم و گشت مزيّن طبع حليه به بار اولين براي و گرفت قرار مهرورزي
بـوته بـه زمان مرور به تحقيقات اين شايد موسسه آن توجه بدون گردد اذعان دارد جا و @گرديد
مـؤسسه آن دستانـدركاران از بـدينوسيله لذا مـيماند/ مـهجور سال ساليان و شده سپرده نسيان

ميگردد/ قدرداني و تشكر
نمودهاند ياري را ما كتاب اين تصحيح در كه محققيني كلية براي متعال خداوند از خاتمه در

خواستاريم/ جزيل اجر
طبيعي طب احياء مؤسسة

المقدسة قم قوچاني هاتف مجتبي



مؤسسه> <مقدمة
طب مكـاتب از بسـياري به بازگشت! بيستم, قرن در بشري تمدن ترقيات جملة از

ميباشد/ رايج پزشكي دانش نظام بر حا@كم علمي استبداد جّو شكستن و دنيا در سنتي

تشويقات و تعاليم با و اس:م دامان در كه اس:مي ـ ايراني سنتي طب شك, بدون

و تـحقيقات كـردن بـالنده و مسـلمان عـلماي پشـتكار و تـ:ش بـا و ديـني پــيشوايـان

از است, نشسته بار و برگ به هند و ايران يونان, اس:م, عظيم تمدنهاي دستاوردهاي

گونا@گون جوانب در كنكاش و بحث كه دنياست در سنتي طب گنجينههاي ارزندهترين

ميطلبد/ ديگر مجالي آن كاربردي و تاريخي علمي,

روز به كردن عرضه و احياء منظور به كه است مرا@كزي از طبيعي, طب احياء موسسة

مجموعة اين از جلد دهها كنون تا و است/ نموده هائي ت:ش علمي, ذخيرة اين آمد كار و

تـقديم سنتي معالجات طالبان به را آنها از بخشي كه نموده تحقيق و تصحيح را بها پر

است/ داشته

<رسالة ضميمة به الع:ج> <تسهيل كتاب از نگارشي شماست, ا@كنونپيشروي آنچه

شيرازي, تقي محّمد ميرزا مرحوم نوآور, طبيب و مصلح حكيم تأليفات از الصحة> حافظ

عليهم اهلبيتـ دوستداران و حكما از ا]طبّاء, ملك به ملقب و بابا> <حاجي به معروف

و ادبيه و دينيه علوم تحصيل در و آمد دنيا به ه/ق ١٢٩٠ سال در او ميباشد/ ـ الس:م

آخـرين جـزء او گشت/ نـائل عـلوم ايـن در عـالي درجـات بـه و گماشت طبّيه و ذوقيه



الع�ج تسهيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨

از فـروزان, چـراغ ايـن افـول عصر در كه ميباشد سنتي طب ط:ئي سلسلة حلقههاي

است/ بوده ارزشمند و متين دانش اين داران مشعل آخرين

از دارالفـنون, مدرسة تأسيس با زمان هم و بوده قاجار شاه ناصرالدين معاصر وي

پانزده دعوت, اين اجابت جهت كه بپردازد تدريس به آنجا در كه ميشود دعوت وي

آنان اختيار در آمد خواهد آنها ذ@كر كه را طبيخود غير طبيو رسائل مجموعه از رساله

دهند/ قرار دارالفنون دانشجويان اختيار در و كرده تكثير تا ميدهد قرار

كـه اسـ:مي ـ سنتي اصيل طب كه شمرد نادري شخصيتهاي از بايد را عالم اين

مباركه شجرة آن كه نموده ت:ش و فهميده درستي به را باشد روائي ـ سينائي طب همان

دانش و سازد مبّرا شده بسته علمي متين مكتب اين بر اخير قرون در كه پيرايههائي از را

بياميزد/ درهم آوري نو روح و عملي تجربة و اخ:قي تعهد با را

مؤلف آثار

اعـداد و غـريبه عـلوم كـيميا, نجوم, طب, تفسير, علوم در رساله پانزده مولف, اين از

ميباشد: شرح اين به كه شده نگاشته

وبـائّية كـبيره, وبـائّية بحرانـيه, الع:ج, تسهيل الصحة, حافظ الطب, كليات في منظومه

سـماوّيه, لغـزّيه, كـوثرّيه, كـافورّيه, جوهرّيه, طاعونّيه, الوباء, و الهيضة مفرق صغيره,

تعبيريه/ و عدديه رسالة يات, q[ا بعض تفسير في رسالة

نسخ دليل همين به رسيده چاپ به مؤلف اشراف تحت مجلد يك در مؤلف آثار تمام

قلمداد مؤلف اصل نسخة عنوان به چاپي نسخة اين و نميباشد موجود مؤلف آثار خطي

شد/ اثر اين تصحيح مبناي و @گرديده

است/ رسيده پايان به قمري هجري ١٢٨٥ محرم ١٥ در الع:ج كتابتسهيل تأليف

الصحة حافظ و الع�ج تسهيل

اساس بر و ساده زباني به را الصحة دانشحفظ ا]مراضو علم از دورهاي كتاب, دو اين



٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمه

برجستة امتياز چهار به اينجا در كه ميآموزانند است> طبيعت معين <طبيب, كلي قانون

ميشود: اشاره الع:ج @كتابتسهيل

علي نيستكه پوشيده استو امت:ئيه> <امراض در تخصصي رسالهاي كتاب, اين ـ zالف

كسي كه نشده ديده كنون تا كتبخود, در امت:ئيه> <امراض عنوان به اطباء اشارات رغم

تـفصيل بـه را نو باب اين و بيازد ا]مراض علم تدوين در بديع اسلوبي چنين به دست

بگشايد/

تمام كه ميكند اثبات و كرده آغاز معده امراض از را امت:ئيه امراض بحث كتاب اين ـ zب

آله و عليه ا| صلي حديثنبويـ به خود ك:م در استو معده امت:ي از امت:ئيه امراض

اين لذا و ميكند استشهاد دواء> رأسكل الحمية و داء كل بيت <المعدة ميفرمايند: كه ـ

كه ناميد ـ آله و عليه ا| صلي ـ نبوي شريف حديث اين تفسير ميتوان حق به را رساله

است/ حديث عالم به بزرگ خدمتي خود

داراي يـا بـيضرر و دسـترس در ساده, ادويهيي از خود درمانهاي در كتاب اين ـ zج

ميكند/ استفاده ضرر حّداقّل

و سنتي ناموسطب عنوان به كه است> طبيعت <طبيبخادم قانون بر رساله, اين در ـ zد

در كـه دارد مـفصل بحثي قانون, اين و دارد/ تأ@كيد بسيار ميباشد آن ركن اساسيترين

از <طبيعت> عنوان ذيل در است, موجود كتاب اين آخر در كه طبي مصطلحات فهرست

است/ شده فشرده بحثي آن

رساله اين تحرير با موسسه, اين امّا مناسبنيست; چندان مبتدي براي چه ا@گر كتاب, اين

مراحـل در فراوان توضيحات افزودن سپس و رسا, تبويب و تنظيم داراي و روان نثر به

همراه> <طبيِب عنوان به كه آورد در گونهيي به را آن استبحمدا| توانسته تحقيق, نهايي

باشد/ طبيبان همراه> <طبِّ و بيماران



الع�ج تسهيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠

كتاب تحرير و تحقيق مراحل

است/ مولف قلم به كه اصلي متن ويرايش /١

است: بوده نظر مّد نگارش, اين در ذيل امور كه متن نگارش /٢

عناوين/ استخراج :zالف

و است/ بوده گسسته آنها ارتباط كه مطالبي كردن جابهجا مطالبو مراعاتتسلسل :zب

در مطالبي كه ميافتد ذهن در مؤلف, متن به كردن ومراجعه نكته اين گرفتن نظر در بدون

آنها بعد يا قبل سطور در مؤلف آنكه حال نيستو مؤلف ك:م در كه دارد نگارشوجود

داراي ـ مجدد نظر تجديد در او نكردن فرصت علت به مؤلفـ قلم چون اما كرده ذ@كر را

است/ شده اعمال ما نگارش در مهم ضرورت اين نميباشد منطقي تسلسل

شلوغي از پرهيز جهت به تعليقه به تركيبات از بسياري نسخة و فرعي مطالب انتقال :zج

متن/

تـعليقه در <م> عـنوان تـحت و شده ديده ]زم محرّر توسط كه مطالبي كردن اضافه :zد

ميباشد/ [ ] در شده, افزوده متن در هم ا@گر و است مسطور
شده/ نگارش متن كامل ويراستاري :zهـ

طبي اصط:حات شرح در فهرستي آنها, عمدة كه كتاب آخر در فهرست چند افزون /٣

كـ:م در آنهـا ترا@كيب ريز كه مركبهيي ادوية تركيب در فهرستي نيز و معضله تعابير و

آن كـنار در نيز اندازهها و ابزار امكنه, كتب, اع:م, فهرست و است/ نشده ذ@كر مولف

است/ گشته افزون

يافتن تسهيل در كه رساله دو هر بر تفصيلي فهرستي نيز و اجمالي فهرستي نگارش /٤

نموده تصحيح كه سنتي كتب از مجموعهاي در مصحح و دارد/ سزايي به نقش مطالب

است/ بوده اقدام اين با سنتي طب كتب تنيدگي درهم نقص رفع صدد در همواره است,

است شده تبديل انگور شيرة يعني <مثلث> به ك:ً كتاب, اين در شراب تجويز موارد /٥
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سنتي طب كتب در شراب تجويز طبي> ـ <فقهي بحث ونيز كار اين ضرورت توضيح /١
مصحح همين قلم به هم كتاب آن وتصحيح مقدمه آن كه ا@كبري> <طب كتاب مقدمة در

است/ شده ذ@كر مبسوط طور به ميباشد

نميباشد.١-/ نسخه در تصرف جانب, اين تحرير همراه كتاب اصل چاپ به توجه با @كه

مـورد كـتاب, ايـن بـزرگوار مـؤلف آراء از انـدكي كه است ]زم نكته اين تذكر پايان در

ك:م بسط به كه هم مواردي در و شده داده تذكر مواردي در كه نميباشد محرر پذيرش

اين گشودن مؤلفدر ابتكاري اقدام اين حال هر به اما است شده پوشي چشم داشته نياز

درود است/ نـموده مـؤلف آِن از هـميشه براي را برتري شك بدون تحقيقي نوين باب

واخروي دنيوي وسعادت س:مت خدمتگزاران وتمام او روان بر خدا بيكران ورحمت

انسانها/

مـعالجات تسـهيل در سـببي و تـعاليى حـق قبول مورد مختصر, خدمت اين است اميد

المصير>/ ا| الي و <أ], باشد/ تعاليى حق بندگي وظايف بهتر انجام راه در انسانها

ا| رحمة و عليكم والس:م

طبيعي طب احياء موسسة



الع�ج تسهيل كتاب اول صفحة تصوير



الصحة حافظ كتاب اول صفحة تصوير



الصحه حافظ كتاب آخر صفحة تصوير







تفصيلي فهرست

چرا؟ و چه طب, مدخل:
الصحة حفظ بخِش دو به طب, است/ انسان حفظصحتجسم در دانشطب, فايدة

ميشود/ تقسيم zدرمان� زايله صحت استرداِد و zكلي �پيشگيريهاي
درمان علم ضرورت كه حيوانات ساير به نسبت انساني امراض تنوِع ا@كثريتو علل
درمـان نـحوة از آ@گاهيهائي هم حيوانات در كه اين با ميكند چندان دو انسانها در را

دارد/ وجود ايشان امراض

آنها كلي اسباب و امت!ئيه امراض چيستِي اول: بخش
پُـري در: آنـها انـحصار و كـلي وجه بر آنها سببشناسي و امت:ئيه امراض تعريف
بدگواريها/ و بدخورا@كيها از حاصل فضو]ت و اخ:ط آن رياِح و ابخره اربعه, اخ:ط

امت!ئيه امراض تفصيلية اسباب دوم: بخش
امراضامت�ئيهاست/ جميع ا=سباب سبب معده, امت�ي اول: باب

است/ معده در فضول و اغذيه افساد معني به معده, امت:ي
معده/ در فضو	ت و اغذيه افساد اسباب اول: فصل

داخليّه اسباب
آب و غـذا جـوهر ردائت و آشـاميدن و خـوردن در تدبير سوء اسباب, اين عمدة
قواي ضعف قوتو و عادات حسب بر و دارند اقسامي خود يك هر كه است مشروب

دارند/ اخت:ف فرد
خارجيه اسباب

و كـدورت با هواهاي و آفتاب در ماندن و خوردن غذا از بعد عنيفه حركات مانند
/// و گرسنگي بر صبر

امت"ئيه امراضمعديّة معرفي دّوم: فصل
لهـذا و ندارد را آن با مقابله توان طبيعت افتد, اتفاق دفعات به مذكوره اسباب ا@گر
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ميكند/ بروز /// و نفخه المعده, زلق هيضه, مانند معدي; امراِض انواع
معده امت"ي بر مترتب امراض ديگر انواع معرفي سّوم: فصل

و كمر درد روده, كرم بواسير, اي:وس, ثفلي, و ريحي قولنجهاي زحير, ا]معاء, زلق
/// و دماميل آبله, حصبه, ماند ـ جلدّيه امراض خصيتين, ورم نقرس, النسا, عرق پشت,
رعاف, سكته, سرسام, زكام, ماليخوليا, عقل, اخت:ط لحمي, استسقاء القنيه, سوء ـ@,

/// و خلطيه و يوميه تبهاي انواع
از بسياري فرعي سبب معده, امت�ي از حاصل دماغية امت�ي دوم: باب

است امراضامت�ئيه

امت!ئيه امراض ع!ئم سّوم: بخش
يّه جبلّ امزجة ع"مات مقدمه:

ميزان اعضاء, هيأت بدن, رنگ موها, گونة سمين, و شحم ميزانگوشتو ملمس, از
نفسانيه/ امور و فضو]ت دفع نحوة افعال, گونة خواب, ميزان اعضاء, انفعال

هستند/ استنتاج قابل همگي م:حظة و انضمام با و هستند اغلبي د]يل, اين نكته:
امعاء و معده امت"ي ع"ئم اول: فصل

و@//// پيچه دل اسهال, نفخ, المعده, زلق دهان, ترشي يا تلخي قي, مانند
دماغ امت"ي ع"ئم دوم: فصل

در سـر, َدَوران و درد و گـلو بـيخ و گوش حنك, و چشم بيني, آبريزشهاي مانند
گوش/ و چشم در امت: نبودن صورت
چشم امت"ي ع"ئم سوم: فصل

كه پلكها چسبيدن و آبريزشچشم و رمصزياد همراه به سر, امت:ي ع:ئم همان
داد/ تشخيص را امت: موجبة مادة ميتوان رنگچشم نوع از

نزلهاي امراضامت"ئية ع"ئم چهارم: فصل
ع:ئم و ـ ماده ريزش ـ <انصباب> و <توجه> تفاوت گوشو به ماده توجه و نزله ع:ئم

ماده/ ريزش
تنفس/ اعضاي و ريه به ماده توجه ع:ئم
اعصاب/ و نخاع به ماده توجه ع:ئم

سّده ايجاد و كبد مقّعر محّدبو و ماساريقا عروق رودها, معده, به ماده توجه ع:ئم
كبد/ و ماساريقا عروق در

