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امراضكبد اندر باب[سيزدهم]: [١]

فصل/ چند بر است مشتمل باب, اين
كبد] [تشريح [٢]

منبت و طبيعي روح معدن و رئيس است عضوي گويند, جگر را آن كه كبد كه بدان
اندر تغير ليكن ميشود خون اندرجگر كيلوس و گويند/ أورده آنرا كه ناجهنده رگهاي
قوتجگر/ استهمچون قوتي را ساريقا ما كه زيرا ميآيد; پديد ماساريقا در هم @كيلوس
شرائين/ و أورده و گوشت از است مرّكب و بسته خون مانند سرخ است گوشتي وجگر,
حافظ و پوشيده] را آن [يعني مجلِّل كه عصباني غشايي اّما ندارد; حس خود ذات و@در

دارد/ كثير حس است, وي شكل
شـده مشتمل معده گرد بر] [فزونيها بدان كه مانند انگشتاْن فزونيهاست جگر بر
گويند/ زوايد تازي به را فزونيها اين و گيرد/ در انگشتان به را چيزي كسي كه چنان است;
زهره بزرگتر, زايدة بر و دو/ را بعضي و پنج را بعضي و باشد چهار را بعضي زوايد, اين و
مقابل از و ايمن[است]/ جانب موضعجگر, و دارد] قرار صفرا كيسة است[يعني موضوع
به قويه رباطهاي به او محدب و شده/ منتهي خاصره تا و است كرده ابتدا سينه حجاِب

[است]/ پيوسته معده مقعِر به او مقعر و است مربوط خلف اض[ع
تمامِيجگر در آن از بعضي [و] گويند <باب> را آن كه است رسته رگي [او] مقعر از
بـه مستخرجه, شعب اين و پيوسته امعاء و معده به آمده بيرون بعضي و شده پرا@كنده
عروق بدين امعا و معده از غذا و است همين غذا جذب آلت و است/ مسمي ماساريقا
كه چنان ميآيد; در است جگرمتفرق جرم در كه مستبطنه رگهاي در [و] شده منجذب
فراخ تجويفي درجگر نهآنكه ميافتد; م[قات اجزاءجگر همة با را كيلوس اجزا همگي
كيلوس, صفوت از جگر تشرب َمَثل و شود/ جمع وي در كيلوس كه معده همچون است

را/ آب است اسفنج تشرب چون



ا@كبري طب ٦

در او شعب از بعضي گويند <اجوف> را آن كه است رسته رگي محدبجگر از ايضا
صـاعد آن از يكي شده: شاخ دو [و] برآمده سو بيرون مابقي و است متفرق جگر نفِس
متفرق بدن اسفل به و است شده هابط دويمي, و شده منشعب بدن اع[ي به و است @گشته
اين و ميكند/ نفوذ بدن همة در شاخهها اين از درجگرخونميشود, كه كيلوس و @گشته/
است آمده بر ديگر شاخ دو يافته, ذ@كر كه وي شاخ دو اصل از و است أورده اصِل اجوف,

گويند/ <طالعين> را شاخه دو اين و آب/ آمدن بر جهت كليتين سوي به
كيسة [يعني زهره سوي به است منفذي است, وارد باب باkي كه مقعر جانب اندر
سوي به ديگر منفذ مقعر جانب از هم و است/ خون كفك كه صفرا اندفاع جهت صفرا]

است/ خون نشين] تع [يعني دردّي كه سودا اخراج جهت است سپرز
اين كه آنند بر و@گروهي استفاده/ و افاده جهت است رسيده دل به تا رگي ازجگر ايضا
به جگر با دل پيوستگي باشد, كه هرحال به و پيوسته/ بهجگر و است رسته دل از رگ

است/ رگ اين واسطة
ليكـن نيست; عصبي جگر نفس در هرچند دارد اّتصال دل غشاء با جگر غشاي اّما
است, غايتباريك به عصب آن كه آن از و است/ پيوسته بهجگر معده از عصبيباريك
[و] آيد پديد درجگر كه قوي الم سبِب به مگر افتد كمتر بيماري شركتجگر از را معده

آيد/ اندر رنج به مشاركت به نيز معده كه ميتواند زمان آن



٧ جگر مزاج سوء اندر اول: فصل . كبد امراض

/ILL temperament of the liver واعظي: معالجات /١

جگر��١ مزاج سوء اندر فصل[اول]: [٣]

است: قسم برچهار اين,

بود گرم كه آن اّول: قسم

قبض و اشتها قلت و زبان خشكي و دهن تلخي و است مفرط تشنگي وي, ع�مت
پيدا تب و جگر موضع ملمِس گرمي و بول] [يعني قاروره سرخي و نبض سرعت و شكم
يا است ساذج كه سبب وجود بر ع[مت كههر@يك بدان و نابودن/ درجگر درد و بودن
ا@گر@ماده ايضا و يافته/ ذ@كر بارها است;چنانچه كافي دkلت است جهت كدام ماده و مادي
بود, صفرا مادة ا@گر و وي@است نشان دهن ياشوري شيريني و اعضا گراني باشد, فاسد خون

است/ وي شاهد صفراوي اسهال و قيء و زرديرنگ
ماده حسب به است, مادي ا@گر و كند/ كفايت تبريد باشد, ساده مزاج سوء ا@گر ع�ج:
مانعي فصد از ا@گر و ابطي/ باسليق از خاصه كنند; فصد دموي در چه چنان كرد; بايد تنقيه
هر آن مانند و بگشايند آميخته شنبر خيار و هليله طبيخ به را طبع و نمايند حجامت بود,
در و آن/ مانند و آميخته شكر با ترنجبين و آلو و تمرهندي نقوِع چون بود; مناسب چه
عند مگر نباشد حاجت بدان كه فصد مگر آيد كار به است دموي در چه آن صفراوي,

است/ مطلوب دموي از بيشتر تطفيه به حاجت صفراوي, در و الّضرور/
شربت و انارين آب و است وسكنجبين كاسني آب برند, كار به كبد تبريد بهر چه آن
مرّطب و مبّرد چه هر آن مانند و باسكنجبين اسبغول لعاب و خيارين تخم شيرة و صندل
و عدس و جو آرد و بادرنگ خيار و كدو و@عصارة نوشيدن/ باشد جگر به مخصوص و
به تبريد, كثرت و قلت و كردن/ ضماد موضعجگر بر آن مانند و گلسرخ و صندل و فوفل
در كه جو آب و كرده سرد دوغ مطلوبشود, بيشتر تبريد كه آنجا و است/ حاجت حسب



ا@كبري طب ٨

آب كه بدان و است/ سودمند با@طباشير ُخرفه شيرة و دهند/ باشد پخته نهري سرطان او
امراض [يعني زحمتجگر, در هم] با يا تنها [يعني و@مجموع فراديى فلوس مغز و @كاسني

دارد/ كلي نفع آن]
و گشود/ بايد فلوس مغز و دينار شربت و بزوري شربت به گردد, مفهوم سّده كه آنجا
اين در حماض, شربت و وسيب/ به رب با دهند قابض طباشيِر قرص بود, نرم طبع آنجا
نبايد بود قبض او در كه طعامي اينمرض, در كه دانست بايد و است/ موافق سخت صورت
مفيد جگر به كه انار آب و مگرزرشك بود بيم سّده از ا@گر خاصه است; مضر كه داد
بازرشك كرده بريان برنج و ماش افتد, حاجت قبض به و بود نرم طبع هرگاه ليكن است;
و انبرباريس به كه نمايند اختيار مزّورات غذا بهر بود, قبض طبع ا@گر و داد/ توان سماق و
يبوست گوشت[چون هر خوردن از باشد ممكن تا و باشند/ پخته آن مانند و تمرهندي
نحو] به [البته فرمود توان حلوان يا مرغ گوشت الضرور, عند و باشند/ مجتنب ميآورند]

نموده/ اص[ح
و جرب و دمل] [يعني دنبل و ماليخوليا واحداث بود غالب حرارت هرگاه فايده:
شهوت سقوط و برآيد گوشت زرداِب با نشين] ته [يعني ُدرد مثل ثفل و نمايد جراحت

[است]/ كبد عفونت نشان ثفل, سياهي و است/ ضعفجگر دليل بود,

بود سرد مزاج سوء كه آن دوم: قسم

سـپيدي و عطش قّلت و وجه تهّبج و است روي رنگ فساد برودتجگر, ع�مت
رصاصيت و قاروره غلظت بود, بلغم مادة با ا@گر پس نبض; فتور و قاروره و لب و زبان
مستسهل ا@كثر قسم,شكم, اين در و دهد/ گواهي آن بر بلغمي قيء و ملمس سردي و رنگ

ميباشد/ روان] [يعني
و الكركم دواء و اثاناسيا تسخينجگر, جهت و است/ كافي تسخين ساذج, در ع�ج:
گلقند وي طبيخ در و بجوشانند الثعلب عنب و رازيانه بامداد هر ا@گر و دهند/ آن مانند
و سليخه و قسط و اذخر و سنبل و افسنتين كه بايد و باشد/ صواب بنوشانند آميخته عسلي
مادي, در و نمايند/ ضماد باkيجگر آميخته ناردين و سوسن روغن با زعفران و @گلسرخ
ايارج و صبر حّب و اkصول مآء فرمايند;چون باشد مدر و مسهل كه چه آن از بلغم تنقية



٩ جگر مزاج سوء اندر اول: فصل . كبد امراض

مرض بدين دواءالكركم مثقال يك با زوفا طبيخ و است/ مفيد هليله مطبوخ و آن/ جز و
و شبت و زيره و نخود با كه است تيهو و دراج گوشت اينجا غذا بهترين و است/ مخصوص
بايد و است/ مناسب علت اين در اطريفل و ف[سفه و باشند/ پخته خولنجان و دارچيني
كه سپندان تخم بود, مفرط اسهال ا@گر و نانجامد/ ذبول به تا مبالغهنكنند ماده دفع در @كه
گ[بتر به و كرده بريان درم سه هريك عربي صمغ و ريحان تخم و گويند تازيحرف به

دهند/ @كرده

بود خشك مزاج سوء كه آن سّوم: قسم

ص[بت و تشنگي و زبان و دهن خشكي و است بدن نحافت خشكيجگر, ع�مت
پيدا نيز فاسد وفكر اندوه و ترس بود, سودا مادة با ا@گر پس براز; كمي و قلتخون و نبض

بود/
يـاحّب افـتيمون مطبوخ به تنقيه مادي, در و كند/ كفايت ترطيب ساذج, در ع�ج:
شراب با تخمخرفه شيرة بهرترطيب, و باشد/ ضروري آن مانند و ماءالجبن به يا افتيمون
و كاسني آب و موم و بادام و كدو و بنفشه روغن از و بنوشند/ خشخاش شراب و نيلوفر
غذا, جهت و نمايند ط[ جگر باkي و است معهود چنانچه سازند; قيروطي خرفه آب
اختيار كاهو و خطمي برگ و اسفناج و مقشر شعير وكشك مقشر باق[ء و سرحلوان مغز
و است/ مفيد بزغاله گوشت با كدو و برند/ كار به بادام روغن روغن, جاي به و @كنند/
و سازند بادامحريره روغن و نبات و سبوس شيرة از بامداد هر ا@گر و سودمند/ تازه ماهي
نـه استسقا و القنيه سوء به تا نكنند افراط ترطيب در كه بايد اّما باشد; صواب بنوشند

انجامد/

بود رطب مزاج سوء آنكه چهارم: قسم

بسـيارِي و شراسـيف گوشت ترّهل و است اجفان و وجه تهّبج تريجگر, ع�مِت
و طبع نرمي و زبان رطوبت و هضم سوء و قاروره سپيدي و كنديحواس و لعاب و خواب

گشتن/ منتفع ناشفه اغذية به و نبودن تشنگي
جّ[بي گلقند, و الّسوس اصل و كرفس تخم و باديان از روز هر تجفيف, بهر ع[ج:



ا@كبري طب ١٠

برند/ كار به حاجت حسب به وجوارشها دواءالكركم و كبير اطريفل و بدهند/ و سازند
و دارچـيني و قرونفل به دراج و تيهو و كبك گوشت و فرمايد غذا تقليل و رياضت و
و مـتوبله ق[يا و مصوص وكذلك, نمايند/ تناول ساخته بو خوش زعفران و مصطكي
سوء كه آنجا و نكشد/ ذبول به تا نكنند افراط تجفيف در كه بايد و است/ مفيد @ِكردناج

دانند/ kزم بلغم تنقية بود, بلغم با رطب مزاج
بارد يا حار@رطب يا يابس حار چون افتد, جگر در مركب مزاج سوء هرگاه فايده:

گيرند/ مذكور@بر بسايط از آن ع[ج و ع[مت رطب, بارد يا يابس



١١ الكبد ضعف در دوم: فصل . كبد امراض

/Hepatalgia القانون: قاموس /١

درضعفالكبد��١ فصل[دوم]: [٤]

شود عارض و@خلل آفت قوي آن بعض در يا اربعةجگر قواي جميع در كه است آن وي
است: بسيار وي ضعيفي سبب و

شود/ قوتهايجگر مضعف و افتد درجگر مادي يا ساذج مزاج سوء كه آن يكي,
سينه و و@رحم سپرز و مراره و معده استچون مجاورجگر كه اعضا در كه آن دوم,
در مث[ نمايد; روي جگر در ضعف وي مشاركت به [و] آيد پديد آفتي شش و گرده و
عاجز آن هضم از جگر قواي و رود جگر به ناستوده كيلوس آنجا از و افتد فساد معده
ازجگر صفرا افتد, فساد مراره در هرگاه وكذلك نمايند/ ضعف به ميل سبب بدان و آيند
برآيـد, خود جايگاه] [يعني مفرغ به جگر از صفرا چون و بايد/ چنانچه ننمايد جذب
فيهم فساد وقوع عند كه اعضا ديگر و رحم و طحال چنان هم و آيد/ پديد قوي در ضعف

ميانجامد/ وي ضعف به معني اين و نميستانند ازجگر [را] خود نصيبة
شق يا ورم يا و سدد و حصات و رمل و تصّغر و امت[ء چون آلّيه امراض كه آن سّوم:
قوي سبب ا@گر كه است ظاهر و گردد/ kحق ضعف سبب بدان و شود عارض كبد نفس در
سبب/ ضعِف و قوت حسب به بعض اkّدر و ميكند سرايت قوت چهار در ضعف است,

ودافعه, تري از شود/و@ماسكه, ضعيف وتري سردي از بيشتر هاضمه و جاذبه كه بدان
آيد/ گفته واحد هر ضعف نشان و خشكي/ از

و كمتر براز, كه: است آن انواع ا@كثر در باشد, كه سبب هر از ضعفجگر ع[مات اّما
باشد نحيف بدن, و بود ميتراود] آن از گوشت هنگام كه آبي گوشت[يعني غسالة به شبيه
جانب از و است/ جگر ضعف kزمة اشتها, سقوط كه شود ساقط كه باشد و كم اشتها و
وجع است, اض[ع اسفلترين كه قصريى ضلع تا است سرجگر ابتداي جايگاه كه راست
به يا زردي به بدن, و روي ورنگ سويجگر به غذا نفوذ هنگام خاصه بود; ممتد م[يم



ا@كبري طب ١٢

نمايد/ ميل سپيدي و سبزي به امر, ا@كثر در [و] گرايد كمدي يا سبزي يا سپيدي
آيد: گفته قوت هر ضعف به است مخصوص كه ع�مات ا@كنون, [٥]

بدن, و باشد/ كثيرالمقدار و نرم و سپيد براز, كه است آن جاذبه, ضعف نشان كه بدان
بايد باشد, معتدل [آن] قوام و بود رنگين] [يعني منصبغ بول هنوز ا@گر پس شود; نحيف
معده ا@گر خاصه [است]; سالم قوي ديگر و فقط است جاذبه به محصور آفت كه دانست
هاضمه به آفت كه آن بر كند دkلت نبود, حال به بول قوام و ا@گررنگ اّما باشد/ صحيح

باشد/ داشته آفت نيز معده ا@گر خاصه كرده; تجاوز نيز
به [يعني غّسالّيت و لون فساد و وجه تهّبج و است بدن ترّهل هاضمه, ضعف نشان
بر فصد در كه خون يعني خون رقت و بول سپيدي و براز بودِن] شسته گوشِت آب رنگ

ميدهند>/ نشان بهتر را هاضمه احوال بول, و جاذبه قوة وبيماري س.مت احوال <براز, ترجمه: /١
م/

الهاضمِة>��١/ علي البوُل و الجاِذبِة عليى أدلُّ <البراُز, : <الموجز> في قال و باشد/ آيد,تُنُك
از كه خفي[هست] ثقِل نوع] صحت,يك حالت [در كه است آن ضعفماسكه نشان
درجگر, ثقل] [اين و ميشود محسوس سويجگر به كيلوس شدن جذب عند غذا امت[ء
تا صحت هنگام در كه بايست مقداِر بر ثقل], احساس [اين و شود/ زايل زمان اندك [در]
حـالت [در مـذكور ثـقل احسـاس كـه زيـرا نيايد; حس] [به ميشد, مدِرك نضج اتمام
اتمام تا را كيلوس باشد, ضعيف ماسكه چون و جگر در است كيلوس امت[ء از صحت],
كيلوس بودِن تابِع كه خفي ثقل kجرم و ميشود دفع زودي به و نگاهداشت نتواند نضج
تعجيِلماسكه قدر به هضم, نقصان و مدت/ اندك مگر نميشود محسوس درجگر, است

ميشود/ يافته ماسكه ضعف در آن ا@كثِر شد, گفته هاضمه ضعف در چه آن و است/
بـدن, و آيـد بـر المقدار قليل و رنگ كم براز, و بول كه: آنست دافعه ضعف نشان
و سـپيدي/ به است مخلوط سياهي و زردي گويا كه نمايد چنان او رنگ و بود مترّهل
و بود/ نمايان وي در مائيت و صفرا و سودا آيد, بر فصد در كه خون و باشد/ قبض شكم,
ميشود مؤّدي ا@كثر در ضعفدافعه, و بهسپرز/ سودا عدمتوّجه جهت نشود/ مراد به اشتها

نمايد/ احداث آن امثال و قوبا و وحّكه جرب كه باشد و يرقان/ يا قولنج يا استسقا به
نيست/ پوشيده قوت و ضعف سبيل بر قوت, هر در ضعف آثار بروز



١٣ الكبد ضعف در دوم: فصل . كبد امراض

به چه آن كذلك است/ مذكور خود جايگاه در افتد درجگر كه آليه امراض ع[مت
مث[ است; وي شاهد آن, در فساد وجود و عضو آن در آفت تقدم شود, واقع مشاركت
چه آن و بود/ پيدا تنفس سوء و سرفةخشك باشد, تنفس آkت و سينه مشاركت به آنچه
رحم مشاركت به آنچه و آيد/ پديد سياه يا زرد يرقان باشد, سپرز يا مراره مشاركت به
در كليه وضعف معده ضعف و دهد/ گواهي افراط به آن ادرار يا حيض احتباس باشد,

است/ مذكور تفصيل به خويش امكنة
فـصلش در شـد مذكور مادي و ساذج اقسام جميع باشد مزاج سوء از چه آن ع�ج:
ازين واحد هر باشد, شق يا ورم يا آليه امراض يا سّده از چه آن و آرند/ عمل به وي تطبيق
نخستين باشد, عضوي مشاركت از چه آن و تعالي/ شآا� ان آيد گفته عليحده فصول به
از و دانند/ kزم نيز جگر مراعات و است وي به مخصوص بدانچه كنند عضو آن تدبير
ضعِف ع[ج كه كردهاند اهتمام ميافتد, رطوبت و سردي از ا@كثر در جگر ضعف آنكه
زعفران و مّر و اذخر فقاع و دارچيني چون باشد قابض و كهخوشبو گرم چيزهاي به جگر
و دارچيني به و كوفته بادانه مويِز همراه الرمان حّب و ط[ًء/ و ا@ك� كرد بايد آن امثال و

است/ مفيد كردن تناول ساخته خوشبو آن امثال
به آيد پديد ضعف او جگر افعال در كه ميگويد مكبود را كسي <جالينوس> فايده: [٦]

دبيله/ يا شق يا ورم واسطه
است: مخصوص قوت هر ضعف به چه آن هر كنم بيان ا@كنون [٧]

و انار پوست و گلنار و صبر و سنجرنياخوردن و اربعه ترياق را هاضمه قوت كه بدان
وقوت دهد/ قوت نمودن, ط[ جگر بر آميخته گ[ب به و بيخته و كوفته مورد و kدن
دهد/ قوت كردن ضماد سرشته مورد آب به سرخ گل و مصطكي و افسنتين را جاذبةجگر
تفتيح از غافل وجه هيچ به و جگر/ قوت جهت مگر داد نتوان قابضه ادوية اينجا در و
ماسكة وقوت نمود/ بايد غذا غوره آب به تيهو و مرغ و كبك گوشت و بود/ نبايد سّده
و غوره و است/ مفيد ب مطيَّ قابِض ادوية و دهد/ قوت به رب به خوزي جوارش را جگر
پرورده هليلة و وسكنجبين مآءالجبن را دافعه و سودمند/ كردن ضماد سيب آب به زيره
برشت نيم البيِض صفرة و گوشتسبك و است/ مفيد اسيلم فصد اينجا, در و دهد/ قوت

سودمند/ كردن, طعام در زنجبيل و فلفل و دارچيني و خوردن



ا@كبري طب ١٤

/Hepatic obstruction واعظي: معالجات /١

كبد��١ سّدة در فصل[سوم]: [٨]

باشد وتنگ خلقتباريك اصل در رگهايجگر كه آن يكي است: سبب چند را اين
خلط كه آن سّوم, افتد/ جگر در ورم كه آن دوم, شود/ همي مسدود سبب اندك به پس
طعام از بعد حركت كه بدان و است/ الوقوع ا@كثر اين, و آرد سّده و شود متوّلد لزج غليظ
و است/ كبد سّدة موجبات از غذا عقب استحماِم و بود شيرين و لزج و غليظ كه خاصه
و زغـال] [يعني انگشت و گچ و گل چون فاسده اشياي و نوشيدن بد آبهاي @كذالك,

خوردن/ آن مانند و زعرور چون غايت, به قابِض چيزهاي
است: ع�مت چند را سّدة كه بدان ا@كنون

و بود/ ب محدَّ در سّده ا@گر خاصه شود; محسوس گراني جگر موضع در كه آن يكي,
مـحدب به چه هر كه زيرا است; كمتر وي مقعر به نسبت جگر محدِب در سّده وقوع

است/ فراخ و وسيع محدب رگهاي آن وجود با و است صافي ميرسد
بسيار و شود مزمن سّده هرگاه كه زيرا است; ابتدا در اين, و نباشد تب كه آن دوم,

باشد/ سبب آماس كه آنجا وكذلك مينمايد/ احداث تب و ميپذيرد عفونت @گردد,
است/ ورم نابودن و سّده قلت عند نيز اين و نباشد/ درد كه آن سّوم,

بود/ غسالي اسهال كه آن چهارم,
بود; مقعر در سده كه است وقتي اين, و آيد بر الرطوبت كثير و بسيار براز كه آن پنجم,
همچنان [مدفوع], و رفت نتواند جگر سوي به كيلوس باشد, مقعر در سّده چون كه زيرا

آيد/ نرم براز هم حدبه سّدة در كه باشد گاه و نشده]/ جذب [و شده كشكاب برآيد
و بود محدب در سّده كه است گاه آن اين, و باشد المقدار قليل و رقيق بول كه آن ششم,

است/ سّده كثرت حسب به بول قلت و رقت شدِت
به مايل او بودو@@رنگ كم صاحبش بدن در كهخون است آن كبد سّدة لوازم از كه بدان



١٥ كبد سدة در سوم: فصل . كبد امراض

با مشاركتجگر جهت از آيد پديد نفس ضيق كه باشد بسيار و يرقاني/ مثل باشد, زردي
به سّده وقوع كثرت بود, رگهايجگر خلقت ضيق سّده, سبب كه آنجا و نفس/ اعضاي
دهد/ گواهي بدان صغرسن, [همان] از آور] سّده امور از ناپرهيزي مخالفت[يعني اندك
تخم بود, گرم مزاج كه آنجا پس دهند; مدّر داروهاي بود, حدبه در سّده ا@گر ع�ج:
سادهآميخته با]سكنجبين [@كه داد بايد پرسياوشان و كاسني تخم و كشوث تخم و خيارين
و كرده/ [يعنيمخلوط] يار [به]سكنجبين بادياِن آب و الحمل لسان آب وكذلك [باشد]/
دهند انيسون و كرفس تخم و افتيمون و سليخه و اسارون طبيخ بود, سرد مزاج كه آنجا
باkي و نموده/ مخلوط] [يعني يار دينار شراب و گرم بزورِي عسلِي سكنجبين به] [@كه

سازند/ ضماد سرشته كاسني آب به كرفس بيخ و زراوند و افسنتين و جعده جگر,
آب اسهال, بهر باشد, حرارت كه آنجا پس دهند: مسهل بود, كبد مقعر در سّده ا@گر
حل آن جز يا كاسني طبيخ در خيارشنبر فلوِس مغز اينجا در و آميخته/ راوند دهند فوا@كه
برودت كه وآنجا حقنهكردن/ لينه ادوية به وكذلك است/ مفيد غايت به @كردهنوشيدن,
دهند كاسني و اذخر و كرفس تخم و باديان و كبر بيخ طبيخ اسهال, براي باشد, مزاج در
نيز تضميد در و حاره/ ادوية به كنند حقنه و كرده/ مخلوط] [يعني يار افسنتين شراب
بود حدبه در سّده خواه حرارت, عند مث[ غذا; در چنان هم و دارند مرعي مزاج مراعات
با هندبا و ]خورند/ و/// فلفل گرم;چون ادوية بي بيمصالح[يعني زيرباجاِت مقعر, در يا
بو خوش گرم مصالِح با كه زيرباجات برودت, عند و است/ مفيد پخته بادام روغن و سركه
سودمند باشند پخته اندكيسركه و كاسني برگ با كه نخود آب و نمايند/ تناول باشند @كرده
اشياء بود, قابض چيزهاي تناول سّده سبب هرگاه و دارد/ فايده عصافير گوشت و است
و كدو قلية و فربه مرغ شورباي و بادام روغن حريرة و شكر و شير چون دهند; مرّطب
او در كه بزوري وشربت مفّتح چيزهاي باشد, سبب رگها ضيق هرگاه و هندوانه/ و انار

كنند/ اجتناب سّده موجباِت و مغّلظات از و نمايند/ استعمال راوند حب و باشد راوند
كه است آن ورم و سّده در فرق و نمايند/ رجوع وي فصل به باشد, سبب آماس هرگاه
از تب ايضا و بود/ گرم ورِم كه خاصه افزونتر; ورم در درد و باشد بيشتر سّده در ثقل
عفونت وي [و] در شود مزمن كهچون سّده خ[ف به بود; مبتدي چه ا@گر است ورم لوازم

آرد/ تب زمان آن افتد



ا@كبري طب ١٦

غذاي [@كه] خون غلظت واسطة به باشد گوشِتجگر خلِل در سّده كه باشد گاه تنبيه: [٩]
بود جگر رگهاي در سّده كه باشد گاه و جاذبه/ شدت و دافعه وضعف ميشود] [جگر

يافته/ ذ@كر كه ديگر اسباب به يا خلقًة آنها ضيق جهت

ماساريقا سّدة در فصل[چهارم]: [١٠]

مقعرجگر كهجايگاه جانبي به و وشكم معده در كه است آن ماساريقا سّدة ع�مت
نيافته] هضم كشكاب همان [يعني كيلوسي براز, و بيمار/ دريابد ثقل و غاير تمدِد است,
لعدم گردد; ناتوان و بكاهد بدن و نباشد هيچ معده وضعف آماس و كبد سّده آثار و بود/
كامل سّده ا@گر و نمايد مرورظهور به ناتواني است, ناقص سّده ا@گر پس اليه/ الغذاء وصول

آيد/ پديد نحافت و ضعف سرعت به است,
مراعات مع برند كار به اينجا در است, مخصوص كبد مقعر سّدة براي چه هر ع�ج:
در چه مسه[ت; پس دهند مقطعات و مفتحات نخستين كه است kزم جمله در و مزاج/

اينجا/ در چه و كبدي سّدة



١٧ الكبد نفخة در پنجم: فصل . كبد امراض

/Hepatic emphysema القانون: قاموس /١
/Hepatic tumefaction واعظي: معالجات

الكبد��١ نفخة در فصل[پنجم]: [١١ ]

غليظ غذاء بخار دو هر در يا او غشاي در يا جگر اجزاي در كه است آن آن, سبب
به گردد مستحيل و شود كثيف پس آمد, نتواند برون احتباْس يا كثرت سبب به و آيد جمع

نافخه/ رياح
و بسيار ثقِل اّما آيد پديد تمددي وجِع راست, قبرغة زير كه است آن وي ع�مت و
هضِم از بعد و ننمايد/ ظهور فاحش تغير بدن], هيكل [يعني سحنه در و نباشد هيچ تب
عميق فشار [يعني كنند اعتماد [و] نهند موضع آن بر دست چون [و] كند/ غلبه نفخ طعام,
نشان تمدد, كثرِت احساس و درجگر/ است باد بودن نشاِن قراقر, اين و كند/ قراقر ,[ دهند/
او بر دست چون كه است غشايي نفِخ ع[ماِت از ايضا و غشايجگر/ در است باد بودِن

يابد/ تحليل گذارند, محّلل چيزي يا مالند
و مفيد/ غايت به دينار, شربت و دهند/ ودوآءالمسك الكركم دوآء و كموني ع�ج:
سرِد آب و اعتدال/ سبيل بر بمالند را بدن تمام و را آنجاي و فرمايند/ استحمام نهار بر
اوليتر همه از باديان و [@كنند] كاسني عرق و گ[ب [شرب] بر مداومت و بهتر/ @كمتر,
ق[ياي جهتغذا, دارد/ بيشتر نفع وخا@كستر, كاورس و اينجا,تكميدنمك در و [است]/
او در ميل ا@گر و است/ نافع بود, رطوبت مجفف كه چيزهاي آن مانند و كباب و مصالح پر
ا@گرتوجه و گذارند/ محّلل آن] از پس [يعني بعده دهند مسهل نخستين بود, روده جانب به
مـزاج مـراعـات و نمايند/ رجوع مدّرات به خلف, به يا باشد شراسيف و حجاب به او

دانند/ kزم حال همه در شد گفته kبا چنانچه



ا@كبري طب ١٨

/Hepatalgia; pain in the liver القانون: قاموس /١

الكبد��١ وجع در فصل[ششم]: [١٢]

پنجم, ورم/ چهارم, نفخه/ سّوم, سّده/ دوم, مزاج/ سوء يكي, است: سبب چند را اين
شرقه/ هفتم, رمل/ و حصاة ششم, شق/

بدانجا است مضبوط وي فصل در ع[ج و ع[مت را واحد هر ع�ج]: و [ع�مت
بنگرند/

شرقه در فصل[هفتم]: [١٣]

حـرارِت از بدن شدن گرم عند يا قويه رياضت [از] بعد يا نهار بر كه است آن وي
في آب آن پس افتد, اتفاق نوشيدن سرد غايت به آِب [@كه] حمام از آمدن بر و حركت
از كبد [يعني به الكبد فيشرق شود; گرم معده حرارت از ازآنكه قبل رسد بهجگر الفور
تدارك زود ا@گر است سريع@الزوال مرض, اين و شديد/ وجع معه يظهر و ميشود] ُپر آب
آن ع[متش و ورمجگر/ يا استسقا به ميانجامد درع[جش, كند غلط طبيب ا@گر و @كنند/
شديد درد باشد, افتاده اتفاق مذكور چيزهاي [از] بعد كه بارد ماء شرب [از] بعد كه است

آيد/ پديد نا@گهاني] [يعني بغتة باشد طاقت از بيرون @كه
جگـر بـر كـرده گرمتـر آب در را خرفه وقت, همان كه است آن تدبيرش [ع�ج]:
آب به كشمش] [شيرة و كنند تنطيل گرم آب به و نمايند ضماد مصطكي و سنبل و @گذارند

بعون@ا�@تعالي/ يابد صحت روز همان نوشانند @گرم



١٩ الكبد ورم در هشتم: فصل . كبد امراض

/Hepatitis; inflammation of the liver القانون: قاموس /١

الكبد��١ ورم در فصل[هشتم]: [١٤]

است: قسم چند اين,
دموي ورم در اول: قسم

شهوت و@ذهاب موضع آن در حرقت و درد و ثقل و تشنگي و است تب او, ع�مت
بـينفث خشِك سـرفة و بودن سرخ روي و زبان و شراسيف تحت ورم وظهور [طعام]
فم كه حدي به باشد عظيم و قوي ورم كه ميافتد وقتي فواق و گشتن/ عارض فواق و آمدن

محّدبي/ و مقعري ورم به است مشترك ع[مت[ها] اين و سازد/ منضغط را معده
و شود/ ظاهر اطراف برد و غشي و صفراوي قيء كه است آن مقعر ورم خاص نشان اّما
كه بدان اّما بود/ مستسهل بلكه نباشد قبض كه باشد و است بيشتر اين و باشد قبض شكم,
كه نبود بزرگي بدان ورم و نمايد همي غذا جذب و بود قوي بدن كه ميباشد احتباسآنجا
شدت سبب به هنگام اين در و دارد/ باز نفوذ از را كيلوس و سازد بند [را] غذا مجاري
قـولون جـانب به وجع حالت, اين در كه زيرا قولنج; به جگر ورم ميشود مشابه قبض
به شود ضعيف بدن قوِت كه آنجا ليكن ميدهد; رنج تهوع و قذف و ميشود محسوس
به كيلوس و را مجاري سازد بند ِعظَم, غايت از ورم و نمود نتواند غذا جذب كه حدي
شدِة علي يدلُّ kّٔنه ; رديٌّ هو و شود مستسهل شكم كه است kزم آمد, نتواند جگر سوي

ميكند قوا ناتواني و ورم شدت بر د6لت زيرا است خطرنا@ك شكم, اسهال حالت <اين ترجمه: /٢
@م/ است>/ كشنده شود همراه اسهال با هرگاه كبد ورم گفته سينا ابن كه است همين وبراي

مهلٌک>��٢/ فهو اkٕسهاُل قارَنه ٕاذا الكبِد <ورُم <الشيُخ>: قال لهذا الُقوي; ضعِف و الورِم
بود/ پيدا بول احتباس و نفس ضيق و شديد سعاِل كه است آن محدب ورم خاص نشان

آيد/ پديد كبد جايگاه در ه[لي ورم و شود/ كشيده اسفل به ترقوه و
نمايد/ روي دو هر اعراض و باشد/ مشكل كار مقعر, و محدب به بود شامل ورم هرگاه
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كه خاّصه آثار از ضعيف] و چيزي[@كم و مقعر در يا بود محدب در ورم كه باشد @گاه
[ع[مِت] درجة به ع[مت] [اين باشد, كه چون هر ليكن آيد پيدا ديگري در يافته ذ@كر
در كه شدتي و سختي به مزاحمت و وجع و شهوت ذهاب و فواق مث[ نرسد; او خاصه
و سعال كذلك و نبود/ غلبه بدان اّما آيد پديد چه ا@گر مقعري در ميشود, محدب ورِم
در كه نرسد درجه بدان اّما آيد, پديد مقعر ورم در فرضا ا@گر بول احتباس و نفس ضيق

مينمايد/ ظهور حدبّي

م/ است/ كبدي اورام تمام عموم ميكند, ذ@كر ابتدا در كه قوانين اين /١

خون قوت حسب به دفعه چند به و ا@كحل يا باسليق كنند فصد نخستين,��١ ع�ج:
قـندي سكـنجبين هـمراه انارين آب و الثعلب عنب آب و كاسني آب ازآن بعد بگيرند/

و است/ نوشته به آب آبي, جاي به و كرده ذ@كر را توضيحات اين ,٣ ج اعظم @كسير ا كتاب در /٢
قـابضه قوت داراي هم دو هر و گ.بي معني به هم و است به معني به هم لغت, در آبي البته

م/ است/ شده استعمال به معني به آبي اطباء, ك.م در ظاهرا اما هستند;

عروق دهان تا سيب و آبي��٢ قابضاتديگرچون وكذلك ندهند/ تنها اناِر آب اّما دهند;
تراشة و گشنيزتر آب و كاسني آب ابتدا در كه بايد و بيفزايد/ ورم در و نسازد تنگ را
تنقية ا@گر و نمايند/ ضماد گل روغن و وگ[ب صندل با زعفران و برگخرفه شيرة و @كدو
ادوية در روزبگذرد, سّوم چون و سازند/ داخل ضماد اين در نيز كافور باشند, كرده تمام
ورِم در بلكه شود; حاصل التحليل مع ردع تا آميزند نيز جو آرد و ا@كليل و بابونه مزبوره,
را مـاده تـا فصد; از قبل و افراط به خصوصا نبرند; كار به صرف رادِع هيچگاه دموي,
ورم مزيد تا دانند واجب اجتناب صرف محّل[ت از تنقيه از پيش وكذلك نكند/ سخت
چون نمايند; ضماد التحليل و الّردع مع بود مركب چه آن باب, اين در و نگردد/ درد و
مخلوط] [يعني يار بابونه روغن و آميخته ا@كليل و افسنتين با سرخ گل و فوفل و صندلين
قـوت, كه بايد بدو نزديك و ابتدا در مث[ است; ضروري اوقات مراعات ليكن نموده;

الع[ج@/ طريق هو كما را; محّل[ت آن از بعد و باشد را رادعات
فوا@كه آب به باشد, مطلوب ا@گر تليين بهر و دهند كمتر مدرات بود, مقعر به ماده ا@گر

است/ مفيد آن مانند و كاسني شيرة با فلوس مغز صورت, اين در و ورزند قناعت
قـبض را طـبع ليكـن نـدهند; مسهل و كنند ادرار به اعانت بود, محدب به ماده ا@گر
صفت دهند: قرص اين بود, اkسهال مع ورم كه آنجا و است/ الم مزيد قبض, كه نگذارند
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هر زراوند, و لك درم; پنج يك هر از وزرشك, ُسرخ گل و طباشير و حماض تخم آن:
رّب و مـثقالي/ يك هـر سازند قرص بيخته و كوفته درم, نيم زعفران, درم; يك واحد

فصد/ از بعد اّما اينجا در داد توان انار يا بزرگ ريواِج
صفراوي ورم در دوم: قسم

وقـي نـبض سـرعت و بـول نـاريِت و است براز و روي و زبان زردي وي, ع�مت
و صغار/ بثوِر به شدن متبّثر زبان, و بودن مفرط تشنگي و قلق و التهاب شدت و صفراوي

آيد/ پديد زبان بر سياهي درآخر, كه باشد
وي, طـبيخ در و بـجوشانند مهك بيخ و كاسني تخم ورمي, سّدة تفتيح براي ع�ج:
و سرد شربتهاي تبريد, براي و نوشانند/ كرده مخلوط] [يعني يار ترش قندِي سكنجبين
راوندي يا ساده سكنجبين همراه آلو شراب و نيلوفر شراب چون نبود, آن در قبض كه تر
ضماد سركه و كاسني آب و گ[ب و صندل و جو آرد برجگر, و آن/ مانند و داد بايد

بيفزايند/ كافور اندكي شود, زياد] تبريد ضرورت[به ا@گر و نمايند/
گل چهار و فوا@كه آب اسهال, بهر و بود/ مناسب اسهال بود, مقعر به ورم كه پسآنجا
نـيكوترين نـموده مـخلوط] [يـعني يـار بـادام روغن و آميخته شنبر خيار فلوِس همراه
اين در اطبا بعضي چند هر اسهال بهر و دارند/ كوته ادرار از دست اينجا, در و دواست/
بيشتر او ضرر كه داد نبايد زنهار كه است آن حق ليكن فرمودهاند, محموده و هليله مرض

اوست/ نفع از
اّما نمايند رعايت ادرار به و دارند باز مسه[ت از دست باشد, محدب به ورم كه آنجا
م[يم حقنة قبض, رفع بهر و است/ آفات باعث قبضشكم, كه [زيرا] ندارند; روا هم قبض
ُتِدرَّ أو حدبيٌّ الورُم و ُتسِهَل أْن ٕاّيا@َك <و القرشي>: قال و كند/ كفايت خفيفه مطبوخات و

ُيوِلَم الطبيعِة اعتقاُل و ُتضِعف و القوُة ُل ُتحلِّ اkسهاِل افراُط و الورُم/ فيعمُّ رٌي مقعَّ الورُم و

مقعر ورم در نيز و نزنيد اسهال به دست كبد محدب ورم در هيچگاه ميگويد: <قرشي ترجمه: /١
نيز و كند/ سرايت كبد كل به تنها مقعر يا محدب از ورم ميشوند باعث زيرا نياوريد; ادرار @كبد,
سبب به طبيعت, اعتقال كه همانطور ميآورد; ضعف و ميبرد تحليل به را قوت اسهال, افراط

م/ باشد>/ داشته وجود دفع در ميانه حالتي بايد پس است; آور درد كبد, بر تنگي ايجاد

قـبض به و باشد مستسهل خود به خود طبع هرگاه و بالتوّسِط>��١/ فعليَك بالمزاحمِة;
برند/ كار به شد مذكور دموي در كه قرصي آيد, حاجت
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بلغمي ورم در سّوم: قسم
روي عض[ت استرخاي و روي ترّهل و است زبان و براز و روي سپيدي وي, ع�مت
در نرم آماس بود, محدب در ورم ا@گر و نابودن/ شديد درِد و تب [و] بودن كم تشنگِي و
نشان و كمتر/ درد و باشد بيشتر ثقل بلغمي, ورم در كه دانست بايد و شود/ محسوس آنجا

شد/ گفته اّول قسم در مقعر, در يا است حدبه در ورم كه آن

اذخـر, فـقاِح و اذخـر بـيخ بـاديان, بيخ كرفس, بيخ برند: كار به كه تقعيري در كه حقنه صفت /١
انـجير و مـويز و دقـيق قـنطوريون و تـربد غـاريقون, پـودنه, زوفا, غافث, حشيش انيسون,
جگـر, بـر تـطليه جـهت و كـنند/ حقنه آميخته سرخ شكر آن در و نمايند صاف و بجوشانند

آميخته/ سوسن روغن به است زعفران و مشك ادويه, نيكوترين

درم نـيم و فـيقرا ايـارة درم يك از كـه حـّبي و كـنند/ حقنه��١ تقعيري, در ع�ج:
دهند راوند قرص يا افسنتين قرص صباح, و بخورانند/ خواب وقت باشند ساخته غاريقون
كاسني بيخ و نانخواه و باديان و انيسون و كرفس تخم طبيخ دهندچون مدّرات حدبّي, در و
ادرار, به يا اسهال به تنقيه از پس و كرده/ مخلوط] [يعني يار گرم بزوري سكنجبين با
مصطكي و اذخر فقاِح و كرفس تخم و انيسون و گلسرخ از كه قرصي تسخينجگر, جهت
و تيهو و بخورند/ باشند ساخته زعفران و فوه و منّقي ولِك راوند و اسارون و سنبل و
به تغذيه, بهر تنقيه, از قبل اّما نمايند; تناول پخته دارچيني و مري و زيت و نخود با دراج

خورد/ نتوان ديگر چيزي بادام شيره با بنوماش يا نخوداب جز
سوداوي ورم در چهارم: قسم

سودا آمدن بر جهت است وسپرز درجگر كه مجرايي بين ما است سّده وقوع او, سبب
سپرز/ به ازجگر

نمايان صلب چيزي پهلو زيردندانههاي راست جانب در كه است آن وي ع�مت و
گاه و شود/ درشت زبان و گردد فاسد او رنگ و شود kغر بدن و نبود تب و درد و شود
گاه و گردد/ ص[بت و تحّجر مزيد و آيد پديد مزاج در حرارت مذكور اورام به كه باشد
ضـربه سـبب به كه جگر ورم و آيد/ پديد ضربه سبب به جگر در صلب ورم كه باشد

آيد/ گفته جدا قسم به شود, ياسقطه
و كرفس تخم و كاسني تخم و باديان از جّ[بي روز هر ماده, پختن بهر نخستين, ع�ج:
مغز و مرغ ازچربي كه مرهمي ورم, ساختِن نرم بهر و آن/ مانند و بدهند نبات و @گاوزبان
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تليين براي كه اضمده و ديگر مراهم وكذلك نمايند ضماد باشند ساخته سنبل و گاو ساق
و انجير و كرنب و حلبه آرد است: مفيد غايت به ضماد, اين و است/ مخصوص ص[بت
هرم به جمله روغن, و سفيد موم و الّطيب سنبل و صندل و ُسداب و ا@كليل و اشق و مقل
و شود نرم لختي كه آن از بعد و نمايند/ ضماد برجگر و است معمول چه چنان بسرشند
بزوري وسكنجبين مآءاkصول استفراغ, جهت و كوشند/ ماده استفراغ در يابد, نضج ماده
و ـوس السُّ اصـل و بالگنو و سنا و افتيمون از كه مطبوخي كذلك و داد/ بايد عنصلي و
همراه و تنها نجاح معجون و كرده/ شيرين بهشكر و باشند ساخته كاسني تخم و @گاوزبان
آيد/ پديد زودي به وي نفع و آيد حاجت فصد به كه باشد و است/ سودمند نيز مطبوخ اين

فـقاح تـلخ, قسـِط مـّرصاف, دارچـيني, درم; دو يك هـر زعفران, و سنبل دوآءالكركم: صفت /١
كركم, و بسرشند/ مصفي عسل با بيخته كوفته است, دارو شش جمله درم, يك يك هر اذخر,

است/ زعفران
و افـيون بلسان, عود مّرصاف, الطيب, سنبل تلخ, قسط زعفران, [سائله], ميعه آثاناسيا: صفت /٢
دارو ده كه] [را جمله درم, سه مهك, بيخ درم; دو غافث, عصارة درم; يك يك هر سليخته,
نـاقص و است مـنفذ آثاناسيا, معني و بسرشند/ مصفي عسل چند سه به بيخته و كوفته است
دوآء@الذئب وي ترجمه بعضي و است] ا6مراض ناقض يا ا6مراض منقذ آن, صحيح [@كه امراض

ميگويند/ اثاناسيا را او ميافتد, وي در گرگ جگر كه تركيبي هر لهذا @گفتهاند;
يْك هر زعفران, و مصطكي مر, درم; دو الطيب, سنبل درم; پنج سرخ, گل مقل: قرص صفت /٣
دارو هشت كـه] [را جـمله درم, سه مقل, درم; نيم و يك يْك هر تلخ, بادام قسط, درم; يك

سازند/ اقراص عسل با [است]
رّب كشـوث, تـخم راونـد, مـغسول, لك فـّوه, غـافث, عصارة كبير: زرشك قرص صفت /٤
مغز و منّقي زرشك درم; سه يك هر الطيب, سنبل و مصطكي كاسني, تخم طباشير, السوس,
و درم يك زعفران, درم; شش يك هر ترنجبين, و سرخ گل درم; چهار يك هر خيارين, تخم

دواست/ شانزده جمله سازند/ اقراص سرشته ترنجبين آب به بيخته و كوفته نيم,

كبير��٤ قرصزرشك و مقل��٣ اقراص و اثاناسيا��٢ و تنقيه,دوآءالكركم��١ از پس

است/ مفيد نيز را بلغمي ورم اقراص, اين و /٥

مراعات بود, حرارت مزاج در كه آنجا و است��٥/ مفيد غايت به مرض اين در كه دهند
باشد حال مناسب آنچه است حاذق طبيب حدس بر جزئيات, اين و است/ ضروري وي
كه است زيرباجات نبود,نيكوتريناغذّيه, ا@گرحرارت اّما غذا/ در وچه دوا در بكند;چه
نيز و باشند/ ساخته دارچيني و زيره و سپيد وشكر ومري زيت و رطبه ابازير و پياز با
بدين خاصه است; مفيد بسيار را جگر ُصلب ورِم نوشيدن, حرارت فقدان عند شتر شير
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هليله و كابلي هليله از كه سفوفي و كنند شيرين قند به و شتربگيرند شير پياله طريق:يك
مقدار باشند, ساخته درم يك هريك باديان, انيسون, كرفس, تخم درم; سه هريك سياه

بنوشند/ شير آن وي باkي و بخورد سوف اين از مثقال دو
شود عارض سقطه و ضربه از كه جگر ورم در پنجم: قسم

است/ سبب تقدم او, ع�مت
از و بدهند/ آميخته اسبغول لعاب به سائيده درم يك را ارمني گل و زنند رگ ع�ج:
و سازند سفوف بيخته و كوفته دارچينِي درم يك و فوه مثقال يك و راوند مثقال يك
و ارمني گل و راوند گويد: سينا> <ابن و بنوشانند/ آميخته بنفشه شراب با آن از درم يك
ضماد مناسبه ادويه و وي/ خوردن است مفيد كه كردهام تجربه باب اين در الآس, حب
درم, دو موميايي, درم; سه يك هر راوند, و مقشر نخود [مناسب]: ضماد صفت نمايند/
و كوفته اجزا ديگر و بگدازند ديگر روغن يا سوسن روغن يا بنفشه روغن در موميايي
مصطكي و مقل و الغار حب و زعفران و عود ديگر: نهند/ ورم بر و بسرشند اين در بيخته

كنند/ ضماد آميخته موم و ديگر روغن يا سوسن روغن به و بگيرند مساوي سنبل و
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/Myositis القانون: قاموس /١

است شكم در كه عض4ت��١ ورم در فصل[نهم]: [١٥]

فرق و اين ذ@كر اورامجگر بعد[از] لهذا ورمجگر; به ميشود مشتبه ا@كثر در ورم, اين
شكـم طول در يكي, است: زوج چهار همگي شكم عضلههاي كه بدان آمد: kزم بينهما
و گشته كشيده عرضشكم در زوجديگر, و عانه/ عظم تا غضروفحنجري از يافته امتداد
شده متقاطع صليبي تقاطع به ديگري بر يكي كه نوعي به اند واقع موّرب باقي زوج دو
غاير كه عضله در هرگاه پس غضروفحنجري; تا خاصره از و عانه تا شرسوف از است
شبيه ورم اين شكل كه آن از آيد, پديدار آماس جگر سمت به مايل مورب[و] و است
گردد مشكل امتياز بصر, حِس از آن تبعيد و توريب واسطه به و ورمجگر بهشكل است

آمد: واجب بينهما فرق لهذا قعرجگر; در يا است عضله در ورم @كه
به ا@گر خاصه نماياننگردد; چندان و باشد شكل ه[لي جگر ورم كه: است آن فرق
به باشد حدبةجگر به ورم چه ا@گر فربه مردم در كه باشد فربه مريض يا بود مقعر سوي
بطن و بول احتباس چون است آماسجگر لوازم از كه عوارضات ديگر و نميدرآيد/ نظر
يا ياعريض باشد مستطيل كه عضلي ورم خ[ف به بود; پيدا همه آن جز و شهوت ذهاب و
موش دم همچون دقيق ثاني, طرف و بود غليظ او طرف يك باشد, كه هرچون و مورب/
كه عوارضات از و بود/ نمايان بيشتر و نباشد شكل ه[لي هرگز و گويند/ الفار ذنب @كه
مستطيل عضلة در ورم هرگاه و الكبد/ لس[مت نباشد پيدا هيچ است جگر ورم kزمة
<صـاحب قـال و دهـد/ گـواهـي آن بـر تـرقوه] كشـيدگي [يـعني ترقوه به انجذاب افتد,

مينهد, 6غري و خشكي به رو شكم پوست كه ديدي هرگاه گويد: اقسرائي <صاحب ترجمه: /٢
م/ دارد>/ وجود كبدي ورم كه بدان پس

كبدٌي>��٢/ الورَم أنَّ فاعلْم اليبوسِة و الُقْحِل الي ُيباِدُر المراَق رأْيَت اذا <و اkقسرايي>:
مسهل و كنند فصد ابتدا در يعني نخستين كه است آن كلي تدبير اينمرض, اندر ع�ج:
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و نكنند/ ماده تحجِر خوف رادعه استعمال از و نمايند ضماد صرف رادعة ادويه و دهند
بخ[ف ننمايند; قوت انح[ل وخوف فرمايند ضماد صرف محّلله ادوية انتها, به نزديك
است/ ممنوع انتها در فقط محّل[ت و ابتدا در تنها رادعاِت استعمال وي در كه ورمجگر
انتظار و بشكافند آهن به و بشتابند گردد, ريم و نهد جمع به روي ماده هرگاه فايده:
لبث طـول بـه كه است خوف تمهل در كه زيرا شد; خواهد منفجر ادويه به كه نكشند
به و شود منفجر اندرون جانب به كه باشد و را/ صفاق و عضله بسازد متعفن و متأ@ّكل

گردد/ متعدي احشا



٢٧ كبد دبيلة در دهم: فصل . كبد امراض

/Hepatic abscess واعظي: معالجات /١

كبد��١ دبيلة در فصل[دهم]: [١٦]

پديد سرد ورم عقب بيشتر درجگر ص[بت كه چنان افتد; گرم ورم عقب بيشتر اين,
تحليل يا نيست: بيرون حال سه از باشد, موضع چنين در كه ورم هر كه دانست بايد و آيد/

گردد: دبيله و شود ريم و آرد جمع به روي يا شود صلب يا هواk@كثر و يابد
حال روز به روز و آيد پديد صحت و شود طرف بر اعراض كه است آن تحليل نشان

گردد/ نيك
ص[بت/ با محكم چيزي شود محسوس كه است آن ورمجگر ص[بت نشان

چـون اعراض جميع و درد و تب كه است آن گشتن, دبيله و شدن جمع ع[مت اّما
و گردند افزون و مشتد همه كبد نخس و حرقه و روي سرخي و شهوت ذهاب و تشنگي
و شود]/ دشوار [يعني متعسر پهلوها بر و شود ممكن] غير [يعني متعذر پشت بر خفتن
و انفجار نشان آرند: خفت به روي اعراض همگي و گردد پخته و آيد گرد تمام ماده هرگاه
در سبب بدان و برآيد ازآنجا ماده و افتد بدن در نافض قشعريرة كه است آن وي شكافتن
اسهال به يا نباشد: بيرون حال چهار از برآيد جگر از كه ماده و آيد/ پديد سبكي @كبد
اين و گردد مستفرغ ادرار به يا افتد/ تقعيري ورم در بيشتر اين و قيء به يا شود مندفع
فضاي جانب به نمايد ميل يا كند سر كليه ناحية به [و] بود محدب در ورم كه است وقتي
اين در و ميشود/ جمع آنجا در زقي استسقاء آب است[و] امعا و ثرب مابين كه جوفي
بدين ماده از بعضي كه آنجا مگر نميآيد پديد ريم از اثري قيء و براز و بول در صورت,
به بتمامه ماده توجه هرگاه اّما آيد/ بر يا@كليه امعا و معده سوي به بعضي و گرايد موضع
حـالت ايـن در نشـود, ظـاهر ريم از چيزي براز و بول در و باشد مذكور فضاي جانب
كرد/ توان آماس شدن پست و اعراض خفت و قشعريره حدوث از ورم انفجار بر استدkل
بـايد و گردد/ محسوس ماده انصباب گرانِي است, فضا از جانبي كه معده باkي ايضا و
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ماده نضج دليل بود, سپيد ريم ا@گر براز: و بول در آيد بر سو برون ماده كه آنجا دانست
بود/ نضج قصور نشان باشد, دردّي مشابه ا@گر و باشد/

تليين و حجامت و فصد به بشتابند مينهد, جمع به روي ماده كه بدانند هرگاه ع�ج:
جمَع <kٔنَّ ماند; باز جمع از و شود مستفرغ ماده كه باشد تا رادعات استطلآء و طبيعت

م/ است>/ مذموم كبد چون رئيسي عضو در خصوصًا احشاء در ماده شدن جمع <زيرا ترجمه: /١

سود تدبير اين هرگاه و بمحموٍد>��١/ ليَس الرئيِس العضِو في خصوصا اkٔحشاِء في الماّدِة
ضماد پزنده چيزهاي شود, مجتمع ماده و كرد تدبير] [اين نتوان مانعي سبب به يا ندهد
شود, مندفع قيء يا براز يا بول در و سركند و گردد پخته چون و شود/ پخته زود تا @كنند
گ[بآميخته است قند شربت كارآيد, اين به وآنچه گردد/ پا@ك بتمامه تاعضو دهند مدد
تـخم شـيرة كـذلك و است/ مفيد واحد هر مآالعسل يا تنها مآءالشعير يا سكنجبين با
مـخلوط] [يـعني يار نيلوفر شراب و خشخاش و عناب شراب با خربزه تخم و خيارين
هريك و باشد/ نبات و انيسون و باديان و كرفس بيخ و زوفا از كه جّ[بي وهمچنان @كرده/
حال تقاضاي و تب نابودن و بودن حسب به و حرارت بقية قدر به است, مذكور كه اين از

بدهند/
آن كه اشيايي با است ملحمقروحجوف كه چيزي اينبگذرد, شرب از ساعت دو چون
دم و است كندر روياننده, گوشت يعني ملحم دوآء و بنوشانند/ آميخته رساند بهجگر را
گل و كاسني تخم و مصطكي صفت: است: مفيد غايت به دوا, اين و آن/ مانند و اkخوين
مـثقال دو واحـد هر طباشير, و سرخ گل سياوشان, خون كندر, مثقالي; يك هر ارمني,
يـعني مـوصل, و مـبدرقه ادويـة و [بنوشند]/ درم دو [و] سازند سفوف بيخته و @كوفته
يا مانندآندرسكنجبين كرفسو تخم كاسنيو تخم است: اين ملحماتبهجگر, رسانندة
الحملومصطكيوراوند لسان تقويتجگر,صندلو قبضو براي ايضا مآءالعسلآميخته/
ومانند قبضچونعودوزعفران اشياءذيعطريهو ولكضمادسازند/وجهتحفظقوت,
اينمرضتوانخورد, غذاييكهدر و نمايند/ استعمال موافقه ادهان اطليهو و اشربه از آن
و باشند/ ساخته وشكر بادام روغن و سپيد نان لباب از كه استوحريره ماهيصخري

كرده/ شيرين قند به تازه وشير گوشتطيور برشتو نيم بيض @كذلكصفرة
و گرده سوي به ا@گر و خفيف/ اما دهد مسهل بود, مايل روده جانب به ماده ا@گر تنبيه: [١٧]



زقـي استسقآء ع[ج به نهد, رو جوفي فضاي به ا@گر و دهند/ مدّرات باشد, مايل مثانه
يخفي>/ k كما اعسر و اصعب هذا <و كنند/ تدارك

كبد سطح بثور در فصل[يازدهم]: [١٨]

پيدا درجگر سوزنش و حرقت كه است آن وي ع[مت و است/ الوقوع نادر علت, اين
نيزبثور موضع آن پوست بر كه باشد و آيد/ پديد است مذكور گرم مزاج سوء آنچه و بود/

افتد/ نافض و قشعريره كه باشد و شود/ ظاهر
تدبير تبريد, و ادرار و اسهال و فصد از يافته ذ@كر مادي حار مزاج سوء در آنچه ع�ج:

اعلم/ ا� و برند كار به حاجت حسب به اغذيه و اشربه كه بايد و است/ اين

الكبد خفقه در فصل[دوازدهم]: [١٩]

نادر نيز وي و شود متحرك اخت[جي حركت به و بطپد جگر كه است آن علت اين
است سّده وقوع علت, اين سبب و است/ خالي مرض دو اين از كتب ا@كثر لهذا است; الوقوع
و مـيجهد كـه را خـود جگر آدمي دريابد اوقات بعضي كه آنست ع[متش و جگر/ در

م/ گويند/ ناقور را چيز آن كه است گاو شاخ مانند چيزي در دميدن نقر, /١

هنگام و شود زايل و بماند لحظهيي كيفيت, اين و را/ آن ميكند نقر��١ ناقري كه پندارد
المـي خـفقه, در كـه باشد و گردد/ محسوس سر سوي به ابخره تصاعد حالت, آن زواِل

كند/ عرق پيشاني كه باشد و درجگر/ آيد پديد تمددي
و راوند و زعفران و ماميران وي در كه بزوري كبد,سكنجبين سّدة تفتيح براي ع�ج:
و اقحوان و كشوث و اذخر خلط, تنقية وجهت بدهند/ باشد مناسبه مفتحات آن مانند
استعمال حاجت حسب به شد گفته سّده در وآنچه برند كار به غافث و افسنتين و شاهتره

نمايند/
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/Hepatic calculus; hepatolith القانون: قاموس /١

الكبد��١ حصاة در فصل[سيزدهم]: [٢٠]

آن وي ع[مت و آيد/ گفته الكلي حصات مبحث در كليه مرض در حصاة, تولد سبب
عارض نمايد, ميل سويجگر به كيلوس صفوت و شود هضم معده در طعام هرگاه كه است
آن از عامه, ص[بت قيد و نبود/ عامه ص[بت و ورم و بود kزم دردجگر و خلش و @گردد
و الحصاة موضع هو <و شود/ ملموس ص[بت اجزاءجگر بعض در كه باشد گاه كه @كرديم

است>/ كليه در سنگريزه تشكيل محل ص.بت, محل اين <يعني ترجمه: /٢

خون زير باشد, فراخ رگ سر و ايمن باسليق خاصه كنند, فصد هرگاه ايضا و الّرمل>��٢/
فَغَسْلُته كثيرًا رمً[ َدِمي في و َفَصْدُت <ٕاّني <السديدي>: قال و يابند/ در رمل به شبيه چيزي
يتولَُّد الّرمَل أنَّ ْيَقْنُت فٔا َكِبدي في الع[مات هذِه كنُتأَجُد و بزيقًا َرْم� فَوَجْدُته اْمَتَحْنُته و

وقتي و شد خارج شن زيادي قدر خونم در ديدم و نمودم فصدي من گويد: <@كازروني ترجمه: /٣
بيماري ع.ئم [يعني ع.مات اين چون و هستند لزج شنهايي كه ديدم كردم, بررسي را آنها

م/ ميشود>/ متولد سنگ كبدم در كه كردم يقين پس داشتم, خود در را الكبد] حصاة

فيه>��٣/
[يعني بعده و بدهند/ آيد گفته كليه حصات در كه حصات منّقيات نخستين, ع�ج:
اين ع[ج گفتهآيد, حصاتالكليه در هرچه و گرداند/ پا@ك تا نوشانند مدّرات آن] از پس

است/
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/Atrophy of liver القانون: قاموس /١
/hepatic cirrhosis واعظي: معالجات

الكبد��١ تصّغر در فصل[چهاردهم]: [٢١]

باشد;چنانچه ُخرد [ايشان] اسباب,جگر از سببي به مردم بعضي در كه دانست بايد
واسطة به شود, خود معتاد از بيشتر غذا هرگاه پس بود; كليه مقدار به كه است ممكن
نمايد ثقل و تمدد و آkم و سدد احداث و نگنجد وي در كيلوس صفوت حجمجگر, صغر
اخت[ف و ذرب به كه باشد و گردد/ مختل هضْم و شود ضعيف وي قواي سبب بدان و

انجامد/
و آيد/ پديد ا@كثر درجگر, نفخ و وسّده باد و گراني كه است آن مرض اين ع�مت و
كـوتاهي و بـدن ضعف و جگر/ بر آرد گراني شود, خورده المقدار معتدل چه ا@گر غذا

دهد/ گواهي آن بر رگها باريكي و خلقت اصل در انگشتان
نيم مرغ تخم زردة چون باشد النفوذ سريع و الغذا كثير و الحجم قليل هرچه ع�ج:
چند كرت[يعني چند متفرقخورند غذا و كنند/ تناول وكبك بّره و مرغ گوشت و پخت
و جگـر منّقي و مسهل و مدر چه هر ادويه از محافظت, جهت و اندك/ اندك دفعه]

فيقرا/ ايارج و مآءاkصول و بزوري شربت چون برند; همي كار به بود محّلل و ملّطف
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/Hepatic diarrhoea القانون: قاموس /١

الكبد��١ قيام در فصل[پانزدهم]: [٢٢]

و دمـوي و غّسالي و قيحي است: نوع شش وي و جگر/ اسهال از است عبارت اين,
خاثري/ و صديدي و صفراوي

قيحي در اول: نوع [٢٣]
است/ دبيلةجگر انفجار وي, سبب و گويند/ را ريم قيح,

شد/ گفته دبيله [در] [ع�ج]:
غّسالي در دويم: نوع [٢٤]

است/ ضعفجگر وي, سبب و باشند/ شسته گوشت وي در كه بود آبي همچون اين,
گوشت خوردِن به غسالي اسهال كه آنند بر اطبا بعضي و شد/ گفته نيز آن [ع�ِج]

است/ گفته مجرب را اين <بوعلي> و شود زايل مويز
دموي در سّوم: نوع [٢٥]

افتد: سبب سه از و گويند/ كبدي ذوسنطارياي را نوع اين
سبب بدان و ايستد باز آن جز و باسور و طمث و رعاف چون معتاد نزِف كه آن يكي,

امعا/ سوي به كند دفع را آن طبيعت پس دهد, ايذاء و شود پر درجگر خون
ميرسد او تغذية به كه خون و گردد منقطع پا و دست چون ك[ن عضو كه آن دوم,
مندفع امعا به را آن نيز جگر و بازگردد جگر به نموده گرد] عقب [يعني القهقري رجع
شـديد ربـِط كه دانست بايد ميگيرد/ تقليل زمان طول از بعد اسهال, قسم اين و سازد/
به ذوسنطاريا احداث و غذا امتناع در ك[ن], اعضاي [يعني مذكوره اعضاء مديد زماني

است/ قطع منزلة
آن از نه زمان, طول در افتد [@ك[ن] عضِو قطع از كه دموي اسهال آن تقليل سبب تنبيه:
بـاز است عـضو آن نصيبة كه خوني توليد از پس بيابد آ@گاهي قطع از طبيعت كه است
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سـير تغذيه كثرت از مقطوع اعضا مدت, طول در كه است آن جهش و بلكه ميايستد;
پس ميشود كم نيز غذا تناول شهوِت سبب بدان و ميخواهند كمتر را غذا پس ميگردند

ناچار/ ميگردد كم نيز خون
اعضا سوي به نگردد منقسم خون سبب ن بدا و افتد درجگر اتصال تفرق كه آن سّوم,
سبب و آيد/ فرود امعاء به آنجا از و آيد بر باب جانب به ترشح سبيل بر و بايد چنانچه
يا ضربه يا انجامد شق به كه امت[ كثرت يا است جگر گرم ورم انفجار يا اتصال, تفرق

جزآن/ و قويه سقطة
آن اkتصال تفرق وقوع بدون درجگر بود خون امت[ي سببش كه كبدي قيام ع[مت
احتباس و امت[ تقديم و بود/ متباعد اوقات به و آيد بيرون كثير مقدار دفعة كهخون است
خراش ع[مات از و بيمار/ دريابد نواحيجگر در الم و گراني و دهد/ گواهي معتاد سي[ِن
از كه دانست بايد و نباشد/ هيچ براز با مختلط خون آمدن بر و امعاء وجع چون روده
باشد; روده از بخ[فآنچه زيادهشود; وي بوي زمانبگذرد, چند هر و آيد چه هر جگر
دموي كبدي اسهال ع[مت اّما آيد/ گفته تفصيل به فصل اين آخر در بينهما فرق چنانچه
آن بر وي موجبة اسباب تقدم و نبود/ فترات به كه است آن افتد, اkتصال تفرق از @كه

است/ امت[ييشريك با ع[مات باقي در و دهد/ @گواهي
پديد ضعف كه مادام اونكوشند حبس به كه بايد بود, [دموي] امت[يِي چه آن ع�ج:
اشرف امعا از كه ريزد ديگر عضوي به ماده كه است خوف وي حبس در كه زيرا نيايد;
طبيعت تا كنند فصد ضعف ظهور از قبل كه است آن صواب پس دماغ; و دل چون بود
[يعني را بيمار دريابد زمانحكيم آن باشد, نموده روي ضعف چون ا@گر] [و شود/ سبك
آن ا@گر و استخراج/ غير به سازد مايل جايي به را ماده كه بايد كند], مراجعه بهحكيم تازه
اسهال به بدانچه نسبت كه گيرد مقداري خون ليكن كند; فصد بيند, مصلحت هم وقت
و پايها و دستها كه است آن اماله طريق و بخشد/ ضرر بي فايدة تا باشد كمتر ميبرآيد
حـدت ذي خون كه بدانند هرگاه كه دانست ببايد و بندند/ بر سخت خصيتين و قدمين
ضعف خوف چه ا@گر كوشند اماله و استفراغ به حال در خراشيد, خواهد را روده و است
چون دهند قابضات بود, باقي اسهال و باشند كرده اماله و استفراغ آنكه از پس [و] بود/

آن/ مانند و آميخته الحمل لسان آب و خرفه تخم شيرة در كهربا قرص
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كلي منع بود تب با [ا@گر] كه ابتداء در خاصه مرض; اين در است واجب غذا تقليل
او نكايت دفع و سبب ازالة نخستين افتد, اkتصال تفرق از آنچه و غذا]/ است[ازخوردن

التيس, لحية عصارة گلنار, راوند, ارمني, گل ا6خوين, دم نشاسته, طباشير, مذكور: قرص صفت /١
بدهند/ الحمل لسان آب به حاجت حسب به سازند اقراص و بگيرند بايد كه مقداري يك هر از

دهند��١/ ملحم و قابض اقراص پس @كنند
صفراوي قيام در چهارم: نوع [٢٦]

نـباشد, قـوي دافعه ا@گر كه است ظاهر و دافعه/ قوت و صفراست كثرت وي, سبب
ننمايد/ فضول دفع طبيعت

آنچه و باشد/ سوزش و گرمي درجگر كه است آن كبدي و صفراوي اسهال ع�مت و
و افتد معده خ[ء در بيشتر اسهال, اين و آيد/ پديد است مذكور كبد حار مزاج سوء در
جريان هضم آخر در باز و صفراء]/ [طريق لسّدالطريق گردد; سا@كن كنند تناول غذا چون

ميشود>/ دفع رودهها و معده سوي به آنجا از سپس و ميرود كبد به ابتدا كيلوس <چون ترجمه: /٢
م/

نشـان از ايـضا و اkٔمعاِء>��٢/ و المعدِة ٕالي َله دفِعه و الكبِد ٕالي الكيلوِس <ِلنفوِذ نمايد;
بـه كبدي اسهال كه شرطي به باشد خالي امعاء سحج ع[مات از كه است كبدي اسهال

باشد/ نكرده امعا در سحج احداث ايام مرور
بـه مـيشود مـنجر اسـهال اين منع كه ندهند قوابضات و نكنند حبس زنهار ع�ج:
متوجه او مزاج تعديل به و كوشند تنقيةجگر در كه است آن صواب پس عجال; ه[@كِت
و است/ نيكو غايت به اينجا در مآءاالشعير و است/ مذكور مزاج سوء در بدانچه @گردند
از پس و عناب/ شراب و شيرين انار شراب نبودچون قبض آن در كه مطفيه اشربة @كذلك
خطمي تخم طبيخ با انجبار شراب و خشخاش شراب بود, باقي اسهال ا@گر تعديل و تنقيه

[بدهند]/
باشد جگر از كه صديدي قيام در پنجم: نوع [٢٧]

است او تـابع و جگـر در است خـون احتراق وي, سبب و گويند/ را زرداب صديد,
جوهر از مائي جوهر افتد, احتراق درجگر چون كه است ظاهر و اخ[ط/ ديگر احتراق
المـائي الجـوهر ذلك <و امـعا/ سـوي بـه مـيگردد مندفع [و] گشته متميز ارضي يابس

هوالصديد>/
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بر گ[ب و صندل ايضا و شد/ گفته صفراوي در كه است همان اين: ع�ج و ع�مت
دل و جگـر اخ[ط احتراق, از تا است ضروري نمودن, هوا تبديل و نهادن جگر و دل
اين و است/ مفيد غايت به كردن راست دست از اسليم فصد اينجا, در و نشود/ سوخته

بست/ بايد تدريج به نيز را اسهال
كبدي خاثرِي قيام در ششم: نوع [٢٨]

را اين و قوام/ و دررنگ بود دردّي مشابه كه گويند را غريب جسم و غليظ شيء خاثر,
ا@گر كه زيرا شود; منفجر نضج استكمال از قبل كبد دبيلة كه آن يكي است: سبب سه نيز
القوام معتدل و سفيد ميشود], خارج مايستخرج[يعنيآنچه منفجرشود, يافته تمام نضج
كه است روشن و آيد/ بر اسهال به و بگشايد باشد درجگر كه سّدهيي كه آن دوم, باشد/
كه آن سّوم, موضع/ حرارت از ُدردّيت به ميگردد مستحيل طولمكث سبب به سّدةجگر
از كه پيداست و مينمايد/ روي شديد عطش از چنانچه افتد; كيموس در مفرط احتراق
باقي است غليظ آنچه و ميشود فاني كيلوس صفوف از است لطيف آنچه احتراق, شدت

م/ رسوبات>/ چون گنديده و <بدبو ترجمه: /١

كالدردّي��١/ حمائتا <منتنا ميماند
نابودن/ امعاست آفت kزمة كه پيچش و است سبب تقدم اين, ع�مت و

ضعف خوف كه تا ننمايند مبادرت حبس, در و كند/ تدارك سبب حسب به ع�ج:
ايـنجا در كـه گفتهانـد ايضا و است/ اين ع[ج صفراويست, در چه هر و نبينند/ شديد
خرقة به اعضا ماليدِن و دارد/ سود غذا هضم از بعد مثلث و است/ مفيد پودينه معجون

است/ نيزنيك كبابجگر و ميدهد/ نفع درشت
منجر امر ا@كثر در مزمنگردد, افتدچون خاثر و صديد و صفرا از كه كبدي قيام فايده: [٢٩]
مـختلط خون با مذكوره اخ[ط گاهي كه است آن وي نشان و امعاء/ سحج به ميشود
كه الم شدت از گاهي و بيمار بيايد راحت قيام عقب گاهي و نامختلط گاهي و برآيند

شود/ غشي به قريب امعا در شديد وجع كند, واجب امعا جراحت بر اخ[ط مرور
مراعات وجود با كه است آن تدبير آيد, پديد سحج كبد قيام با هرگاه كه دانست ببايد
چنانچه دهند مغري چيزهاي امعا سحج جهت شد, گفته چنانچه او مزاج تعديل و جگر
خرفة تخم الحمل, لسان تخم اسبغول, صفته: است/ مفيد دوا اين و است/ مذكور سحج در
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درم; دو يك هر عربي, صمغ نشاسته, درم; هريكيك مقشر, خبازِي تخم بنفشه, مقشر,
هم به جمله و بكوبند نرم را همه بارتنگ و اسبغول سواي درم, نيم و يك ارمني, @گل
بسابند] [يعني كنند لت گرم آب در و بگيرند سفوف اين از خواهند كه مقداري و آميزند

بنوشانند/ آميخته گل روغن و
امر از سبب بدان و پندارند معوي اسهال مردم و بود كبدي اسهال كه باشد بسيار تنبيه: [٣٠]
كثيرًا قومًا kٔعرُف <ٕاّني گويد <جالينوس> چنانچه شود; ه[@ك بيمار و باشند غافل @كبد

چون ولي شدهاند مبت.ء بيماري اين به كه ديدم را زيادي افراد من ميگويد: <جالينوس ترجمه: /١
م/ مردند/ نميشناختند ذوسنطاريا نوع دو اين فرق آنها معالج پزشكان

ذوسنطاريا>��١; من النوعين بيَن بالتفرقِة اkٔطّبآِء َمعرفِة لقّلة فَهلَكوا المرَض هذا مرُضوا
نيفتد/ غلط تا كند فرق معوي و كبدي ذوسنطارياي در كه است واجب را طبيب پس

اّمـا است; امـعا قرحـة وي, ترجمة و است يوناني لفظ ذوسنطاريا, كه بدان ا@كنون,
نامخوانند; بدين امعا از خواه بود كبد از خواه را دموي اسهال كه است چنان اطّبا, مصطلح
را آنچه و گويند كبدي ذوسنطارياي بود, كبد از چه آن مث� المؤوف>/ عضو ٕالي <منسوبًا

است: وجه چند از بينهما فرق و نامند/ معائي ذوسنطارياي باشد, امعا
نواحيجگر در كه باشد گاه و ندرت سبيل بر مگر نميباشد درد كبدي در كه آن يكي,

باشد/ سحج با ا@گر اوست kزم شديدي وجع كه معوي خ[ف به آيد پديد خفيف وجع
<الترويح>: في قال[جالينوس] و ميآيد/ ادوار به ا@كثر [در] كبدي,خون در كه آن دوم,

م/ ميآيد/ درميان روز دو يا ميان در روز يك صورت به اسهال اين كه هست گاهي ترجمه: /٢

وي اkتصال تفرق كبدي, قيام سبب كه آنجا خاصه يومين>��٢; أْو يوٍم فتراُت له <قديكوُن
درجگر ماده كه طويل زمان تا شود بند باز و آيد بر روز سه يا روز دو كه باشد و نباشد/
بـيسكون و بيادوار درآن طبع اجابت كه معوي بخ[ف گردد; سايل باز پس آيد جمع
و هزال روز به روز و بكاهد بدن كه است كبدي اسهال kزمة كه آن سّوم, است/ بسيار
زمان آن شود, مفرط و گردد مزمن اسهال چون وي در كه معوي بخ[ف بيفزايد; نحافت

آيد/ پديد هزال
سـبب بـه مـيباشد بو بد غايت به بود دموي كه خاصه كبدي اسهال كه آن چهارم,
يبوست و امعا برودت سبب به نميباشد منتن كه معوي بخ[ف رطوبتجگر; و حرارت



٣٧ الكبد قيام در پانزدهم: فصل . كبد امراض

افتد/ تا@كل امعا در كه گاه آن مگر آن;
كه باشد و غسالي يا ميآيد محض خون مرض آخر تا اّول از كبدي در كه آن پنجم,
زمان آن نميباشد;مگر وي در باشد,خّراطه كه هرچون و دموي/ پس آيد غسالي نخستين
امعا خراط با كبد پسخون ميشود خراشيده نيز امعا سطح زمان طول از و شود مزمن @كه
از بعد [و] ميشود ظاهر مرار نخستين وي در كه سحجي معوي خ[ف به آيد; مختلط
[يعني بعده و غشائية اجسام و خون آن] از پس [يعني بعده و جراده و خراطه روز چند
واسطة به آيد خالص خون ابتدا از هم معوي در كه باشد گاه و چرك/ و قيح آن] از پس
نميآيد المقدار كثير خون اين ليكن امتلآءخون; شدت از روده رگهاي دهن شدن @گشاده
<و است; بـواسـير خون كه جهال به ميگردد توهم چنانچه ميبرآيد اندك اندك بلكه
اندك ليكن است الشمس من اظهر معوي و كبدي اسهال در فرق بالجمله منها>: هوليس

ميبايد/ غور
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/Anaemia واعظي: معالجات /١

القنيه��١ سوء در فصل[شانزدهم]: [٣١]

ضـعف مـرض, اين سبب و است/ مزاج فساد ترجمهاش و است/ استسقا مقدمة وي
افتد/ معده ضعف و فساد از كه باشد و است مزاج ء سو� و جگر

تهّبج پلك در خصوصا پاي و دست و روي در كه است آن مذكور, علت ع�مِت و
و بياماسد بدن تمام كه باشد و گرايد/ سپيدي مايل زردِي به جبهه و بدن ورنگ آيد/ پديد
اين نشان از معتاد غير بر طبع اجابت و قراقر و نفخ بسياري ايضا و شود/ خمير همچون
از بيداري و خواب حال و كند جراحت لب و شود متبّثر دندان بن كه باشد گاه و است/
طبيعت گاهي كه است آن معتاد غير بر طبع اجابت از مراد و باشد/ مختلف طبيعي مجراي
گاهي و دير از[ا@كل], بعد گاهي و كند تقاضا زود ا@كل از پس گاهي و نرم گاهي و شود قبض

گاهيتر/ و آيد برازخشك
دهند فيقرا ايارج تنقيه, جهت و نمايد/ فضول تولد منع كه كنند تدبير نخستين, ع�ج:
مانند و راوند و غاريقون مطلوبشود, قوي مسهل و بود غليظ و لزج خلط ا@گر و دفع/ چند
شراب و افسنتين شراب مرض, اين در اشيا ستودهترين و برند/ كار به قوت حسب به آن
و تفاوت/ اندك با اينست ع[ج شود, گفته استسقا در هرچه و است/ ورد شراب و دينار
قوي سخت هرچه نيز ادويه از ميباشد, ضعيف سبب سوءالقنيه در كهچون است آن اين,
در و داد/ بايد مدرات و مفّتحات تنقيه, از بعد كه دانست ببايد و نمايند/ استعمال نبود
استحمام اّما داشت بايد باز شيرين آب استحمام از و كرد بايد منع سرد آب از حال, جملة
كاسني عرق به آب جاي به توانند ا@گر و است/ مفيد دريايشور آب و شّبي و بورقي آب به
چيزها تغذيه, وجهت دهند/ ممزوج نبود, ممكن ا@گر و كنند/ بسند نوشيدن باديان عرق و
و قرنفل به كه زيرباج و كبك و دراج چون باشد جگر مقوي و لذيذ كه نمايند اختيار

بود/ مطيب زعفران و مصطكي و دارچيني
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بود/ بالمشي كه خاصه سفر; طريق به است رياضت اينمرض, در ع[ج بهترين فايده: [٣٢]
و نشـوند او مـرتكب زنـهار نشـود ضـرورت تا است واجب احتياط فصد, باب در
و حيض احتباس مرض, سبب كه است آن اينجا, در كرد توان فصد وي از كه ضرورت
دهد/ گواهي برآن فصل و عليل مزاج و سن امت[,چون آثار و باشد آن مانند و بواسير خون
ايارج چون دهند خفيف مسهل نخستين دانند, ضروري فصد چون كه است آن سزاوار و
عـند و بـرآرنـد/ خون اندك آن] از پس [يعني بعده @و افسنتين و افتيمون طبيخ و فيقرا
صوابتر نيايد, حاجت فصد به و بگشايد حيض تا دهند حيض مدرات ا@گر طمث احتباس
به فصد بالجمله, بود/ تر اولي اضمدةمخصوصهبگشايد, از ا@گر وكذلكخونبواسير باشد
باعث و است سبب مزيد علت, اين در ضرورت بي اخراجخون كه كرد توان تمام احتياط

آفات/ موجب و مضاعف ضعف
و عـود چـون خوشبو ادوية مسهل, در و كنند/ تفاريق به تنقيه مرض, اين در تنبيه:
معده تقويت اينجا در امر م[@ك كه معده; تقويت جهت نمايند داخل سنبل و مصطكي
به و شد القنيهمستحكم سوء كه بدانند هرگاه و باشد/ ضعف هم معده در ا@گر خاصه است;
نصف تا دودانگ تا سكبينج و دانگي بز, بول با دهند اعرابي شتر شير ميانجامد, استسقا
زراوند و بوره و دارچيني و سنبل و سليخه و است مناسب انار ميوه, از و گفتهاند/ نيز درم
بر شبت و سوسن و مصطكي روغن و مفيد/ ط[كردن, برجگر و سائيده گ[ب به مدحرِج

سودمند/ ماليدن, معده
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/Dropsy القانون: قاموس /١

استسقاء��١ در فصل[هفدهم]: [٣٣]

باطني يا ظاهري اعضاي ُخَلل در كه بود بارد غريب مادهاش كه ماّدي است مرضي وي,
است قسم سه بر استسقا و گرداند/ متورم و آرد بيرون خود جوهرّيت از را اعضا آمده در

يابد/ ذ@كر جدا قسم به يك هر و طبلي/ و زّقي و لحمّي
در ماده وي در كه آن و است/ لحمي بود, ظاهري اعضاي در ماده وي در كه آن فايده:
كـه است شكم فضاي باطنيه, اعضاي اين از مراد طبلي/ و است زقي بود, باطني اعضاي

آيد/ گفته زقي در چنانچه را احشا است مشتمل

/Genral dropsy; anasarca القانون: قاموس /٢

لحمي��٢ در اّول: قسم [٣٤]
است آن وي ع[مت و گويند/ لحمي لهذا است; لحم ُفَرج و ُخَلل ماده, مستقر اينجا, در
غمر انگشت به چون و خمير/ همچون گردد منتفخ و شود سست و مترّهل بدن تمام @كه
بـعده [و] ماند فرو] [يعني منخفض غمر اثر به همچنان [يي] لحظه تا شود فرو @كنند,
و بول سپيدِي و نمايد اصلي هيئت به رجوع و برآيد آهسته آهسته آن] از پس [يعني
الحرارت مع ا@گر اّما بود/ پيدا عطش قلت و دهان ترشي و طبيعت انط[ق و هضم بط[ن
آن/ مانند و دهان تلخي و بول سرخي و عطش شدت چون باشد; هويدا حرارت نشان بود,
و ا@كثر/ در او مزاج سردي و است قوايجگر ضعف لحمي, كلي سبب كه دانست بايد
سرد يا گرم مزاج سوء به و شود ضعيف جگر چون كه زيرا افتد; جگر گرمي از كه باشد
خون و نا@گرفته تغير آيد جگر در نامنهضم همچنان و نيابد هضم نيك غذا گردد, مبت[
از و نمايد/ رو جسد در انتفاخ سبب بدان و آيد در گوشت ُخَلل و اعضا به سپس] [و ناشده
چـون مـحل], فشردن هنگام [يعني الغمر عند است, لزجه رطوبات انتفاْخ سبب كه آن
بـه شـد; گفته چنانچه غلظت سبب به كرد نميتواند عود سرعت به باز ميشود متفرق



٤١ استسقاء در هفدهم: فصل . كبد امراض

سريع ريح, و مائيت كه زيرا نميماند; غاير اينها در غمر موضع كه طبلي و زقي خ[ف
زوال عند باز ميشود, منغمر كه چنان هم لطافت سبب به لذا] لطيف[و و است الحركت
فـورًا گـوشت, دست, فشـار بـرداشـتن هـنگام بـه [يـعني تـمهل ب[ ميگردد عايد غامر,

اولش]/ جاي به برميگردد
به بدن از خون آمدن بر و نزف يكي است: بسيار سرديجگر و ضعف جزئية اسباب
فراش در و حمام در خاصه نوشيدن البرد شديد آب سيم, معتاد/ احتباسخون دوم, افراط/
مجاور كه اعضا از عضوي در كه آن چهارم, نفسانيه/ يا بدنيه مفرط حركت عقب و @گرم
ضعف فعلجگر در سبب بدان و آيد پديد آفتي گرده و شش و معده و سپرز @كبداندچون
كثرتسودا, و كشيد نتواند ازجگر سودا پس شود ضعيف يا كند ورم سپرز مث[ نمايد; رو
به و شود ضعيف و گردد سرد معده يا سازد; باطل آنرا هضم و كند ضعيف را قوايجگر
و بايد چه چنان كرد نتواند هضم نيز وجگر رود بهجگر خام كيلوس هضم, نقصان سبب
بماند/ گوشت ُخَلل در و بدننگردد جزو سببخامي, به و شود منجذب اعضا به چنان هم
انـجامد/ جگـر ضعف و برودت به كه باشد بسيار گرده وضعف شش برودت كذلك و
به حجاب آفِت يا الظهر وجع يا پيچش و مغص يا بدن جميع گرم مزاج سوء كه آن پنجم,