آنها/ در سّده ايجاد و كليه مجاري به ماده توجه ع:ئم
طحالّيه/ مجاري در سده ايجاد و طحال به ماده توجه ع:ئم

ماساريقا/ و طحال و كليه كبد, در مذكوره سّدههاي ديگِر علل نكته:
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باطنيو ظاهريو اعضاي در اورام انواع مانند مذكوره; سّدههاي عوارضگونا@گون
سـاير يـا غليظه بادهاي يا سوداء يا صفرا, يا بلغم از كه اورام مادة نوع تشخيص ع:ئم

باشند/ رطوبات
اتصاليه تفرق امراضامت"ئية ع"ئم پنجم: فصل

ظاهريه اتصا	ت تفرق
نوع و ظاهري شكل حسب بر آن انواع از يك هر ع:مت بيان و آن انواع در تفصيل

آنها/ از اطباء بنديهاي تقسيم و آنها مادة
باطنيه اتصا	ت تفرق

يـا بـاد خـروج و اعـضاء آن بـا]ي در عصبي تفرق دليل پائينتر, اعضاي بيحسي
است/ پردهها و اغشيه در تفرق ع:مت موضعي, از اعضا يا رطوبات

امت!ئيّه امراض معالجات چهارم: بخش
امعاء و معده امراضامت�ئية معالجة اول: باب

تـلخي و عـطش قـلت و بياشـتهائي ع:متش كه معده صفراوي امت"ي اول فصل
است/ دهان

هـائي امـاله افزودن بهبودي, عدم صورت در و ملّينه; ترشيهاي آشاميدن ع"ج:
و بردن; كار به دار ترشي افشرههاي از اماله, برد كار عدم يا كراهت صورت در و جزئيه;

كامل/ بهبودي تا معالجات اين تكرار
و مسهل از استفاده صفراوي: امت"ي از حاصل امعاي و معده درد معالجة تبصره:
مسهل از قبل منضج ضرورتصرف و صفرا; مسهلهاي مصرف نحوة و قويه مقييءهاي

مسه:ت/ كلي قانون عنوان به
امعاء و معده بلغمي ـ صفراوي امت"ي دوم: فصل

و صفرا تركيب ع:مت قيء, در غلظت و لزوجت و ترشي و عطش و دهان تلخِي
است/ امت: موجبة مادة در بلغم

مركّب/ بلغِم و صفرا دفع به مخصوص مقيئاِت و مسه:ت شرب ع"ج:
امعاء و معده بلغمي امت"ي سوم: فصل

بيماري اين ع:مات قيء, در لزوجت و ترشي و غلظت وجود دهان, تلخي فقدان
است/

بلغم/ دافع مقيء و مسهل منضج, شرب ع"ج:
بر ادويه كردن زياد و كم اول, مسهله: و منضجه ادوية ساخت در قانون دو فايده:

بيمار/ سّن حسب بر ادويه كردن زياد و كم دوم, عوارض/ حسب
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خلفه: و زحير ا	معاء, و المعدة زلق چهارم: فصل
براي امعاء و معده امت:ي از حاصل فضوِل اجتماع سببيت بيماريو سه اين تعريف

كاذب/ و صادق به زحير تقسيم و آنها تفاوت شباهتو وجوه و آنها
از بايد هفتم روز تا دارند: اندك تفاوتي و شريكند معالجه در بيماري, سه اين ع"ج:
تا ا@گر برد/ كار به را ]زمه امالههاي و كرد يكاستفاده هر ويژة احيانا و مشترك مطبوخاِت
ا@گر و شود استفاده مشروب> مزلق <مسهل از كنيم, معالجه را بيماري نتوانستيم هفتم روز
در و بياشامد/ آن جاي به مزلقي> <فلوس باشد, بيمار در مزاجيه حرارت يا احشاء ورم

كند/ استفاده مذكوره تدابير سايه از نشود, بيماري رفع هم باز كه صورتي
عوارضامراض از اينحالت, رودهها: از خون ريزشچركو خراشو درمان تتمه:
زخم اثر در خون چركو اين كه تشخيصداد بايد ويژه, ع:ئم حسب بر كه است مذكوره
مسه:ت از نياز, حسب بر آن درمان به سپس و است گوارش دستگاه از بخشي چه در

پرداخت/ فصد احيانا و مغّريه مشروبة
اي"وس: و قولنج پنجم: فصل

نوِع ع:مت يكو هر ويژة ع:مت و آنها مشتركة ع:ئم اي:وسو و قولنج تعريف
احتباس/ ريحِي

حبس فضول اخراج آنها ع:ج اصل و هستند/ هم به شبيه ع:ج در همگي ع"ج:
خودشان بعضا كه ميگيرد صورت نوشيدني مسهِل و اماله شياف, ملين, با كه است شده
از نشـد, يـافته اينها از اثري روز سه دو از بعد ا@گر و دارند/ ضعف و قوت در درجاتي

كرد/ استفاده هستند هم مجرب كه /// و خرنوب> <سفوف و مقلياثا> <سفوف
غذاهـاي و ]زم پرهيزهاي مبت"يان: نقاهت و كسالت زمان ئِي غذا برنامة تبصره:
بهبودي/ مثبِّتة ادوية برخي و بهبودي ايام غذاهاي و مسهل و منضج شرب روزهاي

در ادويه ميزان و خواران شير درمان نحوة ادويه: تجويز در كلي قانون چند فايده:
مختلف/ سنين

درمـان فصد با كه باشد/ شده احتباس باعث ورمي يعني ورميّه; احتباسات تتمه:
ميشود/

بواسير: ششم: فصل
صـورت در و ـ فـصد بـه سـپس و نـمود تـنقيه مـليناتي با را بيمار بايد ابتدا ع"ج:
تسكين براي كه اضمدهاي از نيز و كرده اقدام ـ بواسير موضع بر زالو افكندن ضرورت,
يا حجامتكردن به نبايد فصد و تنقيه از قبل منتهي كنند; استفاده است حبسخون و درد
و كرده پرهيز سودا موّلدات از بايد حال همه در و زد; دست كردن ضماد يا زالو افكندن

بكوشند/ ممكن راه هر از سوداويه فضول اخراج در
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احتباسيّه مَفصليّة امراضامت�ئيّة دوم: باب
:/// نقرسو النسا, عرق زانو, درد ران, درد كمر, درد

مـيشود; ايـجاد رودههـا احـتباس اثر در غالبا كه است كمر درد امراض, اين آغاز
معالجهاش در ا@گر و افتد/ اتفاق احتباس حال در جماعي يا عنيفه حركات كه خصوصا
ايـجاد نـقرس سـپس, و النسا عرق مرور, به و ميشود ايجاد ورك درِد شود, @كوتاهي

ميشود/
رودهها تنقية و محتبسه فضو]ت اخراج با باشد, كمر درد مرحلة همان در ا@گر ع"ج:
صـورت در و مسهل وحّب مشروب مسهل از بايد گرنه و ميشود; رفع شد مذكور @كه
حجامت و فصد محل البته كه كرد استفاده زالو ارسال حجامتو حتي و فصد ضرورت,

دارد/ تفاوت بيماري هر در
ماساريقا عروق امراضامت�ئية سّوم: باب

ماساريقا سّدة اول: فصل
خورا@ك در تدبير سوء و هضم فساد تداوم اثر در و تدريجي صورت به بيماري, اين

ميشود/ ايجاد كبد يا و روده اعمال در آن عوارض كه ميشود ايجاد
استفاده نوشيدني مسهِل از آن از بعد و اماله سپس و سده مفتحات از بايد ع"ج:

@كنند/
ماساريقا: ورم دّوم: فصل

وجـود دائم تبي اينكه ع:وة به است ماساريقا سدة ع:ئم همان ورم, اين ع:مت
در درد و سنگيني احساس بيمار, و نميشود زايل سّده در مذكوره تنقيههاي با كه دارد

است/ منشاري يا موجي او نبض و ميكند نواحي آن
فـصِد ضرورت, صورت در و ماساريقا سّدة در مذكوره تنقيههاي تقويِت با ع"ج:

ميشود/ زايل @كاملتر,
است/ ورم ازالة دليل تب, ازالة تبصره:

طحال و كبد امراضامت�ئية چهارم: باب
اصفر يرقان اول: فصل

ورود مـجراي در سّده اثر در كه ميباشد بدن در صفرا پخش حاصل بيماري, اين
يا و كبد يا صفرا كيسه ورم يا امعاء, و صفرا كيسه مجراي در سّده يا صفرا, كيسه به صفرا
نوِع هر كه ميشود ايجاد شدتحرارتهوا يا صفرا موّلدات آشاميدن و خوردن در ٕا@كثار

دارند/ را خود ويژة ع:ئم آن
احيانا و سّده تفتيح به سّديها در و صفرا اخراج و تبريد به بايد آنها همة در ع"ج:

پرداخت/ فصد
سادگي به كه ترش كنندههايي خنك از بايد اصفر: يرقان به مبت"يان تغذية تبصره:
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كرد/ استفاده مناسبه اغذية ساير و نشوند صفراوي خلط به تبديل
اسود: يرقان دّوم: فصل

بين يا ـ طحال و كبد بين مجراي يعني ـ سودا مجاري در سّده وقوع از بيماري, اين
در ا@گـر صورت هر در و دارد/ ويژهاي ع:مت مورد هر در كه است معده فم و طحال

ميشود/ طحال و كبد ورم و سفتي سبب شود, كوتاهي ع:جش
ضـمادات و فـصد نـوشيدني, مسـهِل امـالهها, مـفتّحات, بايد هم اينجا در ع"ج:

نشود/ اعمال تغييرات قدري با مذكوره
حّب, يـا مسهل نوشيدِن ايام نيز و منضج نوشيدن ايام در مبت"يان: تغذيه تبصره:

كنند/ تناول را يك هر ويژة اغذية بايد
كبد: محدب در سّده سّوم: فصل

جانب دندههاي زير در تمدد و ثقل احساس و بول رقت قلتو بيماري, اين ع:مت
نشود, گشوده سّده اين ا@گر است/ اعضا به غذا قلترسيدن با امّا وتب درد بدون راستو

هستند/ معضلي تنهائي به كدام هر كه ميكند ايجاد عوارضگونا@گوني
طحال, ماساريقا, سدة ـ سدد مباحث در مذكوره تدبير همان معالجه, عمدة ع"ج:
]غـرِي يـا ضعف معالجة و كليه و كبد تقويت به بايد سپس و است ـ /// و صفرا @كيسه

پرداخت/ آنها احتمالِي
آن: عض"ت و غشاء و كبد ورم چهارم: فصل

است/ همراه دائم تب با و ميشود ايجاد كبدي سدههاي از غالبا بيماري, اين
گرفت/ كمك بيماري اين درمان جهت ضمادات و زالو افكندن فصد, از بايد ع"ج:
مـنضجات يـا و مـفّجرات از رسـيده, آنجا به ورم كه مرحلهاي حسب بر بايد ضمادات

شوند/ انتخاب
گرفت/ كمك هم مناسبه ادوية از بايد مفرطه, حرارت صورت در تبصره:

اسستقاء: اقسام و القنيه سوء پنجم: فصل
عـلل يـا كـبد, ضـعف مـذكوره, گوارشي امت:ءات سبب به ميتوانند امراض, اين

شوند/ ايجاد ـ شد خواهند ذ@كر كه ـ تنفسي اعضاي
و هضم گوارشو كردن نيكو به القنيه, سوء بروز ابتداي در بايد ع"ج: و پيشگيري
علل معالجات نحوة كه تنفسپرداختـ تنگي خصوصا تنفس, اعضاي بيماريهاي رفع
با را استسقاء انواع و شود/ جلوگيري عوارض اين بروز از كه ـ شد خواهند ذ@كر تنفسي
مـنشأ كـه را سـّدهاي نوع هر نمود/ درمان آنها بروز منشأ سر بردِن بين از و آنها اضداد
كردن بزل با را زّقي و ورزيده اهتمام رياح كسر به طبلي, در و بگشايند/ شده استسقاء

نمود/ معالجه
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قلبي و صوتي و تنفسي آ=ت امراضامت�ئية پنجم: باب
خـالص, غير الجنِب ذات صحيح, الجنِب ذات شوصه, تنفسي: آ	ت اوراِم اقسام

العرض/ ذات و برسام الصدر, ذات
مواضع منتهي است; نفس تنگي و سرفه امراض, اين ع:ئم در مشترك وجه ع"ئم:

ميكند/ فرق يك هر در درد
است/ علل اين رافع فصد, احيانا و امالهها مسهله, نوشيدنيهاِي منضجها, ع"ج:
اسـتفاده خشـخاش نمودن صرف و سرفه حّب از بايد سرفه تسكين در :١ تبصرة

@كنند/
هستند/ مفيد درمان طول تمام در كه ]زمه ضمادات :٢ تبصرة

مبت:/ شيرخوراِن و اطفال تدبير :٣ تبصرة
سوء و آنها مجاري جراحاِت و سدد و اورام و ريوي و قلبي امراض كلية :٤ تبصره

نمود/ درمان ميتوان معالجات همين با را آنها مزاجات
تناسلي ـ ادراري آ=ت امراضامت�ئيّة بابششم:

الماء قيلة اول: فصل
ـ كـردن بزل ـ بيضهها تنقية كمك با بايد كه ميگويند را بيضهها كيسة مائّية امت:ي
در ]زمـه, مـاليدنيهاي و ويژه روش به و معّرقات كمك با و نموده اخراج را مايعات

كوشيد/ مايعات كلية اخراج
شد/ تعريق مرتكب نبايد مسهل, شرب روز در :١ تبصرة

كه ميرسد عضو به مدد كه است معلوم درمان, كارائي عدم صورت در :٢ تبصرة
نمود/ خشك را سرچشمه بايد
البول: حرقة دّوم: فصل

صـفراويت است/ نـازائـي موجب آن, ع:ج اشتباه و است الوقوع كثير مرض, اين
هستند/ مرض اين علل كامل, غير يا غلط جماع خون,

نمود اهتمام بسيار است صفراويتخون از معمو� كه بول حّدت رفع بر بايد ع"ج:
شدهاند ايجاد احيانا كه جراحاتي اص:ح و بدن كل تنقية فصد, مزاج, تليين به سپس و

پرداخت/
]زمه/ چكانيدنيهاي با مجرا در حاصله جراحات اص:ح تكمله:

ميآورد/ نازائي كه غلطي درمانهاي به اشاره تخذير:
انثيين ورم سّوم: فصل

و تـهاون صورت در و بعدا ولي است الع:ج سهل بروزش ابتداي در بيماري, اين
شدن جنب مني, احتباس از غالبا, و است/ نازائي چون مفاسدي جالب بيقاعده, ع:ِج

ميشود/ ايجاد مني دفع نقصان و طبيعي غير
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]زمه تنقيههاي از بعد كه است خون مادهاش خون, غلبة ع:ئم صورت در ع"ج:
هر در و پرداخت/ زالو افكندن و حجامت به بهبودي, عدم صورت در و نمود فصد بايد

كنند/ استفاده بيماري انتهاي تا ابتدا از ]زمه ضمادات از حال
است/ گونه همين به فصد هم <خيارك> معالجة فايده:

مني: غلظت يا رقتو قلت, انزال; سرعت انتشار, ضعف چهارم: فصل
ا@گر خصوصا ميشوند; حاصل بدن در فضول ترا@كم و هضم سوء از غالبا امراض, اين

شوند/ ايجاد دماغ يا قلب در ضعف سبب به
و مـزاج سـوء اص:ح و فضو]ت از بدن تنقية و امت: رفع ع"جيّه: مشترك تدابير

مقويه/ و مفّرحه نوشيدنيهاي و اطليه كمك به دماغ قلبو تقويت
ضعف موجب همينها معمو� كه انتشار ضعف و انزال سرعت ع"جضعفجماع:
غـلبة اثـر در كـه است آ]ت عض:ت و اعصاب استرخاء سبب به ميشوند, جماع در
و آ]ت و مزاج تسخين و رطوبّيه فضو]ت اخراج به بايد لذا و است رطوبت و برودت
تناسلي آ]ت استرخاي كنندة زايل كه مقويهاي روغنهاي و زده دست بدن مزاج تبديل

بمالند/ آنها بر را باشد
كنند/ مواظبت را اعتدال به جماِع و مني موّلدة اغذية مني: توليد قلّت ع"ج

احتباسحيض پنجم: فصل
خون ميزان افزايش به بايد است, بدن در خون توليد قلت از بيماري اين ا@گر ع"ج:
نباشد, خون در كبودي ا@گر امّا نمود; استعمال را حيض مدّرة ادوية و پرداخت/ بدن در
عـدم صـورت در هـم كردن بادكش از و كنند اماله مهبل سوي به را خون فصد, با بايد

ببرند/ بهره فصد @كارائي
آن رفع در بايد لذا استو مترتب احتباسحيض بر زنانگي امراض انواع مهم: نكتة

نمود/ تاّم اهتمام
حيض سي"ن ششم: فصل

يا ـ بدن خوني ُپر يعني ـ دموي امت:ي اثر در هستـ هم عارضه پر كه ـ بيماري اين
صدمات رسيدن و آن ماسكة ضعف و رحم دافعة و جاذبه قوت و خون ردائت حّدتو

ميشود/ عارض زنان به
و حجامت و فصد واصل>, <سبب و سابق> <سبب جستجوي با بايد طبيب ع"ج:
غـليان از مانع باردة تخمهاي از روز هر و دهد قرار خود كار رأس در را شديد بادكش

نمايد/ استعمال كمر بر را ]زمه ضمادات و ببرد كار به خون
امت�ئيه تبهاي بابهفتم:

كه خون روحو توسط به اشتعال, از بعد كه است غريبهاي حرارت تب, تعريفتب:
ايـنكه از اعـم مـيشود, پرا@كنده بدن كل به دارند, جريان شرائين در و هستند قلب در
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آنجا از و رسيده قلب به و شده مشتعل ديگر عضو در يا باشد, قلب در اشتعالش ابتداي
شود/ پرا@كنده

دّقـّي و ـ عـفونّي ـ خلطّي يومّي, به آنها موضوع اعتبار به تبها تبها: كلّي اقسام
ميشوند/ تقسيم

يومي تبهاي اول: فصل
كـلي قسـم سه به انتسابش اعتبار به يومي, تب آنها: تشخيص و يومي تب اقسام
يـا تـقدم يـومي, تب اقسـام جميع ع:مت و خارجيه/ و بدنيه نفسانيه, ميشود: تقسيم
در و مـيانـجامد تب به ب:فاصله برخي در منتهي است; روح شدن گرم سبب مقارنِت
شود/ ]زم را علت از معلول تخلف كه قسمي به نه البته است; ممكن هم تأخير برخي

آن, از پس استو قسم چه از كه است يومي تب تشخيصنوع همان عمده, ع"ج:
است/ ع:ج قابل آساني به

داروهـاي از سـپس و است سـبب قطع همان ع:ج, اصِل نفسانيه: تبهاي ع"ج
بـه نـهايت, در كرده استفاده استحمام, سپس و زوْدهضم مبّردة مرّطبة اغذية و مناسبه

پرداخت/ امزجه تبديل
بدنيه/ تبهاي ع"ج

لطيفة اشربة و اغذيه با را بدن ضعف و نموده حّس بايد را استفراغ استفراغيه: ع"ج
روغن را بدن سپس كنند/ استحمام فاتر آب با خواب, از بعد و نمود/ جبران هضم زوْد

بنوشند/ فرنجمشك شربتو تخم بيدمشكو و قند از شربتي و كرده مالي
و خورانيده او به را موافقه اغذية سپس و دهند تسكين را دردها ابتدا ع"جوجعيّه:

كنند/ ٕاعمال را تدابير ساير و كنند خواب را او
بـايد لذا ميكند; بروز غّش از افاقة از پس يا غّش حالت در تب, اين غّشيّه: ع"ج

پرداخت/ دماغ قلبو تقويت به سپس كنيم/ ع:ج را غّش
بـرنامة مـنتهي نـمود; ع:ج آب نوشانيدن و تغذيه با بايد عطشيّه: و جوعيّه ع"ج

داشت/ منظور بايد را است افراد گونه اين مخصوِص كه ويژهاي
خصوصا و ـ خوني ُپر يعني ـ دموي امت:ي حا]ت در غالبا تب, اين سدديه: ع"ج
و اماله و فصد با اخ:ط از بدن تنقية به بايد لذا و ميشود ايجاد غليظه اخ:ط امت:ي

پرداخت/ سدهها مفتحة منضجاِت مصرف سپس
ع:جي هم همين براي و است خلطي تبهاي به تشبيه بسيار تب, اين مهم: نكتة
لذا و ميكند; عود دوباره امّا كرده معالجه را آن كند خيال طبيب بسا اي و دارد طو]ني

شود/ يقيني بيمار, بهبودي تا آيد عمل به ]زمه آزمايشات تب, ازالة از پس بايد
و اطـليه و ـ است هـمين هـم عـمده كه ـ بدن تنقية با بايد را تب اين تخميّه: ع"ج
كـه وقـتي تـا نـبايد بـيماران, اين نمود/ ع:ج هضم زوْد اغذية و مقويه مبّردة ضمادات
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شديد گرسنگي از بعد و بخورند غذائي عارضنشده برايشان شديد تشنگي و @گرسنگي
كنند/ استفاده خود ويژة نوشيدني و غذائي رژيم از هم صادقه تشنگي و

و كنند فصد يعني است, دماميل, و اورام ع:ج همان تب, اين ع:ج ورميّه: ع"ج
مرحلهاي حسب بر محّلله, و مفّجره ضمادات از و كرده تبريد را ورم موضع و قلب بين

كنند/ استفاده است آن در ورم @كه
همان هم درمانش لذا و ميشود ايجاد بدن بودن چرك اثر در تب, اين قشفيّه: ع"ج

است/ دروني التهاب و حرارت اطفاي جهت به مبرده مرّطبة اغذية تنظيفو
موجب كه حاّره أهوية يا حمام آتشيا يا آفتاب حرارت اثر در اينتب, حّريّه: ع"ج
در عمده اين, بنابر ميشود; ايجاد است قلبيه حيوانية ارواح يا نفسانيه ارواح در @گرمي

است/ تب اصلِي سبب استبداِل همان آن, ع:ج
از كه ابخرهيي احتباس پوستو منافذ شدن تنگ اثر در اينتب, استحصافيّه: ع"ج
و لحـاف بـا بـدن پوشانيدن با بايد كه ميباشد باطن در ميرفتهاند تحليل به منافذ اين
نمود/ درمان كمكحمام, به موارد برخي در و معّرقه مشروبات نوشانيدن و پوستين

خلطيّه: تبهاي دوم: فصل
صفراوي, ميباشند: نوع چهار اخ:ط, بودِن چهارگانه اقتضاي به خلطيه, تبهاي
از مركب تب, مادة ا@گر و مينامند/ مفرده> <اجناس را اينها كه سوداوي و خوني بلغمي,

نامند/ <مركبه> را آن باشد, بيشتر يا خلط دو
مفرده: اجناس

حـرارت زيـرا مـيباشند; قسم دو ك� خوني, تبهاي خوني: تبهاي اول: جنس
ع:وه يا و دارد نام <غلياني> كه است جوششخون و غليان موجب يا تب موجوة غريبة

دارد/ نام <عفنيه> كه ميانجامد خون تعفن به آن, بر
عـفنيه, بـا و است خـون در منحصر جهاتي به تب اين :lغليانيm سوناخس :lالف

دارد/ اشترا@كاتي و افتراقات
روز چـهار سـه تا ا@گر و است/ فصد و تطفيه تنقيه, تب, اين ميان در اساس ع"ج:
در ]زم آمـادگيهاي بـايد كـه دارد وجود عفنيه به انتقال احتمال نشد, حاصل بهبودي

برد/ كار به را درمان از مناسبي نحوة و بندد كار به را ويژه تدابير كه باشد طبيب
در تـزايـِد بـا يافت, ادامه ا@گر و ميشود قطع هفتم روز تا يقينا سوناخس, تبصرة:

است/ همراه عفنيه به انتقال و احوال
هر كه ميشود تقسيم متساويه و متزايده متناقصه, به تب, اين :lعفونيm مطبقه :lب
يا و باشد شده منتقل يوميه تبهاي از يكي يا خون غليان از ميتوانند قسم سه اين از يك

باشد/ شده ايجاد خون در مستقيما
تا يعني شريكند; معالجه در مختصر, تفاوتي با تب اين اقسام تمام مشترك: ع"ج
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روز تا مناسبه تنقيههاي به آن پساز و دارند ملحوظ را غلياني تدابير همان بايد هفتم روز
مسـهل نـوشيدني به مريض, تحمل صورت در و فصد به آن از پس و دهند ادامه دهم

بپردازند/
و كبد و معده اص:ح برايتقويتقلبو ]زم تدابير يافتگان: بهبود تدابير :٢ تبصرة
استحمام تب قطع از بعد و كرده پرهيز ممنوعه اغذية از و دارند مصروف حرارت اطفاي

بنمايد/ حمام از خروج هنگام را ]زم مراعات البته و @كنند
شده آويخته صفراويه اخ:ط به معّفنه, حرارت يعني صفراويه: تبهاي جنسدوم:
است: انواعي آن, تعفن محل خلوصو عدم خلوصو در ماده نوع حسب بر كه باشد
رگهاي در صفرا ا@گر :lمحرقه و خالصـ غير يا خالص ـ 	زم mغب 	زمه :lالف
ايجاد ]زم غّب شود, متعفن عروق ساير در ا@گر و محرقه تب شود, متعفن قلب حوالي
تبها اين ع:ئم از گدازنده حرارت و دهان تلخي با آن انقطاع عدم تبو لزوم ميشود/
انتقاصدارد عوارضشيكروز آن, غير در امّا دارد; بيشتري اشتداد محرقه, در استكه

اشتداد/ يكروز و
و افكنده سينهاش بر را مبّرده اطلية و كنند تنقيه صفراوي فضول از را بدن بايد ع"ج:

ندارد/ ضرورت فصد امّا كنند; راست پاي ساق از حجامتي ضرورت, صورت در
درمان/ مسير و بيماري مرحلة بر آنها د]لت نحوة و قاروره رنگهاي تبصره:
است/ مطبقه از يافتگاِن بهبود تدابير همان كه يافتگان; بهبود تدابير تكمله:

در عطشـ و صداع احيانا قشعريره, لرز, تبـ اين عوارض خالصه: دايرة غب :lب
كند/ بروز تدريجا دارد امكان گرنه و ميكند بروز فورا معده فم امت:ي صورت

و كـوتاه هـم نوبهاش و است نوبهاي زيرا است; آسانتر بلكه و ]زمه, مانند ع"ج:
ـ معده تنقية با ميتوان خوبي به فرصت, اين در كه است طو]ني مريض استراحت زمان
عـدم صـورت در و بـخشيد/ بهبودي را بيمار ]زمه, تدابير ساير و منضجات و ـ باقيء
تا امتداد صورت در و نموده قويتر و قوي را تنقيهها سوم, نوبة از بعد بايد نوبهها, انقطاع

سازند/ كن ريشه را آن گنه> گنه <جوهر كمك به پنجم, نوبة
عود عدم جهت به بدن كنندة خنك مايعات نوشيدن يافتگان: بهبود تدابير تبصره:
از نيز و نگردد/ بر ديگر تا بكنند هم فصد حتي ضرورت, صورت در و است/ ]زم نوبه
كنند/ استفاده باشند هم ترشي داراي هستند مقوي اينكه عين در كه مناسبهاي اغذية

ايجاد صفرا در بلغم ادخال واسطة به تب, اين :lزمه	 mدايرة خالص غير غّب :lج
تب دورة بسا اي استو طو]ني نوبهاش زمان لذا و شده صفرا غلظت باعث كه ميشود

است/ شده كشيده روز چهل و سي تا
بلغم تركيب مقتضاي تغييراتكه مختصري با را خالصه دايرة تدابير همان ا@گر ع"ج:

ميشود/ حاصل هم بيماري اين از بهبودي برند, كار به صفراست با
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شده آويخته بلغميه رطوبات به معّفنه, حرارت يعني بلغمي: تبهاي سّوم: جنس
ميباشد: <مواظبه> و <لثقه> بلغم, تعّفِن محِل حسب بر كه باشد

]زمه آن, تب و ميشود متعّفن عروق درون در بلغم اينتب, در :lزمه	m لثقه الف:
تدابير و است/ دّق به تبها شبيهترين و گزنده غير و سوزنده حرارت با و م:يم بسيار و

باشد/ ميتواند تب اين ع:متتشخيص بدن, در بلغم ايجاد موجبة مقدمة
آمد/ خواهد كه است مواظبه ع:ج مانند ع"ج:

مـواظب و است عـروق خـارج در بـلغم عفونت تب, اين در :lنائبهm مواظبه :lب
شده آغاز لرز و اعضا سنگيني از استو طو]ني خيلي نوبهاش زيرا ميباشد; صاحبش
تـا دارد ادامه وضع اين و مييابد اشتداد بيماري حا]ت و ميانجامد گرم تب به بعد و

يابد/ پايان نوبه و شود سرد او بدن و كند عرق
در سپس و نموده تسريع آبجوش شرب با را گرم تب به او تب تبديل روند ع"ج:
و بريزند را مناسبه امالههاي قيء, تسكين از بعد و نموده او برقيء اعانت تهوع, صورت
بلغم, در غلظت مشاهدة صورت در و داده ادامه اماله و منضج شرب به هم بعد ايام در
را التربد> <دواء ضرورت, صورت در و برده كار به امالهها در را حالت اين ]زمة ادوية
بيستم از تب اين ا@گر و است اقوي بلغم, اخراج در زيرا كنند; استفاده مقصود اين براي

سازند/ كن ريشه را آن گنه> گنه <جوهر با بگذرد, هم
است/ انواعي كه باشد سودا معّفنه, مادة يعني سوداوي: تبهاي جنسچهارم:

بايد لذا ميشود; ايجاد ديگر نوبههاي از انتقال اثر در غالبا تبها اين چون ع"ج:
كار به را ميكرديم استفاده شده منتهي ربع به كه نوبهاي ع:ج در كه را مسهلي و منضج
حاصل بهبودي تنقيهها اين با ا@گر و كنيم/ استفاده هم فصد از صورتضرورت, در بريمو