آيد/ گفته تفصيل به فصل آخر در چه چنان افكند; استسقا
و مذكوره/ جزئية اسباب از است كنايت كه كنند سابقه سبب ازالة نخستين, ع�ج:
وضعف برودت از است عبارت كه نمايند واصله سبِب معالجة آن] از پس [يعني بعده
و مسّخنه/ اغذية و اضمده و معاجين از شد مذكور باردجگر مزاج ء سو� در بدانچه جگر

البطم علك راعي, حمام خرء و حلبه آرد سازد: خشك و بچيند بدن از را آب كه ضمادي صفت /١
نمايند/ ضماد بدن تمام بر و بسرشند هم با عتيق شحم و

ضـماد آمـيخته سـركه با جمله نطرون, انگور, چوب خا@كستر بز, سرگين گاو, سرگين ديگر: نوع
هر در ضماد اين و آميزند ضماد اين در نيز كبريت باشد, مطلوب بيشتر تجفيف @گر ا و سازند/
در و شكم/ بر زقي, در و نمايند/ استعمال بدن تمام بر لحمي, در امّا است: مفيد استسقا قسم سه

پايها/ و دستها يعني اطراف بر طبلي,

ضماد��١ ناشفه ادوية شدنرطوبات, وخشك نشف جهت تسخينجگر, و تعديل از پس

نـمك يـا نـمايند طـ. بدن بر آميخته بابونه روغن با ارمني بورة كه است آن تعريق: طريق امّا /٢
Ñ

هر بود, الحرارت مع استسقا كه آنجا و آرند/ عمل به اندفان��٣ و تعريق��٢ تدبير و @كنند
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يا نموده ضم غار يا بادام روغن يا مدحرج و طويل زراوند با آميخته نر گاو با@پيه ساخته باريك Ø
هم به كه كدام هر اينها از ساخته, مخلوط سوسن روغن با الزريره قصب و سليخه و دارچيني

دارند/ خاصيت يك آب نشف و تعريق در كه فرمايند ط. رسد
تمام چه چنان اندازند گرم ريگ او بدن تمام بر و بخسبد دراز مريض كه است آن اندفان: طريق /٣

نرساند/ ضرر يبوست تا بايد اعتدال به ريگ گرمي و پوشد/ در را بدن

بـه پس يابد, تسكين حرارت تا برند كار به است مذكور جگر گرم المزاج سوء در چه
است واجب ليكن است; تجفيف و تعريق و ادرار و اسهال كه شوند متوجه استسقا ع[ج

دانند/ kزم احتراز بود التسخين شديد چه آن از @كه
يك هر مزاج سوء تعديل و جزئيه اسباب تدارك چه ا@گر جزئيه]: اسباب [تدارك
عنايت به تفصيل به كنيم بيان تسهيل جهت نيز اينجا در اّما است, مشروح خود موضع در

جليل: رب
باشد, بوده سبب معده برودت و ضعف ا@گر كه: است چنان سابقه, اسباب تدبير اّما
دهند/ اصطمخيقون حب اسهال, جهت و انيسونخورانند/ و گلقند و فرمايند قيء نخستين
يك هر چنانچه كرد توان تدارك را ديگر اسباب وكذلك كم/ كر معجون تعديل, بهر و
بر استسقا, ثلثة اقسام ذ@كر [از] بعد نيز فصل اين آخر و است مذكور خويش موضع در

يابد/ بيان پرا@كنده] [يعني شّتي سبيل
نـافعترين و شد/ مذكور جگر سرد مزاج سوء در كه است همان واصله, سبب تدبير

دانگ; دو مـدحرج, زراونـد درم; دو سـفيد, بـد تر درم; يك غاريقون, درم; نيم راوند, صفته: /٤
نمايند/ اختيار نوبت دو به دانگي, انيسون, درم; نيم مقل,

و جواني طبيخ و پيوسته/ تجربه به كرات به اينجا در و است ريوند��٤ حب مسه[ت,
حـرارت ازالة نخستين بود, الحرارت مع ا@گر اّما است/ مفيد غايت به نوشيدن, انيسون
به صورت اين در وجه هيچ به ليكن گرايند استسقا ع[ج به آن] از پس [يعني بعده نمايند
و هـليله مـطبوخ صفرا, اسهال جهت اينجا, در و ننمايند/ ميل التسخين شديد چيزهاي
سرفه ا@گر و داد/ توان بنفشه شربت و شكر و كاسني آب با شتر شير و مكّرر ورد شربت
عنبالثـعلب او در كه آبي و بزوري شربت بر مداومت و دارد/ فايده زوفا شربت بود,
در چه چنان دواست نافعترين اينجا, در انار خوردن و است/ سودمند باشند, جوشانيده
ذ@كِره من ُيستحيى ما الّرماِن ِمْن فأ@كلْت معالحرارِة استسقاٌء للمرأِة عَرَض <قد گفته: <موجز>
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بـهبودي زياد خيلي انار خوردن اثر ودر شد مبت. حار استسقاء به زني گفته: <قرشي> ترجمه: /١
م/ يافت/

اوليتر/ غذا بر اقتصار و است kزم تبريد از احتراز گيرد, ورم اطراف هرگاه و فَبَرأْت>��١/
قتِق با نمايند اختيار باشند پخته نخود با كه جوان گوسفند يا مرغ گوشت تغذيه, جهت و

سماق@/
آبمفيد استعمال غير به آيد عرق تا حّمام در آمدن در تجفيف, جهت كه دانست بايد
بر چنان, هم و آيد/ فراغت به تا كنند همي پارچهييخشك به آيد بر كه عرق و است/
و گوگرد چشمههاي آب به و نشستن آفتاب در داده آفتاب به پشت و غلطيدن حمام تابة
را ونمك دارد/ سود آمدن در گرم تنور در و شستن بدن دريا آب به و آمدن در آن مانند

درياست/ آب مقام قايم گذارند, آفتاب در روز چند كرده حل آب در @كه
در اشيا نيكوترين و است/ مفيد جا همه شد, گفته القنيه سوء در كه قوانيني فايده:
ترياق ا@گر و كرده/ مخلوط] [يعني يار اkصول مآء با است خوردن فاروق ترياق لحمي,
احتراز و [باشد]/ زياد و بيكم كه مثقالي مقدار دهند, اربعه ترياق و نشود يافته فاروق
[يعني او ماثوره كه كوزهيي كردن, نتواند صبر ا@گر و است/ واجب سرد آب نوشيدن [از]
بايد و مكيدن]/ امتصاص[يعني سبيل بر بخورد آب آن از بود, تنگ غايت به دهانهاش]
اسلم محقق, اطّبا ا@كثر نزد لحمي استسقآء كه بدان و باشند/ كرده سرد جوشانيده آب @كه

هوالحق/ و است اقسام ترين

/Ascites; abdominal dropsy القانون: قاموس /٢

زّقي��٢ در دوم: قسم [٣٥]
ثرب بين ما وخواه ثرب و صفاق بين ما احشا;خواه در آب شود جمع كه است آن وي,
كثرت استسقاء, اين واصلة سبب و ميشود/ جمع ا@كثر امعاء و ثرب مابين اّما امعاء; و
آن يكي است: بسيار سابقه, اسباب اّما موضع/ اين در او گردآمدن [و] بدن در است مائيت
اين به كه آفتي سبب به شود ضعيف اينها از يكي يا دو هر گرده جاذبة و دافعةجگر @كه
ازخون مائيت پس است, مذكور هريك ضعف در كه آن مانند و آماس اعضارسد,چون
از سببي به و گردد كثيرالمقدار ناچار و ننمايد قبول را آن بدن و نگردد متميز و نشود جدا
بسـيار سرد آب كه آن دوم, شود/ محتبس اينجا در و نمايد جايگاه بدين ميل اسباب,
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بـند معتاْد مجارِي آنكه حال و افتد گدازش بدن رطوبات در كه آن سّوم, شود/ نوشيده
اين و آرد/ محل بدين روي َذَوباني رطوباِت اين سبب بدان و آن غير و آماس از باشند

<الرازي>/ عليه و است/ اقسام بدترين استسقا,
و پوستشكم ترنجيدگي و ثقالت و است بزرگيشكم و گراني زقي, استسقاء ع�مت
چون ايضا و گويند/ را وخيك,مشك است/ آب پر گوياخيك المس عند احساسشكم
گـردد مسـموع آب جـنبش و حركت شود, پهلو به پهلو از بيمار يا زنند شكم بر دست
پديد آماس قضيب و خصيه در و چشم پشت و اطراف در كه باشد و موج/ آواز همچون
عدم بود, حرارت غير به ا@گر پس نمايد/ رو نفس تنگي و سرفه وچونمستحكمشود, آيد
نشان الحرارتبود, مع ا@گر و اوست/ شاهد احساِسسردي, و بول و سپيديرنگ و تشنگي

آن/ جز و بول و بدن زرديرنگ و تشنگي چون است; وي گواه حرارت
تا كه خاصه ميشود متعفن طبيعي غير هيئت بر ايستد بدن در كه رطوبتي هر سوال: [٣٦]

نميگيرد؟ عفونت چرا استسقا اين در مجتمعه رطوبت پس بود; پخته
را آن نـباشد و بـود واقـف مـوضع يك در كه است شرط را رطوبت تعفن جواب:
در آبديگر و نشود وخرج بايستد درحوض كه آب ُكند;همچون دور وي در كه مجاري
نيست; چنين اينجا در و كند/ تولد آن در رديه اشياي و شود بدبو سبب بدان [و] نيايد وي

نميگردد/ متعفن و متغير لهذا ميگيرد; نقصان و ازدياد و ميكند حركت آب بلكه
او تدبير شد گفته صلب, خواه باشد حار ورم خواه بود, سبب آماسجگر ا@گر ع�ج:
جگر مزاج تبديل در باشد, ديگر سببي ا@گر و كنند/ تدارك آن حسب به آن مبحث در
دارند; مرعي همينسررشته نيز آن جز و استفراغ در و برودت/ و حرارت وفق به @كوشند
بهر و دهند/ آن مانند و كاسني آب و مزاج,سكنجبين تبديل جهت باحرارتبود, ا@گر مث[

و سـاخته خشك پس باشند كرده سركهتر در روز هفت كه مارزيون برگ بارد: كلك2نج صفت /١
كاسني, تخم سرخ, گل ايرسا, درم; سه افسنتين, عصارة درم; پنج يك هر از زرد, هليلة پوست
از طبرزد, شكر و شنبر خيار فلوس ترنجبين, درم; دو يك هر از السوس, رّب و خيار تخم مغز
حـل گـرم آب در طبرزد و فلوس مغز و ترنجبين داروست/ يازده جمله, درم, پانزده يك هر
در [و] بيخته و @كوفته [را] ديگر ادوية پس شود, غليظ كه تا بجوشانند [و] كرده صاف و نمايند

بسرشند/ وي

و بزوري سكنجبين تعديل, براي بود, بيحرارت ا@گر و [دهند] بارد��١ كلك[نِج اسهال,
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فـلفل, هـندي, شـيطرِج كرفس, تخم برنگ, فلفلمويه, آمله, بليله, هليله, حار: كلك2نج صفت /١
نـمك هـندي, نمك عجين, نمك اندراني, نمك چيني, ريوند كرماني, زيرة العصافير, لسان
چيز هجده جمله رطل, سه منّقي, آملة رطل; يك تربد, درم; سه يك هر از نانخواه, و سرخ
آن در و نمايند صاف پس بماند, رطل هشت تا بپزند آب رطل چهار و بيست در را آمله است/
رطل يك پس آيد; عسل قوام به تا بجوشانند باز و اندازند فانيد رطل چهار كرده صافي آِب
در بيخته و @كوفته [را] ادويه باقي پس شود; برابر تا دهند حركت و آميزند آن بر تازه كنجد روغن
و صغير لك معجون و دوآءالكركم استسقاء, آب اخراج جهت دارد عمل همين و بسرشند/ وي

@كبير/

و حار��١/ كلك[نِج اسهال, جهت و دهند/ افتيمون شراب و اصول شراب و دينار شراب
بعضي و است/ مناسب بادام روغن و جّلاب به فلوس مغز قبض, رفع براي حال, دو هر در
آب و هـندي تمر و زرد هليله مطبوخ به گشته زقي استسقاء سبب به كه زرداب اطبا,

مينمايند/ دفع شاهتره
چنانچه دارد; كلي نفع باشد, گرمي از كه زقي استسقا دفع در زرد, هليله كه بدان و

بود/ برودت از كه استسقا در است مسه[ت بهترين سكبينج,
و انـار شـراب و گـل قرص و انبرباريس قرص تقويتجگر, جهت استفراغ, از بعد

و بگيرند مساوي يك هر از جو, آرد اصفر, هليلة پوست مدبَّر, مازريوِن مارزيون: قرص صفت /٢
دهند/ باج.ب مثقال يك و سازند اقراص طبرزْد به

يك يك هر از غافث, عصارة و غاريقون و او برگ با مازريون تخم درم; ده كاسني, تخم ديگر: نوع
از بـيخته, و كـوفته نـيم, و درم دو يك هر از خيار, تخم مغز و سرخ گل دانگ, چهار و درم

بدهند/ قرص يك روز هر و سازند قرص ده [آنها] مجموع
طريقمدبر و است/ سموم جمله از كه خوردني ادوية در نبرند كار به نكنند مدبَّر تا [را] مازريون فايده: [٣٧]
[يعني بعده باشد, او با6ي سركه چنانچه كنند سركهتر در روز شبانه دو كه: است آن وي @كردن
در بـاشد ضرورتي @گر ا و نمايند/ خشك سايه در و بشويند شيرين آب به بار سه آن] از پس
تا بعضي و باشد/ برگ بزرگ و تازه مارزيون, كه است آن بهتر و شود/ خشك زود تا نهند آفتاب
خشك آفتاب در سرما در و ميكنند قناعت روز يك بر بعضي و ميدارند سركه در روز هفت

سايه/ در گرما در و ميكنند

و آنچونحبوب مانند و مازريون��٢ قرص ادرار, جهت و دهند/ آن مانند و سيب شراب
پودينه و انجدان و وّج و سنبل و كرفس تخم و نانخواه و باديان و اسارون از كه مطبوخات
مندفع مائيت, كه است آن مدرات, نفع و برند/ كار به باشند, ساخته كا@كنج و هليون و
ننمايند; اقتصار واحد مدّر بر ليكن گشت; نتواند جمع شكم فضاي در و بول به ميشود
طبيعت چون كه زيرا الفت@@نگيرد; چيز بهيك طبع تا كنند همي تجديد مدّره اشياء بلكه
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منفعل@نگردد/ چيز بدان پذيرد, الفت چيزي به
تا كنند مبالغه او سحق در كه بايد برند, كار به استسقا در كه دوايي هر كه دانست بايد [٣٨]
شوربايجوجة غذا, ونيكوترين رسد/ محدِبجگر به انكسار غير به سرعت به او قوت
و بهزرشك نبود ا@گرحرارت گرمپخته[و] ابازير با تيهو[@كه] و زيرباج و است مرغفربه

كنند/ قتق سركه
گرم استسقاي و ميگشايد را سّده و ميدهد تسكين را مستسقين تشنگي كهسركه, بدان
شربت ترب برگ آب و انار آب و ندهند شتر شير نشود, مستحكم ماده تا و دارد/ نفع را
عورتي گويد: <بوعلي> و مرض/ اين در دارد كلي فايدة دوام, بر نوشيدن آميخته سكنجبين

شد/ خ[ص عّلت اين از و بيمشورت خورد بسيار انار الضعف, كثير مستسقية
هر از ومويزج, قردمانا بيخسوسن, ارمني, بورة آيد: كار به اينجا در كه ط�يي صفت
يك هر گاو, سرگين و جو آرد درم; پنجاه بز, پشل درم; هفت كرنب, تخم درم; سه يك
نمايند/ ط[ شكم بر و بسرشند كاسني آب يا باديان آب به و بسايند را همه درم, شصت

را اسب چـنانچه ميكشند بر را آب و ميكنند بزل استسقا اين در اطّبا بعضي تنبيه:
نشدهاند/ وي بيان متعرض كتب ا@كثر در لهذا است, الخطر عظيم عمل, اين ليكن ميكنند;

/Tympanitis القانون: قاموس /١

طبلي��١ در سّوم: قسم [٣٩]
كه موضع آن در آيد گرد قليل رطوبت مع التحليل عسر غليِظ بادهاي كه است آن وي
سبب و است/ ناميده يابس <بقراط>, را استسقا قسم اين و زقي/ آب آن در ميشود مجتمع
اقسرايي> <صاحب و معده/ رطوبت و برودت شدت يا است مزاججگر گرمي عّلت, اين
و باشد معده هضم ضعف از هضم فساد خواه است; معده هضم فساد طبلي, سبب @گويد:
بايد, چنانچه معده در نشود هضم غذا چون كه است ظاهر و غذايي/ مادة غلِظ از خواه
ميشود مستحيل حرارت, اثر قصور جهت و ميآيد عاجز آن از بالضرور جگر هاضمة
افراط كه زيرا شود; رياح مولد جگر يا معده قوية حرارت كه باشد گاه و رياح/ به غذا

رياح/ موجد هضم, ضعف و است هضم مضعف نيز حرارت
و المـادة/ لخفة باشد; زقي گراني از كمتر گراني كه است آن طبلي استسقاء ع�مت
چون و دادهاند/ دم را مشك گويا كه نمايد چنان وشكم, شود/ محسوس كشيدگي و تمدد
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ناف كه است استسقا اين خاصة و گويند/ طلبي لهذا و دهد طبل آواز زنند, آن بر دست
را ناف لحمْي و زقي در نتو, چنين اين و گويند/ <ُنُتّو> را آمدن بيرون اين و آيد برون بسيار

نيفتد/
احشا, در باد وي از ميشود متولد كه منهضمه غير رطوبات استخراج جهت ع�ج:
و كنند م[يمت و برفق استفراغ كه بايد و مزاج/ مراعات مع يافته ذ@كر كه دهند منّقيات
تبخير باعث سخونتجگر, كه زيرا افراط; به نبود مسخنجگر كه نمايند اختيار چيزي
اسـتعمال مسـخنات چـون كـه گفتهاند لهذا را; محروري خاصه عطش; محدث و است
ايـمن تبخير خوف از تا فرمايند ط[ جگر بر سرد چيزهاي كه است آن احوط نمايند,

باشد/
و زيره و كندر كه باشد چنان آن, و كوشند/ رياح تحليل در ماده, تنقية و اسهال از بعد
بخورند فنداديقون و سنجرنيا چون شكن باد معجونهاي و آيد/ آروغ تا بخايند آن مانند
براطراف شد مذكور لحمي در كه ضمادي و كنند/ تكميد سبوس و نمك و كاورس به و
وشكر بوره و كرفس تخم و باديان تخم و حرمل تخم و سداِبخشك از و نمايند/ ضماد

ُدُبر/ در نمايند حمول و ُخرد سازند سداب شياف سداب, آب و ُسرخ
گويند حبن را آن كه طبلي استسقاي در چهارم: قسم [٤٠]

عسر آنچه و پذيرد تحليل رقيقه رياح و رطوبات طبلْي استسقاء در هرگاه كه بدان
طبلي ميگردد مسمي زيادهشود, زياده ص[بت سبب بدان و ماند باقي بود غليظ و التحليل
هر به ميگويند <محبون> را مستسقي و است استسقا مرادف لغت, در حبن, و حبن/ به

يافته/ اجرا چنين اّطبا, اصط[ح در اّما باشد; كه قسم
كه آنچه از بيفزايد ص[بت كه است آن حبن به طبلي استحالة نشان كه دانست بايد
سبب بدان و يابد تمام غذاي بدْن و گردد كامل هضم و شود بيمارنيك و حالجگر و بود

نباشد/ پيدا ديگر شكممكروهي سختِي جز به و فرمايد عود قوْت
تحليل, و تلطيف بهر پس انفعالشود; قابل ماده تا نمايند ضماد ملّينه چيزهاي ع�ج:
و سداب تخم و صعتر و ومرزنگوش ا@كليل و بابونه و نطرون و كبريت آب از سازند آْبزن
بر آميخته شتر بول و سداب آب به بيخته و كوفته نطروِن و طرفا جندبيدستروخا@كستِر

نمايند/ ضماد شكم
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بـا كه آنجا كه دانست بايد و آيد/ كار به استسقا اقسام جميع در كه جليله فايدة [٤١]
و قسم هيچ در وجه هيچ از نبرند كار به گرم چيزهاي بود, مفرط تشنگي و تب استسقاء
بادام مغز با بنوماش و كنند قناعت كاسني بيخ و كاسني تخم و الثعلب عنب آب نوشيدن به
بليله كابلي, هليلة درم; هفت سنا, صفته: مطبوخخورند: اين تليين, جهت و نمايند/ تناول
درم; پانزده مويز, درم; سه يك هر كاسني, تخم و نيلوفر بنفشه, درم; پنج يك هر آمله و
هر ترنجبين, و فلوسخيارشنبر عدد; بيست سپستان, عدد; ده هريك عناب, و سياه آلوي
انفع كاسني, شيرة با او فلوس ميكند, نيك عمل تنها خيارشنبر كه را آن و درم ده يك

است/ المسه[ت
چيزها نافعترين و شود/ زايل حرارت كه تا دهند وسكنجبين كاسني آب تنقيه, از بعد
به حمام در آوردن عرق و آن مانند و نطرونّيه و كبريتّيه آب به است اغتسال قسم, سه در
تدبير و استسقا/ در است مضر غايت به شيرين آب به اغتسال كه زيرا آب; استعمال غير
بر و اندازند حمام در آب ازآنكه پيش آيد در حمام به مريض كه است آن آوردن عرق
تا و كنند همي پا@ك پارچهيي به را عرق آن و آيد عرق تا بنشيند طبِق]خشك طابق[يعني
چون و كنند گرم را تنور ا@گر دارد عمل همين و باشد/ نشسته كند برداشت مريض طبع @كه
آيد; عرق تا بنشيند و آيد در وي در مريض رفت, تواند وي در آدمي و آيد شدن سرد به
به مائيه; ابخرة به است مختلط حّمام, هواي كه زيرا است; افضل حمام از عمل, اين بلكه

است/ محض يابِس كه تنور هواي خ[ف
عجيب باشد, قيصوم و شيح وي چراي و بود اعرابي كه خاصه شتر شير ديگر: فايدة [٤٢]
اّول, روز و كنند/ بسند همين به آب و غذا عوض به كه خصوصا استسقا; در است النفع
چه آن و طبيعت/ برداشِت حسب به بيفزايند درم ده روز هر و نمايند شروع درم چهل
نبايد التفات قول آن بر است, سرد بهرآنكه است مضر استسقا در شير كه گفتهاند بعضي
امراض در و است سرد كه كاسني مانند بود بالخاصيت وي نفع كه ميتواند كه زيرا @كرد;
كار به صفراوي بيماريهاي در است[اما] گرم كه سقمونيا كذلك و ميدهند جگر سرد
احتياط و نبندد/ درشكم شير تا ورزند احتياط شير استعمال هنگام كه بايد ليكن ميبرند;
و سكبينج حب چون بود تجبن منع موجب كه چيزي آن از بعد و آن از قبل كه است آن

است/ مفيد نيز بز بول و شتر بول كه بدان و برند/ همي كار به آن مانند
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افتد شركت از كه استسقا ضبط[انواع] در پنجم: نوع [٤٣]
اظهار و آساني براي ليكن است, مذكور ثلثه اصناف اسباب تحت قسم اين چند هر

جدا: نوع به آيد گفته نيز براسه معاني, بعضي
شود/ سپرز ضعف از كه استسقا در [اول]: نوع

الّطحال ضعف در كه آنچه از دهند قوت را سپرز و كنند توجه سودا تنقية به ع�ج:
است/ مذكور

و است دايم خشك سرفة او ع[مت بود/ شش سردي از كه استسقا در [دوم]: نوع
پايها/ ورم

دهند/ گلقند و زوفا شربت ع�ج:
[يـعني او مـرِض سـبب به ماساريقا از جگر مشاركت به كه استسقا در سّوم: نوع

رودهها/ از فضول آمدن بر و است طبيعت نرمي او ع[مت و شود/ ايجاد] ماساريقا,
كوشند/ تقويتجگر به و دهند انار آب و بزوري شربت ع�ج:

جهت از معده مشاركت به يا شود گرده مشاركت به كه استسقاء در [چهارم]: نوع
او/ حرارت

است/ وي حسب به آن: ع�ج و ع�مت
شدنخون حبس يا اختناق سبب به شود رحم مشاركت به كه استسقا در نوع[پنجم]:

حيض/
شد/ گفته نيز kبا و شود ظاهر وي مبحث از او: ع�ج و ع�مت

كه است آن او ع[مت و شود/ بدن در خون بسياري از كه استسقا در [ششم]: نوع
باشند/ نگرفته فصد به خون و گردد بسته بواسير خون

آب و تمرهندي آب و ليمو و شربتزرشك اينجا, در و نمايند/ كم [را] خون ع�ج:
است/ مفيد انار

افتد/ خون آمدن بر بسياري جهت از كه استسقا در [هفتم]: نوع
و افـزا] خون [هاي شربت چون كنند; تناول افزايد خون كه غذايي و شربتي ع�ج:

گوشت/ و مرغ تخم زردة
و آيد/ پديد افتد بدن جميع در كه مزاج سوء جهت از كه استسقاء در [هشتم]: نوع
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به كه استسقا هر گفته: <بقراط> و نائبه/ مث[ دراز; تبهاي يا است تيز تب او ع[مت
است/ ردّي افتد, حاّد امراض سبب

نواحي دايم ألم او, ع[مت و شود/ پيچش و مغص جهت از كه استسقا در نهم: نوع
به او كار نشود, زايل مسهل به و [باشد] دايم مغِص را هركه گفته <بقراط> و است/ ناف

انجامد/ طبلي استسقاي
استسقا/ فكر آن] از پس [يعني بعده كنند مغص فكر نخستين, ع�ج:

است/ پشت در دايم درد او, ع[مت و بود/ پشت درد تابع كه استسقا در دهم: نوع
[است]/ الظهر وجع ع[ج او: ع�ج

و نـفس تنگي آن, ع[مت و ميشود/ حجاب جهت از كه استسقا در يازدهم: نوع
[است]/ سرفه

و بنفشه او در كه بزوري شربت كه باشد چنان اين, و كنند/ حجاب معالجه ع�ج:
بنوشانند/ بود پرسياوشان و زوفا

است/ طبيب راي بر حال تقاضاي و اسباب تركب عند تدابير باقي و







امراضطحال در و يرقان بيماري در باب[چهاردهم]: [٤٤]

از بعد او ذ@كر طحال, بيماري از وهم مراره و است عللجگر از هم يرقان, كه آن از
بـاب, ايـن نـمود/ انسب طحال, مخصوصه بيماري بيان از پيش و جگر مختصة امراض

فصل/ دو بر است مشتمل

/Isterus; jaundice القانون: قاموس /١

يرقان��١ در اّول: فصل [٤٥]

لون حسب به سياهي به يا زردي به پذيرد فاحش تغير بدن رنگ كه است آن وي,
كه است آن از ميباشد عفونت غير به ا@كثر در يرقان, مادة كه دانست بايد و فاعل/ خلط
ا@كثر سياه, و بود/ مراره و ازجگر بيشتر يرقانزرد, و نيست/ اين لوازم از ربع يا غب تب

كنم: بيان قسم دو به را دو هر اين و افتد/ سپرز از

/Yellow jayndice القانون: قاموس /٢

اصفر��٢ يرقان در اّول: قسم [٤٦]
است: نوع چند اين,

به را صفرا مرة طبيعت كند دفع بحران سبيل بر كه آن [يعني] بحراني]; [يرقان يكي: [٤٧]
است بحران kزمة كه آن جز و است صفراويه حميات تقدم وي, ع[مت و بدن/ ظاهر
روز در يـرقان حـدوث و الم احشا در يافتن و شكم قبض و دهان تلخي و غثيان چون

بحران/
است/ ردي بحران, سبيل بر افتد هفتم روز از پيش كه يرقان فايده:

آب در بيمار كه باشد چنان آن, و ظاهر/ به ماده دفع بر را طبيعت دهند ياري ع�ج:
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ايننوع, و بنوشند/ كاسنيآميخته شيرة با يا تنها وسكنجبيِن نمايد/ استحمام و آيد در @گرم
است/ الع[ج سهل

شود عارض كه آن [يعني] جگر]; گرم مزاج سوء از حاصل [يرقان دوم: [قسم] [٤٨]
سرايت و طبيعي غير صفراي به غذا شود مستحيل سبب بدان و جگر در گرم مزاج سوء
گـذشت/ جگـر مـزاج سوء در كه است همان وي ع[مت و بدن/ ساير در خون با @كند
اين و باشد/ زرد كفك بول, باkي و بود/ پيدا آن سياهي يا بول زردي شدِت و وصفراوي

بالّدم>/ الّصفرا <kخت[ط ميباشد; سونوخس حمي با ا@كثر در قسم,
اطليه و اغذيه و اشربه از آن جز و ماءالشعير و انارين آب تبريدجگر, جهت ع�ج:
و هليله طبيخ صفرا, تنقية جهت و نمايند/ استعمال يافت ذ@كر گرمجگر مزاج سوء در @كه
به فوا@كه نقوع يا فوا@كه مطبوخ و برند/ كار به باشند داده تقويت سقمونيا به كه رائب آب
تبريد به باز تنقيه, از بعد و است/ موافق مليني ترنجبين, يا شيرخشت همراه حال حسب

شود/ حاصل مقصود تا كرد بايد توجه جگر
گردد حادث گرم مزاج سوء [يعني] مراره]; گرم مزاج سوء از حاصل [يرقان سّوم: [٤٩]
حرارِت فرط و كميت كثرت از و مراره به شود منجذب بيشتر صفرا سبب بدان و مرار/ به
آيد پديد يكبارگي كه: است آن وي ع[مت و گردد/ پرا@كنده بدن در و زند جوش موضع,
از پس و شود زرد آن] از پس [يعني بعده و بود سپيد ابتدا در بول و خارجي/ سببي غير به
مزاج سوء از كه آن در و قسم اين در فرق و نمايد/ غلظت به ميل آخر در و گردد سياه آن
از هم قاروره و بسيار تشنگي و ميگردد كم شهوت كبدي, در كه است آن افتد, @گرمجگر
دارد/ ميل كمودت به كه روي ميگرايدمگر زردي به بدن تمام ورنگ ميباشد ابتداسرخ
است آن افتد سّدةجگر از كه يرقاني در و قسم اين در فرق و ميدهد/ رنج صفراوي قيء و
كه نوع اين خ[ف به بهاستكمالميرسد; تدريج به و ميشود ظاهر اندك اندك سّدي @كه

بود/ معّرا سّده و مزاججگر سوء آثار از و ميافتد دفعًة
شيرة با دهند ترش سادة وسكنجبين انار و آلو شربت مراره, مزاج تبديل جهت ع�ج:
به آلو و افسنتين و شاهتره و زرد هليلة طبيخ تنقيه, براي و آميخته/ لب[ب شيره و @كاسني

برند/ @كار
تو يك [و] عصبي است كيسهاي تلخهخوانند, و گويند زهره را آن كه مراره كه بدان
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است گشاده مراره اندر منفذي مقعرجگر, اندر و [است]/ آويخته جگر زوايد بر [@كه]
اثني رودة سوي به زهره از ديگر منفذي و زهره/ سوي به جگر از صفرا آمدن بر جهت
را طبع و آيد فرود برودهها منفذ اين از افزوني [ي] صفرا لختي تا است گشاده اندر عشري
نيست; بيش منفذ دو اين از ا@كثرمردم, در و بشويد/ را رودهها و كند دار خبر فضله دفع بر
روده سوي به كه آن از بزرگتر باشد منفذي نيز معده قعر اندر زهره, از بعضي اندر اّما
دهان تلخي وي, نشان و برنجاند/ را معده و آيد بيشتر معده به صفرا سبب بدان و است
كه باشد بيماريها جمله از اين, و افتادن/ بيشتر صفراوي وقي هضم سوء و هميشه است

گويند/ لّيه> �kا اkعضا هيئة <سوء آنرا
صفرا جذب كه وي فعل در سبب بدان و بياماسد زهره يعني مراره آنكه چهارم [٥٠]
به و بيفزايد بدن در صفرا بالّضرور و يابد راه ضعف امعا سوي به آن دفع و ازجگر است
است آن وي ع[مت و گرايد/ پوست جانب به است محيط خواهشمند كه ناريت واسطة
ناحية در گراني و دهد رنج تهوع, و باشد/ درشت زبان, و بود/ kزم نرم و دّقّيه تب @كه
ميباشد/ بسيار ثقل آن در كه ورمجگر بخ[ف باشد; قليل شود ا@گر و نشود محسوس جگر

است/ اين دواي شد, گفته ورمجگر براي چه آن ع�ج:
ميشود عارض آنكه [يعني] بدن]: جميع گرم مزاج سوء از حاصل [يرقان پنجم: [٥١]
و گردد/ صفرا به مستحيل رگها خون سبب بدان و رگها و بدن تمام در گرم مزاج سوء
و باشد/ خشك براز و قبض طبيعت, و نمايد/ گرم بدن ملمس كه است آن وي ع[مت
براز و بول و دهد رنج صفراوي قيء و شود ظاهر بدن بر دانهها جوشِش و بخارد تمامبدن,
گاه و آيد پديد اندك اندك نيز يرقان اين و گردد/ kغر مريض و مفرط تشنگي و باشد زرد
مـايل روي رنگ بسوزد, صفرا و بود غالب حرارت كه آنجا نمايد/ روي تب كه باشد

سياهي/ به بود مخلوط كه زردي به ميگردد
كه آنجا زنند رگ بود ماده با ا@گر و كند كفايت تبريد بود, ساده مزاج سوء ا@گر ع�ج:
و بگشايند/ را طبع آن امثال و شربت چهار و خيارشنبر و هليله مطبوخ به و نبود/ مانعي
ذ@كر بارها كه مبرده اشربه استعمال به مزاج تعديل جهت آيند تبريد به باز تنقيه, از پس
و غوره آب با فراريج و پخته سركه با صخرهاي ماهي است: اين كه مناسبه اغذيه و شده
به و كنند/ اقتصار كدو و بنوماش مزورة به كه است آن واحوط داده/ ترتيب ترش انار آب
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كه آْبزن در و نمودن/ استحمام تنقيه, از پس و بود/ تب با كه آنجا خاصه سازند; قتق ليمو
آمدن/ در باشد نيلوفرجوشانيده گل و گلخيري و خبازي و بنفشه و كدو و اوبادرنگ در

است/ سودمند بدن, بر ماليدن نيلوفر روغن و بادام روغن آن] از پس [يعني بعده و
در گشـتن سـبب به شود بسته بدن مساّم آنكه [يعني] استحصافيه]; [يرقان ششم: [٥٢]
ا@كثر در اين, و حضر/ در يا باشد سفر در بدن; بر گرد و غبار نشستن و گرم يا سرد هواي

شمال/ باد] وزيدن [يعني هبوِب وقت به و افتد سرما اندر
خيري گل و بونه با و ا@كليلالملك و بنفشه او در كه آْبزن در و روند حّمام به ع�ج:
بشويند/ باشند پخته گندم سبوس و نخود او در كه آبي به را بدن و آيند باشند جوشانيده

مستحيل بدن خون كه آن [يعني] صفرا]; به خون استحالة از حاصل [يرقان هفتم: [٥٣]
قـيء وي, عـ[مت و است/ مرار توّلد او شان از كه هوايي حرارت شدت سبب به شود
با ا@كثر در نوع, اين و معده/ در الم وجود و طعام شهوت ضعف و تشنگي و است مراري
بدن نرمي جهت شود عارض را زنان و كودكان بيشتر, و باشد/ محرقه دايمه غب حمي

ايشان/
سرد ميوهاي آب و سازند/ مسكن هوا خوْش موضع [در] و كنند مسكن تبريد ع�ج:
و ريباسّيه و رمانّيه چون بارده, اطعمة و بنوشند/ كدو و خيار و تربز و سيب و انار چون

نمايند/ تناول @كشكّيه
واسطة به و بياماسد كهجگر آن [يعني] جگر]; آماسيدن از حاصل [يرقان هشتم: [٥٤]
[و] جگر در صفرا شود بند مراره, سوي به صفرا آن از ميشد نافذ كه مجاري انضغاط

بدن/ در گردد منتشر
جويند/ الكبد ورم از اين: ع�ج و ع�مت

از را صفرا و افتد سّده كبد نفس در كه آن [يعني] كبد]; سّدة از حاصل [يرقان نهم: [٥٥]
براز و بول سپيدي وي, ع[مت و گردد/ منبسط بدن در صفرا پس دارد, باز بالكّليه مراره

بودن/ پيدا شد مذكور چه هر و است
جويند/ كبد سدد از وي: ع�ج

بدن در سمي غريب حرارت كه آن [يعني] سّميّه]; حرارت از حاصل [يرقان دهم: [٥٦]
گـردانـد; صفرا مرة به] [تبديل باشد, استحاله مستعد كه را اخ[ط از بعضي و كند اثر
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حادث بود گرم آن زهر كه حيوانات وديگر افاعي و زنابيرخبيثه و رتي[ لسع از چنانچه
گردد/ عارض الحديد صداء و وافعي پلنگ زهرة حاد,چون قّتال دواي ازخوردن يا و شود
بدون بعد[از]وقوع, نا@گهاني] بغتة[يعني است يرقان افتد,حدوث ازلسع كه ع[مِتآن و
و التهاب با يرقان كه است آن افتد, قّتال دواء خوردِن از كه آن ع[مت و ديگر/ سببي
تقطيع و پيچش و مغص و بيقراري و تشنگي و باشد دهن بدبويي و نمايد روي حمرت

بود/ پيدا باطنيه اعضاي
روغن و مآء@الشعير و كافور اقراص و كاسني شيرة در اسبغول لعاب و انار آب ع�ج:
اقاقيا و گشنيز و صندل و گل برگ و بنوشند/ باشد داشته ترياقيت و برودت هرچه و بادام
ا@گـر و است/ مـفيد تـليين و وقي نمايند ضماد جگر بر سرشته گ[ب با كافور اندكي و
و بكشد/ غيره و دل ازنواحي را تازهر بگشايند ا@كحل يا باسليق رگ كند, واجب مشاهده
و كاسني آب و خشت شير و شنبر خيار با زرد هليلة سفوف و مآءالجبن تليين, جهت
داد كبير ترياق نوع اين در <جالينوس> كه گويد قره> بن <ثابت و است/ مفيد الثعلب عنب

يافت/ شفا بيمار و
ضعيف مراره جرم كه آن [يعني] مراره]; جرم ضعف از حاصل [يرقان يازدهم: [٥٧]
از ننمايد جذب را صفرا ضعف, واسطه به و وي در مضعف مزاج سوء وقوع سبب به شود
و باشد/ كمتر جگر ضعف بيمشاركت نوع, اين و شود/ پرا@كنده بدن در صفرا پس جگر;
در ضعفجگر آثار و نابودن جگر در گراني و است صفراوي قيء و غثيان وي, ع[مت

بودن/ پيدا ا@كثر
بٕاشتراِك يقّويى الِمرارَة <kٔنَّ است; اين دواي شد, گفته ضعفجگر براي چه آن ع�ج:

م/ ميشود/ تقويت كبد تقويت اثر در صفراء كيسة زيرا ترجمه: /١

الكبِد>��١/
عارض كه آن [يعني] مراره]; و جگر بين مجراي سّدة از حاصل [يرقان دوازدهم: [٥٨]
از صفراست مرة انجذاب مسلك و است مراره و مابينجگر كه مجري آن در ُسّده شود
به و ميرود رگها در او با نشود, جدا ازخون صفرا كهچون است ظاهر و مراره/ به جگر
و دهن تلخي و است مره قيء وي, ع[مت و ميسازد/ زرد را بدن و ميشود منبسط اعضا
كمتر براز روزرنگ به روز يعني تدريج; به شدن سپيد براز و يافتن درجگر گراني اندك
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به براز نماند, هيچ وي در چون پس برآيد; تمام باشد مراره در صفرا چه آن كه تا شود
و ميريزد امعا بر مراره از كه صفرا از مگر نميشود رنگين براز كه زيرا آيد; خود رنگ
سّده كه است تقديري بر شد, گفته براز انصباغ عدم از آنچه و شود/ بند خود او آمدن راه
را صفرا و بود ناقص سّده ا@گر كه زيرا نيايد; مراره سوي به صفرا از چيزي [و] بود تام
لضيق ميافتد; تام سّده اين امر ا@كثر در ليكن نبود; خالي صفرا ازرنگ براز باشد, مدخل

المجري/
كـه است آن است امعا و مراره مابين كه مجري سّدة در و مجري اين سّدة در فرق
لقطع ميگردد; سپيد دفع آن در براز افتد, امعا و مراره مابين مجراي سّدة از كه يرقاني
گفته واقعشود;چنانچه است مراره و بينجگر ما كه مجري سّدة از كه آن بخ[ف السبب;

شد/
تفتيح به تنقيه, از پس و مناسبه/ مسه[ت به بدن از را صفرا سازند مستفرغ ع[ج:
و الثـعلب عـنب آب و كاسني آب الحرارت, عند مث[ موافقه; مفتحات به كوشند سّده
بزوري وسكنجبين باديان و كرنب آب و كرفس آب حرارت, عدم عند و دهند/ سكنجبين

است/ واجب مغّلظات از اجتناب سّده, جميع در و آن/ مانند و
است امـعا و مراره مابين كه مجري آن در سّده گردد حادث كه آن سيزدهم: [٥٩]
شود; سپيد دفعًة براز كه است آن وي, ع[مت و امعا/ به مراره از صفرا برآمدن جهت
و مايع غير چيزي مريض ا@گر خاّصه آيد; بر دشواري به براز و الفور/ في الّسبب kنقطاع

نباشد/ قيء و آرد بر قولنج كه باشد گاه و نمايد/ ميل حّدت از خالي
و حرارت مراعات حسب به است اين تدبير شد گفته دوازدهم قسم در چه آن ع�ج:
موضع لبعد نمايند; استعمال بود قويتر چه هر ادويه از نوع اين در كه بايد ليكن برودت;
است; قويتر مشروبه ادوية از حقنه اثر اينجا در كه برند كار به حاّد حقنة ايضا و العّلة/

اليه/ الدواء اثر وصول لقرب
كرنب آب در فلوس مغز كه است آن چيزها مفيدترين سّدي, نوع دو هر اين در فايده:

بنوشند/ انداخته تلخ بادام روغن و كنند حل
و مذكوره مجراي دو اين از يكي در ثؤلول يا گوشت برويد كه آن چهاردهم: [٦٠]
كه است آن وي, ع[مت و را/ يرقان ميكند واجب مجاري اين سّدة چه چنان آيد; يرقان
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باشد/ حال به يرقان و ندهد سود دوا هيچ
به مگر ندارد امكان ثولول و زايد گوشت ازالة كه زيرا ندارد; ع[ج نوع اين [ع�ج]:

بست/ نتوان كار به موضع اين در خود آن, و آهن
بر لزج بلغم كه باشد چنان اين, و گردد/ يرقان سبب بلغمي قولنج كه آن پانزدهم: [٦١]
و گردد پوشيده صفراست انصباب محّل كه مجري دهن سبب بدان و بچسبد امعا سطح

انجامد/ يرقان به بدن در صفرا كثرت و آمد بر نتواند صفرا
نباشند/ غافل هم اص[حجگر از و گردند متوّجه بلغمي قولنج تدبير به ع�ج:

كهنه سركة باشد, باقي سبب قطع [از] بعد كه چشم زردي ازالة تدبير در عامه: فايدة [٦٢]
اين در و نمايند صاف و بجوشانند آب در افسنتين و نوبت/ چند حّمام در نمايند استنشاق
با و ببويند/ ساخته حنظلباريك شحم و شونيز و نمايند/ غرغره آميخته سكنجبين آِب
در باشند پخته زيت روغن با كه چغندر آب و آيد/ عطسه تا اندازند بيني در آميخته شير
ا@گر و ريزند/ چشم در ترش انار آب با گ[ب و سركه و است/ مفيد نيز چكانيدن بيني

نمايند/ دفع قوقايا حّب و اياره حّب به است, غليظتر ماده كه بدانند

/Melanicterus; icterus melas; black jaundice القانون: قاموس /١

اسود��١ يرقان در دوم: قسم [٦٣]
اين, و سياهاند/ آنجا سا@كنان كه است موضعي سند, و گويند/ نيز سندي> <يرقان را آن

است: نوع چند
بدان و است سپرز و جگر مابين كه مجري آن در سّده شود واقع كه آن يكي, [٦٤]
كند/ سرايت بدن در [و] شده مختلط خون با و برآمد نتواند سپرز به ازجگر سودا سبب
و است معده فم و سپرز مابين كه مجري آن در سّده گردد حادث كه آن دوم, [٦٥]
جگر جانب به باز گرفته كثرت سپرْز در و بريزد معده فم به سپرز از سودا سبب بدان

سازد/ سياه [را] بدن ورنگ گردد ساري بدن در خون با و شود راجع
يا راست جانب در و آيد پديد تدريج به يرقان كه آنست سّدي نوِع دو هر اين ع�مت
اشتها ميشود ساقط اّول, نوع در كه است آن بينهما فرق و شود/ محسوس تمدد و ثقل چپ
يكبارگي; اشتها ميگردد ساقط ثاني, قسم در و ميشود/ راست جانب به ثقل و تدريج به

ميباشد/ چپ جانب در ثقل و غلظ ميل و الفور/ في الشهوت سبب kنقطاع
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قوي كه معاجين و اقراص و اشربه ديگر و بزوري سكنجبين سّده, تفتيح بهر ع�ج:
ونمك افتيمون با را آن كه ماءالجبن با افتيمون مطبوخ تنقيه, جهت و دهند/ بود الّتفتيح
بهسكنجبين كاسني آب و برند/ كار به حال حسب به باشند داده تقويت غاريقون و نفطي
فصد نبود, مانعي كه آنجا و بايد/ كبر سركة با مرغ و بزغاله گوشت غذا, است/ مناسب

است/ تدابير نافعترين چپ, از اسيلم يا باسليق
سياه ورنگ گرداند سودا و بسوزد را وخون افتد جگر در حرارتقويه كه آن سّوم, [٦٦]

شود/
همة و آيد پديد سبب غير به وسواس و غم و نفس خبث كه است آن وي, ع�مت

باشد/ پيدا است مراقي سوداي به مخصوص كه اعراض
در كه: است آن بود, طحال ضعف از كه آن در و است كبدي كه يرقان اين در فرق [٦٧]
آفت و ميبود زرد نيز براز و مايل زردي به روي ورنگ ميباشد خفيف سياهي @كبدي,
آفت و ميباشد شديد و غليظ سياهي طحالي, در و ميدهد/ گواهي سپرز س[متي و جگر
كه باشد و ميدهد/ گواهي س[متيجگر و چپ در سختي و درد و ثقل و تمدد طحالچون
باشد, دو] [هر سپرز و مشاركتجگر به يرقان كه آنجا اّما آيد/ بر سياه نيز براز و بول

مينمايند/ مركب نيز ع[مات
شاهتره و افتيمون مطبوخ به و آيد بر فاسد خون تا زنند اسليم يا باسليق رگ ع�ج:
اص[حجگر, جهت و گردد/ مستفَرغ و شود جدا ازخون سوداوي خلط تا كنند نرم را طبع

گردد/ حاصل مقصود كه نمايند استعمال ده مبرِّ اطلية و اغذيه و اشربه
بـدان و شوند ضعيف قوت دو هر يا او ماسكة يا طحال جاذبة كه آن چهارم, [٦٨]
و است چشم سپيدي كدورت طحال, جاذبة ضعف ع[مت و آيد/ پديد اسود يرقاِن سبب

اسهال/ و قيء به است سودا آمدن بر او ماسكة ضعف نشان و شهوت/ سقوط
آيد/ گفته الطحال ضعف در بدانچه را طحال دهند قوت ع�ج:

گردد/ يرقان موجب صلب يا باشد حار كه طحال ورم كه آن پنجم: [٦٩]
آيد/ گفته الطحال ورم در آن: ع�ج

و طحال/ امراض بحران سبيل بر طبيعت دفع از يرقان شود عارض كه آن ششم: [٧٠]
رو راحت و خفت وي وقوع از و آيد پديد طحال امراض عقب كه است آن وي ع[مت

نمايد/
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اصـفر يـرقان در كه آن جز و شيرين آب استحمام به را طبيعت دهند ياري ع�ج:
است/ مفيد ماليدن, بدن بر سوسن و شبت و بابونه روغن ايضا و شد/ گفته بحراني

او در ُدردنا@ك خون سبب بدان و افتد جگر در مفرط بارد مزاج سوء كه آن هفتم: [٧١]
الوقوع>/ هونادر <و آرد/ يرقان و گردد سياه و شود بسته

گذشت/ سرديجگر [در] ع�ج: و ع�مت
دست دو هر [از] كه است آن ع[ج آيند, جمع هم با سياه و زرد يرقان هرگاه تنبيه: [٧٢]
و صفرا استفراغ به كه مطبوخي به و كنند فاصله روز سه فصدي هر ميان در و گشايند رگ
بيشتر طحال تدبير به باشد, بيشتر سودا كه جا آن و آرند/ فرود را طبع بود مخصوص سودا

كوشند/ ا@كثر معاونتجگر به شود, غالب صفرا كه آنجا و كنند/ توجه
رنگ به بول ا@گر فقط: طحال در يا است موضع دو در سّده آنكه معرفت در فايده: [٧٣]
در ا@گر و است/ دوجا ماده كه است آن دليل باشند, كرده ممزوج زعفران به كه بود ميپخته
معرفت در دارد همينحكم و فقط است طحال در ماده كه دانست بايد نبود, صفرت بول

مالند/ مريض بدِن به كه [يي] خرقه مادهرنگ مكان
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طحال مختصة امراض در فصل[دوم]: [٧٤]

يابد/ بيان عليحده قسم به يك هر
و گوشت از مركّب است عضوي گويند, سپرز پارسي به كه طحال طحال]: [تشريح [٧٥]
ذاته حّد في و بهجگر نسبت است َكِمد رنگش و است متخلخل او گوشت و بسيار شرائين
معده چپ سوي او موضع و است الحس كثير اوست محيط كه غشايي اّما ندارد; حس
دراز منفذي او سر ازيك و است نمايان ظاهر به اندكي و است معده زير وي ا@كثر و است
اندر او آلت و گويند سپرز> <@گردِن را آن طبيبان و گشاده قعرجگر اندر و است @كشيده
زير در منفذ, اين و است/ منفذ همين بدو سودا دفع اندر آلتجگر و ازجگر سودا @كشيدن
سوداي لختي تا است گشاده معده اندر ديگر منفذي سپرز, باطن از و است/ زهره منفذ
عفوصت, و حموضت سبب به و بخارد را معده فم و آيد بر معده به منفذ اين از افزوني
ازجگر/ است سود مره جذب وي, نفع و سوداست/ مرة بودن جاِي وطحال, آرد/ @گرسنگي

/ILL temperament of spleen واعظي: معالجات /١

طحال��١ مزاج سوء اندر [اول]: قسم [٧٦]

است: نوع چند اين,
موضع حرقت و سوزش و است تشنگي بسيارِي وي, ع[مت و بود: حار كه آن يكي,

زند/ سياهي به كه سرخي به براز و قاروره ميل و طحال
الثعلب عنب آب و كاسني آب و چپ از زنند اسليم يا باسليق رگ مادي, در ع�ج:
غالب ا@گرحرارت و برند/ كار به آن مانند و فلوس مغز و هليله مطبوخ تليين, بهر و بدهند

خربزه, تخم مغز طباشير, درم; چهار سرخ, گل آيد: كار به مرض اين در كه كافور قرص صفت /٢
يك يك هر اسقولوقندريون, و چيني راوند درم; سه يك هر خرفه, تخم و خيارين تخم مغز
Ñ

مانند و الثعلب عنب و كاسني آب با كافور��٢ قرص يا بزوري شربت با طباشير قرص بود,
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بيد آب به بيخته و كوفته داروست نه كه] [را جمله درم, نيم كافور, درم; يك زعفران, نيم; و درم Ø
سازند/ قرص كاسني يا

در لب[ب و نهند/ برسپرز وسركهآميخته طرفا برگ آب به آردجو و نمايند/ استعمال آن
با و جوشانيده سركه با سبوس و است مفيد نهادن بر سرشته جو آرد به و پخته سركه
تـعديل و تبريد ساده, در و دارد/ سود جمله كردن, ط[ جدا جدا پخته سركه در انجير

آيد/ حاجت كمتر اسهال و فصد به [لذا] و كند @كفايت
كثرت و نابودن تشنگي و است گرسنگي سقوط وي, ع[مت و بود: بارد كه آن دوم:

دهان/ آب و آروغ و قراقر

تخم انيسون, باديان, تخم كرفس, تخم آيد: كار به اينجا در كه اصولي بزوري سكنجبين صفت /١
يك هر از سوسن, بيخ و باديان بيخ كرفس, بيخ شلغم, تخم ُسداب, تخم فلنجمشك, @كشوث,
از بعد و كند/ كفايت كه آب قدر آن با بخيسانند سركه درم صد در كوفته نيم و بگيرند درم هفت

آرند/ قوام به آميخته قند من يك و بپا6يند آيد نيمه چون [و] بجوشانند روز شبانه يك
تـخم اّشـق, اسـقولوقندريون, زراونـد, كبر, بيخ پوست آيد: كار به اينجا در كه قرصي صفت /٢
است دارو دوازده كـه] [را جمله سنبل, و وّج ايرسا, اشنه/ سداب, قسط, فلفل, فلنجمشك,

سازند/ اقراص سرشته طرفا و كبر برگ آب و سركه با بيخته @كوفته,

حـاره اصـول و بـزور بـه كه اقراص��٢ و سكنجبين��١ سپرز, تسكين جهت ع�ج:
و الطـرفا ثـمرة و كبر بيخ پوست و سداب برگ و قسط و انجير و بدهند/ باشد مركب
خـوردن و گذارنـد/ سپرز بر آميخته سركه با غرب برگ و تلخ بادام و اسقولوقندريون
گوشت غذا, بهترين و است/ مفيد همه گلقند, و اربعه ترياق و ترب آب و نهار بر مثلث

سازند/ قتق كبر سركة به و باشد گرم ادوية او در كه است مرغ
و كمودت و خون غلظ و است سپرز سردي وي, ع[مت و بود/ يابس كه آن سّوم,

بدن/ نحافت
و بدهند/ خيار و كدو آب با خشخاش و نيلوفر و بنفشه شربت ترطيب, جهت ع�ج:
و دختر شير و مرو تخم لعاب با خطمي و خرفه تخم و خربزه تخم و مقشر كدو تخم
از يبوست كه آنجا و كنند/ تناول مرطبه اغذية و نهند/ برسپرز كرده بنفشهمخلوط روغن
مسـتفرغ افـتيمون مـطبوخ و ماءالجبن به و دارند مقدم اسليم يا باسليق فصد بود, ماده

سازند/
قلت و است/ سپرز موضع گراني و نرمي وي, ع[مت و بود/ رطب كه آن چهارم,



ا@كبري طب ٦٤

نمودن/ اسربي سپيد رو ورنگ بودن/ مترّهل بدن, و عطش/

چيز شش كه] [را جمله زرشك, و مغسول لك سنبل, زراوند, كبر, بيخ سرخ, گل [آن]: صفت /١
سازند/ مخلوط طرفا آب به ساخته نرم است,

سداب و بوره و پودينه و بدهند/ شد گفتهخواهد كه قرصي��١ تجفيف, جهت ع�ج:
تناول مصالح پر ق[ياي و آب نخود و نهند/ سپرز بر سرشته كهنه سركة به الطرفا ثمرة و

برند/ كار به اياره حب و افتيمون حب آيد, حاجت شكم تليين به كه آنجا و نمايند/
التهاب و چپ پهلوي در است ثقل يافتن وي, ع[مت و بود/ رطب حار كه پنجمآن

شود/ ظاهر و@سستي ترّهل و كمودت بدن, در كه باشد و نابودن/ تشنگي و
و فرمايند/ استعمال و نمايند مركب است مفرد رطِب و مفرد گرِم در چه آن ع�ج:
مغاث و الطرفا ثمرة و گلسرخ و نوشيدن باشد كبر بيخ پوست وي در كه بزوري سكنجبين
و بارد چه هر كذلك و است/ مفيد ضمادنمودن سرشته سركه و طرفا آب به صندل و

باشد/ منشف
و قدمين گرمي و است طبيعت قبض وي ع[مت, و بود/ يابس حار كه آن ششم,

نابودن/ وي در رسوب و نمودن صاف و سرخ قاروره و التهاب و عطش شدت و ساقين
لسان برگ و الراعي عصي و الثعلب عنب برگ چون مرّطب و مبرد چيزهاي ع�ج:
چه آن همة و موافقه اغذية و مناسبه اشربة و سازند/ ضماد آن مانند و اسبغول و الحمل

برند/ كار به شد گفته مفرد يابِس و مفرد حار در
رطب/ و بارد ع[مت از باشد مركب وي, و بود/ رطب بارد مزاج سوء كه آن هفتم,

است/ تجفيف و تسخين تدبيرش [ع�ج]:
سپرز/ در غلظت و جساءت ميكند عارض اين, و باشد/ يابس بارد كه آن هشتم:

شد مذكور كه وي بسايط از يابد ذ@كر جدا قسم به طحال, غلظت و جساءت [ع�ج]:
كرد/ توان تدارك نيز

/Splenitis القانون: قاموس /٢

الطّحال��٢ ورم اندر [دوم]: قسم [٧٧]

است: چندگونه بر اين,
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و است سپز جانب ثقل و التهاب و وجع وي, ع[مت و بود/ دموي حار كه آن يكي,
پوست بر كه باشد گاه و قاروره/ سياهي و كند اشتداد ربع نوبت به كه حاّد تب و تشنگي

آيد/ پديد سرخي است طحال محل كه آنجا شكم
آن] از پس [يعني بعده و بگشايند اسيلم با الّزراع حبل يا باسليق دستچپ, از ع�ج:
و بدهند/ كرده حل آن مانند و الثعلب عنب و كاسني آب در شنبر خيار فلوس تليين, جهت
فايده كبر بيخ پوست و گلسرخ و بنفشه طبيخ يا قرصزرشك و طباشير قرص تبريد, بهر
و سـرخ گل كزمازج, آب و جو آرد و است/ مفيد خرفه شيرة و تمرهندي آب و دارد/
چه هر گشنيزتر و ماميثا شياف و اقاقيا و الثعلب عنب آب و العالم حي آب و صندل

است/ سودمند كردن ضماد سپرز بر آميخته سركه با اينها از شود ميسر
ظاهرا و باطنا است سپرز سوزش و حرقت وي, ع[مت و بود: صفراوي كه آن دوم,
ظاهر سياهي اندك به مايل زردي بدن, تمام و زبان و چشم در و دوِرغّب/ بر تب غلبة و

آيد/ پديد اسود يرقان كه باشد و شدن/
طبيخ و آن مانند و آلو و تمرهندي آب چون فوا@كه آب صفرا, تنقية جهت ع�ج:
سركه با تخمخرفه درم دو و بدهند/ و آميخته وسكنجبين كشوث تخم و شاهتره و هليله
و جو آرد چون بارد ادويه و است/ مفيد را سپرز صفراوي ورم بالخاصيْت ياسكنجبين,

دارد/ سود ساختن ضماد آميخته سركه و كاسني آب به خطمي
تخم مغز خرفه, تخم صفت:زرشك, دارد: نفع سپرز گرم مزاج سوء در سفوف, اين
گل درم; يك عربي, صمغ درم; سه يك هر از خربزه, تخم مغز و كدو تخم مغز خيار,
را درم,زرشك چهار كاسني, تخم درم; نيم يك هر سپيد, صندل طباشير, درم; دو سرخ,
آب [بـا] و بـيخته و كـوفته [را] ادويه باقي و بستانند آب و بمالند گ[ب به سركه در
كاسني آب به روز هفت براي است خورا@ك هفت كه] [را جمله بدارند/ آميخته زرشك

بنوشند/ سكنجبين يا
ع[مت و گويند/ الطحال تهّبج را اين و باشد: بلغمي رخو سپرز, ورم آنكه سّوم:
و بـودن/ سـپيد رو و چشم و زبان و وي اندر درد قلت با است سپرز حجم زيادي وي,
نمودن/ رصاصي يعني كمودت به مايل سپيد براز, و قاروره و شدن متهّبج چشم حماليِق

كبر قرص تنقيه, از بعد و برند/ كار به حقنه و طبيخ و بلغم,حبوب تنقية جهت ع�ج:
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و ايـارج غاريقون, تربد, اسقولوقندريون, افتيمون, آيد: كار به اينجا در كه مسهل حّب صفت /١
كه هليله مطبوخ و سازند/ حب شهد با بيخته و كوفته و بگيرند بايد كه مقداري يك هر از اشق,

است/ سودمند باشند نموده اضافه غاريقون و تربد او در
و كوفته و بگيرند برابر افتيمون و است كبر بيخ پوست است, مقرر سپرز كردن پا@ك در چه آن از

بدهند/ درم دو و بسرشتند عسل به بيخته
بيخته و كوفته كه راوند و افسنتين و طويل زراوند و سداب برگ و كبود سوسن بيخ دارد عمل همين

ترب/ آب يا سكنجبين با بدهند مثقال دو تا مثقال يك از و سازند سفوف
<بوعلي> و بگدازد/ را سپرز خورند, وي اندر آب و طعام و سازند ظرفي گز چوب از @گر ا كه @گفتهاند
به بيخته و كوفته و بگيرند مساوي فنجنگشت تخم و يابس زوفاي و پرسياوشان @گر ا كه @گويد

بگدازد/ سپرز بدهند, درم دو و سازند معجون عسل
بيخ باديان, بيخ كبر, بيخ پوست كرفس, بيخ پوست نمايند: استعمال اينجا در كه مسهل حقنة صفت
آبكامه و نمك و بوره و شكر و بپا6يند و بجوشانند را] [همه تربد و مويز انجيز, انيسون, اذخر,

كنند/ حقنه آميخته بادام روغن و

بدهند/ آيد��١ گفته و است مخصوص بهسپرز كه آن جز و فّوه قرص و فنجنگشت قرص و
گـل روغن با انگور درخت چوب خا@كستر چون نمودن ضماد سپرز بر موافقه ادوية و
و عسل به و كوفته نرم الملك ا@كليل و سداب و بوره يا پخته سركه در انجير يا آميخته
بعده و بدارند طاقت حسب به كه بايد نمايند ضماد چه هر ادويه اين از و سرشته/ سركه
باشند جوشانيده گندم سبوس و شبت او در كه گرم آب به و بردارند آن] از پس [يعني
ط[ سركه با حّصه يك كبر, بيخ خا@كستر و حصه سه بز, سرگين خا@كستر ا@گر و بشويند/
آِب و است وكبك تيهو و مرغ كباب و نخوداب ادويه, ونيكوترين كند/ عمل بهتر سازند

دارد/ تمام فايدة نمودن, ترك افزا رطوبت و بادانگيز چيزهايي و نوشيدن/ @كمتر
و شود نازل كه سرافتد رطوبت از بيشتر آماسسپرز و سختي گويد: <جالينوس> فايده: [٧٨]
مـختلط سپرز, بر ميآيد جگر از كه رطوبتي كه زيرا آيد; پديد كمتر جگر رطوبت از
كه آنگاه كردمگر نتواند ورم و سختي احداث رطوبت, چنين اين و رقيق باخون ميباشد
كه دماغ رطوبت بخ[ف نمايد; غلظت به ميل كثرت, غايِت از و پذيرد كثرت غايت به
رطوبت كه آن بر دليل و افتد/ زود رطوبت چنين اين از ورم و است خام و غليظ و بارد
رطوبت داشتن باز و غرغره استعمال از است الطحال ورم شدن زايل الطحالآرد, ورم سر

شدن/ نازل از دماغ
سختي شدت و است انتفاخشكم وي, ع[مت و بود: سوداوي صلب كه آن چهارم:
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شدن منقطع نفْس و او/ آمدگي بر آيد در نظر به چنانچه خود جاي از او آمدن بر و سپرز
حالت [در] و يافتن راحت هنگامگرسنگي و نشود@ـ@/ كشيده يكبارگي دم, يعني وسط در
نبض در سرعت و دررنگ كمودت و بدن در هزال و هضم/ در فساد و گشتن/ متضرر امت[
آمدن/ پديد است حلقوم طرف دو به كه شريان دو درآن فاحش ضرباِن و طبع در نرمي و
َعُظم <ٕاذا گويد: <بقراط> چه چنان است; سپرز ِعَظم تابع بدن, kغري كه دانست بايد [٧٩]

كوچك طحال گاه وهر ميشود 6غر بدن شود, بزرگ طحال گاه هر ميگويد: <بقراط> ترجمه: /١
م/ ميشود/ چاق بدن شود

عظم كه است آن وي وجه و البدُن>��١/ َخصَب الطحاُل َضُمَر ٕاذا و البدُن هُزَل الطحاُل
و kغـري و ميگرداند ضعيف غايت به را آن قوتهاي و ميسازد kغر را جگر سپرز,

البته/ است بدن kغري موجب ضعفجگر
و بزوري تفتيح,سكنجبين جهت [و] نبود مانعي ا@گر زنند اسليم يا باسليق رگ ع�ج:
با برند كار به اسقولوقندريون و بسفايج و افتيمون مطبوِخ اسهال, براي و دهند/ آن مانند
سه هريك كابلي, و سياه و زرد هليله صفته: است اين كه سودا مسهل سفوف يا الجبن ماء
و انيسون افسنتين, كشوث, تخم درم; چهار كاسني, درمي; يك هر گلسرخ, و تربد درم;
درم, يك ارمني, حجر مثقال; دو راوند, درم; دو افتيمون, مثقال; يك[يك] هر باديان,
يك وي عقب و نمايند اختيار قند ج[ب يا بزوري شربت با درم دو كوفته, نرم را همه
يا آميخته هم به پودنه و سداب و سركه ورم, تحليل براي و فرمايند/ ميل الجبن ماء پيالة
آنبگدازند در اشق و بجوشانند سركه در نخاله ا@گر و سازند/ ضماد گداخته سركه در اشق
و است اسرع سپرز كردن پا@ك و گداختن در سبوس كه زيرا زودبگدازد; نهند, سپرز بر و
دوا قـوت انفاذ و ايصال براي سركه, و انفع صلْب آماس تحليل و تليين و نضج در اشق
پرا@كنند آن بر وخردلباريكساخته بمالند شهد بهسپرز ا@گر وكذلك مخصوص[است]/

دهد/ تحليل زود
سركه در انجير و دارد/ تمام نفع كبرخوردن اقراص و پنجنگشت اقراص تنقيه, از بعد
بولخودبنوشد, كف سه صباح هر مطحول ا@گر كه گفتهاند و است/ درسركهسودمند كبر و
مع خواه شود سخت او سپرز كه گويند را كسي مطحول, و گردد/ به روز ده از كمتر در
و بچه مرغ گوشت از كه است زيرباجات غذا, نيكوترين و ورم/ بغير خواه باشد الورم
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و كبر سركة كه بايد غذا همه در و باشند/ ساخته بود اkنهضام سهل كه آن مانند و دراج
سپرز در كه ريحي ورم كه بدان و دارد/ تمام نفع كه اندازند دارچيني و زعفران و @كرويا

كنم/ بيان عليحده قسم به را آن و [است] الطحال نفخة به مسمي افتد,

و است شده ضبط <تقيّح> والع.مات>, ا6سباب <شرح در ولي بود شده ضبط نسخهها تمام در /١
م/ است/ همين صحيح

طحال تفتيح��١ اندر [سوم]: قسم [٨٠]

آماس كه بدان و شود/ منفجر و گردد ريم و شود پخته سپرز آماس كه باشد چنان اين,
ع[مت و ميشود/ سخت يا ميرود تحليل به يا ا@كثر, در و گردد ريم كه باشد نادر سپرز,
و درد و بول بويي بد و آماس تقدم و ِمّده به استحاله عند است سپرز ناخس وجع وي,
درو سبب بدان و شود منفجر معده سوي به كه باشد و شدن/ ظاهر بول در غريبه اجسام

آيد/ پديد مانند ُدرد اجسام نيز براز
خيار, تخم و كشوث تخم و كاسني تخم و باديان از سپرز, ريِم كردن پا@ك بهر ع�ج:
از چه هر اّما دارد; تمام نفع العسل ماء و بدهند/ آميخته خر يا شتر شير با و كشند شيره
تفتيح از پس هرگاه و بايد/ مزاج برودت و حرارت حسب به برند, كار به مدّرات اين
ضماد گداخته آن در اشق و جوشانيده سركه در نخاله او تدويب جهت بود, باقي ص[بت
قابض آنچه از بالجمله و برند/ كار به شد گفته سوداوي ورم در كه اضمده ديگر و نمايند/

دانند/ واجب احتراز بود
باشد شده متقّيح خواه نشود زايل دوا به و باشد سخت سپرز آماس كه جا آن كه بدان

داغ/ تحمل شرط به كردهاند داغ به امر اطبا بعضي نه خواه

/Weakness of the spleen واعظي: معالجات /٢

الطّحال��٢ ضعف اندر [چهارم]: قسم [٨١]

است: گونه چند بر اين
شود/ ضعيف جاذبه كه آن يكي

مايل سياهي به بدن ورنگ اشتها سقوط و است چشم سپيدي كدورِت وي ع[مت و
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دوالي و الفيل داء و قوباء چون سوداوي امراض ديگر و افتد/ أسود يرقاِن كه باشد و شدن/
آيد/ پديد سياه برص و بهق و جذام و ماليخوليا و

و است افـتادن سـوداوي وقي اسهال او ع[مت و گردد/ ضعيف ماسكه كه آن دوم,
شدن/ مكدر چشم سفيدي

معده به سودا ا@گر است شهوت زيادتي او ع[مت و شود/ ضعيف هاضمه كه آن سّوم,
افتد/ ديگر عضوي به ا@گر سوداوي ورم يا ريزد روده به ا@گر سوداوي اسهال يا ريزد

آن و است سپرز ِعَظم و آماس او ع[مت و گردد ضعيف سپرز دافعة كه آن چهارم,
بودن/ پيدا شد گفته جاذبه ضعف در چه

بـيخ اذخـر, بيخ فقاح, قردمانا, كزمازو, سنبل, افسنتين, دهد: قوت را سپرز كه ضمادي صفت /١
سركه و آميزند سداب آب به يا طرفا برگ آب به و بكوبند نرم را] [همه مقل, و سرخ گل @كبر,

سازند/ ضماد افزوده

بر و فرمايند رياضت و نمايند استعمال مقّويه��١ اضمدة تقويتسپرز, جهت ع�ج:
به آيد گفته الطحال نفخة در كه ناري محجمة ا@گر و شرط/ غير به نهند حجامت سپرز
قوت تدبير شد, گفته كه همه اين بمالند/ را سپرز درشت خرقة به و باشد/ بهتر آرند عمل
بـاشد او kيـق آنچه حسب به آيد, پديد ضعف تبع به كه اعراض ديگر و است/ طحال

كرد/ توان تدارك

/Obstruction of the spleen واعظي: معالجات /٢

طحال��٢ سّدة اندر [پنجم]: قسم [٨٢]

سپرز در است گراني يافتن او ع[مت و آن/ در است غليظه فض[ت اجتماع وي, سبب
ميرود سپرز به ازجگر سودا مرة كه بود مجري آن در سّده ا@گر پس نابودن; آماس آثار و
از سودا كه باشد مجريى آن در سّده ا@گر و سوداوي/ امراض وديگر سياه يرقان گردد حادث
بـند جـهت صلب; ورم اصناف و شهوت بط[ن شود عارض ميرود, معده سر به سپرز

سپرز/ در ردي فضلة ماندِن
چـه هر مفّتحات از كه بايد ليكن نمايند استعمال است جگر سّده در آنچه ع�ج:
و بزوري سكنجبين اينجا, در و المادة/ غلظ و الموضع لبعد فرمايند; اختيار بود مقويتر
و انيسون الثعلب, عنب نانخواه, باديان, جّ[ب, وكذلك است/ مفيد غايت به كبر قرص
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نبات/

الطحال نفخة اندر [ششم]: قسم [٨٣]

از اين و وي/ در سودا بسياري و سپرز برودت او, سبب و است/ سپرز ريحي ورم آن,
جايگاه كه چپ پهلوي زير و است ورم نرمي وي, ع[مت و افتد/ دافعه و هاضمه ضعف

آمدن/ آروغ و افتادن قراقر و شدن پست عندالغمر, و بودن/ متمدد است سپرز

به ولي است/ شده نوشته <منفي> ,١٦٥ ص ,٣ ج اعظم, @كسير ا در و بود چنين نسخهها همة در /١
م/ باشد/ باد كنندة نابود كه است اين منظور حال هر

بر مث� نمايند; استعمال بود رياح مقني��١ و محّلل كه دوايي و تدبيري هر ع�ج:
و اkصول ماء و پرهيزند بادانگيز چيزهاي و سرد بسيار آب از و كنند مصابرت تشنگي
و سداب تخم و بنوشند آن مانند و باديان آب با عنصلي باسكنجبين گرم بزورِي سكنجبين

سـركة در روز شـبانه يك و گـويند تـيزكه تر پارسي به كه حرف بگيرند حرف: سفوف صفت /٢
تا بپزند النار معتدل تنور در [و] سازند نان و بسرشند وي در جو آرد اندك و بخيسانند انگوري
به اجزا ديگر با بيخته و كوفته و آورند بر پس نگردد; سوخته و شود خشك و شود پخته تمام @كه
اسقولوقندريون, پنجنگشت, درم; چهل مذكور, نان سحيق سازند/ سفوف آيد گفته كه طريقي
يك [@كه] كرماني زيرة و كرده بريان گندنا تخم درم; پنج يك هر از الطرفا, ثمره و كبر بيخ پوست
سازند/ سفوف بيخته و كوفته نيم و درم شش يك هر از ساخته, بريان و كرده سركهتر در شب

درم/ پنج تا درم سه از شربتي

اقراص و حرف��٢ سفوف و است/ مفيد هم مركب يا تنها نانخواه و زيره و پنجنگشت

و فنجنگشت تخم دارد: سود بود حرارت با كه را سپرز درد و نفخه كه پنجنگشت قرص صفت /٣
بـا بـيخته و كـوفته درم پنج يك هر از خرفه, تخم و كاسني تخم درم; ده يك هر از @كزمازو,

سازند/ اقراص سكنجبين

ونمك كاورس و سبوس به و است/ سودمند مثلث, اندك و دارد/ تمام نفع پنجنگشت��٣

بـدون يـعني يـا و بـزرگي در مـتناسب [يعني العظم صالح قدحي بگيرند ناري: محجمة وضع /٤
خُرد سوراخي نول, سر بر و باشد دار] گردن [يعني دار نول و بود انبيق شكل بر @كه شكستگي]
بر را قدح آن چنان هم و افروخته بنهند نول سوي به باشند زده ندافي كماِن به كه پنبه و @كنند
نول سوراخ و گيرند در خمير به قدح لِب حوالي و است متعارف چنانچه گذارند مقصود عضو
اين و گيرد فراهم را عضو قدح و شود داخل هوا راه هيچ از تا سازند بند ديگر چيزي يا پنبه به را
و شود داخل هوا تا بگشايند نول سوراخ كنند, جدا خواهند چون و بدارند/ شايسته زماني تا را
Ñ

ضماد عسل و سركه به سداب و پودينه و بوره و نهادن ناري��٤ محجمة و نمودن تكميد
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كـه عـريض قدحي بيارند نبود, موجود آلت اين كه آنجا و گردد/ ساقط و گشته سست قدح Ø
قدح دهن مقدار به كه] ريز [يعني تنك سازند قرص آرد از و باشد همواره و باريك او لبهاي
في و بيفروزند و نهند قرص اين به آن جز پنبهها [و] گذارند عضو بر را قرص اين و نبود زايد
و پـوست و عـضو در بچسبد تا كنند غمز دست از و چسپانند قرص اين بر را قدح آن الفور
وا6ّ نبود پوست سوختن خوف @گر ا بدارند ساعت دو تا و شود منجذب قدح جوِف در @گوشت
دسـتور به باز زماني از بعد و بمالند دست به را موضع @كردن, جدا از پس و نمايند/ جدا زود
كه زنان در خصوصا دارد; تمام ترويج هندوستان در آخر, عمِل اين و نمايند/ استعمال مذكور

ميبرند/ كار به بسيار آن جز و شكم درد براي

باشند ماليده گل روغن آنكه از بعد نهادن سپرز بر جوشانيده سركه در سبوس و ساختن
يا كرده گرم نمِد و ماليدن بابونه يا شبت روغن وكذلك است/ تدبير نيكوترين را, سپرز

ساختن/ ط[ كرده حل سركه به واشق بستن روز به كرده سركهتر و سداب طبيخ به
و سركه به مدبَّر زيرة و گندنا تخم نبود: حرارت كه آنجا در است مفيد سفوف, اين
درم دو از بيخته و كوفته دودرم, راوند, درم; سه يك هر از هليله, و مصطكي و كتان تخم

سكنجبين/ با بدهند مثقال دو تا

/Stone in the spleen واعظي: معالجات /١

الطحال��١ حجارة اندر [هفتم]: قسم [٨٤]

نادر مرض, اين و شود/ تولد سپرز در اkجزا متصغر سياه و اغبر كهريگ است آن وي
فصد درخون يا بواسير درخوِن يا بول در است آمدنريگ بر او ع[مت و است/ الوقوع
اعضايي و مثانه و گرده بولچون آkت اعضاي وديگر بودن پيدا سپرز اندر خلش و درد و

نمودن/ سالم و صحيح همه آن مانند و چونجگر ميكند تولد حصاة وي در @كه
و كشوث تخم و كاسني تخم چون مدّره منّقيه تخمهاي از تنقيةريگ, جهت ع�ج:
بخورند پرورده سركه در انجير و بنوشند/ و كشند شيره هليون, و كرفس و كا@كنج و باديان
سپرز/ مجّلي و منّقي و است رگها دهن مفتح و محّلل انجير, كه سازند; ضماد سپرز بر و
متعدده مواضع به مرض, اين در كه نمايند استعمال مناسبه اغذية و اطليه و اشربه وديگر

يافته/ ذ@كر







امراضامعاء اندر باب[پانزدهم]: [٨٥]

است جسمي روده, و گويند/ را رود/ معاء, و است/ معاء جمع وي, امعاء]: [تشريح [٨٦]
همگي و دارد/ كثير حس و شرائين و أورده و شحم و عصب از مركب مضاعِف عصبانِي
گويند; <عليا> را سه هر اين و دقيق/ سّوم, صايم/ دويم, عشري/ اثنا يكي, است: روده شش
ايـنان جـرم كـه آن بـهر خـوانـند; <دقـاق> و اند واقع رودهها ديگر باkي كه آن جهت
را سـه هـر ايـن و مستقيم/ ششم, و قولون/ پنجم, و اعوراست/ چهارم, است/ باريكتر
غليظ و گنده اينها جرم كه آن براي نامند <غ[ظ> و واقعاند زير از كه زيرا گويند; <سفلي>

است/
دوازده او طول و است پيوسته معده قعر به است عشري> <اثنا كه اول رودة كه بدان
كه روده اين دهن و گويند/ اثناعشري لهذا و صاحبش انگشتان به باشد مضمومه انگشِت
از مري كه همچنان و اkصح/ المذهب علي <بّواب>; به است مسمي است, پيوسته معده به
پهناتر رودهها ازديگر مذكوره رودة ليفهاي و است دفع براي روده اين است, جذب بهر
معده دافعة كه تا نميگشايد الهي صنع به معاء اين دهن و است/ مريتنگتر از اّما است;

نيايد/ حركت به طعام هضم [از] بعد
كثرت و ميباشد/ خالي امر ا@كثر در كه گويند آن از وصايم است/ <صايم> او, [از] بعد
در ماساريقا و است جگرنزديكتر به روده اين كه آن يكي, است: سبب دو را آن خلّو
ميگردد/ منجذب سويجگر به زودي به آن صفوت ميآيد وي در هرچه آمده بسيار وي
جهت آيد رودهها به زهره از كه صفرا و است گشاده روده اين در زهره منفذ كه آن دوم,
بـا و خـالص و بـاشد تـيز هنوز كه آن از و آيد برصايم نخستين رودهها از ثفل شستن
مذكوره روده سبب, دو بدين بشويد[و] زودتر باشد وي در آنچه نيافته, رطوباتاخت[ط

شود/ فراهمتر و بيماريتنگتر حال در معا اين و هميشه/ ماند خالي بيشتر
پيچ و ولفايف دراز و است رودههاباريكتر جملة از اين, و است/ <دقيق> او [از] بعد
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و بماند دير وي در ثفل كه است آن او واعوجاج درازي منفعت و دارد/ بسيار كجيهاي و
طور به [يعني باkستقصا بكشد ماساريقا باشد وي در كه صفوتي سبب بدان و نگذرد زود
وي/ در ثفل ماندن دير جهت و نشود غذا تناول به محتاج زود زود انسان, طبع و @كامل]/
وي در وآنچه ندارد بيش منفذ ازيك كه گويند آن از وأعور است/ او<اعور> بعد[از]
و ميگردد/ پس باز يعني مينمايد القهقرا رجع منفذ همين از باز اندرميشود, منفذ اين از
و كمتر/ پشت سوي به و دارد ميل بيشتر راست جانب به و است مانند كيسه رودةمذكور,
را آدمي ساعت هر سبب بدان و باشد خزانه را ثفل فزونِي كه است آن او اعوريت منفعت
معده نسبت رودههايغ[ظ,همچون باديگر روده اين نسبت و نشود/ براز دفع به احتياج
بـه بگـوارد ايـنجا در باشد نگواريده تمام معده در چه هر كه زيرا دقاق; معاء با است
حرارت از تا تراست مايل است جگر طرف كه راست جانب به لهذا و ديگر; حرارِت
ميآيد فرو روده همين بيشتر فتق, علت اندر و شود/ استنيكوپخته وي در چه آن جگر

نيست/ مربوط رباط هيچ به او كه آن بهر خايه; كيسة در
قولون نام از قولنج, و شود/ عارض همين در بيشتر قولنج, و است <قولون> او [از] بعد
به پس كرده ميل راست به نخستين و است غليظتر رودةمذكور, و است/ ماخوذ روده اين
سـوي به باز و رسيده چپ ران بيغولة به قريب و گشته مايل سو فرو و آمده باز چپ
آنجا و پيوسته/ مسقيم به و آمده فرا سو فرو شده قطن مهرة برابر و است بازگشته راست
كه است آن از ميآيد; فراهم و ميشود تنگ سپرز به نزديك چپميگذرد, سوي به @كه
او, اخراج عند كه ميافتد حاجت و نميآيد بر آساني به روده از باد و ثفل ورمسپرز, در
در كه است همان او منفعت و دهد/ ياري آمدن بر در تا بمالند دست به را چپ پهلوِي

گفتيم/ اعور
قايم راست دبر, تا قولون از كه گويند آن از مستقيم و است/ <مستقيم> او [از] بعد
فراخِي و كرده اعتماد قطن مهرة بر و هاست روده اواخر اينروده, و غيراعوجاج/ به است
آن او جاذبة منفعت اّما دارد/ جاذبه او ليفهاي بعض و معده/ فراخي به است اونزديك
قولون خصوصا دارد; پا@ك را خود همساية و كند جذب را ثفل رودهها ديگر از كه است
و شد/ تواند جمع بسيار وي در ثفل و باشد ثفل مخزن كه است آن او فراخي منفعت و را/
چيزي كه زيرا اندك; ثفل كردن دفع از ترست آسان كردن دفع بسيار ثفِل كه است ظاهر
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تا نيايد فرو خود كه قليل شيء بخ[ف حجم; كثرت سبب به باشد متسفل بالطبع بسيار,
اشتغال و مقداره <لقلة نگردد; منفعل نيز دافع از كه باشد بسيار بلكه ننمايد; دفع دافع

دفعه>/ عن الطبيعة
دانه كدو توّلد محّل و نميگيرد عفونت نيايد, قولون و اعور در در ثفل كه تا فايده: [٨٧]

است/ اعور كدو], كرم [يعني
آيـد گـفته عليحده فصل به يك هر و است گونه چند دارد تعلق امعا به كه امراض

تعالي/ انشاءا�



/Lienteric diarrhoea القانون: قاموس /١

اIمعاء��١ زلق اندر فصل[اول]: [٨٨]

است: اقسام بر وي و آيد/ بيرون روده و نماند روده اندر طعام كه است مرضي اين
احداث سبب به صفرا كثرت از آيد پديد بثور روده دروني سطح در كه آن يكي: [٨٩]
هضم به منهضم غير گردد مندفع زود آيد در وي در چه آن شود] باعث [@كه امعا در لذع

است]/ نشده رودهيي هضم [يعني اkمعاء
كه چون هر و يافته/ هضم اندكي يا منهضم غير است طعام آمدن بر او, ع�مت و
و تشنگي غلبة و نمايد/ احداث وجع روده, به گذشتن هنگام و آيد/ رقيق زرداِب با باشد,
امعاء در سوزش احساس و براز خروج وقت مقعد گزيدن و زبان خشكي و دهان تلخي

نوشيدن/ سرد آب از ساعتي سوزش, تسكين و سر و روي بر وي تصاعد

مـرو, تخم و خطمي تخم و خشخاش پوست و برنج و نخود و جو بگيرند سرد: حقنة صفت /٢
كنند/ حقنه و آميزند آن در نشا و صمغ و گل روغن و بپا6يند و بپزند

ومـبّردات مسّكـنات و كنند سرد��٢ حقنة و دهند صفرا مسهِل و زنند رگ ع�ج:
روغن و بيخته آب در عدس و برنج يا آميخته گل روغن و جو پوست آب بخورانند;چون
بهترين و ساخته/ ممزوج بادام روغن به و كوفته كعِك يا كرده مخلوط] [يعني يار @گل
و صمغ چون مغّريات, و شده/ مذكور ذرب در كه است بثوري اkمعا زلق سفوف ادويه,
چون سرد, شربتهاي و آن مانند و اسبغول و بهدانه لعاب چون لعابيات, و كتيرا و نشا
ترشي از و است/ مفيد همه آن جز و آس شربت و شيرين انار شربت و خشخاش شربت
و صـندل و سرخ گل و گلنار و جو آرد و طحلب و نيفزايد/ حرقت تا بپرهيزند خالص
ضماد شكم بر و بسرشند اkس حّب آب و ترش سيب آب به بيخته و كوفته انار پوست