ببريم/ كار به گنه@گنه> <جوهر مخّدراتو و سودا قلع تدابير نشد,
و سـفتي باعث بكشد, طول ا@گر تب اين ربع: تب طحاليّة عوارض جبران تبصره:
ادوية و محّلله اضمدة با بايد و ميكند ايجاد نا@گوار عوارضي كه ميشود طحال بزرگي
غافل هم ناري محجمة الصاق از و نموده درمان را آن فصد, صورتضرورت, در و ]زمه

نبود/
مقتضيات و مختلفه اخ:ط حسب بر مركبه, تبهاي :lالغب mشطر مركّبه اجناس
تنها است, شده ارائه آن از علمي تعريف و شده منضبط كه آنچه و است زياد اخ:ط,
دادهاند/ بروز را جديد تبي و كرده عفونت دو هر بلغم و صفرا كه است الغب شطر اقسام
يك هـر كـه ميباشد قسم چهار بلغم, و صفرا اخ:ط تعّفن محل حسب بر الغب شطر

دارند/ ويژه ع:متي
عـ:ج از مركب گونهاي به بايد كه است اين شطرالغب ع:ج در كلي قانون ع"ج:
اعـراض انتقاص و اشتداد از كه غالب خلط جانب رعايت با منتهي صفراوّيه, و بلغمّيه



٢٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفصيلي فهرست

او نوشيدنيهاي و خورا@ك در ]زم تدابير و مسهلها منضجها, كمك به ميشود, معلوم
نمود/ درمان را وي

تبهاي در نه امّا است, خلطي نوع از تب اين تبغشي: :l١m خلطي تبهاي تتمة
هر بر ميتواند كه است شديد عارضهاي اينتب, زيرا مركبه! نه و ميگنجد مفرده خلطية
تب هم پس آنها; كنار در و خلطي تب اقسام از مستقل نوعي نه شود مترتب آنها از يك
جملة از ميآيد/ مواظبه دنبال به غالبا گرچه /// و غشيه غّب هم دارد, وجود غشّيه غليانِي

است/ عروضغش از قبل معده فم در ضعف بروز تب, اين ع:مات
به داروهاي و تدابير با را بيمار كه نمود ت:ش ابتدا بايد :lتدابيرm عمومي معالجات
تـقويت و تغذيه جهت را ]زمه تدابير سپس و آورد خود به بيهوشي از آورنده هوش

برد/ كار به هضم زود و مغّذي غذاهاي از بيمار
آمـده پيش آن در غش كه هائي تب انواع از يك هر در :lتنقيههاm ويژه معالجات
تنقيهاشپرداخت: به خلط, آن نوع حسب بر داشتو كار به را آن ويژة تدابير بايد است
فترت زماِن اوايِل همان در را تنقيه بايد لذا استو كمتر استراحت فرصت مواظبهها, در
نمود/ اعمال خفيفهاي صورت به فترت زمان در را تنقيه بايد الغب, شطر در و داد/ انجام
گنه@گنه> <جوهر و امالهها صفرا, مسه:ت از خالصه, غير خواه و خالصه خواه غّب, در و
ا@گـر منتهي كنند; ياري قيء به ماده دفع بر را طبيعت تهّوع, صورت در و كرده استفاده
را موذي خلط آن طبيعت بسا اي زيرا واداشت; قيء به را بيمار نبايد نباشد, حالتتهوع
فـم به ارجاعش و است طبيعت حركت خ:ف بر كاري قيء, تحريك و فرستاده پائين

مرض/ اشتداد باعث معده,
دو و داشـته شيوع موّلف زمان در تب, اين وبائي: تب :l٢m خلطي تبهاي تتمة

است/ شده نگارش زمينه اين در ايشان توسط رساله
استو باطن در التهاب امّا و بدن ظاهر در م:يم حرارت با اينتب, اسباب: و ع"ئم
سفيد و آبكي اي مادة احيانا و ميشود آغاز قيء و تهوع با باشد/ سرد بدن ظاهر بسا اي
نََفِس درون, التهاب شدت از و ميكند دراز سختي به را پاها ميشود/ دفع قيء در رنگ
و اثر در كه است قلب اضطراب همان اجما� احوال, اين سبب و ميافتد شماره به بيمار
آن پِي در هم قلب اطراف به آن همراه اخ:ِط طبيعتو هجوم كه است متعّفن هواي رود
و مـيشوند قـلب اضـطراب ازديـاد مـوجب خود اخ:ط اين كه ميشود ايجاد بدن در
ايـجاد طـبيعت عـمِل اين در قلب, اضطراب گرچه ميكند; دفع قيء با را آنها طبيعت

است/ آور مرْگ غالبا اخ:ط, آن دفع بدون اسهال و قيء حبس لذا و ميكند اخ:ل
ـ خـود اطـرافـيان برخـي در را آن ع:ئم و وبا شيوع كه همين 	زم: پيشگيريهاي
مهلك بيماري اين برابر در را خود ويژه تدابيري با بايد ديدند, را ـ دستها دور از @گرچه

كنند/ وا@كسينه
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در و پرداخت ـ اماله و قيء با ـ موذي دفع و قلب تقويت به بايد را اول روز ع"ج:
و كرده ياري تنقيه در را طبيعت حجامت, و فصد با دوم روز در بهبودي, عدم صورت
و بـخشيد تسكـين بـاشند, نـيافته تسكين كنون تا كه صورتي در را اسهال و قيء سپس
و تـنقيهها ا@گـر امّـا بـرد/ كار به بيمار پاي و دست برودِت رفع جهت را ]زمه ضمادات
تـنقيهيي به مجددا بايد كنند, بند را اسهال و قيء نتوانند دوم روز در معموله حابساِت
اشربة و مبّردات از شب و روز و گرداند سا@كن هم را اسهال و قيء كه زد دست اساسي

نگذارند/ خالي آنها از را معده و كرده استفاده اسهال حابسة و قيء مسكنة
كه ميدهد روي بول احتباس وبا, بيماري اثر در غالبا بول: احتباس درمان تبصره:
در و ]زمه اضمدة كمك با بايد و است همراه مثانه در بول اجتماع يا و مثانه ورم با بعضا
تفتيح در روشها اين كارائي عدم صورت در و نمود/ رفع را آنها فصد, ضرورت, صورت

نمود/ ع:ج ملّينه محّللة اضمدة با را ورم و آورده بيرون دزدك> <آْب با را بول بول,
امت�ئيه بثورات و اورام بابهشتم:

]يههاي ساير از گوشتها غير و گوشتها و رسد هم به بدن ظاهر در كه زيادتي هر
بر كه است <ورم> به مسمي نمايد, سابقش وضع از نرمتر يا و سفتتر بلندتر, را پوست

ميشوند/ منقسم اقسامي به /// و آنها حدوث موجبة مادة و ظاهر شكل حسب
هـمراه خـارش و سوزش با كه زردي به آميخته يا خالص سرخ است ورمي : شريى
تنهائي به يا آنها با مخلوط مالحة ب:غم يا و صفرا و خون از متولد غليظة ابخرة از استو

ميشود/ ايجاد
مخصوصه مطبوخات در را بدن و كنند تنقيه را بيمار بايد ورم مادة حسب بر ع"ج:

بشويند/
ميشود/ ايجاد عضو منافذ در صفراوي خون نفوذ سبب به كه است ورمي حمره:
مـرخـيات رادعـات, ـ ]زمـه ضـمادات اسـتعمال و فـصد صـفرا, تسكين با ع"ج:
كرد; استفاده زالو افكندن از نبايد ميشود تا و است ـ ورم مرحلة حسب بر ومحل:ت,

هست/ هم زحمت پر و ندارد چنداني ضرورت كار اين زيرا
امّا دارند; تفاوت ظاهري شكل در كه هستند ورم نوع همه نمله: و فلغموني ِجمره,

است/ حاّر حاّد خون يا و صفرا معمو� آنها مادة
رادعات, ـ ]زمه ضمادات و اطليه استعمال و تبريد در مبالغه و صفرا اسهال ع"ج:
مانند يابسه, باردة اشياي بايد اينكه ع:وة به است ضروريات از ـ محّل:ت و مرخيات

بخشكاند/ آنرا رطوبات تا كرده ضماد آن بر را كرد تهيه بايد امر اين جهت كه حّبي
در آنها درمان سقاقلوسو و غانعزايا به فلغموني انجاميدِن از پيشگيري مهم: نكتة
صـورت در كـه هسـتند عـضو مردگي سقاقلوس, و جاني نيمه غانغرايا, ابت": صورت
خصوصا ميشوند; ايجاد عضو, از آن انصراف و فلغموني مادة تنقية در طبيب @كوتاهي



٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفصيلي فهرست

صورت در عكس, به يا و كنند استفاده خيلي هم مبّردات از كوتاهي, حالت اين در ا@گر
اين به دو هر كه كنند استفاده خيلي حاّره اطلية از ظاهر, برودت و عمق در ماده وجود
اين بروز از بعد و باشند/ نكتهها اين متوجه اطباء و مريضان بايد و ميانجامند عوارض
ادويـة بـا آن مـحِل كـردن عفوني ضد از پس ـ ورم شكافتن و تنقيه در مبالغه عوارض,

بنمايند/ ـ مناسبه
و مغابن در خصوصا غددّيه>, <لحوم در كه است بْدع:جي دملهاي و بثور طاعون:

ميشود/ ايجاد متعدده اشكال به
ضـروريات مهمترين از قلب تقويت و غالب خلط از بدن تنقية ع"ج: و پيشگيري
و نمود/ لحاظ بايد طاعون شيوع صورت در كه است طاعون به ابت: از پيشگيري جهت
ايـن در و است قـوي خـيلي طاعون به ابت: احتمال مغابن, در اورامي بروِز صورت در
اهميت را زالو افكندِن حجامتيا يا فصد با خوْن@گيري مذكوره, امور كنار در بايد صورت
و قـلب, خفگي اسهال, قي, مانند خطرنا@ك, عوارض بروز صورت در خصوصا دهند;
فصد از مانعين سخن به نبايد و نيست/ گشا مشكل فصد مثل چيز هيچ كه /// و اضطراب
ناقص استد]ل, اين استو بدن در سميت انتشار از منع ايشان, دليل زيرا سپرده; @گوش
عـفونت نـه است گزندگان سموِم در انتشار, اين چه نميشود; شامل را اينجا و است
ابـتداي هـمان در هـم آن نـموده تجويز طاعون در را فصد شيخ@الرئيس, لذا و اخ:ط,
در مشكلي باشد, هم مخالف سمت از ا@گر حتي يعني آن, سمت تعيين بدون و بيماري
سـّمّيتي چنان ماده اين زيرا كند; پخش بدن در را ماده گرچه نميكند; ايجاد ايشان نظر
هم بايد فصد, از پس است/ يافته موثر و كرده تجربه بارها را معالجه اين مولف و ندارد
و داده ادامه معده فم و دماغ قلبو تقويت و قيء و شكم اسهاِل تسكيِن و تنقيه به چنان
مـصرف هم را مزلق مسهل لزوم, صورت در و بكوشند خون غليان و صفرا تسكين در

@كنند/
از عــمل, گــونه ايــن بثورات: و اورام ساير و طاعون در جّراحي اهميت تبصره:
ترويج بسيار مردم بين در و كردم معالجه نحو اين به را بيماري كه است موّلف مخترعات

ميآوردند/ بيرون و كرده جراحي را دملها هم خودشان حتي كه شد
متبّريه سلعة

است/ جّراحي ع:جش تنها باشد, كيسه صاحب ميگويد كه صورتي در ع"ج:
ادوية كمك به و <نيشتر> زدِن با يا و خود به خود كه اورامي يعني انفجار: قابل اورام

باشند/ انفجار قابل مفجّره
اطـلية ضمن, اين در و كرد استفاده غالب خلط اخراج و فصد تنقيه, از بايد ع"ج:
كرده استفاده منضجات از آن وقت سپسبه و برده كار به را دردها مسّكنة و ملّينه و رادعه
منفجر را آن <نيشتر>, كمك به يا و مفّجره ادوية با نكرد, سْرباز خودش ا@گر آن از بعد و
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در احـيانا كـه زخمهايي و كرده اخراج مخصوصه فتيلههاي كمك به را آن مواد و @كرده
كرد/ معالجه ويژه درمانهاي با را است آن اطراف

است سوزش و درد همراه و دمل مانند كه ورمي با بيماري, اين :lرشتهm مدني عرق
ميآورد/ بر سر آن درون از رشتهاي سپس و ميكند بروز

را ماده فصد و تنقيه با نياورد, بر سر رشته تا بايد ورم, بروز از بعد ع"ج: پيشگيري
ياري آن بروز بر را طبيعت رشته, بروز در ورم آمادگي به صورتگمان در و ببرند بين از
كنند دقت و كنند مخصوصه روش به رشته كلِّ اخراج در سعي آورد, بر سر وقتي و @كنند

ميكند/ ايجاد خطرنا@كي عوارض وگرنه نشود پاره @كه
زائده و ردّيه اخ:ط از بدن تنقية همان عمده, بثورات: ساير كليع"ج قوانين تتّمه:
كـه است زائـدهاي اخـ:ط از پـوستي, بثورات ايجاد اصل زيرا است; اسهال و فصد با
مـدد تـنقيه, و دارد دور به شريفه اعضاي از تا ميفرستد جلد به را آنها مدّبره طبيعت
هم ا]ص:ح سريع اضمدة و مرهمها ا@گر خصوصا ميكند; قطع را بثورات اين به جديد

باشند/ اعمال بر معين

گزيدگيها و خورا@كي سموم تدابير در خاتمه:
خورا@كي مسموميّتهاي از پيشگيري اّول: فصل

نـبايد دارد وجود مسموميت خطر كه مواضعي در و خورد نبايد را مشكوكه اغذية
نمود/ مصرف بايد را سموم تأثير از مانعه پادزهرهاي قدري ناچاري, صورت در رفتو

خورا@كي سّم نوع شناختن دّوم: فصل
و كمككرده سم تشخيصنوع به كه دارند ويژه ع:ئمي يك هر بارده, و حاره سموم

ميكنند/ معلوم ما براي هم را معالجه نوع نتيجه در
خورا@كي مسموميتهاي معالجة سّوم: فصل

سـپس و رسـانيده بدن به را برودت و حرارت در سم آن ضّد بايد اول, مرحلة در
و صبح و باشند/ شده خون غليان باعث شده, نوشيده سموم ا@گر خصوصا نمود; فصد

بخورانند/ مسموم به را ]زمه پادزهرهاي شام,
جسمي قوت باعثتحليل سّمي هرگاه قويّه: سموم در درماني فوريتهاي تبصرة:
شـود, خـطرنا@ك عوارض ساير و قلب اطراف التهاب يا و شكم التهاب و غشي بروز و
و ا]ثر قوي پادزهرهاي از بايد و رسيده بدن به مهلك سمي كه است اين قوي حدس
برد كار به سرعت به باشند, سموم دافع هم و باشند حيواني روح حافظ هم كه بازده زوْد
و چشـم در زردي يـا بـاشد, شكـم پـايين در اضطراب كه آن عوارض نوع حسب بر و
و گفتن سخن در اخت:ل يا و افتد اتفاق نفس تنگي و غشي طپشقلبو يا و افتد صورت
آن ديـدن آفت از مـذكوره عارضة كه را عضوي بايد باشد, بدن لرز و حواس پريشاني
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هر توسط مخصوصه درماني روشهاي از و داد قرار توجه مورد بيشتر را دارد حكايت
كرد/ استفاده آن از آفت دفع در /// و شيافات و اطليه ادويه, از يك

درندگان و موذي جنبندگان حشراتو گريزانندههاي چهارم: فصل
گـربه, پـلنگ, شير, سوس, ارزه, زنبور, مورچه, موش, مگس, پشه, عقرب, مار,

ميشوند/ فراري ويژه تدابيري از يك هر آوي, ابن و خوك دلق,
گزندگان حشراتو گزيدگي پنجم: فصل

پادزهر تا بود/ چه كه كرده شناسائي را گزنده تا نمود را كوشش و سعي نهايت بايد
بادكش را آن قوت به و بسته را محل با]ي بود, نامعلوم ا@گر و برند/ كار به را او گزش ويژة

كنند/ استفاده هم سّم جاذبة ضمادات از ضرورت, صورت در و @كنند
افـعي, در و است عطش و التهاب مارها, گزيدگي عمومي ع:مت مارها: @گزيدگي

دارد/ شديدتر نسبتا عوارضي
با]ي موضع وگرنه است عضو قطع همان معالجه بهترين است, قطع قابل ا@گر ع"ج:
عوارض ا@گر و كنند/ بادكش و زده تيغ را محل نباشد, ممكن هم اين ا@گر و بسته را نيش
اشتداد صورت در و كرده ضماد موضع بر سّم جاذبة ادوية از است, شديدتر خارجي
صدمات ع:ج و پادزهرها نوشيدن بر اقدام اعضاء, سستي غشيو مثل دروني, عوارض
است; مـجاز بـاشد ويژه نحو به كه شرطي به مارها گزيدگي در هم فصد كنند/ دروني

دارد/ خود مدعاي صحت بر دليل مؤلف, اما كردهاند رّد را آن اطبا قاطبة @گرچه
با كه ميشود ايجاد سفت و سرخ ورمي عقربها, گزش اثر در عقربها: @گزيدگي
بدن سستي و سرد عرق كربو ضعفو غالبا و بدن در مختلف گرمِي و سردي احساس

است/ همراه
سّم و زده گزيدگي موضع بر عميقي تيغ و بسته محكم بايد را گزيدگي با]ي ع"ج:
و اربعه> <ترياق به مسّمي پادزهر و كنند/ استفاده ]زمه ضمادات از و بمكند محجمه با را

كنند/ صرف هم را ]زمه ادوية ساير و نوشيده هم را زدگي عقرب ويژة پادزهِر
ميكند; ايجاد هولنا@ك عوارضي كه دارد وجود جّراره نام به عقرب از نوعي تبصره:
بر نهادن داغ و محل بادكِش با هم را گزيدگي اين ندارد/ دردي گزيدگي اوايل در @گرچه

نمود/ درمان بايد ]زمه ادوية و موضع آن زير رگ از فصد و آن اطراف
عوارضـي يك هر گزش در و دارند خطر خيلي آنها انواع برخي رتي"ها: @گزيدگي

ميكند/ بروز ويژه
خـارج را او سمِّ ]زمه, نطو]ت كمك به و زنند تيغ و كرده بادكش را محل ع"ج:

بياشامند/ را آن ويژة ترياق> <حب و ]زمه پادزهرهاي و @كرده
عنكبوتها/ @گزيدگي

اسـهال, فـصد, از دارد; خصوص به ع:جي و ويژه عوارضي آن صنف هر ع"ج:
/// و زدن تيغ تعريق,
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زنبورها/ @گزيدگي
نـوشيدنِي ادويـة و ضمادات زدن, تيغ از دارد; ويژه ع:جي آن, صنف هر ع"ج:

]زمه/
سوسمار/ @گزيدگي

نطو]ت كمك به و آورده در آنرا بايد اول لذا ميماند; جا محل در او دندان ع"ج:
كنند/ بادكش را محل ]زمه,

مينهد جا محل در را خود دندان كه است كوچك وزغة نوعي ابرص: سام @گزيدگي
ميكند/ ايجاد مطبقه تب و

كنند/ درمان گزيده مار ع:ج به را او هم بعد و آورند/ بر را او دندان ع"ج:
مـرگآور بـلكه و شديد عوارضي بگزد, كه سگي ديوانگِي ديوانه: سگ @گزيدگي
اين سگ, ديوانگي به بردن جهتپي دارد]/ نام <هاري> بيماري امروزه ميكند[@كه ايجاد

داد/ تشخيص ميتوان خصوص به آزمايشات برخي با را امر
مشغول و برده كار به را ]زمه ضمادات و كنند بادكش و شكافته را محل بايد ع"ج:
ايـن ويـژة پـادزهر كه <دواء@@السرطان> و الذراريح> <دواء و شوند محترقه سوداي تنقية

دارند/ ٕاعمال را تدابير ساير و برده كار به را هستند @گزيدگي
ايـن آن, كـنار از ويـژه نـحوي بـه عبور كه دارد وجود فارس در زيارتگاهي فايده:

ميدهد/ شفا را @گزيدگي
كـركس بدن از ميگويند كه است كوچك بسيار حشرة نوعي النسر: قلمة @گزيدگي

ميافتد/
بـرخـي و شـود درمـان جّراره عقرِب گزيدگِي مثل به بايد كه گفتهاند برخي ع"ج:

دارد/ جّراحي به نياز @گفتهاند
ميكند/ ايجاد آور مرگ حتي و هولنا@ك عوارضي بحريّه: وزعة @گزيدگي

است/ بارده سموم تدابير همان ع"ج:
درد او گزيدن و ميباشد سوسمار مثل كه است سمي جنبدهاي سا	مندرا: @گزيدگي

ميآورد/ عوارضوخيم و شديد
دانستهاند/ ذراريح خورندة ع:ِج مثل ع"ج:

و مـينامند هم ا]ذن> <دّخال و ا]ربعين> و <ا]ربعة را حشره اين هزارپا: @گزيدگي
ميكند/ ايجاد نفس تنگي و ماليخوليائي احوال و شديد درد او @گزش

برند/ كار به را آن ويژه پادزهر و ]زمه ضمادات ع"ج:
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الصّحه حافظ رسالة
تـمام پـروردگار, حكـمت اسـاس بر الصحة: حفظ دانش به علم ضرورت مقدمه:
بـدون كـه انسان در خصوصا هستند; خود صحت حفظ به مجبور دار, جان مخلوقاِت
و عق� صحت, حفظ اين, بنابر رساند; انجام به را متعلقهاش امور نميتواند بدن صحِت

است/ واجب شرعا

طبيعت تقويت اول: بخش
و ميباشند طبيعت افعال مصدر كه بدن قوتهاي تقويت همان يعني طبيعت, تقويت
ضـروريه>, <ستة مراعات با مهم, اين و ميپذيرد/ حصول آنها قوت به طبيعت, افعال
اعضا سازندة و قوا مقوية امور ساير به اشتغال جهتحفظصحتو ]زمه ادوية استعمال

ميشود/ حاصل
ضروريّه ستة مراعات اول: باب

در اخـ:ل و صحت حفظ موجب آنها مراعات كه است امري شش ضرورّيه, ستة
امراضاست/ مورث آنها

خا@ك و گرد و بد بوهاي از دور و معتدل بايد مطلوب, هواي هوا: تدبير اول: فصل
باشد/

مراعاتكميت در هم سالم, تغذية يك اصول آشاميدن: و خوردن تدبير دّوم: فصل
چند در كه است آشاميدنيها صرف و غذا خوردن نحوة در هم و كيفيت مراعات هم و

ميشوند/ خ:صه امر
سه دو حدا@كثر و دفعه يك ]اقل بايد طبع, استفراغ: و احتباس تدبير سّوم: فصل
علل بايد استو بدن به مضّر حدود, اين از كمتر و زياده و كند عمل روز شبانه در دفعه

نمود/ پيشگيري آن از و كرد جستجو را آن
آن, حداقل و ساعت هشت ]زم, خواب حدا@كثر يقظه: و نوم تدبير چهارم: فصل
شـود/ مراعات بايد شخص عادت حسب بر و قوا تجديد جهت كه است ساعت شش
اصـ:ح و يابي ريشه بايد و هستند طبيعي غير دو هر خوابي, كم و خوابي پر بنابراين,

شوند/
قواي مضر توان, بر زايد حركت نوع هر بدني: سكون حركتو تدبير پنجم: فصل
را عوارضخود هم تْن@آسائي چنانچه ميآورد; رطوبات تحليل و خشكي استو بدني

ميكند/ ايجاد هاضمه سوء اعصابو و بدن سستي از
و فـرح اندوه, و حزن فكري, اشتغال نفساني: سكون و حركت تدبير ششم: فصل
برده كار به بدن س:مت براي معتدل طور به بايد همگي رواني, پديدههاي ساير نشاطو

است/ مرْضآفرين آنها استعمال در تفريط و افراط و شوند
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حفظصحت جهت =زمه ادوية استعمال دّوم: باب
قوه در ضعفي هرگاه و هستند طبيعت افعال از فعلي معين يك هر كه هستند ادويهيي
حفظ طالِب كنندة ياري ميتواند اينها استعمال شود, مشاهده طبيعت افعال از فعلي يا و
روح بـه سـرعت بـه كـه ميكنند تلطيف را خون كه هستند ادويهاي مث� باشد; صحت

كند/ اص:ح را بدن عمومي ضعف و شود استحاله حيواني
اعضا سازندة و قوا مقّوية امور ساير به اشتغال سّوم: باب

در و حرارت كنندة ايجاد و فضو]ت محلّل معتدله, ورزشهاي :lورزشm رياضت
است/ غريزي حرارت كنندة تقويت نتيجه,

موِضعي جنبة بيشتر تفاوتكه اين با دارد; ورزش مانند آثاري مالش, :lمالشm دلك
عمومي/ نا دارد

احوال اص:ح و قوا تقويت در ويژه اثري روغنها, از نوع هر :lمالي mروغن تدهين
دارد/ بدن

تـغذية به كننده كمك و بدني قواي كنندة تقويت اعتدال, به رفتن حمام استحمام:
اندامهاست/ بهتر

بدني قواي تقويت نتيجه در و حيواني روح انبساط موجب نشاط, و سرور تفريح:
است/

موذيها دفع در طبيعت اعانت دوم: بخش
غـذائـيه تـفالههاي و عفنه رطوبات و فاسده اخ:ط همان بدن, دروني موذيهاي
تـا و دهيم ياري آنها دفع بر را طبيعت فا]خف>, <ا]خف قاعدة حفظ با بايد كه است
نبايد استفاده سمي يا و مضّر مسه:ت يا و مقييءها از هستند, بيضرر ضرريا كم ادوية
رودهها در آنچه و قيء به استرا معده در آنچه بايد و است/ مذموم شرعا عق:و كه @كرد

كرد/ دفع اسهال به را است







تعالي باسمه
///؟ چرا و چه طب, مدخل:

انسانها], و گياهان [يعنيحيوانات, ث�ثة مواليد برتريِن عنوان به انسان
نيارشبهس�متبدن شده ويمحول اموريكهدرخلقتبه راستايانجام در
و مـعلومه مـدت تـا آن بقاي و بدن تكّون اساسا بلكه است; حيوان از بيشتر

است/ تركيب استواي و مزاج اعتدال موقوفبر معّينه,
حافظة طريقة دانستن به محتاج چندان انسان, بدن حفظصحتموجود
مضاّر دفع و منافع جلب به مجبور نفسي صاحب هر زيرا باشد; نمي صحت
حـال در درك, و فـهم سـّن بـه انسـان رسـيدن از بـعد ميبينيم استچنانكه
و مـيخورد كـند رفـع را او گـرسنگي و باشد ذائقهاش م�يم آنچه @گرسنگي,
اساسنهادهها بر را منافع ساير باشدمينوشدوهكذا عطشاو دافع مايعاتيكه
قرار بر غالبا او صحت كه است هم همين براي و ميكند جلب خود سرشتي
بداندكهطريقحفظ حاYچه باشد/ كهولتنرسيده سّن ا@گربه است;خصوصا
آنـها بـه ـ غريزي شعور آن از غير ـ ارادي ادرا@كِي التفات و اينهاست صحت

خير/ يا باشد داشته
<حفظالصحة> اصولحفظصحتميباشد, علمِي تبيين دانشيكهمتكفل

صـورت بـه رساله, اين ضميمة در كه شده نگاشته دانش اين در مولف از رسالهاي /١
م/ آمد/ خواهد شده ويرايش و يافته نگارش

دارد/.١- نام
است; آن گـردانـدن بر طريق دانستن به محتاج زايله, صحت استرداد اّما
اشـخاصنـوع از ا@كـتساب يا الهي تعليم به هم نفوسحيوانيه صاحبان حتي
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مـيدانـند;چـنانكه bمجم را صحتخود اعادة جهت Yزم طريقة خودشان
قـيء, بـه را شكـمش درد و مـيكند زايل علف خوردن با را سرش درد @گربه,
ا@كثرپرندگان,خاّصهمرغانسا@كندرسواحلدريا همچنين تسكينميبخشد/
ُدُبر راه از را آبدريا بهكمكمنقارشان يا ميكنند اسهال بهخوردنآبدريا
كه شده مشاهده نيز و شود/ ايشان دردشكم و قولنج رفع تا ميكنند بدن داخل
استباخوردن<مازو> به<دارقاز>مشهور سفيديكهدردارالمرز و @ك�غسياه

ميكشد/ را @كرمشكمخود
سـبب بـه نيز و خودشان فراوانِي سبب به ـ امراضوي كه انسان بنابراين,
خود هريكعوارضويژة كه اشربه و اغذيه تنّوع و كثرت و او بدن لطافت
كهدرآن صحتزايلهدارد بيشتريبهدانشاسترداِد نياز ـمتنوعتراست, دارند
قـرار گـفتگو تفصيbمورد يك هر ع�جات و اسباب و امراض انواع دانش,

در امّا نميداند; طب دانش جزء را صحت حفظ تعريف, اين ظاهر اساس بر مولف /١
و كـرده تـقسيم عملي و نظري به را طب نگاشتهاند, طب كليات در كه منظومي رسالة
عـلم يكي و صحت حفظ علم يكي است; قسمت دو بر عملي طب كه ميكند تصريح

م/ زايله/ صحت داد استر

و <طب>.١- را آنـها كردن عملي علِم و متعلقاتآن و امور اين دانستن @گيرد/
ناميدهاند/ <طبيب> را عمل و علم دانندة

مقدمه
اYمت�ئيه> اYمراض <علم يكدورة ميشود, نگاشته رساله اين در آنچه
امـت�ءات تـابعة امـراض و عـوارض و اسبابحدوث از تفصيل به كه است
نيزعارضه تشديدو اسبابايجادو همبه سخنميگويد; @گونا@گونوع�جآنها
ازوقوعدر بعد را طريقةع�جآنها هم ميكندو امراضاشاره اين آفرينِيهاي
جـامع اجـمالش و سـهولت عـين در مـختصر, اين بنابراين, ميآموزاند/ آنها
بـه را امراض اين به ابت� سبب تا شده نوشته <pا الي <قربة كه است تفصيل
اسـتعانت و توفيق به را آنها جهتدرمان مقتضي اقدام و كند معرفي آساني