بفرمايند/ بود, آسان وقي بود بسيار ماده ا@گر و سازند/
پس بپزند, آب در را پوست يعني بستانند; جو طريقكشِك بر جو پوست آب فايده:
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آب در كه را سويق كه آن جهت است; بهتر جو آبكشك از مذكور آب و اوبگيرند/ آب
ميبرآيد/ بيش لعابيه و غرويت ميپزند,

آن او ع[مت و پديدآيد/ بثور او خارج بر يعني روده بروني سطح بر آنكه دوم: [٩٠]
باشد: مختلف وجع و برآيد منهضم غير طعام و بود پيدا احشا در لذع و دغدغه كه است
در كهبثور آن در و قسم اين در فرق و پهلوها/ در گاهي و ناف زير گاهي و ناف فوق @گاهي
داخلي سطح بودن پا@ك جهت برآيد; طعام با صديد اينجا در كه است آن بود, روده داخل

است/ قسم اين kزمة وجع, اخت[ف ايضا و بثور/ از روده
لف آب و بهي آب با خرفه و كاسني شيرة حرارت, تسكين براي و زنند رگ ع�ج:
ترش غوره آب به كه مزّورات و بنوشانند/ آميخته طباشير تا@ك] شاخههاي [يعني الكرم
برگ و اسبغول برگ و بيد برگ آب و كدو تراشة و طحلب و بخورانند/ باشند ساخته
سازند/ مسكن سرد جايگاه و نمايند/ ضماد احشا بر جو آرد و العالم حي و الحمل لسان
را آن داخـلي سـطح و شود جمع روده در نمسه فاسدة رطوبت كه آن سّوم: [٩١]
بر زود و نپايد دير سطح م[ست واسطه به آيد, روده در طعام هرگاه پس سازد; اندوده
طعام لبِث قلت و منهضم غير طعام با است مذكوره رطوبات آمدن بر او, ع[مت و آيد/
فاسده رطوبات به نيز معده ا@گر و بود/ سالم معده ا@گر بودن معدهنيك حال و امعاء در
دانست بايد و يافته/ ذ@كر معده امراض در چنانچه باشد; تباه نيز معده هضم اندودهگردد,

افتد/ بيشتر هاضمه و ماسكه ضعف از اسهال اين @كه
صبر حّب و فيقرا ايارج چون ف, منشِّ مسهِل و كنند قيء تنقيةرطوبات, جهت ع�ج:
حّب سفوف رطوبت, باقي نشف براي نشود, حاصل تمام مطلب تنقيه از ا@گر و خورند/
ع[ِج است, شده گفته رطوبي معدي اسهال در چه آن و برند/ كار به جلنار قرص و الرمان
ا@گربنوشند,شكم درسركهجوشانيده باقلي و دارد/ كلي نفع تشنگي و وگرسنگي است/ اين
هر كرفس, تخم و سنبل سعد, دارد: سود ط[ اين و است/ مفيد باشد, مقطع هرچه و ببندد/
و نمايند/ ط[ و بسايند گ[ب به درم يك يك هر مصطكي, و زعفران درم; چهار يك
ا@گر اّما باشند ساخته موافق مصالح با كه كباب خاصه است; طيور گوشت غذا, نيكوترين

ندهند/ گوشت بود تب
گردد ُسست او جرم سبب بدان و افتد امعا به ساده رطب مزاج سوء كه آن چهارم, [٩٢]
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آيد/ بر زود و لبثنكند طعام پس ضعيفگردد, او قوتماسكه بالضرور و بود نا@ك وتري
رطوبتي هيچ طعام, با اينجا در مگرآنكه گذشت; رطوبي در كه است همان وي ع[مت و

نميآيد/ بر فاسده
و واسوقه بمالند امعا بر گل روغن و دهند منّشف و قابض سفوفهاي و اقراص ع�ج:

بخورانند/ باشد يابس كه موافقه اغذية ديگر
دفع او لذع سبب به و اعضا ديگر از ريزد امعا بر صفراوي لّذاع خلط كه آن پنجم: [٩٣]
صفرا آمدن بر او ع[مت و شد/ گفته نيز خلفه در چنانچه باشد; وي در هرچه روده @كند
گاه و بود زرد گاه صفرا, اين و براز/ هنگام مقعد در وخلش لذع وحدوث براز در است

تيرگي/ يا كبودي به مايل
به بود بالعصر مسهل كه چيزي اسهال, بهر و اسهال/ و قيء به كنند بدن تنقية ع�ج:
اسـهال از قيء كه دانست بايد و آن/ مانند و آميخته باشكر زرد هليلة چون برند, @كار
هر آن جز و قابض طباشير اقراص تقويت, جهت تنقيه, از بعد و اينجا/ در است افضلتر

ط�ء/ و شربا نمايند استعمال باشد احشا مقوي و مبّرد و قابض چه
او در كه قابضه قوت از را امعا ميدهد تقويت صفرا, اسهال وجود با زرد هليلة فايده: [٩٤]
گوسفند پايچة غذا, ونيكوترين ميدارد/ باز وي بر ريختن از را فضول سبب بدان و است
و بسازند/ باشند كوفته مويز با كه سماق آب به او قتق و كباب نيم مرغ گوشت و است
باشد, تب ا@گر اّما دارد/ فايده بز گردة چربي به داده تف برنج و مقشر ارزِن و @كاورس

ندهند/ چربي و @گوشت
به كه اعصاب آن در فالج از جنسي وقوع واسطة به افتد امعا در ضعف كه آن ششم: [٩٥]
و مذكور اعصاب نفس امت[ِي يا اعصاب, اين در فالج وقوع موجب و است/ رسيده امعا

افتد/ اعصاب اين مبداء بر كه ضربه و سقطه يا بلغم, از است آن مبداِء
شد/ مذكور فالج در كه همانست او: ع�ج و ع�مت

و است براز زردي از وي ع[مت و شود/ امعا زلق محدث صفرا و بلغم آنكه هفتم: [٩٦]
فوا@كه تناول كثرت سبب به قسم, اين و آيد/ غثيان كه باشد گاه و قراقرشكم/ و بلغم ظهور

افتد/ بيشتر
است: مفيد سفوف اين و نمايند/ استعمال است, رطوبي و صفراوي در چه آن ع�ج:
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يك يك هر از كزمازو, و سماق اkس, حب الرشاد, حب مثقال; دو زرد, هليلة صفت:
درم/ دو شربتي الرشاد/ حب غير به بكوبند نرم را همه نيم, و مثقال

جز و مشوي غير محمودة چون قويالعمل مسهِل دواي كه باشد گاه [هشتم]: [٩٧]
افتد/ مسه[ت تناول [از] بعد كه است آن او ع[مت و آرد/ اjمعاء زلق آن

مفيد ارمني گل سفوف و بدهند/ ساخته گلچرب روغن به داده تف تخِم چهار ع�ج:
دارد سود كرده چرب زيت روغن يا گل روغن به الرشاد حب را مزاج مرطوبي و است/
عمل بهتر بستهشود تا دردوغبجوشانند الرشاد ا@گرحّب و بدهند/ سرد آب با درم سه [@كه]

@كند/
غـير ازيـن مراد شده, گفته منهضم غير طعاِم آمدِن بر از فصل اين در چه آن تنبيه: [٩٨]
كه هضمي باشد, سالم معده چون كه زيرا آيد; بر نا@گواريده دانة كه است آن نه انهضام,
غذا قابل چه هر تا ميافتد هضم نيز امعاء در كه آن از اّما مينمايد; روي باkستقصاء بايد
به گردد, ناقص يا باطل روده هضم هرگاه كه است ظاهر منجذبشود, سويجگر به باشد
نيز معده آنكه مگر ميباشد معتدل قواِم از بعيد و ميآيد دار كيلوس نيز براز او حسب
<و معده هضم نقصان يا بط[ن از است عبارت امعاء, زلق كه گويند بعضي و بود/ مؤوف
هـمراه هضم نقصان با هميشه اkمعاء, زلق چون [يعني يلزمه> kنه اkمعاء بزلق يسمي

است]/



/Enterorrhoea القانون: قاموس /١

فقط��١ آيد نفسروده از كه اسهال اندر فصل[دوم]: [٩٩]

تفصيل به امعا زلق و معده و امراضجگر در دموي غير و دموي اسهال انواع اّماديگر
آن/ ابواب در شد @گفته

سنطاريا> <ذو اkط[ق علي ـ ياخراطي مّدي يا بود ـخوني روده اسهال كه بدان ا@كنون,
را اين و بخراشد روده كه آن يكي, است: قسم دو بر معايي دموِي اسهال كه بدان و خوانند/
آيد بر وخون بگشايد آنها دهن و شود پر ازخون روده رگهاي كه آن دوم, گويند/ سحج

امعاء/ در سحج وقوع از غير به

/Hemorrhagic القانون: قاموس /٢

افتد/ روده رگهاي دهن شدن گشاده از كه معوي��٢ دموي اسهال اندر اّول: قسم [١٠٠]
است: گونه دو نيز اين

قـيام, هر در كه است آن وي ع[مت و بگشايند/ غ[ظ امعاء رگهاي كه آن يكي,
هـيچ وي با و آيد بر فقط آن] از پس [يعني بعده و خون با آيد مختلط غايط نخستين
[يعني زرق به آمدنخون بر و او خارش و گراني و مقعد درد چون نباشد, بواسير ع[مت

غايط/ با مختلط غير او قبل يا غايط [از] بعد تقاطر و پرندگان] در مدفوع دفع چون
بار هر كه است آن او ع[مت و گردد/ دقاق,مفتوح@اkفواه امعاء رگهاي كه آن دوم,
بودن و متباعده أدواِر به باخون مختلط آن] از پس [يعني بعده [و] آيد بر فقط غايط اّول
يا غسالي خون آمدن بر چون كبدي قيام نشان و خراطه و مغص و وجع چون سحج, آثاِر
نبود/ پيدا هيچ گفتهشده, كبدي ذوسنطارياي در و اوست لوازم از كه آن جز و محض خون

شد/ گفته كبدي اسهال در كبدي و معوي ذوسنطارياي در فرق و
از پس [يعني بعده و زنند/ باسليق رگ مساعدبود, قوت و باشد بسيار ا@گرخون ع�ج:
قرص و قابض طباشير قرص و به رّب و آkس حب رب و ريباس رب قبض, جهت آن]
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ادوية به كنند حقنه باشد, سفلي يعني غ[ظ امعاء در سبب ا@گر و دهند/ آن مانند و @كهربا
دارد/ كلي خطر كه ننمايند استعمال افيون مخّدرچون دواي كه است آن سزاوار و حابسه/
و بود/ ضعيف نبض كه را كسي تخصيص به كاربرند; به شياف سبيل بر ضرورتآيد, ا@گر و
زعفران و جندبيدستر با را افيون كه تا آيد, حاجت تشّرب به و نگشايد كار بدين ا@گر
انجبار, وشربت الآس حب شربت با درم نيم ارمني گل مرض, اين در و ندهند/ نياميزند
يك هر از ارمني, گل و كزمازو انار, پوست است: مجرب حب, اين و دارد/ عظيم نفع
منع در داشتن, نهاده ساعت چهار تا و شكم بر محجمه گذاشتن و درم/ دو شربتي برابر
و جـندبيدستر بـا او بـيامـتزاج افيون استعمال منع از چه آن و است/ مخصوص اسهال
زعـفران و جند كه افيوني حبوب بسيار وگرنه است احتياط سبيل بر شد, گفته زعفران

مضّرت/ بياحداث پيوسته تجربه به او نفع [و] ندارد

/Enteritis; intestinal abrastion القانون: قاموس /١

سحج��١ اندر دوم: قسم [١٠١ ]
گونه شش بر اسباب حسب به او و شود/ خراشيده امعاء دروني سطح كه است آن وي

است:
و بـخراشـد/ خود حّدت از را آن سطح و ريزد امعا بر صفرا كه آن اول: نوع [١٠٢]
خود روده, وجع و بودن/ ظاهر صفرا عوارضات و است صفراوي اسهال تقدم او, ع[مت
و ميبرآيد مختلط خراط با صفرا نخستين اسهال, اين در و است/ سحج اقسام جميع kزمة
نشان بود, عليا امعاء در سحج ا@گر پس لزوجات/ و وخراط باخون آن] از پس [يعني بعده
لزوجات و خون آمدن بر و تشنگي غلبة و بيقراري و كرب و است ناف باkي درد او
حسب به اعراض اين خفت و شدت و امعا/ در دوا لبث قلت و براز با اkخت[ط شديد
زير درد او نشان باشد, سفلي امعاء در سحج ا@گر و معده/ از است سحج مكان بعد و قرب
شـديد آيـد, مـختلط بـراز بـا ا@گـر و براز/ از پيش خراط و خون آمدن بر و است ناف
و خون آن] از پس [يعني بعده و آيد صرف براز نخستين كه باشد گاه و نبود/ اkخت[ط
و اخت[ط و آن تأّخر و خراط و خون تقدم و براز/ با نامختلط يا مختلط آيد بر خراط
امعا اجزاي سفلِي يا علوي مواضع در است سحج وقوع حسب به براز, با او اخت[ط عدم

يخفي/ kكما@
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خـراطـه, و خـون با كه است آن بود, مستقيم روده در كه سحج خاصة ع[مات اّما
باشد/ همراه] [يعني يار شحمّيت و دسمّيت

يار لزج رطوبت خراطه و خون با كه است آن اعور, و قولون سحج خاصة ع[مت و
دسميت/ غير به باشد همراه] [يعني

جرم از كه قشر و خراطه و ميباشد شديد درد عليا, امعاي سحج در كه دانست بايد
كثير كه زيرا بود; صايم در ا@گر خاصه است; بدتر سحج, اين و ميبود/ باريك باشد, عليا
امعاء سحج خ[ف به بيشتر; او بر صفرا انصباب و تر نزديك جگر به و است العروق
شود, جدا اينان جرم از كه مانند قشْر غريِب جسم و نميباشد شدت به او درد كه سفلي

است/ اسلمتر سحج, اين و ميباشد/ غليظ البته
دو از كمتر در و ميشود سحج به منجّر هفته يك مدت در صفراوي اسهال كه بدان [١٠٣]
ثفل و كند سوراخ را روده [و] شود غاير قرحه كه باشد گاه و را/ امعا ميسازد متقّرح هفته
ِعَظِم درشكم, ثفل اجتماع كثرت از كه باشد گاه و شود جمع درشكم و برآيد راهسوراخ از
هرگاه و الموت>/ ذلك يتقدم اk@كثر, في <و استسقا/ همچون آيد پديد شكم در فاحش

باشد/ ه[@ك دليل امعا, از آيد برون ارغواني به شبيه چيزي
موجب كه كوشند او انقطاع در نخستين بود, ريزش و انصباب در صفرا ا@گر ع�ج:
و انار رب و انگور غورة رّب چون دهند ترش رّبهاي كه باشد چنان اين, و است/ سحج
در مـاده ا@گـر و برند/ كار به حصرميات غذا, براي و ترش/ آبِي و ترش سيب و ريباس
عضو آن تقويت در و مناسب چيزهايي به دارند مقدم را آن تنقية باشد, رئيسه اعضاي
است سـحج كـه مرض معالجه به سبب, انقطاع از بعد و مزاج/ حسب به كوشند بيشتر
مغّري چيزهاي و كرده بريان لعاب ذي سرد تخمهاي كه باشد چنان اين, و گردند/ متوجه

عربي, صمغ بارتنگ, تخم مرو, تخم ريحان, تخم درم; بيست اسبغول, مقلياثا: سفوف صفت /١
يك هر از نشاسته, و خرفه حّماض, تخم درم; پانزده يك هر از خشخاش, تخم و ارمني @گل
بقدر و آميزند هم به و بكوبند را ادويه همة تخم چهار سواي و نمايند بريان را تخمها درم, هفت

بخورند/ سرد آب به حاجت
مراد همين اينجا در و بزوري سفوف يكي, دارد: معني دو اين, و است/ يوناني لفظ مقلياثا, كه بدان
به است مسّمي باشد, الّرشاد حّب او در كه سفوفي هر لهذا [و] گويند را الّرشاد حب دوم, است/

مقلياثا/

حقنه��٢ مغّري سرد چيزهاي به و نمايند استعمال آن مانند و مقلياثا��١ سفوف چون
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را جمله الآس, حب و انار پوست گلنار, مقشر, عدس جو, پوست برنج, حابس: حقنة صفته /٢
صـدف و سـوخته كاغذ و التيس لحية عصارة @و دما6خوين و نشا و صمغ و بپا6يند و بپزند
حقنه كرده يار بيضه زردة و بز گردة پية و آميزند وي در ساخته باريك ارزير اسپيدة و سوخته

@كنند/

بند را آن رگهاي دهن و بچسپد امعا سطح بر كه گويند را لزج چيز مغّري, و فرمايند/
سازد/

در ا@گر و است/ النفع ا@كثر مشروبات, عليابود, امعاء در سحج ا@گر دانستكه بايد تنبيه: [١٠٤]
موضع به دوا اثر وصول سرعت واسطة به است; الفايده سريع حقنه باشد, سفلي امعاء

مقصود/
به و بساتين در نظر و دلفريب عجيب حكايات و م[يم ساز و خوش آواز فايده: [١٠٥]
ع[ج ترك كه باشد بسيار و مرض/ اين در دارد عظيم تاثير صورتهايخوش, و جواهر
تدبير همة از اkعضا, رئيس و معده تقويت و غذا به احتياط و گردد شفا موجب دوا به

سازد/ مستغني
سرد آب در و بكوبند نرم عربي صمغ درم چهار شود, ظاهر سحج اثر كه ابتدا در ا@گر
گردد, شديد امعا درد وا@گر بخشد/ كلي نفع نمايند, ميل را او پس آيد عسل قوام به تا زنند
مثقال يك و بسابند] [يعني كنند لت كرم, آب به و بگيرند درمي يك هر از تخم, چهار
الطف دهند, بزور اين لعاب ا@گر و نبشاند/ درد وبنوشند, آميزند او در اّول قسم گل روغن

باشد/
درم نيم دارد عجيب خاصيتي سحج, و دموي اسهال در چيني ريوند كه دانست بايد
داغ آهْن <دوِغ به يا ترش سيب آب به يا كاسني آب به يا الحمل لسان آب به و بكوبند

بدهند/ @كرده>/
هر از ريحان, تخم و بريان اسبغوِل چيني, ريوند صفت: است: مفيد سفوف[هم] اين
است شربت جملهيك درم, هريكيك از داده, تف نشاستة و عربي صمغ درم; نيم يك
افيون قدري بود, قوت زيادتي به حاجت ا@گر و بنوشند/ الحمل لسان شيرة به يا سرد آب با
است/ چيزها نافعترين شيرةخرفه غالببود, تشنگي كه وآنجا نمايند/ اضافه بزرالبنج يا
كه آنجا و دارد/ ضرر مطلق طور] [به گوشت, خونشكم, و سحج در كه دانست بايد
ليموترش آب و ريواج و غوره رب به كه بزغاله پايچة و طيورسبك گوشت باشد, ناچار
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خورد/ توان باشند @كرده
از كـه باشد بورقي مالح يا بلغم, اين و گردد/ سحج سبب بلغم, كه آن دوم: نوع [١٠٦]
و شـدت به چسپد امعا سطح بر كه اللزوجت شديد يا بخراشد; را روده سطح بورقيت,

سازد/ منجِرد را او و بركشد روده از لزوجات تمام گردد, جدا چون
با بلغم آمدن بر و قراقر و رياح كثرت و است مذكور بلغم اسهال تقدم او, ع�مت و
آثار ديگر و باشد نداشته وحّدت نشود متسفل كه kزم ثقيِل وجع بودِن و خون و خراطه
قرحه احداث ماه دريك و افتد بيشتر زكام و نزله عقب اسهال, اين و اوست/ شاهد بلغم

امعا/ در مينمايند
آن], از پس [يعني بعده و انصباب/ منع و استفراغ به كنند سبب ازالة نخستين, ع�ج:
و ريـحان تخم چون باشد سحج اين مناسب كه لّينه مغّري تخمهاي سحج, زوال جهت
به بيخته, كوفته, كرده, بريان روغن به سياه هليله و دهند/ آن مانند و بادروج و بارتنگ
استعمال حقنه اين و دهد/ كلي نفع بخورانند, سفيدآميخته قند همچندان به درم قدريك
و شّب و بپاkيند و بجوشانند آب در بلوط جفت و انار پوست الآس, حّب صفت نمايند:
وزن و كنند/ حقنه و آميزند او در ارزيزباريكساخته سپيداب و زعفران و @كاغذسوخته
زيـادتي و كمي در و بايد/ حّصه سّوم [يك] جوشيدني, ادويه به نسبت آميختني ادوية
قوي درد [@كه] آنجا و نمايد/ تصّرف مريض حال حسب به كه است طبيب بر ووزن, ادّويه
حـقنه ايـن در افيون نخود نيم مقدار ا@گر اضطراب, در مريض [و] بسيار سحج [و] بود

فرمايد/ تسكين الفور في تا ميشايد آميزند
سحج, اين كه دانست بايد و نمايد/ احداث سحج و آيد امعا بر سودا كه آن سّوم: نوع [١٠٧]
ميشود متقّرح روز چهل در سودا, اين از و لّذاع محترق سوداي از مگر نميگردد عارض

باkجماع/ روده
و خراطه و خون با سودا برآمدن و شديد كرب و است دايمي پيچش او, ع�مت و
غشي كه باشد گاه سحج, در اين و باشد/ سياه به مايل ارغوانِي شبيه براز, اين ورنگ براز
زمين برسد, زمين بر چون كه است آن مسحجه سوداي اين نشان از [و] درد/ شدت از افتد

است/ مهلكات از سحج اين بالجمله, و او/ ترشي از بجوشد
در كه چه آن از را سپرز دهند تقويت سودا, انصباب منع و سبب قطع [از] بعد ع�ج:
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سفوف سحج, تدارك جهت و نمايند/ ترك سودا مولدات و شد/ مذكور الطحال ضعف
دم و ارمني گل و كتيرا و عربي صمغ و نشاسته و خورانند/ مناسبه لينة تخمهاي و الطين
تقليل و كنند حقنه آميخته بيضه زردة و آميزند ارز طبيِخ در و بسايند باريك اkخوين

فرمايند/ منع ترشي خوردن از و نمايند غذا
او, ع[مت و بخراشد/ را روده و گذرد امعاء به خشن غليظ ثفِل كه آن چهارم: نوع [١٠٨]
ايذاء/ به امعا از يابس ثفِل برآمدِن و قابض يابس چيزهاي تناول و است قبضشكم تقدم
و بنفشه شراب و اسبغول و دانه به لعاب چون دهند مزلقات نرميشكم, براي ع�ج:
تسكين تليينشكم, وجود با كه زيرا است; الفايده كثير شراب[ها], و العبه چنين آن مانند
كه آن جز و هليله چون مسه[ت ديگر اّما داد توان نيز خيارشنبر و ميكند/ هم وجع
زنـهار نشود, پا@ك بتمامه مذكور ثفل از روده كه تا و نيست/ مناسب باشد قوي@العمل
گـفته: عـ[مات> و اسباب <صاحب لهذا غايت; به است مضّر و نبرند كار به قابضات
و دٌم السحج موضَع َيسيُل و اkمعاِء في باٍق السحِج سبُب و بعُد يابسة الَطبيعُة كانْت ما <و@ربَّ
تؤّدي و َجفاُفه و البراِز احتقاُن فيزيُد بالقوابِض ٕامسا@ِكه في الجاهُل الطبيُب فَيْعَمُل خراطٌة

در سحج سبب كه آن حال و باشد خشك بيمار مدفوع بسا اي است گفته <سمرقندي ترجمه: /١
طبيب كه اينجاست و ميآيد در پوسته پوسته و خون سحج, محل از و است باقي همچنان امعاء
و ميكند زياد را مدفوع احتباس و خشكي بزند, قوابض با اسهال حبس به دست @گر ا خبره غير

م/ @بيانجامد>/ بيمار@ مرگ و سحج ازدياد و قولنج به بسا اي

بسه يا اثفال از شود پا@ك روده هرگاه ليكن العليُل>��١; السحِجفَُيهلُك زيادُة و القولنِج الي
ندارد/ ضرر صورت اين در كه نمود توان استعمال قابضات آيد, ريمي به خراطه خون و
باعث آن جز و گچ و نوشادر و زرنيخ مثل سميه ادوية خوردن كه آن پنجم: نوع [١٠٩]
اين خوردن نشان و اشيا/ اين تناول [از] بعد است سحج وقوع او, ع[مت و گردد/ سحج

آيد/ گفته سموم شربت باب در باشد, داده مخفيانه] [يعني اخفا به كسي كه اشيا
حسوهايي و دهند تازه شير تليينشكم, و الم تسكين جهت و فرمايند/ قيء ع�ج:

دارد/ سود سازند آن ومانند نشاء از كه مغّري
از سـحج ــوع وق و بـود/ سـحج محدث مسهله ادويه خوردن كه آن ششم: نوع [١١٠ ]
اينسحج, و آيد/ امعاء به اعضا ازحّدتمادهكهاز يا باشد كيفيتدوا ازحّدت يا مسهUت,
نشود/ كرده تدبير تخليطوسوء ا@گر نميكند تجاوز ازچهارروز ا@كثر استودر اسلمتر
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كرده, بريان برِي حماض تخم نشاسته, مرو, تخم ريحان, تخم اسبغول, الطين: سفوف صفت /١
حسب به مختاراند زيادتي و كمي در و بگيرند مساوي جمله طباشير, و ارمني گل عربي, صمغ
نـرم را هـمه تخم, سه سواي پس بزور/ كردِن نابريان و بريان در كذلك آرند/ عمل به تقاضا
زيـاد و كم يا درم سه موازنة كرده, گ.بتر در و نمايند چرب گل يا بادام روغن به و بكوبند

بخورند/

و دهند آن مانند و مقلياثا سفوف و سفوفالطين��١ چون مبرده مغّرية ادوية ع�ج:
خورند/ برنج با يا بنوشند تنها دواست نافعترين نموده, داغ آهن به ترِش دوغ

[يـعني فـ[ح ِkٕا قـليل و است ردّي آيـد, پـديد حاّده امراض عقب كه سحج كه بدان
ميباشد]/ نادر آن از ونجات است خطرنا@ك

امعاء نفس از ريم و مِّده آمدن بر اندر فصل[سوم]: [١١١ ]

سحج كه آن دوم, ُكند/ سر و گردد ريم روده ورم كه آن يكي است: گونه دو بر اين,
افتد كمتر دقاق امعاي در و باشد تر اسلم و افتد ا@كثر غ[ظ امعاء در اين و شود/ قرحه روده
الي اقرب kنه بود; صايم در ا@گر خصوصا بالمعدهوالكبد; لقربها باشد; افتدمهلك ا@گر و
وجود با اوست ورم تقدم يا روده, ذات از ِمّده برآمدن ع[مت و جدا/ دقيق وجرمه الكبد

بودن/ ظاهر يك هر مختصة آثار ديگر و سحج

بجوشانند آب در كوفته نيم را] [همه شعير, أرز, عدس, انار, پوست سماق, مجلي: حقنة صفت /٢
نمايند/ حقنه و آميزند نا@كرده سرد آهك اندكي و بپا6يند و

كرد/ بايد مجّليه��٢ ادوية به حقنه امعا, نقاي و ج[ براي نخستين, ع�ج:
گـفته: مـوجز> <صاحب و باشد تعفن و تا@ّكل دليل برآيد, بو بد و ردّي ِمّده, ا@گر و

پوستة @گر ا اما رودههاست در زخم وجود از حا@كي يقينا مدفوع, در موجود <پوستههاي ترجمه: /٣
م/ است>/ خوردگي نوع از زخم باشند, بدبوهم

ٍل>��٣; تٔا@كُّ علي َدلَّْت الريِح, ُمنتتٌة كانْت فٕاْن الُقْرِح; علي قطعًا َتدkِّن الَخراطُة و <الَجرادُة
يك يا درم نيم موازنة و بجوشانند شعير و عدس و ارز كه است kزم صورت اين در پس

بـا و بسـايند باريك سوخته مس و مازو يماني, شب زرد, و سرخ زرنيخ زرانيخ: قرص صفت /٤
Ñ

را متا@كله متعفنة اجزاء تا فرمايند حقنه و نمايند حل طبيخ اين در زرنيخ��٤ قرص درم
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نمايند استعمال حاجت وقت به و گردانند خشك و سازند اقراص و بسرشند الحمل لسان شيرة Ø
باشد/ الطف سازند, طبيخ مذكور اقراص اجزاي از @گر ا و شد/ گفته چنانچه

ا@گر است: طبيب رأي بر طبيخ اين با كردن استعمال در قرص وزن زيادتِي و كمي و بزدايد
هم درم يك از بود, بيشتر تعفن ا@گر و آميزند/ كمتر هم درم نيم از باشد, كمتر عفونت

كند/ بيشتر
را قرحه تا كنند مدّملهحقنه ادوية به وچرك, ريم از روده شدن پا@ك از بعد بالجمله,
و اkخوين دم و ارمني گل و صمغ كه باشد چنان اين, و بخشد]/ بهبودي [يعني سازد نغز
خام توت و الحمل لسان شيرة در و بساييد باريك سوخته كاغِذ و التيس لحية عصارة

نمايند/ حقنه و آميزند
آن از و دارند داغ زرنيخ]حكم قرص و مذكوره حقنة [يعني ادويه اين كه دانست بايد
كه بايد اما كردهاند; مقرر اين استعمال او جاي به است متعذر آهن به داغ روده داخل @كه
بود; تب با و باشد صفراوي و دموي اسهال ا@گر كذالك و نبرند كار به اينها از ابتدا در
باشد چرك برآيد روده از آنچه و بود بلغم و غليظ ماده كه برند كار به وقتي را اين بلكه
حـقنه گـل روغن به آيد, پديد شديد لذع او استعمال از ا@گر آن وجود با و نبود تب و
كـرد, نتواند او تحمل مريض ا@گر و نمايند/ استعمال مكرر نيارد, لذع ا@گر اما فرمايند;
و ارمني گل حقنه, اين عقب و نمايند عمل آن] از پس [يعني بعده دهند مخّدر نخستين
ِمّده كه است آن بلغم و ِمّده ميان فرق و است/ مفيد كردن حقنه خرفه شيرة با عربي صمغ
شد/ گفته تفصيل به سّل در و ميگردد جدا ازيكديگر بهتحريك و مينشيند آب ته در

َغسِل براي فيقرا ايارج و نبات شربت و ماءالعسل نوشيدنچون مجّلي چيزهاي فايده:
داغ ياسنگ آهن به شير و دوغ و دهند/ نوبت چند است[ا@گر] سودمند لحم انبات و قرحه
شيره بود سبوس با كه جو آرد از آيد, حاجت غذا زيادتي به ا@گر و دارد/ تمام نفع @كرده

است/ مفيد عربي صمغ با گوسفند پايچة و دهند آميخته نبات و پخته شير با و @كشند
كه بايد نگشته, منقطِع سحج هنوز و باشد ِمّده خروج سبب به سحج كه جا آن تنبيه: [١١٢ ]
از پس [يعني بعده است, مذكور سبب] [آن موضع در بدانچه نمايند سبب انقطاع نخستين

فرمايند/ توجه روده قرحة و ِمّده نظف در آن]
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زحير��١ اندر فصل[چهارم]: [١١٣ ]

بر فضله دفع جهت بود مستقيم روده حركت وي, و گويند/ نيز الدجاجة> <علة را آن
لزجة مخاطية رطوبت اومگر با نميآيد بر و نباشد اختيار او ترك در [@كه] اضطرار سبيل

است: قسم چند بر اين و خالص/ خون با آيد مختلط كه باشد و المقدار/ قليل
براز دفع بر لذع سبب به و مستقيمآيد معاء بر لّذاع شور رطوبت كه آن اول: قسم [١١٤ ]
و قراقر و نفخ و مخاطّيه رطوبت با است مذكور رطوبت برآمدن او, ع[مت و سازد/ مايل

مقعد/ سوزش و عطش قلت
مغِز دارد: سود سفوف اين و نمايند/ استعمال شد گفته بلغمي سحج در چه آن ع�ج:
نـرم را سـه هر درم, نيم كندر; درم; يك جواني, مثقال; دو كرده, بريان مغز تخم چهار
الم و نيايد بر چيزي و بود غالب تقاضا كه آنجا و نمايند/ ميل گرم نيم آب به و بكوبند
در كه گليني] تشت [يعني طغاري و نهند/ آتش بر و بكوبند بز چربي با گوگرد بود, تمام
و آيد/ بر معاء به او دود تا گذارند سوراخ آن بر مقعد و پوشند آن بر باشد سوراخ او زير

عندالحاجت و سازند شياف بيخته و كوفته برابر يك هر از شبت, و زعفران مّر, كندر, صفتآن: /٢
يكي@بردارند/

دارد/ فايده زحير��٢ شياف
و است صفرا آمدن بر او, ع[مت و آرد/ زحير نيز صفراوي مادة آنكه دوم: قسم [١١٥ ]

يافتن/ راحت سرد آب به و تشنگي و درد و حرارت با مقعد سوزش

گل گرداند: سا@كن نمايند, استعمال و باشد غالب حرارت و بود مفرط پيچش @گر ا حقنه: صفت /٣
و آمـيزند خرفه و الحمل لسان شيرة در و بسايند باريك عدسي شادنة و ارزيز سپيدة ارمني,

آرند/ عمل به و آميزند سركه اندك و مرغ تخم زردة

و حـقنه��٣ كه بدانند و نمايند/ استعمال شد گفته صفراوي سحج در چه آن ع�ج:

در سـنگ مردا و كنند حل گل روغن به مرغ تخم زردة بنشاند: پيچش و درد كه حمول صفت /٤

كماk@يخفي/ مشروبات به نسبت است اkثر سريع زحير در شياف��٤
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بردارند/ آلوده بدان پنبه و آميزند/ او در ساخته خشك و كرده ص.يه @گ.ب Ø
قدري, افيون, برابر; يك هر از عربي, صمغ و حضض زعفران, كندر, دارد: سود [نيز] شياف اين
گـل روغن به كوفته دو هر عدس و سرخ گل و بردارند/ ساخته شياف و آميزند هم به جمله

بود/ بسيار قرحه @گر ا مقعد] [يعني ِسفره سر بر و سازند ط. ناف زير آميخته

پديدآيد/ شود عارض مستقيم معاي در كه گرم ورم از كه زحير اندر سّوم: قسم [١١٦ ]
بدان و پيداست ثفل او روده در كه مريض ميكند تخيل صورت اين در كه است ظاهر و
او, عـ[مت و زمـان/ هـر براز دفع بر ميشود مضطّر است ورم kزمة كه تمدد و تخيل
كه باشد و است/ مستقيم [معاي] جايگاه كه اسفل در است ثقل و وجع و ضربان احساس

آيد/ پديد نيز بول عسر و تب ورم, شدت از
حجامت كمر زير بر و نبود/ مانعي ا@گر زنند باسليق رگ ماده, انقطاع براي ع�ج:
از ماده كه آن از پس و نمايند/ مناسبه اشياي به خون اطفاي و فرمايند/ غذا تقليل و نهند/
كه باشد چنان اين, و كوشند/ الم تسكين و محصوله مادة تحليل و نضج در بايستد, ريزش
بجوشانند آب در بنفشه و بابونه و كرنب برگ و حلبه و كتان تخم و خبازي تخم و خطمي
كنند حقنه ا@گر و باشد بهتر سازند آْبزن طبيخ اين از ا@گر و وشكم/ مقعد بر نمايند تنطيل و
مطبوخ اجزاء اين از ا@گر و باشد/ روده اع[ي جزو در ورم كه آنجا خاصه بود; مفيدتر
وا@گر بود/ روده سف[ي جزء در ورم كه جا آن خاصه باشد; صواب بردارند و سازند شياف

دارد/ فايده كه بفرمايند شود همي آسان
پياز و پخته كرنب و ا@كليلالملك و حلبه هميشود, جمع و تحليلنگردد ماده هرگاه
دهد: ياري نضج بر تا گذارند مقعد بر سرشته هم به جمله مقل اندك و آتش زير در پخته
از بعد دهد/ سر تا نمايند استعمال منفجره شياِف kّا و فبها بهخود شدخود منفجر ا@گر پس
تنقية از بعد و برند/ كار به آمديم گفته اkمعا من المده خروج در چه هر كند, سر كه آن

كوشند/ جراحت اندمال به ريم
عنب بهآبكاسنيو صندلين بنشاند: استوحرارت مفيد ابتدا ط�ييكهدر صفت
هم به تخممرغ زردة و گل روغن و نمايند/ Uط مقعد بر آميخته كافور و بسايند الثعلب
الممجّرباست/ نهادنوشافهساختن,درتسكين واندكيمرداسنگآميختهبرمقعد سرشته
مذكور تفصيل به روده ورم ورمي, قولنج در و روده در افتد كمتر ورم سرد, ماده از

است/
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و آيد برون دشواري به و شود بند دقاق امعاء در خشك زبل كه آن چهارم: قسم [١١٧ ]
برآيد تزّحر, سبب به و كند احداث شديد درد گردد جدا وي از كه غليظ باد و آرد تزّحر
آمدن بر و مغص و وجع دوام و است گرانيشكم او, ع[مت و روده/ از رطوبت و خراط

يابسه/ اغذية تناول تقدم و نخود همچون المقدار قليل و ثفلخشك
و رطوبت خروج واسطة به پندارند اسهال اطّبا جهال را زحير اين كه باشد گاه فايده: [١١٨ ]
kزم پس ه[@كتشود; سبب معني اين و نمايند/ استعمال حابسات تحليل, بدين و خراطه/
كه انواع باقي در و كاذب> <زحيِر به كه است مسمي كه نوع اين در كنم بيان فرق كه آمد
با اسبغول كه است آن بينهما فرق و باشد/ دور خطا از تا صادق> <زحير به اند موصوف
اندرشكم و امعا از نيايد برون مشروبه تخمهاي ا@گر پس بنوشانند: را مريض تخمها ديگر
با تخمها ا@گر و گشته/ بروز مانع محتَقن, ثفل و است كاذب زحير كه دانست بايد بماند,

باشد/ صادق زحير نشان آيند, برون براز
شنبر خيار و بنفشه شربت چون دهند مزلقات محتبس, يابِس ثقِل اخراج براي ع�ج:
تنها گرم آب كه باشد گاه و فرمايند استعمال لينه حقنه و آن مانند و آميخته بادام روغن

تليين/ و ارخا سبب به سازد مستغني تدابير ديگر از نوشيدن
kّا نكنند مبادرت او حبس در باشد كه قسم هر از زحير كه است آن كلي قاعدة تنبيه: [١١٩ ]

سبب/ زوال و تحقيق [از] بعد
تشّنج سبب بدان و خارجا او باطنا رسد مقعد به مفرط سردِي كه آن پنجم: قسم
است ثفل كه را تمدد آن آدمي كند توهم پس مستقيم; روده در تمدد و شود عارض وي در
راحت و مقعد به است سردي رسيدن و تقدم او, ع[مت و براز/ دفع بر گردد مضطر و

گرم/ موضع بر نشستن و گرم آب استعمال از يافتن
گرم بابونه و گل روغن و كرده گرم قسط روغن به تدهين و گرم آب به تكميد ع�ج:
بر نشستن و ا@كليلالملك و الثعلب عنب و شبت و بابونه طبيخ از فرمودن آْبزن و @كنند/
نهار بر گرم آب به نا@كوفته نمودة بريان الّرشاد حب درم ده ا@گر و دارد/ سود گرم خشت

بخشد/ كلي نفع دهند
به يا سخت ثفل آمدن بر از مستقيم معاء و مقعد شود متاذي كه آن ششم: قسم [١٢٠]
جهت پس اسب; سواري در چه چنان طويل; زمان سخت چيزي بر نشستن واسطه



ا@كبري طب ٩٢

سبب تقدم او, ع[مت و زحير/ گردد عارض معا و مقعد به] زدن آسيب [يعني نكايت
است/

بمالند باشد ساخته مقل و بابونه وروغن موم از كه قيروطي نرمي, و ارخا براي ع�ج:
سازند/ حمول كرده حل گل روغن در بيضه زردي و كنند حقنه زيت و كنجد روغن به و
افتد/ زحير سبب بدان و شود خورده ترشي امعا و معده خلو در كه آن هفتم: قسم [١٢١ ]
در و دهند/ ارمني گل و عربي صمغ و برشت نيم مرغ تخم زردة و خام جّ[ب ع�ج:
خرج قد شديد, زحير معها كان التي اkسهاkت في شاهدنا قد <و گفته: اkرواح> <ترويح
الشخصان منه براء قد و سقط و اسود ثم ايام ثلثه فبقي المقعده من شبر مقدار كالمعاء شي
المـعاء مـن الدخـله الطـبقه انـه الظـن غـلبة و اربـعة او اشـخاص ثـلثه مـنه هــلك و

در شديد زحير كه اسها6تي در است: گفته ا6رواح ترويح در جالينوس] [يا <خنجدي ترجمه: /١
و مـاند روز سه و شد خارج وجب يك قدر به مقعده از چيزي كه ديدهايم است, بوده آنها
ديگـر نفر چهار يا سه و يافته نجات بيماري اين به مبت.يان از نقر دو و گرديد/ ساقط سپس

م/ است>/ بوده مستقيم رودة داخلي طبقة شييء, اين ظاهرا و مردند/

أصاَبهم حيِر الزَّ أصحاِب ِمْن قومًا أنَّ قوٌم <َذ@َكَر الكبير>: <الحاوي في قال و المستقيم>��١/

و شدند مبت. زحير به قومي كه كردهاند نقل برخي ميگويد: كبير حاوي كتاب در <رازي ترجمه: /٢
م/ گرديد>/ خارج ايشان مقعد از سنگهايي آن از پس و شد حادث ايشان در شديد دردي

الَمقعدِة>/��٢/ من حجاراٌت ذلَک بعقِب ِمْنهم َخرَجْت و شديٌد وجٌع



/Gripes; gramps القانون: قاموس /١

مغص��١ اندر فصل[پنجم]: [١٢٢]

است: اقسام بر وي و امعاء/ درد يعني

/Flatulent gripes القانون: قاموس /٢

ع[مت و آرد/ درد تمدد واسطه به و شود��٢ بند امعا در غليظ باد كه آن اّول: قسم [١٢٣]
يافتن/ انتفاع باد خروج به و شكم در بيثقل تمدد و است قراقر و نفخ او,

و سكبينج حب و اياره حّب است, باد ماده كه خام خلط از امعا تنقية جهت ع�ج:
و باديان و انيسون و كرفس تخم باد, تحليل براي و دهند/ آن مانند و شهرياران معجون
معده ضعف از رياح تولد ا@گر و نمايند/ استعمال بود شكن باد چه هر آن جز و نانخواه
بادانگـيز اشياي و سرد آب از و برند كار به الغار حب معجون و كموني معجون باشد,

فرمايند/ پرهيز
ع[مت و نمايد/ احداث الم لّذاعه كيفيت از و آيد امعا بر صفرا كه آن دوم: قسم [١٢٤]

روده/ در گراني قلت و مقعد سوزش و براز زردي و تشنگي و است سوزش با درد او,
به آن مانند و الحمل لسان و ريحان تخم و اسبغول چون لعابي سرد تخمهاي ع�ج:
اسـتعمال بريان غير را تخمها كه بايد و برند/ فرو سرد آب به و كنند چرب گل روغن
شير و خيارشنبر صفرا, تنقية اkّجهت و فبها شد, صحت تدبير همين به ا@گر پس نمايند/

[بدهند]/ كرده حل الثعلب عنب يا كاسني آب در آن مانند و خشت
آرد/ مغص خويش كيفيت به و افتد امعا در ساده گرم مزاج سوء كه آن سّوم: قسم [١٢٥]
كه زيرا نابودن; براز در زردي و گراني و است تشنگي و التهاب و لذع شدت او, ع[مت و

نميشود/ بيماده براز, تلوين و ثقل
استعمال شد گفته صفراوي در و باشد مطفي و مبّرد هرچه مزاج, تبديل براي ع�ج:
روغن و بسايند] [يعني كنند لت گ[ب در اسبغول صفت: دارد: تمام نفع دوا اين و نمايند/
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آب انارميخوشنباشد, آب ا@گر و انارميخوشآميختهبنوشند/ آب به و آميزند وي در @گل
كند/ كفايت انارين

مغص احداث بورقيه كيفيت به و آيد امعا بر شور بورقي بلغم كه آن چهارم: قسم [١٢٦]
بـودن و خـروج هنگام مقعد گزيدن و براز در است بلغم آمدن بر او ع[مت و نمايد/

آن/ از بيشتر ثقل بودن و صفراوي به نسبت است كمتر تشنگي

@كسير ا در و حاشا نسخهيي در و سنا نسخه دو [در سنا است: مناسب اينجا در كه حقنه صفت /١
و كـاسني تخم باديان, فستقي, بسفايِج بنفشه, درم; پنج است] حاشا ,٢٩٤ ص ,٣ ج اعظم,
خيار لب درم; دو تربد, دانه; بيست سپستان, دانه; ده عنّاب, درم; سه يك هر الثعلب, عنب
مـطبوخ است مـعروف كه طريقي به درم, نه سرخ, شكر درم; ده ترنجبين, درم; پانزده شنبر,

است/ اين موافق نيز نرم حقنههاي ديگر و نمايند/ حقنه و سازند

اّما بمالند/ ناف حوالي گل روغن و آيد��١ گفته كه كنند حقنه امعا تنقية براي ع�ج:
حقنه جاي به [را شد گفته حقنه براي كه مطبوخي نباشد, مّيسر حقنه استعمال كه آنجا

بنوشانند/ @كردن]
و غـلظت سـبب به و چسبد امعا در بلغمي غليظ خام خلط كه آن پنجم: قسم [١٢٧]
دريك وجع لزوم و است ثقل كثرت او, ع[مات و آرد/ مغص و نشود مندفع ضعفقوت,

الم/ موضع ملمِس سردي و احيانًا براز در لزج بلغم آمدن بر و جا
كه آن جز و عسل و شبت طبيخ به فرمايند قيء بود, عليا امعاي در خلط ا@گر ع�ج:
بلغم مسهِل ادوية تشرب و نمايند/ حقنه بود, سفلي امعاء در خلط ا@گر و باشد/ بلغم مقيء
تقويت و مزاج تعديل و مابقي تحليل جهت تنقيه, از بعد و دارد/ سود صورت دو هر در
و شده/ گفته ريحي در كه آن مانند و ف[فلي و كموني چون دهند گرم جوارشهاي هضم,
هر درم, سه بلسان, حب درم; يك نانخواه, صفته: دارد: سود ريحي و بلغمي در حب اين
و شام/ درم نيم صبح درم نيم بخورند گرم باديان عرق يا گرم آب به و بكوبند نرم را دو
و فـلفل با عصافير شورباي و است/ پير مرغ شورباي بلغمي, و ريحي در غذا نيكوترين
و است بـلغمي وجع مسّكن كرده, بريان پشت خار گوشت و دارچيني و زيره و قرنفل

ريحي/
عـ[متش و برنيايد/ زحير به و شود بند روده در خشك زبل كه آن ششم: قسم [١٢٨]

وجع/



گردد/ ظاهر ثفلي قولنج از او: ع�ج
ورمي قولنج از نيز اين و آرد/ مغص و شود عارض امعا در ورم كه آن هفتم: قسم [١٢٩]

شود/ روشن
شود/ مغص باعث القرع حب و حيّات كه آن هشتم: قسم [١٣٠]

آيد/ گفته عليحده ديدان فصل در [ع�ج]:
آيد/ پديد مسهله ادوية شرب [از] بعد كه مغص اندر نهم: قسم [١٣١ ]

در كند شدت درد و اسهال به نيايد بر ا@گر و دهد/ مدد را دوا تا نوشند گرم آب ع�ج:
لعاب باقيبود, وجع دوا حدت سبب به اّما باشد افتاده اسهال ا@گر و كنند قيء امعا, و معده
مسهل دواي كه باشد گاه و بمالند/ گل روغن و برند كار به آن مانند و خطمي و اسبغول
چاره فصد از صورت اين در [@كه] آرد شديد كرب و گردد مشتّد وجع [و] عملنكند هيچ

نبود/

امعاء قراقر و نفخ اندر فصل[ششم]: [١٣٢]

است: قسم دو بر اين,
ردي يا المقدار كثير غذاي يا آنخورند, مانند و لوبيا چون نّفاخ اغذيه كه آن يكي,
تقدم او ع[مت و افتد/ قراقر و نفخ بدان و نمايند تناول گاوميش گوشت چون الكيفيت

است/ سبب
دارد/ فايده گ[ب و گلقند و معتاد تبديل و كنند غذا تجويد ع�ج:

ا@گر غذا و شود ناقص هضم سبب بدان و آيد پديد امعا در برودت و ضعف كه آن دوم,
قراقر حدوث او, ع[مت و آرد/ قراقر و امعا در كيفيت,نگوارد و كميت در بود صالح چه

موافقه/ اغذية تناول وجود با است
ا@گر و كمونيخورند/ و ف[فلي امعا, تسخين و تقويت جهت و كنند طعام تقليل ع�ج:

نمايند/ استعمال خوزي جوارش باشد, هم اسهال هضم ضعف با
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/Colic القانون: قاموس /١

قولنج��١ اندر فصل[هفتم]: [١٣٣]

نه هيچ كه باشد و بود متعسر طبع اجابت وي با كه الم ذي معوي است مرضي اين,
كه است آن از [و] قولون در خصوصا افتد بيشتر سفلي امعاي در مذكور عّلت و برآيد/
بـه است مسـمي افـتد, عـليا امـعاي در آنـچه اّمـا گرفتهانـد/ قولون نام از <قولنج> لفظ
در او در فرق و اي[وس ع[ج و معني تفصيل به آيد گفته فصل اين آخر [در] و <اي[وس>

معده/ انق[ب
شود: معلوم اقسام ذ@كر در يك هر و عرضي يا است ذاتي يا قولنج, كه بدان ا@كنون,

بسته قولون و اعور در و ثفل با شود مختلط زجاجي غليظ بلغم كه آن اّول: قسم [١٣٤]

/Phlegmatic colic; mixive colic القانون: قاموس /٢

آرد��٢/ قولنج و @گردد
كند درد اسافل و سرد اطراف, و بود شدت به وجع و احتباس كه است آن او, ع�مت
ثفل در بلغم آمدن بر و غليظه اطعمة تناول و تخمه و اشتها قولنج,سقوط حدوث از قبل و
چيزهاي و بود پيدا نفخ و نيايد برون مطلق باد, و باشد شده عارض براز خروج قلت و
عظيم تشنگي و شود گرم جگر روده, وجِع شدت از كه باشد و بخواهد دل ترش, و شور
حال و است صفراوي يا ورمي قولنِج كه پندارد جاهل و آيد بر سرخ قارورة و آيد پديد
بـايد ديگر عوارض و كرد نبايد بول و تشنگي بر نظر قولنج, در پس باشد; بلغمي آنكه

نيفتد/ مغالطه تا جست

جمله ُسرخ, شكر و نمك بوره, انزروت, حنظل, شحم تربد, دارد: نفع اينجا كه شيافي صفت /٣
شش مـقدار كـه گـفتهانـد بـعضي و انگشت/ چهار مقدار سازند شياف و بگيرند مساوي [را]

بگشايد/ زود تا بايد انگشت
صابون, مقل, جاوشير, انزروت, بوره, نمايد: سا@كن را پشت درد و بگشايد قولنج كه ديگر [شياف]
Ñ

به گشايد كار شياف از كه تا و بگشايند را طبع حقنه��٤ و شياف��٣ به نخستين ع�ج:



٩٧ قولنج اندر هفتم: فصل . امعاء امراض

باشد گاه و سازند/ شياف گرفته برابر جمله محموده, و سپند تخم سداب, هندي, نمك زنجبيل, Ø
بردارند/ تراشيده را آن مانند شياْف فقط, صابون @كه

و مثقال پنج نمك, يا بوره بگيرند حال: در سازد طرف بر ريحي و بلغمي قولنج كه حقنه صفت /٤
روغن مثقال چهار يا گاوي زرد روغن مثقال هفت با كرنب و چغندر برگ آب يا ُسداب آب با
و باشد/ بهتر بيفزايند, آبكامه قاشق يك @گر ا و نمايند/ عمل گرم] نيم [يعني گرم شيْر آميخته بادام
كـما6 است; اعـراض شدت و سبب قوت حسب به حقنه جهت ضعيفه و قويه ادوية اختيار

يخفي/

سفرجلِي چون باشد اkسهال سريع كه دهند چيزي گشايد, آنكه از بعد و نپردازد/ حقنه
و بـود/ مـقوي غاريقون و حنظل شحم و سقمونيا به كه آن مانند و شهرياران و مسهل
شهرياران و سفرجلي قي, منع و معده تقويت و غثيان دفع و اسهال جهت ادويه نيكوترين

است/
و است ممنوع مسه[ت تشرب نشود, گشوده طبع حقنه و شياف از كه تا دانست بايد [١٣٥]

مويزج, و شونيز كند: دور [را] قولنج حقنه], يا شياف به طبع انح.ل از [پس كه ضمادي صفت /٥
به شكم ماليدِن و نمايند/ ط. برناف آميخته گاو زهرة با و بكوبند نرم و بگيرند قدري يك هر از
و فـرفيون روغـن انـدكي وي در @گـر ا تـخصيص به است; مفيد خردل روغن و شبت روغن

آميزند/ فرفيون اندكي يا جندبيدستر

آبزن طبع, انح[ل از پس اّما ضمادات��٥; و كمادات و آْبزنات همچنان دارد; عظيم خطر
بلكه ندهند طعام روز شبانه يك قولنج, گردد منحل چون و است/ الفايده جليل غيرها و
و است استفراغ مقام قايم كهناخوردن, زيرا بهتربود; مريض كرد تواند برداشت بيشتر ا@گر

باشد/ باقي تنقيه از بعد كه را بلغم ميكند تحليل
و عصافير و گوشتكبك يا پير خروس گوشت از كه آب نخود شورباي اينجا, در غذا
بايد باشد پودينه و بسفايج و زيره و زنجبيل و دارچيني او در كه جوان گوسپند گوشت يا
نانخواه او در كه سبوس شيرة و است/ مفيد آن,جرعهييآبكامه از بعد و طعام با [و] داد/
و معتدل سوارِي حركت طعام, از بعد و دارد/ نفع گاو زرد روغن با باشد شونيز و كرويا و
ميل العسل ماء به آب جاي به ا@گر و است/ ضروري آب تقليل و دارد فايده غذا تقليل

باشد/ بهتر گ[ب و باديان عرق با نمايند
كليه وجع به گاهي و مغص به گاهي ميشود مشتبه قولنج وجع كه دانست ببايد تنبيه: [١٣٦]
در كه آمد kزم لهذا ديدان; وجع يا طحال وجع يا معده وجع يا كبد وجع يا رحم وجع يا

نمايد: اشتباه رفع تا آيد كرده بيان فرق اوجاع اين و قولنج
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تقدم و ميباشد ثقيل قولنج, اين وجع كه: است آن مغص در و بلغمي قولنج در فرق اّما
قولنج و دهد/ اوگواهي بر غليظه اغذيه و فوا@كهرطبه و بقول تناول و اشتها وسقوط تخمه
به نيست]; نرم [يعنيشكم بود اkنح[ل متعسر طبيعت كه است kزم باشد, كه گونه هر از
[از] بعد تخصيص به شود; نرم شكم بلكه نبود عسر طبع اجابت وي در كه مغص خ[ف
سبب ا@گر پس است]; ملّين [@كه شود نوشيده گرم آب ا@گر خاصه وجع; اقسام از ساعتي

اوست/ شاهد نيز لّذاع ا@كاِل وجع مراري, يا بود بورقي لّذاع خلط مغص,
از و ميباشد ثابت گرده جايگاه در گرده درد كه است آن كليه و قولنج وجع در فرق
مـركوز دوزي جوال او قطن در كه بيمار ميكند محسوس چنان و نميكند تجاوز آنجا
گرده ورم ع[مات ديگر و بول در ريگ آمدن بر و بول قلت يا احتباس ايضا و است/
و مـمتد بـلكه نميماند; ثابت موضع يك در او درد كه قولنج بخ[ف ميدهد; @گواهي
قطن/ فقرات محاذي تا خلف به گاهي و جوانب به گاهي و فوق به گاهي ميگردد منبسط
الِجـهاَت َيـبُلُغ أوجـاُعه فكـذلَک القطِن ِجهاَت َيبُلُغ قولوَن ِمعاَء <ٕانَّ <جالينوس>: قال و

لذا و است گرفته قرار قطن مختلف جهات در قولون رودة همانا ميگويد: <جالينوس> ترجمه: /١
م/ ميشود/ حس جهات آن تمام در هم دردهايش

از قولون ابتداي كه زيرا خيزد; يمين اسفِل از كه است قولنج درد خاصة ايضا و ها>��١/ @كلَّ
اين و سرد/ عرق و غشي به ميگردد موّدي كه حدي به ميباشد شدت به و جاست همين

ميگيرد/ راحت قيء از كه گرده درد خ[ف به ميشود سا@كن طبيعت اط[ق به درد,
از است ظاهر ديدان, و معده و طحال و كبد و رحم وجع در و قولنج وجع در فرق
به مايل ميباشد متسفل رحم, وجع مث[: هريك; kزمه عوارض و وجع مقدار و موضع
وجع بخ[ف اوست; باب در كه آن جز و طمث احتباس آن بر ميدهد گواهي و عانه سوي
غايت به ديدان, وجع اّما ميباشد/ عانه و سره بين ما و خاصره مابين ا@كثر در كه قولنج
كه آن جز و كرم افتادن ايضا و ديدان/ انتقال حسب به المواضع مختلف و ميباشد خفيف
فرق اعضا اين ُبعد حسب به وسپرز, وجگر معده وجع اّما دهد/ گواهي آن بر اوست kزم

نيست/ بيان محتاج و آرد ظاهر
است/ قولنج خاصة ع[مات از ساقين, وجع و نفخ و وقي اشتها سقوط كه بدان

و مفاصل درد و فالج چون امراض; ديگر به شود منتقل قولنج كه باشد بسيار فايده: [١٣٧]
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به شخصي از قولنج كه آنند بر بعضي و استسقا/ و صرع و ماليخوليا و بواسير و پشت درد
وبا/ مانند كند انتقال شخصي

احـداث واسطه به و شود بسته رودهها طبقات در غليظ باد كه آن دوم: قسم [١٣٨]

/Sympanites; flatulent colic القانون: قاموس /١

آرد��١/ قولنج مجري در ضيق و امعا در تمدد
تناول تقدِم و فراغت به آروغ نيامدن و درد انتقال و است مسّلي وجع او, ع�مت
وجود تقدم و آن جز و خيار و انگور چون رطبه وفوا@كه البرودة شديد و نفاخه اغذية
نمايند, يادلك كنند گرمتكميد چيزي به كهچون است وي خواص از ايضا و نفخ/ و قراقر
ابخرة انفصال سبب به زيادتيوجع, اّما آرد/ بهسكون روي زماني از بعد و شود زياده درد
و دلك سـخونت واسطه به ميگردد جدا زجاجيه رطوبات از كه است رياحّيه غليظة
دلك و تكميد غايي علت كه است رياح تحليل و تلطيف سبب به وي, وسكون تكميد/

است/
كه گونهاي] به نهجي[يعني به شود مرتفع باد احتقان محل كه باشد گاه اينمرض, اندر
سرگين بودهمچون اسفنجي منتفخ براز, اين و آيد بر نرم براز كه باشد گاه و درآيد/ نظر به

ننشيند/ فرو و بايستد kبا اندازند آب بر چون و @گاو

هر از حنظل, و جندبيدستر سداب, تخم جاوشير, مقل بوره, بود: مفيد اينجا در كه شافه صفت /٢
سازند/ شياف و بسرشند ُسرخ شكر قوام با و بگيرند 6يق مقداري يك

و نانخواه باديان, كرفس, تخم مرزنگوش, قيصوم, بابونه, نمام, سداب, شكن: باد حقنة صفت /٣
كنند/ حقنه گرم نيم آميخته عسل و بجوشانند آب در خواهد كه قدر هر انجير,

كرده حقنه و شياف هرگاه و كنند/ نرم طبع كاسرالنفخ��٣ حقنة و شافه��٢ به ع�ج:
بايد باشد, باقي وجع آْن وجود با و آمده بر بادست ماده كه زجاجي بلغم و باد [و] باشند
حقنه اين امعا مزاج تسخين جهت وقت اين در [@كه] افتاده روده در برودت كه دانست
آب در را جمله كوفته, نيم دانه, سياه و نانخواه سداب, برنجاسف, ا@كليل, بابونه, @كنند:
را مريض بفرمايند و كنند/ حقنه آميخته اندكيجندبيدستر و زيت و بپاkيند و بجوشانند
اين در كه زيرا گردد; حاصل تمام وجه به تسخين تا بدارد طويل زماني روده در را دوا @كه

تنقيه/ نه است مطلوب سخونت حالت,
كبيرخوردن ترياق و سنجرنيا و فنداديقون و كموني ريحي, قولنج در چيزها نافعترين
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از و ماليدن/ ياسمين و شبت و سداب روغن و كردن/ تكميد ونمك كاورس به و است/
گ[ب و باديان عرق و العسل ماء بر آب جاي به و پرهيز المقدار كثير سرِد آب نوشيدن

كردن/ @كفايت
سبب به و ميشود عارض كه ريحي قولنج از است نوعي سوداوي]: ريحي [قولنج [١٣٩]
آيد/ پديد را بعضي مراقي ماليخوليا در چه چنان گردد; نفخ باعث و ريزد برشكم كه سودا

شديد/ وجع غير به يكبارگي شكم انتفاخ و است ترش آروغ او ع[مت و
شد گفته چه هر رياح, تحليل براي و دهند/ افتيمون مطبوخ سودا, تنقية جهت ع�ج:

نمايند/ استعمال تدهين و شياف و حقنه از
در شد, گفته بلغمي در كه اغذيه و معاجين از آن جز و كمادات و ضمادات فايده:
فلونيا وجع, شدت عند است/ الفايده جليل اينجا در كه ناري محجمة و دارد/ سود ريحي

بدهند/ زياده يا نخود دو مقدار كه] مناسب[است
خواب آوردن و درد تسكين به و دهد نضج را ماده روز يك در كه شيافي صفت
و بگـيرند برابـر يك هر از افيون, و سكبينج مّر, زعفران, جندبيدستر, است: مخصوص

سازند/ شافه

/Inflammatory colic القانون: قاموس /١

ورمي��١ قولنج در سّوم: قسم [١٤٠]
است: گونه چند بر اين

نمايد باد و ثفل منعخروج و سازد مجريتنگ و افتد امعا در دموي ورم كه آن يكي,
و ثقل احساس و است رگها آمدن بر و تشنگي و تيز تب او, ع[مت و آيد/ پديد قولنج و
تزايد و ماده انصباب حسب به تدريج به قولنج حدوث و ورم جايگاه در ضربان و وجع

نمايد/ حبس بول و سازد تنگ [را] بول منفذ و بود عظيم درد كه باشد و ورم/
بر دفعه چند به اندك اندك خون و راست دست از زنند ا@كحل يا باسليق فصد ع�ج:
ملّينات ثفل, ازkق جهت روز هر و نمايند/ هم صافن فصد باشد, حبس بول ا@گر و آرند/
گفته: ع[مات> و اسباب <شارح لهذا زيادهنكند; وجع و نماند جمع روده در ثفل تا دهند

اين از حادث ثفِل احتباس اثر در ـ ورمي قولنج وجود هنگام بسا اي ميگويد: <@كرماني> ترجمه: /٢

با آلو آب تشرب تليين, جهت و أيضا>��٢/ ثفلٌي قولنٌج ٕاحتباِسها عنَد ِمنها َيحُدُث قد <و
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م/ شود/ ايجاد هم ثفلي قولنج ـ قولنج Ø

آب كـذلك و است/ مفيد غايت به بنفشه شربت و شيرخشت و خيارشنبر فلوس مغز
و باشند كرده حل فلوس مغز او در كه انار آب و كا@كنج آب و كاسني آب و الثعلب عنب
آب در بـابونه و كـتان تـخم حـلبه, دارد: سود حقنه اين و آميخته/ شيرين بادام روغن
نيم و آميزند وي در لّبخيارشنبر و الثعلب عنب آب و الشعير ماء و بپاkيند و بجوشانند
نفع حقنه اين باشد, خارش و لذع و بود شديد حرارت وجع با ا@گر و نمايند/ استعمال @گرم
آب در را سه هر درم, سه خطمي, تخم دانه; بيست سپستان, دانه; ده عناب, بخشد: تمام
يك هر اسبغول, لعاب و جو شيرة و خبازي و كدو و خيار آب و كرده صاف و بجوشانند
گفته kبا و كنند/ حقنه گرم نيم و آميزند او در درم ده بادام يا بنفشه روغن و درم پانزده

نشايد/ مسه[ت تشرب بگشايد, طبع حقنه به تا كه شد
صندلين يا نهند درد موضع بر كرده تر سركه و گ[ب به خرقه كه بايد ورم, ابتداي در
گذرد, در تزايد اّيام و شود سا@كن سوزش كه آن از بعد و نمايند/ ضماد سائيده گ[ب به
روغن و موم و بابونه و جو آرد و خطمي و بنفشه چون سازند, ضماد ملّينه محّلله ادوية
به ا@گر و نمايند/ استعمال گرم نيم سرشته هم به [را] جمله [@كه] كتان تخم لعاب و بابونه
ماليدن و باشد/ روا آميزند, گاو روغن يا كنجد روغن يا بادام روغن بابونه روغن جاي

است/ سودمند ملّينه محّلله ادوية طبيخ به تنطيل و گرم نيم بابونه و بنفشه روغن
نشود/ اي[وس به منجّر تا كرد بايد تعجيل قسم اين ع[ج در كه بدان

و سوزش و اندوه او ع[مت و آرد/ قولنج و افتد امعا در صفراوي ورم كه آن دوم,
لّذاع/ وجع و است دهان تلخي و مراري قيء و تشنگي

و نيست/ حاجت بدان كه فصد مگر است اين تدبير است, دموي در چه آن ع�ج:
و نمايند داخل نيز سقمونيا مزلقه مشروبة ادوية به باشد, بيشتر و غالبتر صفرا كه آنجا
گلقند و قند يا تمرهندي آب به گلمكّرر شربت و بنفشه شربت و بزوري شربت اينجا در

دارد/ سود باديان عرق و گ[ب و
ع[مت و افتد/ نادر قسم اين و آرد/ قولنج و افتد امعا در رخو بلغمي ورم كه آن سّوم,
بلغميِت تقدِم و نابودن تشنگي و لهب و تب و روده در است ثفل كثرت و بدن ُسستي او

براز/
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و درد جايگاه در برشكم نمايند ضماد قيصوم و ا@كليلالملك و اذخر و شبت ع�ج:
سرد آب از و است/ مفيد تربدخوردن ومعجون فرمايند/ استعمال بود بلغم منّقي كه حقنه
قولنج در چه هر و دانند/ واجب احتراز آن مانند و خيار و كدو از خصوصا مغّلظات و
است, مـخصوص باطنه اعضاي باردة اورام براي چه آن و است/ آن تدبير است, بلغمي

است/ وي ع[ج
قلت و ثقل او ع[مت و آرد/ قولنج و افتد امعاء در سوداوي صلب ورم كه آن چهارم,

سپرز/ فساد تقدم و است تشنگي و وجع
استعمال باشند ساخته شكن نفْخ ادوّية و روغنها و مرغ چربي از كه حقنه ع�ج:
شورباي و نوشند افتيمون مطبوخ و فرمايند/ آْبزن ملّينه محّلله حشايش طبيخ به و نمايند/
نيز قسم اين و دارد/ سود است مذكور زّقي و بلغمي قولنج در كه ضمادي و خورند/ چرب

افتد/ نادر

/Hemial colic; strangulafed hemia القانون: قاموس /١

وفتقي��١ التوايي قولنج در چهارم: قسم [١٤١ ]
بپيچد يا برود خود جاي از روده كه است آن والتواء, التواء از است قسمي فتقي], [@كه

افتد/ وي در تعّقد كه گونهاي] به [يعني نهجي به
است: گونه سه بر التوا و است/ بيشتر بهاعور است مسمي كه [يي] روده در التوا, وقوع [١٤٢]
با را روده كه رباطها از بعضي كه آن دوم, افتد/ او در تعقد و پيچخورد روده كه آن يكي,
و گردد منشّق صفاق, كه آن سّوم, گردد/ مستهتك و شود گسسته ميدارد مربوط پشت
صفاق, فتق اين ا@گر پس گرايد; بدانسو [و] گذاشته رها] [را خود جاي روده و شود پاريده
اعور; خصوصا روده; انيثين, كيس در ميآيد فرو باشد, ران كش يعني اربيتين به قريب
بـه است مسـمي خصيتين, كيس در روده آمدن فرود و گفتهايم او تشريح در چه چنان

<قرو>/
از يا برداشتن گران چيزي يا جستن يا عنيف حركت كه است آن التوايي قولنج ع�مت
حال و الفور في آيد پديد قولنج آن, اثر بر و باشد/ افتاده اتفاق فتق يا افتادن بلند جاي
در درد كه است قولنج اين خاصة از و نبود/ عادت قولنج اين از پيش را مذكور مريِض آنكه
بسيارنگيردبلكه زيادتِي و انتقالنكند يعني بود متشابهاkحوال و ميباشد ثابت جا يك
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بعضي ثفلي, در و باشد منتقل درد ريحي, در ثفلي: و ريحي بخ[ف باشد; حالت يك بر
كند/ غلبه غايت به اوقات

از مراق بلندي و نتو باشد, التواءفتق موجب كه آنجا يعني] فتقي; قولنج ع[مت [اما
امراض در چنانچه وي; در فتق وقوع حسب به دهد گواهي انيثين كيِس ِعَظم و موضعي

يافت/ خواهد ذ@كر صفاق
خاصر و پسشكم دارد, مستوي را خود و بخوابد پشت بر تا بفرمايند را بيمار ع�ج:
از بعد بسندنكند, تدبير اين ا@گر و آيد/ جا بر روده تا مناسب وجهي بر بمالند نرمي به وي
بر و بگيرند او پاي و دست كس چار و بندند بر سخت ريسمان به او ساق ماليدنشكم,
برين هم و افتد قعر در او وشكم شود تو دو او پشت كه گونهاي] به [يعني نهجي به دارند
روده هم طريق بدين ا@گر و آيد/ باز اصلي وضع بر روده تا جانب هر به بحنبانند را او شكل
مقداريك و بشويند و كشتهبگيرند نا يعني زنده سيماب كه بايد هيئتخود, بر نيايد باز
قدم چند تا بفرمايند و بنوشانند را مريض اوقيه دو يا است درم ده kبا كسري كه اوقيه
به فوق از غمر َمَي[ن كه نوعي به بگيرد سخت خود دست دو هر از را شكم پس بگردد,
فرود تدريج به و كند همي غمر و باشد استاده مريض كه بايد وقت, اين در و باشد/ اسفل
از سيماب آمدِن بر از بعد و نمايد ميل خود جاي به روده و افتد فرود سيماب كه تا آيد
ديگـر از و كنند بسند شوربا همين به روز چند تا دهند چرب اسپيدباِج شورباي شكم,
پديد سيماب ِثقل از كه شدني] زخم َعقري[يعني تمامه به شود زايل كه تا بپرهيزند اغذيه
همين غذا نيز سيماب شرب از بيشتر روز دو يا روز يك از كه است شرط و باشد/ آمده

آيد/ پديد بيضرر او تشرب اثر تا سازند چرب ساده شورباي
و بيفزايد درد سبب بدان و برنيايد قطن غمر به مشروبه سيماِب كه باشد گاه و تنبيه: [١٤٣]
سرنگون را مريض كه است آن وقت اين تدبير و شود/ مضطر بيمار و نمايد غلبه @گراني
زماني و باشد آسمان سوي به راست او پايهاي كه گونهاي] به [يعني نهجي به @گردانيده
سيماب زنهار, و افتد/ برون دهن از تمامه به سيماب كه تا بدارند وضع همين به شايسته

وي بر انجير بيد درخت آب و نهند مقعر ص.ية در را سيماب كه: است آن سيماب شستن طريق /١
Ñ

نيز ناشسته��١ و العروق/ في لنفوذه است; مهلك كه نبرند كار به گويند مقتول كه @كشته
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آب و نمايند دور مذكور آب پس شود, جدا سيماب از چرك و سياهي كه تا و@بمالند ريزند Ø
به را سيماب و براندازند نيز آب اين پس شايسته, زماني بمالند و@باز ريزند الثعلب عنب درخت
يك و آمله و بليله و هليله بيارند نرسد, هم به الثعلب عنب و بيدانجير آب كه آنجا و برند/ @كار
پا@ك كه تا بمالند را سيماب آب اين در و بستانند وي آب پس كنند تر شيرين آب در روز شبانه

@گردد/
بر بجوشانند انداخته ديگ در و رطل يك آب, مثقال; نود سيماب, بگيرند كه: است آن ديگر طريق
تا بجوشانند همچنان و ريزند ديگر آب] [را آن بدل نهد, كمي به رو آب هرگاه و ٕانگشت آتش
هـالِك تـراِب و رديه شوايب از سيماب و است سيماب در كه سياهي به شود متلون آب @كه

گردد/ پا@ك معدنيه

است/ مضر كه ننمايند استعمال
روده آمدن جا به از بعد وي تدبير باشد, قرو و فتق وي سبب كه التوايي قولنج فايده: [١٤٤]
مرّبع رفايد بستن و آيد/ گفته قرو و فتق در كه است همان مذكوره, تدابير] حيل[يعني به
ندهد رفتن جاي از را روده كه گونهاي] به نهجي[يعني به امعا در مربع] پارچههاي [يعني

دارد/ تمام نفع بستن, را جاي آن و نهادن قابض ادوية فتق, محل بر و است/ ضروري

/Stercoral colic القانون: قاموس /١

ثفلي��١ قولنج اندر پنجم: قسم [١٤٥]
آرد/ قولنج شود, بسته روده در ثفل چون كه است ظاهر

است: سبب ُنه را ثفل احتباس [١٤٦]
ذرت/ و بلوط و كاورس چون باشد ذاتهخشك حد في طعام كه آن يكي,

نپردازد/ دفع بر دافعه او قلت سبب به و شود خورده المقدار قليل كه آن دوم,
و شود متحجر روده در ثفل سبب بدان و افتد امعا در يبوست يا حرارت كه آن سّوم,

سازد/ گرم را روده كه شود عارض زهره گرمِي جهت از كه باشد چنان اين, و نيايد/ بر
و آن مانند و اسهال يا بول ادرار سبيل بر آيد بر بدن از بسيار مائيت كه آن چهارم,
كامل طور به [يعني باkستقصا بنمايد مائيت جذب غذا از اعضا پس گردد, بدنخشك
به مايل قوام را ثفل تا كه است ظاهر و بماند/ روده در ثفِلخشك و بگيرد] را آنها آب

نميآيد/ بر نبود, رطوبت
مفرط تعب يا هوا گرمي يا و بدن تحليل جهت افتد بسيار بدن در تحليل كه آن پنجم,

آرد/ ثفل احتباس شد, گفته مائيت خروج در كه عّلتي به و
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بارد مزاج سوء سبب به يا مخّدرات شرب واسطة به شود تباه امعا حِس كه آن ششم,
گردد/ او حس مزيل و آيد پديد ناصور روده در كه باشد و افتد امعا در كه مفرط

سّده معاء, بر صفرا آمدن جهت است امعا و زهره بين ما كه منفذي در كه آن هفتم,
شود/ بسته ثفل بالضرور, و ماند باز انصباب از امعاست دافعة منّبه كه صفرا و شود عارض
بخورد را او رطوبت آيد امعا به كه ثفل و كند تولد امعا در كرم و ديدان كه آن هشتم,

آرد/ قولنج و بماند بسته ثفلخشك و
نمود/ نتواند فضله دفع و شود ضعيف قولون رودة كه آن نهم,

ثفلي] قولنج [ع�مات
آيد/ كرده بيان مشروحا يك هر ثفلي تسعة انواع اين

گويا كه بود [يي] مرتبه به الم و ثقل و باد كه است آن كّلي ثفلي قولنج ع�مت اّما
بشكافد/ روده

و برنج چون است يابسه اغذيه تناول تقدم او نشان باشد, طعام يبس از چه آن پس
آن/ جز و @كاورس

دهد/ گواهي آن بر طعام تقليل تقدم باشد, طعام قلت از چه آن
كـه باشد و آيد تب گاه گاه و بود پيدا دهان خشكي باشد, زهره حرارت از چه آن

نمايد/ روي يرقان
شـده گفته امعا حرارت در كه است همان او ع[مت باشد, امعا يبوست از چه آن

براز/ سواد و نتن و مراق التهاب سواي
چـه ا@گـر نكـند; اعانت طبيعت كه است آن او نشان باشد, امعا بيحسي از چه آن
ا@گر روده ننمايد اذيت درك و آن مانند و كرفس و وخردل سير تيزخورندچون چيزهاي
شكم نفخ نمايند, تناول هرچه و بردارند/ صابون و ونمك بوره چون حاّد چيزهاي چه

آرد/
است قـولنج حدوث او نشان بود, مائيت خروج افراط يا بول درد كثرت از چه آن

باشد/ مفرط كه مائيت اندفاع و بول ادرار عقب
و گرم هواء چون است محّلله اسباب وجود او نشان بود, بدن تحليل كثرت از چه آن

آن/ مانند و حدادي چون ذيتحليل صنايع مزاولت و عرق كثرت و مسام تخلخل
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و است براز سپيدي او نشان آيد, پديد است امعا و مراره در كه منفذي سّدة از وآنچه
يافته/ ذ@كر تفصيل به سّده اين آثار يرقان, باب در چنانچه يرقان; ظهور و شكم نفخ

ع[مات, باقي و معده خلو در است غثيان و وجع هيجان او نشان بود, ديدان از چه آن
آيد/ گفته وي باب در

شافه استعمال به نيايدمگر بر براز كه است آن وي نشان باشد, قولون ضعف از چه آن
حقنه/ يا

ثفل اندفاع و طبع گشادن در نخستين باشد, كه سبب يك هر از كلّي: سبيل بر ع�ج
و بنوشند كرده گرم و آميخته هم به بادام روغن و آبكامه كه باشد چنان اين, و @كوشند/
در كه آنجا و كنند/ تناول فربه ما@كياِن و مرغ شورباي گرمچون و لغزاننده چرب شورباي
و ترنجبين و كاسني تخم و الثعلب عنب و بنفشه جّ[ب باشد, يبوست و حرارت امعا
تخم شيرة و كدو آب و دانه به لعاب و گرم آب به بنفشه شربت و است/ سودمند نبات
ماليدن, شكم بر كتيرا و خطمي لعاب و بنفشه روغن و دارد/ كلي نفع ترنجبين و خرفه
نوشيدن از پس و خورند/ چرب حسوهاي حاره, امراِق عوض به جا اين در و است/ مفيد
ثفل تا آهسته آهسته بجهد پا بريك مريض كه بايد ثفل, در تليين حصول و مزلقه اشياء

آيد/ برون
سبوسجو,خطمي, بنفشه, برگچغندر, مطبوخ: اين به كنند حقنه ايننگشايد, از ا@گر
كهخواهندبگيرند مقداري هريك از گويند, دانه پارسيخسك به كه قرطم مغز و انجير
وي در شنبر خيار لب و وآبكامه وشكرسرخ كنجد روغن و بپاkيند و بجوشانند آب با و
حقنه اين باشد, سبب امعا يبوست با حرارت كه آنجا و كنند/ حقنه گرم نيم كرده حل
از سبوسجو, و بابونه خطمي, تخم خيارين, تخم نيلوفر, الثعلب, عنب بنفشه, دارد: سود
و كنند صافي و بجوشانند را جمله دانه, بيست سپستان, دهدانه; عّناب, درم; هفت هريك
درم ده هريك خيارشنبر, لب و كنجد يا بادام يا بنفشه روغن و اسبغول لعاب و ترنجبين
سريع چيزي باشد, حاجت استفراغ به اّما شود نرم طبع وچون كنند/ حقنه و آميزند آن در
اشيا اين باشد حرارت ا@گر ليكن حنظل; شحم و سقمونيا و بوره برند;چون كار به اkسهال

نمود/ استعمال نتوان
مث[: نمايند; تدارك را ثفل يبِس سبب, حسب به شود, زايل قولنج ازآنكه بعد
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استعمال كيف و كم در بود او ضد چه هر باشد, سبب او مقدار قلت يا غذا يبس ا@گر
نمايند/

و آلو زرد و آلو چـون وتـر سـرد ميوههاي باشد, سبب امعا خشكي و حرارت ا@گر
ديگر و كنند تناول چرب گندم شيرة و نوشند نيلوفر و بنفشه شربت و خورند شاهلوج

نمايند/ استعمال يافته ذ@كر بارها كه ملّينه مرطبة اغذيه و اشربه
نبود/ مانعي ا@گر دارد نفع فصد بود, زهره گرمي از امعا حرارت كه آنجا

بحرالجواهر/ باشند/ جوشانده گ.ب در كه سوسني يعني /١

و خورند ميسوسن��١ و مثروديطوس و كبير ترياق باشد, سبب امعاء حس ذهاب ا@گر
و تدهينا/ و حقنا و شربا نمايند استعمال انجير بيد و قسط روغن چون مقوي روغنهاي
ونيكوترين سازند/ كبوتر و شوربايگنجشك غذا, و نهند/ خاصره و برشكم مقويه اطلية

است/ سوسن شراب ميسوسن, و است/ لوغاذيا ايارج قسم, اين در مسه[ت
از وحلوا@كه مويز و خرما مدراتافتد, تناول از اين و باشد سبب بول درور ا@گركثرت
چون بود براز ملّين و بول مقّلل چه هر و نمايند/ تناول باشند ساخته مسكه و نشاسته
ريحان تخم و اسبغول و دارد/ سود انجير, و بخورند/ آن جز و خيارشنبر و بنفشه شربت

است/ فربه مرغ غذا, بهترين و است/ مفيد
مكثفه ادهان از كه قيروطي و بنشينند سرد جايگاه در باشد, سبب تحليل كثرت ا@گر
را بهي ا@گر و كنند/ تناول چرب اغذية و مالند/ بدن بر باشند ساخته آس و گل روغن چون
بجوشانند و آميزند آن] [در بود آب اين وزن نيمة كه گل روغن و اوبگيرند آب و بكوبند

كند/ عمل بهتر بمالند, و گدازند آن در سپيد موم پس بماند روغن تا
در باشد, قولنج سبب معا بر صفرا انصباب جهت معاست در كه مراره منفذ سّدة ا@گر

شد/ گفته يرقان در بدانچه كوشند سّده تفتيح
آيد/ گفته وي باب در آنچه و نمايند توجه او اخراج و قتل در باشد, سبب ديدان ا@گر
كار به آمديم گفته معا حس ذهاب بهر اينجا در هرچه بود, سبب روده ضعف ا@گر
و دارچـيني و سـليخه طبيخ و بپرهيزند/ سرد آب و قابض و ترش چيزهايي از و برند/
ايارج اسهال, جهت و بنوشند/ بادام روغن با كرفس تخم و واشنه سنبل و وجوزبوا بسباسه

فربه/ مرغ گوشت نخوداب غذا, بهترين و است/ مفيد فيقرا
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/Biliary colic; hepatic colic القانون: قاموس /١

صفراوي��١ قولنج اندر ششم: قسم [١٤٧]
المـادَة <kٔنَّ افـتد; نـادر وي و آرد/ قـولنج و آيـد گـرد معا جوف در صفرا مادة @كه

م/ كند>/ پر را رودهها كه نيست حد آن در صفراء مادة <زيرا ترجمه: /٢

الِمعاِء>��٢/ م[ِء ٕالي kيبُلُغ الصفراويَة
جويند/ صفراوي مغص از قسم اين ع�ج و ع�مت

بود/ اين ذاتيه قولنج اقسام تمام
آيد پديد عضوي مشاركت به كه آن هفتم: قسم [١٤٨]

مثانه ورم مشاركت به كه آن يكي, است: انواع وي و گويند/ عرضي قولنج را اين و
و جگر ورم مشاركت به كه آن سّوم, افتد/ گرده ورم مشاركت به كه آن دوم, آيد/ پديد

گردد/ [عارض] رحم مشاركت به كه آن چهارم, شود/ عارض حجاب و سپرز
گاهي كه شد گفته kبا و جويند/ عضو ين از يك هر باب از قسم اين ع�ج و ع�مت

شد/ گفته تفصيل به بينهم فرق و اعضا اين اوجاع به قولنج وجع شود مشتبه
ٕارحم> <رّب او, ترجمة و اي[وس/ به است مسمي كه قولنج از است نوعي و تنبيه: [١٤٩]
و زبل كه گاه آن خاصه باشد; كمتر او از وخ[صي است قولنج اقسام بدترين وي, و است/
رودة مرض, اين حدوث موضع و آيد/ بد بوي آروغ, و بدن از و آيد/ بر قيء در @گندگي
و شد/ گفته قولنج در كه اسبابي به افتد ابتدا گاه مرض, اين و عليا/ امعاء يعني است دقاق

اي[وس/ به شود منتقل قولنج اين كه باشد @گاه
و بـرنيايد البته چيزي پائين از و بود ناف باkي درد كه است آن اي[وس, ع�مت
ميشود مشتبه قيء جهت از مرض, اين و باشد/ kزم قيء و تهوع و ندهد ظاهر نفع حقنه,
از خـالي آيد بر قيء به چه آن اي[وس در كه است آن بينهما فرق و معده/ انق[ب به
خـوردن از و آيـد بـر قيء در باريك پوستهاي و باشد محض زبل بلكه نبود عفونت
در چنانچه است; اين عكس بر كه المعده انق[ب بخ[ف نكند; شدت وجع حموضات,
سميت ذي قابِض سرد طعاِم و گرم ادوية از مرض اين كه باشد گاه شد/ گفته معده امراض

است/ سبب تقدم او, نشان و آيد پديد
وي در چه آن سبب, حسب به است, واحد مرض اين و قولنج اسباب كه آن از ع�ج:
كلي نفع فصد, علت, اين ابتداي در كه بدانند و نمايند/ استعمال آمديم گفته قولنج] [يعني



و فصد/ در نبود مانعي كه شرطي به بود, موجود ورم يا باشد ورم خوف ا@گر خاّصه دارد;
آنجا اّما است/ حاذق طبيب مشاهده حسب بر آن جز و تضميد و تليين [از] تدابير ديگر
روغن با [@كه] گرم نيم آب بنوشند زودي به كه بايد باشد, سبب نام[يم غذاي يا دوا @كه
پس [يعني بعده برونآيد, فاسد شيء تا كنند قيء و بادامآميخته[باشند] [روغن] يا @كنجد