دهد/ ياد متعال خداوند



آنها كلي اسباب و امت"ئيه امراض چيستِي اول: بخش
اجزاي ُپرِي حدوثش, سببعروضو كه هستند امراضي امراضامت�ئيه,

باشد/ بدن
است: ششچيز امراضامت�ئيه, اسبابجميع

است/ بلغم و سوداء صفراء يعنيخون, چيزشاخ�طچهارگانه, چهار
بدنحاصل در آنها غير يا ازآنچهارچيز استكه رياحي و أبخره پنجم,
محتبسشود/ فضاهايخاليبدن يادر كرده نفوذ يا ميشودودرمجاري,صعود
و آنها رطوباتزائدة يا فضول يا غذاها از استكه زيادتي و فضول ششم,
در ابـتدا آشاميدنآنها, و درخوردن ترتيب سوء و ميوهها و نوشيدنيها از
و ترا@كم و اجتماع از و ميشوند ايجاد تدريج به يا فورا بدن, اوعية و فضاها
اوراِم بـاطني, دردهـاي يـا مـييابد, تولد ياسنگها كرمها آنها, عفونتهاي
مواضع و اوعيه در رطوبات و آبها اجتماع يا دررفتگيها, جا از مختلف,

حاصلميشود/ غيرها و خاليه
و امـت�ءات جـميع فـحصشـده, و تـحقيق چـه آن مقتضاي به خ�صه,
خـارج ششچـيز, ايـن از مـيشود, حاصل بدن باطن يا ظاهر در كه زوايدي
وآن كند دفع ضدآنها به را امراضامت�ئيه استكه طبيبYزم پسبر نيست;
و امت� عوارضآن و شود خالي ُپري آن از بدن تا نمايد اخراج بدن از را ُپري

زايلشود/ ُپري



امت"ئيه امراض تفصيليه اسباب دّوم: بخش

اBسباِب سبب معده, امت!ي اول: باب
است امت!ئيه امراض جميع

فـضوYت[يـعني و اغـذيه فسـاد مـعني بـه مـعده, امت�ي كه اين توضيح
هر كه بدنميشود امت�ءاتمادي سببانواع درمعده, غذايي] پس@ماندههاي
اسباب ابتدا استكه Yزم بنابراين, ميكند; ايجاد بدن در را مرضي آنها يكاز
كه امراضي سپسانواع و شرحدهيم فضوYتمعديرا و اغذيه فساد بر موجبه
و اعـضا ساير به معده امت�ي سرايت نحوة و هستند معده امت�ي بر عارض

كنيم/ تبيين را امراضامت�ئيه انواع ايجاد

معده در فضو=ت و اغذيه افساد اسباب اّول: فصل

در كه خارجيه, يا هستند داخليه يا فضوYتمعده, و اغذيه افساد اسباب
هستد افساد محّر@كفضولمخفيدربدنكهمستعد اسبابخارجيه, هرحال,
تأثير است[چنان محاYت از قابل, استعداد بدون فاعل, تأثير زيرا ميباشند;

است]/ محال ندارد, كبريترا با سوختن استعداد كه آهن @كبريتبر
جوهر بدِي و آشاميدن و خوردن در تدبير آنهاسوء عمدة داخليه; اسباب
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كه مرغ تخم مثل است هضم ديْر يا و است شده فاسد و شده مانده كه غذايي مثل /١
م/ ميشود/ فاسد و ميماند همانطور و نميشود هضم شود, ضعيف معدة وارد ا@گر

در غذا فساد باعث لذا و هستند بو بد و گنديده كه معادن آبهاي مثل جوهر, بد آب /٢
م/ هستند/ معده

ضعف قوتو و عادات حسب بر هم اينها كه است مشروب.٢- آب و غذا.١-
قـابليك قسـم هـيچ بـه كـه دارد را اخـت�ف كـمال غـذا, در متصرفه قواي
اتفاق همواره كه آنها ا@كثر و اغلب به ما ولي نيست; منظم و كلي دستهبندي

ميكنيم: اشاره ميافتند
ُپرخوري/ و ُپرنوشي اول:

باشد/ غذا موجبگوارش كه نوشيدني نياشاميدن دوم:
غذا/ از بعد ب�فاصله يا غذاخوردن بين در صرفنوشيدنيها سوم:

اينها ا@گر كه ـ هستند چنين غالبا البته و ـ ميشوند هضم زود كه هستند ميوهها برخي /٣
و ميشوند/ فاسد لذا و ميمانند زياد معده در ميوهها اين بخورند, هضم ديْر اغذية با را
لطـيف كه را ميوههائي معدهيي, چنين كه باشد حرارت ُپر معدهيي كه هست گاهي نيز

م/ هستند/ غذا افساد موجب خود اينها كه ميكند فاسد و ميسوزاند زود هستند

اغذيه/ مفسد.٣- ميوههاي با غذاها نمودن جمع چهارم:
سـاختن وارد يـعني دوائّيه; غذاهاي با ِصرف غذاهاي نمودن جمع پنجم:
باغذيه, سبزيها و كهَصرفميوه نماند نا@گفته اغذيه/ وسبزيجاتبر ميوهها
معدهاي هر بعضيدر عوارضگونا@گونيدارد: وميوهها, مزاجها برحسبنوع
كه آنها امثال و خربزه خيار, هندوانه, آلوچه, َشليل, هلو, bمث است; مفسد
هم ا@گر غذاستو مفسد معدهيي هر در صرفكنند, غذا روي بر ا@گر را آنها
كثرتو برحسبقلتو يا باشدبرحسبقوتوضعفحرارتمعده تفاوتي
يانارنگي انارين مثل ميشوند; واقع ُمصلح بعضي است/ آشاميدن و آنها مقدار

هايحاّره/ معده در خاصه امثالآن; و باسكنجبين كاهو و
نـرفته, پـائين مـعده از قبلي غذاي هنوز اينكه يعني اغذيه; تداخل ششم:
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نقشي معده, در فساد ايجاد در تدبير, سوء اين كنند/ وارد او بر را بعدي غذاي
خـواه بـاشند; يكـي غـلظت و لطـافت در متداخله اغذيه خواه دارد; اساسي
اولي هضم باشدودروسِط هضم لطيفوزوْد ا@گردومي منتهي متفاوتباشند;
فسادش نباشد, اول غذاي با المنافات شديد هم حسبجوهر بر و شود وارد
لذا ميشوند; متطابق اول هضم ُكندِي با دّومي هضم سرعت زيرا است; @كمتر

ميشوند/ خارج معده از هم با و ميشود تمام هم با آنها انهضام
و باشد اولشيربرنج مثbغذاي متنافيهدرجوهر; اغذية جمعكردن هفتم:
هر يا ترشي[و بادمجاِن استبا شيرين ا@گر يا ترش وآبگوشِت نان غذايدوم,
باشد; فساد هضمشبدون نيستكه كهممكن كنند ميل را] آن ترشيديگر نوع
نانوسكنجبينباشد, غذايدوم, باشدو غذاياول ,bا@گرنانوآبگوشتمث اّما

دارد/ فساد عدم احتمال
غـذا,درنگ خوردن از بعد سنگين و تند حركات مانند خارجيّه; اسباب
كـه برگـرسنگي صبر ُپرِيشكم, در جماع گرم, حمام يا گرم آفتاب در @كردن
وسريعترينآنها كهرقيقتريناخ�طو ـخصوصاصفرا فضول باعثريختن
سوداي يا الرئيس شيخ بهفرمودة ريزشاستميباشد,بلكهخون درحركتو
مصط�حات توضيح در آن شرح كه احتراقي سوداي همان [يعني طبيعي غير
با هواهاي توقفدر طول و ميشود معده به ـ است] كتابمذكور طبيدرآخر
نيزارها مثلأبخرة بدكيفيتباشد; ازأبخرة @كدورت,خاصها@گركدورتآنها
سـّ�خ و خـانهها دّبـاغ مـجاورت و گردو و انجير مثل درختاني سايههاي و
استخرهايدارايآبهايمتعفنو و زارها وشوره [يعنيكشتارگاهها] خانهها
تنور در أبخره رطوباتو فساد قلبو باعثخفگي كه امثالآنها و مزبلهها

است/ سينه] قلبو [يعني بدن
مختلفاست شخاضگونا@گون, ا ابدانو اسبابخارجهدر اين تأثير نكته:
افساد مستعد فضوYتكامنة همان كه ابدان استعدادهاي برحسبعاداتو و

ميكند/ فرق است,
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امت�ئيّه معديّة امراض معرفي دوم: فصل
گـاهگاهي طور به معده در فضول و اغذيه فساد اسباب افتادن اتفاق ا@گر
به هضم سوء اين ا@گر اّما دارد; را آن مفاسد اص�ح توان طبيعت غالبا باشد,
را مفاسدآن طبيعتنميتواندبدونتدابيرمخصوصه, اتفاقبيفتد, طورمكرر
قيءهايصفراويو و مانندتهوع معده بيماريهايگونا@گونيدر لذا كند اص�ح
سبببسياري كه ميكند ايجاد نفخهودردشكم و هيضه و المعده زلق بلغميو
قـوي مـعدههاي در كـه ميباشد ـ غذا نشدن هضم يعني ـ تخمه همان آنها از
ايجادحموضتو ودرمعدههايضعيفالحرارة, غذا ِدخانيِت ايجاد الحرارة,

ميكند/ بدگواري و ترشي

معده امت�ي بر مترتب امراض ديگر انواع معرفي سّوم: فصل
اYمـعاء, زلق بـاعث رودههـا به معده از فاسده اغذية و فضوYت ريزش
ا@گـر و مـيشود/ /// و بواسير اي�وس, ثفلي, و ريحي قولنجهاي زحير, ِخلفه,
ميكند/ ايجاد بزرگرا كرمهايكوچكو انواع پيداشود, فضول عفونتيدرآن
اطراِف مفاصلو َعُجز, ـ@@, گويند كمرگاه كه ـ َقْطن مثل اعضايمجاور به ا@گر و
ايـجاد پشت و كـمر دردهاي بريزد, و كند ترشح پاها] و دستها يعني [بدن,
ا@گر ازآنجا و وركمنتقلميشود مفصِل به تدبير, اثرسوء در كم كم و ميكند
و عرق@النسـا و ميشود مواضع آن خون فساد اسباب كند, النسا عرق به نزول
ا@گر و ميكند/ زميْن@گير را بيمار و ميكند ايجاد زانو غيرورمِي و ورمي دردها
بدون يا ورمي نقرِس شصتپا]بريزد, [يعني ابهام و قدم مفصل به اعضا اين از
به تدبير, سوء اثر در يا ميشود پاها انگشتان فساد باعث و ميكند ايجاد ورم
بـيضهها بـه امعاء و معده همان از هم گاهي ميانجامد/ قلوس سقا و داخس

ميشود/ اعضاء آن باعثورم و منتقلميشود
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به امعاء و معده در عفونتحاصله كه ننمايند را تامه Yزمة تنقية هرگاه
حرارتهاضمه و باشد نيرومند امعاء و معده قوتهاي يا سرايتكند, اخ�ط
فضولشبه يا شود امعاء و معده در مفاسد بروز مانع كه باشد شدتداشته هم
را فاسده اغذية و فضوYترديه تمام هاضمه, اينجا در اعضايمجاورنريزد,
تـغذية جهتضـرورت به وقتي كه ميكند توليد فاسدي شيرة و نموده هضم
تـوليد بد اخ�ط ساير و بد خوِن كه است صورت اين در برود, كبد به اعضا
كه صورتي در حال: اين در كه ميكند بدن اعضاي و رگها به نفوذ و ميكند
بهزيرپوستميفرستد اخ�طرا فضوِل قويهباشد, اعضا, دافعة قوة طبيعتو
ميكند; توليد /// و دملها َجَربو و حصبه و امراضپوستيچونآبله انواع و

ميكند/ احداث امراضمفصليه انواع كند, مفاصل به توجه ا@گر اّما
جـاري هم بدن تمام در كه اخ�ط و خون اين كه عضوي هر به خ�صه
تـضعيف بـه برود, كبد به وقتي ميشود: باعثضعفآنها وقتيبرود, هستند
آن ا@گر و ميكند/ ايجاد لحمي استسقاء و القنيه سوء و شود منجّر كبدي قواي
و عـقل اخـت�ط و حـواس پـريشاني شود, دماغ متوجه أبخرهاش يا اخ�ط
اين مفاسدصعود سهلترين و ميكند ايجاد را امراضمغزي ساير و ماليخوليا
اثر در يا و ميباشد/ <ام@@اYمراض> كه است زكام بروز ابخرهاش, يا فضوYت
ـ أغشيه ورم بدون ـ عام عرف به سرساِم دماغ, به كثيف ابخرة و مواد صعود
عرف به سرساِم كند, متورم را مخ جوهر يا پردههايدماغ ا@گر و ميآيد/ پديد
و است/ دشوار ع�جشبسيار كه ـ مغز خود يا پردهها يعنيورم خاصاستـ
باYيبدنوسرشود,سكتة به باعثغليانخونوصعودآن اينفضول, ا@گر نيز

عارضميشود/ شديد دماغِي خون يا خوني
ميباشد: تبهايگونا@گون امت�يمعده, عوارض ازديگري

آنها در حرارتغريبه فاسده, اغذية و فضول از معده امت�ي حال در ا@گر
عواملديگـر اثر در يا كند احداث فضولش و رطوبات در عفونتي و كند اثر
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باعث قلبسرايتكند, به شرائين راه از كهعفونتشان درصورتي متعفنشوند,
تب ودوروز,آن وتدابيرجزئيهدريكروز اخراجماده با ا@گر كه تبميشود

بيشتر و چهار و بيست تا مبسوطه, كتب در استو بسيار يوميه> <تب اسباب چه ا@گر /١
همان آنها ا@كثر واصل يا سابق سبب شود, م:حظه دقيق نظر با ا@گر ولي است, مسطور
ميشوند ايجاد غذا و آب نرسيدن از كه <عطشيه> و جوعيه> <تب حتي ميباشد; امت:ء
ـ مـيباشد تبخير بر مستعده فضول و ابخره تيزِي يعني احتداد كه ـ امت:ء نوعي از هم
هـيچ كـه سـاده حرارت بايد امت:ءات, از حادث أبخرة فقدان با وگرنه ميشود حادث

يومي/ تب نه كند بروز دق> <تب و شود عضو به متشبث نيست, آن با مادهيي

ناميدهاند/ امت�ئيه>.١- يومية <تب آنرا زايلشد,
و معده همان در باشد, بيشتر عفونتشان قبول استعداد فضول, آن ا@گر اّما
صفراويتش ا@گر ميكند: بروز دائره و نائبه تبهاي انواع و شده متعفن امعاء
است غيره و مّحي يا مّره كه معده در متولده صفراي همان يعني ـ باشد غالب
نوبهاش متعفنشود, معده در متولده بلغم ا@گر و ميشود/ غّب> باعث<نوبة ـ@@,
به بلغمتركيبيافتهباشد, و عفنهازصفرا ا@گرمادة و بهطور<مواظبه>ميآيد/
طـور بـه اينها از يك هر شرح [@كه ميآيد/ روزه هر <شطرالغب>, صورت