سازند/ نرم را طبع آن] از
شورباي دارد: سود را قولنج انواع آن بالخاصّيتخوردن كه [يي] ادويه ذ@كر در فايده: [١٥٠]
شديد سوخته گوزن شاخ و بريان كژدِم و ساخته خشك خراطين و او گوشت و هدهد
ا@گـر مـينشاند/ فـرو سـاعت يك در را صـعب درد سـوخته, گـوزن شاخ و است/ النفع
و آمـيزند ماءالعسـل با و بگيرند باشد شده حاصل استخوان خوردن از كه خرء@الذئب
حاصلشده, ازخوردناستخوان كه گرگ سرگين به معرفت اّما بخشد/ عجيب نفع بليسند,
مطروح خار و تيغ] شوك[يعني بر چه آن سرگين, اين از و باشد/ محض سپيد كه است آن
وي و يابند صحيح استخوان گرگ, سرگين درين كه باشد گاه و باشد/ ستوده غايت به بود,
خوردنش از وي تعليق كه آوردهاند ايناستخوان خواص در و است/ اkثر عجيب غايت به
و باشد/ امعا برابر كه بايد استخوان اين ليكن بندند; كمر بر يا آويزند گلو در است; نافعتر
را وي كه قوچ پوست يا گوزن پوست يا پوستپلنگ از گيرند غ[في ايناستخوان بر ا@گر

كند/ عمل بهتر بود, دريده @گرگ

/Retention القانون: قاموس /١

حصر��١ اندر فصل[هشتم]: [١٥١ ]
حصر, پس بيدرد; خواه بود درد با خواه طويل; زماني ماند قبض شكم كه است آن او

قولنج/ از است عام
دوا اين و مزاج/ رعايت حسب به نمايد قبض رفع است قولنج در چه آن به ع�ج:
جـزوي, يك هر از اصلالّسوس, و آورده بر دانه زبيب بنفشه, زرد, انجير است: مفيد
تا بدهند كرده اضافه بادام روغن و شنبر خيار فلوس مغز و نمايند صاف و بپزند را] [همه
نبود/ مانعي ا@گر سازند داخل نيز بسفايج و تربد كه بايد و كند زايل طبع هفتهخشكي دو
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/Worms القانون: قاموس /١

ديدان��١ اندر فصل[نهم]: [١٥٢]

او اقسام و گردد/ متوّلد شود متعفن امعا در كه بلغمي رطوبت از اين و كرمشكم/ يعني
است: چهار

/Ascaris lumbricoides القانون: قاموس /٢

يك بلكه وجب يك تا بود دراز وي و حيات��٢/ به است مسّمي كه آن اّول: قسم
كند/ توّلد عليا امعاء در نوع اين و ذرع/

و كاهلي و خشك سرفة و اطراف سردي و نبض وضعف است مغص او, ع�مت و
تصاعد حركت يافتن و معده فم در لذع و دغدغه احساس و خواب در دندان سائيدِن برهم
براز قلت و احيانًا براز در يا قيء به آن آمدن بر و حالتگرسنگي در معده سوي به آنها
از كـه باشد و ميشود/ استسقا در چنانچه بطن; انتفاخ و جوع سرعت و طبع خشكي و
و تشّنج و سقوط صرعچون به شبيه ردّية اعراض حيات, متعفنة بخارات و موذيه حركت
در و شوند لبهاخشك روز در كه است ديدان انواع جميع خاصة از و آيد/ پديد التوا

نمايد/ سي[ن دهان از لعاب و گردند تر شب
يك بنوشند تازه شير پياپي روز سه كه طريق بدين كوشند اخراج و قتل در ع�ج:

و ترمس درم; پنج يك هر از قنبيل, و تربد و سرخس و مقّشر كابلِي برنگ مذكور: دواي صفت /٣
بيخته و كوفته را] [همه درم, يك هندي, نمك درم; ده شيح, درم; هفت يك @هر از@ تلخ, قسط

نهار/ بخورند درم سه آميخته], [و
مغز عدد; دو كرده, بيرون دانه خرما درم; يك تركي درمنة درم; دو مقشر, كابلِي برنگ ديگر: نوع

نمايند/ ميل خواب وقت در كوفته نرم درم, سه مغز, چهار

شير با بود حيات و@@مخرج قاتل كه دوايي��٣ چهارم روز و ساخته شيرين قند با رطل
به دوا بوي تا كنند بند [را] بيني دوا, شرب حالت [در] و هنگامگرسنگي بخورند آميخته

ننمايد/ تنفر كرم و نرسد دماغ
و سماق و نمايند حقنه بيمار, دارد مكروه آن] مزة بدي جهت به [را دوا ا@گرخوردن
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شحم دارد: سود شياف, اين و نمايند/ ضماد شكم بر آميخته شراب به مختوم گل و اقاقيا
و سـازند شـياف گاو زهرة به و بكوبند را] [همه نيم@@درم, قنبيل, نيم; و دانگي حنظل,
و ترمس و كبر و قنبيل و تلخ بادام برد, نتوان كار به شياف و حقنه كه آنجا و بردارند/
هر از دانه, سياه و قسط و صبر و تركي درمنة يا گذارند/ برشكم آميخته سركه به @كرنب

ط[@كنند/ ناف بر شفتالو برگ آب به و بكوبند نرم مثقال دو يك

درخت پوست و توت شاه درخت پوست شربا: و حقنا دهد نفع را مزاج گرم كه دوايي صفت /١
پخته تا نهند تنور در آن] از پس [يعني بعده و كنند آبتر در روز شبانه يك را دو هر ترش, انار
حقنه [يعني نمايند عمل و آميزند او در قاشق دو شفتالو برگ آب و سازند صاف پس شود,

فرمايند/ تشرب يا @كنند]

كـار بـدين كـه سـرد چـيزهاي بـه و نـدهند زنهار گرم ادوية بود��١, گرم مزاج ا@گر
مـثلث بـا خـرنوب و توت شاه و خرفه و كاسني آب چون كنند; بسند است مخصوص
سه خوردن آميخته سكنجبين يا مثلث با مثقال يك روز هر خشك گشنيز و آميخته/
پوست ا@گر و دارد/ نفع توت شاه درخت پوست و شفتالو برگ آب و است/ سودمند روز
برون و بكشد را معده كرم نمايند, ميل را آن آب و بجوشانند را آن بيخ و ترش انار درخت
از بعد و بكشد/ را كرم آببنوشند, آن و بمالند آب در ا@گر را سماق و است/ مجرب و آرد
زدودن و استصيال در دارد كلي نفع مثقال ده تا درم چهار مقدار نوشيدن آبكامه استفراغ,

دود/ مادة
بعد است ضروري غليظ چيزهاي و چربي و شيريني ازخوردن اجتناب مرض, اين در
و مطنجنه غذا, نيكوترين و نيابد/ مدد و امعا از شود پا@ك بتمامه او مادة كه تا تنقّيه از
تلخ بادام و كرويا و ترب و دارد سود غذا,آبكامهخوردن از قبل و گرم/ توابل با ق[ياست

دارد/ ضرر فطير نان و پنير و است سودمند چارمغز و

/Flat worms; tape worms; taenia solium القانون: قاموس /٢

حب به است مسمي لهذا و كدو دانة همچون باشند��٢ عريض كه آن دوم: قسم
القرع/

باشند/ مستديرالهيئت كه آن سّوم: قسم
و است/ اقسام بدترين و ميگردد متولد قولونواعور در قسم دو هر اين كه دانست بايد
سي[ن و صفرترنگ و احيانا/ ثفل با كرم آمدن بر و است اشتها كثرت اينان, ع�مت
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كه است آن قسم, اين حّياِت معرفت و شب/ در آن تري و روز در لب خشكي و لعاب
پس نمايد, غلبه تشنگي و شود گرم او بدن تا بنشيند طويل زماني و آيد در حمام در بيمار
ببينند: و بمالند و نهند او شكم بر كرده پر شديدالبرد آب به تنگ ظرفي يا يخ از پارهيي
حيات نشان شود, محسوس آنجا در حركت اثر و آيد پديد بلندي او ناف باkي ا@گر پس

باشد/ حّبالقرع نشان گردد, معلوم بلندي و نتّو ناف[او] زير در ا@گر و باشد/
قويتربود, هرچه ادويه از و شد/ ذ@كر حّيات در كوشدبدانچه واخراج قتل در ع�ج:
قوي ا@گر مشروبه دواي و است حّيات محل از فروتر اينان محل كه زيرا نمايند; استعمال
نفع لهذا عملنيكنكند; و شود اوشكسته قوت امعايغ[ظ, به رسيدن از] [قبل تا نبود,
كه لزجه رطوبات انقطاع جهت آيد, بر كرم كه آن از بعد و است/ بيشتر اينجا در حقنه
كه آن مانند و شير و پنيرتر و پايچه و هريسه از و بنوشند نهار بر است,آبكامه كرم مادة
يا بود عنصلي ا@گر خاصه بنوشد سركه شب ا@گر و بپرهيزند/ بود لزج] [غليظ رطوبِت موّلد

نمايد/ ديدان مادة قطع باشد, ممزوج نافعه ادوية بعض با
درمنة دارد: سود آن از است نوعي كه سّوم قسم به و القرع حب به كه دوايي صفت
درم; يك تربد, نيم; و دانگي هندي, مثقالي;نمك يك هر از مقشر, كابلِي وبرنگ تركي
يا شيرآميخته با بدهند شد گفته حّيات در كه قانوني به و نرمبكوبند حنظل,دانگي, شحم

ديگر/ چيزي با
مقشر, كابلِي آرد:برنگ برون امعا از را فاسده لزجة رطوبات و القرع حب كه دوايي

بخورند/ حاجت مقدار و آميزند هم به درم, پنج سياه, مويز درم; دو تربد, درم; هفت
دارند/ مرعي مزاج مراعات از شد گفته اّول قسم در آنچه ديگر,

/Thread worms القانون: قاموس /١

در اين و ميافتد پنير و سركه در كرميكه به شبيه بود��١ ُخرد كه آن چهارم: قسم
در اّما اط[قكردهاند, كرم اصناف همة بر ديدان لفظ ا@گرچه و ميشود/ پيدا مستقيم رودة

ميباشد/ قسم همين ديدان از مراد جا ا@كثر
ثفل/ با وي ظهور و است مقعد دغدغة و خارش او ع�مت و

درمنه الملك, @كليل ا بابونه, دارد: سود را همه و است ا6ثر جليل رابع قسم اين در كه حقنه صفت /٢

آلو زرد خستة روغن به پنبه و كند/ پا@ك را روده كه چيزي��٢ به كنند حقنه ع�ج:
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يك چغندر, برگ درم; ده يك هر شفتالو, برگ سداب, برگ كف; يك هريك برنجاسف, و Ø
نمايند/ حقنه و آميزند آن سر بر دانگي حنظل, شحم و كنند صاف و بجوشانند [را] جمله دسته,

در يا افسنتين آب در كه صبر دارد عمل همين و سازند/ كردهحمول سدابتر آب در يا تلخ
بود: كودك مريض ا@گر و بردارند/ آلوده بدان پنبه و كنند حل قطران در يا شفتالو برگ آب
بر آميخته شفتالو برگ آب به بيخته و كوفته درم, نيم صبرسقوطري, مثقال; يك درمنه,

نمايند/ ط[ ناف
باشد; مشكلتر و افتد كمتر را پيران اّما گذرد زود و افتد بسيار مرض اين را @كودكان
اخراج براي ِحَيل نيكوترين و كردهاند منع [را] ع[ج به تمهل لهذا ماند; دير ا@گر خاصه
سوراخ لحظهيي از پس و بردارند و شازند شافه سرشته هم به حنا و موم كه آنست اينان
بخارند انگشت سر به را مقعد كنارهاي آهسته آهسته و بدارند چراغ برابر را طفل مقعد
مغز باشد, مقعد[را]خورده ا@گرحوالي و آرند/ برون و بگيرند ظاهرشود, @كرم [هرگاه] و
را كودكان نارجيل و وخوردنشكر نمايند/ ط[ كوفته هم به او سبز برگ و شفتالو خسته
آن خاريدن و كرم خوردِن منع براي اينان مقعد داشتن چرب و عّلت/ اين در است مفيد
مـقعد بـر يا بخورند دارد سود دود اقسام جميع اخراج در انفاق, زيِت و دارد/ كّلي نفع

بمالند/







امراضمقعد اندر باب[شانزدهم]: [١٥٣]

فصل/ چند بر است مشتمل وي

/Piles; haemorrhoids القانون: قاموس /١

بواسير��١ اندر فصل[اول]: [١٥٤]

است: قسم دو بر آن,
غـليظ خـون از آيـد پـديد فـزونيها مقعد, رگهاي سر بر كه آن اّول: قسم
و شود متنفخ ِسفره كه آن يكي, ميباشد: گونه هفت جوشش, و فزوني اين و سوداوي/
آن سّوم, گويند/ <نخلي> را آن و دارد بيخها و كهشاخهها آن دوم, ترشحنكند/ او از چيزي
به كه آن چهارم, گويند/ <عنبي> را آن و انگور دانة همچون بود مستعرض و مدور @كه
و باشد نخود و عدس مشابه صلب و صغير كه آن پنجم, خوانند/ <تيني> را آن و ماند انجير
<تمري> را آن و باشد خرما دانة مشابه صلب و دراز كه آن ششم, گويند/ <ثولولي> را آن
مدور توتي, سر و گويند/ <توتي> را آن و باشد توت مشابه نرم و دراز كه آن هفتم, @گويند/
يا بود عميا يا اقسام, اين از هريك و باشد/ اوباريك بيخ و بود مانند] دانه حّبي[يعني و
الع[ج اصعب بود, شرج داخل هرچه و وي/ داخل يا باشد شرج خارج يا ومعذلك, دامي/
دامي, و ندارد]/ ترشحي [يعني نپاkيد هيچ وي و ندارد سوراخ كه است آن عمياء, و است/
بـاشد; انـدك درد ايـن, در و نـمايد/ تـرشح وي از خون و زرداب و دارد سوراخ كه آن

الموذية/ المادة kستفراغ
آن آن], از پس [يعني بعده تيني/ آن, از پس و است/ نخلي اقسامبواسير, جميع بدترين
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نمايد بول حبس گاه و باشد داشته پس به] رو يعني ;] پايه زير به ميل او سر و بود بلند چه
خـون نشـان باسور, در لذع با شديد درد و سوزش كه دانست بايد و آرد/ شديد درد و

غليظ/ خون ع[مت لذع, قلت و ثقل كثرت و خليدن و است صفراوي
حسب بـه مـابض يـا صـافن رگ يا زنند باسليق رگ باشد, غالب خون ا@گر ع�ج:
به و دهند هليله مطبوخ شكم, تليين جهت و كنند/ حجامت الوركين, مابين و حاجت/
اسپيدباجات باشد,چون صالح مولدخون چه هر اغذيه از و كوشند/ سپرز و اص[حجگر
منع بود ياشور غليظ هرچه از و فرمايند/ باشندخوردن فربهساخته ما@كيان گوشت با @كه
شور ماهي و خر شير و كرنب و عدس و بادنجان و آهو و اسب و گاو گوشت نمايند;چون
طبع كه كوشند آن در جمله و دارد/ ضرر را عّلت اين كه ادويه و فوا@كه و اغذيه از آن جز و

سياه هليلة و زرد و كابلي هليلة پوست است: نافع را بواسير و معده استرخاي كه صغير اطريفل /١
قوام يا شهد با ساخته, چرب بادام روغن به بيخته و كوفته مساوي مقّشر آملة و بليله پوست و

درم/ دو شربت, و بسرشند/ آمده] قوام به قنِد شربِت [يعني قند
آملة بليله, پوست كابلي, هليلة پوست دهد: عظيم نفع را بواسير و كند نرم شكم كه مقل اطريفل /٢
عسل چند سه و نمايند حل گندنا آب در را مقل درم, سي ازرق, مقل درم; ده يك هر مقشر,
سه شربت, بسرشند/ آن به بيخته و كوفته [را] ادويه و آيد قوام به تا بجوشانند و كرده اضافه

مثقال/

و مقل��٢ اطريفل و صغير��١ اطريفل و مربا آمله و مربا هليلة تليين, براي و باشد/ م[يم
باشد حاجت استمسا@ك به وقت آن در كه بود اسهال با كه برندمگرآنجا كار به آن مانند

حاجت/ قدر به
نمايند; تدارك او حسب به و كنند بواسير براحوال نظر واص[ح, تنقيه حصول از بعد
اسـتعمال كند خشك و بريزد را آن كه چيزي نكند, درد و ندهد ايذا بواسير ا@گر مث[:
دهن كه فرمايند استعمال چيزي نباشد, سايل و بود درد با و ممتلي بواسير ا@گر و نمايد/
از خون سي[ن ا@گر و نمايد/ رو تسكين و آرد بر آن از خون و بگشايد را مقعد رگهاي
حابساتخون حادثگردد, ضعف و آيد رقيق و صاف و وخونسرخ بود افراط به بواسير
آيد, سياه وخون نبود قوي ضعف وخوف باشد شدت به كهحرارت آنجا اّما برند; كار به
از است امن خون اين آمدن بر در كه زيرا نكنند; مبادرت حبس در كه است آن سزاوار
گرده درد و الورك وجع و سوداوي صداع و خفقان و ماليخوليا سوداويهچون امراض چند
چند از كه است حيض خون منزلة به بواسير, خون كه گفتهاند لهذا آن; مانند و رحم و
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شود/ مودي امراض همان به كنند, بند بيوقت ا@گر و ميدهد/ امان بيماري
آيد/ گفته كه طريقي به نمايند قطع فزونيهاسوديندهد, استيصال و مذكور تدابير ا@گر

است/ همين تام, ع[ج و
ا�@تعالي: بعون ميشود مذكور تفصيل به حاkت آن از يك هر ادوية ا@كنون,

اقماِع و جوزالسرو و آس برگ بگيرند آيد: كار به سقوط و يبس جهت كه ادويه
او مفردًة كنند تبخير مقل[و] و سلخالحية و حنظل شحم و مّر و كبر بيخ پوست و بادنجان
هم به چه هر ادوّيه اين از و بيفروزند شتر پشك كه است آن تبخير طريق و مجموعة/
طغار بر را بيمار و پوشند آتش اين بر بود سوراخ او زير كه طغاري و سوزند آن بر رسد
كه بايد و آيد/ در مقعد در آيد بر كه دودي و باشد سوراخ بر او مقعد كه چنان بنشانند

آيد/ پديد فزونيها در خشكي كه تا بگيرد بخور طويل زماني مريض
جوزالسرو و بلوط جفت و كندر و انار پوست سازد: راخشك بواسير كه ديگر دواي
بواسير بر شام و صبح و بمالند هاون در و بجوشانند آبانگور به و بكوبند را چهار هر و

نمايند/ تبخير كبر بيخ و حرمل و راتينج و كندر و ازرق مقل و سازند/ ط[
پـياز, آب بگشايد: خون و آيد كار به مقعد عروق افواه تفتيح جهت كه ادويه
و سازند/ حمول و آkيند بدان پنبه يا پشم يا صوف و آميزند هم به عرطنيثا نر, گاو زهرة
مـفّتحات چـون كـه دانست بـايد و مريم/ بخور و قنه و كبوتر سرگين دارد عمل همين
مغز و شفتالو خستة مغز روغن و نمايند استحمام نخستين كنند, استعمال مذكورهخواهند
زود مفتحات از و آيد پديد وي در نرمي تا مالند بواسير به شتر كوهان پية و گاو ساق
را بيمار و آرد اي[ممفرط كاربرند, به مفتحات فزونيها تليين از قبل ا@گر كه زيرا @گشايد;
باشد بسيار و گردد روان مابضخونبواسير و صافن فصد به كه باشد بسيار و سازد/ مضطر

نيفتد/ حاجت مفّتحات استعمال به و خون گشادن در كنند بسند تليين به @كه
باسوري وجع شدت از و آرد شديد درد و آرند عمل در مفّتحه ادوية هرگاه بالجمله,
الوجع مسكن ادوية شد, خواهد ساقط قوت و كرد خواهد ورم باسوري عضو كه بترسند
زردة و كتان تخم و زعفران و خطمي و افيون و ا@كليلالملك بگيرند صفته: نمايند/ ضماد
است كوفتني آنچه و شتر كوهان مغز و سايله ميعة و پياز و مقل و ما@كيان پية و بيضه
ضماد و شود مرهم همچون تا بسرشند هم به و بگدازند است گداختني آنچه و بكوبند



١١٩ بواسير اندر اول: فصل . امراضمقعد

كرنب برگ بنشاند: را درد كه ديگر داروي مفتح/ هم و است مسكن هم اين, و نمايند/
آميخته افيون قدري و بسرشند مرغ تخم سپيدة و گل روغن به شوده مهّرا تا بجوشانند

برند/ كار به پس شود يكسان تا كنند حل هم با گل روغن سپيد, موم ارزير, سپيدة صفتآن: /١

روغن به را پياز ا@گر و است/ مخصوص وجع تسكين براي اسفيداج��١ مرهم و كنند/ ضماد
و پخته روغنجوز يا گاو روغن به گندنا و بنشاند درد گذارند, مقعد به گرم نيم پخته @گاو
بواسير افزوني گداختن و تذويب در شتر كوهان پية و دارد/ عمل همين كوفته نرم درهاون
دارد/ تمام نفع گل روغن با بيضه زردة و سازند/ ياحمول بمالند دارد تمام نفع الم تسكين و
مـقل حب كـهربا, قـرص آيـد: كـار بـه بـواسـير خون قبض جهت كه ادويهيي

هر از مقل, و مقشر آملة بليله, پوست كابلي, هليلة پوست سياه, هليلة ممسك: مقل حب صفت /٢
حل آهنگران آب در [را] مقل درم, يك يك هر از سوخته, صدف و كهربا مرجان, درم; دو يك

بخورند/ درم دو و سازند حب و بسرشند هم به بيخته و @كوفته [را] ادويه ديگر و @كنند
در را مقل درم, چهل مقل, درم; ده كهربا, كرده; بريان گاو روغن به درم سي كابلي, هليلة ديگر: نوع
دو شربت, سازند/ حب و بسرشند آن به بيخته و كوفته [را] ادويه ديگر و كنند حل گندنا آب

درم/
شياف و بگيرند برابر عربي, صمغ اقاقيا, شب, سرمه, مازو, گلنار, كندر, كحلي: شياف صفت /٣

و@بردارند/ سازند

و مازو طبيخ و بردارند/ كحلي��٣ شياف و بخورند/ الحديد خبث معجون و ممسك��٢
پشم ا@گر و سازند/ آْبزن و ريزند ِسفره بر آن مانند و اقاقيا و گل تخم و مورد و انار پوست
به يا قابضه ذرور به كرده تر تنها آب به يا لسان@@الحمل آب به عنكبوت نسج و خرگوش
كند بند را خون بندند, بر عصابه به و نهند مقعد بر و بياkيند اسپيداج و سحيقمرداسنگ

في@الفور/
دارد; هم خوف استو تام ع[ج قطع, كه دانست بايد كنم: بيان قطع تدبير ا@كنون,
وضع به يا است آهن به يا قطع, و نپردازند/ قطع به نباشد, قوي ضرورت كه مادام پس
در صواب باشد, كه چون هر و زرانيخ/ و فلدفيون و چونديگ@برديگ ا@ّكالهچون ادوية
سو بدان ماده ا@گر احيانا تا يكيبگذارند نبّرندبلكه را همه بواسير] [دانههاي كه است آن
<ابقراط> وصاياي در چنانچه نباشد; خوف مذكوره آفات از و باشد راه را او برآمدِن آيد,
صواب گفتهاند نيز و منها>/ واحد يترك أن يجب بل البواسير كل اسقاط kيجوز <و است:
[يعني شود نغز او ازآنكه بعد و ببّرند را يكي نخستين باشد, متعدد بواسير ا@گر كه است آن
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را آن پس ماند باقي عدد يك كه تا ببّرند يك يك چنان هم و ببّرند/ ديگر يابد] بهبود
بر قاطع ادوية كه بايد خواهند, دوا به قطع كه آنجا و فاسد/ خون سي[ن جهت بدارند
مراهم به پس شود, ظاهر صحيح گوشت و بيفتد و گردد سياه كه تا بنهند فزونيها نفس

كنند/ تدارك مدّمله
و دل قـوي ا@گـر مـث[ است; واجب بـيمار حـال رعايت دوا, به يا بود آهن به قطع
مراهممسّكنه به بين فيما و نمايند قطع تدريج به گرنه و ببرند يكبارگي متحملالوجعبود,

شود/ ساقط بواسير كه تا ميكنند چنان هم و فرمايند تدارك
مقعد بر محجمه كه بايد اوخواهند, قطع و باشد شرج داخل و غاير كه بواسير تنبيه:
يا آهن به را آن ببّرند پس آيد در نظر به فزونيها و مقعد شود منقلب كه تا وبمكند نهند

يافته/ ذ@كر كه قانوني به حاّد دواء به
غـليظ است بـادي ايــن, و البـواسـير/ ريـاح بـه است مسـمي كه آن دوم: قسم
به ميشود صاعد گاهي آنجا از و قولنج همچون وي در ميكند حادث كه عسرالتحليل
و مقعد حوالي و قطن و قضيب و خصيتين به ميآيد فرو گاهي و شراسيف و پشت سوي
به گاهي و كند قبض شكم يا آرد خون اسهال كه باشد و قراقر/ شكم در مينمايد احداث
وقت مفاصل و زانو از او سبب به و مينمايد ميل پا و دست چون ديگر اندامهاي جانب
عّلت, اين سبب و گويند/ <فرقعه> را مفاصل آواز اين و ميآيد آواز برخواستن و نشستن
گـرده حـرارت سبب به پس شود, متوّلد آن در يا ريزد گرده بر كه است سوداوي خلط
و بگردد گرده نواحي در و نپذيرد تحليل غلظت, سبب به و غليظ باد به شود مستحيل
او مبداء كه زيرا ندارد نسبتي مقعد به مرض اين چه ا@گر و شد/ گفته آنچه نمايد احداث
باب اين در دارد باسور به كه لفظي مشاركت جهت ليكن است روده وي منصّب و @گرده

يافته/ ضبط
آن] از پس [يعني بعده و افتيمون حب و افتيمون مطبوخ به كنند سودا تنقية ع�ج:
مـدرات بـادشكن, ادويـة با كه بايد و كنند/ تناول بود بادشكن كه آن جز و جوارشها
فوا@كه و شيرها باشدچون بادانگيز هرچه و رسد/ گرده به زودتر دوا اثر تا نمايند تركيب

نمايند/ ترك آن مانند و
بـليله, سـياه, هليلة عقربي, درونج زرنباد, دهد: فايده را بواسير باد كه حبي صفت



نوشادر, برابر; يك هر از مقل, و گندنا تخم فلفل, دار فلفل, عاقرقرحا, هندي, شيطرج
درم/ دو شربتي سازند/ حب گندنا آب و مويز آب به كوفته, نرم را همه اندكي,

نصف صعترپارسي, بيخكبر,يكجزء; پوست نمايد: دفع را بواسير باد نوعديگر[@كه]
درم/ دو شربتي جزء,

مادة استخراج جهت دهد تمام نفع ريحي باسور در باسليق فصد كه باشد گاه فايده: [١٥٥]
جهت دارد سود دوام اسب[به] سوارِي و حّمام و ودلك است/ عّلت اين منشاء كه سودا

حرارت/ تذكية و تحليل
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/Fistula; sinus and fistula القانون: قاموس /١

مقعد��١ ناصور اندر فصل[دوم]: [١٥٦]

مستقيم رودة جانب به شود حادث مقعد در كه البرء عسر غاير[و] است قرحهيي اين,
است: گونه بردو مذكور قرحة و آيد/ بر زرداب پيوسته وي از و

نافذ ضد وي ع[مت و نشده/ نافذ و باشد گذارنكرده مستقيم روده اندر كه آن يكي,
است/

آن] [در ميل كه بنگرند پس بتمامه آيد بر آن از زرداب تا را قرحه بيفشرند ع�ج:

درم; يك يك هر از گلنار, و شّب سرمه, ا6خوين, دم انزورت, كندر, صبر, غرب: شياف صفت /٢
والع.جات>, ا6سباب <شرح در ولي است شده ضبط سرخ> <رو نسخهيي [در @سرخ دو@ زنگار
قيدي هيچ بدون را <زنگار> اما كرده ذ@كر نسخه همين طبق را غرب شياف چشم, امراض بحث

سازند/ شياف گ.ب با بيخته و كوفته است] نموده ضبط

قـطره سـه دو و بسايند را غرب��٢ شياف درآمد, نميتواند ا@گر نه, يا آمد در ميتواند
تكيه او ُسرين زير و خسپد پشت بر بيمار كه بايد تقطير, هنگام و شام/ و صبح بچكانند
در تواند ميل ا@گر و شود/ دواخشك كه تا بماند هيئت همين به و باشد افراشته تا نهند
عربي صمغ كه آبي به و پيچند آن @بر پنبه و ناصور سوراخ از بگيرندباريكتر ميلي آمد,

نهند/ قرحه در و بغلطانند شياف ادويه, سحيق در و ترنمايند باشند كرده حل وي در
اراده غير به است براز و باد برآمدِن او ع[مت و باشد/ نافذ و روده داخل كه آن دوم,
در را دو هر نهند, ُدُبر در انگشت و كنند قرحه در ميل ايضاچون و منفذ/ اين از او وظهور
ضـيق از آمـد در نتواند ميل و بود تنگ غايت به منفذ اين ا@گر اّما افتد/ م[قات روده
فرق نه, يا است نافذ گردد مشتبه [لذا] و آمد بر نتواند جانب بدين نيز براز مسلك[و]
مدخل را هوا آمدن بر چنانكه نهند بيمار مقعد اندر آن جز يا پنبه كه: است آن بينهما
چـه چـنان بزند] زور [يعني اسفل به كند قوت [و] كرده حبس دم تا بفرمايند و نباشد
بـه ريـح آمدن بر حركت ا@گر پس باشد; قرحه بر انگشت و ميكنند براز اخراج جهت



يعني قمع كه است آن ديگر طريق و ف[/ kّا و است نافذ قرحه شود, محسوس انگشت
او ثاني طرف به و بچسپانند قرحه اين بر او سر و بگيرند كاوا@ك ميان ماننِد ني چيزي
حرارت خود باطن در بيمار ا@گر پس شود اندر قمع اين در دود كه نوعي به بسوزند چيزي

نافذ/ غير گرنه و است نافذ بيابد, دود آمدن در
وي تداوِي اذيت كه زيرا بدارند; قسم اين ع[ج از دست كه است آن سزاوار ع�ج:
در و ا@ّكاله ادوية به يا است دستكاري به يا او تدارك كه آن بهر وي; بودن از است بدتر

است/ خطر دو هر اين
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/Rectitis واعظي: معالجات /١

مقعد��١ اورام اندر فصل[سوم]: [١٥٧]

است: قسم دو بر اين,
يـا نـيست: بـيرون حـال سـه از و افـتد بـيشتر ايــن, و گرم/ ورم اندر [اول]: قسم
يا شقاق يا [از]حكه بعد يا شود; حادث حاره ادوية استعمال عقب يا آيد; ابتداءاپديد
و است بول تقطير و التهاب و درد او, ع[مت و گردد/ عارض قطعبواسير [از] بعد يا قروح

افتد/ كمتر ابتداء ورم, اين و موجبه/ اسباب تقدم
و نمايند/ حجامت قطن بر وا@گرنه, نبود/ مانعي ا@گر كنند باسليق فصد ابتدا, در ع�ج:
ا@گر و فرمايند/ استعمال مبّرده شحوم و اضمده از آن جز و اسپيداج مرهم ردع, جهت
نهند, برورم كرده ص[يه اسرب يا قلعي هاون در و آميزند گل روغن به را بيضه سپيدي
و بنشاند/ زود را درد تا بيفزايند افيون قدري بود, شديد درد كه آنجا و دهد/ تمام نفع
و عّناب نقوع و بود اسبغول و ريحان تخم او در كه سرد شربتهاي مزاج, تعديل جهت
سود غايت به قيء كه بدانند و باشدخورند/ مناسب هرچه اغذيه از و بنوشند/ نبات با آلو

دارد/
آن كه است واجب آرد, جمع به روي و نشود دفع روادعات به و تنقيه به ماده هرگاه
شود غاير ماده زودنشكافند, ا@گر كه زيرا هرگزنكشند; نضج انتظار و بشكافند زودي به را
ميآمده برون مقعد و بود باقي درد اّما شود سا@كن حرارت كه آن از بعد و گردد/ ناسور و
حـلبه آرد بـا پـخته روغـن به و بكوبند نرم را چغندر برگ دارد: سود ضماد اين باشد,

برند/ كار به و بسرشند
مقشر, عدس سپيد, خطمِي ا@كليلالملك, است: مفيد را سخت ورم كه ضمادي صفت
تخم زردة و بنفشه و گل روغن به و بگيرند برابر يك هر از بنفشه, و الثعلب عنب برگ

نمايند/ استعمال و بسرشند حّيالعالم آب و كاسني آب و مرغ



به بيخته و كوفته برابربگيرند, گلسرخ و عدس دارد: سود را نرم ورم كه ط[يي صفت
زردة با و بجوشانند آب به را ميده نان ا@گر و نمايند/ ط[ گل روغن و الثعلب عنب آب

دهد/ سود نمايند, ضماد گل روغن مرغ تخم
گرمي آثار فقدان و ورم سستي بود, بلغمي ا@گر اين و مقعد/ سرد ورم در دوم: قسم

اوست/ شاهد
و نمايند/ استعمال محّلل مرهم و آيد/ حاجت فصد به كه باشد و كنند/ قيء ع�ج:
بط چربي او, تحليل و تليين جهت بود, صلب ورم كه آنجا و بشكافند/ باشد, پخته هرگاه
[يعني باشد مانده دير ورم ا@گر و نمايند/ ط[ زفت و گل روغن و مرغ تخم زردة و مرغ و
بـا داخليون مرهم و نشستن محّلله ادوية طبيخ در و فرمايند/ اضافه مقل باشد], @كهنه

دارد/ فايده مرغ تخم زرده با باسليقون مرهم يا روغن



ا@كبري طب ١٢٦

/Fissure of anus; rupture of anus القانون: قاموس /١

مقعد��١ شقاق اندر فصل[چهارم]: [١٥٨]

و شود/ عارض پا و دست در كه شقاقي همچون افتد سرِسفره در كه است اين,خشكي
است: انواع وي

و افتد بيشتر اين, و آرد/ شقاق و آيد پديد مقعد در يبوست و حرارت كه آن يكي,
است/ يبوست و حرارت غلبة او, ع[مت

و سـرخ گـل روغـن بگيرند دارد: سود قيروطي اين و كنند/ ط[ ابيض مرهم ع�ج:
و خطمي لعاب و كتيرا و الرحي غبار و نشاسته و نقره اقليمياي و مرداسنگ و اسپيداج
شورباي و است/ متعارف كه چنان سازند مرهم سپيد موم و بط پية و بهدانه و اسبغول
گرمي و سوزش و باشد ياخونسوخته صفرا مادة اينحرارت, ا@گرموجب و دهند/ چرب
شـنبر خيار مطبوخ و هليله مطبوخ تنقيه, جهت دهد, گواهي اينها آثار ديگر و مقعد
و دارد/ سود خرفه شيرة و قند و اسبغول تخم با گ[ب و نيلوفر و بنفشه شربت و دهند/

است/ مفيد مذكوره مراهم استعمال
نتّومكان و است ورم او,وجود ع[مت و شود/ شقاق سبب مقعد گرم ورم كه آن دوم,

شديد/ درد با
باسليق فصد كه بدانند و برند/ كار به او حسب به شد مذكور المقعد, ورم تدبير ع�ج:

است/ مفيد اينجا در قطن حجامت و مابض و صافن و
نمايد/ شقاق احداث آمدن بر هنگام غليظ ثفلخشك كه آن سّوم,

شود/ شقاق باعث بواسير كه آن چهارم,
سبب/ وجود تقدم از است ظاهر يك هر ع[مت

شديد], اسهال [يعني رفتن كثرتشكم و ازخون مقعد رگهاي امت[ي كه آن پنجم,
افراط/ به شقاق از است خون سي[ن رگها, امت[ء ع[مت و نمايد/ شقاق باعث



آن] از پس [يعني بعده و يافته/ ذ@كر بارها چنانچه كنند سبب قطع نخستين, ع�ج:
ساق مغز و زفت و سنگ مردا و اسفيداج و گل روغن از سازند مرهم تشقق ازالة جهت
خون قبض به و باشند كرده فصد و باشد جاري شقاق از خون كه آنجا و بمالند/ و @گاو
و وگلسرخ انار پوست و گلنار و آس و عفص طبيخ در و دهند/ قابضه اقراص آيد, حاجت
سرمه و الرحي غبار و كندر قشاِر و سوخته صدف و بنشانند/ الطرفا ثمرة و السرو جوز

افشانند/ شقاق بر ساخته باريك
القبض و قوي@الحموضت چيزهاي و البرد شديد آب از احتراز را شقاق صاحب فايده: [١٥٩]
شربت صباح هر مريضمذكور, كه گفتهاند لهذا دارد; ضرر قبضشكم وكذلك است kزم

كنند/ تناول بود ملّين چه هر اغذيه از و بنوشد بهدانه لعاب با بنفشه



ا@كبري طب ١٢٨

/Paralysis of the anus القانون: قاموس /١

شرج��١ استرخاي اندر فصل[پنجم]: [١٦٠]

حـلقة و خصيه مابين كه است عصبي نام َشَرج, و گويند/ نيز المقعد استرخاء را آن
به مرض, اين و بياراده/ است باد و ثفل آمدن بر او, استرخاي ع[مت و است/ واقع مقعد

است: گونه چند بر اسباب حسب
ممسك و شده] پيچيده آن بر يعني [است ف مطيِّ عضله بر كه عصبي كه آن يكي,
عضلة سبب بدان و سقطه يا ضربه وقوع به شود ومنهتك منفسخ است, آمده فرود مقعِد

گردد/ مسترخي شرج و يابد ايذا مذكور
شود/ شرج استرخاي و عضله ايذاء باعث بواسير قطع كه آن دوم,

سقطه يا ضربه وقوع عقب آيد پديد يكبارگي به كه است آن قسم, دو هر اين ع�مت
بواسير/ قطع عقب يا پشت بر

گفتهاند/ له kع[ج را قسم دو هر اين [ع�ج]:
آن او ع[مت و شود/ علت اين موجب خارجيه و باطنيه تري و سردي كه آن سّوم,
باشدچون افتاده اتفاق پيش از مرّطبه و مبّرده اسباب و شود/ حادث اندك اندك كه است
از آن مانند و افراط به سرد آب ياخوردن وتر سرد جاي بر يا آب در يا برسنگ نشستن
ترّهل ظهور است, رطوبي كه قسم اين ع[مات خاصترين از و باطنيه/ و يه ظاهر امور

ديگر/ اقسام به نسبت افتد بيشتر قسم, اين و مقعد/ در است
استعمال شد مذكور فالج در چه آن مزاج, تبديل و مرخيه مادة استفراغ جهت ع�ج:
صلب زيرين مهرههاي و مقعد بر آميخته فرفيون و جندبيدستر يا قسط روغن و نمايند/
آن مانند و جوزالسرو و تلخ قسط و الّطيب سنبل چون قابض حار ادوية طبيخ به و بمالند

سازند/ آْبزن



ظهور و است درد وي ع[مت و شود/ مرض اين محدث مقعد, ورم كه آن چهارم,
است/ ورم لوازم از آنچه

شد/ گفته مقعد ورم ع[ج [در] [ع�ج]:



ا@كبري طب ١٣٠

/Prolapsus ani القانون: قاموس /١

مقعد��١ خروج اندر فصل[ششم]: [١٦١ ]

است: گونه دو بر اين,
شود/ عارض آماس سبب به كه آن يكي,

مقعد ادخاِل حيلة و كنند/ تدارك او حسب به شد گفته ورم [در] ع�ج: و ع�مت
و بابونه و خطمي و بنفشه چون وجع مسكن و ورم مرخي چيزهاي كه است آن متورمه
از كـه قيروطي و نشيند بيمار او طبيخ در و بجوشانند كتان تخم و شلغم و كرنب برگ
آن از پس و رود اندر شده نرم تا مقعد بر بمالند باشند ساخته موم و بابونه و شبت روغن
تخم و گلنار و مازو و مورد برگ و بلوط شاه قابضهچون طبيخچيزهاي به داخلشود, @كه
[و] شود مرهم همچون تا كوفته نرم [را] مطبوخه ادوية اين ثفل و نمايند/ استنجا @گل
و دارچيني كه بايد بود سرد, مزاج كه آنجا و نكند/ خروج باز تا بندند بر و نمايند ضماد
نموده صاف و شب كننديك كهنهتر شراب در آهن ريزة و مازو و ومرزنجوش بلوط شاه

مقعد/ بر فرمايند ماليدن شفتالو و آلو زرد خسته روغن و بنشانند/ آن در را بيمار
حفظ و رطوبت استي[ء از شود مسترخي است مقعد كهممسك عضلهيي كه آن دوم,
بر چنان هم و ادخال به رود اندر آساني به مقعد كه است آن او ع[مت و نمود/ نتواند او
يسر/ به نه باشد عسر به او وخروج او رجوع كه ورمي خ[ف به باشد; سهل نيز او آمدن
و مازو و گلنار و ارزيز سپيده او باkي و مالند مقعد بر بود خام كه گل روغن ع�ج:
سائيده غبار مثل كه لحية@التيس و اقاقيا و سوخته صدف و انار پوست و سرمه و شّب
طبيخ به نبرآيد, باز كه آن جهت و ببندند/ محكم عصابه به نهاده رفاده و بپاشند/ باشند
و فرفيون او در كه بابونه و قسط روغن و بنشيند مريض شد مذكور ورمي در كه قابضات
قوت را عصب و دارد تمام نفع كردن حقنه و مقعد در ماليدن باشند كرده حل جندبيدستر
و مرداسـنگ و گل تخم بگيرند مستخرجه, مقعد در آيد پديد جراحت هرگاه و دهد/



١٣١ مقعد خروج اندر ششم: فصل . امراضمقعد

kزم شـفتالو روغن تدهين و برند اندر پس پاشند, مقعد بر ساخته باريك مّر و سماق
مقعد/ بر دارند

المقعد قروح اندر فصل[هفتم]: [١٦٢]

و مّر و شسته سوختة سرب چون نمايند; استعمال باشد الّتجفيف قوي چه آن ع�ج:
اين در و پاشند/ جراحت بر ساخته باريك جمله آس, اطراف و سماق درخت اطراف

دارد/ سود اسود مرهم مرض,
فرمايند/ ماليدن افيون حس, تخدير جهت كه است kزم بود, شدت به وجع ا@گر تنبيه: [١٦٣]

/Pruritis ani القانون: قاموس /١

مقعد��١ حكّة اندر فصل[هشتم]: [١٦٤]

است: نوع چند اين,
باشد و شود/ خارش[ايجاد] سبب, بدان و افتد مستقيم رودة در ُخرد كرم كه آن يكي,

باشد/ سبب القرع حّب @كه
شد/ گفته ديدان [در] ع�ج: و ع�مت

و بـاشد/ بـواسـير مقدمة اين و ريزد/ مقعد بر لّذاع حاّد سوداوي خون كه آن دوم,
نابودن/ ديدان آثار و مقعد سر بر ثفل احساس و است مقعد سوزش او, ع[مت

مـطبوخ اسهال, جهت و نمايند/ حجامت الوركين مابين يا كنند باسليق فصد ع�ج:
باشد/ تفه و رطب بارد كه اغذيه و ادويه استعمال به كوشند غذا اص[ح به و دهند افتيمون

دارد/ سود مقعد بر ماليدن كرده حل زردآلو دانة روغن در مقل و
اخ[ط آمدن بر او ع[مت و گردد/ خارش سبب بورقيه يا مراريه خلط كه آن سّوم,

التزّحر/ مع براز در است مذكوره



ا@كبري طب ١٣٢

عـضوي از ا@گـر مـيآيد: عضوي از يا است مقعد نفس در ماده كه كنند نظر ع�ج:
تنقية به بود, محتَقن مقعد نفس در ا@گر و كوشند/ عضو آن و بدن تنقية به باشد, ميآمده
سـودمند شيافات, و دارد/ تمام نفع وقي يافته/ بيان زحير در چه چنان كوشند; او نفس

آيد/ حاجت قطن حجامت به كه باشد و است/
و سركه و كشيدن خون و نهادن محجمه عصعص بر اقسام, همة در كه دانست بايد
به صبر يا شفتالو روغن با حّب@الرمان وكذلك دارد/ كلي نفع ماليدن مقعد بر گل روغن

نمودن/ ط[ زردآلو دانة روغن يا گل روغن و موم به آميخته شراب
است فـض[ت مـنصّب و مـجري كـه آن جهت است عسرالبرء مقعد, امراض تنبيه: [١٦٥]
اندك به لذا] است[و الحِس قوي و اkعصاب كثير ايضا و مكان/ سفل واسطة به بالطبع

است/ مواد جذب به مخصوص الم, كثرت و ميگردد/ متالم ايذا
نامند/ نيز العجب> <عظم را آن و گويند را گاه نشست استخوان عصعص,









ا@كبري طب ١٣٦

امراضكليه در باب[هفدهم]: [١٦٦]

به هريك و چپ/ سوي يكي, و راست سوي يكي, است: دو گرده, كه بدان گرده/ يعني [١٦٧]
و است گوشت از او تركيب و است/ گشته استوار است پشت زير كه موضعخود بر رباطي
است/ الحس كثير است وي بر كه غشايي اّما ندارد/ حس بذاته و شريانها و رگها و شحم
نزد و گويند <عنقالكليه> را آن گروهي كه رگي واسطة به دارد ارتباط باجگر گروه هر و
گروه <طالعين>/ ب است مسّمي است, واقع گرده و ميانجگر هريك كه رگ دو اين بعضي
بهجگر و است آمده بر گرده از كه ميگويند و ميشمارند گرده اجزاي از را رگ اين اّول,
رسته حدبةجگر از كه بزرگ رگ آن از رگ دو هر اين كه ميگويند ثاني گروه و رفته/
بيرون ازجگر آميخته خون با كه آب تقدير, هر به و پيوسته/ گرده به و شده ناشي است
هم و است/ رگ دو همين ازخون, آب كردن جدا آلت و آيد رگ همين از گرده, به آيد
رگ از كه است جاذبه نيز رگها اين در آب, جذب جهت است جاذبه گرده در كه چنان
رگيرسته گرده دو هر از همچنين و ميفرستد/ گرده به و ميكند جذب را آب بزرگجگر

موريها/ يعني گويند <برانج> را رگها اين و مائيت/ دفع جهت پيوسته مثانه به و است
و است محدب او پشت و است دايره نيم چون گرده يك هر شكل كه دانست بايد

كرد/ نتواند اثر وي در رقيق حرارت تا وآ@كنده سخت او @گوشت
گرده مرض كه باشد و شود/ ناخوش دهان بوي كه باشد بسيار گرده امراض اندر فايده: [١٦٨]

در [چـون است>/ كـليه گـردن بـا تـنفس آ6ت مشاركت سبب به همگي عوارض ترجمه:<اين /١
چون ميكند; را آنها تغذية كه است رفته ششها سوي به كليه از رگي كه است بحث تشريح

م/ دارد]/ وجود همواره ميرود كليهها سوي به كبد از كه خون مائيت در خون از قدري

الكليِة��١/ ُعُنِق ِلمشاركِة ذلک كلُّ و گردد/ مؤّدي تنفس آلتهاي و شش و دل علتهاي به
آيد/ گفته عليحده فصل به يك هر و است بسيار گرده امراض و



١٣٧ كليه مزاج سوء اندر اول: فصل . كليه امراض

كليه مزاج سوء اندر فصل[اول]: [١٦٩]

است: قسم چند اين,
عطش كثرت و است نبض سرعت او ع[مت و ساذج/ حار مزاج سوء در اّول: قسم
يافتن گرمي گرده محّل در و الّنتن/ و الحرقت مع آن زردي يا قاروره سرخي و باه [قوت] و
چربيش بول باkي و نبود/ مقدور او حفظ كه چنان برخاستن سرعت به بول دفع جهت و
گرمي چون و نمايد روي تب كه باشد و گرمي/ از گرده چربي گداختن جهت آمدن پديد

نمايم/ بيان جدا را آن و آرد حار ذيابيطس شود, مفرط
وزرشك انار شربت چون بنوشند; نباشد ادرار ذي كه مرّطب مبّرد چيزهايي ع�ج:
با تخمخرفه شيرة و نبات با انارين آب و آن/ مانند و بهدانه و اسبغول لعاب و خشخاش و
سودمند ترش, دوغ و دارد/ تمام نفع صندل شراب با كاهو تخم شيرة و ملّين طباشير قرص
در كه بايد ليكن و دارد عظيم نفع كليه تبريد در كافور و سرد آب كه دانست بايد و است/
صندل و لحية@التيس عصارة و اقاقيا ايضا و است/ باه مقطِّع كه افراطنكنند كافور خوردن
با صندل و نمايند/ ضماد گرده بر آميخته آس برگ آب به يا عسالجالكرم آب به گلنار و
[يعني اسباناچ و غوره آش غذا, ونيكوترين است/ النفع سريع كردن, ط[ و سائيده @گ[ب

م/ است/ <عسلوج> دهخدا, در اما شده ضبط همين نسخهها در /١

درخت كرم, و گويند/ را نورسته شاخهاي علوج��١ و جمع عسالج, است/ عدس و اسفناج]
است/ انگور

گرده در است درد و ثقل احساس او ع[مت و دموي/ حار مزاج سوء در دوم: قسم
آيد/ پديد سرخي گرده جايگاه در پشت درنواحي كه باشد و بودن پيدا غلبةخون نشان و
برند/ كار به شد گفته ساذج در چه آن مزاج, تبديل جهت و زنند/ باسليق رگ ع�ج:
بيان ساذج در كه است همان او ع[مت و صفراوي/ حار مزاج سوء در سّوم: قسم

بودن/ پيدا صفرا زيادتي نشان و يافته/



ا@كبري طب ١٣٨

بـا انـارين آب و دهـند شـنبر خيار فلوس مغز و جّ[ب صفرا, تنقية جهت ع�ج:
گزينند/ بر است ساذج در كه تدابير باقي و بنفشه/ شربت و شيرخشت

و اغذيه و ادويه و بسيار سرد آب ازخوردن اين و بارد/ مزاج سوء در چهارم: قسم
سردي و است روي سپيديرنگ و قاروره سپيدي او, ع[مت و شود/ عارض سرد اهوية

پشت/ در انحناء و ضعف ظهور و تشنگي عدم و باه ضعف و گاه @گرده
و كنند/ تناول كموني معجون و بخورند/ باديان عرق و گ[ب و عسلي گلقند ع�ج:
قرطم روغن گرمچون روغنهاي و كنند/ تنقل باشكر بادام و الخضرا حبة و پسته و فندق
و فرمايند/ حقنه روغنها بدين هم و بمالند/ گرده بر آن مانند و قسط و پسته و تلخ بادام و
و بريان گوشت اسپيدباج, غذا, و شمارند/ واجب اجتناب سرد ميوههاي و حموضات از
بلغمي بارد مزاج سوء كه آنجا و سازند/ گرم توابل با عصافير و كبوتر گوشت و مطنجنه

تدابير/ ديگر بر دارند مقدم اسهال و قيء بود, پيدا بلغم آثار و موِضع ثقل و باشد



/Atrophy of the kidney القانون: قاموس /١

كليه��١ هزال اندر فصل[دوم]: [١٧٠]

يا بود حار افتد; گرده در كه مزاج سوء يكي, است: سبب سه را اين و گرده/ kغري يعني
كثير; استفراغ سّوم, مفرط/ جماع دوم, افتد/ بيشتر حرارت از اّما ساذج; يا بود مادي بارد;
و آن درد و است بول سپيدي العموم, علي گرده kغري ع[مت و باسهال/ يا بود ادرار به
نوعيت بر استدkل و سر/ موّخر در و صلب در م[يم وجع لزوم و باه قلت و بدن نحافت

كرد/ توان سبب آن تقدم از سبب,

خضب لغت, در اما است; فربهي معني به اينجا در كلمه اين از منظور و است چنين نسخهها در /٢
م/ ميدهد/ فربهي معني كه است خصب و است نيامده فربهي معني به

و خضب��٢ جهت آن] از پس [يعني بعده و كنند/ مهّزله سبب ازالة نخستين, ع�ج:
تـنقل شكر با نارجيل و بندق و پسته و بادام مغز و خورند مسّمنه اغذية گرده, فربهي
گندم نان با ا@گر خاصه دارد; تمام نفع خوردن بط پيه و ما@كيان پية و وفور/ به نمايند
آرد گراني و بماند معده در باشد, سرد ا@گر كه زيرا گرمخورند; را اين كه بايد ليكن خورند;
دواء و دارد/ سـود نـيمبرشت مـرغ تـخم و پـايچه و هـريسه و نتواند/ رفتن گرده به و

تازه شير رطل دو در كرده پا@ك خا@ك و خار از درم سي سپيد, ترنجبين الترنجبين: دواء صفت /٣
بخورند/ ملعقه دو شب هر و آيد قوام به [تا] بجوشانند

و ميش كلة بگيرند است: نافع غايت به حقنه اين و است/ سودمند غايت به الترنجبين��٣
حب روغن و مذكوره لبوب و روغن و بپاkيند و بجوشانند باقلي و لوبيا و نخود و @گندم
حقنه گرم نيم و آميزند طبيخ آن در شتر و گاو ساق مغز و كنجد و الخضرا حبة و القرطم

[@كنند]/
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كليه اندرضعف فصل[سوم]: [١٧١ ]

ُسست گرده جرم كه آن سّوم, و هزال/ دوم, او/ مزاج سوء يكي, است: سه نيز او اسباب
سقطه و ضربه از يا جماع افراط يا مدّرات استعمال كثرت از گردد وسيع او مجاري و شود
رنجها و سواريها نيز] [و آن جز و اضطرار [با] سفر و بسيار مشي از يا رسد گرده بر @كه

وي/ در نمايد احداث تعب و ماندگي @كه
و انتصاب و انحناء هنگام خصوصا كند; درد گاه@گاه كه است آن گرده ضعف ع[مت و
مثل آيد غسالي بول و باشد/ كمتر بول تقاضاي و باه قوت و گشتن/ پهلو به پهلو از هنگام
بـول سـر بر و كند رسوب بدارند, زماني ا@گر و باشند/ شسته او در تازه گوشت كه آبي

آيد/ پديد دريا كفك همچون
اين از قبل وگرنه باشد; شده هضم جگر در غذا كه است گاه آن البول, غسالة انتباه:
[ موجبة[غسالّيت, سبب بر استدkل و اkسباب>/ <شارح كذاقال ميباشد/ مائي بول هضم,

كرد/ توان وي ماتقدِم وجود از
به كوشند مزاج تبديل در باشد, سبب مزاج سوء ا@گر مزاج]: سوء از [ضعف ع�ِج
نـيكوترين و مـاده/ وفـِق بر دارند مقدم را تنقيه مادي, در و برودت/ و حرارت حسب
به عّلت[را] كه مدرات و اسهال خ[ف به قي; و است باسليق فصد علت, اين در منّقيات
نفِس در قدري و باشند كرده ماده تنقية ا@گر اّما ميگردد/ سحج سبب و ميآرد بول مجاري
نباشد ضرورت تا مسهل[را] وكذلك ميبخشد/ تمام نفع مدّره چيزهاي باشد, باقي عضو
بعضي آنكه از اّما ميآرد امعا به بول مجاري از را ماده مسهل چه ا@گر كه زيرا ندهند;
k <@كما ميفرستد; هم بول مجاري به بدن مادة از چيزي نيست, ادرار از خالي او اجزاي

يخفي>/
لحية عصارة ارمني, گل گلنار, اkخوين, دم است: مفيد را حرارت با ضعف كه ادويه
روغن و سركه و بنوشند/ لسان@الحمل شيرة با ساخته را]باريك [همه عربي, صمغ التيس,



آس آب به وسك آس و رامك و اقاقيا و سرخ گل و صندل و بمالند/ پشت و كمر بر @گل
نمايند/ ضماد آميخته

يافته; ذ@كر مزاج سوء در چنانچه دهند; گرم چيزهاي باشد, برودت از ضعف كه آنجا
مرعي اعتدال مرتبة بلكه است; سبب مزيد كه نكند افراط تسخين در وجه هيچ به اّما
جاذب و مجاري موسع بسيار گرمي كه است ظاهر و گردد/ مترتب بيضرر نفع تا دارند

گردد/ ضعف مزيد دو هر اين و است خون
از او ع[ج باشد, او kغري گرده ضعف سبب ا@گر گرده]: jغرِي از ضعِف [ع�ج

جويند/ هزال فصل
و مـجاري اتساع گرده, ضعف سبب ا@گر گرده]: مجاري اتساع از ضعِف [ع�ج
و كوشند/ اسباب منع به كه است آن [او] ع[ج بود, او گوشت ُپرِي] [يعني ا@كتناز تحليِل
قابضه مغّرية اغذية تقويت, و مجاري] التصاق [يعني تلزيز جهت آن] از پس [يعني بعده

و شده ذ@كر اسباب شرح در كه باشد آن صحيح ظاهرا اما شده ضبط <قنب> ديگر, نسخهيي در /١
اين به اشارهيي هم اردو نسخة در و است رس نيم خشك بسيار خرماي معني به <قسب> آن,

م/ است/ شده معني

ذ@كر الكليه هزال در كه حقنه و فرمايند/ تّفكه بهي و زعرور و سيب��١ و نمايند/ تناول
شير از بهتر چيز هيچ و دارد/ تمام نفع لبوب, كهمعجون دانست بايد و آرند/ عمل به يافت
مذكوره شيرهاي با قابض چيزي آن مانند و ارمني گل ا@گر خاصه نيست; شتر شير و ميش
زكريا> بن <محمد و است/ النفع جليل شتر, شير با رومي فلونياي كه گفتهاند و آميزند/
اندكي آب اين در و برآيدبگيرند او از كه آبي و بزنند را درختانگور اطراف ا@گر كه @گفته
در اغـذيه بـهترين و ببرد/ را گرده بيماريهاي همة بخورند, روز نه و افكنند بر نمك
با پايچه و كّله و باشد ساخته بز گرده پية و مويز دانة با كه است رمانيهيي كليه, ضعف

باشند/ داده ترتيب گندم و جو از كه سويق و برنج و شير وكذلك باشند/ پخته ترشي
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الكليه ريح اندر فصل[چهارم]: [١٧٢]

دردي باد, آن از و غليظه اخ[ط از كند تولد گرده نواحي در كه غليظ است بادي آن,
است كمرگاه حوالي تمدد و وجع او, ع[مت و التمدد/ مع شود حاصل گرده در و پشت در
و تهي شكم در كه است باد اين خاّصة ايضا, و گرده/ سنگ آثار بدون و گراني غير به

گردد/ كمتر تمدد و وجع افتد, هضمنيك كه آنجا و گرسنگي حالت
نباشد التسخين شديد ذلك مع و بود باد مادة محّلل و مخرج و مدّر چه آن ع�ج:
و نمايند ضماد گرده بر بابونه و سداب تخم و شبت و زيره و كنند/ حقنه بدان و بنوشند
خا@كستر و سبوس و نمك به و بمالند آن مانند و سداب و خيري و زنبق و قسط روغن

كنند/ تكميد
بيخ پوست و انيسون و سرخ گل و سداب و باديان تخم دارد: سود اينجا در كه دوايي
و بنوشند/ آميخته مآءالعسل با كرده شيرين قند به و بجوشانند كبر بيخ پوست و باديان

دارد/ سود بزوري شربت



/Nephritis; inflammation of the kidney القانون: قاموس /١

الكليه��١ ورم اندر فصل[پنجم]: [١٧٣]

است: نوع چند بر اين,
وي, ع[مت و باشد/ صفراوي خون يا غليظ خون سببش, و بود/ گرم آنكه اّول: نوع
و موضع آن در گراني و وجع و حرقت و بيخوابي و صداع و تشنگي و است مختلط تب
غليظ خون ماده ا@گر پس آمدن; دشواري به براز و بول و آمدن بر درقي صفرا و پشت در
صفراوي ا@گر و بود/ پيدا است خون مخصوصات از كه آن جز و وجع و ثقل ازدياد بود,

باشد/ ظاهر بدوست مخصوص كه آن جز و بول زردي و عطش شدت باشد,
يكي اجزاي در گاه و گرده دو هر در گاه و بود گرده دريك گاه آماس, كه دانست بايد
به متصل يا مجّلل غشاء به متصل آن درخارج گاه و بود كليه باطن در گاه و باشد/ دو هر يا
است/ وجگر گرده ميان كه افتد منفذ آن در گاه و كليه] نگهدارندة رباطات [يعني ع[يق
و اعراض خفت و اشتداد و است/ مثانه و گرده ميان كه شود عارض مجري آن در گاه و
ا@گر مث[ اوست; كثرت و قلت و ورم موضع اخت[ف حسب به بعض, بدون بعضي ظهور
ايسر گرده در ا@گر و بهجگر/ باشدنزديك جانب همان به نيز وجع ايمنبود, گردة در ورم
[در وجع بودِن] kبا [يعني اعت[ي و مثانه/ سوي به مايل باشد جانب بدان نيز درد بود,
آماس ا@گر است/ يسري از باkتر يمني گرده كه است آن جهت يسري, تسفِل و يمني @گردة]
درآن ا@گر و بود/ شديد غايت به درد كه است آن او نشان ع[يقبود, غشاء به @گردهنزديك
قبض طبع و آرد قولنج كه باشد و است غاير وجع او نشان امعاست, جانب كه بود ناحيه
گرده ورم كه باشد گاه و اوست/ شاهد بول عسر شدت بود, مجاري در ورم ا@گر و نمايد/
آيد/ پديد ذهن اخت[ط و رسد دماغ حجاب به او اذيت و گردد شديد درد و شود بزرگ
عدم از را آن و ب[نظام/ گيرد در يكبار به كه گويند را kزمه تب مختلط, تب فايده:

نهاد/ نتوان نام تعين,
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و اسـبغول لعـاب و بنفشه شربت و الشعير ماء و صافن يا كنند باسليق فصد ع�ج:
كاسني آب و الثعلب عنب آب و ماميثا و صندل و آردجو و بنوشانند خطمي تخم و بهدانه
و فلوس مغز به بود, قبض طبع ا@گر و نمايند/ ضماد گرده بر سرشته هم به بنفشه روغن در
و سپستان و عّناب وي در كه هليله مطبوخ به يا خشت شير و انارين آب به يا بادام روغن

فرمايند/ تليين باشد آن مانند و الثعلب عنب و كاسني و بنفشه و آلو
رقيق قاروره و شود افزون درد و گراني و تحليلنگردد ماده و هفتهبگذرد هرگاهيك
دهند ياري كه بايد حالت, اين در [و] ميگردد پخته و ميشود جمع ماده كه بدانند باشد,
ا@كليل و فرمايند تشرب حلبه و خطمي تخم و كتان تخم لعاب مث[ ضمادًا; و شربًا نضج, بر
ضـماد آميخته كنجد روغن و گرم آب به جو آرد و كتان تخم و حلبه و خطمي تخم و

ريزند/ عضو بر منضجه ادوية طبيخ و گرم نيم آب ايضا و نمايند/
ا@گـر پس بـاشد; پخته تمام كه بدانند باشد, محسوس ثقل و شود سا@كن وجع هرگاه
چـون مـفّجره ادويـة كه باشد چنان اين, و انفجار/ بر كنند اعانت گرنه و فبها بشكافد,
مـنفجرة ادوية ديگر با يا آميخته پياز آب به رحي غبار و كرسنه آرد و كبوتر سرگين
پوست كه نوعي به را قطن دهند تضميد,تحريك از پس و سازند/ ضماد سرشته مذكوره
بروز بول در ريم و بشكافد ورم هرگاه و آيد/ برون بول راه به وريم بشكافد ورم محيط
قند [با] دهند باديان تخم و كدو تخم و خربزه تخم و خيارين تخم شيرة كه بايد نمايد,
بزور با ا@گر خاصه دارد; تمام نفع خر شير و بنفشه شربت و شود پا@ك ِمّده كه تا آميخته
گرده ثقل زوال و بول صفاي از اين و آيد برون تمام ريم مادة هرگاه و دهند/ مذكوره مدّرة

و نشـاسته و ارمـني گل و خشخاش و كا@كنج و كرده بريان كتان تخم است: اين التحام, ادوية /١
بدهند/ و بگيرند خواهد كه مقداري يك هر از كا@كنج, قرص

گراني ادني كه تا و قرحه/ شود مندمل كه تا دهند التحام��١ ادوية كه بايد دانست, توان
وجود با و گرده در است ِمّده وجود نشان گراني, كه زيرا ندهند; ادويه اين شود, محسوس

ـ چـرك يـعني ـ مـّدة تـحليل عـدم سـبب وقبض هستند قبض داراي مدمّ.ت <چون ترجمه: /٢
م/ ميباشند>/

القبِض>��٢/ عِن َتخلو k <kّٔنها دارد; ضرر م[ت مد شربت او,
دارد/ سود مابض فصد باشد, شده ماند دير كه را گرده ورم فايده

سـي سپيد, خشخاش عدد; پنجاه عناب, آيد: مفيد ورم ابتداي در كه شربتي صفت



١٤٥ الكليه ورم اندر پنجم: فصل . كليه امراض

قوام به قند درم صد دو با و بجوشانند درم, صد مقشر, عدس درم; ده گشنيزخشك, درم;
خيارين/ و خرفه شيرة با يا آب با بنوشند درم ده موازنة و آرند

مغز تخمخيار, مغز دارد: نفع ِمّده هنگامخروج هم و ابتدا اندر هم كه سفوفي صفت
هم و بكوبند نرم و بگيرند مساوي خشخاش, تخم كاسني, تخم خرفه, تخم خربزه, تخم
ميل آب با بنفشه شربت آن, عقب و بخورند/ مثقال دو صباح هر و آميزند قند چندان
قبض طبيعت كه شرطي به است عدس و سماق آش مرض, اين در غذا ونيكوترين نمايند/

باشد/ نگشته ِمّده به مستحيل ماده هنوز و نباشد
خـاصه قـطن, در كه است آن او ع[مت و بود: بلغمي بارد ورم كه آن دوم: نوع
وآنچه التهاب/ بدون و شديد وجع غير به شود محسوس تمدد و گراني بهخاصره, نزديك
و باشد/ پيدا براز و بول سپيدي و مني سردي و نبض بطوء است,چون بلغم مخصوصات از
كمرگاه به خصوصا بدن همة و چشم و روي در كه باشد و ايستاد/ نتواند راست مريض

آيد/ پديد ترّهل
و شـد/ گفته قولنج در بينهما فرق چنانچه قولنج به ميشود مشتبه گرده, درد انتباه: [١٧٤]
درد نـمايند, اسـتعمال حـقنه چـون كـه است گرده ورم خاصة كه دانست بايد بالجمله

ميدهد/ تمام نفع وي در حقنه كه قولنج بخ[ف بيفزايد;
تخم و كنند/ ضماد آميخته گرم آب به مرزنجوش و غار برگ و نمام و بابونه ع�ج:
عسليكرده گلقند و بپاkيند و بجوشانند هليون و پرسياوشان و انيسون و وخسك @كرفس
و حلبه تخم و كرنب اطراف و سداب و شبت و شيح و ا@كليل و بابونه طبيخ به و بنوشانند/
و كنجد روغن كرد, خواهد حقنه چون و نمايند/ حقنه و فرمايند آْبزن انجير, و خسك
نفع بابونه و وخسك قسط روغن به كردن تدهين و آميزند/ نيز طبيخ اين در بوره و نمك
تحليل در خيارشنبر فلوس مغز و است/ مفيد غايت به علت, اين در قيء و دارد/ تمام

حقنا/ و شربا است النفع كثير باطني احشاء اورام
فيقراخوردن ايارج وقتخوابيكدرم غليظبود,چندشبدر ا@گربول فرمودهاندكه
اينحب كفايتنكند, ا@گر و مينمايد/ ماده قاشقنوشيدن,اخراج عقبآنآبگرمچهار و
به دودرم ازهريكنيمدرم;مصطكي,يكدرم;صبر, وزيره, زنيان] سازند:جواني[يعني

نمايد/ پا@ك ورم مادة ازرطوبتو بدنرا [تا] سازند گUبحّب يا بادرنجبويه آب



ا@كبري طب ١٤٦

زيره و كرفس و پودينه او در كه كرده بريان گوشتطيور و نخوداب اينمرض, در غذا
است/ مناسب باشد

و گرم ورم عقب بيشتر اين, و باشد/ سوداوي صلب گرده, ورم كه آن سّوم: نوع
و آيـد/ پـديد ابـتداء كه باشد گاه و رود/ ع[ج در كه خطايي سبب به افتد بلغمي ورم
و حقوين خدر ظهور و وجع قلت و آن رقت و بول كبودي و است ثقل شدت آن, ع[مت
ماند خم مريض پشت و انجامد استسقا به كه باشد بسيار مرض, اين و ساقين/ در و وركين
بسـبِب الدقَّ منه َيعِرُض <قد <الطبري>: قال آرد/ دق كه باشد گاه و شد/ نتواند راست و

اثـر در زيـرا مـيشود; ايـجاد دق سـوداوي صـلب ورم اثر در گاهي ميگويد: <طبري ترجمه: /١
قلب به طريق آن از قلب غذاي و رفته قلب سوي به كليه از كه رگي بر صلب ورم كه فشاري

م/ ميشود>/ دق ايجاد نتيجه در و نميرسد قلب به غذا ميرسدميآورد,

غَذاُئه>��١/ فيه َيجِري الّذي اليه منالكليِة الصاعِد الِعْرِق ِضْغَطُة و القلِب عِن الغذاء انقطاِع
مغز و خرس پية و واشق مقل و خطمي و حلبه و كتان تخم و ا@كليل و بابونه ع�ج:
و بمالند غار و قرطم و بابونه روغن و كنند/ ضماد كمرگاه و قطن بر همسرشته به گاو ساق
و كتان تخم و وخسك بابونه طبيخ به و نمايند/ تكميد گرم آب و شبت و قسط روغن به
چون ملّينه تخمهاي صباح, هر و سازند/ آبزن و نطول حلبه و انجير و بسفايج و بنفشه
و بنوشانند/ خربزه و خيارين تخم شيرة همراه بيخته و كوفته حلبه و كتان و خطمي تخم

دارد/ سود بنفشه شربت و خشخاش شربت به جو @كشك
سود فلوسخيارشنبر و افتيمون مطبوخ و كنند باسليق كنند فصد مانعينبود, ا@گر تنبيه:
بزرگ اطريفل و دهند/ افتيموني باسكنجبين ماءالجبن بود, ضعيف قوت كه آنجا و دارد/
و قـليه و نـخوداب و بادام روغن با است گندم سبوس شيرة غذا, بهترين و است/ مفيد
به خوردن عسل و مسكه حرارت, قّلت عند و حرارت/ نابودن و بودن حسب به اسباناخ

جدا>/ متعسر لورم هذا ع[ج ان kيخفي <و است/ مفيد غايت



/Renal ulcers واعظي: معالجات /١

كليه��١ قروح اندر فصل[ششم]: [١٧٥]

را اkّتصال تقرق قرحه, و شود/ گفته مثانه قرحة در كه است همان قرحه, اين سبب
و گـردد/ حادث لحمي عضو و لحم در بيشتر اين, و كند/ ريم و افتد عضو در كه @گويند
با پوستها و خون و ريم و نابودن/ تمدد و ثقل و است/ گرده و پشت درد وي, ع[مت
ريـزههاِي] [يـعني فتات به شبيه آ@كنده و سخت پوستهاي كه باشد گاه و آمدن/ بول

آيد/ بر @گوشت
تجاوز قطن از درد گرده, قرحة در كه است آن گرده قرحه در و مثانه قرحة در فرق [١٧٦]
شديد بول بودِن و سرخ پوستهاي آمدِن بر و البول سلس و نميرسد خاصره به و نميكند
بخ[ف است; اين خواص از نيز او عسرت عدم و بول بدبويي قلت و ِمّده با اkخت[ط
اوست/ لوازم از بول بدبويي شدت و عانه وجع و قشور سپيدي و بول عسر كه مثانه قرحة
آن ميان در فرق و باشد/ شدت به وجع, و اينجا/ در باشد مختلط كمتر بول, با ِمّده ايضا و
قوي درد بود, غشا در ا@گر كه است آن آن, پردة در يا است گرده گوشت در جراحت @كه
دانست بايد و اندك/ سوزش و كمتر درد بود, گرده گوشت در ا@گر و بسيار سوزش و باشد
و برآيد كتفين@ تا درد است, گرده و جگر مابين كه بود منفذ به نزديك قرحه ا@گر @كه
تا درد كه باشد است, مثانه و گرده ميان كه بود مجري سمت به ا@گر و باشد/ غالب تشنگي
آفت از است ظاهر عاليه, اعضاي از يا است گرده از چرك كه آن ميان فرق و گرايد/ زانو

بول/ با باشد اkخت[ط كثير آيد, بعيد عضو از ريم كه چند هر بالجمله, و عضو/
بـه و شود زايل خلط از بورقّيت و مراريت تا كنند اخ[ط تعديل نخستين, ع�ج:
آن صواب و يافته/ ذ@كر بارها خلط حسب به معّدله اغذية و اشربه و گردد/ مايل عذوبت
از جانببود, دو هر در الم ا@گر و الم/ جانب از كنند باسليق فصد نبود, مانعي ا@گر كه است
طرف از ماده كه زيرا دارد; تمام نفع عّلت اين در قيء كه بدانند و زنند/ رگ دست دو هر
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خفيف, ملّين ليكن باشد; مضرتر بود, قويتر هرچند كه اسهال بخ[ف ميبرآيد; مخالف
را اخ[ط آن, وجود با و سازد مايل امعا سوي به جانب اين از را ماده تا دادهاند رخصت

نشوراند/
استعمال و كند/ پا@ك را قرحه تا نوشند مدرات اخ[ط, تعديل و بدن تنقية از پس
بيخ پُوست و كرفس بيخ پوست نباشد, حرارت ا@گر مث[ است; مزاج حسب بر مدرات,
تخم شيرة بود, حرارت ا@گر و نمايند/ ميل عسل با و بجوشانند باديان و اذخر و باديان
پا@كشدن, از قبل هرگاه و بنوشند/ قند يا عسل با آن مانند و كتان تخم و وخربزه خيارين
ايضا و كردن آْبزن خبازي و پرسياوشان و بابونه و خارخسك طبيخ به شود, بسته چرك
است: مفيد اينسفوف, و ميگدازد/ را بسته ريِم و دارد سود ريختن گرده و كمر بر گرم آب
دو شربتي درم, چهار كندر, درم; دو يك هر از زوفا, و انيسون و باديان و كرفس تخم
و افزايند افيون لفاح و بنج تخم قدري بود, قوي درد ا@گر و ماءالعسل/ درم بيست به مثقال

بمالند گرده بر گل روغن و فرمايند/ اضافه خشخاش آبْزن, در
چون مدّمله, ادوية كه باشد چنان اين, و كوشند/ او اندمال به شود, پا@ك قرحه هرگاه
خشخاش قرص و كهربا قرص و آن مانند و كندر و كاغذسوخته و ارمني گل و اkخوين دم
و خيارين تخم چون مدره, ادوية و كتيرا و صمغ و نشاسته چون مغّريه ادوية با آن جز و

فرمايند/ ميل ساخته مرّكب باديان و كاسني تخم و خربزه تخم
كـه زيـرا فرمايند; كار را بليغ و جهد و جد قرحه, اين ع[ج در كه بايد [تبصره]: [١٧٧]
دوا اثر است[ولذا] دورتر معده از گرده كه آن يكي, چيز: پنج براي است عسر او اندمال
دير وي در دوا و است بول مجراي و ممّر كهگرده, آن دوم, رسيد/ آن] [به نميتواند بتمامه
بر هميشه بول توسط به است قرحه موجب كه گرم فضلههاي كه آن سّوم, ماند/ نميتواند
او جراحت بود, جرم سخت هرچه و است سخت گرده جرم كه آن چهارم, ميريزد/ @گرده
راسكون اندمال و ندارد وسكون است خود كار به هميشه گرده كه آن پنجم, شود/ به دير

است/ شرط
ديگر سبب دو بلكه شد; گفته كه اسبابي به است عسرالبرء نيز مثانه قرحة كذلك و
و است عصباني مثانه كه آن دوم, و پرميباشد/ بول از هميشه مثانه كه آن يكي, دارد:

يخفي/ kكما ميشود; مندمل دير لحماني, قرحة به نسبت عصباني عضو قرحة



دم كـندر, عربي, صمغ ارمني, گل دارد: سود را گرده قرحة كه كا@كنج قرص صفت
تخم درم; دو يك هر از كتيرا, و نشاسته السوس, رب بادام, مغز خشخاش, تخم اkخوين,
بهدانه لعاب به و رابكوبند همه درم, هفت كا@كنج, درم; هريكيك از وانيسون, @كرفس
اطعمة از كه بايد و بنفشه/ شربت با بود قرص شربت,يك درم/ دو يك هر سازند اقراص

دانند/ واجب احتراز تعب و جماع از و مالحه و حّريفه
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/Renal pustules القانون: قاموس /١

جربالكليه��١ اندر فصل[هفتم]: [١٧٨]

خارش بورقيت و مرارت سبب به و شود حادث گرده در صغار بثور كه است آن وي
عّلت, اين سبب و گردند/ منفجر مذكوره بثور كه افتد گاه آن بيشتر خارش, اين و آرد/

باشد/ بلغم و صفرا موّلد يا كند گرم را خون كه است چيزها تناول
و شود/ محسوس نخس و دغدغه و خارش و درد گرده در كه است آن او ع�مت و
اين, و آيد/ برون بول همراه وخون اندك ريِم با پوستهايباريك و باشند/ سرد اطراف,
در ا@گر و باشد/ دايم شديد وجع بود, گرده برظاهر كهبثور وآنجا است/ انفجاربثور نشان
[يعني بعده و شود زياده سوزش و درد بول, آمدن بر هنگام بول مجاري در بود, او باطن

گردد/ سا@كن آن] از پس
است/ قروح اتساع و بثور بيشي و كمي حسب به درد كثرت و قلت كه دانست بايد

طـبيخ بـه و كنند/ حجامت گرده موضع بر يا زنند باسليق رگ تنقيه, جهت ع�ج:
نفع نرم حقنة و قيء و بگشايد/ طبع تا بنوشند آميخته ترنجبين سپستان و آلو و شاهتره
بنفشه شربت كه بدانند و كند/ قيء روز سه هر كه بايد باشد, آسان قيء كه را كسي و دارد/

تـخم كـدو, تـخم مـغز درم; پنج خيار, تخم مغز درم; دو خربزه, تخم مغز بزور: بنادق صفت /٢
درم, دو يك هر از سپيد, خشخاش و الّسوس رب نشاسته, بادام, مغز خرفه, بنج, تخم خطمي,
خواهند چون و سازند/ فندق] مثل اقراصي [يعني بنادق اسبغول, لعاب به و بكوبند نرم را جمله

شود/ حاصل نيز اندمال و تجفيف تا گردانند مخلوط] [يعني يار ارمني گل او با نمايند, ميل

و يماني بقلة و خطمي و تنقيه از بعد خاصه بزور��٢خوردن بنادق و خشخاش و نيلوفر و
احليل در آميخته ابيض شياف با بادام روغن و است/ سودمند كردن ميل گشنيز و اسباناخ

دارد/ فايده نوشيدن, داغ آهن آب و آمدن در گوگرد و شور چشمه آب در و چكانيدن



/Diabetes القانون: قاموس /١

ذيابيطس��١ در فصل[هشتم]: [١٧٩]

اندك در آيد بيرون بول راه به چنان هم بياشامد راچنانكه آب كه است مرضي اين,
نام چند را عّلت اين و البول/ سلس و وي در ميكنند فرق همين به و اراده به اّما زمان
استسقاء و پرگاريه و دواريه و دوkبيه و البول سلس و الكليه زلق چه چنان است; ديگر
آن جهت به بدو استسقا اضافة و است مثانه نام تمس, يونان, زبان به و نامند]/ تمس[هم
جمع مثانه در آب مرض اين در ميشود, جمع احشا در استسقا آب كه همچنان كه است

است: قسم دو بر اين, و ميآيد/ گرد عضو اين در كه است ماده همان گويا پس ميگردد
بيشتر را آب او جاذبة سبب بدان و افتد گرده در مفرط گرم مزاج سوء كه آن اّول:
مثانه سوي به دافعه و نمود نتواند آن حفظ وعاء, صغر و ضعف واسطة به وماسكه @كشد
بدان و معده از وي و ماساريقاء از وي و ازجگر نمايد مائيت جذب گرده باز و كند دفع
يكـديگر از انـدامهـا كـه را آب كشـيدِن اين و نشود/ تسلي و باشد غالب تشنگي سبب

دوkب/ يعني گويند; ذيابيطس يونان لغت به ميكشند
و تغّير غير به كردن بول آْب نوشيدن مجرد به و است تشنگي شدت او, ع�مت و

آرد/ دق و كند ضعيف را شودجگر مزمن چون مرض اين و حرقت/ بدون
كه بدانند و يافته/ ذ@كر او مزاج سوء در بدانچه كوشند گرده حرارت تطفية در ع�ج:

تخم مغز كاهو, تخم حماض, تخم خشك, گشنيز خرفه, صندل, طباشير, كافور: قرص صفت /٢
اقراص كوفته نرم و بگيرند مناسب مقدار يك هر از رياحي كافور و ارمني گل عربي, صمغ @كدو,

سازند/

قرص و كافور��٢ قرص و حماض و ليمو و غوره شربت و ترش انار شربت و الشعير ماء

از كاهو, تخم و خرفه تخم درم; پنج يك هر از الّسوس, رب و طباشير ذيابيطس: قرص صفت /٣
سپيد, صندل درم; سه يك هر از ارمني, گل و حماض تخم خشك, گشنيز درم; پانزده يك هر
Ñ

آن مـانند و اسـبغول لعـاب و خيارين شيره و خوردن طباشير��٤ قرص و ذيابيطس��٣
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يا خرفه آب به بيخته و كوفته درم نيم كافور, درم; دو يك هر از عربي, صمغ و سماق @گلنار, Ø
سازند/ اقراص ترش انار يا @كاهو

بيخته و كوفته مساوي گلنار, و ارمني گل سرخ, گل خرفه, تخم كاهو, تخم طباشير: قرص صفت /٤
اقراص@سازند/

گرده و قطن بر كاهو آب با جو پوست و ارمني گل و اقاقيا و گلنار و صندل و نوشيدن
بيد و تفاح و سفرجل و فقاح و سرخ وگل بنفشه و نيلوفر چون سرد رياحين و كردن ضماد
و حصرمّيه به اغذيه, از و خفتن پشت] بر [يعني مستلقي وي بر و كرده فرش بستر بر
فصد كه گفتهاند و دارد/ تمام نفع كردن, ا@كتفا بود قابض بارد چه هر آن مانند و رّمانيه

است/ سودمند باسليق
جهت شود مستولي فقط گرده بر يا بدن تمام بر سرد مزاج سوء كه آن دوم: قسم

افتد/ نادر بارد, ذيابيطس و آن/ مانند و سرد آب نوشيدن يا شديد برد رسيدن
خالي بود سرد ا@گرچه ذيابيطس كه تشنگي آثارحرارتاست;مگر عدم ع�متاو, و
بـود بيشتر تشنگي فقط, باشد گرده در برودت ا@گر كه دانست بايد و نباشد/ تشنگي از
به بارد ذيابيطس تشنگي باشد, كه چون هر و بود/ برودت بدن تمام در چه بدان نسبت
ظاهٌر اليابس] و الحار مزاج سوء [اي بينهما الفرُق <و نرسد/ هرگز حار ذيابيطس تشنگي

كثيرًا>/ ذ@كرُت التي لَخصاِيِصهما
روغـنهاي و دهند/ گرم معاجين و مثروديطوس بدن, و گرده تسخين جهت ع�ج:
[يـعني يـار عاقرقرحا و جندبيدستر با سعد و محلب و قسط روغن چون گرم, و مقوي
كه آنجا و دارد/ نفع چشمهگوگرد, آب در آمدن در و مالند/ پشت و گرده بر كرده مخلوط]
نمايند حقنه و عسلي/ وسكنجبين ترب طبيخ تشرب به فرمايند قيء آيد, حاجت تنقيه به
طيور گوشت از قليةخشك و مطنجنه و عصافير گوشت غذا, بهترين و ملّينه/ ادويه به

است/
شاه كندر, البول: ماسك به است مسّمي و دارد سود جا اين در كه معجوني صفت
دو شربت, آميزند/ عسل به و بگيرند برابر دارو شش اين از قرفه, سعد,خولنجان, بلوط,

مثقال/



/Remal calculus; nephrolith القانون: قاموس /١

آيد��١ پديد گرده در كه رمل و حصاة اندر فصل[نهم]: [١٨٠]

لزوجت و غلظ ا@گر پس كهمتحجرشود; است لزج خام رطوبت علت, اين مادي سبب
باشد گاه و نمايد/ پيدا غليظينباشد,ريگ بدان ا@گر و كند/ شدتباشد,سنگاحداث به او
رمل, و حصات فاعلي سبب و شود/ وسنگ مولدريگ ندرت سبيل بر خون و ريم @كه

گرداند/ متحجر زمان مرور به را لزجه رطوبت كه است متحجره قوية حرارت
آن يكي, است: ع[مت چند را آن و باشد/ موروثي ا@كثر, در مذكوره, عّلت كه بدانند
و ثقل كه آن دوم, صافي/ آن] از پس [يعني بعده و آيد بر غليظ و كدر بول نخستين, @كه
در كيفيت, اين و است/ آويخته آنجا در چيزي گويا شود محسوس پشت و قطن در تمدد
گرده درد شود, پر ثفل از امعا هرگاه كه آن سّوم, يابد/ بيشتر افتد رو بر بيمار كه وقت آن
برآيد/ زردي و سرخي به مايل وريگ, بود زرد يا سرخ بول, كه آن چهارم, كند/ غلبه
مؤوفه گردة مقابل كه خصيه تا شود كشيده] [يعني ممتد گرده الم كه باشد گاه كه آن پنجم,

آيد/ پديد الخدر مع الم طرف همان پاي در كه باشد گاه كه آن ششم, است/
در بينهما فرق و قولنج درد به است المشابهت شديد گرده, درِدسنگ كه دانست بايد

شد/ گفته قولنج
افتد/ دايه شير فساد از بيشتر علت اين را طف[ن

و هـفتهها از بـعد چه چنان شود; حادث معّينه نوايب به مرض اين را مردم بعضي
گردد/ عارض يكبار سال تمام در كه باشد و ماهها

كرد/ توان بول در وظهورريگ اعراض خفت و شدت از گرده, وريگ درسنگ فرق [١٨١ ]
آن, از بـعد و دارد سود غايت به كه فرمايند قيء نخستين بدن, تنقية جهت ع�ج:
بود, غالب خون ا@گر و دهند/ نباشد گرم بسيار و بود مزاج مناسب كه مدّرات و مسه[ت
غليظهچون اغذية و طعامخوردن شب به چون بود حصات مولد چه آن از و نمايند فصد



ا@كبري طب ١٥٤

حلواهاي و k@كشه و هريسه و وحواري تازه فطيِر نان و ميش گاو و شتر گوشت و شيرها
جماع و تعب از و آن مانند و آلو زرد و شفتالو و سيب چون هضم دير فوا@كه و لزجه

دارند/ باز آن جز و مفرط
استعمال به كوشند عضو نفس تنقية به موجبه, مادة قطع و بدن تنقية حصول از بعد
ا@گر و زنند/ باسليق رگ غالببود, وخون كند غلبه درد هرگاه و يابد/ ذ@كر كه منّقيه ادوية
تا بايد المقدار قليل حقنة و نمايند/ حقنه مرخيه دسمة ملّينه ادوية به باشد, طبعخشك
و بابونه و خسك چون بنشاند, درد و كند نرم را مجاري كه ادويه ايضا و نيفزايد/ الم
كبر بيخ و حلبه و كوفته نيم قرطم و ورطبه پرسياوشان و كرنب و كرفس و شبت و خطمي
تا بنشيند طبيخ درين مريض و بجوشانند كنجد برگ و بنفشه و خرفه و اسبغول برگ و
بدانند و دارد/ سود ضمادكردن, حالبين و خاصر و قطن بر مطبوخه ادوية اين ثفل و @كمر/
وچون يخفي/ kكما است; اkثر سريع باشد, آبزن در بيمار كه حالي در مدرات تشرب @كه
به بمالند گرده و كمر و پشت بر شبت روغن با بنفشه و خيري روغن آرند, بر آبزن از

شمارند/ واجب امور جميع در مزاج برودت و حرارت مراعات و مزاج/ رعايت حسب
شد گفته كه تدابيري به و نيست قويه ادوية به محتاج بود, گرده در ا@گرريگ انتباه:
يعني مفّتته ادوية از كه آن يكي, نباشد: بيرون حال دو از گرده سنگ اّما ميگردد/ زايل
بول راه به ثابت چنان هم كه آن دوم, آيد/ برون و شود ريزه ريزه پوساننده و ريزاننده
گفتهاند لهذا است; مخصوص او استخراج جهت كه حيلهها به يا خود به خود گردد خارج
سرين و كند مشي تا بفرمايند و بمالند ادهان به را او قطن آيد, بر آبزن از مريض @كهچون

آيد/ فرود نردبان] يعني اردو زبان [به زينهها از و بجهد پا يك بر و بجنباند را خود
كه مجري در ا@گر و فبها; آيد برون ا@گر پس افتد; برون كهسنگ است آن براي همه اين
كه موضع آن از فروتر كه است آن حيله و كنند/ حيله ماند, بند است مثانه و گرده ميان در
گرايد جا بدين آنسنگ كه تا عنف و سختي به وبمكند نهند استمجحمه محتبس سنگ
مـيآيند فـروتر و مـيكنند چـنان هم و گذارند فروتر و بردارند آنجا از محجمه باز و
تخم و خطمي تخم از نرميمجري و رخاوت جهت اثنا اين در ا@گر و آيد/ مثانه در تاسنگ
با آب در فلوس مغز و امعا در كنند حقنه آميخته قرطم روغن و كشند لعاب حلبه و @كتان

باشد/ بهتر بنوشانند, آميخته بادام روغن به كرده حل خطمي طبيخ



١٥٥ گرده رمل و حصاة اندر نهم: فصل . كليه امراض

تدبير ماند, بند قضيب مجراي در و برنيايد خود به خود و آيد مثانه در هرگاهسنگ
موافقه روغنهاي و مناسبه لعابهاي و نهند گرم آب در را قضيب كه است آن وقت اين
تا قدام به بمالد را آلتخود دست كف از آهستهآهسته و احليلچكانند در يافته ذ@كر @كه
و كند غلبه درد مجاري در حصات تعليق سبب به هنگام درين ا@گر و آيد برون @كهسنگ
و برشعثا و لفاحي دواء بود;چون مخّدر چه هر آن جز و دهند فلونيا مضطربشود, بيمار

باشد/ مانده افيون قوت او در كه كهنه ترياق
احتباس و درد شدت از و نيايد بر حيله هيچ به قضيب مجراي از كهسنگ باشد @گاه
تاشكافتهسنگ است نا@گزير ازدستكاري حالت اين در نمايد[@كه] رو ه[@ك بول,خوف

ميدانند/ جراحان [را] شق جايگاه و آرند/ برون را
و وس السُّ اصل انجير, سپستان, آيد: كار به مرض اين در اسهال جهت به كه ادويه ذ@كر

بدهند/ آميخته ترنجبين و فلوس مغز و بجوشانند خطمي
انيسون, باديان, كرفس, تخم است, گرم چه آن آيد: كار به ادرار جهت كه ادويه ذ@كر
كدو تخم و هندوانه و وخسك خيارين تخم است, سرد چه آن و هليون/ و شونيز صعتر,
مناسب هرچه اينها از و تخمخربزه و فوه و پرسياوشان است, معتدل آنچه و كا@كنج/ و

دارد/ ضرر او دوام كه هميشه نه بايد گاه@گاه مدرات ليكن بدهند; باشد حال
بيخ و غار بيخ و هليون بيخ و كرفس و افسنتين و پودينه و خسك مفتّته: ادوية بيان
از خواه دارد; سود پرسياوشان و حرشف و خيار تخم و بري سداب و باديان بيخ و @كا@كنج
بزور و اصول از كه عنصلي سكنجبين و سُفوف و اقراص/ خواه سازند, معجون ادويه اين
در و يدا� به است مسّمي كه دوايي و دارد/ تمام نفع سازند, حصات مخرجة و مفّتته

يك گرم تنور در و نهند آن در كژدم و گيرند حكمت گل در سطبر شيشة عقرب: خا@كستر صفت /١
سفال ظرف از بهتر آبگينه و شيشه كه بدانند و برند/ كار به و برآرند بامداد و گذارند كمتر يا شب
مينمايد وي قوت اخذ و ميكند نشف خزف يعني سفال كه @زيرا عقرب; سوختن جهت است

ميگردد/ ضعيف خا@كستر آن عمل سبب بدان و
بگذارند/ ساعت شش معتدل تنور در پوشيده سر آهن ديگ در را عقرب كه است آن ديگر طريق

غـبار چـون هم كه آبگينه و رماداkرنب و العقرب��١ رماد و يابد ذ@كر مثانه حصات
كه است مرغي آن, و ابوفضيل به است مسمي كه اطاُغوليدوس گوشت و باشند, سائيده
هندي به و است نشسته كه تا ميزند زمين بر دم نشيند زمين بر چون دارد دراز دنبال



ا@كبري طب ١٥٦

دم فـارسي, به طيرالملوك و ابوالفضيل و ابوالمليح عربي, به و صفراغون فرنگي به پرنده اين /١
گـنجشك, بـه قريب است مرغي آن, و دارد/ نام سقا مرغك شيرازي, به و دمچه و جنبانك
نقطههاي آن بر و دراز اندك آن دم و باريك آن منقار و سبزي و زردي به مايل رنگ خا@كستري

م/ شود/ ظاهر بيشتر سرما موسم در و سفيد

دانـند كـه چـون هر است مفيد حصات تفتيت جهت اين, از يك هر گويند/ مموله��١

مغز خيارين, تخم مغز و كدو تخم مغز بريزد: مثانه و گرده سنگ كه اليهود حجر معجون صفت /٢
و @كوفته را] [همه درم پنجاه اصيل, اليهود حجر درم; پنج يك هر از كا@كنج, حب و خربزه تخم

درم/ سه تا درم دو شربت, بسرشند/ شهد با بيخته

و دارد/ تـمام نـفع خـربزه و خـيارين تخم شيرة يا حجر@اليهود��٢ معجون و بخورانند/

يك زنـجبيل, نيم; و درم يك جنطيانا, نيم; و درم سه عقرب, خا@كستر عقرب: معجون صفت /٣
را] [همه درم, چهار جندبيدستر, نيم; و درم پنج كا@كنج, درم; دو دارفلفل, درم; دو فلفل, درم;

دانگ/ نيم كودك, به و كرفس آب به دانگي شربت, بسرشند/ عسل با بيخته و @كوفته

است/ مفيد غايت به عقرب��٣, معجون
و نمايد/ حصات تولد منع گاه@گاه, خوردن نهار بر و طعام ميان در سرد آب فايده: [١٨٢]
است هضم تجويد تدابير, بهترين و دارد/ ضرر ابريشم, بستر بر و سود بستِركتان, بر خفتن
لطيفه اغذية و درآمدن معتدل حّمام به و كردن رياضت شكم خلّو در و معده تقويت و
نانخشكار و باشند/ پخته اسپيدباج سيبل بر كه بزغاله و مرغ وجوجة تيُهو گوشت چون

بادام روغن به و اندازند ديگ در و نمايند دور را آن وپر بال و بگيرند را خطاطيف آن: صفت /٤
آميزند/ وخولنجان دارچيني و گشنيز و ريزند او بر كرفس آب و بپزند

خلق خطاطيف��٤, طبيخ كه گفتهاند و كردن/ ميل خيار و كدو يا اسفناخيه و حمصيه و
بدن تنقية [از] بعد دوا اين خوردن و داده/ خ[صي بول دشواري و حصات از را بسيار

دارد/ كّلي فايدة









ا@كبري طب ١٦٠

است مثانه مخصوصبه كه امراضي اندر باب[هيجدهم]: [١٨٣]

مثانه از هم و افتد گرده از هم كه امراضي و

دو وي فراخ/ [آن], ميان و تيز [آن], سر دو هر يعني بلوطيشكل; ايست كيسه مثانه, [١٨٤]
و آيد/ حركت به دافعه تا بول تيزي احساس جهت است عصبي باطينه, طبقة است: طبقه
ترنجيدگي و امت[ سبب به باطنيه طبقة كه تا حفظ جهت است صفاقي خارجيه, طبقة
عنق اين و است/ بول آمدن بر مجراي كه ُقُبل سوي به است گردني را مثانه و پاريدهنگردد/
را آن كه رگ دو مثانه سوي به گرده از و خم/ زنان,يك در و دارد خم سه مردان در مثانه
اين كه نيست چنان و مثانه به گرده از آب شدن نازل براي است آمده فرود گويند <برانج>
ميان منفذ دو هر اين بلكه باشد; گشاده وي اندر راست مثانه به پيوستن مجرد به رگ دو
آب مخرج كه مثانه منفذ به استنزديك آمده مثانه درازي تا و است گشاده طبقه دو هر
داخل طريق بدين مثانه در گرده از آب و است گشاده اندروني طبقه اندر شده يكي است

دفعًة@/ او دفع و است بول جمع مثانه, منفعت و ميشود/
فصل/ چند بر است مشتمل باب اين



١٦١ مثانه اورام اندر اول: فصل . امراضمثانه

/Cystitis; inflammation of the bladder القانون: قاموس /١

مثانه��١ اورام اندر فصل[اول]: [١٨٥]

است: قسم چند بر اين,
بود حار كه آن اّول: قسم

حادث سقطه و ضربه از يا خشنه ريزة سنگ خراش از يا افتد ابتداء يا ورم, اين و
و نـخس و شديد وجع درعانه كه آن يكي, است: چهار مثانه, گرم ورم ع[مت و شود/
پا و دست و بود پيدا تشنگي و محرق گرم تب كه آن دوم, شود/ محسوس انتفاخ و @گراني
سبيل بر برآيد عسرت به بول كه آن سّوم, آيد/ ظاهر زبان سياهي و هذيان و باشند سرد
احـتباس و عسر اين و ورم/ ِعَظم حسب به شود مطلق حبس و نيايد بر هرگز يا تقاطر
اين و شود محتبس نيز براز كه آن چهارم, مجراي/ سعة جهت مييابد تخفيف قيام هنگام

سازد/ منضغط را امعا و باشد بزرگ غايت به آماس كه است آنجا در
است/ ُقّدام به مايل مثانه آماس كه است آن دليل سرخيبرعانه, ظهور كه دانست بايد
نمايد, تجاوز ابتدا از ورم وچون بگيرند قوتخون قدر به و زنند باسليق رگ ع�ج:
باشند كرده حل فلوس مغز او در كه الثعلب عنب آب فصد, از بعد و بگشايند/ مابض رگ
و سازند ترنجبين و وشكر عناب و وكاسني بنفشه از كه ج[بي و دارد سود نرم حقنة و

دارد/ تمام نفع خشخاش شيرة با كشكاب و بنفشه شربت
رادعة ادوية وقت هيچ و ندهند قويه مدّرات زنهار ابتداء در او [از] بعد و فصد از قبل
عصبي مثانه كه زيرا نگرداند; متحجر را ماده تا دموي در خاصه نكنند ضماد صرف[را]
در كه است آن صواب پس مينمايد; ص[بت قبول سرعت به لذا] [و مزاج سرد و است
مانند و خبازي و بنفشه مث�: دموي; در خاصه نمايند; استعمال باشد ملّين كه رادعي ابتدا
شير به و كوفته نرم مقشر كنجد و سميد نان و سازند آبزن و بريزند برعانه و بجوشانند آن
ضمادينيك وخسك, بابونه و كرنب برگ و شلغم و نمايند ضماد بنفشهسرشته روغن و



ا@كبري طب ١٦٢

نفع كردن ضماد الثعلبسرشته عنب آب و كاسني آب با خطمي و بنفشه و آردجو و است
استعمال است سرد او اجزاي همه كه اخير ضماد اين چون كه كرد بايد احتياط و دارد/
و كند نرم را عضو تا تضميد سبيل بر بمالند روغن موْم يعني قيروطي او متعاقب نمايند,
بابونه روغن اندك با بنفشه روغن ا@گر و نمايد/ زايل باشد رسيده مبردات از كه @كثافتي

باشد/ بهتر برعانه فرمايند تدهين مدام آميخته
ضماد است سرد كه چيزهايي گذرد, در هفته يك از و افتد انحطاط به مرض هرگاه
تخم و بابونه كنند;چون بسند نباشند الحرارت قوي كه ملّينه محّلله اشياي به بلكه نكنند;
و ماده تليين حسب به كه بايد روز هر و آن/ مانند و سرشته ميپختج با باقلي آرد و @كتان
آرد, جمع به روي و نرود ا@گر و فبها; رود, تحليل ا@گر پس بيفزايند; تحليل در استعداد,
برند/ كار به يافت ذ@كر ورمالكليه در چه چنان اندمال و ِمّده تنقية و انفجار و نضج تدبير
اسـبغول لعاب و كدو تخم مغز و خيارين تخم شيرة باشد, حبس بول هرگاه فايده: [١٨٦]
اين در و بخورانند/ بنفشه شراب با كوفته درم دو يك هر خبازي و خطمي تخم و دهند

دارد/ تمام نفع شد گفته و است كنجد و شير او در كه ضماد آن وقت,
در ادويه تقطير و گشته/ مذكور گرده ورم در كه است همان مرض, اين تدبير باقي
و اسبغول لعاب دارد, سود اينجا در كه قطوري و قربمكان/ جهت دارد تمام نفع احليل,
و كوفته را كاهو تخدير, جهت بود, قوي درد كه آنجا و آميخته/ هم با است عورت شير
درد چون و نمايند/ ضماد بادام روغن با آميخته او در زعفران دانگ نيم و افيون دانگي

نمايد/ الم تسكين شير, تنطيل كه باشد و بردارند/ زودي به شود, سا@كن
آن جز و وجع و عطش شدت از صفراوي, يا است دموي حارمثانه, ورم كه آن در فرق
خون به مخصوص كه آن جز و مثانه انتفاخ و ثقل زيادتي و است صفرا به مخصوص @كه

نيست/ پوشيده است
داشـتهانـد/ جـايز كـردن ضـماد ِصـرف روادعـات ابـتدا در صـفراوي, در كـه بدانند

آنفًا>/ ذ@َكْرُت ِلما ترُكه <واkٔحوُط
شود عارض رطب بلغم مادة از كه آن دوم: قسم

ظاهر ضعف ساقها در و بول/ آمدِن بر دشواري به و است/ مثانه ثقل او ع[مت و
شدن/



و نمام و بابونه و مرزنجوش طبيخ در و برند/ كار به حاّر حقنة و كنند قيء ع�ج:
شنبر خيار و ماءالعسل با مدّرات و گرم بزوري شربت و نشينند/ آن مانند و غار برگ
قند و السوس ربُّ و خربزه تخم مغز و كرفس تخم از آيد, بدشواري بول ا@گر و بنوشند/
آب يا بنفشه ج[ب با سكنجبين او عقب و بخورند/ مثقال يك روز هر و سازند سفوف
بچكانند/ قضيب مجراي در محّلله روغنهاي و ادويه و بنوشند/ گرم] نيم [يعني گرم شيْر

سازند/ غذا نخود و بزغاله كباب و بريان مرغ و
شود ظاهر مثانه در صلب ورم كه آن سّوم: قسم

آيد/ پديد سقطه و ضربه عقب يا گرم ورم عقب بيشتر, و افتد كمتر ابتدا در ورم, اين و
كـه بـاشد و مـوجبه/ اسـباب تـقدم و است براز و بول آمدِن دشواري به او, ع�مت و

عندالِعَظم/ ورم شود محسوس
ج[ب شنبر خيار فلوس و پرسياوشان و انيسون و هليون و خيارين تخم از ع�ج:
چـه آن كه زيرا نكنند; مبالغه ادرار در كه بايد و بدهند/ آميخته بادام روغن و سازند/
كـه است آن صـواب پس گشت; خواهد غليظتر مابقي و شد خواهد برون است صافي
طبيخ به و نوشانند نخود آب و كرنب آب مث� دانند; kزم تليين و نضج رعايت معاkدرار
آبـزن پـرسياوشان و دانـه خسك مـغز و خطمي و حلبه و كتان تخم و ا@كليل و بابونه
بط پية و ما@كيان پية و زنبق و غار روغن و فرمايند تنطيل مذكور طبيخ ايضا و فرمايند/
زيت و قسط روغن و گاو ساق مغز با مقل و اشق و كتان تخم و بابونه و بمالند برعانه
اسـتعمال به باشد يافته راه آماس در تليينها و نبود مانعي ا@گر و نمايند/ ضماد سرشته

دارد/ سود باسليق يا صافن فصد ملّينه, محّلله
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/Cystic ulcers واعظي: معالجات /١

مثانه��١ قروح اندر فصل[دوم]: [١٨٧]

خود تيزي و حدت از و آيد مثانه بر كه ا@ّكال مراري خلط يكي, است: سبب سه را اين
شود/ گشاده كه مثانه ورم سّوم, آرد/ خراش كه خشن سنگريزة دوم, بخراشد/ را آن

وي در و بود بدبو و برآيد حرقت و دشواري به بول كه است آن مثانه قرحة ع�مت و
ذ@كر كليه قرحة در ومثانه, كليه قرحة در فرق و شود/ ظاهر سبوس و صفايح مانند چيزها

سـريع و عصب پر مثانه چون است شديد خيلي مثانه زخمهاي درد كه نماند <مخفي ترجمه: /٢
م/ است>/ ا6حساس

/�٢�< الحسِّ قويُّ عصبيٌّ ها kٔنَّ أْصعُب المثانِة ُقروِح وجَع أنَّ <وkيخفيى يافته/
تنقية براي شد گفته كليه قرحه در بدانچه بدن, اخ[ط تنقية و تعديل از پس ع�ج: [١٨٨]
آنجاست در كه قرحه منّقيات [از] آن جز و ماءالشكر و ماءالعسل [چون] مثانه چرك
اقراص قرحه, اندمال واسطة به آيد صاف بول و شود پا@ك ريم كه آن از بعد و بدهند/

تخم درم; سه كا@كنج, تخم درم; ده خيار, تخم مغز دارد: نفع را مثانه قروح كه قرصكا@كنج صفت /٣
يك افيون, درم; دو يك هر از بنج, تخم و عربي صمغ ا6خوين, دم ارمني, گل شهدانه, @كرفس,

مثقال/ يك تا درم يك شربتي, دهند/ خشخاش شراب با و سازند اقراص بيخته و كوفته درم,

وجـع هرگاه و بنوشانند/ خشخاش شراب با كا@كنج��٣ اقراص و كهربا اقراص و طباشير
گل نبود, شديد وجع كه آنجا و چكانند/ احليل در زنان شير با ابيض شياف كند, شدت
قـضيب مـجراي در آمـيخته شيرزنان با اسپيداج و كندر و شادنه و گوزن شاخ و ارمني
ماءالعسل باشد, بسيار چرك كه آنجا و دارد/ تمام فايده التحام, جهت به [@كه] چكانند

است/ مفيد غايت به چرك, تنقية و قرحه ج[ء جهت احليلچكانيدن در فقط
و داشت/ بايد مرعي همان نيز اينجا در شد, گفته ُگرده قروح در چه هر كه بدانند
هم اينجا است, نافع آنجا در چه هر و دارد/ ضرر نيز اين در است, مضر آنجا در هرچه

دارد/ سود



/Vesical pustules desquamation of the biadder القانون: قاموس /١

مثانه��١ جرب در فصل[سوم]: [١٨٩]

بول بويي بد و سوزش او, ع[مت و شد/ گفته گرده جرب در كه است همان او, سبب
و شدن/ kغر بدْن و بودن مثانه در خارش و شديد وجع و سبوس همچون رسوب و است
باشد گاه و بول/ تقاطر سبيل بر كند سي[ن پيوسته صديدّيه يا مّدّيه رطوبات كه باشد @گاه
التأ@ّكل مع بثور يا شوند پختنشكافته از قبل بثور كه آنجاست اين, و آيد بول در @كهخون

آيند/ پيدا
و صمغ و نشاسته همراه اسبغول و بهدانه لعاب و كوشند تعديل و اص[ح در ع�ج:
لعاب و دارد/ سود چربخوردن امراق و بادام روغن و شير و ماءالشعير و نوشيدن @كتيرا
كنند حقنه اين از ا@گر و است/ مفيد قضيبچكانيدن, در بادام روغن و زنان شير و بهدانه
كار اين با كه ِمحقنه ميدانند: كار اين عام[ن مثانه[را] حقنة طريقة و باشد/ بهتر را مثانه
اسهال و قطن حجامت و باسليق فصد و ميكنند/ حقنه آورده در قضيب در است مخصوص
چندان جا اين در اسهال و باسليق فصد كه بدانند اّما كرد; توان حاجت حسب به قيء و
كار تا كه است آن صواب پس مؤثراند; غايت به وي در كه كليه جرب بخ[ف ندهد; سود
بهترين و است/ موقوف حال حسب بر همه اين و نكنند/ تنقيه گشايد تعديل و اص[ح از
و شكر با برنج شير و نيمرشت مرغ تخم و مرغ هريسه و چرب نخوداب و پايچه غذا,

است/ بادام روغن و گندم @كشك
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مثانه در بستنخون و جمود اندر فصل[چهارم]: [١٩٠]

كرب و غشي او, ع[مت و آيد/ پديد سقطه و ضربه عقب يا اّلدم بول عقب مرض, اين
كه باشد گاه و سرد/ عرق و اطراف سردي و َنَفس صغر و آن سقوط و نبض صغر و است

نمايد/ استي[ ظاهري اعضاي بر سردي كه است وقتي اين, و افتد/ بدن در لرزه
سـاخته مـركب انگـور درخت خـا@كسـتر قـدري با يا تنها عنصلي سكنجبين ع�ج:
ذي كه آن مانند و بري سداب و ترب تخم و كرفس تخم و برنجاسف ا@گر و بنوشانند/
ماية پنير و كند/ اثر زود دهند آميخته مذكور سكنجبين با و بجوشانند آب در بود تقطيع
احليل در و ريختن مثانه بر و خوردن كرده حل انگور چوب خا@كستر آب در خرگوش
و بابونه و اقحوان و انجدان [و] اذخر و حاشا و ا@كليل طبيخ به و است سودمند چكانيدن,
حّماْم در كذالك و دارد/ تمام نفع كردن, ضماد او ثفل به و ساختن آبزن سداب پودينه
غيره و شبت و ترب و بابونه روغن و ريختن مثانه بر مذكور طبيخ و نشستن طويل زماني

دارد/ فايده ماليدن
است مـفّتت@الحـصات و واkثر اkدرار قوي هرچه نايد, تذويب تدابير بدين هرگاه
خون خوردن, پشت سنگ زهرة و كرده خشك خر جگِر كه بدانند و نمايند/ استعمال
خا@كستر و گز چوب خا@كستر و نوشيدن سداب و سياه نخود طبيخ و ميگشايد/ را بسته
و است/ مخصوص كار بدين چكانيدن احليل در را آب آن اندخته آب در انجير چوب
بر را بسته خون و فرمايند باشد,دستكاري ه[@كت خوف و ندهد سود تدبير هيچ هرگاه
دارچيني و سياه نخود با كه مرغ آب اينجا, در غذا و آرند/ بيرون مثانه از حصات سبيل

است/ بهتر باشد پخته



/Cystalgia; pain in the bladder القانون: قاموس /١

مثانه��١ وجع اندر فصل[پنجم]: [١٩١ ]

شد/ گفته سه هر اين و جرب/ سّوم, قرحه/ دوم, ورم/ يكي, است: سبب هفت را اين
در سرد يا گرم مزاج سوء كه آن ششم, آيد/ گفته دو هر اين و باد/ پنجم, حصات/ چهارم,

است: نوع دو بر ششم] سبب [يعني مزاج سوء اين و آرد/ درد و افتد مثانه
تناول كثرت از اين و باشد/ مثانه] وجع [باعث گرم مزاج] [سوء كه آن اول: نوع
حـرقت و درد مثانه در و است تشنگي او ع[مت و آيد/ پديد گرم چيزهاي و مدرات

آمدن/ سوزان و زرد بول و يافتن
شيره كاسني تخم و كاهو تخم و شيرين كدوي تخم و خيار تخم و تخمخرفه از ع�ج:
با كدو آب و شربتها اين با بارد بزور بنادق و بدهند خشخاش و بنفشه شراب با و @كشند
كاسني آب و الثعلب عنب آب به جو آرد و فوفل و صندل كه بايد و دارد/ سود سكنجبين
طبيخ به و فرمايند/ زرق احليل, در و بمالند نيلوفر و كدو و بنفشه روغن و نمايند ضماد
و اسباناخ قلية غذا, بهترين و سازند/ آبزن الثعلب عنب و خرفه تخم و نيلوفر و بنفشه

است/ انار آب به مرغ گوشت و خيار قلية و مرغ تخم زردة
آن جز و ادوية و اشربه خوردن او, سبب و باشد/ سرد مزاج سوء كه آن دوم: نوع
چون البرودت شديد سرد ادويه تناول عقب و است بول سپيدي وي, ع�مت و است/
الباردُة <الريُح <ارسطو>: قال و گشتن/ عارض سرد رياح هبوب عقب يا آن مانند و @كافور

ميكند سست را بدن حرارت حرارت, با ضّديتش سبب به سرد باد ميگويد: <ارسطو> ترجمه: /٢
م/ را/ عصب پر اعضاء مخصوصًا ميكند سرد را وبدن

العصبيَة>��٢/ اkٔعضاَء ما kسيَّ البدَن ُد تبرِّ و بالمضادِة ُتضِعُفها و الحرارَة ُتوِهُن
و بـجوشانند سداب و زردك تخم انيسون, پودينه, كرفس, تخم باديان, تخم ع�ج:
و سـداب چـون مسـخن چـيزهاي و بـنوشند/ و آمـيزند وي در ديـنار شراب و بپاkيند
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ضماده كرده [يعنيمخلوط] يار حلتيت و قدريجندبيدستر با پودينه و شبت و برنجاسف
و نخوداب و سازند/ آبزن ومرزنجوش ا@كليل و بنفشه و قيُصوم و بابونه طبيخ به و نمايند/
و كبير ترياق و صغير اطريفل و عسلي گلقند و نمايند/ غذا بچه كبوتر گوشت و مطنجنه
گرم شيْر آب و ماليدن مثانه در فرفُيون و نرگس و سوسن روغن و خوردن انجير و مويز

دارد/ نفع ريختن مثانه بر نيمگرم] [يعني
مثانه راه از بحران طريق بر را ماده طبيعت كه است آن وجع@المثانه از هفتم سبب

شدن/ ظاهر بول ادرار و بحران روز است وقوع او, ع[مت و براند/
دهند/ ياري ادرار به ع�ج:

المثانه خلع اندر فصل[ششم]: [١٩٢]

پشت بر كه سقطه يا باشد ضربه رفتن], در جا از [يعني شدن بيجا يعني خلع, سبب
ا@گر و است/ بول احتباس او نشان وسقطه, سببضربه به متمددشود عضله ا@گر پس برسد;

آيد/ پديد سلس@البول باشد, يافته راه اتساع عضله در
و دارد/ نفع غاليه تطلية و است/ سودمند گرم نيم بآب خروسسوخته حنجرة ع�ج:
مانعي و باشد عضله تمدد كه آنجا و مرض/ اين در دارند عمل بالخاصيت ادويه, همه اين

كرد/ توان صافن فصد نبود,
[يعني يار آن جز و مثانه ورم اوچون امراض ديگر با مثانه خلع كه باشد بسيار انتباه:
از پس [يعني بعده كوشند عارضه امراض ازالة به نخستين صورت, اين در باشد, همراه]

نمايند/ توجه خلع مدافعت به آن]



مثانه ريح و انتفاخ اندر فصل[هفتم]: [١٩٣]

كـه آن يكـي, افتد: وجه دو از اين و نيست/ ورم كه چند هر است ورم مشابه اين,
در رطوبت كه آن دوم, آرد/ انتفاخ بخورند مانند و باق[ و لوبيا چون انگيز باد غذاهاي

نباشد/ قادر او نضج بر مثانه و شود پيدا مثانه
انتقاِل باشد, موجب نافخه اغذية ا@گر پس مثانه/ در است تمدد ظهور او ع�مت و
منتقل نفخ و ظاهرشود الثقل مع تمدد باشد, سبب رطوبت ا@گر و بود/ پيدا ثقل عدم و [نفخ]

نباشد/
روغن اندكي با يا تنها دهند حار ماءاkصول حال حسب به زياده يا روز سه تا ع�ج:
روغن و فرمايند/ خوردن دوام سبيل بر بيدانجير روغن مثقال دو آن, از بعد و بيدانجير/
زرق احليل در مذكوره روغنهاي ايضا و مالند/ مثانه بر ثافسيا و حلتيت يا زنبق و بان
هرچه آن مانند و جندبيدستر و حرمل و شبت و پودينه و سداب و بچكانند/ و نمايند
و فرمايند/ احتراز اkعصاب مضعف و بادانگيز چيزهاي از و نمايند/ ضماد بود بادشكن
دشواري به بول هرگاه و دارد/ تمام نفع مثانه بر ماليدن و زعفرانخوردن روغن كه بدانند
آرند/ در آبزن به و دهند بهخوردن قند با و نرمبكوبند اندكي خربزهخشك پوست آيد,
و مثروديطوس و سنجرنيا و ترياق و دارد/ فايده متواتر قيء بود, غالب رطوبت كه آنجا و

است/ سودمند انجير



ا@كبري طب ١٧٠

/VesIcal calculus; cystolith; bladder calculus القانون: قاموس /١

المثانة��١ حصاة اندر فصل[هشتم]: [١٩٤]

كهسنگ دانست بايد و شد/ گفته كليه در كه است همان مثانه, وريگ سببسنگ
فربهان و پيران و كهول به گرده وسنگ افتد/ بيشتر kغران و جوانان و كودكان به مثانه
نـادر به مثانه سنگ را زنان و است/ مذكور مطوkت در آن, وجه و شود/ عارض ا@كثر
لهذا و ندارد بيش َخم يك از و است فراختر ايشان مثانة عنق كه آن براي گردد; حادث
خم سه و دراز و است اينانتنگتر مثانة عنق كه مردان بخ[ف ميماند; كمتر وي در ماده

حصات/ ميبندد و ميگيرد تمكن وي در ماده و دارد
و يكبارگي قضيب تواتر و نعوظ غلبة و است بول رقت و سپيدي مثانه, ع�متسنگ
باز زمان اندك به بول از بعد و كردن خارش قضيب بيخ و آن شدن ُسست باز چنان هم
سپيدرنگ يا درا@كثر باشد خا@كستريرنگ كهريگمثانه, بدانند و قايمبودن/ او تقاضاي
آيد پديد گاه آن مثانه, درد و بول عسر و احتباس اما حرارت/ قلت و كثرت حسب به بود
نشان سا@كنشود, پس بود ران بيغولة و گرده در درد هرگاه و افتد/ مثانه دهن در @كهسنگ

آمده/ فرود مثانه به كهسنگ باشد آن
باشد ياسرخ زرد گرده, رسوبسنگ كه است آن مثانه, و گرده رسوبسنگ در فرق [١٩٥]
وي در كهچون است مثانه خاصةسنگ از و سپيد/ يا گون خا@كستْر ورسوبسنگمثانه,
و بردارند او پاي دو هر و بخسبانند پشت بر را بيمار و نيايد هيچ يا آيد دشواري به بول
واسطة به آيد فراغت به بول بمالند, اعلي به اسفل از را عانه و ريزند مثانه بر گرم آب

مثانه/ دهن از شدنسنگ زايل
عضوي مثانه كه آن از و نمايند/ استعمال آمديم گفته حصاتالكليه در چه آن ع�ج:
است آن سزاوار باشد, بزرگ كند تولد وي در كه وسنگي مزاج سرد [و] بعيدالمكان است
از كه باشد گاه گفتهاند اينسنگ بزرگِي در و برند/ كار به بود قويتر هرچه ادويه از @كه



١٧١ المثانة حصاة اندر هشتم: فصل . امراضمثانه

مفّتت روغنهاي كه است آن مرض اين در چيزها نافعترين و شود/ ك[نتر ما@كيان بيضة
در و بمالند برعانه آن مانند و بابونه روغن و روغنخسك و عقرب روغن الحصاتچون
و مـثروديطوس و تـرياق چون شكن سنگ ادوية و بردارند مقعد در و چكانند احليل
پس بخورند; الحصات معجون و يدا� به است مسمي نفع غايت از كه دوايي و سنجرنيا
تفصيل به همه اين و فرمايند/ الضروردستكاري عند وگرنه بهتر شود, حاصل مقصود ا@گر

آيد: @گفته
خا@كستر اkسفنج, حجر القلت, حب بلسان, حب الحصات: مفتّت معجون صفت
[@كرده] تر آبخسْك به بيخته و كوفته است دارو پنج كه] [را جمله كا@كنج, بيخ و عقرب
هم [و] كنند وخشك نمايند تر آبخسْك به باز و سازند سايهخشك در و بسرشند
المـعجون <و سازند معجون عسل بخواهند, ا@گر پس بكنند; كار] [اين نوبه هفت چنان
مـع <لكـن باشد; روا برند, كار به خسك آب تسقية بي را مذكورة ادوية ا@گر و اولي>/
دياد از حال حسب به و است ماشه سه تا ماشه ازيك دوا, اين از شربتي و اقوي>/ التسقية

كرد/ توان كمي و
آن در و باشد ساله چهار كه بايد و كوهي بز يعني تيس بگيرند :yيدا دواء صفت
خون و دهند رفتن [را] آخر و اول خون و كنند ذبح را آن گيرد رنگ انگور كه هنگام
و نهاده برغربال و سازند قطع ُخرد ُخرد را آن پس منجمدشود; كه بدارند و بستانند ميانه
پس شود تاخشك آفتاببگذارند در [و] نرسد بدو گرد و غبار تا پوشيده آن بر پارچهيي
اصيل حجراليهود كه بدانند و بخورند/ كرفس آب يا ترب آب به آن از اندكي و نگهدارند

است/ مجرب باب اين در
يك هر از كبر, بيخ پوست و سعد جنطيانا, مدحرج, زراونِد عقرب: روغن صفت
ريزند آن در تلخ بادام روغن رطل ويك نهند شيشه در بيخته و كوفته و وقيهبگيرند يك
گرما در گذارند آفتاب در را شيشه اين پس اندازندميشايد; اين جاي به كنجد روغن ا@گر و
در زنده ك[ن عقرب ده و بپاkيند آن] از پس [يعني بعده هفته دو سرما در و هفته يك
سه دو نموده, صاف پس دهند, آفتاب ديگر هفتة دو بسته شيشه سر و اندازند روغن اين
وقِت] همان [در احليل در روغن اين تقطير ا@گر و مالند/ برعانه قدري و بچكانند قطره
كند عمل بهتر كنند, است] شده ذ@كر حصاتالكليه ع[ج در آْبزن[@كه آن از برآمدن متصِل

نمايد/ اثر زودتر و



ا@كبري طب ١٧٢

احتياط و آرند برون سنگ و بشكافند را مثانه عنق كه است آن دستكاري: طريق [١٩٦]
رباطيالجوهر و است عصبي مثانه, جرم كه زيرا نشود; مثانهشكافته جرم كه نمايند تمام
بدان و است لحمي عضو كه او عنق بخ[ف بلمتعذر; است متعسر عضو چنين اين التحام و

ميپذيرد/ اندمال آساني به سبب
كما خطردارد; سن اين بعد ما و قبل ما در و است شّقمجوز , صبيى سن نهايت در انتباه:
فـٕانَّ سـنٍة; تسـعَة ٕالي الّسـنُّ َيبُلَغ حتيى الصبيى سنِّ في الفعُل هذا تتأّتيى <و <الشارح>: قال

فيِه الشقِّ التحاُم ُيسِرُع و بدِنه ة لقوَّ اkٔلِم علي َيصبُر و الشقَّ يحمتُل السنِّ هذا في المحصوَر
و المهلُک/ الحاُر الورُم ٕاليهم ُيسِرُع ِفلما الشّباِن, فيى أما فخطٌر: ذلک بعَد أّما و لحِمِه/ لطراوِة
الندرِة في َيبرؤوَن قد فٕاّنهم أماالكُُهول, و kينَدِمُل/ أبداِنهم في القروَح فٔ[ّن الشيوِخ, في أّما
kُيلَتحُم/ بحيث يابسًة باردًة أيضا أجساُدهم ليسْت لما و [المهلُک] الورُم ِبهم َيحدُث k ِلما

در چون است مجاز سالگي ٩ تا كودكي سن در فقط جراحي اين ميگويد: <@كرماني> ترجمه: /١
طـراوت جـهت بـه ـ زخـم بهبودي وهم است بيشتر جراحي درد تحمل هم سني فاصلة اين
حارِّ ورم به سريعًا اينكه جهت به جوانان, در خير: سن اين غير در اما ميباشد/ سريعتر ـ @گوشت
اما مييابند, بهبودي ورم به ابت.ء عدم جهت به ندرتًا گرچه پيران در واما ميشوند/ مبت. مهلك
هم كم خيلي سنين در امّا مييابند/ بهبود دير است خشك و سرد بدنهايشان چون هم ايشان

م/ ميميرند/ قوايشان ضعف سبب به چون است مضر

في <و گفته: اقسرايي> <صاحب ُقواُهم>��١/ لضعِف به يموتون هم فٕانَّ جّدًا, الِصغار أّما و

م/ است/ ديوانگان وكار خطرنا@ك بسيار بيماري اين در جراحي گفته: <اقسرائي> ترجمه: /٢

نكنند/ هرگز قوي بيضرورت بالجمله, له>��٢/ kعقَل من فعُل و عظيٌم خطٌر الشقِّ
و الريِة في و اkٔعوِر المعاِء في يتولَُّد قد و غيِرها و الكِبد في تتولَُّد قد الُحصاَة أنَّ <ٕاعلم
رأيُت و حجارًة/ ها كلَّ أصاِبَعه صارْت قد غ[مًا رأْينا قد و ذ@كريا: محّمد قال و المفاصِل/ في

در و و اعور رودة در وگاهي ميشود متولد هم آن غير و كبد در گاهي سنگ كه <بدان ترجمه: /٣
سنگ همگي انگشتانش كه ديدم را كودكي من گفته و<رازي> ميشود/ متولد هم مفاصل و ريه
آوردم>/ وبيرون بريدم را آن كه بود شده متولد سنگ كامش در كه را كسي ديدم ومن بودند/ شده

م/

أخرجناها>��٣/ و قطعناها الحنِک في َتَولََّد الُحصاَت أن



/Urethritis; ginorrhoea القانون: قاموس /١

بول��١ وسوزش حرقت اندر فصل[نهم]: [١٩٧]

است: نوع چهار بر اين,
يا گرده قرحة از كه ِمّده لذع سبب به يا مثانه يا گرده جرب سبب به كه آن يكي,

شود/ پيدا آيد مثانه
كنند/ تدارك او حسب به شد مذكور مثانه و گرده قروح و جرب [در] [ع�ج]:

و حـّدت بـه بـول سـبب بدان و آيد غالب صفرا و شود گرم جگر كه آن دوم: نوع
و ريم و آيد بر بولرنگين كه است آن او ع[مت و نمايد/ احداث حرقت و گرايد بورقيت
آن جز و گرم اغذية و ادويه استعمال و بود پيدا حرارت آثار جميع و نباشد وي در قشور

دهد/ @گواهي
و بنفشه و خشخاش شربت و كاهو و خرفه شيرة و بهدانه و اسبغول لعاب ع�ج:
نيمبرشت وبيضة بنوشند آن مانند و خيارين تخم شيرة و ماءالشعير [و] بارده بزور بنادق
و ازشور و كنند/ تناول نبود غالب طعم وي در هرچه آن جز و كدو روغن و بادام روغن و
اين ع[ج در و دارد/ تمام ضرر جماع كه بدانند و بپرهيزند/ الحرارت شديد و تيز و ترش

قضيب/ و مثانه قروح به ميشود منجّر ماند دير چون كه نمايند اهتمام مرض
به تليين و قيء و فصد به كنند تنقيه كفايتنكند, تعديل و باشد بسيار ماده كه آنجا
با ابيض شياف و نمايند/ اختيار شود مذكور مزاججگر سوء در چه آن و حاجت/ حسب
عند و دارد/ نفع احليلچكانيدن, در آميخته گل يا بادام روغن با كرده حل عورت شير
داد/ توان آميخته آن جز و البرور بنادق ادوية با البنج بذر و افيون از اندكي وجع, شدت

ملتصق بول مجاري در مجرا تغرية و بول تعديل براي كه رطوبتي كه آن سّوم: نوع
رطوبت آن محّلل كه امري مباشرت به يا حاره قوية مدرات شرب از شود مفقود است
آثار و بدن جفاف و است سبب تقدم وي, ع[مت و آن/ مانند و جماع كثرت چون باشد



ا@كبري طب ١٧٤

نابودن/ مزاج در قروح حرارت
احـليل در زنان شيِر با ابيض شياف مجرا, تغرية جهت سبب, قطع [از] بعد ع�ج:

نمايند/ تناول يافته ذ@كر كه مغريات ادوية و العبه ديگر و چكانند
كهچون است ظاهر و شود بول حرقت سبب قضيب مجراي قرحة كه آن چهارم: نوع
از موضعي در و برآيد بول در ِمّده كه است آن او ع[مت و آرد/ لذع گذرد, قرحه بر بول
ا@گر كه است آن مثانه, قرحة در و اين در فرق و قرحه/ جايگاه در باشد kزم وجع قضيب

ليسكذلك/ هذا و باشد العدد كثير قليل@المقدار بول بود, مثانه در قرحه
يافت/ خواهد بيان باkستق[ل قضيب, قرحه ع�ِج



/Retention of urine; suppression of urine القانون: قاموس /١

البول��١ احتباس اندر فصل[دهم]: [١٩٨]

به بود مفرط ا@گر احتباس كه دانست بايد و آيد/ گفته هريك و است قسم چند بر اين,
قطرقطره [يعني عسر وگرنه @گويند بول] حبس [يعني اسر را آن نيايد, بر هيچ كه حدي

خوانند/ آمدن]
مثانه در مِّده و خون جمود يا اينها حصات يا مثانه يا گرده ورم كه آن اول: قسم

شود/ احتباس محدث آن ريح يا
شد/ كرده بيان ع[ج و ع[مات مع همه اين [ع�ج]:

ع[مت و آرد/ احتباس و رويد بول مجاري در زيادتي گوشِت كه آن دوم: قسم
گاه و است/ ا@كثريه اين, و شود/ عارض بول مجاري قروح اندمال [از] بعد كه است آن او
گوشت اين ا@گر پس بهخود; خود رويد مجاري در زايد گوشت قرحه, تقدم بدون كه باشد
و ميانجگر كه باشد منفذ آن در يا است مثانه و گرده بين فيما كه بود مجراي آن در زايد
مجراي در زايد گوشت ا@گر و دهد/ گواهي بول از مثانه خلّو و كمر گرانِي و ثقل است, @گرده

بود/ پيدا مفرط تمدد و شديد وجع و عانه گراني و مثانه سختي و گراني رويد, قضيب
منع بتمامه را بول كه نميرسد مرتبه بدان زايد گوشت اين كه است آن ا@كثر بالجمله,

@كند/
افـتد, مـجراي در قرحـه كه آن غير به رويد خود به خود كه زيادتي گوشت انتباه:
مـجراي در كه لحم انبات كه گفتهاند كار اين عام[ن لهذا است طلب تأّمْل او معرفت
به نميگرددمگر معلوم باشد, مثانه از باkتر كه انبات و يافت/ توان قاثاطير به بود قضيب
بين ما كه را مجراي اين و است مثانه تا قضيب, مجراي كه بدانند و ع[ج/ از انتفاع عدم
تاجگر است مثانه مافوق كه را مجاري و حقيقًة گويند بول مجراي است, قضيب و مثانه
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َحَصلْت اذا بالبوِل ُيسّميى ٕاّنما منالكبِد النازلَة المائيَة kنَّ مجازًا; خوانند و بول مجاري نيز

وارد مـثانه به كه وقتي در تنها ميآيد فرود كليهها سوي به كبد از كه آبكي مادة <همانا ترجمه: /١
م/ ميشود>/ گفته بول آن به شود

المثانِة��١/ في
كه مجرايي آن در يا است روئيده قضيب مجراي در گوشت كه كنند تفحص ع�ج:
زايد گوشت آن ازالة باشد, كه چون هر و است: جگر و گرده ميان و گرده و مثانه ميان
چنين اين, و كرد/ توان بول تفريغ تدبير احتباس, شدت عند لكن kيخفي; كما ندارد امكان
است آلتـي ايـن, و نمايند/ استعمال قاثاطير بود, قضيب مجراي در انبات ا@گر كه: باشد
آيد/ گفته فصل اين آخر در استعمالش طريق با آن صنعت و بول/ اخراج براي مخصوص
ألم مزيِد كه نفرمايند كار را قاثاطير بود, همراه] [يعني يار صعبتر آماِس كه آنجا اما
ه[@كت خوف و تام احتباس عند وقت, اين در و شد/ خواهد درد] ازدياد باعث [يعني
اخـراج چـهبراي چـنان بشكـافند شرج و خصيتين بيِن ما نباشد, چاره شكافتن از [@كه]
بيمار و باشد ميآمده بر راه اين از بول تا گذارند انبوبه اينشكاف, در و ميكنند/ حصات
بهجز ندارد سود حيلةديگر هيچ باشد, مثانه مافوق انبات ا@گر و ماند/ ه[@كتمحفوظ از
تليين, و ارخا سبب به كه باشد تا باشد ساخته مرخيه ملّينة ادوية از كه آبزني به آمدن در
بنشيند آبزن در طويل زماني كه بايد مذكور مريض كه گفتهاند لهذا و پذيرد/ وسعت مجرا
و كرنب آب به ا@كليل و بابونه و بنفشه و خبازي و حلبه آرد برآيد, آبزن از كه آن از بعد و
اين آبزن ادوية و تليين/ ازدياد جهت نمايند ضماد تاجگر مثانه از سرشته روغنخسك
آنديگر مانند و كتان تخم كرنب,پرسياوشان, برگ بنفشه,خطمي,خسك, بابونه, است:

مرخيات/
عضله كه آن [يعني] مثانه]; گردن عاصرة عضلة استرخاي از [حادث سّوم قسم
سست و مسترخي است مثانه دفع و حركت آلت و را مثانه عنق مرتمام است محاصر @كه
او خروج و آيد بر آساني به بول كنند, غمر مثانه بر هرگاه كه است آن او ع[مت و شود/
در ميشود محسوس بول دفع بر كه اراديه حركت و زرق/ و تقاطر به نه باشد ادرار به

نباشد/ مقدور هيچ دفع و حبس و گردد باطل صحت, [حال]
تـرياق و سنجرنياء و ب[دري معجون و مثروديطوس چون گرم معجونهاي ع�ج:
مثانه بر بيدانجير يا سداب يا قسط يا ناردين روغن و بخورند/ الحيوة مادة ومعجون @كبير
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طبيخ و دهد/ تمام نفع آميزند, روغنها اين در فرفيون و جندبيدستر اندكي ا@گر و مالند/
سود ريختن مثانه بر و كردن تجرع بسباسه و قرنفل و سليخه و سنبل و سعد و دارچيني

دارد/
و بچسپد ميآيد قضيب به مثانه از كه مجاري در لزج خلط كه آن چهارم: قسم
عـ[مات از و يـابد ثـقل عـانه در بيمار كه است آن او ع[مت و گردد/ سّده موجب
تقدم و نباشد/ هيچ جمود@المّده و الدم جمود و الدم جمود و لحم انبات و ورم و حصات
آن مانند و پايچه و كله و پنير و گاو گوشت چون لزج چيزهاي تناول و وسكون راحت

شود/ ظاهر خام بلغم بول, در و دهد/ @گواهي
و غار و نمام برگ طبيخ به و دهند قويه مدرات ملتصقه, خلط اخراج جهت ع�ج:
روغن و فرمايند/ آبزن حرمل و كرفس و حلبه و ا@كليل و شبت و بابونه و مرزنجوش
شـربت و دارد/ تمام نفع ماليدن برعانه و چكانيدن احليل در عقرب و شبت و خسك
متصل وقِت] همان احليل[در در ادهان تقطير و آبزن در] نشستن حاِل [همان در مدّرات
سـود گذشت الدم جمود در كه ضمادي و است/ اkثر سريع آْبزن], [يعني آن از برآمدن

دهد/ سود كه باشد حقنه, و قيء و دارد/
طبيخ با بيخته و كوفته دوقو, شلغمبري, كرفس, تخم انيسون, اjدرار: قوي ادوية ذ@كر
كوفته درم, هندي,يك مثقال;نمك كرده,يك مرغخشك ديگر:سنگدان بنوشند/ شبت
بادام روغن به ترب آب و كرفس آب ديگر: نمايند/ ميل خر شير يا گرم آب به بيخته و

فرمايند/ تشرب
و مثانه مغّرية رطوبت حّدتخود, از و ريزد مثانه بر حاّد خلط كه آن پنجم: قسم
الم ازخوف طبيعت ميگردد, الم ازدياد باعث بول مرور كه آن از و بزدايد/ را بول مجراي
حبس [يعني اسر به قسم, اين و آيد/ بر تقاطر و عسر به بول سبب بدان و نگرايد دفع بر
تقدم و قضيب مجراي حرقت و است بول سرخي او, ع[مت و نميانجامد/ بول @كامل]
قوي [را] دل بيمار ا@گر كه است قسم اين خاصة و گرم/ چيزهاي تناول و گرم تدبيرهاي
زيرا برآيد; فراغت به بول نمايد, صبر ميشود پيدا بول برآمدِن هنگام كه وجع بر و @كند

نيست/ هيچ دافعه بيالتفاتِي جز به بول خروج مانع حال اين در @كه
و بـنفشه شـربت و مـرو تخم و بهدانه و اسبغول لعاب خلط, تعديل جهت ع�ج:
و كنند/ تناول آن مانند و آشجو و بنفشه و شيرين بادام و كدو روغن و عناب و خشخاش
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مـجاري, تـغزية بـراي و نيفزايد/ رطوبت افناء تا بپرهيزند ادرار ذي و گرم چيزهاي از
قدري و كرده حل زنان شير با ابيض شياف و احليلچكانند در عربي صمغ و اسبغول لعاب
بدن, از آيد بسيار ماده ا@گر و دارد/ تمام نفع ريختهچكانيدن وي در كدو يا بادام روغن

دارند/ مقدم را تنقيه
يـا نوم واسطة به نيايد بر و ماند مثانه در بول طويل زماني كه آن ششم: قسم
و تشّنج استفراغ, مدافعة و آب از مثانه امت[ء واسطة به و افتد را آدمي كه ديگر اشتغال
ع�مت و ميگذارند/ نام قوت موت را اين لهذا بميرد/ او دافعة قوت و افتد مثانه در تمدد

آيد/ پديد بول امسا@ك عقب كه است آن او
طبيخ اين در و بجوشانند خطمي و كرنب برگ و قرطم و حلبه و كتان تخم ع�ج:
فشار [يعني سازند منغمر دست از را مثانه آن] از پس [يعني بعده و نشانند/ را مريض
القوِة من مافيها علي عصِرها مقاَم يقوُم باليِد الَغمَر أنَّ kيخفيى <و آيد/ برون بول تا دهند]

هم دفع كه است مثانه طبيعي فشردگِي عمِل جانشين دست با فشردن كه نماند <مخفي ترجمه: /١
م/ است>/ طبيعي قوة همين كمك به

ا@گر و بمالند/ برعانه قسط و بلسان روغن احياءدافعه, براي و بها>��١/ التي الطبيعِة الدافعِة
مجلس از احتراز را مريض چنين اين و نمايند/ استعمال قاثاطير نگشايد, بول حيله بدين

ضروريست/ باشد بول منع موجب هرچه و ا@كابر
بر بول مرور كه آن از و آيد پديد بول مجاري در بثره يا قرحه كه آن هفتم: قسم
و عسرت به بول بالضرور و نمايد اجتناب بول دفع از طبيعت ميگردد, الم محدث آن
صورت, اين در كه نمايد مصابرت بول برآمدِن ايذاي بر بيمار كه آن مگر آيد; بر تقاطر
و آمـديم/ گـفته پـنجم] قسـم [يـعني رطوبي افناء چهدر چنان ميبرآيد; فراغت به بول
كند مصابرت بيمار ا@گر آساني به بول خروج و است بثور و قروح آثار وجود او, ع�مت
و وجود از افتد, مجاري رطوبت افناء از كه آن در و صورت اين در فرق و آفت/ آن بر

است/ ظاهر حرارت آثار فقدان
بنج تخم و افيون كه بدانند و نمايند/ استعمال شد گفته مثانه قروح براي هرچه ع�ج:
و عربي صمغ و اسبغول لعاب و الم زوال و تخدير جهت به احليلچكانيدن در آن مانند و

دارد/ تمام نفع بول] مجاري در لزج kيهيي ايجاد [يعني تلطيخ و تغريه جهت آن نحو
به سازد ضعيف را مثانه قوتهاي و افتد مثانه و پشت بر ضربه كه آن هشتم: قسم
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آن/ ليفهاي در تهلهل و تشّنج ايقاع واسطة به يا مثانه در ورم احداث سبب
ورم@المـثانه از او عـ[ج و عـ[مت شود, ورم به موّدي چه آن ع�ج]: و [ع�مت
و دارد/ سود باسليق فصد تهلهلشود, به مفضي يا گردد تشّنج به منجر چه آن در و جويند/
مسكـنة مـلّينه آبزناِت استعمال الياف, تهلهِل اندر ايضا و است/ نافع ماليدن گل روغن
تدبير يا بود قاثاطير به است ضروري بول استفراِغ حيلة جمله, در و ميدهد/ نفع قابضه
كمتر وي از خ[صي باشد, مثانه ليفهاي آفت به شدن سست از چه آن كه بدانند و ديگر/

است/
كه چنان شديد; حرارت از افتد بول مجراي در خشكي و قبض كه آن نهم: قسم
اندك ا@گر بول كه است اوآن ع[مت و آيد/ پديد ذوباني بيماريهاي و تبهايمحرقه در
مرّطبات از انتفاع و بول التهاب و وحّدت آيد بر آساني به بود بسيار ا@گر و برنيايد باشد

دهد/ @گواهي
گـل روغـن و بـنفشه شربت با بهدانه و اسبغول لعاب ترطيب, حصول براي ع�ج:
به و كنند/ تناول آن مانند و بادام مغز و كدو و اسفناخ و ماءالشعير و بنوشند/ آميخته
و بنفشه روغن چون مرطبه روغنهاي و نمايند/ تنطيل و سازند آبزن مرخيه ادوية طبيخ

بمالند/ مثانه بر @كدو
بـر بلغم انصباب واسطة به افتد تشنّج بول مجاري و مثانه در كه آن دهم: قسم
اندك بول ا@گر گاهي و شود/ ظاهر تشّنج آثار كه است آن او ع[مت و رباطها/ و اعصاب

باشد/ مثانه استرخاي از كه آن بخ[ف ادرار; به نه آيد زرق سبيل بر برآيد,
كوشند/ تشّنج ازالة به ع�ج:

گردد/ احتباس باعث خصيه ارتفاع كه آن يازدهم: قسم
شد/ خواهد مذكور ارتفاع@الخصيه, [در] [ع�ج]:

بول دفع تا نگردد متنبه بول لذع از و شود ضعيف مثانه حس كه آن دوازدهم: قسم
در يا مثانه عضلة در يا مثانه در است آفت رسيدن مثانه, حس ضعف موجب و نمايد/
فـي يـظهر كـما است; اعـصاب هـمة مـبداء كـه دمـاغ در يا مثانه عضلة اعصاب مبداء
در بول حرقت و لذع آدمي كه است آن حس, فقدان ع�مت و الليثرغس/ و القرانيطس

نيابد/
با آيد ميسر كه هركدام بلسان و زعفران و نرگس و سوسن و ياسمين روغن ع�ج:
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مقوي و چيزهايخوشبو و مالند برعانه و احليلچكانند در آميخته وجندبيدستر مسك
و كبير ترياق و نمايند/ ضماد شبت و شيح و ا@كليل و سوسن و پودينه و سيب برگ چون
خوردن بيدانجير روغن به ماءاkصول و الحيوة مادة معجون و سنجرنيا و مثروديطوس

فرمايند/ قيء باشد, امت[ بدن در ا@گر و فرمايند/
شود/ احتباس موجب مثانه خلع كه آن سيزدهم: قسم

شد/ گفته آن, [ع�ِج]
كـه اعـضايي در كـه آن [يعني] مجاور]; اعضاي ورم از [حادث چهاردهم قسم
رحم يا شود عارض عظيم حالبين@ورم و ناف و مقعد و رحم و روده چون مثانهاند مجاور
احتباس و گردد منضغط بول مجراي مجاورت, سبب به و نمايد خروج يا گردد منحرف

افتد/
جويند/ مؤوف عضو فصل از قسم: اين ع�ج و ع�مت

آرد/ عسر@البول و زوالپذيرد است مثانه محاذي كه فقراتي كه آن پانزدهم: قسم
آيد/ گفته بول سلسل در اين, [ع�ِج]

از كه است آن وي و بول/ گشادن براي مخصوص است آلتي كه قاثاطير ذ@كر در فايده: [١٩٩]
و احليل ضيق و ِسعت و عليل َذ@َكر طول حسب به ف سازندمجوَّ آلتي نقره يا قلعي و اسرب
از شود بند آن از يكي ا@گر كه است آن سوراخ تعدد نفع و كنند/ سوراخها او سر يك در
كه است آن او استعمال طريق و بول/ خروج جهت ماند مفتوح باقي غليظ, وخلط خون
اين پس بندند, بر قوي محكم ابريشم رشتة او وسط در و الخيوط منظوم صوف بگيرند
مسـدود صناعي احكام ديگر به و آورند در مذكور انبوبة جوف در را موصوف صوف
اين و شود] ايجاد خلأ [يعني نماند دخل را هوا كه گونهاي] به [يعني نهجي به @گردانند
تا و است مثقوب كه طرف آن از آوردند در احليل در قاثاطير به است مسمي كه را انبوبه
صـوف بـه او سر يك كه را ابريشم رشتة آن] از پس [يعني بعده رسانند, قضيب طول
به خ[ء ضرورت جهت تا يكبارگي بكشد تمام قوت به باشد بيرون ديگر سر و بستهاند
تا فرمايند آبزن قاثاطير, استعمال از پيش كه بايد و آيد/ برون بول صوف, خروج مجرد
[يـعني وجـود سر بر مانند محجمه چيزي قاثاطير] جاي [به ا@گر و شود/ حاصل تليين
به نسبت عمل اين و آيد بيرون بود بسته پيش آبي[@كه] كه باشد وبمكند, گذارند قضيب]

است/ اسهل اول
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است: قسم چند بر نيز اين
و سـوزش او عـ[مت و گرم/ اخ[ط سبب به پذيرد حّدت بول كه آن اول: قسم
و جماع كثرت از قسم, اين و بول]/ دفع [احساس برخاستِن لحظه هر و است بول زردي
گرم به و گرم زمان در بيشتر و شود/ حادث رياضت و تعب و گرم ادويه و اغذيه تناول

آيد/ پديد جوان مرد به و مزاج
و كاهو و خشخاش و كدو و خربزه تخم و تخمخرفه باردچون تخمهاي شيرة ع�ج:

صمغ گلنار, صندل, ارمني, گل حماض, تخم گشنيز, طباشير, بارد: البول ماسك قرص صفت /٢
سازند/ اقراص كاهو آب به بيخته و كوفته عربي,

و ملوخيه و ماءالشعير و گرده يا بارد��٢ البول قرصماسك [و] بنوشند/ تربز و خيارين
سود خشخاش شربت و بنفشه شربت تشرب و كنند تناول مانندآن و كدو و كاهو و @كاسني

دارد/
سـردي يا مثانه جرم ضعف سبب به شود ضعيف ماسكه قوت كه آن دوم: قسم
و است/ مثانه بر] شده پيچيده ف[يعني مطيَّ كه [يي] عضله استرخاي سبب به يا او مزاج
گـاهي و نـابودن عـطش و حـرقت و مـبّرده تدابير تقدم و است بول سپيدي او ع[مت

آيد/ بيرون بياختيار
سنجرنيا و كندر جوارش و كبير اطريفل و مثروديطوس چون گرم معجونهاي ع�ج:
و دارد/ تـمام نـفع خـوردن آن مانند و س �kا حب و بلوط جفت چون قوابض بعضي با
البول وماسك است/ سودمند غايت به آميخته سنجرنيا درم نيم با درم سه صغير, اطريفل

و خـولنجان و خـرفه و سعد درم; دو يك هر از كندر و بلوط حار: البول ماسك قرص صفت /٣
آب/ به يا مثلب به نمايند ميل درم دو كوفته, نرم مثقالي يك هر از كهربا, و وج و راسن

بيد روغن و است/ مخصوص او ج[ء و مثانه تسخين در مويز و انجير و حار��٣,كذلك/
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احـليل در ساخته حل بادام روغن با زنبق روغن به موميايي و ماليدن و خوردن انجير
خوردن روز هر مثقال يك موازنة قاقله, و است/ @كثيرالنفع برداشتن ُدُبر در و چكانيدن

است/ مفيد باشد گرم ادويه او در كه نخوداب و دارد/ نفع
رطوبت يا حصات ورم, كه آن [يعني] البول]; عسر از حادث [تقطير سّوم: قسم
عسر در كه آن جز و مثانه ذهاب يا افتد مثانه در كه جرب يا قروح يا الدم جمود يا لزجه

گردد/ تقطير موجب شد, گفته البول
جويند/ البول عسر از او: ع�ج و ع�مت



/Enuresis; incontinence of urine القانون: قاموس /١

البول��١ سلس اندر فصل[دوازدهم]: [٢٠١]

است: قسم چند بر آن و آيد/ بيرون اراده غير به بول كه است آن وي,
فرط واسطة به شود مسترخي اوست محيط كه عضله يا مثانه كه آن اول: قسم
سوء ع[مات جملة و حرقت عدم و است بول سپيدي او ع[مت و رطوبت/ و برودت

شود/ عارض وتر سرد بيماريهاي آخر [در] ا@كثر در قسم اين و بودن/ پيدا بارد مزاج
و مثانه مسخن چه هر آن مانند و سعدخولنجان و كندر قابض,چون گرم ادوية ع�ج:
و اkس حب و بلوط جفت مجففچون قابض بارد چيزهاي با بود سفلي رطوبات مجفف
يـار گرم روغنهاي به جندبيدستر و مسك و بدهند/ ساخته مركب آن مانند و @گلنار
است; كبير و صغير اطريفل بهترينچيزها,خوردن و بمالند/ مثانه بر كرده [يعنيمخلوط]
و بـلوط شـاه و نمايند بريان و سازند چرب گاو روغن به را اطريفل ادوية ا@گر خاصه
بريان روباه گوشت و دارد/ نفع ساختهخوردن سفوف قند با سياه هليلة و سعد و مصطكي

گفتهاند/ مند فايده خاصيت به را پشت درد و را علت اين نموده
به داخل يا خارج به گيرد زوال است مثانه برابر در كه فقرات كه آن دوم: قسم
دو از بود, خارج سوي به فقار زوال وي در چه آن كه دانست بايد و سقطه/ يا ضربه وقوع

نباشد: بيرون حال
فـقار شدن بلند و نتو او ع[مت و انجامد/ مثانه رباطهاي انقطاع به كه آن يكي,

است/
نميگردد/ مرتبط گسسته رباِط كه زيرا [است]; ممتنع ع[جش:

kزمة كه رباطها تمدد سبب به اما نشود گسسته و باشد حال بر رباطها كه آن دوم,
است/ مثانه عاصر كه [يي] عضله گردد متاذي است, فقار زوال

در آنچه و گردد/ البول عسر فقارموجب زوال كه باشد گاه و است/ فقار رّد او: ع�ج
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زفت/ تضميد به يا محاجم مص به است فقار جذب او ع[ج بود, داخل به فقار زوال وي
حرارت او, ع[مت و شود/ عارض مثانه به مفرط گرم مزاج سوء آنكه سّوم: قسم

يافتن/ ضرر گرم چيزهاي به و بودن رنگين قاروره و است/ مزاج
و بدهند/ و سازند اقراص كاهو تخم و خرفه و ارمني گل و گلنار و طباشير از ع�ج:

برند/ كار به باشد قابض بارد هرچه و يافته ذ@كر گرم ذيابيطِس در چه آن
به مجاور اعضاء در كه آن [يعني] مجاور]; اعضاي اورام از [حادث چهارم: قسم
امعا در يا گردد منضغط مثانه سبب بدان و آيد پديد عظيم ورم ناف و رحم چون مثانه
ثقل حمل هنگام را زنان كه است قبيل همين از و كند راتنگ مثانه و شود جمع بسيار ثفل

آيد/ پديد
نمايند/ رجوع سبب زوال به ع�ج:

چـون مـدرات استعمال كه آن [يعني] مدّرات]; استعمال از [حادث پنجم: قسم
شود/ البول سلس باعث آن جز و خربزه و شراب

موافقه چيزهاي به باشد باقي ا@گر آن] از پس [يعني بعده و كنند سبب ترك ع�ج:
نمايند/ تعديل

شود/ علت اين سبب المثانه خلع كه آن ششم: قسم
يافته/ ذ@كر مستقله فصل به آن, [ع�ِج]



/Bed wetting واعظي: معالجات /١

فراش��١ در كردن بول اندر فصل[سيزدهم]: [٢٠٢]

افتد/ بسيار را كودكان علت, اين
استرخاي و مثانه سردي او سبب كه قبل] فصل [يعني البول سلس در چه آن ع�ج:
دوا كـه بـاشد بسيار مذكور مرض كه بدانند و نمايند/ استعمال شد گفته [و] بود عضله
كه است آن حيل ونيكوترين گيرد/ زوال خود به خود رسد بلوغ به كودك چون و نپذيرد
و ندهند/ آب و طعام شبانگاه و وادارند]/ بول به ُكنانند[يعني بول و سازند بيدار ازخواب
فـرفيون قدري و مسك او در كه بان و سوسن روغن و دارند/ باز وتر سرد چيزهاي از
غـذا مـطنجنه و خشكـه قـليه و بـخورانـند عسلي گلقند و مالند/ برعانه باشند آميخته
مثقال چهل با مثقال پنج هريك از اkس, حب و كندر زيره, دارد: سود دوا اين و فرمايند/

درم/ دو شربتي بسرشند, عسل
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/Heroaturia القانون: قاموس /١

الدم��١ بول اندر فصل[چهاردهم]: [٢٠٣]

است: قسم سه بر اين
آن قسم, اين ع[مت و گردد/ شكافته يا شود گشاده گرده از رگي كه آن اول: قسم
دهن شدن گشاده ا@گر پس نباشد; هيچ وچرك ريم و درد غير به برآيد صاف كهخون است
به المقدار كثير خون باشد, رگشكافته ا@گر و برآيد/ اندك اندك بود,خون سبب رگها
آن بر تيِزذي@@سميت ادويه و اطعمه تناول و گرده بر ضربه رسيدن و آيد/ بيرون يكبار
گاه افتد, گرده رگ انشقاق يا انفتاح سبب به كه الدم بول كه دانست بايد و دهد/ @گواهي
عروق امت[ء جهت احتباس, هنگام در و بواسير/ خون همچو آيد معين ادواِر به كه باشد
تا شود كم وجع گردد, روان كهخون آن از بعد و شود/ محسوس قطن جانب به وجع @گرده,

شود/ ممتلي باز رگها

و ا6خـوين دم سك, گـلنار, كتيرا, نشا, درم; چهار خيار, تخم مغز الدم: بول قرص صفت /٢
بندند اقراص الحمل لسان يا خرفه آب به و بكوبند را جمله درم, يك يك هر از عربي, صمغ

بدهند/ آن جز يا الحمل لسان يا خرفه آب به حاجت حسب به و

الدم��٢ بول قرص و الدم نفث قرص و كهربا قرص و كنند/ صافن و باسليق فصد ع�ج:
و دارد/ سود كا@كنج و ريواج و خشخاش شربت و گشنيزخشك به عناب شربت و دهند/
سرد آب باشد, سبب حّدتخون كه جا آن و گفتهاند/ مفيد وعانه ِسفره بر كردن حجامت
هرچه و نمايند ضماد العالم وحي سرخ گل و صندل و اقاقيا و ارمني گل و ريزند/ مثانه بر
و شيرين و حريف اطعمة تناول كه بدانند و فرمايند/ استعمال يافته ذ@كر گرم ذيابيطس در
ضرر الدم بول در سريع مشي و غيره و اسب سواري و عنيفه حركات و استحمام و ترش

دارد/ تمام
نشود جدا مائيت از خون سبب بدان و گردد ضعيف جگر يا گرده كه آن دوم: قسم
به يعني باشد; غسالي كهبول, است آن او, ع[مت و آيد/ برون بول همراه و بايد چه چنان



١٨٧ الدم بول اندر چهاردهم: فصل . امراضمثانه

و سپيدي به مايل بود, گرده ضعف از چه آن پس باشند; شسته او در گوشت كه آبي رنگ
رقت/ و سرخي به مايل بود, ضعفجگر از چه آن و بود ِغَلظ

سبب/ حسب به نمايند استعمال يافته ذ@كر گرده و ضعفجگر در چه آن ع�ج:
آيد/ پديد بول@الدم سبب بدان و شوند متأ@كّل بول اعضاء آنكهرگهاي سّوم: قسم
كه است آن وي, ع[مت و اعضا/ اين جراحت [از] بعد نميشودمگر عروق اين در ّكل تا و
ّكل تا كه آنجا خصوصا اندك; اندك شود برون تفاريق به و باشد بو بد و آيد ريم با بول

باشد/ مثانه رگهاي در
قرص و ارمني گل و نمايند استعمال شد گفته مثانه و گرده قروح براي چه آن ع�ج:
همه در است سودمند ممسك طباشير قرص و ارمني گل و كندر و دارد/ فايده @كا@كنج

اقسام/







مخصوصاست مردان به امراضكه اندر باب[نوزدهم]: [٢٠٤]

فصل/ چند بر است مشتمل باب, اين

/Anaphrodisia القانون: قاموس /١

باه��١ نقصان اندر فصل[اول]: [٢٠٥]

صحت به مشروط فعل, اين استكمال و است/ طبيعي كار مجامعت, كه دانست بايد [٢٠٦]
هر اين و سّوم,جگر/ دماغ/ دوم, دل/ يكي, است: چهار رئيس, عضو و است/ رئيسه اعضاء
از اين و است/ مني اوعية و قضيب چهارم, نوع/ بقاي هم و اند شخص بقاء جهت هم سه,
كه آن يكي, است: گونه دو بر باه نقصان كه نماند پوشيده و فقط/ است نوع بقاء جهت
قسمي به اين از واحد هر و گردد/ مسترخي آلت كه آن دوم, شود/ ضعيف جماع شهوت

كنم: بيان

باشد/ شهوت ضعف آن سبب كه باه نقصان در اول: قسم [٢٠٧]

است: انواع ضعف, اسباب
و ريح و روح سبب بدان و غذا قلت از شود ضعيف و jغر بدن كه آن اول: نوع
و قوت ضعف و است بدن نحافت او, ع[مت و گردد/ كمتر است شهوت مادة كه خون

غذا/ قلت و زرديرنگ
نمايند/ ترك جماع و كنند بسيار وخواب غذاينيكخورند بدن, قوت جهت ع�ج:



١٩١ باه نقصان اندر اول: فصل . امراضمردان

حالخود مناسب هرچه اغذيه از و دارند/ مشغول وخوشبوئيها وسرور لهو به را وخود
دارد/ تمام نفع لبوب, معجون و بخورند/ دانند

بسيار مني جماع اعضاي در كهچون است ظاهر و پذيرد/ قلت مني كه آن دوم: نوع
نكند/ شهوت نباشد,تحريك

اعضا در غذا تقسيم و توزيع از پس كه است چهارم هضم فضلة مني, كه دانست بايد [٢٠٨]
بانعقاد العهد قريب كه است غريبه رطوبت جمله از او و العروق/ عن راشحا شود متكون
و شريان و رباط و وتر و عضله و عصب و غضروف و عظم چون اصلي اعضاي و است

ميگردد/ ويمتكون از غشا و وريد
كه رگ دو آن از ميآيد فرو دماغ از او اصل و خمير كه است آن مني, حصول طريق
هر از و گشتهاند نازل [و] شده واصل نخاع با رگ دو هر اين و است گوش دو هر پِس
انـيثيين رگـهاي به آن, همة و است/ پيوسته رگها بدين جزوي و شعبه رئيس, عضوي
انيثيين به مستعد مادة آن هرگاه كه يافته اجرا چنان مطلق صانع كاملة قدرت و رسيده
و مـينمايد/ اسـتحاله شـير به درپستان خون چه چنان گرايد; غليظي و سپيدي به آيد,
دال; برين نيز قرآني نص و است/ دو] [هر مرد و زن در مني كه دارند اتفاق اطبا جمهور
الّصلب بين ِمْن َيخُرُج َداِفْق ِء ا� مى ْمِن ُخِلَق ُخِلُق ِممَّ اkِنَساُن َفَلينظر : تعاليى و تبارك قال <@كما
تجربه به كه است آن ميآيد گوش پس رگهاي از مني خمير كه برآن دليل و التراِئْب>/ َو
ميباشد/ شير به مشابه رگها اين خون ايضا و ميكند/ تناسل قطع رگها اين قطع كه رسيده
برآمـدِن از كه ضعيفي كه است آن مني, ميگردد مترشح عضوي هر از كه آن بر ودليل
هر كه جاست آن از و نشود/ باشد او چند دو كه آمدنخون بر از شود حاصل اين از اندكي

امر/ ا@كثر در شود ضعيف عضو همان نيز پسر از باشد, ضعيف پدر از كه عضوي
قّلت سبب ا@گر پس او; اندكي] نزارت[يعني و اوست خروج عسر مني, قلت ع�مت
و مرّطب استحمام به و است مني غلظت او نشان بود, مني آkت kغري و خشكي مني,
مني آkت سردي قلت, سبب ا@گر و يافتن/ نفع آب آمدن در [از] و مرطبه اغذية استكثار
[از] بعد دشواري به او خروج و است مني برودت و جمود و غلظت شدت او نشان باشد,
ادوية و معتدله حركات و گرسنگي از يافتن انتفاع و بيشمار حركت و بسيار صدمات
استكمال نعوظ ازدخول, بعد را كسان بعضي كه است قبيل اين از و گرم/ هواي و مسخنه



ا@كبري طب ١٩٢

حرارت قلت, سبب ا@گر [جماعيه]/ حركاِت و فرج] [يعني موضع حرارت جهت ميگيرد
تبريد ادويه به] [و خروج/ سهولت و است مني زردي و غلظت او نشان بود, مني آkت

بودن/ پيدا برآمدگي قضيب رگهاي در و ِعَظم خصتيين, در و يافتن انتفاع
المـفرَط الحرارَة <kّٔن باشد; مفرط حرارت كه است تقديري بر مني, غلظت فايده:

ميآورد>/م/ خشكي شديد حرارت ترجمه:<زيرا /١

و َتذوُب الحرارَة <kٔنَّ است; ضروري رقت نبود, افراط به كه وآنجا ُف>��١/ تجفِّ و َتشوي

ميكند>/م/ ذوب را رطوبات معتدله, حرارت <زيرا ترجمه: /٢

ُيفِرْط>��٢/ َلْم ٕاذا ُق ُترقِّ
سستي و او كثرت و است مني رقت او نشان بود, مني آkت رطوبت قلت, سبب ا@گر
غليظ و سپيد قاروره و گشتن منتفع مجففات به و يافتن ضرر آن مانند و آب به و قضيب
و حـرارت يـا رطوبت و برودت يا يبوست و برودت اجتماع قلت, سبب ا@گر و بودن/
كه دانست بايد و شود/ ظاهر شد گفته بسايط در چه آن تركيِب از او نشان باشد, يبوست
چه چنان است; مني كثرت موجب بلكه نميشود, قلت سبب رطوبت, و حرارت اجتماع
الصـالِح النـضيِج للـدِم الفـاعُل فـهوالسـبُب الّرطُب الحـارُّ <المزاُج گفته: اسباب> <شارح
لقَلِة سببًا يكوَن أْن kُيمِكُن و الُمنعِظ النفِخ و الشهواني الروِح و الَمني تولُِّد لكثرِة المستلزِم

كـنندة تـوليد سـبب وتري, گرمي چون شود; مني قلت سبب نميتواند وتر گرم ترجمه:<مزاج /٣
م/ ميباشد>/ آور نعوظ ونفخ شهواني روح و زياد منِي توليد آمادة يافتة نضج خون

الَمني>��٣/
و لبـنيات چـون مـرطبه اغذية باشد, سبب مني آkت kغري و يبوست ا@گر ع�ج:
كه بدانند و بنوشند/ بود مرّطب هرچه اشربه از و نمايند/ تناول آن مانند و اسپيدباجات
و فرحت هرچه و تدهين و لهو و وسرور استحمام وكذلك دارد/ تمام نفع الترنجبين دواء

افزايد/ رطوبت

مغز الصنوبر, حب مغز البطم, حب مغز مغز, چهار مغز شيرين, بادام مغز لبوب: معجون صفت /٤
سـفيد, خشخاِش تخم القلقل, حّب مغز تازه, نارجيل مغز پسته, مغز فندق, مغز الزلم, حب
رطبه, تخم شلغم, تخم پياز, تخم جوز, تخم جرجير, تخم خربزه, تخم مقشر, كنجِد تودري,
يك هـر از خـولنجان, هليون, تخم شقاقل, دارچيني, قرفه, كبابه, دارفلفل, زنجبيل, بهمنين,

بسرشند/ عسل چندان سه به و بگيرند مساوي

مـعجون و افزايـد مني كه لبوب��٤ معجون و مربا زنجبيِل باشد, سبب برودت ا@گر
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تـخم جـرجـير, تـخم جـزر, تخم انجره, تخم خولنجان, شقاقل, زنجبيل, گرم: معجون صفت /١
آميزند بدان سپيد پياز آب و عسل بيارند پس بپزند و بكوبند و بگيرند مساوي را يك هر هليون,

بسرشند/ پخته عسل اين در ادويه پس شود, جذب آب تا بجوشانند و

و ط[ًء/ و ا@ك� دانند مفيد كند تسخين هرچه و بخورند نمايد شهوت كهتحريك @گرم��١
عصافير و گرم ادوية به نخوداب و است خولنجان و كبابه و دارچيني به قليه غذا, بهترين
و دارد سود نوشدارو و حلتيت معجون و كبير ترياق و آن/ مانند و مرغ و بچه كبوتر و
َذ@َكر تقويت در شير پية و است/ سودمند برقضيب ماليدن بوره و عسل و گاو بهزهرة عسل
از درم نيم و باشد/ مخصوص كار اين به كه اطليه و اضمده وكذلكديگر دارد/ كلي فايدة

است/ منعظ و مبّهي غايت به آميختهخوردن, پخت نيم بيضة زردة پنج با حلتيت
چون نمايند; استعمال باشد مني آkت حرارت مسكن هرچه باشد, سبب حرارت ا@گر
خصيه و پرهيزيدن/ گرم ادوية و اغذيه از و نوشيدن/ آن مانند و خرفه شيرة و دوغ و شير
مانند و اسفاناخ و بزغاله گوشت و خيار قلية به و ساختن چرب بادام بنفشه روغن به را

فرمودن/ اغتذا آن
و بـرند/ كار به آن مانند و اطريفل چون يابسه ادوية بود, سبب آkت رطوبت ا@گر
بـهترين و بـخورند/ تـوابـل] با [يعني متوبله مشويات و ابازير] با [يعني مبزره ق[ياي
و زيره و دارچيني توابل, ونيكوترين است/ آن مانند و دراج و عصافير و مرغ @گوشتها,
آب عوض و عصافير گوشت بر نمايد مداومت كه هر @گفتهاند [و] سداب[است]/ و صعتر
او در كـه قسط روغن و آيد/ پديد دوام بر تمام نعوظ و شود زياده او مني بنوشد, شير
اين و مسخنات ديگر وكذلك دارد/ نفع ماليدن, برقضيب باشند كرده حل سعد و فرفيون
سايهخشك در و گذارند شب آميخته شير در و بكوبند نرم مثقالي بوره, دارد: سود ط[
از و بمالند/ او حوالي و قضيب در حاجت وقت به آميخته عسل و گاو زهرة و سازند

بپرهيزند/ مرطبات
يـافته ذ@كر بسايط در چه آن [از] تركب, حسب به بود, موجب اسباب تركب ا@گر

باشد/ كمتر دو بر زياده اما گردد; مجتمع سبب دو كه باشد بسيار و نمايند/ تدارك
[يعني دغدغه و لذع او ذات از و نكند حركت و شود سا@كن مني كه آن سّوم: نوع
نوع, اين و آيد/ پديد باه در ضعف بالضرور و گردد مفقود است شهوت مهيج كه @گزش]
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مخّدر هرچه آن مانند و خشخاش پوست و وبنگ افيون كه شود عارض را كساني بيشتر
و غليظ آن وجود با و آيد بر المقدار كثير مني كه است آن او, ع�مت و استميخورند/
به انزال و حركاتمكربه و متعبه صدمات [از] بعد مگر نشود تمام نعوظ و باشد افسرده

شود/ دشواري
مث� نمايند; استعمال بود لذع و حّدت محدث و مني مهيج و مسخن هرچه ع�ج:

[يك] يك هر از خولنجان, و قرنقل دارچيني, قرفه, دارفلفل, زنجبيل, فلفل, زرعوني: صفت /١
سه يك هر از سنبل, و سعد شيرين, قسط العصافير, لسان بوزيدان, بهمنين, تودريين, جزو;

سازند/ معجون مصّفي عسل به بيخته و كوفته جزو

و بجوشانند زنجبيل و وخسك كنند/ تناول بزور معجون و لبوب معجون و زرعوني��١
و دانـه پـنبه مـغز و نـمايند/ حـقنه و آميزند مغز چهار روغن و تازه شير او طبيخ در
ُدُبر در آلوده بدان [يي] لته [و] آميخته هم به نارجيل روغن و شير پية و قنه و عاقرقرحا

بردارند/
از طبيعت كه رسد بدان كار و طويل زماني شود متروك جماع كه آن چهارم: نوع
باز گرفتن] شير از هنگام [يعني عندالفطام شير توليد چهاز چنان ايستد; باز مني توليد
جـماع از و شـدن كمتر احت[م و مديد مدتي است جماع ترك او, ع�مت و ميماند/

نا@گشتن/ خشنود
چهاستماع چنان كنند; اختيار بود شهوت باعث و است طبيعت منّبه هرچه ع�ج:
تسـافد رؤيت و جـماع احـاديث و تنبور و مشروع] طريق [از آواز خوش زناِن سرود
و باشد معشوقان صفت و جماع بيان وي در كه كتابها قرائت و جميله صور و حيوانات

همين نسخهها همة در گرچه ميباشد; بزغاله معني به و است ح.م يا ح.ن لغت, اين صحيح /٢
م/ است/ شده ضبط

و كّله و هريسه و چوزهها و حلوان��٢ گوشت و مرغ تخم زردة چون باهيه اغذية تناول
مخلوط] [يعني يار گاو زهرة و موم با چيزي و سوسن روغن تدهين و آن مانند و پايچه

آميخته/ دانه پنبه روغن با عاقرقرحا وكذلك عانه و انثيين و ذ@كر بر @كرده
[ضعف يا او كراهيت يا مفعوله احتشام يابد تمكن نفس در كه آن پنجم: نوع
نخواهم قادر وي بر من كه آرد خيال به كنند قربت كه آن از پيش [يعني] اوهام]; و نفس
و است/ بسته را] [او كسي كه كند وهم يا شهوت شود ساقط خجالت, توهِم به پس شد;
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خيال و باطله راي از] ديگر نوع هر [خود نفس در كند پيدا چند هر دارد حكم همين
آkت, صحت و مني كثرت وجود با صورتها اين در پس شود]; جماع مانع [@كه فاسده
سـاير از بـدن در نـفسانيه امـور اثر كه است ظاهر و جماع/ بر طبيعت نميكند رغبت

است/ اسرعتر و بيشتر مؤثرات
شـخصي به جماع دواِم] [يعني مزاولت وجود با را كسان بعضي كه باشد گاه انتباه:
بود; با@كره جديدة مفعوله, آن ا@گر خاصه نشود; شهوت افتد, اتفاق ديگري با چون معين
آن, ازالة خـوف از كـه است حـدي به ناآزموده كار جواناِن در بكارت هيبت كه زيرا
نشود شهوت گاهي طبيعت تقاضاي به ا@گر كه بدانند پس ميكنند; كم را اصليخود شهوت
كه بايد نمايد, پايداري است حياء خاصة كه تدافع جهت با@كره يا گردد فرو كار اثناي در يا
را دل بلكه است; سبب مزيد خجالت, و انديشه كه نكشد خجالت و انديشهنكنند دل در

نميباشد/ تيره و يك بر وقت همه طبيعت كار كه دهند تسلي
سست [يعني كاسده آراي و فاسده خياkت نمايند [دفع] مناسبه حيلههاي به ع�ج:
و دل چون كه باشند مشغول دماغ و دل تقويت به و باشد متمكن نفس در كه را @كننده]