شد]/ خواهد ذ@كر ع�جآنها در مفصل
از فضول, عفونتآن استكه آن دائره, و نائبه حميات علل ازديگر نكته:
كيسه طحال, افضيةگونا@گونبدنچونكبد, كبدكهدر اخ�طاربعةمتولدهدر

باشد/ شده حاصل ميباشند, افضيه و اوعيه ساير و دماغ مفاصل, صفراء,
چهبيواسطه ـ داخلعروقسرايتكند ازخارجعروقبه ا@گرعفونت, اّما
مستوقدخود, در را عروق از رطوباتخارجه اخ�طو ابتدا يا و كند سرايت
درعروقسرايتكند اخ�طمحصوره سپسبه و متعفنگرداند كبد, خصوصا
انواعتبهايYزمهچونغبYزم, ايجادشود, تعفنخلطيدردرونعروق و ـ
فـضول از عـروق امـت�ي صورت در كه ميكند ايجاد غيره و مطبقه محرقه,
كه ميشود بسيار و شد خواهد ايجاد سخت و ع�ج ديْر و طوYني تبي فاسده,
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نشود/ حاصل تمام بهبودي
ميكنند/ ايجاد تبغلياني باعثغليانخونشوند, فضول اين ا@گر باYخره,

فـرعي سـبب مـعده, امت!ي از حاصل دماغيّة امت!ي دوم: باب
است امت!ئيه امراض از بسياري

گـاهي كـه است امـراضـي از امـت�يدمـاغ, شـد, گفته bقب كه همانطور
اثر در گاهي و ميشود ايجاد ـ دماغ به معده از أبخره اثرصعود در ـ مستقيما
امـت�ي از خـود كه خون در موجود كثيفة ابخرة و فضوYتردّيه و اخ�ط

ميشود/ ايجاد دماغميرسند, به و شدهاند حاصل معده
هـر در كنند, ريزش مغز از شدهاند مغز امت�ي باعث كه موادي اين ا@گر
به ا@گر ميكنند: ايجاد عضو آن در را نزلهيي امراض انواع بريزند, كه عضوي
احداثميكند; رعشه يا لقوه يا تشنج يا استرخاء و فالج اعصابريزد, و نخاع
ايـجاد گـلو و گوش و چشم در امراضگونا@گون ريزد, مجاور اعضاي به ا@گر
امراض تنفسمتوجهشود, پردههايآYت و ريه و سينه اجزاي به ا@گر ميكند;
الجـنب ذات اقسام و مزمنه سرفههاي سّل, مّده, احتقان ورم, چون اعضا آن
و دملها و بثور اقسام خارجشود, متوجه انتقالي بحراِن به ا@گر ميكند; بروز
و عصبي و مفصلي و امراضگوارشي انواع وخ�صه, ميكند/ ُخراجاتبروز
از حاصل نزلههاي عوارض از ميتوانند همگي /// و اتصاYت تفرق و پوستي

باشد/ ـ است شده توليد معده امت�ي از كهخود ـ امت�يدماغ



امت"ئيّه امراض ع"ئم دّوم: بخش

هـر كـه آنـجا از امّـا مينماياند; بيربط نظر, بدو در اينجا در بحث اين وجود گرچه /١
آيا بفهميم كه آن به بردن پي شناختو كه ميكند بدن در مرضّي مزاج يك ايجاد امت:ئي
جـبلّيه مـزاج از آ@گاهي به نياز خير, يا نموده ايجاد مرضّي مزاج و شده حادث امت:يي
ف:ن داشتيا را مزاج ف:ن ا@گر كه ميگويد مكرر ع:جها, مباحث در موّلف نيز, استو
عـ:ئم در خـوانـنده آ@گـاهِي پيش امر, اين و بكنند را كار اين بود, غالب بيمار بر خلط
اين بنابراين, است, همينها حدودي تا هم عارضيه امزجة ع:ئم زيرا ميطلبد را مزاجها

م/ بود/ خواهد مفيد و جا به بحثي مقدمه,

ايـن ابـتدايتكـون, در يعني جبّلّي, مزاج يّه;.١- جبلّ أمزجة ع�مات مقدمه:
و اسـتدYل گـونه ده مقصود, اين جهت است/ شده خلق مزاجي چه بر انسان

دارد: ع�متوجود
هـواهـاي چـون ـ زبري يا نرمي بر اسبابموجبه بدون ا@گر ملمس/ اول:
پـوستمـعتدله از نرمتـر كسي بدن ظاهِر پوسِت ـ@@, /// مرطوبوخشكو
است/ يبوستمزاج دليل ا@گرخشكترباشد, و است/ دليلرطوبتمزاج باشد,
لمسشود, نرميهم با و باشد پوستمعتدل از ا@گرپوستكسيگرمتر همچنين
گرموخشكو سفتيباشد, باخشونتوزبريو ا@گر استو وتر مزاجشگرم
سفتي خشونتو با ا@گر و وتر سرد حسشود, نرمي با و معتدل از سردتر ا@گر

وخشكاست/ سرد حسشود,

پِي نوعي اينجا در چربي و است بيشتر آن سفتِي پي, كه است آن چربي و پي فرق /٢
م/ است/ لَخت

دليل َلختباشد, و زياد گوشتبدن, ا@گر چربي.٢-: پيو ميزانگوشتو دوم:
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و حـرارت دليـل گـوشتها, سـفتي صـورت در و است/ رطـوبت و حـرارت
ا@گرچربي يبوستاستو دليلبرودتو ا@گرپيزيادباشد, است/ رطوبِتكمتر

است/ رطوبت دليلبرودتو باشد, زياد
دخاني بخار وفور از كه موها پيچيدگي و سياهي كثرت, موها/ گونة سّوم:
و نرمي و الوان ساير و زردي و كمي است; يبوست و ع�متحرارت است,
كه پيران در است;چنانكه وبرودتمزاج دخاني بخار كمي دليل راستيموها,

ميشود/ سفيد مويشان وخشكاست, مزاجشانسرد
دليلغلبة ا@گربدونسرخيباشد, سفيديرنگ,خصوصا رنگبدن/ چهارم:
و صفرا غلبة دليل زردي, و است/ اعتدال دليل باشد, قرمزي با ا@گر و برودت

است/ بلغميت غلبة دليل غلبةسوداويتوسربّيت, دليل تيرگي,
تا دوم اقليم يعني معتدله, نسبتا اقاليم در تنها اينرنگها, از استدYل نكته:
مـدار تـحت تا استوا خط حوالي كه اول اقليم در كه چرا است; مفيد ششم,
است,همگيتيرهرنگهستندورنگشان ـ باشد مدارجدي كه ـ انق�بشتوي
حدود تا كه هفتم اقليم سا@كنان همچنين و ميرسد هم زغال سياهِي حدود تا
كه نيست بنابراينشكي هستند; سفيدتر هم گچ از همگي است, شمال قطب
وسكان غلبةسودايمحترقه] با امزجةمحترقه[يعني سّكانبيابانهايسودان,
تنوعي و ابهامي وديگر دارند خام] بلغم غلبة با [يعني فّجه امزجة اقليمهفتم,

ع�مترنگشود/ به نياز نيستكه مزاجآنها در
بـزرگي و كـلفتي و پـاها و دست بزرگي و سينه پهني اعضاء/ هيأت پنجم:
قوتحركت مفاصلو و ماهيچهها بزرگي و نبضقوي و نبضعظيم و رگها
غيره, و رگها بودن ريز و سينه تنگي برخ�فش, و است/ حرارت دليل آنها,

است/ دليلبرودت
كيفياتتوسطاعضاءزيادباشد, ا@گرميزانقبول اعضاء/ انفعال ميزان ششم:
ـ سـنگين و تـند حركات يا آتش و تابشآفتاب از ـ گرمي اسباب بدون bمث
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دليـل شـوند, سـرد زود ا@گر و است حرارت دليل شوند, گرم زود بدن اعضاي
است/ برودت

خـصوصا است; رطوبت و ع�متبرودت پرخوابي, خواب/ ميزان هفتم:
استخصوصا حرارتوخشكي; دليل كمخوابي, و دماغ/ رطوبِت برودتو
مـيكند; مـزاجحكـايت اعـتدال از دو, هر اعتدال و دماغ وخشكي حرارت

دماغ/ اعتدال از خصوصا
عـ�متحـرارت باشد, سريع و قوي بدن, افعال هرگاه افعال/ گونة هشتم:
زود نيز و درآوردن دندان مثbزود است; ع�متبرودت اضدادش, و است/

/// سرعتحركاتو و مو سرعترشد همچنين و كردن رشد
بـا هـمراه حيض خون و مني براز, بول, دفع ا@گر فضو=ت/ دفع نحوة نهم:
و شوند دفع سوزش و تيزي با ا@گر خصوصا است; حرارت دليل سرعتباشد,
ع�متبرودت امورمذكوره, وخ�ِف باشد/ تند و بويشديده با باYخصا@گر

است/
نترسيدن ترسنا@كو امور بر اقدام مثbسرعتغضبو نفسانيه; امور دهم:
دليـل آنـها, امـثال و قـلب قسـاوت و مشكله امور انجام اميِد و ظن حسن و
دليل امثالآنها, و سرعتانفعال مانندترس,بزدلي, واضدادش, حرارتاست/

است/ رطوبت برودتو
قابلتخلفميباشد;چنانكهبسيار ا@كثرياستو اغلبيو ايندYيل, نكته:
يا فصد با او بدن از اثراخراجخون در اما كثرتترسداشته كسي كه شده ديده
مـنشأ داراي نـميتوان را تـرس اين پس است; رفته بين از او ترس حجامت,

خـوِن اخـراج بـه و است بـوده تـرس بـاعث مـث�, خـون سوداويت كه بگوئيم مگر /١
است/ شده زايل هم ترس ترس, باعِث سوداوِي

تـخلفش اسـباب بلكه تخلفپذيرند; ايناحكام, خ�صه, دانست.١- مزاجي
نميباشد/ تفصي�تآن جاينگارش اينمختصر, در استكه بسيار
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امعاء و معده امت�ي ع�ئم اول: فصل

تلخيع�متامت�يصفراويوترشي, كه ـ ترشيدهن يا تلخي قيء,تهوع,
از مـعده, درد و بـياشـتهائي نفخ, المعده, زلق ـ@, است بلغمي امت�ي ع�مت
هـضم غـذاي دفـع و پيچشكـم و اسهال و است/ معدي امت�ءات انواع ع�ئم
مـعائي امـت�ءات انـواع ع�ئم از مدفوع, در ِكرم وجود و رودهها درد نيافته,

است/ دو هر امعاء و معده امت�ي ع�ئم از هيضه, و است/

دماغ امت�ي ع�ئم دوم: فصل

منافذو از ع�ئميچونرطوباتنازله امت�ئيدرچشموگوشنباشد, ا@گر
و درد و نيزسنگيني و ـ گلو بيخ و چشم بيني, يعنيسوراخهايگوش, ـ مجاري
توجه با مادهاشبهچشمبريزد, ا@گر كه هستند ع�متامت�يدماغ سرگيجه,
تشخيص ميتوان را مادهاش نوع آمد, خواهد چشم امت�ي در كه ع�ئمي به

داد/

چشم امت�ي ع�ئم سوم: فصل

و ريـزشچشـم آب و چشـم در رمـصزيـاد بـا سـر, امـت�ي ع�ئم ا@گر
ازرنگ و است چشـم خود امت�ي دليل باشد, خواب در چسبيدگيپلكها
دليل باشد, قرمزي ا@گر است: خلط چه از كه ميشود معلوم وپلكها سفيده
ا@گرسفيدي است/ دليلامت�يصفرا ا@گرزرديباشد, امت�يخوناست/ غلبهو
و تيرگي با ا@گر و است/ بلغمي امت�ي دليل باشد, ـ پفكردن يعني ـ انتفاخ با و

است/ دليلسوداء باشد, خشكي
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نزلهاي امراضامت�ئية ع�ئم چهارم: فصل
حسبمحل بر امراضگونا@گوني ريزشكند, سر امت�ي موجدة مادة ا@گر

ميكند: ايجاد ريزشنزله يا توجه
يا ومگس زنبور پريدِن گوشوآوازهاي خارشدر باسنگينيسر, گاه هر
و امت� دليل باشد, عادي حالت بر زايد چركش و باشد گوش در طبل صوت

يـا اورام درد, ا@گـر امّـا است; مـاده تـوجه صـرف باشد, درد بدون عوارض اين ا@گر /١
ايـن, بنابر است; ع:ج محتاج و عضو به ماده ريزش ع:مت كند, بروز ديگر عوارض
زوْد و سادهتر اولي, و دارند ع:ئمي يك هر كه ميباشد نزله از درجه دو ريزش, و توجه
ع:ِج در ا@گر كه ميانجامد ريزش به توجه, ع:ِج در صورتتهاون در و ميباشد ع:جتر
يا حمام از بعد استيا دائمي كه سردردي مث� است; مفاسد باعث شود, ريزشكوتاهي
نشـود, معالجه ا@گر ميشود, ايجاد پيشاني به متمايل خصوصا و سنگين و تند حركات
خارشو سردرد, بروز حين در ا@گر خصوصا است; بيني از خونريزي مفاسدش از يكي
با را بيني از خونريزي وقوع جلوي و باشد درون در آن از با]تر و پيشاني در سوزشي

ننمايند/ آن اص:ح و فصد

است/ گوش به ماده توجه.١-
زايدبرحالتعاديدرحركت نفسزدِن باتنگيسينهو امت�يسر, هرگاه
اعضاي و بهريه ماده دليلبرتوجه ريهباشد, قصبة اندروِن وخارشوسوزِش

ميباشد/ سينه
يا وبيحسيآنها] هرگاهدرصورتامت�يسر,خدر[يعنيسستياندامها
تـا بـازوها و گردن و ـ سر پِس مانند ـ پشت اعضاي در رفتن خواب و سستي
احتمالميرود اعصاباستو و بهنخاع ماده دليلتوجه باشد, پاها و @گمرگاه
اعضايمجاورش يا حُدوثامراضدرخوددماغ يا تشنج يا فلج و استرخاء @كه
اخت�طعقلورعونت از ِخَللدرحواس, يا رعشه لقوه,سكته, قبيلصرع, از
رّد بـا يـا عارضشود; ـ قبول استعداد و ماده تقاضاي حسب بر ـ ماليخوليا و
ـ باشند اعصاب كه ـ دماغ خادمهاي يا بعيده يا مجاوره اعضاي به ماده @كردِن

بنماياند/ عوارضشرا
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نضجو وآYتهضمو اعضايغذا كبدو و بهجانبمعده هرگاهآننزYت,
سـدد زلقاYمـعاء, خـلفه, نـزلي, معدة درد هضم, مفاسد نمايند, توجه امعاء
رگهـاي و طحال و كليه مجاري و كبد داخلة رگهاي و ماساريقا مجارِي

است: قرار اين هريكاز ع�ئم كه حادثميشود آنها ميان در واقع
خـصوصا ـ خواب از شدن بيدار از بعد كه است اين نزلي ِخلفة ع�مات
صبح تا بعدميآرامميگيرد و فاسدازشكمدفعميشود چنددفعهمادة ـ صبحها