نكند/ اثر زود باطل انديشه و فاسد خيال بود, قوي دماغ
جوع يا طويل مرض يا كثير تعب از آيد پديد دل در ضعف كه آن ششم: نوع
و سازند/ ضعيف را قوت و كند تحليل را غريزي حرارت و روح هرچه آن جز و مفرط
و نگردد متولد ناشره ريح و شهواني روح شود, ضعيف دماغ و دل چون كه است ظاهر
دير قضيب, و است نبض در ضعف و نرمي او, ع�مت و شود/ پيدا باه در ضعف بالضرور
حالتي جماع از بعد و شدن كمتر جماع از نشاط و خواستن كمتر جماِع و شدن سخت
kزمة نيز خفقان و تشنگي ظهور بود, حرارت از كه جا آن و شدن/ پيدا غشي به نزديك
باز كار اين از انديشه و ترس از و شرم از كه اوست صاحب خاصة و است/ مرض اين

ماند/
و ياقوتيه مفرحات به ضعف سبب حسب به كوشند دل تعديل و تقويت در ع�ج:
غم از و ازفكر و دارند/ مشغول آواز خوش ساز به است[و] دل امراض باب در كه آن جز
در محبوبه صحبت كه سازند آغوش هم جميله معشوقة با] شرعيه [طرق به و دارند دور

نميرسد/ او به چيز هيچ و است كبير لبوب از بهتر باه و شهوت افزودن و اعضا تقويت
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مني توليد كه صالح خون سبب بدان و شود ضعيف جگر يا معده كه آن هفتم: نوع
كه است آن او, ع�مت و آيد/ پديد باه در ضعف سبب بدان و شود پيدا كمتر شايد را
كه مزاج سوء و ضعف آثار ديگر و باشد صعب هضم و شود كمتر جماع و طعام آرزوي

آيد/ پيدا است مخصوص عضو بدان
در چه چنان سبب; حسب به كوشند مؤوفه اعضاء مزاج اص[ح و تقويت در ع�ج:

است/ مضبوط خود محل
از شود منقطع حساسه نفسانية قوت مادة پس گردد ضعيف دماغ كه آن هشتم: نوع
متنبهنگردند مني دغدغة و لذع و حركت از مذكوره اعضاي از سبب بدان و تناسل اعضاي
صورت انتشار و باه محصوصنگردد, مني دغدغه اثر تناسل اعضاي در تا كه است ظاهر و
جماع و بوند بطي و متعسر حركات و باشند كهحواسمكدر است آن او ع�مت و نبندد/
جماع و آن/ جز يا بيداري شب شدب از رسد تعب را دماغ ا@گر خاصه شود; آرزو @كمتر
و سـرد هـواي بود, برودت از دماغ ضعف ا@گر پس باشد; سست قضيب, و ندهد/ لّذت
ا@گر و باشد/ اين برعكس ازحرارتبود, ا@گر و بخشد/ نفع گرمي و دهد سردضرر چيزهاي
و بخشد/ نفع مجففات و نشود جماع قدرت درحمام, و دهد ضرر ترطيب رطوبتبود, از

باشد/ اين عكس بر بود, دماغ يبوست ضعف[از] سبب ا@گر
غالب تنقية غالببود, ماده ا@گر و بود/ سبب ضد بهآنچه كوشند مزاج تبديل در ع�ج:
جمله, در و آرند/ رجوع تبديل به آن] از پس [يعني بعده [و] او حسب به دارند مقدم
و حـرارت وفـق بـر آن جـز و اطليه و شمومات و مقويه معاجين دماغ, تقويت جهت

يافته/ ذ@كر دماغ امراض در چه چنان نمايند; استعمال برودت
طبيعي شهوت در سبب بدان و رسد گرده به ديگر آفت يا ضعف كه آن نهم: نوع
و گرده/ قوت به مگر نميشود مستكمل طبيعي, شهوت كه است ظاهر و يابد/ راه نقصان
النازِل اkٔجوِف من ُشَعِب في الكليتيِن الي ِمنالكبِد َتٔاتي المنِي <مادُة اkسباب>: <شارح قال
عرٌق هو و اkٔنثيين بين و بينهما الذي المجري الي ا ـى منهم ثم المائيِت, ِمن فيهما ي َيَتَصفَّ و
احمراِره بعَد َتبيضُّ و المنُي فيه فُينِضُج فيهما المسافِة لطوِل اkستداراِت و المعاطِف @كثيُر

كه ميباشد يعنيان اسباب, شرح در و است غلط دو هر كه شده ثبت <نغزان> ديگر, نسخهيي در /١

العروِق هذه في النافذ الدم باستحالتهما المنِي ن ٕاتماِمتكوِّ علي سينان��١ اkٔنثييِن الي منه ثم
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م/ است/ همين صحيح Ø
آنها در و ميآيد كليهها سوي به كبد از كه نازل اجوف از شاخههايي توسط مني <مادة ترجمه: /١
رگي و است بيضهها و آنها بين كه مجرايي سوي به آنها از سپس و شده جدا آن از آبكي مواد
مذكوره مادة براي نضج نوعي رگ, اين طو6ني مسافت در و شده وارد ميباشد خم و پرپيچ
كـه مـيرود بيضهها سوي به سپس و ميگرايد سفيدي به و درآمده سرخي از كه ميآيد پيش
طور به مذكوره خون نتيجه در و ميكنند بذل را مني توليد عمليات اتمام در كامل ت.ش بيضهها
داراي كه كسي كه است روند اين در كليه نقش همين خاطر به و ميشود/ مني به تبديل @كامل
قـوي جـماع امـر در و ميكند توليد زياد مني بدنش است, الحرارت شديد چندان نه @كليهيي

م/ است>/

الجماِع>��١/ علي قويًا المنِي كثيُر تكوُن باعتداٍل الحارِة الكليِة صاحُب لذلك و
نمايند/ رجوع بدان شده گفته خود جايگاه در گرده آفات ع�ج: و ع�مت

بود آلت استرخاء او سبب كه باه نقصان در دوم: قسم [٢٠٩]

است: گونه چهار بر اين,
شود/ آلت سستي و استرخاي موجب بدن jغري و ضعف كه آن اول: نوع
آمديم/ گفته فصل اين اول قسم اول نوع در كه است همان او, ع�ج و ع�مت

هزال و تقّلص سبب بدان و ايستد باز جماع از طويل زمان آدمي كه آن دوم نوع
عضو بدان كه رياضتي و عملي به مييابند قوت اعضا ساير كه هويداست و افتد/ قضيب در
و ُيغلُِّظ و ُيقّوي <العمُل اkطباء: قال لهذا آن; ترك از ميگردند ضعيف و باشد مخصوص

م/ است>/ آن 6غري باعث آن ترك و قضيب درشتي و تقويت باعث جماع, <عمل ترجمه: /٢

ُل>��٢/ ُيهزِّ و ُيذيُب العطلُة
بـعده تـرطيب, و ارخا و جذب و تخلخل جهت ريزند آلت بر گرم نيم آب ع�ج:
و خون جذب براي و آن نواحي و ذ@كر بر طويل زماني بمالند ميش شير آن] از پس [يعني

آيد/ پديد نفع تا نمايند استعمال رومي زفت منجذب, حفظ[خون]
يا مفرط برد واسطة به كند تولد كمتر ريح و نفخ بدن اسفل در كه آن سّوم: نوع
او, ع�مت و باشد/ مسترخي و نكند مطاوعت آلت, سبب, بدان و يبوست يا حرارت
منتفع تخمه عند و نافخه اغذية به و نابودن نفخ و اعضا س[متي و است بدني قواي قوت
و انـدك بـلكه نـميباشد باطل بالكّل انتشار را كس اين و برآمدن/ بسيار مني و @گشتن
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و بود/ رطوبت نقصان و حرارت قلت از نفخ, تولد عدم كه باشد گاه و ميباشد/ ضعيف
الحرارت كثير و رطوبت با ما@كول ا@گر خاصه شرب, و ا@كل از پس كه است اين او نشان
عـدم كـه باشد گاه و ميباشد/ ضعيف و اندك بلكه نميباشد, باطل بالكل انتشار باشد,
و گرسنگي هنگام كه است اين او نشان و بود/ بسيار اين و باشد نفخ توّلد مانع حرارت,

گيرد/ قوت انتشار مسخنه ادوّية و اغذّيه استعمال و مسخنه حركات عند و معده خلّو
به آن مانند و تمريخ و استحمام ترطيب, جهت بود, رطوبت فقدان از چه آن ع�ج:
از و نمايند/ تناول دارچيني اندكي با تازه شير و حمص و باق[ چون اغذيه از و برند/ @كار
نخورند زنهار [را] الحرارت شديد و فرمايند اختيار نبود گرم بسيار هرچه باهيه ادوية
عدمحرارت از آنچه و است/ نفخ تولد ضد معني اين و ميآرد مفرطخشكي @كهحرارت
نمايند/ استعمال بود مناسب هرچه آن جز و ادهان و گرم معاجين تسخين, جهت باشد,

انـصباب واسطة به فالج از جنسي اعصاب, به شود عارض كه آن چهارم: نوع
بر نشستن يا طويل زماني سرد آب در استادن واسطة به يا مذكوره اعصاب در بلغمي فضلة
شود فاسد اعصاب مزاج اسباْب اين از سببي به چون كه است ظاهر و آن/ مانند و برف
و است مني رقت و حرارت او, ع�مت و عضو/ آن نگردد منفعل حساسه و محركه قوت
روز به روز و بود/ الحركت و الحس ضعيف آلت كه آن و انتشار/ غير به او سهولتخروج
حسب به گردد كمتر يا فسردهنگردد و متقّلص آبسرد, رسيدن به و شود/ وباريك kغر

حس/ نقصان و بط[ن
بسيار آلت در ضعف و هزال و شده مزمن و باشد قويتر ا@گر مذكور مرض كه بدانند
را او صاحب و گويند جنسي] ناتواني عنت[يعني را نوع اين و نباشد ع[ج توقع يافته, راه

م/ جنسي>/ <ناتواِن يعني ميباشد <عنين> صحيح, ولي بود چنين نسخهها در /١

آلت سرد آب رسيدن به و نباشد قوي سبب و بود العهد حديث ا@گر اما خوانند/ عني��١
بود/ دواپذير نباشد, غايتباريك به و شد تواند مجتمع و منقبض

و حقنه مرض, اين در كه بدانند و آرند/ عمل به شد گفته فالج در چه] [آن ع�ج:
دارد/ تمام اثر مسخنه مسوحاِت و حموkت



/Enlargement of the penis القانون: قاموس /١

اوقات وكيفيت تدبير بيان در و قضيب��١ معظّمات در فصل[دوم]: [٢١٠]
شود/ كثرتجماعحاصل از كه مضرت تدارك بيان و جماع

كنم: بيان قسم سه به را فصل اين

كند/ بزرگ و محكم را قضيب چه آن اول: قسم [٢١١ ]

سن چون [و] نمو ايام و جواني سن در kّا نميشود طول در آن بزرگي كه دانست بايد
انـواع بـزرگي, اسباب و عمق/ عرض در مگر نبندد صورت قضيب بزرگي گذرد, در نمّو
آن از بعد شود, سرخ كه بمالند چندان خشن خرقه به بار چند را آلت كه آن يكي است:

سـر و اندازند شيشه در زنبق روغن به و بگيرند عدد هفت دراز, مورچة مورچه: روغن صفت /٢
فوق برما و بپا6يند و نمايند دفن شب يك و روز يك گوسفند سرگين اندر و كنند محكم وي

بيفزايد/ مباشرت وقوت آورد ِعظَم بمالند, احليل

كه نگذارد و كند مسامات سّد تا نمايند ط[ مورچه��٢ روغن خاصه مناسبه روغنهاي
و گردد منعقد آنجا در تاخون نمايند ط[ زفت ; آن عقب و بايد تحليل منجذب خون آن
و بشويند گرم آب به را قضيب كه آن آورد/ديگر تمام ِعَظم تا كنند عملمكّرر اين كه بايد
دهند مالش الّدوام علي زيت روغن به كه آن ديگر, سازند/ چرب مكّرر بلسان روغن به
گـوسفند روغن به كه آن ديگر, بشويند/ مكّرر كرفس آب به كه آن ديگر, آرد/ بزرگي
و بـمالند/ و بسـايند سـوسن روغـن در خشك عـلق يـا خـراطـين و كـنند چرب مكّرر
وي آب كه نارجيل در را زلو كه زلو@ـ@ميگويند علق@ـ@@يعني استعمال در <شيخ@الرئيس>
ط[ و بسايند و آورند بر پس بدارند, بيشتر يا هفته يك تا و اندازند باشد نشده خشك

نمايند/
گرم آب و دهند مالش را آن نخستين كنند, فربه بخواهند كه را عضوي هر گفتهاند اطبا
روي انتفاخ هرگاه و سازند/ ط[ وي بر زفت پس بزنند, را آن تدريج به و ريزند آن بر
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<جالينوس>: قال برود/ تحليل به است شده منجذب چه آن تا مانند باز تدبير اين از دهد,

اطباء ساير نقل با ومطابق صحيح اما داشت وجود لة> <ا�6 كلمة <ا6ٕلية> كلمة جاي به نسخهها, در /١
كردهايم/ ثبت متن در كه است همان

كوتاه زماني در كرد درمان شيوه اين به داشت نقصان هايش باسن كه را كودكي <نجاشي>: ترجمه
م/ نمود/ رشد او باسنهاي

و يسيٍر>��١ زماٍن في ٕاليُته فَنَمْت فيوما يومًا الع[ِج بهذا اkليِة ناقَص غ[مًا نجاشيُّ عاَلَج
بسند است كّل از بهتر كه قدر همين به اينجا در اما است بسيار باب اين در ترا@كيب ديگر

نموديم/

آن اوقات و جماع كيفيت تدبير در دوم: قسم [٢١٢]

فوايد: چند بر است مشتمل قسم, اين
هضم و باشد گذشته معده از طعام كه است آن جماع براي اوقات بهترين [اول]: فايدة [٢١٣]
[براي نيست, يكسان غذايي هر هضم و شخصي هر هضم كه آن از و شده/ تمام ثاني و اّول
از بعد كه بايد را العضم معتدل كه: ميآيد گفته تقريب به ليكن كرد; نتوان معين وقتي آن]
پيشين نماِز وقت خوردن طعام عادت ا@گر مث� نكند; جماع نگذرد ساعت هفت تا غذا
نبايد التفات كه گويد <بوعلي> بود/ اوليتر را او اينكار به استعمال عشا نماز از بعد باشد,
كه زيرا دادهاند; قرار هضمها همه تمامي [از] بعد را جماع وقت كه گروهي قول بر @كرد
كه است آن وقت كهنيكوترين آنند بر ذي@تجربه محققاِن بعضي و باشد/ جوع وقت اين,
به معده خلو بر جماع كه زيرا نباشد; گذشته معده از بتمامه اما شده هضم معده در طعام
بساط كه است آن سزاوار و دارم]/ قبول من را همين [يعني انا عليه و است مضر غايت
تن, قوتهاي و ممتلي مني اوعيه و بود صادق شهوت, كه گردانند منبسط گاهي مباشرت
و م[عبه و روئيت و خيال مثل باعثي بيحدوث پذيرفته تمام انتشار آلت, و سالم و قوي

بود/ معتدل هوا كه كنند شروع وقتي كار اين در كه بايد و اينها/ امثال و لمس
خفته باز پشت به نرم بستر بر زن كه است آن جماع, در اشكال بهترين [دوم]: فايدة [٢١٤]
تا نباشد بلند بالش بر او سر و تواند كه چندان برداشته او سرين و بود او باkي مرد و باشد
كوتاه قضيب ا@گرچه عمل, بدين و بود/ بيشتر لذت هم و رسد خود جايگاه به نطفه هم
را عورت رانكوبد, آن و نرسد را رحم آلت سر تا كه است ظاهر و ميرسد/ رحم به باشد



٢٠١ قضيب معظمات در دوم: فصل . امراضمردان

[در] مرد كه خصوصا است; مضر همه َأشكال, ديگر كه بدانند و نشود/ انزال و تسكين
/kبا زن و بود زير

بمالند دست به [يي] پاره را پستان و نمايند م[عبه دخول از پيش كه است آن سزاوار
زن شـهوت كه تا بسايند فرج دهليز بر آلت سر و بخارند سرانگشت به را او ران ُبِن و
منقلب او چشم و زند عظيم نفس كه باشد و كشد سرخي به او چشم هيئت و شود غالب
كار به كه بايد كند غلبه زن شهوت بالجمله,چون گيرد/ سخت خود پاي در را مرد و @گردد
انـدرون شـّدت و سرعت به را آلت و كشند خود دهان در را زن زبان و شوند مشغول
كشند درهم را زن افتد, جنبش مني در هرگاه و آرند/ بيرون م[يمت و تدريج به و فرستند
كه جماعي و باشد/ كرده حركت كه خاصه بازنگيرند, را مني وجه هيچ به و دهند آب و
مولود ظهور و نطفه التقاء موجب و قضيب] [يعني وجود صحت باعث شود, واقع چنين

باشد/
پس و خوابي بي و قوي استفراغ عقب و طعام نا@گواريدِن و تخمه عقب [سوم]: فايدة [٢١٥]
كثرت از كه كرد نشايد جماع مفرط, انديشة و غم حالت و رنج و ماندگي و رياضت از
و دارد/ ضرر قوي سرماي و گرما در را مزاجان وخشك باشد/ ضعف و غشي بيم تحليل,
كار اين از پرهيز باشد, يافته سرما يا باشد شده گرم تن كه حالت [آن] در را كس همه
سرما پِس از كه باشد آن از س[متتر شدن گرم پِس از افتد, اتفاق ا@گر و است/ واجب

يافتن/
زيرا نشايدخوردن; سرد شربت و سرد آب جماع از پس را كس هيچ [چهارم]: فايدة [٢١٦]
غسل سرد آب به ايضا و كشد/ استسقا به و كند سرد را وجگر آرد رعشه و استرخا @كه
به سرما ا@گر كه زيرا داشت, بايد محفوظ سرد هواي و سرما از را خويشتن و كرد نشايد

سازد/ سرد را تن و كند ضعيف را غريزي حرارت شود, اندر مسام
فاصله روز سه باشد اkنزال مع كه جماع هر ميان كه برآنند گروهي [پنجم]: فايدة [٢١٧]
بـاب اين در كس همه احوال كه دانست بايد لكن استفراغي; هر در كذلك و داد/ بايد
هيچ معذلك و داشت نتوانند باز را خود روز يك كه باشند چنين بعضي نيست: يكسان
كرد/ بايد مني امت[ء و شهوت بر اعتماد پس يابند, قوت و راحت بلكه نيايد پديد ضعفي
كه بايد نماند, باز آن ارتكاب از ضعف أدني وجود با و بود حريص كار اين بر كه كسي و
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از زدن دم و كند تولد قوتها و اندامها سستي و دل طپيدن هرگاه تا: باشد خود حال ناظر
ا@گر كه جويد آسايش و دارد باز را خود شود, عادت از ديرتر انزال و بگردد طبيعي حال
هرگاه كه است واجب پس افتد; مهلكه امراض در نايستد, جماع از هذا مع و نكند چنين

دارد/ باز جماع از را خود كند احساس اعراض چنين اين حدوث
زيان شود, كرده بسيار حركت و اجبار] [يعني الحاح با كه جماع هر [ششم]: فايدة [٢١٨]
و بوا@كر و نابالغ و حايض زنان با صحبت كذلك و آرد/ باه در ضعف آخر [در] و دارد
بالغة با@كرة اما بالخاصيت; دارد ضرر و است ممنوع جماع, از باشند العهد بعيد كه آناني
kيخفي <@كما دارد; ا@كسير رسد,حكم هم به گاه گاه كه مفعوله] رغبت با [يعني مشتهانه

التجربة>/ اهل علي
مضر نيز طبيعت,نزديكحكما كراهيت و شريعت حرمت وجود با ُدُبر در جماع اما
كه آن از نباشد ايمن كند, بيشتر لواطت خود زوجة با كه هر گفته: <موجز> در و است

آيد/ ابنه] بيماري به مبت[ [يعني ابنه ذي او فرزند
جـماع از كه آن حيلة و آيد پديد جماع از كه مضرت تدارك در سّوم: قسم [٢١٩]
به و ايستند باز آن از نمايد, رو ناتواني و ضعف جماع كثرت از هرگاه ننمايد: رو ضعف
شيرگاو و ورزند/ اشتغال طرب@افزا م[هِي به و كوشند تفريح و توديع و ترطيب و تسخين
مـرغ بـيضة كذلك و دارد/ تمام نفع تقويت, و انعاش در كه نمايند تشرب شيرميش و
پديد رعشه جماع كثرت از كه هرگاه و مبّهيه/ و مقوية حلواي و اغذيه وديگر نيمبرشت
بان روغن و فرمايند/ استعمال است مناسب رعشه به چه آن و فرمايند دماغ تدهين آيد,
كه جماع سبباستكثار به رطوبتي ماده در ا@گر و مالند/ بدن بر آن مانند و سعد روغن و
مـضرت كه بدانند و دارند/ مقدم را استفراغ شود, محسوس كثرتي است حرارت موهن
در ضعف مباشرت استكثار از هرگاه و ميشود/ بيشتر ضعيف@اkعصاب مردم در جماع
و بينيچكانند در كدو و بادام روغن و بنفشه روغن و كنند دماغ تدهين پديدآيد, بصارت
و چشمچكانند در گ[ب و بگشايند چشم شيرين آب در و نمايند استحمام شيرين آب به
تـناول پايچه كله و هريسه و انگارند قاتل زهر [را] جماع نشود, دور بالكل ضعف تا

فرمايند/
جماع از سازد, معتاد خوردن شيرين و چرب لقمة چند جماع از بعد كه هر فايده:



استعمال قوت حالت در ا@گر شد گفته ضعف تدارك براي هرچه كذلك و نيابد مضرت
ا@گر است;خاصه ميش گاو شير باب, اين در بهترينچيزها و نيفتد/ ضعف باشند, مينموده
چنان هم كه است آن طريقه نافعترين و ونيكوترين بجوشانند, روي در زنجبيل قطعهيي
روغـن كـه است قبيل اين از و طبيعت/ موافقت شرط به بنوشند تازه تازه بدوشند @كه
مالش نرم بدست خواب وقت پا كف و ساق و خواب وقت ماليدن بدن بر مدام خوشبو

دادن/
رسيده بلوغ ّسن به كه ناز و عشوه پر شاهدان و طّناز مرغوباِن جماع كه دانست بايد
و لذت كـثرت واسطة به است قويى تقويت و حرارت انتعاش و مسرت موجب باشند,
جهت افتد كمتر ضعف اما شود دفع بيشتر مني چند هر صورت اين در و رغبت/ غايت

شوق/ كثرت و روح و مني توليد وفور
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/Premature ejaculation واعظي: معالجات /١

انزال��١ اندرسرعت فصل[سوم]: [٢٢٠]

باشد: گونه چند اين
آن او ع[مت و رطوبت/ و برودت سبب به شود ضعيف ماسكه قوت كه آن يكي:

نباشد/ هيچ گرمي آثار و برآيد رقيق و سپيد بسيار مني كه است
[يعني عجان و برعانه و فرمايند/ قيء مقيئات به و دهند ايارجات تنقيه, براي ع�ج:
و بمالند/ آن مانند و قسط و نرگس و آس و زعفران روغن خصيه, و مقعد] تا خصيه بين

گشنيز كندر, گلسرخ, گلنار, مازو, سماق, رطل; شش خام, انگور آب فنجيوش: شراب صفت /٢
خبث درم; يك يك هر از يماني, شّب و مّر زعفران, درم; ده يك هر از سعد, و صعتر خشك,
پس بماند, آب حّصة سّوم تا بجوشانند آميخته انگور آب به كوفته را ادويه مثقال, سي الحديد,

گويند/ را الحديد خبث فنجيوش, و بنوشند حال حسب به و بدارند و بپا6يند
شـيطرج سـعد, دارفـلفل, زنجبيل, فلفل, آمله, بليله, سياه, هليلة الحديد: خبث معجون صفت /٣
الحديد خبث درم; چهار يك هر از شبت, تخم و گندنا تخم درم; ده يك هر از سنبل, و هندي
بسرشند مصّفي عسل با و سازند چرب بادام روغن به و ببيزند و بكوبند را همه درم, صد مدبَّر,
كار به ماه شش از بعد و بدارند چيني ظرف در و آميزند مشك درم دو آن] از پس [يعني بعده و

مزاج/ و قوت حسب به زياده يا درم دو شربتي برند/
موضعي به دارند انگوريتر سركة در روز شبانه چهارده را آن كه است آن الحديد خبث تدبير طريق

آرند/ عمل به ساخته خشك آن] از پس [يعني بعده باشد, محفوظ خاشا@ك و خا@ك از @كه

به اينجا در قيء و دارد/ تمام نفع معجونخبث@الحديد��٣ و فنجيوش��٢ شراب كه بدانند
بـه مطنجنه و خشكه قلية غذا, بهترين و مخالف/ مواد جذب جهت است مفيد غايت

است/ زيره و صعتر و دارچيني

بسيار عوارض باعث آن از بعد اما ميكند جماع امر تقويت موقتا دارو, اين كه است ذ@كر به 6زم /٤
ايـجاد و/// ذهـن تخدير و اعصاب سستي و دهان بدبويي و معده و كبد ضعف چون سوئي
ذ@كر <شهدانج> عنوان ذيل در اوليا6لباب> <تذكرة كتاب در آنها از مفصلي ليست كه ميكند
Ñ

نمايند��٤/ ميل عسل به و بجوشانند را شهدانه است: مفيد غايت به كه دوايي صفت
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و بدن عمومي تقويت با بايد و است/ مترتب باهيه ادوية @كثر ا بر مفاسد, اين اساسا و است شده Ø
اعتدال زيرا داشت; برقرار را الهي نعمت اين قوت جنسي, لذات و جماع امر در اعتدال رعايت
و است/ مـلذذ! سـالمترين حتي و بدن و رئيسه اعضاي مقوي بهترين خود امر, اين تقليل و
انسـاني خـواهـي افـزون و لذتطـلبي روح و مـحدود ما توان و دنيا لذات كه نبايد فراموش
البـته و است آن ضـعف باعث جسماني قالب بر خواستها اين اعمال لذا و است نامحدود

است/ داده قرار بشر بيپاياِن نيازهاي اين برآوردِن عرصة را آخرت عالم خداوند
در افراط باهيه, ادوية تمام كه ميكند تا@كيد قادري> <قرابادين كتاب در ارزاني حكيم كه است @گفتني
را سوء اثر همين شوند استعمال هم اندكي بعضي البته و است/ جنسي قواي كنندة منهدم آنها

م/ دارند/

اعتدال او, ع[مت و شود/ سرعت باعث خون غلبه و مني كثرت كه آن دوم: نوع
است/ آلت قوت و مني كثرت [و] قوام

آن مانند و گوشت چون افزا خون چيزهاي و نمايند طعام تقليل [و] زنند رگ ع�ج:
جماع و بنوشند/ آن مانند و غوره و نارنج شربت و انارين آب و سكنجبين و بگذارند/

باشد/ نيفتاده اتفاق جماع طويل زماني ا@گر خاصه دارد; سود غايت به كه كنند بسيار
مجرد به يا جماعي حركت به پس پذيرد وحّدت حرارت مني كه آن سّوم: نوع
و قوت حسب به نعوظ, مجرد به يا دخول] بدون فرجين ت[قي [يعني فاحشه مباشرت
را مني [و] شود متأّذي مني اوعية سبب بدان و حرقت, و حّدت كند اشتداد سبب, ضعِف
نمايد روي حرقت و لذع برآمدن, وقت كه است آن او ع�مت و مينمايد/ دفع سرعت به

باشد/ رقيق] [يعني اوتُنُك قوام و زرد مني ورنگ
شـربت مـث� نـمايند; استعمال القبض مع بود ترطيب و تبريد وي در هرچه ع�ج:
عدس و برنج و بنوشند آن مانند و حماض تخم و كاهو تخم و تخمخرفه شيرة با خشخاش

نمايند/ ضماد تر و سرد ادوية و سازند غذا آميخته خشخاش شيرة با
ضعف اعضا ساير در تبعآن به و شود ضعيف رئيسه اعضاي آنكه چهارم: نوع
نميافتد سرعت قسم اين در كه بدانند و آيد/ پديد سرعت بالضرور و گردد عارض

باه/ نقصان با مگر
كنند/ تدارك او حسب به و جويند باه ضعف از آن: ع�ج و ع�مت

امسا@ك و سرعت در است, خاصّيت را فروج باه, ضعف و قوت در كه چنان هم انتباه: [٢٢١]
لهذا باشد; باه مضعف آرد, امسا@ك هرچه كه است اين ا@كثر ليكن است تمام مدخلي نيز
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و منظر كريه به كه بايد باشد, مبت[ هركه سرعت[انزال] مرِض به كه گفتهاند تجربه اهل
كار, اين در كه است آن تحقيق و كند قربت باشد] سرد او فرج [يعني بارد@الموضع عجوزة
سرد موضعمدخوله حرارتبود, سرعت سبب ا@گر مث� است; فرجينشرط مزاج اخت[ف

بالعكس,كذلك/ و نمايد/ حرارت تدارك تا بايد
ندارد] مناسب مزاجي همسرش فرج [يعني افتد اخت[ف به حاجت كه جا آن فايده: [٢٢٢]
ط[ مناسبه ادوية مزاج, جهت كه ميتواند باشد, متعذر همسر] تعدد [يعني تعددامكنه و
و كافور و صندل تبريد, جهت پس ادوّيه; همان به سازد حمول را عورت بفرمايند و @كنند

باشد/ بسند آن امثال و عاقرقرحا و كبابه تسخين, جهت و كند كفايت آن مانند



شهوتجماع كثرت در فصل[چهارم]: [٢٢٣]

است: گونه چند اين,
بدن قوت وي, ع[مت و گردد/ افزون مني و خون و شود ممتلي بدن كه آن يكي:

جماع/ و احت[م به مني خروج كثرت وجود با ضعف قلت و سرخيرنگ و است
و ضعف استعقاب غير من بود, مزاج صحت و بدن قوت با كه شهوت كثرت فايده:
شكستن كه زيرا اونكوشند; شكستن و كسر در زنهار نياورد], ضرر و ضعف [يعني ضرر
به شهوت كثرت هرگاه اما است; قوت موهن و مزاج مضعف ضرورت, غير به شهوت

باشد/ ضروري ع[ج زمان آن نمايد, احداث ضعف جماع كثرت از و انجامد آفت
بـه مـايل هرچه اغذيه از و نمايند/ غذا تقليل و خورند/ مسهل و زنند رگ ع�ج:
سركه و ترش انار و انگور غورة و عدس و عناب آب و فرمايند ميل بيشتر بود حموضت
تخم و نيلوفر و بلوط آرد و گشنيِزخشك و شاهدانه و بنج تخم و كاهو تخم و نوشيدن
هر آن جز و كافور و سرخ گل و ر مقشَّ عدس و طباشير و گلنار و سماق و صندل و خرفه
گل و اقاقيا مني, اوعية و گرده و پشت تبريد براي و كنند/ سفوف بود مني مقلل و بارد چه
از بستر و نمايند/ ضماد گاه گرده و پشت بر آميخته آس آب به گلنار و طراثيث و ارمني
بستر[به اين بر بيمار و فرشبگسترند بر مانندآن و نيلوفر برگ و بيد برگ و سازند/ @كتان
أسرب [يي] قطعه و بخسپد/ پشت بر و] كند برهنه را پشت [يعني الظهر حالت]مكشوف

است/ شهوت مسّكن خاصيت به بستن كليهها] [يعني گرده@گاه بر
شهوت او خروج قصد و هيجان و لذع سبب به و پذيرد حّدت مني كه آن دوم: نوع
و لذع مني, خروج هنگام و انزال سرعت و است بول حرقت او, ع[مت و گيرد/ اشتداد

گشتن/ عارض بدن در ضعف آن عقب و آمدن پديد حرقت
هرچه و كنند/ تناول برنج شير و كاهو و خرفه كدو چون وتر سرد چيزهاي ع�ج:
سود قّنب برگ و خشخاش پوست چون باشد داشته تخدير اندكي و بود مني مقلل و بارد
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و اضمده و درآمدن/ سرد آب در كذلك و است/ نوشيدن دوغ ادوّيه, نافعترين و دارد/
است/ مفيد اينجا در همه يافت ذ@كر kبا كه اطليه

با و شود افزون باشد مستعد گشتن مني جهت كه رطوبتها كه آن سّوم: نوع
و حرارت او, ع[مت و باشد/ غالب شهوت قوت, فتور و خون قلت و بدن ضعف وجود

نفخ/ كثرت و است مني بياض و رقت
و پودينه و پنجنگشت تخم و سداب تخم و شونيز چون مني حاّرمقّلل ادوية ع�ج:
اثر جا اين در كمون وجوارش دهد تحليل را رطوبت تا برند كار به آن مانند و مرزنجوش
و كبك و تيهو و دراج چون فرمايند; تناول بود شكن باد چه هر اغذيه از و دارد/ تمام

آن/ مانند
ضعيف رئيسه اعضاي كهديگر آن حال و شود منيقوي اعضاي آنكه چهارم: نوع
خود حال به بدن چون كه است ظاهر و بود/ خود حال به بدن اما اندك, رطوبت و باشد
رئـيس عضو بعضي ا@گرچه و ميبندد صورت شهوت كثرت قوت, به مني اعضاي و بود
مث� ميرساند; ضرر مني استفراغ باشد, ضعيف رئيس عضو كه آن از ليكن باشد; ضعيف
مني ميكند, ترك جماع ا@گر قوي مني اعضاي و باشد ضعيف وي عصب و دماغ كه شخصي
است الحرارت معمولة رطبة مادة كثرت لزوم از كه تبخير سبب به و ميشود جمع بسيار
و ابخره/ قبول جهت دماغ; ميشود فاسد است ضعف لزوم از كه انفعال و قبول واسطة به

عصب/ و دماغ ميشود متضرر جماع, بر مينمايد م[زمت ا@گر
در قوت ظهور و رئيسه اعضاي از عضوي در است ضعف وجود نوع, اين ع[مت و
و بود/ پيدا آن جز و فسادفكر و ك[لحواس باشد, دماغ در ضعف ا@گر پس اعضايمنويه;
چون است مخصوص رئيسه] اعضاي [از عضوي هر ضعف به [@كه] آثار ديگر @كذلك

شود/ ظاهر آن آثار آيد, پديد عضو آن در ضعف
نمايند ضماد كاهو آب به نيلوفر نباشد, نفخي و برودتي مني اعضاي قوت با ا@گر ع�ج:
بارده مجففة ادوية كه بايد و كوشند/ مني اعضاء تخدير در و نمايند تنطيل نيلوفر ايضا و
به مبّهي دواي مصاحبت به بارد دواي اثر تا كنند استعمال كرده مركب باهيه ادوية به

برسد/ مقصود عضو
يـا قروح يا بثور شود عارض مني مجاري و مني اوعية در كه آن پنجم: نوع



گردد/ شهوت باعث دغدغه سبب به و خارش
تمام لذت و سرعت به انزال و شود زياده شهوت جماع از كه است آن وي ع[مت و
الم اوظهور نشان متقّرحشود, بثور هرگاه و باشد/ قايم شهوت اّما افتد, انزال ا@گرچه و شود
جز و بول در ريم و قشور خروج چون قروح ع[مات ديگر و انزال عقب خصوصا است

بودن/ پيدا آن
تـعديل جـهت و دهند/ مسهل صفرا دفع براي و نباشد/ مانعي ا@گر زنند رگ ع�ج:
قضيب و بنوشانند/ بنفشه شراب با اسبغول لعاب و خشخاش و كاهو و خرفه شيرة مزاج,

فرمايند/ نهادن باشد البرودت شديد كه آبي در را
در چه چنان شود; شهوت باعث و كند تولد بيشتر بدن در نفخ كه آن ششم: نوع
چيزهاي تناول تقدم و است نعوظ شدت نوع, اين ع[مات و است/ پيدا مراق اصحاب
مبت[ مراقي سوداي به آن صاحب يعني باشد, مزاج اصل در نفخ ا@گر آن وجود با و نّفاخ/

نوع/ اين وجود بر باشد قوي دليل بود,
تخمخرفه شيرة دهندچون مبردات بود, حرارت قوت نفخ, و تبخير سبب ا@گر ع�ج:
بود, رطوبت كثرت و حرارت ضعف وي موجب ا@گر و بهآميخته/ رب با كاسني و كاهو و
بود, سودا @كثرت [از] وي باعث ا@گر و نمايند/ استعمال باشد رياح محّلل و مجّفف هرچه

دهند/ يافته ذ@كر بارها كه آن جز و افتيمون طبيخ و زنند باسليق رگ او استفراغ جهت
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/Polyspermism; polyspermia القانون: قاموس /١

ودي��١ و مذي و مني درور كثرت در فصل[پنجم]: [٢٢٤]

از باkتر كه مجرايي و َذ@َكر سر بر نعوذ هنگام كه است رطوبتي مذي, كه دانست ببايد [٢٢٥]
و آيد پديد شهوت هرگاه كه است چنان وي خروج طريق و ميآيد/ است مني مجراي
گردن در كه [يي] غده ميگردد منضغط شود, قايم نعوظ و آيند حركت به قضيب اجزاي
هرچند و است/ اين مذي و شود سايل رطوبت غده آن از بالضرور و است موضوع مثانه
نعوظ در و برآيد بسيار كه باشد گاه اّما نميرساند مضرت و است ذ@كور ا@كثر در او ظهور

است/ واجب او تدارك صورت, اين در [@كه] افتد فتور
بعد كه باشد گاه و ميآيد بر بول همراه كه مني مشابه [و] لزج است رطوبتي ودي, اما
و است/ موضوع مثانه گردن به نزديك كه است غده آن در ودي تولد و آيد/ بر بول از
كند, حركت بول چون كه است چنان او خروج طريق و است/ واحد ودي و مذي مجراي
اين ا@گرچه و برآيد/ مذكور رطوبت بالضرور و [حركت] آن از شود منضغط مذكور غدة
بـيماري] [يـعني أع[ل بر موقوف وي از رطوبت برآمدن اما است, رجال همة در غده

آمديم/ گفته باه قوت باب در مشروحا را مني تولد] سبب [اما است/
است: گونه چند بر مني سي[ن كه بدان ا@كنون

و جماع/ ترك و مني مولدات تناول سبب به شود زياده مني كه آن اول: نوع
آن وجود با و باشد القوام مستوي و آيد بسيار مني جماع هنگام كه است آن او ع[مت
زيرا قوي; مني اوعية و بود ضعيف خلقت اصل در بدن كه آنجا مگر نشود حادث ضعف
بيشتر مني هرگاه و نمايد جذب بيشتر بدن از را مني بود, قويتر مني اعضاي چون @كه

شود/ افزون بدن ضعف برآيد,
نمايند/ نيز غذا تقليل قويبود, بدن ا@گر و كنند/ جماع وعاء, از مني تنقية جهت ع�ج:

كنند/ استعمال مزاج برودت و حرارت حسب به است مفيد بود مني مقلل هرچه و
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او دفع به طبيعت او لذع سبب به و پذيرد حرقت و حّدت مني كه آن دوم: نوع
ديگر و كند/ سوزش آمدن بر هنگام و باشد زرد مني كه است آن وي ع[مت و @كوشد/

آيد/ پديد بول حرقت كه باشد و دهد گواهي سابقه اسباب
و گلنار از كه دوايي و بنفشه و عناب و نيلوفر شربت وترچون سرد شربتهاي ع�ج:
نفع مني تقليل و تبريد و سازند نيلوفر و گشنيز و كاسني بيخ و اسبغول و وخرفه كاهو تخم

دارد/ تمام
سبب بدان و رطوبت و برودت سبب به شود مسترخي مني اوعية كه آن سّوم: نوع
ع�مت و آيد/ بيرون خود به خود مني و نمود نتواند مني حفظ و گردد ضعيف او ماسكة

بودن/ پيدا سردي ع[مت ديگر و شدن ظاهر انضغاظ غير به و است مني رقت او,
سو بيرون آيد اوعيه در مني چنانكه هم باشد, افراط به درماسكه ضعف ا@گر فايده:
حركت [يعني حركت ادني به محتاج نبود, افراط به ضعف ا@گر اما نعوظ; بدون @گرايد
به كه باشد گاه ميباشد: الحال متفاوت ضعف درجات حسب به نيز اين و ميباشد/ @كمي]
كه فاحشه مباشرت عند يا و تمام انعاظ عند كه باشد گاه و شود/ نازل نعوظ شروع مجرد
نعوظ شدت مرض, اين در باشد, كه هرچون و دخول/ بدون فرجين ت[قي از است عبارت

نميبندد/ صورت
و گلنار و سعد و پودينه برگ و پنجنگشت تخم از كه مني مقلل گرم ادوية ع�ج:
وبخورند سازند آن مانند و يابسه ميعة و شونيز و شهدانه و ابيض مّر و سداب تخم و زيره

دارد/ تمام نفع كموني معجون و نمايند/ تناول گرم اغذية و
و َعـصر سبب به و شود عارض تشنّج مني اوعيه عضلة در كه آن چهارم: نوع
قضيب تواتر و سرعت و نعوظ با مني كه است آن او ع[مت و مني/ شود سايل افشردگي

آيد/ بيرون
مالند/ خايه و برعانه روغنها و نمايند/ استعمال شد گفته تشّنج در هرچه ع�ج:

كثرت از يا شهوت حرارت شدت از او پية و شوند ضعيف گرده كه آن پنجم: نوع
است گرده شحم بلكه نيست; مني الحقيقت في اين, و نمايد/ سي[ن و شود گداخته جماع
كه است آن وي ع[مت و گويند/ مني سي[ن مجاز سبيل بر و ميبرآيد مني صورت به @كه
و دفـق و لذت غـير بـه آيـد بـر بسـيار سپيد غليظ چيزي كنند بول چون جماع از بعد



ا@كبري طب ٢١٢

او گـرم مزاج سوء و كليه ضعف به چه آن همة و شود ظاهر بيشتر مني نيز عنداkنزال
آيد/ پديد است مخصوص

معجون و نمايند/ استعمال شد گفته او مزاج سوء و گرده ضعف براي هرچه ع�ج:
ميسازد ناتوان زمان اندك در است[و] اقسام بدترين قسم, اين و دارد/ تمام نفع لبوب,

را/ انسان
و مني درور باعث او در فكرت كثرت و جماع سخن استماع كه آن ششم: نوع
اعضاي كند, بيشتر كار اين انديشة آدمي چون كه باشد چنان اين, و شود/ ودي و مذي
باشد, قوي ا@گر و شود/ ظاهر مذي بود, ضعيف حرارت ا@گر پس آيند; حركت در نيز مني
اوعـيه مـاسكة يا باشد بسيار مني كه است شرط كار اين اتمام در اما گردد; سايل مني
اخراج تنها مني اعضاي حركت چيزها اين بدون كه زيرا بود; حّدت ذي مني يا بود ضعيف

نمود/ نتواند مذي
متأهل باشد, مجرد ا@گر و دارند/ باز او فكر و جماع احاديث اين استماع از ع�ج:
ا@گر و بود/ مفيد مني مقّل[ت و دارد سود جماع كثرت بود, بسيار مني ا@گر پس @گردانند;
بـه نمايند عانه و َذ@َكر تدهين و مشروبات به را آن دهند تقويت باشد, ضعيف ماسكه
كوشند/ او تبريد در حّدتبود, ذي مني ا@گر و آن/ مانند و روغنفرفيون مقويهچون ادهان
شد/ گفته مردان در كه اسباب همان به آيد پديد را زنان مني سي[ن كه باشد گاه انتباه: [٢٢٦]

گردد/ عّلت اين باعث رحم فم استرخاء كه باشد گاه و
فم ا@گر اّما شد/ گفته مردان مني سي[ن در چه چنان كرد بايد سبب حسب به او: ع�ج
نفع كردن قيء گاه گاه و نوشيدن مقّويات و نشستن قابضه آبزناِن در شود, مسترخي رحم

دارد/ @ُكّلي
يك هـر گـلنار, و پـنجگشت تـخم سداب, تخم دارد: نفع را ودي كه دوايي صفت

بدهند/ سكنجبين با درم دو بيخته, كوفته و بگيرند مساوي
بدهند/ و آميزند عسل به بريان شهدانِج بود: مذي و ودي مانع كه ديگر

تخم درم; سه ُسداب, تخم باشد: نافع را سرعت[انزال] و كند مني سي[ن قطع كه ديگر
نيم, و درم يك يك هر از گل, برگ و گلنار درم; دو يك هر از ُسوسن, بيخ و پنجگشت

بنوشند/ كرده حل غوره آب با دوغ در درم دو بيخته و @كوفته



ريزه, وسنگ كسيليى بيخ تخم دارد: سود را بول و ودي و مذي و مني سي[ن كه ديگر
درم; يك جندبيدستر, درم; سه يك هر از سعد, و كاهو تخم بلوط, درم; دو يك هر از
هفت يك هر از مقشر, آملة و بليله پوست كابلي, هليلة پوست درم; چهار خرفه, تخم
بسـرشند عسـل با يا] كنند [مصرف كرده سفوف حاِل] همان به [و بيخته و كوفته درم,

درم/ پنج شربتي
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الدم مني اندر فصل[ششم]: [٢٢٧]

حالي [در كه بود خصيه هاضمة ضعف او سبب و آيد/ منيخون جاي به كه باشد @گاه
فرستد/ اوعيه به نساخته سپيد تمام را خون هنوز] @كه

مصطكي روغن در خصيتين كار, اين جهت و كوشند/ خصيه و گرده تقويت در ع�ج:
نبود/ حرارت ضعف, باعث ا@گر دارد تمام نفع نهادن

/Exsesive emission واعظي: معالجات /١

كثرتاحت4م��١ اندر فصل[هفتم]: [٢٢٨]

بر اسرب قطعة و گذشت/ مني درور در كه است همان مرض اين ع�ج و ع�مت
و بيد برگ و ساختن كتان از خواب جامة كذالك و دارد/ تمام نفع گرده محاذي پشت
كه بايد و خفتن/ راست پهلوي بر و گستردن وي بر آن امثال و گلسرخ و پنجنگشت برگ
گرمي موجب استلقاء, كه زيرا كند; احتراز پشت بر خوابيدن از و بخسپد حرير برفرش

ابريشم/ فرش كذا و است/ شرائين و @گرده
بسيار محتلم معذلك و بود الشهوت ضعيف و بطياkنزال شخصي كه باشد گاه فايده: [٢٢٩]
دفع گردد, گرم مني چون و شود گرم الّنوم عند و بود بسته و جامد او مني كه آن بنابر شود

او/ لذع واسطة به يا حجم ازدياد سبب [به] آيد kزم طبيعت بر وي
باز جمود از را مني تا نمايند استعمال بود مبّهي و مسّخن كه ادهان و ادويه ع�ج:

دارد/



Priapism; persistent abnormal erection of the penis usually القـانون: قــاموس /١
without sexual desire /

فريسموس��١ اندر فصل[هشتم]: [٢٣٠]

به عروس در روم اهل كه الّذ@كر قايم است لعبتي[يعنيعروسكي] نام يوناني اندر اين,
شده مسّمي نام بدين متواتر, و بود قايم بدو پيوسته قضيب كه عّلتي لهذا و كنند لعبت او
بود شهوت بدون كه باشد گاه و باشد جماع آرزوي به كه باشد گاه عّلتمذكور, و [است]/
زود را مـرض ايـن و ِعـَظم/ و طول در قضيب شود افزونتر روز به روز كه باشد گاه و
موجب دل و دماغ به مشاركت شدت سبب به و نشود گرم ورم به موّدي تا كنند تدارك
ريح مرض, اين سبب و باشد/ افزون] روز آن رشد [يعني نامي ا@گر خاصه ه[@كنگردد;
ِغَلظ كثرِت از و آيد در قضيب مجاري در و شود بسيار جماع اعضاي در كه است غليظ

نيابد/ تحليل
بر و نمايند غذا تقليل و كنند فصد بود, خون غلبه و حرارت با فريسموس ا@گر ع�ج:
در كه مني مجفف سرد ادوية و بندند/ سربي] صفحات أسرب[يعني صفايح عانه, و پشت
باشد سپيد مني ورنگ بود برودت ا@گر[با] و شدبنوشند/ گفته مني سي[ن و شهوت @كثرت
و سـداب روغن چون شكن باد چيزهاي و بلغم مخرجات به كنند قيء رقيق, او قوام و
گفته و بود بلغمي رطوبت از كه سي[ن براي چه آن همة و بمالند عانه و پشت بر آن مانند
اسفل به ماده كه آن از بود نتوان ايمن آن در كه نمايند احتراز اسهال از و برند كار به شد

گردد/ سبب مزيد و ريزد
در كـه آنجا و باشد/ اkخت[ج مع نعوظ بود, قضيب نفس در ريح كه آنجا فايده:

نباشد/ اخت[ج نعوظ با بود, مجاري و عروق
باعثانعاظشديد بسياريمنيدراوعيهبهسببتركجماعمدتي باشدكه گاه بدانكه
برند/ كار به بهحسبحال كثرتشهوتگفتهشدو استكهدر همان او تدبير و @گردد
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َعِذيطَه اندر فصل[نهم]: [٢٣١]

و اراده غير به آيد بر نيز غايط انزال, وقت نمايند, جماع گاه هر كه است مرضي اين,
و يابند تام لذت جماع از كه افتد را كساني بيشتر علت, اين و نمود/ نتواند او حفظ مقعد
ارواح و بود سست عصبها و رقيق ايشان وخون بود حّدت و رقت غايت در ايشان منِي
لمسي محسوسات به لذت و كثيف [آنها] طبع و ضعف[باشد] غايت در عض[ت و اندك
را عـورات مـذكور علت كه باشد گاه و آيد العقل ناقص مرض, اين فرزنِد و بود/ بيشتر

گردد/ حادث
عـذيطه, پس ِقـْرطَْعب; وزن بر گويند ِعْذَيْوط را مرض اين صاحب كه دانست بايد
به كتب ا@كثر در اّما است; اين ك[م تحقيق و] مرض[است صاحب وعذيوط, باشد مرض

نميشود/ يافته غديوط جز
چون و ندارند/ حريص جماع بر دل و كوشند/ اعصاب و دماغ و دل تقويت در ع�ج:
كهشكم بايد و شود پا@ك روده تا روند استنجاء به نخستين كنند, جماع در شروع خواهند
و وكبك آميخته زيره با ق[يا چون بايد قابض چيزهاي مرض, اين در غذا و باشد/ خالي
و عربي صمغ گلنار و رامك و اقاقيا از و پخته روغن اندكي با بريان برنج و كزمازج و تيهو
و أبهل روغن و بهي روغن و الجماع/ عند خصوصا بردارند پيوسته و سازند شافه @كندر
كثرت كه آن از و دارد/ سود نهادن ِسفره بر قابض مرهم و ماليدن مقعد در ناردين روغن
با جماع [لذا] [است], لّذت ازدياد باعث لمس حس صفاي و است عّلت اين ممّد لذت

است/ مفيد تخدير, و ميدهد نفع الموضع بارد و نامرغوبه
آيد/ كار به نيز زنان به شد گفته كه تدبيري و

زنان/ در خاصه افتد; نادر غديطه, و



/Passive soeomy القانون: قاموس /١

ابنه��١ اندر فصل[دهم]: [٢٣٢]

كنانيدن جماع كه است مرضي وي, بهم/ قوعه و گويند;لكثرة نيز المشايخ> <عّلة را آن
افتد: وجه چند از اين و نيابد/ تسكين او ُدُبر در چيزي ادخاِل بدون و شود آرزو ُدُبر در

نـامردان, و چشمها] بد [يعني حيزان مصاحبت به سن ِصَغر از شخصي كه آن يكي
شود/ وعادتي گردد ناشايسته فعِل اين مبت[ي

تناسل آkت سبب بدان و آيد غالب انوثي مزاج مردم بعضي در كه باشد گاه كه آن دوم,
گردد, گرم يا شود بسيار مني هرگاه و است غاير اناث آkِت چه چنان نمايند باطن به ميل
في <مايلًة [@كه] مني باآkت او نزديكِي جهت آيد پديد دغدغه مستقيم معاء ناحية در
معاي كه آن از و بخواهد طبع او در چيزي ادخال احتكا@ك, وجهت [هستند]/ البطن>
روي نيزسكون آkت[مني] در او, احتكا@ك از است, مايله آkت مجاور [در] مستقيم
كه است آن بطون به آkت مي[ِن بر دليل و برآسايد/ اثر ابقاِي تا فعل اين از آدمي و نمايد
ميباشد/ الخصيتين و القضيب صغير غايت به , ابنه] به مبت[ بيمار [يعني مذكور, مأبوِن
اين و او/ در خلطي حصول سبب به افتد عظيم خارش مستقيم معاي در كه آن سّوم,

باشد/ شور بلغم بيشتر خلط,
شود/ مأبون او فرزند كه آن از نباشد ايمن كند, لواط خود زن با كه هر گفتهاند تنبيه: [٢٣٣]
استهانت و حبس و ضرب به باشد, انوثيت مزاج غلبة و عادت سبيل بر چه آن ع�ج:
مبت[ افكار و هموم و غموم انواِع به و دارند باز فعل آن از مخاصمات و محا@كمات و
او خارش و معاء در ماده حصول سبب به چه آن و ماند/ باز كار اين از كه باشد تا سازند
چيزهايي به و كوشند مادةموجبه تنقية در كه بايد افتد, بيشتر بلغمشور از اين و آيد پديد
كنند/ حقنه آن جز و موافقه لعابهاي و بنفشه روغن نشاندچون فرو خارش و @كهحّكه
خ[ف به پذيرد; ع[ج زودتر و غريبه رطوبت غلبة جهت افتد بيشتر را پيران قسم, اين و

شود/ دور نادر به كه اّول قسم
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/Orchitis; inflammation of the testes القانون: قاموس /١

انثيين��١ اورام اندر فصل[يازدهم]: [٢٣٤]

است/ نوع چند اين,
است بسيار منافذ او در و غددي سپيد گوشت از است مركب خصتيين, كه بدان ا@كنون [٢٣٥]
جـمع درو مـني و كشيده برو غشايي و [است] متّصل بدو اعصاب و شرائين و أورده و
كهخوِن چنان ميگرايد سپيدي به انثيين بياِضجوهر واسطة به و ميگردد پخته و ميشود
شد/ گفته باب ابتداي در مني وصول و حصول تولّد, كيفيت و شود/ شير پستان در حيض

پهن و صغير زنان, انثيين و بود مستدير و ظاهر و بزرگ مردان, انثيين كه دانست بايد
بود/ نهان فرج طرِف دو هر در كه باشد

لختي باز و است شده فراختر لختي برخواسته, خايه از موري مانند كه منافذها فايده:
و است آمده پديد تجويف لختي كه چنان است شده فراختر باره ديگر و گشته تنگتر
بر خايه ازنزديك ايناوعيه, و گويند/ المني> <اوعية تازي به را منافذ اين و شده/ تنگتر
[در] بول مجراي و است/ آمده اندر قضيب به و كرده ميل مثانه گردن سوي به و آمده

آيد/ گفته او قروح در قضيب, تشريح و است/ اين باkي
محّل [در] مني حبس يا صفرا يا بود خون او سبب خواه گرم; آماِس در اّول: قسم
ورم ِعَظمحجم دمويبود, ا@گر پس لمس; گرمِي و است وجع و سرخي او, ع[مت و جماع/
دو بر اين كه دانست بايد و دهد/ گواهي التهاب شدت بود, صفراوي ا@گر و بود/ پيدا ثقل و
و است أعراض قلت وي نشان و فقط/ بود خصيه پوست در ورم كه آن يكي, است: @گونه
و تب و است أعراض شدت وي, نشان و باشد/ خصيه نفس در كه آن دوم, دريافتن/ ملمس

دل/ به او اتصال جهت شدن ظاهر تشنگي
مع كنند حجامت پشت و برساق kّا و نبود/ مانعي ا@گر زنند صافن يا باسليق رگ ع�ج:
يا الثعلب عنب آب يا گشنيزتر آب و اسبغول لعاب و گ[ب و سركه به را وخرقه الشرط



٢١٩ انثيين اورام اندر يازدهم: فصل . امراضمردان

برگ و كاهو برگ شدتبود, به وجع و ضربان ا@گر و نهند/ برخصيه كرده تر كدو يا @كاسني
زمان تا آن از بعد و نمايند استعمال ابتدا زمان تا روادعات اين و دارد/ فايده خشخاش
تا سازند مرّكب زعفران اندكي و نخود آرد و باق[ آرد و جو آرد مذكور روادعات با انتها
و بابونه چون سازند; ضماد صرف محّل[ت آن, از پس و شود/ حاصل الردع مع تحليِل
و كتان تخم لعاب و سرشته/ بيضه زردة و گل روغن با آن مانند و زيره و الملك ا@كليل
قبض طبع كه جا آن و دارد/ فايده ساختن ط[ مثلث و عسل آب به حلبه و كرنب برگ
[يعني يار او با مدرات از چيزي كه بايد و گشود توان را طبع م[يم چيزهاي به باشد,

نباشد/ مخلوط]
و رنگ سـپيدي او عـ[مت و افـتد/ بـلغم كـثرت از كه سرد آماس در دوم: قسم

است/ درد قّلت و لمس رخاوت
اصل و باديان مطبوخ نضج, جهت و بلغم/ مقيئات به دفعه چند به فرمايند قيء ع�ج:
و تربد او در كه مطبوخي و قوقايا حّب اسهال, به تنقيه براي و بنوشند گلقند با الّسوس
نخود آرد و باق[ آرد نمايند;چون ضماد بود محّلل هرچه ادويه از و باشدخورند/ انيسون

نمايند/ استعمال آميخته عسل با آن مانند و ناپخته
ذي محّلل كه است آن صواب پس نشود; صلب ماده تا نكنند افراط تحليل, در فايده:
بهترين و نمايند/ تضميد تخممرغسرشته زردة يا كنجد روغن با ادويه و برند كار به تليين

است/ نخوداب غذا
و است عضو كمودِت و ص[بت او, ع[مت و سوداوي/ صلب آماس در سّوم: قسم

وجع/ عدم
جّ[ب چون نوشند سودا منضجات نضج, جهت و سوداء/ مقيئات به كنند قيء ع�ج:
و مقل ملّينه;چون محّلله ادويه و آن جز و عسلي ُگلقند و وس السُّ اصل و باديان و وبالنگو
و اشق و مرغ و بط پية و شتر كوهان مغز و گاو ساق مغز با كرنب برگ ا@كليل و بابونه
هـرچـه ادويـه ايـن از و نمايند/ ضماد كرده مخلوط] [يعني يار ميفختج و سايله ميعة
مطبوخ به را ماده سازنده مستفرغ ورم, در تليين حصول از پس و كند/ كفايت ميسرآيد

فقط/ بجوشانند انگور شيرة كه است, آن ميفختج, و آن/ مانند و افتيمون حّب افتيمون,
انتفاخ او, ع[مت و شود/ عارض خصيه كيس در كه ريحي ورم در چهارم: قسم



ا@كبري طب ٢٢٠

اوست, kزم خفت كه آن از و ص[بت/ و حرارت غير به و ثقل و حمرت بدون است عضو
باشد/ متميز اقسام ساير از

اينقدر به ا@گر و دهند كّموني و كنند/ تكميد گرم نمك و سبوس و كاورس به ع�ج:
نمايند/ توجه شد گفته بلغمي در بدانچه و فرمايند قيء نشود, زايل

كند انتقال سينه سوي به سعال سبيل بر كه باشد گاه افتد, خصيه در كه گرم ورم انتباه: [٢٣٦]
[را] خـصيتين و سـازد ساقط را] [آن و بخورد را خصيه پوست كه باشد گاه و او مادة

بود/ پيدا اّول از سختتر ديگر پوست و نمايد برهنه

اIنثيين تعظيم در فصل[دوازدهم]: [٢٣٧]

به نه فربهي و ِسَمن سبيل بر آيد پديد ِعَظم خصيتين در كه باشد گاه كه دانست بايد
ماند/ ثديين عظم به ِعَظم اين و ورم/ طريق

و لفـاح و شـوكران و بنج چون سازد ضعيف را غاذيه و جاذبه قوت چه هر ع�ج:
و ارمني گل ا@گر و كنند/ ضماد گشنيزآميخته آب به وحكا@كةحجرالمسن خشخاش پوست
ط[ باب اين در الرحيى حجر وحكا@كة اسرب وحكا@كة باشد/ بهتر بيفزايند اين در سركه

دارد/ تمام نفع @كردن
بزرگ نمايند, ضماد نوخيز پستاِن بر ا@گر يافته ذ@كر جا دراين كه مخّدره ادوية كه بدان [٢٣٨]

نمايند/ استعمال شيردار پستان بر كه نشايد اّما بدارد, قدر همان به و ندهد شدن



Akuna; trembling of penis; trembling of os uteri; tension of القـانون: قـاموس /١
vesiculae serninales /

عاقونا��١ اندر فصل[سيزدهم]: [٢٣٩]

به شود كشيده مني اوعية و افتد اخت[ج رحم فم يا قضيب در كه است مرضي اين,
را/ زنان خصوصا افتد نادر مرض, اين و شديد/ انغاظ و گرم ورم سبب

هرگاه و نانجامد/ مني اوعية خلع به تمدد شدت از كه ننمايند تاخير ع[ج, در تنبيه:
k <فهو كه داشت بايد باز دوا از دست آيد, سرد عرق و افتد تشّنج اعضا در و كند نفخ شكم

گفتهاند/ يعيش>
فلوس مغز و شيرخشت و ترنجبين چون م[يم چيزهاي به و كنند باسليق فصِد ع�ج:
و اسفيداج و صندل جماع, اعضاِي بر كه بايد و تدريج/ به دارند م[يم را طبع خيارشنبر
عصي و خرفه آب و الشعير ماء و سازند ط[ گشنيز و كاهو آب به افيون و ارمني @گل
منع و باشند كرده تنقيه كه آن از بعد گرنه و فبها كند, كفايت ا@گر پس بنوشند; الراعي
تـنقيه, از قـبل اّما چسپانند; زالو يا الشرط مع كنند حجامت قضيب بر نموده, انصباب

است/ ممنوع آلت بر علق ارسال و حجامت



ا@كبري طب ٢٢٢

قضيبافتد و انثيين به كه وجع اندر فصل[چهاردهم]: [٢٤٠]

است: گونه چند بر اين,
است/ التهاب و حرارت او, ع[مت و افتد/ گرم مزاج سوء از كه آن اّول: نوع

و بود شديد وجع ا@گر و نمايند/ ط[ الثعلب عنب و كاسني و كدو و گشنيز آب ع�ج:
كافور بود, بسيار حرقت ا@گر و عصارات/ اين در بيفزايند افيون باشد, تشّنج و غشي خوف

دارد/ نفع بود سرد هرچه اغذيه و اشربه از و نمايند/ داخل نيز
است/ خدري وجع او, ع[مت و افتد/ سرد مزاج سوء از كه آن دوم: نوع

فـرفيون انـدكي بـه انجير بيد روغن و ما@كيان و بط پية چون گرم مروخات ع�ج:
سازند/ نخوداب غذا و كنند/ تناول دارچيني و زنجبيل و گلقند و بمالند/ آميخته

تمدد و جايي به جايي از است وجع انتقال او ع[مت و افتد/ باد از كه آن سّوم: نوع
ثقل/ غير به

قدري با سداب و ياسمين روغن و نمايند ط[ سداب و فوتنج و ا@كليل و بابونه ع�ج:
بمالند/ جندبيدستر

افتد/ صدمه يا سقطه يا ضربه كه آن چهارم: نوع
هر آن مانند و الثعلب عنب و خطمي برگ و كدو و نيلوفر و بنفشه و كنند فصد ع�ج:

نمايند/ ضماد باشد نداشته قبض و بود ملّين و رادع و بارد چه
آيد/ پديد ورم از كه آن پنجم: نوع

فرمايند/ رجوع ورم مجث به شد گفته تفصيل به آن, [ع�ِج]



/Undescended testis القانون: قاموس /١
/Ataophy of testicle القانون: قاموس /٢

الخصية��٢ صغر و الخصية��١ ارتفاع اندر فصل[پانزدهم]: [٢٤١]

غايت از كه باشد و برآيد عانه سوي به خود كيسة از بيضه كه است آن او, ارتفاع
و البول عسر صورت اين در [@كه] شود غايب بتمامه ظاهر از و نمايد مراق به ميل ارتفاع
و ميشود متعذر حركات ا@كثر و ميگردد عارض بول خروج هنگام وجع شدت و تقطير
است برودت استي[ي عّلت, اين سبب و است/ ارتفاع قّلت حسب به أعراض درين خفت
آن [در و آيـد پـديد حـار امـراض آخر در كه باشد [و] او در ضعف ظهور و برخصيه

گفتهاند/ موت نزديكي نشان را اين امراض],
نباشد/ ع[جپذير [ع�ج]:

ميل كه بيآن گردد ُخرد و خود نفس در شود مجتمع بيضه كه است آن خصيه, صغر
افتد/ برودت به نيز اين و نمايد/ kبا به

كتان تخم و بابونه طبيخ به و كنند مداومت استحمام بر تسخين, و ارخا جهت ع�ج:
باشد خون جاذب كه مسخنه ادوية خصيه, جذب براي و سازند آبزن سبوس و ا@كليل و
ماء با بابونه و ا@كليل و حلبه و مرزنجوش انگزد و نر گاو زهرة و فرفيون روغن چون
بـه و نـهند آنـجا بر بزرگ محجمة استحمام, از پس ا@گر و نمايند/ ط[ آميخته العسل
را صغرالخصيه و دارد/ سود غذا در باهيه ادويه و آرد فرود را خصيه بمكند, آهستگي

باشد/ بسنده تسخين و ارخا
بالكل ظاهر از و برآيد kبا و شود مرتفع قضيب كه باشد گاه دانست بايد [فايده]: [٢٤٢]
است/ مذكور خصيه ارتفاع در كه است همان او ع[ج و اسباب و نادر/ هو و گردد مفقود
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/Scrotal varices; varicocele القانون: قاموس /١

وص4بت[او] صفن��١ دوالِي اندر فصل[شانزدهم]: [٢٤٣]

آن حوالي و كيس بر كه است آن او دوالي و است خصيه جلد صفن, كه دانست بايد
صـ[بِت و شود/ ظاهر واريس] رگهاي مثل [يعني مانند دوالي ملتوي بسيار رگهاي

فقط/ شود عارض كيس بر درشتي و سختي كه است آن صفن,
باشد گاه و آرد/ تواتر[و]اخت[ج و شود محتبس غليظ باد صفن, در كه باشد گاه فايده:

شود/ متعذر مشي و افتد خصيه جرم در اخت[ج و تواتر اين @كه
أبرُد و أضعُف اkٔيسِر جانَب <kٔنَّ افتد; چپ خصيه به بيشتر ص[بت و دوالي فايده: [٢٤٤]

است] بـدن حـرارت مهم منبع يك [@كه كبد از دوريش سبب به بدن چپ طرف <زيرا ترجمه: /٢
است/ وناتوانتر سردتر

الكبِد>��٢/ عن ِلُبعِده
براي و برند/ كار به شد خواهد گفته پاي دوالِي در چه آن صفن, دوالي جهت ع�ج:
ادوية تضميد [و] قيء و نمايند استعمال يافته ذ@كر خصيه صلب ورم در هرچه او ص[بت

است/ نافع دو هر در ملّينه محّلله

الصفن استرخاء اندر فصل[هفدهم]: [٢٤٥]

ايـن و بـاشد خـود حـال به بيضه و شود هشته فرو خصيه پوست كه است آن وي,
بماند/ پاي زير برخواستن وقت در] [خصيه كه رسد [يي] درجه به كه باشد گاه استرخاء,
جفت و گلنار و قرط و عدس و سرخ گل و آس و مازو چون قابض سرد ادوية ع�ج:

سازند/ نطول آنها آب به و كنند ضماد كزمازو و بلوط



آن حوالي و خصيه و قضيب قروح اندر فصل[هجدهم]: [٢٤٦]

لهذا و ميشود پهن و ساعي و ميگردد عفن زودتر است[و] ردّي اينمواضع, ريشهاي
است/ الممنوعات اشد او ع[ج در تمهل

و شراب با مغسول اقليمياِي و ومرداسنگ صبر بود, تازه و طري قرحه ا@گر ع�ج:
او ضمادا نمايند استعمال گلنار و شادنج و نحاسسوخته و كدوسوخته و مرواريد و توتيا
كاغذ و كندر دقاق باشد, مانده دير و كهنه] [يعني متقام قرحه ا@گر و ذرورا/ او مرهما
استعمال بود قوي مجفف چه هر آن مانند و مّر و صنوبرسوخته درخت پوست و سوخته
صـبر, مـثقال; دو يك هـر از مـّر, و اkخوين دم كندر, دارد: فايده مرهم اين و نمايند/
جنس از قرحه ا@گر و سازند/ مرهم گل روغن به درم دو هريك از انزورت, و مرداسنگ
به بود قرحه منّقي و مجفف و فاسد گوشت چهخورندة هر آن مانند و فلدفيون بود, آ@كله
نرم انزروت[@كه] و سياوشان خون و كندر و صبر و آدمي موي خا@كستر چون برند; @كار

سازند/ مندمل ملحمه مراهم به نقا, از بعد و بپاشند @كوفته
بر دشواري به و بسوزد بول كه است آن وي نشان بود, قضيب اندرون كه قرحه فايده:

شود/ ظاهر آن در پوستها و خون و آيد
تا گزيند بر بود م[يمتر چه هر و آرند/ عمل به شد گفته تازه قروح در چه آن ع�ج:

آمديم/ گفته مثانه قروح در كه است همان تدبير باقي و نشود/ الم مزيد
و أورده و شـرائـين و اعـصاب از است مـركب قـضيب, كه بدان قضيب]: [تشريح [٢٤٧]
و است/ عانهرسته عظم از كه است رباطي او اصل و ُپراست/ گوشت از آن ُخَلل و عض[ت
بـول/ مجراي يكي, است: مجراي سه قضيب اندر و است بسيار تجاويِف رباط, اندرين
بعده و دارند تمايز او اصل در مجاري سه هر اين و ودي/ مجراي سّوم, مني/ مجراي دوم,
كه است آن نعوظ و است/ آمده حشفه تا كه است مجراي يك همين آن] از پس [يعني
قـوت و خـون به أورده و روح به وي شرائين و شود ممتلي ريح به وي رباط تجاويف
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از غذا و است دماغ از آن اصل و نخاعي عصب از او حس و است دل از وي برخواستن
و است/ دل همه اصل و نمايد گردهظهور و مشاركتجگر به مباشرت شهوِت و آيد جگر
الشمس من اظهر آلت, فايدة و يابد/ تمام لّذت جماع از آدمي تا است الحس كثير حشفه,
رحمة ـ سعدي شيخ نپسندد حيات برخود مرد او بدون و نبندد صورت توالد بياو كه است

بيت: است: فرموده ـ عليه ا�
بس/ زيـنت خايه و كير را مرد بـاشد زنـان زيـنت هــمه ايــن

افتد انثيين و قضيب در كه خارش و حكّه اندر فصل[نوزدهم]: [٢٤٨]

آيد/ فرود بدينجا كه بود تيز مادة آن, سبب
هليله طبيخ به و نمايند/ حجامت مريض زانوهاي و ساق بر و كنند باسليق فصد ع�ج:
آميخته تازه كرفس آب و ماميثا قدري با گل روغن و سركه و سازند/ نرم را طبع شاهتره و
آميزند/ تازه گشنيز آب كرفس, آب جاي به نداشتهباشد, بورقيت ماده ا@گر و فرمايند/ ط[
لذع تسكين و مواد تحليل و تفتيح و جلد تليين و تلطيف جهت گرم آب به قضيب شستن و
عضو قوت و ماده انصباب منع براي كردن ط[ مرغ تخم سپيدة آن] از پس [يعني بعده و
ران باطن در كه بايد ندهد, سود تدبير اين و باشد غليظ ماده كه جا آن و دارد/ تمام نفع
باب در كه اطليه و چسپانند زلو انيثين يا قضيب بر و كنند حجامت [آن] بيِخ به نزديك

كنند/ استعمال شد خواهد گفته جرب



/Penitis القانون: قاموس /١

قضيب��١ اورام در فصل[بيستم]: [٢٤٩]

كنند/ تدارك سبب حسب به گذشته خصيه ورم در كه است همان او ع�ج و ع�مت
در سرخ گل و عدس و ترش انار پوست بود, گرم قضيب ورم ا@گر كه بدانند اينقدر اينجا و
كردن ضماد ساخته ضم گل روغن و كوفته و پخته خالص آب با الثعلب عنب با گشنيز آب
سركه با دو هر خطمي و بيخته و كوفته خرما خستة باشد, سرد ورم ا@گر و دارد/ تمام نفع

است/ سودمند ساختن ضماد كرده يار

قضيب شقاق در يكم]: و فصل[بيست [٢٥٠]

افتد/ خشكي از اين
و حنا و ليا قيمو از كه مرهمي و برند/ كار به شد گفته مقعد شقاق در چه آن ع�ج:
زردة ا@گر و است/ مفيد غايت به كردن, ط[ سازند بيضه زرده و گل روغن و شمع و @كتيرا
همين كنند ط[ و آميزند او در بيخته و كوفته ومرداسنگ بسرشند گل روغن با مرغ تخم

كند/ عمل
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و قضيب به كه صلب بثور و قضيب ثآليل در دوم]: و فصل[بيست [٢٥١]
آيد پديد آن نواحي

دارد: سود ط[ اين و نمايند/ استعمال شد گفتهخواهد مطلق ثآليل براي چه آن ع�ج:
بود/ بسته رطوبت منشف و محّلل چه هر آن مانند و چوبانگور خا@كستر و محرق بورة
نشود, دور تدابير اين از هرگاه و بزدايد/ نمايند ط[ مرغ بهچربي سركه و دانه سياه ا@گر و

بپاشند/ ساخته زنجارباريك و زاج حبسخون, جهت و نمايند قطع



قضيبافتد مجراي به كه سّده در سوم]: و فصل[بيست [٢٥٢]

است: نوع سه اين,
بر و است بول حرقت او, ع[مت و آيد/ بر مجرايقضيب در بثور كه آن اّول: نوع

دشواري/ به بول آمدن
خـيارين و خرفه شيرة و اسبغول لعاب با بنفشه شربت و كنند باسليق فصد ع�ج:
و بـنفشه روغن و اسبغول و دارد/ سود خشخاش شربت به خربزه تخم شيرة و بنوشند/
روغن و دختر شير با ابيض شياف شود, منفجر بثور وچون گذارند/ قضيب بر بادام روغن
شياف در نيز افيون باشد, مطلوب وجع تسكين ا@گر و چكانند/ احليل در كرده حل @گل
و الَوَضـِر ِمن يها ُينقِّ عليها البوِل مروَر kٔنَّ بسهولٍة; مندمٌل القرحُة هذا <و سازند/ داخل

پا@ك چرك از را آن رويش بر بول كردن عبور چون مييابد بهبودي آساني به زخم <اين ترجمه: /١
م/ ميكند>/ وخشك @كرده

ُفها>��١/ ُيجفِّ
است آن او ع[مت و چسپد/ قضيب مجراي در لزج غليظ خلط كه آن دوم: نوع

نباشد/ هيچ حرقت و شود ظاهر بول در غليظ خلط و آيد دشواري به بول @كه
هر آن مانند و باديان و هليون و تخمخربزه و كرفس تخم و گزر تخم و انيسون ع�ج:
قرطم شيرة و زيت با كمون و شبت و حمص آب تلطيف, جهت و بنوشند/ بود مدر چه
باkي صعتر و فوتينج و مرزنجوش و برنجاسف و ا@كليل و بابونه طبيخ و نمايند/ تشرب
و نمايند/ زرق احليل در آميخته مذكور طبيخ با بابونه روغن قدري ايضا و ريزند/ قضيب
وي در ادويه آب و نهاده احليل در و ميسازند زر يا نقره از كه است انبويهيي آن مِزرقه,

ميرسد/ فرو قضيب نهايت به مذكور آب تا ميدارند وي در ديگر ميل انداخته,
بول خروج عسر او, نشان و آيد/ پيدا قضيب مجراي در ثؤلول كه آن سّوم: نوع

نمودن/ نا بلغم بول, در و نابودن حرقت و است
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سپيدة و گل روغن به صبر شود, محسوس و بود خارج به نزديك ثؤلول ا@گر ع�ج:
ا@گر و نمايند/ صافن فصد قويبود, درد ا@گر و بگشايد/ را سّده كردهبچكانند[تا] حل ارزيز

دارد/ نفع حجامت نباشد, مانعي

/Flexion of the penis القانون: قاموس /١

قضيب��١ اعوجاج در چهارم]: و فصل[بيست [٢٥٣]

پس بـچسبد قـضيب عـضلههاي از [يي] عضله در كه است غليظ خلط يا او, سبب
يا يابس تشّنج يا واعوجاجآرد; افتد عضله در كه ورم يا جانب; بدان را آن سازد منجذب

كند/ كج را آلت و شود واقع آمدهاند قضيب كرانة به كه اعصاب از عصبي در كه امت[
كجي [يعني تعّوج ميباشد است, آمده عانه از كه بود عصب آن در تشّنج ا@گر فايده:
هر و زير/ به تعوج ميباشد است, آمده قطن از كه بود عصب آن در ا@گر و /kبا به قضيب]
سبيل بر مني و نايستد رحم فم مقابل به سرآلت كه است آن اعوجاج ضرر باشد, كه چون

نشود/ مندفق رحم قعر به استقامت
بّط و ما@كيان پية و نرگس و سوسن روغن تليينموضع, جهت سبب زوال از بعد ع�ج:
و بابونه او در كه آبي به قضيب[و] بر نمايند استعمال راتيانج و موم و گاو ساق مغز و
بعد و نوبت, چند بشويند را آلت باشد نشده سرد هنوز و باشند جوشانيده بنفشه و ا@كليل

برود/ كجي و شود راست تا دست از دهند اص[ح نرمي, و رخاوت حصول از



٢٣١ افتد قضيب مجراي به كه سده در سوم: و بيست فصل . امراضمردان





٢٣٣ فتق و قيله در اول: فصل . امراضصفاق



مراق ثربو و امراضصفاق در باب[بيستم]: [٢٥٤]

/Rupture; hernia القانون: قاموس /١

وفتق��١ قيله در فصل[اول]: [٢٥٥]

خارجي غشاي و است پوست پوشششكم, كه نماند پوشيده شكم]: پوشش [تشريح [٢٥٦]
و است داخلي غشا دو اين از يكي كه ديگر غشاي دو و عضلهها و گويند مراق را آن @كه
ترجمة و خوانند ابيلس را وي [و] گويند ثرب را غشا اين و است روده و معده مماس
و گـويند صـفاق را غشا اين و است خارجي دوم, غشاي و است/ حاوي و طافي ابيلس,
ممتد باريطارون, ترجمة و را جوف اوعية مر او بودن ممتد جهت خوانند باريطارون
منفذ دو بيغوله] [يعني اينجا در و است آمده ران بيغولة و تهيگاه تا غشاء اين و است/
دو هـر نزديك تا است آمده فرود غشاء] اين بخش دو [از يكي سو هر از شده ساخته
يك خصيه دو هر گرد بر گرد و پيوسته ديگر با يك هر و شده گشاده اينجا و خصيه

اينست/ شكم پوشش حقيقِت [است]/ گشته خريطه
بر گران بار يا كند صيحه يا بجهد شخصي هرگاه كه: بشنو فتق و قيله ماهّيت ا@كنون, [٢٥٧]
به قيء و سيري شكْم بر جماع چون رسد آسيب را غشاء وي از هرچه آن جز يا @گيرد
حجاب قوت, ضعيفي از و آيد وقوع به آن مانند و ممدوه ريح و ثفل احتباس و سختي

نباشد: بيرون دو از گردد, متأذي باريطارون
پوستشكم و آن از فروتر يا برتر يا ناف محل از شود باريطارونشكافته كه آن يكي,
بر جايگاهخود از و آيد در شق اين در اوست تحِت ما كه [يي] روده و ثرب پس بود, سالم
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فتق را اين و سازد بلند خود حجم حسب به را [است] آنجا در] [@كه شكم پوست و آيد
گويند/ را شكم پوست مراق, و است شّق فتق, معني و گويند/ البطن مراق

گشاده دو هر يا آن از يكي است آمده پيدا باريطارون درآخر كه منفذ دو كه آن دوم,
آن از [و] باشد معاون مرخي رطوبت كه آنجا خصوصا مذكوره اسباب از سببي به شود
اغشيتهم و اعضائهم ضعف و مزاجهم رطوبة لكثرة افتد; بيشتر صبيان به نوع اين كه است
مذكور منفذ دو بين فيما كه اينجا از شود شكافته باريطارون يا العنيفة/ حركاتهم كثرة و

است/
اّمـا گـردد شكـافته جايگاه اين از باريطارون خواه شود گشاده منفذ خواه بالجمله,
ايـن, و گـويند/ <قـيل> اkطـ[ق عـلي را آن آيـد, فرود انيثيين كيس در مافوق از چيزي
باشد, روده ا@گر و گويند/ الّثربي> <قيلة باشد, ثرب نازل, ا@گر پس مرداناست; به مخصوص
و [نامند]/ الماء> <قيلة بود, آب ا@گر و الريح> <قيلة بود, باد ا@گر و خوانند/ المعاء> <قيلة
و آيد فرود انثيين به غليظ مادة كه آنجا و گويند/ نيز <قرو> و <ادره> را قيله اطّباء جمهور
و بـاد و امعا و ثرب نزول به را قيل بعضي و نامند/ اللحمي> <قرو را آن شود, غليظتر

آن/ مانند و دموي و مائي رطوبت هبوط به را ادره و دارند مخصوص غليظه
فتق, كه: شد ظاهر خصوص[آنها] و عموم تفاوت فتق, و قيل در ك[م اين از انتباه:
مجراي دو آن اتساع از است عبارت اطّبا اصط[ح در فتق كه زيرا خاص; قيل, و است عام
شكافته كه جا هر از باريطارون شكافتن يا كيس در چيزي نزول و است انثيين باkي @كه
رانشكافته بيغولة ا@گر و گويند/ البطن> مراق <فتق نافشكافتهشود, ا@گرحوالِي پس شود;
<فـتقاkربـيه> را آن نگرايد, خصيصه به و شود محتبس جا همين kبا از چيزي و شود

فتق/ از باشد قسمي قيل, پس خوانند; نيز قيل آيد, فرود خصيصه به ا@گر و @گويند/
افتد/ بسيار را زنان البطن مراق فتق و اkربيه فتق كه بدان

آنچه و تعالي/ ا� شاء آن آيد گفته عليحده قسم به هريك و است اقسام فتق و قيل و
جدا نوع به نيز اkربيه فتق و البطن مراق فتق تدبير و است قيل است, مخصوص جا اين در

آيد: @گفته

/Enterocele; intestinal hemia القانون: قاموس /١

به و شود پيدا اندك اندك كه است آن او ع[مت و اjمعاء��١/ قيلة در اّول: قسم
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به كند kبا را آن دست به و خسپد باز پشت بر بيمار چه ا@گر [و] نرود جاي به آساني
شود خورده بدگوار و بادانگيز طعام هرگاه و كند/ قراقر رجوع, هنگام و گردد باز مشقت,
سنگ گويا نمايد سخت [را] خايه و آيد فرود خايه در روده افتد, اتفاق رفتن پياده يا
در كه باشد و گردد/ باز بسيار, تصديع و تمام مشقت به برند باز ا@گر حالت اين در و است/
گـفته قـولنج در چه چنان شود ظاهر قولنج وجع چون وجعي سبب, عظم به المعا قيله

قولنج/ انح[ل عدم جهت انجامد ه[لت به ا@كثر در اين و آمديم/
فرو او همراه نيز اوست طافي كه ثرب ميآيد, فرود خصيه به كه [يي] روده فايده:
لعـدم مـيآيد; فـرو تنها رودة زمان آن كه باشد شكافته نيز ثرب كه وقتي مگر ميآيد

الثرب/ حيلولة
كـه نكنند سختي و عنف و محلش به را آن گردانند باز نرمي و آهستگي به ع�ج:
ريزند بروي گرم آب بازنگردد, قدر بدين ا@گر و است/ مجري اتساع و وجع اشتداد موجب
كـه تا نمايند ضماد پخته شبت و بمالند كرده گرم بابونه روغن و نشانند گرم آب در و
تا نمايند استعمال ضماد اين بازگردد, وچون گردانند باز بهآهستگي پس نرمشود, خصيه
اkخوين, دم گلنار, اقاقيا, سرو, برگ السرو, جوز كندر, انزروت, مصطكي, نشود: عايد
كه ماهي سريشم به بيخته و كوفته و مساويبگيرند جمله حضض, و صبر ابهل, شّب, مّر,
رفادة به و گذارند بدانجا كشيده [يي] برلته و بياميزند باشند گداخته الّثعلب عنب آب در
خفته پشت بر مريض كه بايد و دارند/ بسته بگذرد روز سه تا و بندند بر محكم هموار

كند/ قناعت اغتذا جهت م[يم چيزي به و باشد
تدريج به و خيزد بر بهآهستگي تا بفرمايد روزبگذرد سه يعني شود بسته مجرا چون
و سيب و امرود و عدس و لوبيا و باق[ بادانگيزچون فوا@كه و اطعمه از اّما گرايد; مشي به
معده امت[ي بر و جستن و زدن نعره و جماع از كذلك و بپرهيزد/ آن مانند و خيارين
اجتناب بود سرفه محدث و آرد رنج چه هر از و شدن سوار تند اسب بر و كردن مشي
را مجري آن دايم و باشند ميخورده الغار حب معجون و زيره جوارش پيوسته و نمايند/
و جماع/ و حركت هنگام خاصه بستهدارند, است كار بدين مخصوص كه لجام و بهحرير
دارد/ ضرر سخت كه نگردند قويه صدمات مرتكب و نكنند اطالت جماع در گاه هيچ
يك هر از مّر, و صبر و كندر و اشق بگيرند است: اول مقام قايم كه ديگر ضماد صفت
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ابهل قدري و بسايند هاون به پس كنند تر سركه در روز شبانه يك و بكوبند و درم يك
مراق فتق اضمده, اين و شد/ گفته كه طريقي به برند كار به و آميزند درو ساخته باريك

دارد/ سود نيز را اربيه فتق و البطن
اّما و گردد باز دشواري به كه است همان هم او ع[مت و الثرب/ قيلة در دوم: قسم
پاره صفاق چون كه شد معلوم پيشتر و الثربي>/ و المعائيي بين يفرق بهما <و نكند/ قراقر
گاه و اkمعا/ مع يا تنها آيد فرود خصيه در ثرب كه باشد گاه گردد, گشاده او منفذ يا شود

گردد/ نازل فقط روده صورت اين در و گردد پاريده نيز ثرب كه باشد
تنها ثرب كه آنجا و گذشت/ اkمعا قيله در كه است همان ع[ج بالجمله, [ع�ج]:

نميافتد/ قولنج و نميشود سخت بسيار خصيه و ندارد خوف چندان شود, نازل
بـه مـيگيرد اصـ[ح زودتر باشد, مجراي اتساع و انفتاح قيله سبب كه آنجا تنبيه:
اين در و متعذر/ بلكه است متعسر او التحام كه بود موجب صفاق انشقاق كه آن خ[ف

دارد/ منضم و منقبض را شق كه نيست اين از بيش اضمده اثر صورت,
بيمار رود;خواه جاي به آساني به كه است آن او ع[مت و الريح/ قيلة در سّوم: قسم

باشد/ داشته شديد قراقر و مستلقي غير خواه بود مستلقي
حـركات سـاير از و انگـيز بـاد فوا@كه و طعام از و دارند بسته را موضع آن ع�ج:
و سنجرنيا و الغار حّب معجون و كمون جوارش و بپرهيزند امت[ بر جماع از خصوصا
ضماد آن ونحو شيح و ومرزنجوش فوتنج و وج و سداب و پنجنگشت و بخورند آن مانند
ومشك اوقيه زنبق,يك روغن و بمالند/ آن مثل و ناردين و زنبق و قسط روغن و سازند/
روز هر آن از چند قطرهيي و بدارند آميخته هم به مثقال هريك[يك] از وجندبيدستر,
[يعني امكن مهما و برند كار به شد گفته طبلي استسقاء در كه ادويه و احليلبچكانند در
نشودمرتكب خالي طعام از تاشكم الضرور عند و گزينند دوري جماع از است] ممكن تا
از پس [يعني بعده نهند بر مستحكم بندي نخست حركت, و جماع هنگام و نگردند/ وي

شوند/ مشغول آن]
هر از زعفران, و مصطكي هزاراسپند, انيسون, كرفس, تخم بشكند: باد كه حبي صفت
يك هر از مقل, و سكبينج درم; سه يك هر از آمله, و بليله كابلي, هليلة درم; دو يك
را مقل و سكبينج درم; نيم يك هر از اسارون, و درونج زرنباد, قسط, پودينه, درم; يك
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حب و آميزند او در بيخته و كوفته [را] ادويه باقِي و بگذارند آن مانند و باديان آب در
بخورند/ مثقال يك بامداد هر و سازند

/Hydrocele القانون: قاموس /١

خايه پوست و نكند قراقر كه است آن او ع[مت و الماء��١/ قيلة در چهارم: قسم
در خايه كيسة و نمايد/ سنگين بگيرند دست در چون را خصيه و نمايد آبنا@ك و روشن
گردد مسموع آب حركت آواز بجنبانند, را خصيه وچون شود بزرگ و سخت مدت اندك
به و آيد اندك اندك بول و بازنگردد وجه هيچ به گردانند باز را نازل آن ا@گرخواهند و

آيد/ بر دفعات
دفـع از كـه آن يكي, است: گونه دو بر انثيين كيس در رطوبت و آب اجتماع تنبيه:
ظاهر و كيس/ مزاج برودت واسطة به شود متولد جا همين در كه آن دوم, بود/ طبيعت
و مائيت به گردد مستحيل ميرسد بدو كه غذايي باشد, كيس در برودت چون كه است
پديد كيس در عظم اّما عاصم[بود] انفتاح از مجرا سالمبود, صفاق ا@گرچه چنينبود, چون
في kا و گويند قيل مجازا نيز را اين التدبيراند, احد و دو] [هر آن و اين كه آن از و آيد
باريطارون شكافتن سبب به آيد فرود كيس در مافوق از چيزي كه است آن قيل الحقيقت

شد/ گفته kبا چه چنان او مجراي شدن گشاده يا
نوشند كمتر آب و شد گفته زقي استسقاي در چه بدان كوشند رطوبت نشف در ع�ج:
چوب خا@كستِر و كرنب چوب خا@كستِر دارد: نفع ادويه اين و دارد سود كندر معجون و
آميخته هم به گاو پشك و جو آرد سعد, ديگر: نمايند/ ط[ سرشته زيت روغن با بلوط
و كنند/ ط[ آميخته سركه يا زيت با زيره و بورق الغار, حّب فلفل, ديگر: سازند/ ضماد
به پس شود غليظ تا بجوشانند را آن نخستين كه بايد آميزند ادويه اين در كه زيت روغن
كهنه, گوسفند سرگين و مورد برگ زيره, ارمني, گل سعد, جو, آرد ديگر: آميزند/ ادوية
آن تدبيِر همه اين و سازند/ ط[ سركه و مورد آب و سازند نرم و بگيرند برابر [را] جمله
به بود, بزرگ بسيار ا@گر كه زيرا باشد; نشده جمع بسيار آب و نباشد قوي سبب كه است

نگيرد: نفع داغ و َبَزل جز
است آن بزل طريق و آرند/ بيرون آب و بشكافند را خصيه پوست كه است آن بزل, [٢٥٨]
درز يسار يا يمن جانب از را كيس و بگيرند پهنا [داراي] نيشتِر يعني عريض مبضع @كه:
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[يعني نايزه كه باشد و آرند/ بيرون آب ازشكافتن بعد و نشكافند هرگز را درز و بشكافند
اّما ميگيرندبگيرند/ زقي استسقاي آب و اسبان زرداِب كه طريقي به نهاده آن] در لولهيي
اندك بلكه نشود, ه[@كت و غشي موجب تا نيارند بيرون يكبارگي باشد, بسيار آب ا@گر
مشّقت و رنج بي صحت گنج تا كوشند همي تقويت در و آرند بيرون روز سه دو به اندك

نريرد/ ديگر تا دهند داغ آيد, بر تمامه به آب چون و آيد/ حاصل
داغ سخونت سبب به باشد, بوده انثيين كيس مزاج برودت [از] اجتماع سبب ا@گر و

رطوبت/ نكند توّلد ديگر و مزاج گردد حرارت به مبدل
هر برند دورتر بيضتين كه بايد آيد, بر تمامه به آب كهچون است آن وي داغ طريق
اين به مخصوص و كج@ـ@ميباشد معوج@ـ@يعني و دقيق كه آهني آلِت پس توانند; كه آنقدر
و كيس كه تا بگرادنند كيس ميان و آرند در بزل موضع در كرده گرم آتش از است @كار
و نشود/ جمع و نيايد آب وديگر گردد وتنگ متشّنج فتق موضع و شود متأّذي باريطارون
ع[ج به داغ از پس و نرسد/ بيضه جرم به داغ آلت كه كرد بايد تمام اهتمام داغ هنگام

كنند/ توّجه اندمال و خشكريشه
ميشود/ عايد مرض باز اّما ميدهد فرصت روز چند يك چه ا@گر بيداغ بزل فايده:

به سوداوي غليظ مادة كه آن از است عبارت اين, و اللحمي/ قرو در پنجم: قسم
صلب ورم در و اين در فرق و است/ تمدد و ص[بت و ِغَلظ او, ع[مت و آيد/ فرود خصيه
باشد كيس در خواه ميكند نفوذ عضو جرم در آماس مادة كه: است ظاهر اعتبار به انثيين

است/ كيس جوف در كه ماده اين بخ[ف خصيه; نفس در خواه
انـثيين صلب ورم در چه آن ساير و نوشند افتيمون مطبوخ سودا, تنقية براي ع�ج:
و ياسمين روغن به فرفيون و جندبيدستر و برند كار به ملّينات و محّل[ت از شد @گفته
مادة و كندر معجون بر كردن مداومت و دارد/ سود چكانيدن احليل در و ماليدن بابونه

دارد/ تمام نفع فتق و قيل اقسام همة در الحيوة
مّر, صبر, مازو, برگمورد, گلنار, است: مفيد فتق اقسام جميع در كه ضمادي صفت

كنند/ استعمال ماهي سريشِم با ابهل مقل, زفت, السرو, جوز @كندر,
شده كرده باب ابتداي در اين تحقيق و اjربيه/ فتق و البطن مراق فتق در ششم: قسم
نوشته [آن] تدبير نگردد فزون كه آن براي اّما نميشود به مرض اين چه ا@گر و مشروحا/

ميآيد/
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مربع محل حسب به [را] رفاده و دارند بسته رفادةمحكم به مدام را موضع آن ع�ج:
در هرچه و برند/ كار به شد گفته ثربي و ريحي قيل در كه آن جز و ادويه و مثلث يا سازند

دانند/ منع نيز جا اين در است منع آنجا
بلكه بخسپد پشت بر طعام خوردن از پس بيمار كه بايد فتق اقسام جميع در فايده: [٢٥٩]
و خواستن بر و نشستن هنگام و باشد]/ [بهتر استلقاخورد حالت در هم] را غذا ا@گر [اص�

باشد/ الفتق مشدود رفتن,
كـه بايد كردهاند: مقرر قيله و فتق براي هند حكماي كه داغ ذ@كر در جليله: فايدة [٢٦٠]
شده نازل آن آن] از پس [يعني بعده كنند نشان فتق محل به و بخوابانند پشت به را مريض
فتق حسب به آهني آلت به بنهند داغ نشان آن بر پس يافته, ذ@كر كه تدبيري به برند kبا را
بعضيجراحان و بود/ مستلقي كه بايد بيمار حال ا@كثر و است منع حركت نشود به داغ تا و
بـه و مـيدوزند ريسـمان به را مفتوقه حجاب و ميشكافند را موضع آن داغ, عوض به
چيزي ماش] شوربايمونك[يعني جز به نشود به كه تا وقت اين در و ميسازند به مراهم
هر انگشتان مرض, ابتداي در كه گفتهاند بعضي و ميدارند/ باز حركت از و ندهند/ ديگر
آنند بر بعضي و نشود/ زياده علت كه كنند داغ خوب گرم سيِخ به دراز به kبا از را پاي دو
و كند/ كفايت چپ به راست از و براست به چپ از نيست حاجت پا دو هر داغ به @كه
قبضه بند باkي است رسيده انگشت نر بيخ در كه آنجا از را دست سطبر رگ گويند بعضي
كه جا آن و ابتدا در همه, اين و كند/ كفايت چپ به راست از و راست به چپ از كنند داغ
از بـهتر باشد, بسيار پاريدگي و شود مزمن چون و دارد سود بود اندك صفاق پاريدگي
و نميبندد صورت پوستشكم شكافتن غير به خياط كه آن از ليكن نيست; هيچ خياطت
نتوان امر اين مرتكب نيفتد قوي ضرورتي تا نيست, خطر از خالي شكم پوست شكافتن
كرد نفع ا@گر كه كرد بايد عّلت اين شروع مجرد به دست رگ داغ با انگشتان داغ اّما شد/

ندارد/ هم مضرتي kّا و المراد فبها
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/Unbilical hernia القانون: قاموس /١

السرة��١ نتّو اندر فصل[دوم]: [٢٦١]

است: گونه دو بر اين و ناف/ آمدن بلند يعني
رسد/ ناف به كه تدبير سوء سبب به آيد پديد وkدت يوم از كه آن يكي,

چـون اّمـا آن, مانند و رفاده ربط به داد توان اص[ح اّيام همان در را اين [ع�ج]:
نپذيرد/ دوا شود مستحكم

شود اسبابشكافته از سببي به آنجا صفاق كه آن يكي, است: سبب پنج را دوم: نوع
آيد حاصل ناف در بلغمي رطوبت كه آن دوم, َكَند/ بر را ناف و آيد بيرون امعا و ثرب و
در چـه چـنان نـاف در شـود جـمع باد كه آن سّوم, [است]/ زقي استسقاء در چه چنان
آن پنجم, برويد/ زايد گوشت است ناف بر كه پوست زير كه آن چهارم, طبلي/ استسقاي
پوست زير و آيد بر وي از وخون شود استشكافته ناف به متصل كه شرياني يا رگي @كه

گردد/ جمع ناف محاذي [در]
او نشان بود, صفاق شكافتن نتّو, سبب ا@گر مث[ دارد; ع[متي اسباب] اين يك[از هر
الغمر عند و دردنكند و نمايد نرم لمس در و باشد بدن مشابهرنگ ناف كهرنگ است آن
روده و باشد شكافته نيز ثرب كه آنجا اّما گيرد; ازدياد استحمام از و گردد باز داخل به
محل به گشتن بر هنگام و امت[ بر خاصه كند درد كه است kزم گشته, نتّو موجب تنها
درد كه است آن او نشان باشد, بلغمي رطوبت [از] نتو سبب ا@گر و وي/ در افتد قراقر خود
ثقالت و بّراقيت اّما بود بدن همرنگ چه ا@گر و نمايد رطوبت ذي و نرم لمس در و نكند
و رطـوبت اجتماع و امت[ حسب به و نگردد باز سو درون حال هيچ به و باشد داشته
يا رگ شكافتن [از] نتو سبب ا@گر و باشد/ تزايد و ترقي در كه ميتواند جلد @گنجايش
گوشت او سبب ا@گر و نمايد/ سياه يا بنفسجي نتّو رنگ كه است آن او نشان بود, شريان
كمي [نتّو] و بود سخت غايت به كه است آن وي نشان باشد, رسته جا اين در كه بود زايد
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بادانگيز ازچيزهاي و باشد الملمس لين كه است آن او نشان بادبود, سببآن ا@گر و نگيرد/
رياضت/ و جوع از وكذلك بود كمتر شكن باد اشياي از و آرد انتفاخ و شود متضرر

از چه آن و نمايند/ رجوع البطن مراق فتق ع[ج به بود, فتق و قيل از چه آن ع�ج:
از چه آن و فرمايند/ توجه ريحي[@گذشت] و مايي قيلة در چه آن بر بود, ريح يا رطوبت
و قابض كه [يي] ادويه پس علق, ارسال به آرند بيرون موضع آن از خون بود, رگ انفتاح
بود, گوشت انبات از چه آن و نبرآيد/ ديگر تا نمايند استعمال بود عروق فّوهات مسّدد

خطر>/ فيه و القطع الي يحتاج <kنه وا@گذارند; را آن كه است آن اولي



٢٤٣ السرة نتو اندر دوم: فصل . امراضصفاق





٢٤٥ . امراضرحم



به كه بيماريهايي اندر يكم]: باب[بيستو [٢٦٢]

افتد رحم در مخصوصاستو زنان
او گوهر و مثانه برشكل عصباني ليفات از مولف است عضوي رحم, رحم]: [تشريح [٢٦٣]
كه امتداد و جنين ثقل از كه است آن جهت وي حسي بي و است/ حس بي و نرم و سپيد

است: طبقه دو آن, و نشود/ رنجيده است جنين ِعَظم kزم
خمل مشابه دارد حفرهها] [يعني مغا@كها و است بسيار رگها اندروني طبقه در
گردن اّما است/ كيسه دو گويا دارد تجويف دو طبقه, اين و جنين/ استمسا@ك جهت معده
انسانها] [يعني مردم در ميبندد صورت يكشكم به بچه دو لهذا و است واحد [رحم],
عدد بدان بچه بيشتر و باشد پستانها عدد به رحم تجاويِف را حيوانات ديگر رحم اّما
و ماسكه و جاذبه ليفهاي از اندروني, طبقة اين و آن/ جز و گربه و سگ چون آرند,

است/ بافته دافعه
را اين و او محافظت جهت را اندروني مرطبقة است غ[ف منزلة به بيروني طبقة اّما
از وي درازي و است روده باkي و مثانه زير [در] رحم موضع و بس/ و است جوف يك
انگشتان به نبود كم انگشت شش از منفذ اين درازي و فرج منفذ تا است ناف نزديك
باشد نرينه آلت اندازة به آن درازي و كوتاهي و نباشد زياده انگشت يازده از و صاحبش

گردد/ عميق و شود دراز نيز جماع كثرت سبب به و
تا نهاده برهم تو ايست عضله همچون او گردن يعني رحم عنق كه دانست بايد فايده: [٢٦٤]
وقت در كـه است آن از [و] دارد شـوق مـني جـذب بـه بـالطبع رحم و شد تواند دراز
كـه است قضيب و خايه شكل بر بتمامه رحم و فرج جانب به ميشود مايل مجامعت
و خايه كيس مثال به او تن و است قضيب جاي به او گردن [و] گشته منقلب سو اندرون
به ميل اندكي و است گرد و بزرگتر مرد خصية لكن است نرينه خاية مادينههمچون خاية
ميل پهنايي به و گرد و است زنكوچك آِن از و است كيسه يك در دو هر و دارد رازي



و جداست غشايي خصيه هر بر و رحم از خارج است موضوع فرج طرف دو هر به و دارد
دارند/ فصل و امتياز ازيكديگر

آن و دراز موري مثل بر است منفذي قضيب و خصيه ميان [در] مردان در كه چنان هم
است آمده kبا خصيه از مردان آِن از لكن است چنان هم نيز را زنان گويند, مني اوعية را
اندر و است آمده فرود قضيب مجراي به گرفته خم سه دو و كرده ميل مثانه گردن به و
و آيد/ اندر رحم به وي از مني تا است كرده ميل تهيگاه سوي به خايه از اوعيه اين زنان
تا دارند ثابت را رحم گردن و شود سخت جماع وقت كه است آن را زنان خايه ديگر نفع

شود/ ُمنَزل او در مرد نطفة
تمام او تجويف نشود رسيده تا و باشد دوشيزهكوچكتر و نارسيده زنان رحم فايده: [٢٦٥]
حالت در و ميباشد منضّم عادي حالت در رحم و شود/ وسيعتر زائيدن از پس و نگردد
جـنين غـذاي حـمل هـنگام در حيض] خون [يعني طمثي فضلة و ميگردد فراخ وkدت

ميگردد/ شير به مستحيل رضاع اوقات در و ميشود
عـبارت دوشـيزگي سـخت, رگهاي از شده تنيده فرج ميان كه تنگ غشاي فايده: [٢٦٦]

است/ آن دريدن و خرق از مراد بكارت ازالة و ازوست
به دارد مشاركت رحم آن, وساطت به و است آميخته رحم به دماغ از عصبي فايده: [٢٦٧]

نيست/ زياد وي در مذكور عصب كه زيرا نيست; قوي مشاركت اّما دماغ
فصل: چند بر است مشتمل باب, اين
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/Sterility; barrenness; sterile; barren القانون: قاموس /١

عقر��١ اندر فصل[اول]: [٢٦٨]

از كه آن دوم, بود/ زن جانب از كه آن يكي, است: قسم دو بر اين و ناشدن/ بچه يعني
بود/ مرد جانب

بود زن جانب از كه عقر در اّول: قسم [٢٦٩]

است: انواع اين
و سـازد سـرد را خـون و مـني [و] افتد رحم در سرد مزاج سوء كه آن اول: نوع [٢٧٠]
چون و بود رقيق و وسرخ آيد كم و آيد دير حيض خون كه است آن او ع[مت و خشك/
نشود دفع زود بلغمي كهخون زيرا گردد; منقطع طويل زمان به اّما باشد اندك ا@گرچه آيد
لون سپيدي بود, عام بدن تمام در سرد مزاج كه آنجا و باشد/ كم عانه در موي را كس اين و

بود/ پيدا است برودت لوازم از كه آن جز و ملمس سردي و
بـود, بلغم ماده ا@گر و مسخنات/ به كنند آن تبديل بود, ساده مزاج سوء ا@گر ع�ج:
بعده و رحم]/ در فرزجه جات[يعني حقنه و ايارجات به را آن سازند مستفَرغ نخستين
دواء و سنجرنيا و مثروديطوس آيد كار بدين چه آن و كوشند تبديل به آن] از پس [يعني
پية و قردمانا و هندي ساذج و ا@كليل و سنبل و زعفران و است/ آنخوردن مانند و المسك
آلوده بدان را صوف و آميخته هم به جمله ناردين روغن و بيضه زردي و ما@كيان و بط
و وقّنه ميعه و وجوزالسرو مّر و زرنيخسرخ ازحيض, شدن پا@ك از بعد و ساختن/ فرزجه

كردن/ تبخير الغار حّب
توسط به و اندازند آن در آتش و نهند ظرفي در را ادويه كه است آن تبخير طريق
باشد] دارو روي بر آن پهن طرف و رحم سمت به آن نوكباريك كه قيفي [يعني قمعي
و پوشند در ادويه اين بر و كنند سوراخ زير در را طغار كه باشد و رسانند/ رحم به را دود
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را ُقُبل و شود/ اندر دود تا بنشيند طغار بر داشته سوراخ مقابل را مخصوص محل [آن] زن
غذا, بهترين و گذاشتن/ رحم بر آتش محجمة كذا و دارد/ تمام نفع شستن حنظل طبيخ به
او بر كه نيمبرشت بيضة زردة و گرم توابل او در كه آن جز و طيور گوشت مطنجنة و قليه

بپاشند/ ساخته باريك انجره تخم يا دارچيني
و سـازد/ فـاسد و بسـوزد را مني و افتد رحم در گرم مزاج سوء كه آن دوم: نوع
پس بودن; بسيار عانه در موي و است حيض خون سياهي و غلظت و حرارت او, ع[مت

باشد/ پيدا زرديرنگ و kغري بود, بدن درتمام حرارت ا@گر
فوا@كه و ليمو و صندل و سيب و خشخاش و نيلوفر و بنفشه شربت جهتتبريد, ع�ج:
پيه و بيضه زردة و سازند غذا اسفاناخ و كدو و بزغاله و بره و بچه مرغ گوشت و بنوشند/
به دانند, غالب نيز صفرا كه آنجا و كنند/ فرزجه آميخته بنفشه روغن به بط و ما@كيان

مناسبه/ چيزهاي به كوشند او تنقيه
ع[مت و سازد/ راخشك مني و افتد رحم در خشك مزاج سوء كه آن سّوم: نوع
فـرج و بود عام خشكي ا@گر باشد بدن نحيْف و اندكي مگر نيايد حيض كه است آن او
خشك پوست كه ملمس نمايد چنان خشكي كثرت از كه باشد و ماند خشك هميشه

است/
شير و خورند/ فالودجات و چرب] [يعني دسمه اسپيدباجات ترطيب, جهت ع�ج:
بر ما@كيان و بط پيه و نيلوفر و كدو و بنفشه روغن و بنوشند/ نيلوفر و بنفشه شربت و تازه
مجموع يا فراديى بهدانه لعاب و زنان شير و گاو روغن و اّيل مغز و بمالند/ فرج در و مثانه

سازند/ فرزجه [و] آلوده [يي] لته به
او در و سازد/ ضعيف را آن ماسكة و افتد رحم در مزاجتر سوء كه آن چهارم: نوع
از كه است آن او ع[مت و ا@كثر/ در نايستد وي در مني سبب بدان و آيد پديد م[ستي
قرار ماه سه از بيشتر و شود ساقط گيرد حمل ا@گر و كند سي[ن رطوبت دايم رحم[بهطور]

نگيرد/
اغذيه و دارد/ تمام نفع جا اين در قيء و ايارجاتخورند/ رطوبت تنقية جهت ع�ج:
و شبت و انزروت و حنظل شحم و كنند/ تناول وخشك گرم ابازير به ق[يا چون ناشفه
فرزجه آلوده آن در صوف و آميزند عسل به ساخته عودباريك و زعفران و مّر و سماق
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و وسك سنبل و صعتر و اظفارالطيب و سرخ گل چون خوشبو ادوية طبيخ به و سازند/
كنند/ حقنه را رحم سليخه

رحم و مني و ريزد رحم بر سوداوي يا صفراوي يا بلغمي خلط كه آن پنجم: نوع
و صفراوي در زرد و بلغمي در است سپيد رطوبت آمدِن بر او, ع[مت و سازد/ فاسد را
نوع به تنبيه واسطه به اّما مذكورشد, سابقه انواع در ا@گر[چه] نوع اين و درسوداوي/ سياه

ميآيد/ گفته نيز مستقله
رحم, شدن پا@ك براي و عام/ تنقيه جهت مشروبات به كنند غالب خلط تنقية ع�ج:
از را, مـاده نكـند قبول ديگر تا رحم قوت جهت آن] از پس [يعني بعده و كنند/ حقنه

نمايند/ استعمال بود قابض و خوشبو چه هر حقنهجات و ضمادات و شيافات
ع[مت و گردد/ زياده پيه رحم و بدن در و افراط به شود فربه زن كه آن ششم: نوع
به و كند تنگي نفس حركت وقت و بايد چه آن از باشد بلند و بزرگ كهشكم است آن او
جنين گيرد, حمل ا@گر و باشد/ فرجتنگ و بايد ايذا آيد گرد درشكم كه غايط و باد اندك

مكان/ تنگي جهت افتد فرود شود برزگ و ك[ن چون
خورند/ كمتر غذا و دارند/ كار به مسهل و كنند/ فصد كردن kغر و تهزيل براي ع�ج:
اللّك دواء و نمايند/ مداومت بود مجفف چه هر و كموني و صغير اطريفل تناول بر و

هـر از زنـجبيل, و كرماني زيرة كوهي, كرفِس تخم دوقو, مغسول, لك كبير: اللّك دواء صفت /١
و جـنطيانا دانگ; چـهار و درم چهار يك هر از يابس, زوفاي و كمافيطوس درم; هشت يك
پانزده فّوه, درم; دوازده يك هر از سنبل و صبِرسقوطري درم; يك يك هر از مدحرج, زراوند
كندر, درم; شش يك هر از مقل, و اسارون الزريره, قصب مصطكي, سليخه, بلسان, حب درم;
هشت و بيست السوس, رّب نيم; و درم سه يك هر از طويل, زراوند و فلفل دار درم; چهار
سه سيساليوس, درم; ده يك هر از قسط, و فلفل درم; دو يك هر از اذخر, و جعده راوند, درم;
مثقال/ يك شربتي بسرشند عسل به بيخته و كوفته است دارو هشت و بيست كه] [را جمله درم,

و سختيجگر كه است آن دوا اين خاصّيت و دارد/ عجيب خاصيتي باب اين در @كبير��١
را بدن و براند بول و بگشايد سّده و دهد سود را امعا و استسقا و كند دور را معده و سپرز

بريزاند/ مثانه و گرده وسنگ كند بسيار kغِر زود
قسط مغسول, لك است: كبير منافع به قريب وي منافع كه صغير اللّك دواء صفت
پانزده چيني, راوند درم; ده يك هر از فلفل, و حلبه الغار حب ترمس, اذخر, فقاح تلخ,
به درم يك شربتي آميزند/ عسل به بيخته و كوفته است چيز هشت كه] [را جمله درم,
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گرم/ آب به يا افسنتين طبيخ
نماند [يي] فضله اعضا غذاي از كه حدي به افراط به شود jغر زن كه آن هفتم: نوع

جنين/ تغذية جهت كند تولد طمثي خون تا
و ورزند/ وسكون دعت و مسّمنهخورند ادوية و اغذيه فربهي, و تسمين جهت ع�ج:

آمد/ خواهد كتاب آخر در تسمين تدبير
شود/ بند اسباب از سببي به است جنين غذاي حيضكه خون كه آن هشتم: نوع

است/ حيض احتباس او ع[مت و
نمايند/ استعمال آيد گفته او احتباس در و است طمث مدّر چه هر ع�ج:

رديّه قروح يا ص�بت يا بواسير يا گرم ورم رحم در شود عارض كه آن نهم: نوع
س[مة و الرحم صحة اkمع الحبلkيُكون ان kيخفي <و نبندد/ صورت حمل سبب بدان و

افعاله>/
جويند/ آن فصول به به مسبِّ امراض ازين يك هر ع�ج و ع�مت

جنين استقرار و نطفه تمكن مانع و شود متولّد رحم در غليظ باد كه آن دهم: نوع
چيزهاي و بود منتفخ دايم فرج و ناف بين ما يعني تنه كه است آن او ع[مت و @گردد/
هـنگام [و] شود ساقط گردد بزرگ كه آن از پيش شود, حمل ا@گر و دهد ايذا بادانگيز

ميآيد/ بيرون مقعد از چه چنان آيد بيرون فرج از باد آواز مجامعت,
مـثل كند دفع را نفخ چه آن جميع و بنوشند انجير بيد روغن به اkصول ماء ع�ج:
محاجم وضع از شد گفته بارد رحم تدبير در كه آن جز و گلقند و باديان عرق و @گ[ب
اغذيه و اطليه و مروخات و فرزجات و حقنهها استعمال و گرم معجونهاي ا@كل و ناري

پرهيزند/ بادانگيز چيزهاي از و كاربرند به رياح منّقيه ادويه و
ظهور از پس اّما نبود حمل كه داد بايد وقتي انجير بيد روغن و اkصول ماء فايده:

الرحم/ منّقيات من kنها نشود; اسقاط بر معاون تا است kزم آن از احتراز حمل
قرنفل, قاقله, هيل, جوزبوا, درونج, زرنباد, نمايد: دفع را باد كه جوارشي صفت
درم; پـنج سـركه, بـه مـدبَّر زيـرة درم; دو يك هـر از زنـجبيل, و كـرفس تخم جواني,
به مثقال يك شربتي بسرشند عسل چندان دو با [و] بيخته و كوفته درم, نيم جندبيدستر,

گرم/ نيم آب
جزآن و ثولول يا رتقه يا صلب ورم رحم درفم شود عارض آنكه يازدهم: نوع
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بـه است مسـمي عقر نوع اين و باشد/ رحم به مني نزول مانع و رحم فم مسّدد چه هر
لمس/ حس به ميشود شناخته [موارد] اين از يك هر و الرحم/ انغ[ق

زيرا نانجامد; ديگر آفت به تا گذارند فرو kّا و بود ممكن ا@گر كنند سبب ازلة ع�ج:
خطر موجب اين و ا@كاله حاّدة ادوية به يا آهن به مگر نميشود امراض اين استيصال @كه

است/
مني وي در سبب بدان و شود منحرف فرج مقابل از رحم فم كه آن دوازدهم: نوع
انگشت به قابله وچون كند درد رحم مجامعت, هنگام كه است آن او ع[مت و نيايد/ در
غايط و بول و افتد زحير كه باشد و است/ مايل جهت كدام به كه يابد در كند, تفحص
يا است صلب ورم يا او سبب و نيست/ پوشيده سبب حسب به آثار ديگر و گردد/ حبس
آيد پديد وي شق رگهاييك در كه امت[يي يا افتد رحم شق دريك كه تقبض و تكاثف
به غليظه اخ[ط انصباب جهت شود عارض شق يك ليفهاي و رباطها در كه تمدد يا
جز و كشيدن گران چيزي و ترسيدن و جهيدن و برداشتن ِگران بار و آن الياف و رباط[ت

است/ اين محدثات از آيد گفته الرحم نتّو در كه آن
محاذِي جانب از كنند صافن فصد بود, رگها امتداد و امت[ اماله, سبب ا@گر ع�ج:
ماده, بغير و] تنهايي به [يعني صرف بود تكاثف و تقبض وي موجب ا@گر و مايله/ شّق
روغن كتان تخم و القرطم حب لب و حلبه و بابونه و انجير طبيخ به را ُقُبل كنند حقنه
روغن به و پخته كرنب برگ و بمالند ما@كيان و بط پية و بابونه غن رو و آميخته @كنجد
آْبزن و مرطِّب حمام و سازند/ حمول آلوده بدان را صوف و آميخته ما@كيان پيه و @كنجد

دارد/ تمام نفع رحم تكاثف و تقبض ازالة جهت
برند/ كار به ايارجات او, تنقية جهت رحم, بر بود رطوبات انصباب اماله موجب ا@گر
آن كند راست دايه يعني قابله كه بايد باشد, باقي مي[ن و شود زايل سبب هرگاه انتباه:
يا و قيروطي به كه بايد قابله انگشت و آيد فرج مقابل [در] رحم دهن كه تا انگشت به را

شود/ راجع آساني به و نرسد آسيب را رحم تا باشد آلوده شحوم به
پا@ك عّلت از رحم كه آن [يعني] خارجيه]; موانع از حادث [نازائي سيزدهم: نوع
استقرار مانع كه انجامد وقوع به چيزي نفسانيه يا خارجيه امور از اّما سالم بدن و شود
[از] بعد برخيزد سرعت به زن كه آن يكي, است: گونه چند اين و گردد/ جنين يا نطفه
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يا و گردد واقع عنيف حركت كه آن دوم, باشد/ نگرفته قرار رحم در مني هنوز و انزال
خلط استفراغ كه آن سّوم, نفسانيه/ يا بدنيه امور از امري به شود متاّلم يا ِكشد شديد جوع
مضّرت اّما شود: ساقط جنين سبب بدان و افتد اتفاق استحمام كثرت يا جماع كثرت يا
راه ضعف نيز رحم در آن مجاورات به و سازد ضعيف را روده كه است آن جهت استفراغ
او طبيعي اشتياق بر بنا خارج به را رحم ميكند متحرك كه آن از جماع كثرت اّما يابد/
استحمام كثرت اّما ميكند/ وساقط را جنين ميسازد كنده] منزعج[يعني مني[و] برجذب
هواي اشتياق به جنين كنندة] نيازمند [يعني محوج و است رحم مرخي و مزلق كه آن از

خارج/ به را رحم ميآرد حركت به بارد,
سقوط و عقر باعث اينها و فرح و حزن و خوف و است غضب نفسانيه, امور فايده:
بدني امور و انجامد/ سقوط به كه باشد نادر كه فرح خصوصا اkفراط; عند مگر نميشوند

كند/ ضعيف را رحم ماسكة كه است سقمي و مرضي هر شود, اسقاط موجب @كه
را حـبالي چـه آن و فرمايند/ احتراز نطفه استقرار مانع و مسقطه اسباب از ع�ج:

شد/ گفته نيز تقريبا چه ا@گر آيد] [@گفته اينان تدبير در مضراست,

بود مرد جانب از كه عقر در دوم: قسم [٢٧١]

است, نسوان با] [نزديكي بر موقوف او ظهور كه آن از اّما است, رجال امراض از اين
ارجاع جز به صورت اين در و اند غافل مقام اين از عوام ا@كثر و آمد/ بابنگاشته اين در
است مرد معيوب كه كند تفحص نخستين كه است kزم را طبيب پس زننكوشند; به سقم

است: گونه سه قسم, اين و كند/ تدارك او حسب به و زن يا
به شود معدوم آن از توليد استعداد و پذيرد ردائت مرد مني مزاج كه آن اول: نوع
بايد و تجمد/ و تبرد kنها البرودة اّما و يحترق kّنها الحرارة اّما برودت: يا حرارت واسطه
با را مرد اين كه آنجا مگر نميشود حمل مانع مني مزاج يبوست و رطوبت كه دانست
صورت اين در كه باشد مرد مني مزاج مشا@كل نيز او مني يا رحم مزاج كه افتد اتفاق زني
و باشد اندك و زرد مني كه است آن مني ع[متحرارت و فساد/ و ردائت ميگردد زياده
بوي مني از كه باشد و بود/ پيدا مزاج حرارت ع[مات ديگر و كند حرقت خروج هنگام
ع[مت و [باشد]/ يافته تمكن و باشد مفرط غريبه حرارت كه است وقتي اين و آيد بد
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ذ@كر بارها كه برودت ع[مات ديگر و باشد سپيد و رقيق مني كه است آن مني برودت
بود/ پيدا يافته

و مـوافـقه ادويـة و اغذيه به برودت و حرارت حسب به كنند مزاج تعديل ع�ج:
پذيرد اعتدال امتزاج به مني تا باشد مرد مزاج ضّد او مزاج كه آن عورات از نمايند اختيار

گيرد/ قرار رحم در و
رحم انتهاي] اقصي[يعني به مني سبب بدان و بود كوتاه كمره رباط كه آن دوم: نوع
باشد مايل يعني بود; خميده] ب[يعني محدَّ و متقّوس كمره, كه است آن او نشان و نرسد/
بلكه نشود پرتاب] بيرون به [يعني منرزق راست شكل] [به نيز بول و انثيين جانب به

است/ قضيب سر كمره, و آيد/ بر اسفل به مايل
پس آيد, پديد وي در نرمي كه تا بمالند روغنها و لعابها و مغزها و شحمها ع�ج:
استقامت كه تا بندند بر مستقيم هيئت به مستقيم چيزي بر و ُكنند راست و بكشند را آلت
پاره مقّوسه جانب از كه است] سزاوار [يعني شايد ندهد, سود تدبير اين ا@گر و شود/ راسخ
جراحت كه تا بدارند چنان هم و بندند بر و گذارند بر مستقيم چيزي بر و ُكنند قطع [يي]

شود/ به
يا شود كوفته انثيين رگهاي مث[ افتد; فتوري مرد مني آjت در كه آن سّوم: نوع
و <الكـي كـتاب فـي <البـقراط> كـماقال گـردد; بـريده است گـوش پِس كــه رگ دو آن

الّنسل>/ يبطل <قطعهما الجراحات>:
است/ ممكن غير اين: ع�ِج

مخصوص خاصيتي به يازن مرد منِي خلقت, اصل در كه باشد گاه كه بدان [تبصره]: [٢٧٢]
بعضي چه چنان نباشد مذكوره اسباب از ديگر سببي اين جز و نباشد انعقاد قابل كه شود
جـهت كـرد نـميتوان تـدارك را ايـن و است هـمين حقيقي عقر و نميآرند بار اشجار
به كه باشد دارد, سود [@كردن] آبستن در بالخاصيت كه [يي] ادويه اّما سبب/ مجهوليت

آيد/ نفعمند الهي مشيت حسب
اندازند آب در جدا جدا را دو هر مني يازن, است مرد از عقر كه آن امتحان در فايده: [٢٧٣]
درخت بيخ در يكي هر بول ديگر: باشد/ او از عقر ننشيند, فرو و ايستد آب بر كه كدام هر
راخشك درخت آن كه كدام هر بول پس جداجدا, اندازند همي كدو يا كاهو بوتة] [يعني



[يعني آوند در و بگيرند دانه هفت باق[ و جو و گندم از ديگر: باشد/ او از عقر سازد,
زن از هريك آونِد و باشند ميكرده بول آن بر تا بفرمايند و اندازند سفال جنس] از ظرفي
امتحان, اين و باشد/ او از عقر نرويد, كه كدام هر آوند در حبها پس باشد, جدا مرد و
اصـل در بـاشد افتاده توليد عدم خاصيت مني, در كه است عقر [نوع] اين به مخصوص

عقور/ [انواع] ديگر امتحان نه آفرينش
برادة يعني عاج نشارة حمل: قبول بر ميدهد ياري بالخاصيّت كه [يي] ادويه بيان [٢٧٤]
ازآن پيش يا جماع وقت فيل[در] بول داد/ديگر: نفع مثقالخوردن مقداريك فيل, دندان
او خـوردن گـويند سـيساليوس بـذر كه اkنجدان بذر ديگر: است/ اkثر عجيب نوشيدن
نفع طهر از بعد خرگوش ماية پنير خصوصا مايهها, پنير برداشتن ديگر: است/ مجّرب
و بان روغن و بلسان روغن و الثعلب خصية و سنبل و سگ از كه فرزجه ديگر: دارد/
بر معين دوغخوردن, با فادزهرحيواني ديگر: است/ مفيد باب اين در سازند سوسن روغن

است/ پسر حبل
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حبالي تدبير و ماده و نر ميان در فرق و ع4ماتحبل اندر فصل[دوم]: [٢٧٥]
احتباس و ميت جنين و مشيمه احتباس و وIدت عسر و كثرتاسقاط و
حيلة و وIدت از بعد آيد پديد رحم در كه وجع تدبيرتسكين و نفاس

را حبل ندهد ماندن كه آن و حبل كردن ساقط

آيد/ گفته جدا قسم به يك هر

ماده: و نر ميان فرق و حبل ع�مات در اّول: قسم [٢٧٦]

ما و پيوندد هم به رحم دهن و شود وخشك فرجتنگ كه است آن حبل ع[مات اّما
به و بود پسر حبل ا@گر خاصه ا@كراهكند, جماع از وزن گردد پيدا درد اندكي ناف و بينفرج
و حيض شدِن برطرف و جماع از بعد قشعريره چون آثار ديگر و شود/ متالم مجامعت
انگشت[يعني بدچون چيزهاي به ميل و غثيان و چشم بياض كمودت و سينه و سر سياهِي

آيد/ پديد آن جز و گل و زغال]
ا@كثر در و بود رنگين بول و نمايد صاف و خوب زن كهرنگ است آن نرينه, ع�مت
در جنين حركت و گرايد سرخي به پستان سِر و باشد چپ از ك[نتر راست سينة اوقات
آرزو خوردن لطيف چيزهاي و باشد الحركة خفيف زن, و شود محسوس راست جانب
و باشد پسر درشكمآيد, پس برخيزد زن كمِر از درد ا@گر وkدت هنگام كه گفتهاند و @كند/

باشد/ دختر برخيزد, فرج و ناف مابين از درد ا@گر
شود سياه سينه سِر و بود بطي حركت و برود رونقرنگ كه است آن مادينه, ع�مت
بيشتر جنين حركت حال ا@كثر در و بود سپيد قاروره و باشد راست از تر ك[ن چپ سينة و
بيشترخواهد غيره و گل رّديهچون چيزهاي زن و آيد بر كمتر وشكم بود چپ جانب به

شود/ عارض كاذب اشتهاي و
پنج آميزند سرد آب به عسل حبل, در افتد ا@گرشك كه گفته حكيم بقراط امتحان:
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ف[/ اّلا و باشد حامله افتد, ناف در پيچش و مغص ا@گر دهند: زن به وقتخواب مثقال[و]
ظرفي در آن جز يا عود افطار, از پيش شام وقت [و] گيرد روزه تا كه بفرمايند ديگر:
مركوز مجمر درين را] قيف [يعني قمع و بسوزند ندهد آمدن بر را آن بوي كه محفوظ
و باشد حامله يابد در زن خود بينِي در آن بوي ا@گر پس فرجآرند; در آن سر وديگر @كنند

ف[/ kّا
در و باشد حامله نيابد در خود باطن از آن بوي ا@گر پس سازد, حمول سير دانة ديگر:

است/ شرط روزه نيز اينجا
[@كه] بفرمايند كبود صوف به و آميزند عسل به و بكوبند را زراوند كه گفتهاند ديگر:
نيابد, مزه هيچ دهنخود در ا@گر پس هيچنخورد, روز ميانه تا و نهار بر صباح وقت بگيرد
ا@گر و باشد پسر يابد, شيرين طعِم ا@گر پس است; حامله مييابد طعم ا@گر و نباشد حامله

دختر/ باشد, تلخ [او] دهان مزة

حبالي تدبير در دوم: قسم [٢٧٧]

و جستن از را خود زن كه واجبست گيرد, صورت حبل كه گاه هر باردار/ زنان يعني
از و غـم و خوف و غضب و امت[ از و آن جز و كردن صيحه و دويدن و برداشتن بار
از پيش خصوصا نپردازد; مسهل و فصد به و دارد دور نمايد طمث ادرار كه اشيا خوردن
شنبر خيار به تليين جهت افتد, ضرورتي اسهال به جا آن و هفتم ماه از بعد و چهارم/ ماه
كرد توان آن تسكين حجامت به آيد, kزم اخراجخون كه آنجا و كند/ قناعت آن امثال و
مشي كه بايد را حامله و اندك/ اندك گيرند دفعات به خون كنند, فصد ا@گر و باشد/ بهتر

رود/ تحليل به فضول تا نماند افتاده و باشد ميكرده
زمان هر و بود @َكر الذَّ طويل و الجماع قوي زوج ا@گر است;خاصه مضّر جماع را حوامل
ترمس و كبر و لوبيا بادانگيزچون ايضاچيزهاي و رسد/ رحم به َذ@َكر سر جماعشود], [@كه
محفوظ سقوط از تا جنين حفظ جهت كه بايد و دارد/ ضرر كرفس و كنجد و نخود و
دواء و مـثروديطوس و تـرياق و آن مـانند و يـاقوتيه مفّرحات چون قلبيه ادوية ماند,
برودت و حرارت حسب به باشد ميكرده [مصرف] عسل و زرنباد و درونج و المسك
است/ نافع مويز و انار و امرود و بهي و سيب و يكساله بّرة گوشت و پا@كيزه نان و مزاج/
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kزم است], چنين هم غالبا [يعني اk@كثر هو و باشد بسيار مزلقه رطوبت كه آنجا اّما
پرهيزد/ استحمام و فوا@كه و اسپيدباج و مرقه از كه است

رحـم مـجاورت به امعا امت[ي كه زيرا نيست; خوب را حامله طبع قبض بالجمله,
مصروف عنايت او نرمي در بود, قبض به مايل طبع ا@گر پس ميرساند; مزاحمت را جنين
اسهال و حقنه و تعريق و ادرار مزلقه, رطوبت دفع جهت و مناسبه/ چيزهاي به دارند
گشايد, نرم حقنة به مطلب كه تا و نپردازند ادرار به آيد بر تعريق از كار تا و دارد/ صواب

نسازند/ مسهله مشروبات به
ميآيد: نوشته آن از يك هر تدبير افتد, بيشتر را ايشان كه عوارضات [٢٧٨]

لهذا معده; در اخ[ط اجتماع جهت افتد بيشتر را حبالي اين, و غثيان: و قيء تدبير
ماهنگذشته چهار هنوز ا@گر خاّصه اونكوشند; حبس و منع در مفرطنباشد, كه تا @گفتهاند
از و افتد ضعف خوف هرگاه ا@گر اّما ميشود/ مندفع كه است طمثي مواد كه زيرا باشد;
بدان است kزم او تسكين باشد, درگذشته ماه چهار از يا باشد جنين الم بيم تهوع @كثرت
و شبت به كردن قيء غثيان, دفع جهت و شد/ گفته غثيان و قيء باب در معده امراض چه
سواري و مشي مثل معتدل رياضت و آيد/ آسان قيء كه را [@كسي] آن دارد سود ترب تخم

اخ[ط/ تحليل جهت دارد نفع اندك
چه آن بايد] [@كه شد گفته مستقله فصل به معده امراض در نيز بد آرزوهاي تدبير

نمايند/ اخذ آن از بود حبالي حال مناسب
اين در [@كه] آرد خفقان و آيد حامله معدة سر در خلطي كه باشد گاه خفقان: تدبير
باشد/ صواب كردن معتدله رياضت و گرمجرعهجرعهخوردن گ[ب و گرم آب صورت

نمايند/ رجوع قلب امراض به نشود, دور قدر بدين ا@گر و
سـفوف و كموني معجون ميكند: دفع را آن و بگردد روده و معده در كه باد تدبير
معتدل حركت و غذا تقليل و دارد سود طعامخوردن باkي اندكي [@كه] او اشباه و مقوي

باشد/ بسيارنيك
و كنند/ ط[ آميخته هم به سركه و گل روغن شود: ظاهر پاي پشت بر كه ورم تدبير
و كرنب آب به حضض و كردن ضماد پخته كرنب برگ و است/ مفيد نيز سركه با نمك

دارد/ نفع كردن ط[ الثعلب عنب آب به فوفل و صندل صبر
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گل و خطمي لعاب آيد: پديد آن بيرون يا فرج اندرون كه جوشش و خارش تدبير
از هرچه كاسني و هندوانه آب و الثعلب عنب شيرة در و دوغ در و كردن ط[ سرشوي
فرج بيرون و درون و نشستن وي در [و] كرده حل وي] گلسرشوي[در همرسد, به اينها

دارد/ فايده آkئيدن مذكور دواء بدين
كشيده و شود ممتلي جنين گراني و بخار سبب به وشكم پشت عض[ت كه آن تدبير
ازپشك و ماليدن گل روغن اينصورت, در و آيد/ پديد وي در قوي ماندگي و اعيا و @گردد
عضلههاي و نمودن غذا تلطيف و كردن گرفتهتكميد پارچهيي در و پخته نان آردجو و بز

دارد/ سود ماليدن محكم بازو و كتف و گردن و پشت
و گلنار و عدس بگيرند دستور: بي و محّل بي شود ظاهر حبالي از كه خوني تدبير
و سازند آبزن وي آب از و بجوشانند سركه و آب در هليله و انجيرخشك و انار پوست
آن ساير و كهربا قرص بسيارآيد, ا@گرخون و نمايند/ ط[ عانه بر سائيده راباريك آن ثفل

نمايند/ استعمال تعالي ا� انشاء آيد گفته طمث افراط در چه
بر شيرين بادام روغن درم سه روز هر حامله كه بايد شروعشود, نهم ماه هرگاه فايده: [٢٧٩]
فـرزند كـند, چـنين ا@گـر كـه پـرهيزد غليظ و قابض و ترش چيزهاي از و بخورد نهار
كه بفرمايند رسد, وkدتنزديك اّيام هرگاه ايضا و پا@كيزگي/ غايت در و آرد بيزحمت
بر و آيد در باشند جوشانيده كتان تخم و شبت و حلبه و كرنب او در كه آبزن و حّمام در
روغن به قند حلوا و چرب اغذية و بمالند كنجد و بابونه و شبت روغن او پشت و شكم

شد/ خواهد گفته وkدت عسر تدبير و برآيد/ آساني به تا دهند خوردن بادام

اسقاط كثرت در سّوم: قسم [٢٨٠]

است: بسيار آن اسباب و افتادن/ حمل يعني
خلف/ سوي به خاّصه قويه, وثبة و سقطه و ضربه چون خارجيه يكي,

حرارت فرط و حمام در مقام طول و مفرط حزن و مفرط غضب چون نفسيه, دويم,
باشد و نيايد/ مّيسر وخوردنش شود مايل بدان دل كه ما@كوkت رايحه شم و هوا برودت و

انجامد/ اسقاط به ندرت سبيل بر مفرط فرِح @كه
امت[ فرط و استفراغ باشدخواه ازجوع خلّوخواه وفرط بيماريها بدنيه,چون سّوم,
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جماع/ فرط و تخمه و
بميرد يا باشد ضعيف جنين مث[ شود; اسقاط باعث جنين حال فساد كه آن چهارم,
كثرت و است مادر َأسقام كثرت جنين, مرض و سقم نشان و نمايد/ دفع را آن طبيعت پس
آن ضعف ع[مات خاّصترين از و حمل اّول از شير درور و حيض جريان و استفراغات

كند/ ضعيف حركت يا نكند حركت جنين كه است
چه چنان چنين حركت ماه چهار تا و شد حمل را شخصي فقير, اين عهد در حكايت:
باز حركت از جنين خود به خود ظاهر عارضة بي آن] از پس [يعني بعده مييافت, بايد
بود كرده پيدا ماه چهار اين در كه نمايي و نشو از فرونشست,بلكه باليدگي از وشكم ماند
درد يكباركي كه بود نهم ماه و شد تمام ماه هشت حالت همين به نهاده انحطاط به روي
غشار چون [و] آمد برون پيچيده غشايي در جنين و تمام شدت به آمد پديد وي درشكم
بايد چه چنان اعضا جميع و بود الخلقت تمام آوردند, بر آن از بچه و ساختند منخرق را
يافته راه فتور وي در كه سر و روي مگر رسيده كمال حّد به زايد نهم ماه به كه را طفلي
بيني سوراخ دو و جزدهن به روي صفحة در و ندارد گويااستخوان بود سرشليده تمام و بود
گردن بيخ در گوش دو هر و آن, جز و انف واقصي چشم از نمينمود ديگر چيزي ُخردتر
نيْش [و] بود سخت ثنايا وجايكاه بود كلفت] [يعني آ@كنده غايت به گردن و بودند رسته
حـمل مـدِت اين در و نداشت نفس آمد, بر چون و است دندان گويا كرده بر سر مانند

است/ نتايج مفيد اينحكايت, نداشت/ آزاري و علتي هيچ مادرش
و باشد كثيرالّرطوبت يا بود وسيعتر رحم دهن كه است آن آرد: اسقاط كه پنجم سبب

شود/ منزلق و رحم در نگيرد استقرار جنين عّلت بدين
مـوجب و افـتد رحم در رياح يا د مجمِّ بارِد يا محِرق حار مزاج سوء كه آن ششم,

شود/ اسقاط
باشد چنين اين, و انجامد اسقاط به است حمل kزمة كه طمث احتباس كه آن هفتم,
جنين سازد منزلق [و] گرفته ازدياد آنخون پس كند كمتر غذا جنين و بود بسيار @كهخون

را/
بقيه[يي] او غذاي از كه چنان اوگرسنه, اعضاي و بود kغر غايت به زن كه آن هشتم,
را آن طبيعت و شود ضعيف جنين پس است جنين غذاي كه طمث حصول جهت نماند
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سازد/ مندفع
شد/ گفته جدا فوايد كثرت بهر اّما است, بدنيه امور داخل چه ا@گر هفتم تا پنجم از

توان شود, همي ساقط او حمل سّوم و دوم ماه در و بود البدن معتدل كه زني فايده: [٢٨١]

م/ است/ درست جنين نگهدارندة معني به <مشابك> و است غلط تعبير اين /١

مخاطه به است مملو است حمل مشابه��١ كه او عروق فوهات يعني رحم ُنَقر كه دانست
كرد/ نميتواند جنين ضبط ماسكه سبب بدان و

بود نفسّيه يا خارجّيه اسباب از چه آن ع[مت اسقاط]: كثرت ع�ج و [ع�مت
آن/ از اجتناب او ع[ج و است ظاهر

به كه] است آن [او ع[ج [و] است باهر نيز او ع[مت بود, بدنيه اسباب از چه آن
رحم فم ارخاي كه باشد رطوبتي ا@گر مث� موافقه; چيزهاي به كوشند وي ازالة در تعجيل
شربت ,@ دانست توان دهان آب كثرت و آماسپلك و رحم رطوبت سي[ن از اين و @كند
دارچـيني و مـزعفر برنِج و متوبله ق[يا و نوشند بزوري شربت و ماءاkصول و بالنگو
دواء و نمايند/ تنقيه اياره و حبها به آيد, حاجت ا@گر و كنند/ عادت قيء به و خورند
كردن حقنه زنبق روغن و خلوق روغن و غاليه به رحم و دارد/ سود سنجرنيا و المسك
مـرواريـد درم; دو يك هر عقربي, درونج و زرنباد دارد: نفع معجون اين و است مفيد
به بيخته و كوفته درم, نيم يك هر سنبل, و اشنه درم; سه يك هر عود, و كهربا ناسفته,
تخم درم; نيم جندبيدستر, كند: عمل همين كه سفوفي مثقال/ يك شربتي بسرشند عسل
بيخته و كوفته درم سه هريك وخولنجان, انجدان نانخواه,صعتر, باديان,انيسون, @كرفس,

نمايند/ سفوف] استفاف[يعني درم يك
و قراقر و ناف زير و عانه انتفاخ از اين و شود متمكن رحم در كه باشد غليظ بادي ا@گر
كه] است آن [او ع[ج دانست, توان نّفاخ اطعمه از شدن متاذي و هضم سوء و معده نفخ
غذا, و دارد سود ماءاkصول و بنوشند/ گلنگبين و كرفس تخم و انيسون و باديان از ج[بي
ناردين و خيري و زنبق روغن و سازند تيهو و گوشتكبك و شيرةخسكدانه با نخوداب
حلتيت, درونج, زرنباد, آن: صفت دارد: سود معجون اين و بمالند/ ُقُبل و عانه و قطن بر
و كـوفته دانگـي, مسك, درم; دو زنجبيل, درمي; يك هر طباشير, و مازو جندبيدستر,

است/ مفيد خوردن نارجيل و وشكر نمايند/ ميل مثقال يك و آميزند عسل با بيخته
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آن [او ع[ج پيداست, بدن kغري و نحافت از اين و باشد اسقاط سبب زن هزال ا@گر
روغـن و بخورانند شكر و گاو روغن و عصيده و هريسه چون مسمنه اغذية كه] است

دارد/ سود نمودن معتدل استحمام غذا از بعد و ماليدن بدن بر بادام بنفشه
ذ@كر بارها كه مزاج و وقت رعايت مع كوشند وي ازالة به موجببود, سببيديگر ا@گر

يافته/
تسهيل جهت اّما شد; مذكور عقر در كه است همان ا@كثر در اسقاط, موجبات تنبيه: [٢٨٢]
كه مقاصد باقي تحصيل در بالجمله, نموده/ ذ@كر نيز عليحده قسم به الّطلب, عند مطلب

نمايند/ رجوع عقر به باشد اسقاط به متعلق

/Difficulty in labour; dystocia; mogitocia القانون: قاموس /١

وjدت��١ عسر در چهارم: قسم [٢٨٣]

است: گونه چند بر اين
رحم فم اتساع عدم از مسلك ضيق و رحم ِصَغر و زن فربهي سبب به كه آن يكي:
حركت خود در زن كردن نامحسوس از] را دافعه ضعف دافعه[@كه ضعف و بايد چنانچه

دانست/ توان ـ شايد كه چنان اخراج@ـ
پشت و شكم بر گاو ساق مغز و بّط و مرغ پية و زيت و زنبق و بنفشه روغن ع�ج:
اين در را آن و بجوشانند آب در الملك ا@كليل و مرزنگوش و شبت و بابونه و بمالند/
نـبات و بـجوشانند پـرسياوشان و مشكطرامشـيع و باشد/ ناف تا آب كه چنان بنشانند
عطسه چون و كنند عطسه كندشتحريك و جندبيدستر و شونيز به و بنوشانند/ آميخته
مدد جنين اخراج به و افتد سو درون دفع قوت تا بگيرند را آن بيني و دهن گيرد, آمدن
است/ مفيد نوشيدن فربه شوربايمرغ و دارد/ نفع كردن دود وخر استر و اسب سم و دهد/
و برد وجود از اين و شود/ رحم فم تكاثف موجب برودتي يا سرد هواي كه آن دوم,

دانست/ آن تواند رحم فم تكاثف
ذ@كر كه ملّينه مسّخنة ادهان و نشانند گرمسبك نيم آب در و برند گرم حّمام به ع�ج:

سازند/ فرزجه عسل به و بمالند يافت
در كه ايست پرده مشيمه كه دانست بايد شود/ عسر سبب مشيمه سطبري كه آن سّوم,
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و صلبتر اّما دانه كدو كيسه چون هم آن حفظ جهت ميشود جنينمتكون ِگرد بر رحم
جنين و بشكافد پرده اين باشد, قوي و كند آمدن بر حركِت چون جنين و است آن از بهتر
بود سبطر غايت به پرده اين ا@گر پس برآيد; مشيمه آن] از پس [يعني بعده آيد ويبرون از
آن حصول عدم و حركتخروج تعب از جنين تا كنند آن تدبير زودي, به نشود وشكافته

آن/ بر وقوف عدم و جهل از شدند ه[@ك سبب همين به كس بسيار و نشود ه[@ك
آن نيز پا@كي به راست دست به و بكشد چپ دست به را مشيمه كه بايد را دايه ع�ج:
نرساند/ اذيت جنين و حامله به مشيمه قطع حين تا بايد قابله كار اين جهت و كند پاره را
كه است آن باشد الوkدت متعسر كه آن خاصه حبالي حق در صواب طريق فايده: [٢٨٤]
آبزن در و ريزند بسيار او سر بر گرم آب و برند گرم حّمام به آيد پديد وضع آثار چون
از يكبار به و نشيند قدمها بر پس برود چند گامي كه بفرمايند و نمايند تدهين و نشانند
روغن يا كتان روغن يا كتان تخم لعاب قابله آنگاه كند چنين نوبت چند [و] بجهد جاي
و بمالد رحم فم در آميخته بنفشه روغن با پيهمرغ يا بط پية يا بادام كنجارة شيرة يا بادام
ا@گر و كند خالي غايط و بول از را خود درد, غلبه از پيش كه بايد را زن و ويچكاند/ در
شورباي به پيشتر روز چند از و گشود/ بايد او طبع حّمام در نرم حقنة به بود قبض شكم
نمايد حذر سرديها و ترشيها و سرد آب از و نمايد غذا تقليل و كند قناعت نرم و چرب
آيد درد چون و نرساند/ اسفل به سرديها وجه هيچ به و ورزد گرمسكونت مسكن در و
بيند باطن در زور ميل تا و دهد زور پاي بر و كشد فرو دم و ندهد آواز و نمايد مصابرت
به گفتهاند مجّرب اطبا ا@كثر كه را معجون اين و نگمارد/ بدان را خود تكلف به زنهار [و]
نيم يك هر ابهل, و دارچيني مثقالي; يك هر ميعه, و جندبيدستر آن: صفت دارد: @كار
حل گرم العسل ماء در يا آب در حاجت قدر به و بسرشند عسل به بيخته و كوفته مثقال

بخورند/ @كرده
فـقدان و گرمي وجود از اين و شود عسر سبب مزاج و هوا حرارت كه آن چهارم,

شود/ معلوم اسباب ديگر
ترنجبين با انارين آب و بمالند پشت و برشكم گ[ب و صندلين و بنفشه روغن ع�ج:
تدابير اينصورت, در و بدارند/ معتدل جاي به و فرمايند احتراز مسخنات از و بنوشانند

است/ منع همه مذكوره مسخنة
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مغناطيس كهسنگ بدان دارد: سود را عسر بالخاصّيت كه [يي] ادويه تعداد در فايده: [٢٨٥]
پوست مثقال چهار ا@گر و است/ مفيد بستن راست زانوي به بسد و گرفتن چپ دست به
اخراج الفور في بنوشانند, نخوداب يا بنفشه شربت به و بپزند و بكوبند نرم شنبر خيار
بخورانند آن آب و بجوشانند [و] كوفته را آن ا@گر و است/ مجّرب [و] كند مشيمه و جنين
آميخته جندبيدستر با حلتيت و كند/ آسان [را] زادن دارچينيخوردن, و كند/ عمل همين
خصوص دارند; باز را حوامل طيب, شم بر] مداومت [يعني ٕادمان از و است/ اkثر عظيم

الوkدة/ يعسر kنه حمل; وضع عند
مجّرب جنين اخراج در كردن دود فرج زير [در] مار پوست يعني الحّيه سلخ انتباه:
سازد/ ه[@ك را جنين ردائتخود از كه باشد گاه كه آن بهر كرد; استعمال نشايد اّما است
كـه دانست تـوان بماند, پيوسته روز چهار تا زايمان] درد [يعني طلق هرگاه فايده: [٢٨٦]

كرد/ بايد آن تدارك زودي به [و] شده ه[@ك جنين

مرده جنين و محتبسه مشيمة اخراج در پنجم: قسم [٢٨٧]

ريسماْن كه او ع[قة و نيايد بر مشيمه اّما آيد بر طفل يا بميرد شكم در جنين هرگاه
تـا تـعجيل بـه كنند سعي اينها اخراج در شود, گسسته است طفل و او ميان [در] مانند
در نشود محسوس حركت[او] كه است آن جنين مردن ع[مت و ه[@كنگردد/ موجب

زند/ پي] در پي [يعني متواتر نفِس و شوند سرد حامله اطراِف و شكم
يك هر پودينه, و ترمس درم; سه يك هر ابهل, و پرسياوشان مشكطرامشيع, ع�ج:
تا ببويانند شونيز و كندش و بنوشانند/ ساخته شيرين نبات مثقال ده با و بجوشانند درم ده
في ما اخراج به و افتد اندرون او قوت تا بگيرند را آن بيني و دهن پس گيرد آمدن عطسه
گـاو زهـرة بـه و بكـوبند ابهل و حرف و ترمس و زراوند و كندر و دهد/ ياري الّرحم
مّر, درم; سه يك هر ُسدابخشك, و قسط و حنظل شحم و كنند/ استعمال و بسرشند
و بارزد و مّر و نمايند ط[ عانه و ناف بر سرشته گاو زهرة به بيخته و كوفته درم, يك
مـجمر بر و بسازند قرصها نموده, خمير گاو زهرة به كرنب و جندبيدستر و جاوشير
به آن دود سوراخ] مياْن [يعني الوسط مثقوب طغاري توسط به و بسوزند منقل] [يعني
آن از درم سه و سارند حب و بگيرند مساوي سكبينج و جاوشير مّر, ديگر: رسانند/ فرج
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نمايد/ الّرحم مافي اخراج بخورانند
[و] كـوفته نـرم [هـم], بـرابـر يك هر از حنظل, شحم و سداب عود, قطران, ديگر:

كند/ ساقط جنين [@كه] سازند فرزجه
و آميزند هم به و بگيرند مساوي گاو زهرة و سپيد قند جاوشير,جندبيدستر, ديگر:
في شد گفته كه قانوني به كنند عطسه زمانيتحريك از پس و بدهند گرم آب با درم يك

كند/ مشيمه و جنين اخراج الفور
برآرد/ زود كنند, تبخير ا@گر يكجا يا فراديى كبوتر سرگين و مار پوست ديگر:

برون را] مشيمه و [جنين و كند اندر دست دايه كه بايد برنيايد, تدابير بدين هرگاه
نرسد/ آفت را ديگر عضوي كه گونهاي] به [يعني نهجي به @ِكشد

آرند; برون كرده پاره پاره را آن ميت, جنين اخراج در ندهد سود كه آنجا فايده: [٢٨٨]
ديگر به مطلب كه آن تا پس عظيم/ خطر فيه و اند/ واقف كار اين قابلههاي چه چنان

نكنند/ توجه عمل بدين آيد بر تدابير

/Restraint القانون: قاموس /١

نفاس احتباس��١ در ششم: قسم [٢٨٩]

او مدت و گويند نفاس را آن شود, ظاهر بچه آمدن بر عقب كه خوني كه دانست بايد
تا روز پنج و سي درانثي, و بود روز سي تا روز پانزده َذ@كَر, در بود: مختلف انثي و ذ@كر در
امراض همان باشد, الّدفع واجب كه آن حال و نيامد وتيره بدين چه آن و باشد/ روز چهل
او ادرار بـه كـه است kزم صورت اين در كند/ احداث شود طمث احتباس از كه ردّيه
باديان, كرفس, تخم دارد: سود دوا اين و است/ مذكور طمث احتباس در چه بدان @كوشند
و زوفا و مقل تبخير و بنوشانند/ آميخته نبات و بجوشانند مشكطرامشيع و پرسياوشان

دارد/ سود خردل و علكالبطم و حرمل
از پس كه باشد نداشته بسيار وخون بود kغر و ضعيف زن كه باشد گاه كه بدان فايده: [٢٩٠]

نيست/ تدبير به محتاج و دارد كمتر ضرِر اين, و آيد بر وkدت
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وjدت از بعد افتد رحم در كه وجع تسكين تدبير در هفتم: قسم [٢٩١]

ديگر: كنند/ دود خر و استر سم و بنوشانند جو كشك شورباي و ماءاkصول شربت
بنشاند/ رحم لذع [تا] بشويند را فرج يا كنند حقنه را رحم آب بدان و بجوشانند كتان تخم
بجوشانند اذخر ديگر: دارد/ نفع كردن حقنه را رحم و ُشستن ُقُبل خر ماده شير به ديگر: و
را رحم بدان و بنوشند سليخه طبيخ ديگر: بنوشند/ صعتر آب ديگر: بنوشند/ وي آب و
پوست ديگر: شود/ زايل آيد پديد حيض از پيش و وkدت از بعد كه درد [تا] كنند حقنه
حقنه رحم به و نوشيدن خبازي طبيخ ديگر: كند/ زايل بود گرمي از كه درد جوخوردن,
ا@گرسختي خاصه داشتنسوددارد; بر و ماليدن نسرين روغن است/ديگر: درد مزيل @كردن,
به تا اّما بنشاند عظيم درد بنوشند اندكي خشخاش پوست آب ديگر: باشد/ رحم فم بر نيز
بند را خون اّما است وجع مسّكن چه ا@گر كه زيرا ندهند; را اين كارگشايد ديگر دواي
حبس جهت آن] از پس [يعني بعده كند وجع تسكين نخستين كه باشد سبب بدين و ميكند

آيد/ پديد اول از قويتر درد نفاس
و دهد ياري رطوبات و نفاس اخراج در و دارد سود را رحم فم سختي و درد كه دوايي
هم به حصه, دو آدمي, يا خر شير حصه; يك كرده, صاف عسل نمايد: پا@ك را رحم قرح
پارچه پس عسل, در شود جذب شير تدريج به تا نهند قليلالحدت آتشأخگِر بر آميخته

سازند/ فرزجه آلوده بدان بنبه يا صوف و
نيز او تسكين پديدآيد, رحم در مجامعت عند و حيض آمدن از پيش كه وجعي فايده: [٢٩٢]

قسم/ اين در آمد گفته كه كنند نهج همين به

جنين افكندن و كردن ساقط در هشتم: قسم [٢٩٣]

او در جان ا@گر خاصه نبايدشد, امر اين نيفتدمرتكب قوي ضرورتي كه تا دانست بايد
كند/ كفايت شد گفته شمهيي و است جنين اخراج بهر چه هر كار, اين براي و باشد افتاده
اين ا@گر خاصه حالبچهبيفكند; در [@كه] رسانند رحم فم به تافته كاغذ از پليته ديگر:

باشند/ كرده آلوده گاو زهرة به يا او طبيخ و حنظل آب به يا قطران به را كاغذ پليتة
بيفكند/ بچه برداشتن, بلسان روغن و برداشتن و خوردن اسپند هزار تخم ديگر:

بر پاي حامله زن ا@گر كه گفتهاند و است/ مجّرب مريم بخور و بارزد و انگزد ديگر:



٢٦٧ ماده و نر ميان در فرق و حبل ع:مات دوم: فصل . امراضرحم

كند/ ساقط بچه كه باشد بيم نهد, مريم بخور
بيفكند/ بردارند آلوده بدان پيه يا ُكنند ط[ شكم بر ا@گر مريم بخور عصارة ديگر:

ساختن فرزجه كرده بدانتر پاره پشم و كردن حقنه رحم در حنظل برگ عصارة ديگر:
است/ مجرب

است/ مقرر حمو  و حقنا عرطنيثا عصارة ديگر:
كند/ ساقط الفور في بخورد درم سه سوده, پارسِي اشنان ديگر:
بيفكند/ بخورانند, پيوسته روز چند شاهتره و افسنتين ديگر:

سـداب درم; نـيم انگـزد, مـركب: دواء صفت است: مزاج محروري مناسب دوا اين
طبيخ با شبانگاه و بامداد و است شربت كه]يك [را جمله درم; مّر,يك درم; سه خشك,

بيفكند/ بچه [تا] بدهند ابهل
است/ مجّرب باب اين در اربعه ترياق ديگر:

را اشق درم, سه اشق, درم; ده سوده, نوشادر است: قوي غايت به و دارد نفع كه شيافي
سازند شياف و بسرشند آن در را نوشادر و كنند حل بود مناسب كه چيزيديگر يا آب در
بالش بر او و بدارند شب تمام و نهند رحم دهن در آن از يكي و خرما خستة از درازتر

بخسبد/ شب تمام افراشته رانها
افكند/ فرود البته شود اندر رحم به آن دود چه چنان كردن دود مار پوست ديگر:

آميخته سرد آب من نيم با وقيه يك سوده, خطمي دارد: سود را مزاج گرم كه ديگر:
بلغزاند/ را بچه [@كه] بنوشانند

روغن به او شكم و برند حّمام به را] [زن نخستين بيفكنند, بچه خواهند چون فايده: [٢٩٤]
[يعني بعده فرمايند منع قوابضات از و دهند چرب شورباي و بمالند كنجد يا انجيز بيد

آيد/ بر بيرنج و آساني به مطلب تا برند به@كار مسقطات آن] از پس
قربت كرده ط[ قضيب بر وشوهر بسايند و كنند سدابتر آب با قدري سقمونيا ديگر:

بيفتد/ بچه @كند
آب آن صباح و شب يك بخيسانند آب در درم بيست مقدار [به] كوفته كنجد ديگر:

بلغزد/ بچه بنوشند نموده صافي [را]
تركي, ا@گير برنجاسف, مشكطرامشيع, آرد: برون مشيمه و مرده و زنده بچة كه ديگر
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عـود جعده, فراسيون, حلبه, هليون, تخم مرزنگوش, فوتنج, نانخواه, سليخه, تلخ, قسط
از بعد و نشانند/ وي در را زن و بجوشانند را جمله جزوي, يك هر از اسارون, و بلسان
كـدام هر خردل و البطم علك و وصعتر حرمل و زوفا و مقل كه است واجب اسقاط

نگردد/ غليظ و شود سايل خون تا رسانند رحم به او بخور و بسوزند شود موجود

/Contraceptive القانون: قاموس /١

پذيرفتن��١ حمل از داشتن باز تدبير در نهم: قسم [٢٩٥]

او رانهاي و نكشد اندر جماعتنگ هنگام را زن مرد كه است آن اين در كليه [قانون]
تا كه كند جهد و دارد كشيده سو برون تواند كه چندان را آلت انزال هنگام و ندارد بر بلند
به كه بفرمايد را عورت و شود جدا زود انزال از پس و نيفتد اتفاق زن انزال با آن انزال
تا آورد عطسه و بپرد] جلو به [يعني جهد پيش پيش بار ُنه يا بار هفت و برخيزد سرعت
و بلغزاند را مني كنند, چرب كنجد روغن به قضيب سر ا@گر و افتد/ فرود رحم از مني @كه

ندهد/ آويخته رحم در
او در سـوده يـماني شب و بكوبند ميباشد انار دانههاي ميان كه زرد گوشت ديگر:
دارد/ باز آبستن از [@كه] سازد حمول زن آن بعد و جماع از پيش و سازند شياف و آميزند
سرگين و برداشتن مباشرت از پيش نعناع و نهادن ُقُبل در جماع از بعد فلفل ديگر:

ميكند/ كل منع ساختن فرزجه شهد با موش
نشود/ آبستن هرگز بنوشند/ آميخته تافته آهن آب با اشتر بول ا@گر ديگر:

و نپذيرد/ حمل عمر تمام بخورانند, را زن شهد با و كنند فيلخشك سرگين ا@گر ديگر:
دست و آميزند حنا با جنطيانا ا@گر گفتهاند و مينمايد/ حمل منع نيز برداشتن فيل سرگين

ننمايد/ حيض احتباس و كند حمل منع كنند, خضاب بدان زن
در بمالد, خود بدن تمام در عورت ا@گر باشد نخستين فرزند از كه نفاس خون ديگر:

نگيرد/ بار خود عمر
پارچهييباريك[يعني اkنزال عند كه است آن حيل آسانترين و بهترين و نيكوترين
ميان در مني تا كشد برون را آن فراغ از بعد و نمايد دخول و پيچد در قضيب بر نازك]

آيد/ برون پارچه



/Spurious pregnancy; pseudocyesis; false pregnancy القانون: قاموس /١

رجا��١ اندر فصل[سوم]: [٢٩٦]

تغير و طمث احتباس از نمايد رو حباليى احوال به شبيه حالتي را زن كه است آن وي
شكم كه باشد و پستان انتفاخ و رحم فم انضمام و جماع و طعام شهوت سقوط و رنگ
قـبيل [از] حـركتي و شـود محسوس آن] [در سختي و حبالي شكم همچون شود بزرگ
به] [شكم وي, بر دهند] فشار [يعني كنند اعتماد دست به چون و آيد پديد جنين حركت
زايل ع[ج هيچ به كه باشد گاه است: مختلف احوال را مرض اين و كند/ ميل چپا و راستا
مثل وي در كه باشد گاه و گردد/ منجر استسقا به كه باشد گاه و بماند/ عمر آخر تا و نشود
بر بسيار باد يا شود جدا فض[ت و رطوبت با گوشت پارهيي او از و شود ظاهر زائيدن درد

نگردد/ ظاهر هيچ يا آيد
استعداد او از كه مزاجي و شود متعفن غريبه حرارت سبب به رجا مادة كه باشد بسيار
صورت به ماده آن پس نمايد نفس قبول و آيد پديد وي در شد تواند حيواني نفس قبول
پشت يعنيسنگ سلحفات صورت بر زني كه كردهاند مشاهده چه چنان آيد; بر حيواني
آرد فرزند مرغ شكل بر ديگر زني ميكرد/ حركت و حس چند ساعتي آن, و زائيد جنين
آن كه است آن ا@كثر بالجمله, گشته/ مسموع بسيار نقلهاي وكذلك داشت/ بازو دو @كه

ناقص@الخلقة/ انسان صورت ميكند ا@كتساب متعفنه مواد
با شكم عّلت, اين در كه است آن است كاذب حبل كه رجا در و صادق حبل در فرق [٢٩٧]
جنين حركت مثل او حركت و باشند مترّهل و ُسست پايها و دستها و بود ص[بت
كه آن بخ[ف ُكند; انتقال موضعي به موضعي از نهند, شكم بر دست هرگاه بلكه نباشد,
بلكه بماند; سال پنج و سال چهار تا و گذرد در وضع زمان و نمايد حركت خود به بچه
امتداد و ع[ج اهمال سبب به علت, اين و نميپذيرد/ دوا و ميماند عمر تمام را بعضي

ميكشد/ استسقا به زمان



ا@كبري طب ٢٧٠

بـه مـخصوص كـه وصـ[بت جسـائت وجـود از است ظاهر استسقا و رجا در فرق [٢٩٨]
است/ استسقا به مخصوص كه ع[مات عدم و رجاست

است: گونه چند مرض, اين
باز طمث سبب بدان و پديدآيد صلب ورم او جرم يا رحم فم در كه آن اّول: نوع

آيد/ پديد اوست خور در كه اعراض ديگر و ايستد
آيد/ گفته باشد صلب كه رحم اورام در كه است همان او: ع�ج و ع�مت

رود تحليل به پس شديد حرارت مع ريزد رحم بر بسيار اخ�ط كه آن دوم: نوع
به كثيفه مادة اين كه باشد و بماند/ شده كثيف و غليظ مابقي و است لطيف چه آن او از
[يـعني ّمـا صورٍت ذي گوشتي] [يعني لحميه قطعهيي شكل كند ا@كتسباب حرارت عمل
رجا آن عقب و رحم در است گرم مزاج سوء وقوع او, ع[مت و اندك]/ صورتي داراي

است/ قسم اين شاهد رحم نواحي گرمِي و آمدن پديد
كه آن از بعد و كنند صافن و باسليق فصد بود, دموي امت[ي و حرارت ا@گر ع�ج:
به اkصول ماء روز هر [در] نضج جهت باشد, بوده ديگر مادهيي يا شود زايل حرارت
انيسون و كشوث تخم و كاسني تخم و باديان تخم طبيخ و بدهند آميخته انجير بيد روغن
منتن حّب و اياره حّب به را ماده سازند مستفرغ نضج, حصول از پس و دارد/ سود با@گلقند
تنقيه, از پس و دارد/ سود جالينوس ايارج و لوغاذيا ايارج و دفعه/ چند به حّبسكبينج و
و ترمس طبيخ يا دهند اربعه ترياق و دواءالكركم و دحمرثا ماده, استيصال و قلع جهت
و صـعتر و زيره و بود/ ميت جنين آرندة برون چه هر آن جز و مشكطرامشيع و ابهل
و وخيري ياسمين روغن و نمايند/ ضماد برشكم كرفس آب به وجاوشير بابونه و قردمانا
ابهلخوردن آب به مّر قرص و فرمايند/ كردهتكميد گرم ونمك خا@كستر و بمالند/ سداب
حـيض مـدرة حـموkِت و مشروبات از آيد گفته طمث احتباس در هرچه و دارد/ نفع
بنوشانند, را زن هفته يك آب قدح يك يا ابهل درم دو ا@گر كه گفتهاند و است/ سودمند

نمايد/ اسقاط را رجا و جنين
و نـيابد/ تـحليل و شـود محتبس رحم طبقات در غليظ باد كه آن سّوم: نوع

شدن/ پيدا طبلي استسقاء ع[مات و است انتفاخ و تمدد او, ع[مت
و حقنه و معجون و ضماد از نفخ كاسرات و دهند/ اkصول ماء و بزوري شربت ع�ج:



و برند/ كار به شد گفته ريحي قولنج و طبلي استسقاء در چه آن و نمايند استعمال شافه
سفوف اين و سازند/ كبوتر يا مرغ گوشت از مطنجنه و آميخته گرم توابل با نخوداب غذا,
زنجبيل نانخواه, درم; نه كرده, درسركهتر زيرة درم; ده كرفس, تخم صفته: است: سودمند
درم دو از و آميزند قند [آن] چنداِن هم [با] بيخته و كوفته درم, چهار يك هر انيسون, و

نمايند/ ميل درم سه تا
آِب بر رحم شود مشتمل وي در كه باشد جماعي رجا سبب كه آن چهارم: نوع
حال و رساند بهره غذا از و شود مشتمل زن آب بر رحم چون كه است ظاهر و فقط/ زن
ع[مت و ناقص/ صورتي وي در ميشود متخلق باشد, خالي ذ@كورّيت قّوت از ماده كه آن

نباشد/ است ثلثه انواع به مخصوص چه آن كه است آن وي
اسقاط كه دوائي نمايند/ استعمال شد گفته جنين و مشيمه اخراج براي چه هر ع�ج:
هر از جاوشير, و قنه مّر, نمايد: آسان زائيدن دشوارِي و براند حيض و رجا و كند چنين
تخم ديگر: باديان/ آب يا كرفس آب به درم دو [آن], شربت كنند], [اخذ مساوي يك
افتد/ استبرون رحم در آنچه [@كه] سازد درمفرزجه دو مقدار آن[به] ياشكوفة @كرنب
هندي به كه زرنباد پس آيد جوش به تا گذارند آتش بر نهاده سفال بر يماني شب ديگر:
هم به و بپاشند باشد جوش و ت[طم در هنوز كه شّب در ساخته باريك گويند نركچور
شياف آن از تر حجمباريك در و خنصر طول مقدار [به] و آرند فرود آتش از و آميزند
و بود رحم اندر شياف حصة سه كه چنان نهند رحم در آن از يكي تا بفرمايند و سازند
شود kحق كه وجعي و المي [از] و دارد نهاده روز سه تا و باشد برون [آن] حصة يك
ديگر: است/ مجرب و آمد بر بالكلخواهد است رحم در آنچه سّوم روز كه خوفنكند

بردارند/ و بسازند شياف و برابر گاو زهزة به يك هر از خربق, و جاوشير مّرمّكي,
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/Polymenorrhea; polymenorrhagia القانون: قاموس /١

كثرتطمث��١ اندر فصل[چهارم]: [٢٩٩]

خـون حيض ايام در كه آن يكي, است: وجه دو بر اين و حيض/ سي[ن افراط يعني
ايام غير در يا باشد باقي اّماسي[نخون گذرد در حيض ايام ا@گرچه كه آن دوم, آيد/ بسيار
اخت[ف بحسب مرض اين و گويند/ استحاضه را اين و گردد مستمر و آيد پديد حيض

است: نوع چند بر سبب
ع[مت و طريق/ بدين نمايد دفع را آن طبيعت و شود بسيار خون كه آن اّول: نوع
آمدن بر وجود با و رگها پري و درور و دو هر سرخي و است بدن و روي امت[ي آن,
بر كهخون هرچون كه باشد گاه بلكه نيفتادن, تغير بشره ورنگ بدن قوِت در بسيار خون
و قوت در ضعف كه تا است منع وي حبس كه است آن از بيفزايد[و] قوت و نضارت آيد,
افتد/ بيشتر باشد بوده فراغت و تنعم در كه را كسي نوع, اين و نيايد/ پديد دررنگ تغير
بگيرند خون حاجت حسب به و زنند باسليق رگ امالةخون, و تقليل جهت ع�ج:
پستان زير [در] و بمالند و بندند بر [را]محكم پستان دو هر و دفعات به يا دفعه يك به

دو گلنار, درم; سه يك هر از خيارين, تخم مغز و عربي صمغ نشاسته, كتيرا, قرصكهربا: صفت /٢
سازند, قرص الحمل لسان آب به بيخته و كوفته را] [همه درم يك يك هر از كهربا, و اقاقيا درم;

انجبار/ شربت يا خرفه شيرة به مثقالي شربتي

شـياف و دهـند كـهربا��٢ قـرص خـون, قبِض براي و نمايند/ وضع ناري بزرگ محاجم

اقاقيا و مازو كندر, قشار صناعي, تنكاِر يماني, شّب گلنار, سرمه, مذكور: ممسك شياف صفت /٣
در تا بفرمايند [ها] آن از يكي و سازند طويل شياف عدد] [چند بيخته, و كوفته مساوي [را]

ايستد/ باز خون كه تا نهند ديگر شود حل آن چون و نهد @رحم دهن

و آkيند بدو پشم و بجوشانند و رابكوبند مازو ا@گر و فرمايند/ برداشتن حيض��٣ ممسك
است/ مفيد قابضه آْبزناِن و دهد/ سود سازد فرزجه تا بفرمايند و افزايند بدان سرمه

شوِر مزة و است نمك قسم از معدني صناعي/ و معدني است: گونه دو تنكار انتباه:
كه: است چنان وي صفت و است/ ساز] دست [يعني مصنوع صناعي, و دارد/ تلخي به مايل



٢٧٣ طمث كثرت اندر چهارم: فصل . امراضرحم

شياف اين در و است شايع] مرّوج[يعني قسم اين و بپزند/ گاو شير با نطرون و قلي و نمك
است/ ماخوذ قسم همين هم

پستان زير اندر مراق در دارد مشاركت هم با ثديين رگهاي و رحم رگهاي فايده: [٣٠٠]
طمثي خون حركت كه آن از و كردهاند/ مخصوص محاجم موضع به را جاي اين لهذا [و]
دارد باز را آن تا بايد قوي مانعي دفع, بر اوست معاون نيز طبيعت و است بالطبع اسفل, به
مكاِن تا ستودهاند ك[ن محجمة معني براين هم و فرمودهاند/ ناري محجمة پس رحم, از
او مافوق و ثديين نفس بر حجامت اّما افتد/ قوي جذب و شود منجذب عروق آن از @كثير

نيست/ رگها مشاركت اينجا [در] كه زيرا ندارد; نفع
رگهاي افواه از رقت و لطافت جهت و پذيرد وحّدت رقت خون كه آن دوم: نوع
به وخروج است حرقتخون و صفرت و رقت ع[متآن, و نمايد/ جريان رحم باريك

زرديرنگ/ و بدن ضعف و سرعت
قّوت وجود با اينها كه دهند شاهتره و زرد هليله مطبوخ صفرا, تنقية جهت ع�ج:
[و] آرند/ عمل به شد گفته اّول نوع در آنچه اماله, وجهت دارند/ هم قابضه قوت مسهله
و اغـذيه و مشروبات استعمال به گردند متوجه خون تغليظ و تبريد [به] قبض, جهت
حماض و باريس انبر و انار و عّناب شربت ازاشربه, بود/ بارد و قابض كه آْبزنات و اطليه
سود عدس و برنج با رمانّيه و وزرشكّيه حصرمّيه ازاغذيه, و سيب و بهي و ريباس رّب و
طبيخ در و است/ خون حابس انار, و شربتزرشك و ريواج رّب با كهربا قرص و دارد/
اقاقيا و صندل و كردن آبدست بدان و نشستن انار پوست و مازو و گلسرخ و آس و @گلنار
نفع كحلبرداشتن, شياف و كردن ط[ برعانه كوفته آس و انار پوست و سماق و گلسرخ و

دارد/ تمام
رقيق خون قوام سبب بدان و شود غالب بدن در مائي رطوبت كه آن سّوم: نوع
رقت وي, ع[مت و نمايد/ سي[ن [خون] بالضرور [و] شود مسترخي عروق افواه و @گردد

شدن/ پيدا بلغم ع[مات جملة و نابودن انواع ديگر آثار و است خون سپيدي و
و اغذيه از باشد مجفف چه هر و دهند ايارجات و دفعات به فرمايند قيء ع�ج:

باشد/ وي مناسب كه شيافات و آْبزنات و اطليه وكذلك دارد/ سود اشربه
نمايد/ رحم عروق افواه افتتاح و شود غالب صفراوي خلط كه آن چهارم: نوع
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خون رقت و حّدت از چه آن يعني دوم نوع در كه است همان او: ع�ج و ع�مت
شد/ گفته افتد