خوابديگر/ از بيداري يا ديگر
بـدون است فاسد مواد اخراج به كردنشكم عمل ماساريقا, سّدة ع�مت

رودّي/ و معدّي هضم شدن تمام
عملكردن همان باشد, سمتمقعر از ا@گر كبد: داخلة عروق ع�متسدة
در غالبا كه چنان است, بودِنرنگمدفوع سبز و فساد و ِخلفه طور به شكم
سمتمحدبباشد, سّدهدر ا@گر اّما است/ استومدفوعشانسبز اطفالچنين
است/ درزيرچشموپشتچشم ـ برآمدگي ـ تهّبج قلتبولو ع�متشرقتو
و استباسنگينيكمرگاه قّلتورقتبول همان مجاريكليه, ع�متسدة

موضع/ آن درد و تمدد
بـاشد, معده فم به سودا ريختن مجاري در سده ا@گر طحال: سدة ع�مت
و سفتي و طحال موضع سنگينِي و گرسنگي به احساس عدم و شهوت سقوط
از كوتاهتر كه گانهيي پنج كوردندههاي يعني ـ زور اض�ع محاذات در سختي
و عروق در سّده ا@گر اّما نافميباشد/ محاذي تا طرفچپ در ـ هستند بقيه
محاذيدندههايطرفچپ طرفراسِت كبدباشد,سنگينِي از مجاريجاذبه
به بول, كه بسا استو سمت آن در قراقر و عروضنفخه و تيرگيرنگبدن و
بـروز سـودا غلبة عوارض بالجمله, و دهد/ ترشي بوي و آيد در رنگسياهي

مينمايد/
باYي قسمتهاي از نزYت بدون سّدهها, اين عروض كه ميشود بسا نكته:
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مسّدده غليظة اغذية وخوردن رودّي و امت�ءاتمعدي از بلكه ميشود; بدن
عارضميشود/

و ظاهره اعضاي گونا@گون اورام ميشود, مترتب سدهها بر كه عوارضي از
در و عضو منافذ در پشتسّده محتسبة فضول رفتِن فرو اثر در استكه باطنه

ميشود: ايجاد آن حجم ازدياد نتيجه
و ع�متينميخواهد قابلروئيتاستو باشد, ظاهره اعضاي در ا@گرورم
خون كرده, نفوذ مادة كه ميشود معلوم اقسامشهم لمسي, و بينايي ادرا@ك با

فشردن, هنگام در يعني است; تهبّج است, ريحيه بدن, ظاهر در ورمي اينكه ع:مت /١
چـون سـخيفه اعضاي در معمو� و است سبك ورم, موضع و نميماند/ فرو موضعش

ميآيد/ پديد پلكچشم

مانند آباست; يا رطوبت يا غليظه رياح.١- يا سودا يا بلغم يا صفراء يا است

بـر ولي نـاميد; اصـط:حي ورم نـميتوان را فـضاها در رطـوبات و آب اجـتماع اين /٢
هستند/ ورم مانند هويدا و آمده بر ظاهر, حسب

است/.٢- شده جمع فضا آن در آبي كه الماء قيلة و زقي استسقاء
ع�متشدرد آبنباشد, و مادهاشرياح و باشد باطنه اعضاي در ورم ا@گر

چون اينها در كه كبد يا و كليهها مانند نيستند حسي كه هستند باطني اعضاي برخي /٣
حكمت و بودند انسان آزار موجب بودند, دار حس ا@گر است, زياد گزنده و تيز اخ:ط
داراي يك هر البته و نيافرينند/ تشويشخاطر تا نباشد آنها در حس كه گرفته تعلق خدا
شوند متورم آنها در مرضي يا و ورمي صورتوجود در تا دارد حس كه هستند غشايي
مرضپي وجود به بيمار و آيد درد به آنها درد از غشاء و شود افزوده آنها حجم بر و

م/ برآيد/ چاره پي در و برد

يا ياسوزش ع�متشتمدد باشد, عضويبدونحس.٣- ا@گردر استو آنموضع
خود يا حس عصبو موضعشداراي ا@گر و است/ موضع آن در ثقل احساس
در ا@گر و است/ حواس پريشانِي و تمدد و درد زيادتِي ع�متش باشد, عصب
يـعني ـ اسـتمراء سـوء و زيـاد قـراقـر و انـتفاخشكـم عـ�متش بـاشد, احشاء

و ميرسانند هم به شدت عوارضورم, انفجار, قرب در كه است اين انفجار ع:مت /٤
Ñ

باشد, رسيده انفجار.٤- حد به باطني اعضاي در ا@گرورم و ميباشد/ بدهضمي@ـ
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عوارضشخفت انفجار, از بعد و ميشود عارض لرز و قشعريره و سرما انفجار, حين در ّ
مييابد/

بول مثbدر ـ صديدشازآنبيرونميآيد و مّده برحسبمجرائيكهچركو
تشخيص را ميتوانموضعآن ـ /// يا گوش از يا يامدفوع ياسرفه, بيرونميآيد
مـيتوان هـم را ورم نـوع دقـيقتر شكـل بـه كه دارد وجود ع�ئمي بلكه داد;
دردرد,سوزش, صفراء], و [يعنيخون حاره مواد از حادثه اورام تشخيصداد:
در و است تمدد كمِي و سوزش صفرا, تفاوتدر و دائميشريكند تب و تمّدد
ا@گر بارده: مواد از اورامحادثه ميباشد/ تمدد بودِن زياد نبودنسوزشو خون,
رطوبي يا بلغمي ا@گر اوستو نشان از سفتي و تمدد و سنگيني باشند, سودا از
بـلغِم از حادثه اورام در بعضا و ميباشد آنها ع�ئم از سستي, وجود باشند,

دارد/ هموجود خفيفي تبYزمة صفرا, از محترقة سوداِي و صالح
باطنِي اعضاي بادهايغليظهدر يعني ـ باطنيهايكهريحيههستند اورام اّما
كه احساسبهچيزي و موضع وخفر تمدد ع�متشان ـ كردهاند ورم ايجاد بدن
درشكم ا@گر و ـ لرزان يعني ـ حركاتاخت�جّيه و موضع در ميرود فرو @گويا
در كـه چـنان است; دست زدِن در طـبل صداي استماع و قراقر عروض باشد,

است/ شده استسقايطبليمسموع
يـعني ـ تـرويح مـانع كه صورتي در كه است اين سّدهها عوارض ازديگر
نـائبه و Yزمه تبهاي است چنين غالبا شوندچنانكه ـ عضو به هوا رسيدن
نميشوند/ رفع عارضشده تبهاي بدونگشودنآنسدد, كه ميكنند ايجاد

اتصاليه تفرق امراضامت�ئية ع�ئم پنجم: فصل
اعضاي در كه اتصاYت تفرق از آنچه ظاهريه: اتصا=ت تفرق اول: قسمت
گوشتهايزير پوستو وُخراجاتحادثهدر ودملها بروزبثور ظاهرباشد,
در و انواعگونا@گونيدارند و ميكند متفرق را طبيعي اتصال كه پوستميباشد
ميشوند ايجاد دماغيه نزYت از كه آنها از برخي از امت�ءاتنزلهاي, بحث
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اتصاYتظاهرّيه اينتفرق ع�ماتانواع از ا@كنونبهتفصيل, و سخنگفتهشد
بحثميشود: آنها مادة و برحسبشكل

باشد يكي خواه باشد; دانهاشريزه كه اتص�تظاهريه تفرق اين از آنچه
<ُبثره>وجمع آنرا يادريكموضع, بدنباشد; درجميع وخواه خواهمتعدد يا
ا@گر ـخصوصا مقداريكگردو تا ـ باشد بزرگتر آنچه مينامند/ <بثور> را آن
مينامندوهرچه <دماميل> را وجمعآن مسميبه<دمل> صنوبريشكلباشد,
را آن جـمع و <ُخـراج> بـه مسـمي باشد, مختلفه اشكال به و بزرگتر گردو از
بـر اّمـا مـينامند/ <ُدَبيله> را آن باشد, پوسته دو هرچه مينامند/ <ُخراجات>
غالب ناخساست, درِد و التهاب و سوزش با آنها بروز چه هر حسبماده,
غالب آن بر سوزش بدون درِد و كشيدگي و تمدد هرچه و صفراست مادهاش
يا وهرچهدرديندارد غالباست/ Yاقّلخونآن استيا مادهاشخون است,
بلغميِت يا است مادهاشبلغم سستيدارد, سفيدِيرنگو دردشاندكاستو
است/ مادهاشسودا باشد, ازدرد خالي سختو سفتو ا@گر و است/ غالب آن

تـا بـاشد سـوخته خـلطي چـه كـه اين حسب بر كه است محترقه سوداي در منظور /١
در اخ:ط مباحث در چه چنان ـ است ماده از خاص نوعي باشد, شده حاصل سوداء
وجود هم كتاب اين اصط:حات فهرست در و شده بحث محترقه سوداي از طبي @كتب

م/ ميكند/ ايجاد هم ورم از خاص نوعي نتيجه در و ـ دارد

و احـتراقـات.١- حسب بر و است بسيار أورام اقسام در تفاوت خ�صه,

يا هم با چهارگانه اخ:ط از خلط چند يا دو تركيب از ورم مادة ا@گر كه است اين منظور /٢
البته كه ـ تركيبي مواد حسبتعداد بر ماده از گونا@گوني انواع باشد, بدن ديگر رطوبات با
م/ ميشود/ ايجاد مختلفي اورام ـ دارند قسم چندين خود چهارگانه اخ:ط از يك هر

هـريك كـه ميشود هويدا بثورات و اورام از گونا@گوني اشكال تركيبات.٢-,
ضعفدارند/ شدتو در امراضمتفاوتي

را نوعش چهار نمودهاند: نوع ده را ظاهريه اتصاYت تفرق اطباء, تبصره:
و نفاخات,جاورسيه جمره, كه: نحو اين به ناميدهاند اورام را ششنوع و بثور
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اورام از را طـاعون و خـراج شـري, ماشراء, حمره, فلغموني, و بثور از را غله
جمره, مثال, عنوان به و ميشود خ�فشمعلوم كنيم دقت ا@گر اّما شمردهاند;

باشد/ بثره كه ميافتد اتفاق @كمتر
بـاطن در كـه اتـصاYت تفرق از آنچه باطنيه: اتصا=ت تفرق دوم: قسمت

تشخيصاست: هريكقابل ويژة ع�ئم توسط باشد,
اعضاي بيحركتِي و بيحسي باشد, شده قطع عرضا و باشد عصب در ا@گر
يا اغشيهاست,خروجرطوبات ا@گردر است/ ع�متآن ازآنعصب, پائينتر

موارد, ا@كثر و ميكند فتق توليد بيضه, كيسة در ـ چهارم رودة ـ اعور رودة افتادن گاهي /١
م/ اعور/ رودة تشريح بحث ارزاني, حكيم تأليف القلوب, مفّرح است/ همين فتق علت

فتق موضع از روده.١- فتق, مثbدر ع�متآناست; ازآنمواضع, اعضا يا رياح
ميشود/ خارج

و تذكره براي و نموده اقتصار ع�مات ذ@كر از قد همين به اينمختصر, در
ميدانيم/ كافي بهسهولت, اط�ِع



امت"ئيه امراض معالجات سّوم: بخش
و ميشود معائيشروع و معدي امت�ءات از امراضگونا@گوني كه آنجا از
<َأعِط و دواٍء> ُكلِّ رأُس الِْحَميُة و داٍء كلِّ بَيت <المعدُة رساي حديث مضمون
و معده امراضامت�ئّية از معالجاترا لهذا ايناست; دالبر دته> ماعوَّ بدٍن @كلَّ
اعـضاء سـاير امـت�ئية امـراض مـعالجة بـيان به سپس و ميكنيم آغاز امعاء

ميپردازيم/

امعاء و معده امت!ئيّة امراض معالجة اول: باب

امعاء و معده صفراوي امت�ي اول: فصل
به هرگاه نمايد, مشاهده غذا به ميلي كم و قلتاشتها ا@گرشخصيدرخود,
كهعوامآن ـ معدهاشصفرا كهدر ملتفتشود عطشباشد, تلخيدهانو همراه
رسيده هم به ـ مينمايد ترشح معده فم به غيره و كبد از و مينامند زرداب را

است/

م/ است/ صفرا مقّيء كه است منظور شكري سكنجبيِن /١

آبانارين, آبغوره, مانندسكنجبين,.١- ترشيها, آشاميدن به بايد ع!ج:
احداث طبع در هم نرمي كه هائي ترشي خصوصا نمايد; اصرار /// و ليمو آب
اوبه طبقعادتسابقهاشمدفوع باشدكه طبع يبوستيدر ا@گر ميكند;خصوصا

نشود/ دفع راحتي
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معلوم بيننرود, از او ع�ئم و نشود امت�ء رفع ملّينه ترشيهاي اين با ا@گر
كه شده ايجاد امعاء و معده در غليظهاي صفراوي و فضولي امت�ي كه ميشود
ترشيهاي عملحموضاتو امالةجزئيه, سهمرتبه بهدو بايد اينصورت, در

نمايد/ تقويت را شده نوشيده
بـاشد, امـاله تـحمل از ا@كـراه يـا كنند حّل را مشكل نتوانند امالهها ا@گر
هريك از شيرخشتـ يا ترنجبين; با تمر يا تمر; افشرة مانند ملّيني خورا@كِي
ششاليدوازده يا بيستمثقالصرفكند/ الي هشتمثقال ـ انتخابنمود @كه
ا@گـر [يـعني بياشامد نمكفرنگي بيمار, طبع اجابت ميزان حسب بر مثقال,
يبوستدارد, كمتر ا@گر و مثقال تاحدوددوازده يبوستدارد/ خيلي اجابتاو

بياشامد]/ ششمثقال حدود
تـا كند تكرار را ملّينات يا امالهها ميان در كهيكروز ميشود Yزم بسا

سازد/ كن ريشه مرضرا
از ا@گرعوارضبيماري صفراوي: امت�ي از حاصل امعاي و معده درد تبصره:
نوشيدن به بيشتر نياز امعاءشود, يا معده باعثدرد و كند تجاوز اشتها سقوط
با ا@گر ـخصوصا كهدرصورتشّدتدرد مقيء است;خصوصا مقيء و مسهل
اينصورت, ودر كند/ اقدام بهنوشيدنآن كه بسيارضرورتدارد ـ باشد تهوع
آبگرم با آشاميدنسكنجبين ازهمه, كهسادهتر كند استفاده صفرا مقّيئاِت از
ترب تخم شيرة با ترب آب ازآن, قويتر و اندكينمكاست/ و بادام روغن و
ترش, نمود, قيء آنچه هرگاه و ميباشد/ بادام روغن و گرم آب و باسكنجبين
امت�ي باشد, برقرار هم عطش و دهن تلخي حال, عين در و بود لزج و غليظ

آمد/ خواهد فصلدوم در استكه بلغمي ـ صفراوي
است, نـافع بسـيار ـ امـعاء و مـعده درد يـعني ـ حـالت اين در كه مسهلي

شش تـا مكي, سناء دومثقال; سرخ, گل ورق مثقال; يك الي نيم از رومي, افسنتيِن /١
Ñ