او ع[مت و گردد/ عروق اين افواه مفتّح سوداوي حاّد خلط كه آن پنجم: نوع
آيد/ بر سبز يا َكِمد كه باشد و است خون سياهي

شب تمام و دارد بر را آن زن [و] نموده گرم آتش بر [را] تازه پا@ك پنبة ا@گر فايده: [٣٠١]
احتقان بر باشد قوي دليل پنبه آن لون كند, سايهخشك در و برآورد را آن صباح و بدارد
است/ ياسبزبود,سوداوي يا@كمد سياه ا@گر و است/ بلغمي سپيدبود,رطوبت مث[ا@گر سبب;
خلط بهرنگ كه است آن براي پنبه كردن گرم به امر و [است]/ صفراوي بود, زرد ا@گر و
قليل و ضعيف سبب كه است گاه آن تحقيق بدين احتياج و گردد/ متاثر نيكو شكلي] [به
سـاطع دليل يك, هر آثار كه جا آن گرنه و كردن نتوان امتياز اعراض ديگر به و باشد

نيست/ تدقيق بدين حاجت [@كه] بود پيدا سبب, هر بروجود است روشن] [يعني
مانعي ا@گر كنند باسليق فصد كه باشد و دهند افتيمون مطبوخ تنقيةسودا, جهت ع�ج:

كند/ كفايت شد ذ@كر كه شيافات و ادويه و اغذيه ديگر و نبود/
شود/ طمث خون سي�ن موجب الرحم بواسير كه آن ششم: نوع

از او صاحب و افتد قطره قطره اينخون, و آيد/ گفته عليحده فصل به آن, [ع�ج]:
دماغ/ به رحم مشاركت جهت نبود خالي سري درد

كهخون است آن او ع[مت و گردد/ مرض اين باعث رحم قروح كه آن هفتم: نوع
گفته جدا فصل به نيز اين و بود حرقت و الم ذي و باشد بدبو و برآيد زرداب يا ريم يا

شود/
پاره او رگهاي و شود ضعيف رحم وjدت عسر واسطه به كه آن هشتم: نوع

نمايد/ سي[ن بسيار خون سبب بدان و شود گسسته و منفسخ آن غشاء و @گردد
نمايند/ استعمال آيد گفته رحم شقاق و قروح در چه آن ع�ج:

و رحم در او كثرت جهت آيد بسيار نفاِس خون كه باشد بسيار وkدت, عقب انتباه:
ه[@كت به و است مضّر غايت به خون چنين اين حبِس و باشد/ س[مت به رحم اجزاي
توان شد گفته اّول نوع در چه بدان او حبس و شود/ ضعف خوِف كه گاه آن مگر ميكشد;
الدفع واجب ماده و باشد يافته راه فسخ و خرق رحم اغشية و عروق در كه آنجا اّما @كرد/



رحم شقوق و قروح در بدانچه كنند بسند وجع تسكين به و اونكوشند حبس به ايضا بود,
گذشت/ بدانچه كرد توان او حبس نبود, الّدفع واجب ا@گر و است

كه باشد گاه كه بدان شود/ رحم خون سي�ن موجب بكارت زوال كه آن نهم: نوع
و شود منخرق او رگهاي و گردد رنجيده رحم آلت عظم سبب به و شود زايل بكارت

افتد/ غشي خوف و آيد بر بسيار خون
آبدست سرخ گل و گلنار و بلوط شاه و مازو طبيخ به و نشاند قابض شراب در ع�ج:
بر درختانگور خا@كستر و نمايند چرب لحظه هر گل روغن يا زيت روغن به و فرمايند
كه بنوشانند سائيده دوغ با حيواني فادزهر و ببندند فرج بر مانند رفاده [و] نهاده خرقه

كنند/ تدارك آيد گفته او فصل در بدانچه را شقاق و است/ مفيد بالخاصّيت
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اسبابخارجيه از افتد دررحم جراحتكه و قروح اندر فصل[پنجم]: [٣٠٢]
داخليه يا

مـنصدع را آن رگهـاي و رسد رحم موضع به كه سقطه و ضربه مثل خارجيه, اّما
جذب و طلق شدت و وkدت عسر مانند داخليه, و سازد/ منفسخ را او غشاي و @گرداند
رحم در كه بثور و ورم و انجامد اغشيه و عروق فسخ و خرق به كه ميت جنين و مشيمه
متأ@ّكل را آن اجزاي و افتد رحم در كه ا@ّكاله مقطِّع مراري حاّد خلط و گردد منفجر باشد

سازد/
تنها ريم و خون و است kزم وجع جميعاحوال, در او جراحت و رحم قرحة ع�مت
بـايد و باشد رگ شكافتن دليل آيد, خالص سرخ خون ا@گر پس آمدن; بيرون مرّكب يا
شديد, وجع با آيد بو بد و سياه بسيار خون ا@گر و نكرده/ ريم جراحت هنوز كه دانست
ذوبان و قرحه تعفن دليل اندك, وجع با برآيد گوشت آب به شبيه ا@گر و بود/ تا@ّكل دليل
آن دليل بهدردي, شبيه بود المقدار كثير آيد رحم از آنچه ا@گر و باشد/ رحم @گوشتجرم
و سـپيد ِمّده ا@گر و [است]/ گشته منفجر نضج استكمال از پيش رحم گرم ورم كه باشد
از قرحه كه بود آن دليل باشد, نداشته كريهه رايحة و اللذع مع آيد بر المقدار قليل و غليظ
و فيها الغريزِة الحرارِة تصّرِف من ٕاّنمايَُكوُن ُثْخِنها و المّدِة بياَض <kّٔن پا@كميشود; چرك

چيزي به آن تبديل و آن در غريزي حرارت تصرف از چرك, غلظت و سفيدي <زيرا ترجمه: /١
م/ است>/ قوام و رنگ در اصليه اعضاي شبيه

القواِم>��١/ و الّلوِن في اkٔصليِة اkٔعضاء ُمشابهِة الي لها ٕاحاَلِتها
جنين و مشيمه جذب يا طلق شدت و وkدت عسر يا سقطه و ضربه از چه آن ع�ج:
فرزجة و كردن استنجا بدان و نشستن قمقم آب در باشد, صرف خون و آيد پديد ميت
ا@گر و دارند/ مقدم را باسليق فصد نبود مانعي كه چيزي در و فرمايند/ برداشتن حابسه
حقنة آميخته قمقم آب به رامك و مازو و اقاقيا و ارمني گل باشد, رحم قعر در جراحت
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قـبض را خون الحمل لسان آب به كهربا اقراص و رسد/ اندر قعر به دوا تا نمايند رحم
است/ سريع@اkثر جا اين در مشروبات به نسبت فرزجه و حقنه كه بدانند و نمايد/

انـار, پـوست شّب, مـّر,سك, اkخـوين, دم انـزورت, كندر, حابسه: فرزجة صفت
[آب] يا الحمل لسان [آب] يا عصي@الراعي آب به بيخته و كوفته را] [همه جوزالسرو,
كردهاند اختيار آن از را صوف كار اين در و بردارند/ و آkيند آن در صوف و بسرشند آس
است ملحمه و حابسه قوت وي در ايضا و نميرساند الم را رحم لذا] است[و م[يم او @كه

اندمال/ سرعت و تجفيف بر ميدهد ياري و
[اما] و باشد/ نشده متقّيح هنوز كه است جراحتي تدبير شد, گفته كه همه اين فايده:
[يعني بعده كرد بايد قرحه تنقية و نظف نخستين شود, قرحه [و] گردد قيح كه آن از پس
جهت بود, بثور يا گرم ورم انفجار سبب به چه آن و كوشيد/ بايد اندمال به آن] از پس
را رحم آميخته هم به نيشكر آب و بنفشه و گل روغن قرحه, نقاي و لذع و وجع تسكين
نمايند رحم حقنة جراحت, اندمال و گوشت انبات جهت قرحه بقاي از بعد و كنند/ حقنه

روغـن درم; چـهار قـنه, مثقال; بيست يك هر از موم, و راتيانج زفت, باسليقون: مرهم صفت /١
بسرشند/ بيخته و كوفته [را] ادويه ديگر و بگدازند زيت در را موم مثقال, سي زيت,

از تدابير ديگر و كرده مخلوط] [يعني يار آن] [با گل روغن [@كه] باسليقون��١ مرهم به
گيرند/ بر مثانه و گرده قروح

آرد قابضچون بارد چيزهاي آيد, اللحم ماء به شبيه چيزي يا بدبو ِمّده وي در چه آن
او طبيخ در و بجوشانند بلوط جفت و كزمازو و حّباkس و گلنار و انار پوست و عدس
ذوبان از را رحم جرم و عفونت از را قرحه تا كنند حقنه را رحم [و] آميخته گل روغن

كوشند/ اندمال به آن] از پس [يعني بعده و دارد باز
گاه و آيد/ برون بول همراه و كند ميل مثانه جانب به رحم ِمّده كه باشد گاه انتباه:
احساس مثانه بر او امالة هرگاه پس نمايد/ بروز غايط با و گرايد امعا سوي به كه باشد
متقّرح را مثانه و بول با آيد بر زودي به و نايستد مثانه در ِمّده كه كوشند آن در @كنند,
و خـربزه تـخم مـغز است: مفيد غايت به ذي@ادرار دواي اين كار, اين جهت و نسازد/
رّب و كـتيرا و نشـاسته و صـمغ درم; چـهار يك هر از خشخاش, تخم كدو و خيارين
شربت با درم سه موازنة و بدارند بيخته و كوفته را همه درم, يك يك هر از السوس,
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آن مدّرات نفع بدهند/ باشند ساخته گل روغن و موم از كه قيروطي قدري و خشخاش
از و شود ملتصق مثانه جرم بر كه است آن قيروطي سود و بزدايد/ مثانه از را ريم كه است

داد/ محفوظ را او ريم ضرر
پس باز ِمّده تا گردند اومتوّجه ردع در ظاهرشود, مستقيم معاي به ريم سي[ن هرگاه
نسبت ِمّده لذع بر و است سختتر رحم جرم كه زيرا نريزد; روده بر و رحم سوي به @گردد
به داشته باز روده از را ِمّده كه است آن از جدًا/ الحسِّ قليلُة الرحَم kٔنَّ صابرتر; امعا به
و ارز ندهد: ريختن روده به را ِمّده كه حقنهيي ديدهاند/ صواب كردن مايل رحم سوي
زردة و عربي صمغ و اkخوين دم و ارمني گل او طبيخ در و بجوشانند انار پوست و عدس
آن و را/ روده كنند حقنه [و] آميخته گل روغن [با] باشند جوشانيده سركه در كه بيضه
در كه بايد [باشد], صديدي ماء وي در يا سياه يا سبز ِمّده و باشد افتاده تأ@ّكل وي در چه
شعير بهكشك كار, اين براي و شود/ دور بتمامه فاسده اجزاي كه تا نمايند مبالغه او تنقية
در عسل و است/ سودمند كردن حقنه را رحم السوس اصل طبيخ و صابون آب به يا عسل و
حرارت از خالي كه را [ها] قرحه جملة دارد تمام نفع برداشتن پنبه يا صوف به پخته شير

يافته/ ذ@كر كه مدّمله ادوية به كنند حقنه قرحه, تنقية از پس و باشد/
شير در زعفران و افيون او, تسكين جهت آيد, پديد قرحه در شديد وجع گاه هر فايده: [٣٠٣]
رحم در را دوا همين نمايند حقنه بود, غاير قرحه ا@گر و فرمايند/ برداشتن كرده حل زنان
و عسل به و بجوشانند يمانيه بقلة و تازه خطمي ا@گر و بنشاند/ درد و برسد رحم قعر به تا
فـصل در رحـم وجع مسكنات ديگر و بنشاند/ درد نمايند, ضماد رحم باkي گل روغن
برگيرند/ آنجا از و شد گفته مستقله به آن جز و حباليى تدبير بر است مشتمل كه @گذشته



/Rupture of uterus القانون: قاموس /١

شقاقرحم��١ اندر فصل[ششم]: [٣٠٤]

پديد جماع كثرت از كه باشد و افتد بيشتر يبوست از و است بسيار او حدوث اسباب
بر انگشت نهادن به و جماع هنگام وجع ازدياد و است وجع لزوم وي, ع[مت و آيد/
شقاق كه آنجا و باشد/ او ُعُنق در شقاق ا@گر ذ@كر[بهشكل]خونآلودخاصه آمدِن بر و رحم
ديدن حيلة باشد, او درجوف ا@گر اّما ميشود; محسوس نظر و لمس به بود, رحم گردن در
نشود, منظور ا@گر و كنند نظر و توانند كه چندان بگشايند را رحم دهن كه است چنان او
شود منعكس آئينه در رحم عكِس تا آرند فرج مقابلة به ك[ن آئينهيي او, فم انفتاح از بعد

است/ محل كدام در شقاق كه گردد محسوس و
ميآيد گفته كه ادويه اين و آيد/ كار به هم اينجا است مقعد شقاق در چه آن ع�ج:
روغن و ما@كيان و بّط چربي اندكي با باسيلقون مرهم است: مفيد كردن ط[ و داشتن بر
با سوسن روغن ديگر: سرشته/ زفت و بنفشه روغن با گاو ساق مغز ديگر: آميخته/ بنفشه

است/ چنين هم ُقُبل شقاق ع[ج كه بدان و ساخته/ مخلوط اkنباط علك و زفت
بـه [يـعني نـهجي بـه ُقـُبل بكـارت, ازالة يـا وkدت هـنگام كـه بـاشد گــاه فـايده: [٣٠٥]
ساق مغز از كه است آن او ع[ج و نماند/ حجاب ُدُبر و] آن [بين در كه @گونهاي]بشكافد
نمايند مداومت ماه تايك و نهند آنجا در و سازند مرهم بز گردة پية و سپيد موم و @گاو
ساخته جراحتباريك ا@گرسنگ و شود/ به [تا] نمايند منع عنيف حركت و جماع از و

باشد/ بهتر آميزند مرهم اين در



ا@كبري طب ٢٨٠

/Itch; prurigo القانون: قاموس /١

شود كهعارضرحم خارش و حكّه��١ اندر فصل[هفتم]: [٣٠٦]

مـني كه باشد و سوداوي/ ا@ّكال يا بورقي مالح يا است صفراوي حاّد خلط او, سبب
پنبه وضع به كرد توان طمث بهرنگ سبب نوعيت بر استدkل و آرد/ وحّكه پذيرد حّدت
دليل طويل, زماني [در] مني استفراغ عدم و شد/ گفته طمث سي[ن در چه چنان فرج در
بايد و نيست/ پوشيده ست ا مخصوص واحد هر به كه آثار وديگر او/ حّدت بر است قوي
خاصة و گردد/ ساقط قوت كه شود غالب مثابهيي به كه باشد گاه رحم خارش كه دانست
او حرص] [يعني شره كنند بيشتر چند هر و نشود حاصل سيري جماع از كه است علت اين

گردد/ زياده
عصارة با ماميثا و صندل جمله, در و دهند مسهل سبب حسب به و كنند فصد ع�ج
دارد/ سود ماليدن بنفشه و گل روغن و كردن ط[ كاهو و وخرفه سبز گشنيز و التيس لحية
كوفته مقشر, عدِس و انار پوست برگپودينه, صفت: است: مجرب باب اين در دوا اين و
كه را آن و بردارند/ صوف به و بجوشانند و آميزند سركه يا شراب يا مثلث به را آن [و]
مختصة باب در و باشد داشته تخدير اندكي كه مرطبه مبّردة ادوية باشد, سبب مني حّدت

دارد/ سود يافته ذ@كر شهوت كثرت فصل در الرجال
شد/ گفته كه كنند سان همين [نيز] القبل ع[جحّكة



/Polypus nasi القانون: قاموس /١

الرحم��١ بواسير اندر فصل[هشتم]: [٣٠٧]

پديد نيز رحم عنق در ميشود, ظاهر فزونيها مقعد در كه چنان هم كه دانست بايد
باطن در ا@گر و مينمايد باشدآسان او درظاهر ا@گر فزونيها اين و خلطسوداوي/ از ميآيد
او مقابل ا@گرآئينه خاصه ظاهرميگردد, بگشايند را رحم دهن باشد[و]چون غاير اوبود,
الم با و وسرخ ممتلي فزونيها بود, احتباسخون و امت[ و هيجان هنگام ا@گر پس دارند;
و زرد فزونيها و شود سايل سياهي به باشد مايل كه دردّي به شبيه رطوبتي گرنه و باشند

بوند/ بيالم و باريك
[از] خون اص[ح براي و دهند افتيمون مطبوخ و زنند رگ سودا, تنقية جهت ع�ج:
و تحليل واسطه به و فرمايند/ آنخوردن مانند و بزغاله و بّره گوشت چون مرطبه اغذية
و چوبه زرد اقليميا, نمايند: استعمال مرهم اين و بمالند/ سوسن و نرگس روغن تجفيف,
بيست شفتالو, يا آلو زرد خستة روغن درم; پنج سپيد, موم درم; سه هريك از مرداسنگ,
المقعد بواسير در كه است همان تدابير ديگر و است/ رسم چه چنان سازند مرهم درم,

شد/ @گفته

و ببّرند و بگيرند است كار بدين مخصوص كه آلتي به را فزونيها كه است آن آهن به قطع طريق /٢
و ارمني گل آن, عقب و نماند/ هيچ تا نمايند/ قطع [را] وي بيخ مقراض از آن] از پس [يعني بعده

پاشند/ وي بر سوخته كاغذ و كوهي گاو شاخ و @كهربا
و كنند رها و بندند بر محكم تافته ابريشم به را باسور بيخ كه است چنان ابريشم به قطع طريق /٣
روغن و كتان تخم لعاب آن از بعد و گذارند/ او بر آلوده بادام روغن به را [يي] خرقه آن از بعد
برند/ توان طريق بدين نيز را بواسير@المقعد و شود/ ساقط كه آن تا فرمايند ضماد زعفران و بادام

كه شرطي به ابريشم��٣ به يا آهن��٢ به را آن نمايند قطع ندهد, سود دوا كه آنجا
دارند باز قطع از دست باشد, عريض يا بود غاير ا@گر و نباشد/ عريض و بود ظاهر فزونيها

نبندند/ كار به نباشد ذي@حرقت هم آن كه مجففه ادوية جز به و



ا@كبري طب ٢٨٢

رحم بثور اندر فصل[نهم]: [٣٠٨]

رحم فم در بيشتر اين و آيد/ پديد بود خون به مخلوط كه صفرا از يا ردي ازخون وي
فم و بگشايند را ُقُبل چون و شود محسوس انگشت مس به كه است آن او ع[مت و افتد/

كند/ خارش كه باشد و گردد منظور نمايند, م[حظه را رحم
شـيرة و سكـنجبين و نـارنج شربت صفرا, تسكين جهت و كنند باسليق فصد ع�ج:
ظاهر ا@گربثور پس فرمايند/ آن مانند و سماق و غوره آش غذا, و دهند/ وكشكجو خرفه
و ومرداسنگ الفضه خبث و قيموليا طين و سرخ گل از كه مرهمي يا اسفيداج مرهم بود,
مـاده كه تا نمايند ط[ جوششها بر باشند ساخته گل روغن و سپيد موم و ارزيز سپيدة
لسان آب به را مذكوره ادوية همين نبود, ظاهر بثور ا@گر و گردد/ سا@كن لذع و شود خشك

رحم/ در كنند حقنه زنان شير و گل روغن و الحمل

ثآليلرحم اندر فصل[دهم]: [٣٠٩]

بود/ بثور شناختن طريقة به او شناختن
مـحدث كه اغذيه از و اياره حّب به يا افتيمون مطبوخ به نمايند بدن تنقية ع�ج:
طبيخ به و بمالند دايم شفتالو دانة روغن و سوسن روغن و فرمايند احتراز بود غليظ خلط
طبيخ همين به مذكوره مريضة كه بايد و نشانند/ كتان تخم و حلبه و ا@كليلالملك و بابونه

خواهد/ كه وقت هر و بول فراغ از بعد باشد ميكرده استنجاء] آبدست[يعني



رحم ناصور اندر فصل[يازدهم]: [٣١٠]

و اkسباب <شارح قال و باشد/ گذشته مدتي قرحه بر كه كنند وقتي [در] ناصور اط[ق
وقِت من ُمّدٌة عليها َمَضْت و عهُدها َبُعد ٕاذا kّٕا القرحِة علي kُيطَلُق <الّناصوُر الع[مات>:

٤٠ حـداقـل سرگشادنش مدت واز باشد شده كهنه كه ميگويند ناصور زخمي به ترجمه:<تنها /١
م/ باشد>/ گذشته روز

و بود سايل زرداب پيوسته كه است آن وي ع[مت و يوما>��١/ أربعوَن ها أقلُّ و اkٕنفجاِر
باشد/ kزم درد

آن اّما نمايند; استعمال شد گفته رحم قروح حق در كه مجفّفه و منّقيه ادوية ع�ج:
و كـزاز خـوف وي در كـه آهن به ننمايند دستكاري زنهار و گزينند بر بود قويتر چه
حاجت حسب به مسهل و فصد فضول, از بود ممتلي بدن ا@گر و است/ غشي و عقل اخت[ط

دهد/ ياري تجفيف بر تا بست توان كار به

/Leucorrhoea; fluoralbus; whites القانون: قاموس /٢

رحم��٢ سي4ن اندر فصل[دوازدهم]: [٣١١ ]

فضول اين و او/ غاذية ضعف سبب به آيد بر رحم پيوسته[از] رطوبت كه است آن وي
كه زيرا باشد; غالب دم يعني دموي; يا سوداوي يا صفراوي يا بود بلغمي يا رحمآيد, از @كه
ظاهر غلبةخلط, ع[مت و رحم/ سي[ن نه گويند استحاضه را آن برآيد, خالص ا@گرخون
و بردارد را] [يي خرقه زن كه است آن استدkل راسخترين و آن/ جز و او ازرنگ است
الشهوة مسقط رحم, سي[ن صاحب و كنند/ نظر نظر آن لون به خرقه شدِن ازخشك بعد
داراي [يعني العين و الوجه متهّبج و پريده] رنگ [يعني الّلون متغير و اشتهاء] بي [يعني



ا@كبري طب ٢٨٤

باشد/ كرده] پف صورت و چشم
[يعني بعده و سبب/ حسب به قيء و مسهل يا فصد به كنند بدن تنقية نخست, ع�ج:
آب در سياه نخود و فراسيون و وس السُّ اصل و اذخر ايرسا رحم, تنقية جهت آن] از پس
كـه شـرطي بـه كند حقنه را رحم [و] كرده مخلوط] [يعني يار فيقرا ايارج و بجوشانند
شيرة رحم, تنقية براي و نبرند/ كار به زنهار دوا اين بود, حرارت با ا@گر و نبود حرارت
پا@ك رحم و بدن كه آن از پس و را رحم كنند حقنه بدان هم و بنوشانند مدره تخمهاي
افراط در چه آن از فرمايند استعمال حابسه حقنة و قابضه فرزجة او, تقويت جهت شود,

شده/ مذكور طمث



/Retention of the menses; amenorrhoea; menostasia القانون: قاموس /١

احتباسطمث��١ اندر فصل[سيزدهم]: [٣١٢]

است: اقسام وي
زردي و او وضعف بدن نحافت او ع[مت و شود/ كم بدن خون كه آن اّول: قسم
اسـتفراغـات, و مـحّلله امـراض تـقدم و مفرط تعب و مفرط جوع تقدم و است رنگ

[است]/ خون استفراغ خصوصا
و پـخت نـيم مـرغ تخم چون مقوي غذاي خون, توليد و بدن تقويت جهت ع�ج:
و خورند بيشتر شيريني و شير و جوان گوسفند گوشت و او گوشت و فربه مرغ شورباي

فرمايند/ مرطِّب استحمام و ورزند راحت و خواب
و غليظه/ اخ[ط مخالطت يا برودت سبب به شود غليظ خون كه آن دوم: قسم
جهت براز بلغميت و بول بسياري و رگها كبودي و است بدن سستي و سپيدي او ع[مت

آيد/ بر ا@گر آمدن بر رقيق خون و بودن گران خواب و معده هضم قصور
بـعده و آن/ جـز و اياره مثل دهند ملّطفه ادوية غليظ, اخ[ط تنقية جهت ع�ج:
و پودينه و انيسون و كرفس تخم او, جريان سهولت و خون ترقيق براي آن] از پس [يعني
قند در يا عسل در يا ساخته مطبوخ را] آن [@كه خورند آن مانند و مشكطرامشيع و باديان
و ا@كليل و بابونه و سداب و پودينه و ومرزنگوش شبت طبيخ به و [باشند]/ نموده معجون
و وجوزبوا بلسان عود و بلسان حّب و سليخه و دارچيني و سنبل به و فرمايند آْبزن صعتر
تكميد بود تسخين و تقطيع و تفتيح و عطريت ذي چه هر آن غير و قسط و صغار قاقلة
[از] بـعد و رسانند/ رحم به آن دود و بسوزند مجمر بر مذكوره افاويه ايضا و نمايند/
روز دو و دارد/ تمام نفع ساقين حجامت و مابض و صافن فصد خون, در ترقيق حصول
فتوُر و عُف الضَّ فَيحُدُث اkٕستفراِغ ِمَن النوعاِن يتّصَل <لِئّ[ كاربرند; به حيض نوبت از پيش
ا@گر و دارد/ سود غايت به بود لحماني و فربه كه كسي حق در حجامت و فصد اين و ِة>/ القوَّ



ا@كبري طب ٢٨٦

نمايند/ استحمام نيز خون ترقيق از قبل داند, kيق طبيب
چند بر اين و نيايد/ حيض سبب بدان و شود بند رحم رگهاي دهن كه آن سّوم: قسم

است: وجه
اوست/ شاهد رحم جفاف و التهاب و افتد/ رحم بر كه مقبض مجفف حرارت يكي,
فرزجه كوفته باديان و خبازي و كدو تخم مغز و نبات و سماق و خشت شير ع�ج:
ديگـر و دارد سود خرفه شيرة و بردارند/ روز چند و مرغ تخم زردة و عسل به سازند

جويند/ عقر از رحم حرارت ازالة تدابير
آن جز و رگها سردي و نبض تفاوت و لون سپيدي و افتد رحم بر كه بردمكّثف دوم,

اوست/ @گواه
ميشود; ظاهر بدن تمام در مزاج آن آثار اّما افتد, رحم در چه ا@گر مزاج سوء فايده: [٣١٣]

ميكند/ سرايت بدن جميع به وي مزاج است[و] شريف عضوي رحم كه آن بهر
مذكور تفصيل به عقر در و نمايند استعمال ملّطف گرم ادويه تسخين, جهت ع�ج:

الّصـبغ, فـوة مشكـطرامشـيع, پـودينه, سـداب, برگ درم; پنج ترمس, درم; سه مّر, آن: صفت /١
[را] كـوفتني و گدازنـد است گداختي چه آن درم, دو يك هر از جاوشير, و سكبينج حلتيت,

بنوشند/ ابهل طبيخ به حاجت قدر به و سازند اقراص و بكوبند

ندارد/ نظير رحم تسخين در مّر��١ قرص و است/
و بدن هزال و رحم و فرج وخشكي شود/ رحم عارض مكثّف يبوست كه آن سّوم:

اوست/ دليل عروق خ[ء
شد/ گفته عقر در چه چنان نمايند, استعمال مرّطبات ع�ج:

شود/ طمث احتباس موجب رحم ورم كه آن چهارم: قسم
آيد/ گفته اورام فصل در آن: ع�ج و ع�مت

سازد/ مسدود را آن رگهاي دهان و شود مندمل رحم قروح كه آن پنجم: قسم
احـتباس مضرت از كه آن جهت ليكن نيست ممكن علت اين ازالة چه ا@گر ع�ج:
مداومت طمثيه, فضول تحليل و اخراج جهت و ُكنند همي فصد باشد, ايمن او صاحب

دارند/ kزم رياضت و منّقيات
كه شود پيدا چيزي فرج و رحم فم بر يعني شود; طمث مانع رتق كه آن ششم: قسم



٢٨٧ طمث احتباس سيزدهم: فصل . امراضرحم

حيض, نوبت عند و نمايد منع نيز را طمث وي, در منفذ نابودِن سبب به و شود جماع مانع
آيد/ پديد عظيم تمدد و شديد الم

جهت نبود, ممكن آن ازالة ا@گر و برند/ كار به آيد گفته رتق فصل در چه آن ع�ج:
آن جـز و فـصد از شـد گفته قروحي اندمال در كه چيزي احتباس, آفات از بودن ايمن

نمايند/ استعمال
انسـداد [خـود] مزاحـمت و ضغط به مفرط فربهي و سمن كه آن هفتم: قسم

نمايد/ رحم مسالك
نـوبِت وقت چـون و كـوشند سـاختن kغر و تهزيل در بالجمله و كنند فصد ع�ج:
طعام از پيش حركت و دهند مدره اشربة و ادويه و زنند صافن رگ رسد, قريب [حيض]
بر رومي باديان و گلقند و كّموني و صغير اطريفل استعمال و [@كردن] استحمام نهار بر و

نبرند/ كار به مسخنات بود, پيدا حرارت ا@گر و دارد/ تمام نفع دوام سبيل
فرج مقابل از رحم دهن كه نوعي به جانبي به شود منحرف رحم كه آن هشتم: قسم

آمديم/ گفته تفصيل به عقر در را اين و نيايد/ بر خون سبب بدان و شود سو يك
اختناق است]: اينشرح [به حادثشود, حيض احتباس از كه امراضي تعداد [تبصره]: [٣١٤]
و غثيان و اشتها سقوط و هضم سوء چون معده, امراض احشا/ اورام رحم/ اورام رحم/
امراضسينه, و فالج/ و ماليخوليا و صداع و صرع مثل دماغ, امراض و معده/ لذع و تشنگي
عنق و پشت درد و استسقا/ و امراضجگر/ و گرده/ امراض و نفس/ ضيق و سعال همچون

بيني/ و گوش و چشم درد و محرقه حميات و
داد: توان سبب حسب به و بگشايد را بسته حيض كه [يي] ادويه بيان

كند/ طمث را او مثقالسك يك با درم دو سرخس,
نمايد/ حيض ادرار صافن, فصد [از] بعد بزوري شربتسكنجبين با دواءالكركم ديگر:
عسل, قاشق; دو پودينه, آب مثقال; دو كبود, سوسن بيخ درم; نيم جندبيدستر, ديگر:

براند/ حيض [@كه] نمايند استعمال نوبت دو به مثقال, هفت
خواه مفرد خواه مشكطرامشيع, افسنتين, دارچيني, سليخه, اسارون, فوه, سعد, ديگر:
و زيت با سياه نخود آب و نمايد/ حيض ادرار [@كه] نمايد ميل مثقال دو فوه آب به مركب

است/ سودمند باب اين در مربا زنجبيِل و تمر با هليله طبيخ
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همه درم, چهار نيمكوفته, فوه درم; سه هريك از انيسون, و حلبه لوبيايسرخ, ديگر:
سكنجبين مثقال ده به و كنند صاف آيد نيمه به چون [و] بجوشانند آب پياله يك در را

نمايند/ رغبت گرم نيم آميخته
منّقي, مويز درم; ده سداب, درم; هشت ابهل, درم; چهار يك هر پودينه, و مّر ديگر:
نقل [و] روز چند [در] سازند فرزجه و بسرشند گاو زهرة به بيخته و كوفته درم, بيست
جنين اخراج براي چه آن ديگر: بگشايد/ اين از بود بسته حيض سال هفت ا@گر كه @كردهاند

آيد/ آسان او از حيض ادرار شد گفته مشيمه و
نوبت سه ماهي در است[@كه] ي كلُّ خاصيتي طمث ادرار در را يكي مّر, قرص ديگر:

نوبت/ يك روز ده هر در و بخورند



/Atresia القانون: قاموس /١

اندررتق��١ فصل[چهاردهم]: [٣١٥]

بين ما يا فرج فم بر صلب صفاقي غشاء يا عضله قسم از زايد چيزي كه است آن وي
در يعني را, اي[ج ميكند منع بود, فرج فم بر آنچه آيد/ برون رحم فم بر يا رحم فم و فرج
رحم فم بر چه آن و را/ تام دخول مينمايد منع بود, فرج بين چه آن و را/ قضيب آمدن
بود المنفذ عديم كه شرطي به است طمث خروج و حبل مانع اّما نميكند دخول منع بود,
آيد بر فزوني گوشِت مندملشود, وچون افتد اينجايگاه در قرحه كه باشد گاه و زايد/ آن

نباشد/ پيدا منفذ خلقت اصل در كه باشد گاه و سازد مسدود [را] مجريى و
طول در شق بود, التحام او سبب ا@گر پس باشد; مقدور ا@گر فرمايند دستكاري ع�ج:
ميْل مثل كه مخفي عريض مبضعي به يا ميسازند منقطع را بواسير وي از كه آلتي به @كنند
مبضع به و صّنارهبگيرند به را زايد گوشت آن گوشتبود, انبات او سبب ا@گر و باشد/ نهان
دار] سوراخ و خالي تو شكلي ذوثقب[يعني مجوف قالِب قطع, از پس بالجمله, و ببّرند/
به جراحت تدريج به كه تا گذارند او در آلوده اkلتحام مانع مرهِم به و پيچيده صوف در
بودن مجوف نفع و دارند/ موقوف [را] مذكور قالب شد, كهجرحنيك بدانند چون و شود

باشد/ مسلك ريح و فضله برآمدِن جهت كه است آن قالب
تازي به را آن و است فرج طرف دو در كه فزوني را زنان بعضي كه باشد گاه كه بدان [٣١٦]
و باشد و آيد مانع را جماع چنانچه گردد سخت و پذيرد ِعَظم و شود بزرگ گويند <بظر>
<بظرا> زنرا اين و كند مجامعت ديگر زن با فزوني بدين زن آن كه شود چنان فزوني اين

است/ قطع نيز ع[جش و @گويند
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/Prolapse of the uterus القانون: قاموس /١

الرحم��١ نتّو اندر فصل[پانزدهم]: [٣١٧]

فرو هست كه هيئت همان به رحم كه آن يكي, باشد: گونه دو اين و رحم/ يعنيخروج
بروز [و] گشته منقلب اصل از رحم كه آن دوم, شود/ برون فرج از آن گردن و آيد سو
را قسم اين و گردد ناپيدا و منتفي او عنِق ثقبة و شود ظاهر بتمامه باطن كه چنان نمايد
را آن صاحبة و است مسّمي ايضا <قرن> و <عقل> به رحم نتّو و گويند/ الّرحم> <انق[ب

نامند/ <قرنا> و <عق[>
كشيده ترتيب غير به ميت جنين با مشيمه كه آن يكي, است: بسيار رحم نتو اسباب
و بجهد يا بكشد يا برگيرد گران بار يا بيفتد َعُجز بر بلند محِل از عورت كه آن دوم, شود/
زوال [خـود] موضع از فقره يا [شود] منقطع يا شود مسترخي رحم رباطات سبب بدان
لزج رطـوبت كـه آن چهارم, آرد/ استرخا و ضعف اعضا در كه شديد فزع سّوم, پذيرد/
منزلق رحم بالضّرور پس سازد مسترخي را آنها و شود عارض الرحم اربطة در بلغمي
اجتماع لكثرت افتد; را كثيرالرطوبت و پير زنان اين, و آيد/ برون شده منقلب و @گردد

ابدانهم/ في الرطوبة
آيد پديد عظيم درد پشت, و قطن و مقعد [و] عانه در كه است آن رحم بروز ع�مت
پس باشد; آمده فرود نرم چيزي فرج ميان و شود عارض ب[سبب وخوف رعشه و كزاز و

دهد/ گواهي رحم از رطوبت سي[ن باشد, بلغمي رطوبت نتو, باعث ا@گر
آن فرق و اّطبا/ و برجّهال گردد مشكل فرق مشيمه و رحم در كه باشد بسيار انتباه: [٣١٨]

بود/ او ضد رحم و باشد وباريك ظريف] [يعني جسم تُنُك مشيمه, كه: است
تا لّينه حقنة استعمال به ثفل از كنند پا@ك را امعا نخستين افتد, كه سبب هر از ع�ج:
رطوبت كه آنجا و مدّرات/ استعمال به نمايند مثانه تنقية ايضا و افتد/ كمتر رحم بر او بار
[باشند]/ داده تقويت تربد به [@كه] دهند ايارجات استفراغ, جهت باشد, بوده سبب بلغمي



٢٩١ الرحم نتّو پانزدهم: فصل . امراضرحم

قدري و بگيرند گل روغن يا زنبق روغن كه بايد مثانه و أمعا تنقيه [از] بعد جمله, در و
رحـم در قـطره چند گرم نيم و گذارند آن در غاليه قليلي و آميزند او در خلوق روغن
را ادويه همين گرنه و بود نگشته منقلب رحم يعني باشد نشده منتفي او ثقبة ا@گر بچكاند

بمالند/ آن بر
پشت بر زن كه است آن تدبير و آيد/ خود مكان بر رحم كه كنند آن تدبير آن, از پس
به را آن آيد گفته كه فرزجه وساطت به دايه و باشد گشاده و برداشته [را] رانها و بخسپد
طراثيث, قسط, است: اين فرزجه و يابد/ قرار خود جاي به كه تا كند همي رد آهستگي
بپاkيند پس بجوشانند شراب اندكي و آب در و مساويبگيرند چهار هر وخرنوب, مازو
پـارهيي و دارند حاضر و آميزند طبيخ اين در ساخته باريك رامك و سك و اقاقيا و
كرده تر طبيخ اين در و سازند كروهه و پيچيده درهم گويند مرغزي را آن كه نرم ابريشم
برعانه قابضه ادوية نشيند, خود جاي به چون و تدريج/ به برند برتر كروهه بدين را رحم
نـاف سوي فرو او كمرگاه در و غلطانيده پهلو بر را مريضه و كنند ضماد فرج نواحي و
باشد/ بهتر نمايند محاجم وضع [او] پستان زير ا@گر و وبمكند/ غيرشرط به نهند محجمه
آن جز و حركت و عطسه و بدبو چيزهاي از و ببويانند چيزهايخوشبو حالت اين در
اعلي به مايل رحم كه است آن جهت همه اين و فرمايند/ پرهيز باشد رحم مزلق چه هر
پارچة تو چند و بدارند همانجا را مذكوره فرزجة رحم, ارجاع [از] بعد كه بايد و شود
برين هم روز دو تا و بندند لنگولـطه آن باkي و مانند, رفاده گذارند فرج در پنبه يا @كتان
ندارد], توانگرسنگي ا@گر [يعني نه kّا و بود بهتر ماند باز غذا از ا@گر و باشد مستلقي شكل
نيم بيضة زردة] صفرت[يعني چون داد, توان بود وسبك المائيت قليل كه اندك چيزي

آن/ مانند و برشت
در [و] ساخته كروهه ديگر پشم و آرند برون فرزجه و بگشايند لنگولـطه سّوم روز
قوابضات ديگر آن مانند و انار پوست و اقاقيا و سرخ گل و مورد برگ او در كه شرابي
همانشكل به فرزجه برداشتن وقت و گرم نيم سازند فرزجه [و] كرده تر باشند جوشانيده
بفرمايند و نهند زهار و فرج بر و ترساخته شراب اين در پشمديگر و بخسپد شد گفته @كه
شايسته زماني و گذارند محجمه او كمرگاه به و آيد پهلو بر ساخته مستقيم را رانها تا
شد/ گفته kبا چه چنان باشند جوشانيده قابضات وي در كه شراب در بنشانند پس بدارند
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بندند بر لنگولـطه و نمايند ضماد فرج نواحي و برعانه قابضه ادوية آيد, بر آْبزن از وچون
[از] بـعد و دارند نهاده دوام سبيل بر كه بايد قابضه اضمدة و شد/ گفته كه دستوري به
تجديد روز دو هر پِس از و نشانند اذخر و گل برگ و مورد طبيخ در روز چند ساعتي
kبا چه آن از و نكنند مشي زنهار اثنا اين در و شود/ تمام هفته يك تا كنند همي تدبير
شايد و باشد مستلقي بيشتر و آن/ جز و مزلقات و عطسه از داند kزم اجتناب شد @گفته
حـاجت بـه مگـر نگشايد لنگولـطه و بنشيند تكيهزده گاه گاه كه است] شايسته [يعني

ضروريه/
رحـم كـه زيرا مرض; اين در چيزهاست ناموافقترين بدبو, چيزهاي شميدن فايده: [٣١٩]
ح[وت به ميل كبد چنانكه هم نفرت; كريهه روايِح از و دارد ميل طيبه روايح به بالّطبع

نفرت/ تلخي از و دارد
را آن و ميرويد ميش و بز مويهاي درُبِن كه گويند را م[يم نرم پشم مرغزي, كه بدان

گويند/ كركينه پارسي به

/Displacement of uterus القانون: قاموس /١

الّرحم��١ مي4ن اندر فصل[شانزدهم]: [٣٢٠]

كند/ ميل جانبي به رحم كه است آن وي,
دانست بايد و شد/ گفته ناپذيرفتن حمل يعني عقر در او: ع�ج و اسباب و ع�مت
تحقيق در و دو هر يا بول عسر يا افتد زحير شود, منحرف رحم چون كه باشد گاه @كه
و مرض در كه است kزم را طبيب پس آيد; پديد اشتباه است عضو كدام در علت كه مرض
اصبع مس به رحم, انحراف نشان و نيفتد/ خطا در تا كند تامل فارقهنيك اسباب و عرض
را زنان كه زحير پس نيست; تصريح به حاجت [و] ميدانند زنان انگشت] لمس [يعني
و بـرداشـتن و كشيدن گران باِر چون اند انحراف محدث كه اسباب وقوع [از] بعد افتد
هست رحم در انحراف تا فرمايند تفحص نخست كه است kزم جزآن, و ترسيد و جهيدن

نمايد قيام زحير معالجة به پس نه يا



/Uteritis; metritis; inflammation of the uterus القانون: قاموس /١

رحم��١ اورام اندر فصل[هفدهم]: [٣٢١]

است: گونه سه وي
ضربه است:يكي, بسيار او اسباب و شود/ عارض رحم در گرم ورم كه آن اّول: نوع
و وkدت عسر و جنين سقوط سّوم, نفاس/ و حيض احتباس دوم, افتد/ رحم بر كه سقطه و
به خود حادثات اين بدون كه صفراوي با دموي مادة چهارم, بكارت/ ازالة و جماع افراط

كند/ ريزش رحم بر خود
خاّصه سر درد دوم, زبان/ سياهِي و تيز تب يكي, است: بسيار رحم گرم ورم ع�مت
رحم ِم مقدَّ در آماس كه باشد وقتي عانه و تارك درد اّما عانه/ و ناف درد سّوم, تارك/ در
ورم ا@گر خاصرتين درد پنجم, باشد/ رحم موخر به ورم ا@گر پشت و قطن درد چهارم, بود/
به آنجا از و باشد قطن در يا بود ناف مابين وجع كه باشد گاه و باشد/ رحم جانب دو هر
خواسـتن بر كه مثابهيي به آرد شديد امتداد و آيد فرود خاصرتين و سرين و ران سوي
در كه دردي و آيد فرود ران بر باشد, ناف زير كه دردي كه است آن ا@كثر و بود/ متعّسر
به مايل [و] رحم مقدم در ورم ا@گر [است] البول عسر ششم, گرايد/ ُسرين به بود, قطن
ظاهر [و] بود/ اسفل به مايل رحم موخر به ورم ا@گر البراز عسر هفتم, باشد/ عالي طرف
تواتر هشتم, است/ ورم گراني و حسبسبكي به غايط و بول عسر خفت و شدت كه است

دماغ/ و معده فساد نهم, نفس/ و نبض
آب به بنفشه و نخود و باق[ و جو آرد ابتدا, در و كنند صافن و باسليق فصد ع�ج:
ضماد ناف و عانه بر كرده مخلوط] [يعني يار كافور قدري و آميخته كاسني و @گشنيزتر
شربت و خرفه شيرة و رحمبچكانند/ در سرد عصارههاي و روغنها و لعابها و نمايند/
kيق چه هر آن مانند و لعابين و قند و بادام روغن با جو آب و ميخوش انار آب و بنفشه
بنفشه قبضبود, طبيعت ا@گر و نمايند/ منع آبسردخوردن از بود تاممكن و بنوشانند/ بود
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بادام روغن و شيرخشت و كند حل آن در فلوس مغز و بجوشاند آلو و عّناب و سپستان و
طـبيب راي بـر موقوف حاجت حسب به ادويه مقدار تقدير و بدهند/ و آميزند او در
و قبض رفع در عنبالثعلبنوشيدن و كاسني آب در يا بنفشه شربت به فلوس مغز و است/

دارد/ تمام نفع احشا ورم
مـاده تـا نـنمايند ضماد هرگز صرف رادعاِت باشد, ابتدا در ورم اين چه ا@گر تنبيه:
محّلل و ملّين هرچه آن جز و خطمي و بابونه انتهارسد, به كه گاه هر اّما و نشود/ متحجر

بطبيخه/ نطو  و ضمادا فرمايند استعمال بود
دوم, رود/ تحليل به يكي نباشد: بيرون دوجه از رسد, انتها به چون كه دانست بايد
و مختلف تبهاي و كند شدت درد كه است آن پختن و جمع ع[مت و آرد/ جمع به روي
جـميع و بـدن] در شـدن سـوزن سوزن احساس حالت [يعني خله و آيد پديد قشعريره
و كتان تخم و حلبه لعاب جون گرم لعابهاي كه بايد قت و اين در و كند/ غلبه اعراض
آرد و بنفشه و خطمي و كتان تخم و حلبه و بابونه و رحم/ در نمايند حقنه گرم نيم خيري
بهر همه اين و نشانند/ نيْم@گرم آب در و سازند ضماد عانه بر سرشته انجير طبيخ به باق[
و َسرُكند يا نيست: خالي وجه دو از گردد پخته چون و دهد/ ياري پختن در كه است آن
مدد آن خروج در كه بايد بشكافد, ا@گر پس گردد; دبيله و بمالند چنان هم يا شود منفجر
تخم طبيخ چون خفيفه مدّرات و كردن حقنه رحم در العسل ماء كار, اين جهت و @كنند
تنقيه براي نبات با گاو شير و است/ سودمند نوشانيدن كاسني تخم و خيارين تخم و خربزه
مدّرات و شود پا@ك قرحه كه تا باشند م[زم تدبير همين به كه بايد و است/ مقرر ريم
ريم از قرحه چون و را/ قرحه ميكند زياده مواد, تجّلب واسطة به كه ندهند زنهار قويه
جدا فصل به دبيله و شد گفته قروح فصل در چه آن از كنند اوتوجه اندمال به خاليشود,

آيد/ @گفته
بول, يا غايط با و گرايد مثانه يا امعا به كه باشد گاه بگشايد, رحم ورم چون فايده: [٣٢٢]
سوي به گرانند باز اعضا اين از را ماده كه ميبايد وقت اين در [@كه] آيد بر وچرك زرداب

شد/ مذكور رحم قروح در چه چنان رحم,
در درد و ثقل او, ع[مت و آيد/ پديد رحم در بلغمي سرد ورم كه آن دوم: نوع

است/ عانه نواحي



نمايند/ استعمال است مذكور مثانه سرِد ورم در هرچه و فرمايند قيء نخستين ع�ج:
[در] بيشتر ورم, اين و شود/ عارض رحم در سوداوي صلب ورم كه آن سّوم: نوع
ديگر سببي به يا سوخته حيض خون از آيد پديد ابتداًء كه باشد و افتد/ گرم ورم عقب
استسقاء به ع[ج توقف به و ميگردد باز سرطان به مذكور ورم و گرم/ ورم تقدم بدون

ميشود/ مؤّدي
و شود محسوس ثقل رحم محل در كه آن يكي, است: پنج رحم, سوداوي ورم ع�مت
نشان باشد, عانه در ا@گر پس بود; پيدا ص[بت كه آن دوم, بود/ مند كسل حركت از مريضه
اضطراب پاي ساق حركت در مشي هنگام كه آن سّوم, هواk@كثر/ و است رحم گردن تورم
آيد پديد طرف همان ساق در نيز اضطراب باشد, رحم جانب بهيك آماس ا@گر پس افتد;
درد كه آن چهارم, نمايد/ روي اضطراب ساق دو هر در باشد, رحم جانب دو هر به ا@گر و
باشد; ميلنكرده سرطانيت به و نبود غليظ سخت ماده كه تقديريست بر اين, و بود @كمتر
چه چنان سرطانشود, ا@گر وكذلك باشد شدت به وجع نبود, غليظ سخت ماده ا@گر زيرا
جـانب بـه كـه باشد گاه رحم ميل و شود/ مايل جانبي به رحم كه آن پنجم, آيد/ @گفته
و رحم كند مي[ن ايسر بهطرف باشد رحم ايمِن جانِب در ورم ا@گر مث� ورمشود; مخالف
فوق به باشد, اسفل در ا@گر و بالعكس/ و كند مي[ن خلف به باشد, قدام در ا@گر و بالعكس/
لثقله العضو فان باشد; بزرگ غايت به ورم كه تقديريست بر اين و بالعكس/ و كند مي[ن
كه است آنگاه اين و ورم طرف به رحم شود مايل باشد گاه و المخالف/ الجهة الي يميل

الورم/ جانب الي بالتمديد الّرحم فيميل باشد; الحجم صغير ورم
و افتيمون طبيخ و ماءالجبن سوداء, اسهاِل جهت و كنند/ باسليق فصد زودي به ع�ج:
و باسيلقون و مرهمداخليون ورم, تليين جهت و دفعات/ به و رفق به دهند آن وجز @ُگلقند
رحـم در انـجير بيد و بابونه و شبت و سوسن و نرگس روغن و مغزها و پيهها و مقل
اشق و ميعه و مقل ايضا و فرزجتا/ و kًوحمو زّراقه] بهكمك [يعني ِزرقا نمايند استعمال
ضماد ورم بر كتانسرشته و اسبغول لعاب و موم و روغن با كرنب برگ و بابونه و حلبه و
و بابونه و بنفشه و خطمي و ا@كليل و كرنب و شبت طبيخ در دوبار روزي شبانه و سازند

بنشانند/ بود ملّطف چه هر آن جز و مرزنجوش



ا@كبري طب ٢٩٦

رحم سرطان اندر فصل[هجدهم]: [٣٢٣]

كردِن سرنا و نيافتن تحليل سبب به شود عارض رحم گرم ورم عقب [در] بيشتر اين,
و آمدن/ بر سينه حجاِب تا درد و است ضربان و حرارت و ص[بت او, ع[مت و ماده/
پشت در و آيد پديد ساقها در خاصه kغري و ضعف و شقيقه درد و چشم درد كه باشد
و انجامد/ استسقا به كه باشد و ماند مستسقي به [و] متورم وشكم, شود ظاهر ورم پاي
و كـبودي بـه او رنگ و آمده بر رگها و ميباشد ظاهر سرطاني, ورم كه دانست بايد
او جراحت نشان و باشد معالجراحت رحم سرطان كه باشد گاه و مايل[است]/ رّصاصّيت
كه است بسيار و باشد ظاهر شديد درد پشت و زيرشكم و ران ِكش و عانه در كه است آن
بياض مايل يا رطوبت اين ورنگ كند سي[ن النضج مستوي غير بوي@نا@ك رطوبت او از

نادر/ بياض, و بود ا@كثر سواد به مايل اّما خضرت به يا حمرت به يا سواد به يا باشد
ضرر كه آن براي ليكن نيست; ع[جپذير جراحت, با يا بود ساده رحم, سرطان ع�ج:
شـدت هـنگام مث[ كوشند; همي او اص[ح در كه است kزم نانجامد, ديگر آفت به او
سكون هنگام و كنند استعمال سرد لعابهاي و ِنشان درْد مرهمهاي ضربان, و حرارت
روغن و مقل و داخليون [مرهم] چون دهد, تحليل كه لّين چيزهاي قلتوجع, و حرارت
نطول كرنب برگ و كتان تخم و بابونه و حلبه طبيخ به ايضا و برند كار به بط پية و بابونه
سودا مسهِل و نمايند فصد بدن, تنقية و سودا تقليل جهت گاه گاه و نرمي/ و رفق به سازند
مـع يـعني بود, متقّرح سرطان كه آنجا و دانند/ kزم مزاج ترطيب [به] اعانِت و دهند
او طبيخ در و بجوشانند كتان تخم و بنفشه و كرنب و خطمي برگ كه بايد باشد, الجراحت
كرده حل زنان شير با افيون و ابيض شياف وجع, تسكين جهت ايضا و بنشانند را مريضه
افيون مضرت تا نمايند داخل نيز زعفران قدري شياف اين در و كنند حقنه رحم به] [و
كاسني آب يا به گشنيز آب به سوده را سرب ع[جسرطان, در اشيا بهترين و دارد/ باز [را]
خـاصيت مرض اين در رسل مرهم و [است]/ نمودن رحم حقنة و ماليدن كاهو آب يا



و گـل روغـن و مـرغ تخم سفيدة و الثعلب عنب و گشنيزتر و خشخاش و دارد عجيب

چه چنان است; صحيح دارد سرب كه نسخهيي ظاهرا كه است شده ضبط شراب نسخهيي در /١
م/ است/ شده ضبط سرب همين ٦٧٣ ص ,٣ ج اعظم, @كسير ا در

حقنه گل روغن و زنان شير و الحمل لسان آب به و كردن ضماد كرده ص[يه سرب��١
و ارمني گل و التيس لحية آب به رود, بسيار خون كه آنجا و دارد/ تمام نفع نمودن رحم

دارد/ باز خون كنند رحم حقنة الحمل لسان آب و ارزيز سپيدة

/Uterine abscess القانون: قاموس /٢

رحم��٢ دبيلة اندر فصل[نوزدهم]: [٣٢٤]

و خـوانـند/ دبـيله را آن نكند, سر و شود پخته رحم گرم ورم چون كه دانست بايد
شد/ گفته ورم در آن ع[مت

رحم قعر در ا@گر و آيد برون ريم تا بشكافند باشد, رحم فم در رحم دبيلة ا@گر ع�ج:
خسك خـار و كـاسني تخم و خيارين تخم و خربزه تخم طبيخ او انفجار جهت باشد,
تخم و وآردجو خطمي و ا@كليلالملك و بابونه و كتان تخم و وحلبه چند روزي بنوشانند
و نمايند ضماد آميخته كنجد روغن و انجير آب و گرم آب به خطمي بيخ و باق[ آرد و مّر
تأ@ّكل به كه بود آن خوف و كشد دير ا@گر و شود/ شكافته تا باشند م[زم تدبير همين به
بر را مطبوخه ادوية و نمايند حقنه رحم به آن آب و بجوشانند خردل و انجير انجامد,
كوشند او اندمال و قرحه تنقية [در] شود, چونشكافته و باشد/ ورم كه آنجا گذارند عانه

شد/ مذكور رحم گرم ورم در چه چنان



ا@كبري طب ٢٩٨

/Hysteria القانون: قاموس /١

اختناقرحم��١ اندر فصل[بيستم]: [٣٢٥]

ميآيدچون پديد صرع ع[ماِت هم وي در يعني غشي, و صرع به شبيه است علتي اين,
سردي چون مينمايد ظهور غشي ع[ماِت هم و سقوط, و اعضا بعض در تشّنج و دوار
رحم علت اين مبداء چه ا@گر كه دانست بايد َنَفس/ و نبض ِصَغر و زرديرنگ و اطراف
دمـاغ بـه رحـم آفت است, قـوي مشـاركت دل و دماغ و رحم ميان كه آن از اّما است
و صرع و غشي و َنَفس ضيق كه است آن از [و] ميگردد متأّدي دل به ايضا و ميانجامد

نميآيد/ دهن در وي در كف و ميشود عارض خفقان
پذيرد كثرت [آن] استفراغ عدم سبب به مني كه آن يكي, است: سبب دو را مرض اين
مـن هـربا [هـم] رحم پس سميه كيفيت به گردد مستحيل [و] أوعيه در شود مترا@كم و
وي ردية بخارات و فوق به شود متشّنج و متقّلص موذي] از فرار جهت به [يعني الموذي
حيض خون كه آن دوم, نمايد/ ظهور مذكور مرض بالّضرور و برآيد دماغ و دل سوي به

نمايد/ رو يافته ذ@كر kبا كه كيفيت همان رحم در او بسياري سبب به و شود بسته
پديد روز هر مواد كثرت عند و صرع همچون ميافتد نوبت و ادوار به مذكور, عّلت

است/ مهلك و قاتل باشد, الّنوائب متقارب و افتد روز هر چه آن و ميآيد/
درد و فاسد فكر و ذهن اخت[ل رسد, بهنزديك نوبت چون كه است آن او ع�مت
و شود ظاهر چشم دو هر در رطوبت و اعضا كسل و لون صفرت و چشم تاريكي و سر
[@كـه] بيمار يابد در كه باشد رسد, نزديكتر وقت چون و آيد/ پديد ساقين در ضعف
مضطرب حركات [او] بينِي و دهان در و ميشود مرتفع دل سوي به عانه نواحي از چيزي
آواز و باطل حس[او] و افتد هوش بي و شود مختلط ذهن پس نمايد, ظهور اراديه غير

اkراديه/ الحركات ساير ينقطع كما گردد; منقطع [او]
در نميشود مفقود بالكل عقل علت, اين در كه است آن مفرد صرِع در و اين در فرق



٢٩٩ رحم اختناق بيستم: فصل . امراضرحم

[را] است گـذشته آنچـه ا@كـثِر آيد, هوش به او صاحب چون كه است آن از [و] ا@كثر
اين نشان از بدن در اضطراب وقوع عدم و دهن از كف سي[ن عدِم ايضا و كند/ حكايت

اوست/ kزم عقل ذهول و اضطراب و كف ظهور كه صرع بخ[ف است;
مالند محكم [را] پاي كف و بندند رامحكم پايها و دستها نوبت, وقت در ع�ج:
زنند روي بر سرد آب و سازند شويه پاي بابونه طبيخ به يا گرم آب به و ونمك خردل به
مانند و قطران و نفظ و جاوشير و كندش و جندبيدستر چون بو بد چيزهاي و بجنبانند و
چيزهايخوشبوهمچون و بسوزند بيني[او] پيش [در] پشم يا گوگرد و مقل و ببويانند آن
او اندر و مالند رحم بر باشند گداخته عنبر و مشك وي در كه خوشبو گرم روغنهاي
غير به نمايند حجامت ران بِن و فخذين باطن و ساقهاي و برزانو و ناف زير و كنند حقنه
را او نام بلند صداي به [يعني بگيرند او نام و بلند آواز به كند فرياد او گوش بر و شرط
زنـبق روغـن بـا فـلفل و زنجبيل و نمام چون دغدغهآور گرم ادوية ايضا و كنند]/ صدا
كـه فـرمايند را دايـه و مسك و عـنبر به را رحم نمايند بخور و سازند حمول آميخته
كرده حل ومسك عنبر او در كه گل و بادام روغن يا بان يا زنبق روغن به را خود انگشت
مني كه است آن بهر همه, اين و كند/ دغدغه و بمالد بدان را رحم فم و كنند چرب باشند
نفع آيد ميسر جماع ا@گر وقت اين در و نمايد روي افاقت و آيد بيرون ورطوبت شود بسته
به ساختن, حمول فلفل و فربيون باشد, بوده سبب طمث احتباس كه را آن و دهد/ تمام

دارد/ سود غايت
بدن تنقية لوغاذيا ايارج و اصطمخيقون حّب به كه است آن افاقت حالت تدبير اّما
دهند آن مانند و غياثي معجون و مثروديطوس و دحمرثا آن] از پس [يعني بعده و نمايند
يك تنقيه, هر در كه است آن بهتر و كرد/ بايد حالت حسب به تنقيه و انيسون طبيخ در
سود استحمام و برند/ كار به [را] نجاح معجون ميان در روز يك و دهند ايارجات بار
نيم يا درم يك غاريقون, ميدهد: نفع دوا اين و است/ مفيد نشستن گوگرد آب به و دارد

بخورد/ سرشته عسل به يا المسك دواء به درم
و باشد/ بيحرارت و بود غليظ ماّده كه است سزاوار اينجا در شد, گفته كه همه اين
اّما بود; پيدا است نسيان و سبات و كاهلي و خواب غلبة و حركت ثقل كه برودت نشان
قوي حرارت احساس و غثيان و دوار و رخسارها سرخي رحم, اختناق در بود ا@گرحرارت



ا@كبري طب ٣٠٠

استعمال صورت, اين در [و] اوست نشان گاهي گاه تِب و ميآيد بر سر به رحم از @كه
ساق بر و كنند باسليق فصد افاقت, وقت در حال اين در پس نيست رخصت مسخنات
طبيخ سيري, برشكْم و سازند م[يم را طبع افتيمون مطبوخ به يا شرط با نمايند حجامت
شربت چون بود شهوت كاسر و مني مقّلل كه سرد چيزهاي و فرمايند قيء [و] داده شبت
ديگر و ببويانند/ نيلوفر و صندل و كافور نوبت, وقت در و بنوشانند/ ُخرفه وشيرة نيلوفر
قـال و شـّما/ و ضمادا و شربا مسخنات, استعمال مگر شد, گفته كه است همان تدابير
فٕانَّ الّساعِد من يفُصُد ف[ قالوا الفصُد وَجَب ٕاْن الّرِحم/ اختناِق صاحُب ُيفَصُد k> <الثابت>:

او فـصد هـم @گـر ا و نمود فصد را بيماري اين به مبت. نبايد است: گفته قره بن <ثابت ترجمه: /١
اما است; مضر رحم امراض تمام در ساعد فصد چون كنند فصد نبايد ساعد از شود, واجب

ندارد>/ ضرر صافن از فصد
ص ,٣ ج اعظم, @كسير ا كه نقلي در اما داشته وجود نسخهها همة در <قالوا> كلمة كه است ذ@كر به 6زم

م/ است/ همين صحيح و ندارد وجود كلمه اين است كرده نقل را عبارت اين ٦٩٢

<وضُع ماسويه>: <ابن قال و الصافِن>��١ في kضَرَر و اkرحاِم علِل جميِع في رديٌّ ذلك
هـذا َيسـتْأِصُل الّصـلِب عـلي الحـجامُة و أسفَل الي الرحَم َيْجِذُب ِة رَّ السُّ أسفَل المحجمِة

در [و مـيكشد پـائين بـه را رحم ناف, زير در محجمه نهادن است: گفته ماسويه <ابن ترجمه: /٢
را مرض اين پشت, بر حجامت و ميكند] رفع را شده حاصل احتناق از كه رحم تقلّص نتيجه

م/ ميكند>/ كن ريشه

العلة>��٢/
هـمان او تدبير نوبت, حالت در شود عارض حيض احتباس سبب به چه آن فايده:
و كنند فصد افاقت, حالِت در و مزاج/ حرارت و برودت رعايت مع شد مذكور كه است
را حامله زن علت اين ا@گر اّما يافته/ ذ@كر طمث احتباس در چنانچه دهند حيض مدّرات
وضِع به كه كنند توقف باشد, وضعنزديك ايام ا@گر پس نيست; مناسب اسهال و فصد افتد,
ماليدن و غذا تلطيف به باشد, دور وضع اّيام ا@گر و شد/ خواهد زايل خود به خود بچه
جـهت نوبت, حالت در و برودت/ و حرارت در مزاج مراعات مع كنند بسند روغنها
گلقند و ورزند قناعت نباشد مضر را جنين كه آن جز و شمومات و اطراف بستن بر افاقت,
آن و علت/ دافع هم و است جنين حافظ هم كه را حامله دارد تمام نفع افاقت حالت در
مسهِل و كرد توان فصد شود, زود زود مرض نوبت و باشد وفور به خون ازدياد كه جا
[باشد]/ نرسيده هشتم ماه به و باشد گذشته سّوم ماه از حمل كه خاصه داد; توان خفيف



و كدو قلية باشد, غالب ا@گرحرارت مث[ برند; كار به مزاج حسب به مرض اين در غذا
و كـبك گوشت باشد, غالب برودت ا@گر و است/ مناسب برنج و مقشر ماش و اسفناج

[است]/ موافق دارچيني و زيره به دراج و تيهو و عصافير

Hydrometra القانون: قاموس /١

رحم��١ در آب آمدن جمع اندر يكم]: و فصل[بيست [٣٢٦]

حالتي و افتد شكم در قراقر حركت هنگام و بايستد حيض كه است آن وي ع[مت
بپاkيند/ رحم از رطوبت گاهي كه باشد و آيد پديد زقي استسقاء به شبيه

رحم و بدن تنقية در و بدهند/ است مخصوص حيض ادرار به كه [يي] ادويه ع�ج:
سوء براي چه هر و نمايند/ استعمال شد گفته زقي استسقاء در كه [يي] اضمده و @كوشند
و جوع و دارد/ تمام نفع قيء و برند/ كار به دارد سود رحم سي[ن و زقي استسقاي و القنيه

دارد/ نفع برداشتن سپيد خربق كه گويند و سودمند/ رياضت



ا@كبري طب ٣٠٢

/Physometra or airgas in the uterine cavity القانون: قاموس /١

رحم��١ نفخة در دوم]: و فصل[بيست [٣٢٧]

مزاج سوء او, قوتهاي ضعِف موجبات و است/ رحم قوتهاي ضعف وي, سبب و
ظاهر و كند/ سرد را رحم سِر كه سرد سرماي يا زائيدن دشوارِي يا است مفرط غير سرِد
ضـعف واسـطه بـه رسـد آن بـه كه غذا هر شود, ضعيف رحم قوتهاي چون كه است
ُخَلل فيمابيِن يا او زواياي در يا رحم عمق در رياح آن و گردد رياح به مستحيل حرارت

آرد/ نفخ و شود محتبس او ليفهاي و اجزا
شد; نميتواند نفخ موجب و است حرارت ُكشندة بود مفرط كه سرد مزاج سوء انتباه: [٣٢٨]

م/ باشد>/ بايد حتما حرارت ضعف نفخ, توليد در <چون ترجمه: /٢

القاِصَرِة>��٢/ بالحررارِة kّا يكوُن k النفَخ <kٔنَّ
اسفل به است نزديك بدان چه آن و عانه در كه است [آن] مذكور مرض ع�مت
حجاب و معده فم و ران ِكِش تا كه باشد و الوجع مع آيد پديد نفخ و ريحي ورم بطن,
او تعريف در بعضي لهذا و دهد طبل آواز زنند ورم بر دست چون و وجع گردد متأّدي
و قراقر و بود منتقل او وجع كه باشد و طبلي استسقاء به شبيه است حالتي كه @گفتهاند

نپذيرد/ دوا و بماند علت اين در عمر آخر تا كه باشد و كند ضربان
رياح, كسر و تلطيف و رحم تسخين براي و دهند/ ايارجات بدن, تنقية جهت ع�ج:
ادويـة و بـخورانـند ماءالبزور] [يعني بزور و اkصول ماء و سنجرنيا و كموني جوارش
و كرفس تخم و سداب و پودينه و مرزنجوش و شبت و بابونه چون باد, منّقيه مسخنة
و تكميدا و ضمادا و فرزجا و حقنا نمايند استعمال نانخواه و زيره و برنجاسف و باديان
و بمالند زهار و پشت و ناف زير شبت[در] و سداب روغن كه است آن سزاوار و آبزنا/

دارد/ نفع اينجا در است طبلي استسقاء در چه آن
شد/ كرده ذ@كر مستقله باب به قلب امراض [از] بعد پستان, يعني ثدي امراض انتباه:



٣٠٣ رحم نفخة دوم: و بيست فصل . امراضرحم





٣٠٥ حدبه اول: فصل . امراضاطراف



اندرامراضكهدرپشتواطرافپديدآيد باب[بيستودوم]: [٣٢٩]

عرق و نقرس و مفاصل وجع و خاصره وجع و ظهر وجع و افرسه رياح و هدبه چون
ا� انشاء آيد گفته فصلي به هريك و عقب وجع و الفيل داء و دوالي و ورك وجع و النسا

تعالي/

/Kyphosis; convexiti; protuberance; tuberosity القانون: قاموس /١

حدبه��١ اندر فصل[اول]: [٣٣٠]

سوي به فقار زوال ا@گر پس دوجانب; از بهيكي يا پس به يا پيش به بود فقار زوال آن,
استخوان شركت با تقصع كه آنجا و خوانند/ المقدم> <حدبة و گويند <تقصع> بود, قدام
و گويند الموخر> <حدبة بود, خلف سوي به زوال ا@گر و نامند/ نيز <قعصس> باشد, سينه
سبب وا@گر خوانند/ <التوا> بود, جانبين از يكي به زوال ا@گر و است/ همين حقيقي حدبة

نامند/ افرسه> <رياح بود, غليظ باد فقار زواِل
آيد: گفته جدا نوع به يك هر و است پنج فقار زوال اسباب

از شـود عارض است فقار متصل كه [يي] عضله در گرم ورم كه آن اّول: نوع
و نبض ِعَظم و حاّده حميات مع صلب در است اوجاع تقدم او ع[مت و داخلي/ يا خارج
گـيرد, سكـون تب و گـردد خـراج ورم و شـود ِمـّده ماده هرگاه و شديد/ حرارت لزوم

جذب/ به ميگردد افزونتر و پشت در تمددي وجع و ثقل بيمار ميكند محسوس
مغز و ما@كيان پية و كتان تخم و حلبه لعاب و زنند باسليق رگ ورم, ابتداء در ع�ج:
نطول و بمالند بالفعل گرم روغنهاي و كنند ضماد آماس بر خطمي و بنفشه و گاو ساق



٣٠٧ حدبه اول: فصل . امراضاطراف

در كه بالفعل گرِم روغنهاي به و بنوشانند آميخته بادام روغن فلوسخيارشنبِر و سازند/
نمايند/ حقنه باشد جوشانيده كتان تخم و خطمي بيخ وي

را فقار [حاصله], تمدد غايت از و شود محتبس فقار زير غليظ باد كه آن دوم: نوع
است فرسه جمع افرسه, و گويند اkفرسه> <رياح را حدبه نوع اين و بلغزاند/ او موضع از
پشت درد عقب كه است آن او ع[مت و تكسره>/ أي فتفرسه العنق من تاخذ ريح هو <و

گيرد/ نقصان آخر در و شود زياده درد گاهي و نباشد ثقل و تب او با و حدبه آيد پديد
نانخواه و سداب تخم و زيره و انيسون و اذخر بيخ و كرفس بيخ و باديان بيخ ع�ج:
و اkصول ماء شربت تقدير و بنوشانند/ كرده اضافه بيدانجير روغن و بپاkيند و بجوشانند
روغن مثقال يك كه گفتهاند بعضي و كرد/ بايد حال تقاضاي حسب به انجير بيد روغن
او, در كـه گـلقند و بـاشند/ بسـند والبـزور ماءاkصـول شربت مثقال هفت با بيدانجير
گرنه و آيد; پديد نفع قدر همين به كه باشد بسيار و است/ سودمند بود انيسون و مصطكي
يابسه ميعة و آن مانند و منتن حّب يا حّبسكبينج يا حّبسورنجان به نمايند بدن تنقية
روغن و سداب و باديان آب به فرفيون و ابهل و لبني عسل و الزريره قصب و قسط و
نطول نمام و قيصوم و اذخر و سداب و طبيخمرزنجوش به و سازند ضماد ناردين يا بابونه
داخل سوي به بود متقصع كه بهجايگاهي كنند وضع ناري محجمة و الم موضع بر فرمايند
دارد/ نفع است باد منّقي چه هر و خارج/ به باشد آمده بر و بود متحّدب كه موضعي بر نه
مسترخي را آن و كند نفوذ فقار رباطات جرم در مائي رطوبت كه آن سّوم: نوع
ملمس سردي و است لون سپيدي او, ع[مت و بلغزد/ جايخود از فقار بالّضرور و @گرداند
بدن زود يعني نشيفشود, كمتر بمالند روغن آنجا بر كهچون آن و مرّطبه تدابير تقدم و

ننمايد/ جذب را آن
چـون گرم, مقوية ادهان و نمايند/ استعمال شد گفته افرسه رياح در چه آن ع�ج:
برگ و گلنار و السرو جوز چون قابضه ادوية و ماليدن عاقرقرحا و سرو و سداب روغن

دارد/ نفع كردن ضماد اشنه و ورد و غار
در كه لزج غليظ رطوبت سبب به شود متشنّج فقار رباطات كه آن چهارم: نوع
دشـوار ع[ج و است خطر با و افتد كمتر اين و يبوست/ واسطة به يا آيد حاصل نخاع

پذيرد/



ا@كبري طب ٣٠٨

جويند/ تشّنج باب از او: ع�ج و ع�مت
شود/ فقرات زوال موجب ضربه يا سقطه كه آن پنجم: نوع

و يد/ مسح به برند او جاي به را فقار جانبي, به يا بود خارج سوي به زوال ا@گر ع�ج:
وضع به يا محاجم مصِّ به را آن كشند بيرون جهتي, به يا بود داخل سوي به زوال ا@گر
دارد/ سود حدبه جهت كردن ط[ عاقرقرحاسرشته اندكي با مقل و زفت و ناري/ محجمه
قايم شكل آن بر را آن تا نمايند ضماد قابضه ادوية گيرد, قرار خود موضع بر فقار چون و

دارد/



/Dorsalgia; backache القانون: قاموس /١

ظهر��١ وجع اندر فصل[دوم]: [٣٣١]

است: انواع آن و پشت/ درد يعني
است بيثقل درد او ع[مت و افتد/ پشت در ساذج بارد مزاج سوء كه آن اّول: نوع
وجع اين و شدن منتفع دلك و مشي و حركت و گرم چيزهاي از و سردي به احساس و

شود/ مزمن و آيد پديد اندك اندك
و اربـعه تـرياق و سـنجرنيا و آن مـانند و مـاءاkصـول مـزاج, تبديل جهت ع�ج:
و اشق و مقل و بمالند/ بابونه سداب و قسط روغن و بخورانند/ آن جز و مثروديطوس
و سازند/ ضماد آميخته انجير بيد روغن و كتان تخم لعاب با الغار حّب و بابونه و حلبه

فرمايند/ ميل گرم توابل با طيور گوشت و نخوداب غذا,
خلط يا شود متولّد خام بلغم خلط پشت, فقرات و عض�ت در كه آن دوم: نوع
در و حرارت و تعب و غضب از آيد حركت به باشد بوده سا@كن بدن در كه بلغمي
عند باشد, بوده سا@كنه فضوِل اين در كه غليظ باد يا ريزد پشت اوتار و رباطات و عض[ت
به و آيد در اوتار و رباطات و عض[ت اين در و نمايد هيجان هم] [باد خلط, آن حركت

آرد/ درد تمدد احداث سبب
وجع پشت, در و افزاست بلغم چيزهاي تناول وجود تقدم بلغمخام, توّلد ع�مت اّما
تـولد حسب به اندك اندك شدن فزونتر ثقل و درد روز به روز و آمدن پديد ثقل يا
او در است وجع وقوع پشت, در او آمدن در و سا@كنه بلغم حركت ع[مت و فيها/ المادة
در بـاشد آمده خود متحركه مادة آن ا@گر پس ُمتعب; جماِع يا غضب يا تعب [از] بعد
در پشت در شده جدا ماده آن از باد ا@گر و باشد/ وتيره بريك و بود kزم ثقيل وجِع پشت,

باشد/ كمتر ثقل و بود منتقل درد و باشد پيدا تمددي وجع ماده, آن نه باشد آمده
حب بلغم, منضجات استعمال [از] بعد بود, خام بلغم تولد او در درد سبب ا@گر ع�ج:



ا@كبري طب ٣١٠

مبّدله تدابير ديگر و دارد/ تمام نفع قيء و شود مستفرغ بلغم تا دهند آن جز و سورنجان
درينجا تدابير كاملترين و است/ سودمند شياف و يافت/ ذ@كر ساذج بارد در كه است همان
چه چنان بود او منفصلة ريِح يا متحركه بلغم آمدِن در درد سبب ا@گر و است/ غذا تقليل
امر استراحت به و فرمايند استحمام اعضا, ترطيب و تليين و ماده تحليل جهت شد, @گفته
محّلله مرخية حشايش طبيخ به تنطيل و بمالند كرده يكجا بنفشه و خيري روغن و نمايند
شد/ گفته خام بلغم در چنانچه را آن سازند مستفَرغ نشود, دفع قدر بدين ا@گر و دارد/ سود
فضول شدن منجذب جهت شود پشت درد محدث جماع كثرت كه آن سّوم: نوع

نمايد/ حدبه احداث وي در فضول كثرت كه باشد گاه و پشت/ در
مادة در چه بدان گردند متوجه ترطيب و تليين و تحليل به و كنند ترك جماع ع�ج:

دارد/ تمام نفع تدهين, و شد/ گفته متحركه بلغم
عض[ت در نشستن, كرده خم پشت حالِت] [در و جماع و تعب كه باشد بسيار فايده: [٣٣٢]
در ريح يا بلغم مادة كه آن بدون نمايد احداث درد و آرد ماندگي و اعيا پشت رباطات و
مفرط تعب كه باشد گاه و گذرد/ در زود و شود دفع پشت ماليدن به اين و نمايد دخل آن

جفاف/ و يبس احداث به آرد حدبه
سـبب بـه كـه ديگـر عـلتي يا ضعف گرده در شود عارض كه آن چهارم: نوع
در است آفت وجود وي, ع[مت و دهد/ باز پشت اجزاء به درد مشاركت, و مجاورت

اوست/ گواه باه ضعف و قطن وجع و @گرده
تدارك آن جز يا بود ضعف سبب حسب به يافته ذ@كر گرده امراض در چه هر ع�ج:

نمايند/
شود ممتلي خون از است موضوع پشت طول بر كه بزرگ رگ آنكه پنجم: نوع
فقرات كهآخر پشت فقرات ابتداي از كه است آن وي ع[مت و آرد/ درد تمدد سبب به و
آثار ديگر و مكان حرارت و ضربان با قطن فقرات آخر تا بود پيدا ممتد درد است @گردن

كند/ اشتداد وجع حركت هنگام و دهد گواهي خون
و ليمو شربت و شيرين و ترش انار آب ابتدا در و زنند مابض يا باسليق رگ ع�ج:
در سرد آب به موضع, تبريد جهت و دهند/ سكنجبين با خيارين تخم و خرفه تخم شيرة
سرد جايگاه به و كردن ط[ پشت بر سركه اندكي با گل روغن و گ[ب و صندل و آمدن



بخوارنند/ آن مانند و جو آش چون وتر سرد اغذية و فرمايند گرفتن سكونت وتر
و رباطات و عض�ت در باشد باد درآمدن پشت, درد موجب كه آن ششم: نوع:

پشت/ اوتار
شد/ گفته دوم نوع در آن, [ع�ج]:

بعضي نوع اين و آيد/ پديد پشت درد رحم مشاركت سبب به كه آن هفتم: نوع
بايد/ چنانچه حيض آمدن بر سبب به شود عارض حيض آمدن نزديِك را زنان

كه شربتي بمالند/ پشت بر گل روغن و كنند استعمال نمايد حيض ادرار چه هر ع�ج:
نيم خياريِن تخم مثقال; هفت حلبه, مثقال; يك كرفس, تخم قوت: به نمايد حيض ادرار
دو يك هر روناس, و شبت تخم جواني, انيسون, كوفته, نيم بادياِن مثقال; چهار @كوفته,
اخـتيار روز هـفت به و آرند قوام به قند مثقال شصت به و بجوشانند را جمله مثقال,

نمايد/

/Flanks pain واعظي: معالجات /١

خاصره��١ وجع اندر فصل[سوم]: [٣٣٣]

وجع ليكن يافته, ذ@كر پشت درد در كه است همان وي اسباب و تهيگاه/ درد يعني
از پس [يعني بعده ِلزيادِة الظَّهِر من أبرُد الخاِصَرَة <kٔنَّ باد; از يا افتد بلغم از بيشتر خاصره

دورتر اند] حرارت معدن [@كه وكبد قلب از پشت به نسبت اينكه سبب به خاصره ترجمه:<چون /٢
مـهم خـيلي حـرارت كثرت در [وپرگوشتي است كمتر آن گوشت اينكه جهت به ونيز است,

م/ ندرتًا>/ مگر نميگيرد حار مزاج سوء است],

ناِدرا>��٢/ kّٕا الحارِّ المزاِج سوُء فيه َيحُدُث ف[ لَحِمه لقّلِة و الكبِد و القلِب ِمن آن]
و بلغمي بارد ساذج مزاج سوء در كه است همان او ع[ج كه گفتهاند لهذا [ع�ج]:
دارد/ تمام نفع اينجا در مسخنه شيافات احتمال و [است]/ يافته ذ@كر ظهر وجع در ريحي
شـحم و كرفس تخم و زنجبيل و انيسون و اشق و مقل از كه شيافي كار, اين جهت [و]

دارد/ تمام نفع باشند ساخته آن مانند و زهرج ماهي و سورنجان و حنظل
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/Arthralgia; arthrodynia; pain in a joint; rheumatism القانون: قاموس /١

المفاصل��١ وجع اندر فصل[چهارم]: [٣٣٤]

گاه وجع, اين و گويند/ المفاصل وجع را آن افتد بندگاه در كه دردي هر دانست بايد
ا@كثر در چه چنان بود ورم با گاه و [است] ساذج [دردهاي] جملة در چه چنان بود بيورم
مفصل در چه آن كه يافته اجرا چنان اطبا اصط[ح و [است]/ مادي مفصلي] [دردهاي
باشد سرين يعني ورك مفصل در چه آن و گويند/ مفاصل> <وجع را آن افتد پاي و دست
آن شود نازل پاي جانب به و خيزد ورك مفصل از چه آن و خوانند/ الورك> <وجع را آن
پاي انگشتان مفصل در يا شتالنگ يعني كعب مفصل در چه آن و نامند/ الّنسا> <عرق را
بندگاه, درد كه نماند پوشيده و سازند/ مسمي <نقرس> به را آن پديدآيد, نرانگشت خاصه
باشد و است مفاصل گردا@گرد كه بود گوشت آن در بيشتر مادةمذكور, و افتد ماده از بيشتر
اين كه است آن از [و] نيايد در اوتار و اعصاب به اّما شود نافذ نيز رباطات جانب به @كه
اورامديگر/ مثل ريمنگردد و نشود پخته كه است مذكور ورم خاصة و بود بيتشّنج عّلت
و وي/ در است ماده انصباب يا اجتماع و مفاصل ضعف مادي, بندگاِه درِد كلِي سبب [٣٣٥]
بـاعث و ضـربه/ يـا كـثيره تعب يا است مستحكم مزاج سوء يا مفاصل, ضعف موجب
شود متروك معتاده رياضت كه آن يكي, است: بسيار مفاصل, در ماده انصباب و اجتماع
سبب بدان و شود ضعيف معده هضم كه آن دوم, آيد/ جمع مفصل در فض[ت سبب بدان و
طعام بر طعام مثلخوردن ترتيب بدِي كه آن سّوم, ريزد/ مفصل به و كند تولد خام اخ[ط
بر و كردن مجامعت و رياضت طعام, عقب و ترتيب غير به موافقه غير اطعمة تناول و
كردن غسل گرم آب به و نمودن استحمام سيري شكم بر و خوردن آب حّمام در و نهار
مادة و افتد بسيار نزله و زكام كه آن چهارم, ريزد/ مفصل به ماده سبب بدان و افتد اتفاق
و فصد و اسهال و قيء مثل معتاد استفراغات را شخصي كه آن پنجم, ريزد/ مفصل به او
را قولنج كه آن ششم, افتد/ مفاصل به و گيرد كثرت ماده و شود ترك بواسير و حيض خون
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اطـراف به فض[ت و گردد قوي روده كه گونهاي] به [يعني نهجي به شود كرده معالجه
جوش در را نفسانيهاخ[ط و بدنيه حركات كه آن هفتم, و ريزد/ مفاصل به و شود مندفع

افتد/ مفاصل به و آرد
ماده كه است عام و مادي يا است ساذج مزاج سوء يا بندگاه, درد فاعلِي سبب فايده:
از و افتد ا@كثر بلغم از مرض اين و ريح/ نبودچون ذوالقوام يا باشد خلط يعني بود ذوالقوام
تنها يا ماده, اين از يك هر و نادر/ سودا, از و قليل صفرا, از و اقل ريح, از و كثير خون,
غـايت بـه سودا, با بلغم تركيب اّما گشته; مركب ديگر مادة به يا شود علت اين سبب

گردد/ مرض اين محدث شده مركب بيشتر بلغم با صفرا لكن است نادر@الوقوع
بعضي كه آن از اّما است يكسان ع[ج و ع[مت و سبب در بندگاه جميع درد چه ا@گر

آيد: گفته عليحده قسم به آن از يك هر است بعض به مخصوص معالجات
الفاصل وجع اندر اّول: قسم [٣٣٦]

زانوي بنِد در و دست بندگاِه در كه ورمي و دردي يعني است; اّطبا مصطلح او, از مراد
است: انواع اين و افتد/ پاي

در شـود عـارض خشك يا سرد يا گرم ساده مزاج سوء كه آن نخستين: نوع
و آيد پديد اندك اندك و تدريج به كه است آن ساده, ع[مت و بدن/ تمام در يا مفاصل
بر مزاج و ملمس حرارت پس بود بدن رنِگ هم عضو رنگ و نباشد هيچ آماس و ثقل

دهد/ گواهي يبوست بر آن يبوست و برودت بر او برودت و حرارت
وسكنجبين ليمو شربت و دهند مبّردات تبديل, جهت بود, گرم مزاج سوء ا@گر ع�ج:
صفرا ملّين و آورند بر خون قدري و كنند فصد كه ميتوانند و دارد/ سود عّناب و رّماني
بود انصباب مستعد كه ماده تا كه گفتهاند آن براي است ساذج كه اينجا استفراغ و دهند
<و ماند/ محفوظ ماده ريزش از است مفاصل كه الم موضع سبب بدان و شود مستفرغ
تسـخين به بود, سرد ا@گر و مستعدا>/ منها ما@كان خاصًة المواد تجذب اkلم اّن kيخفي
بهحقنه سازند مستفرع بلغم از لختي ا@گر و مسّخنه/ أعمال و گرم ادوية استعمال به @كوشند
و آيـد غالب حرارت و كند غلبه صفرا شود, كم بلغم چون كه زيرا ميشايد; مطبوخ, و
و أيضا الّصفراُء َيخُرَج أْن ُيمِكُن البلغِم ٕاستفراِغ عنَد <kّٔن است; استفراغ ترك اينجا احوط
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خـارج و بـريزد بـيرون هـم صفراء است ممكن ميريزد بيرون بلغم كه هنگامي ترجمه:<چون /١
م/ ميكند>/ سرد خيلي را بدن باشد كمي مقدار به گرچه بدن از صفراء شدن

اين و بود مزاجخشك سوء ا@گر و كثيرًا>��١/ البدَن ُد ُيبرِّ لكن قلي� كاَن ٕاْن و الصفراَء خروُج
از كه قيروطي و ُگل و كدو و بادام روغن اينجا در و كوشند ترطيب به كه بايد افتد, @كمتر
گاو شير اغذيةمرطبهچون و ماليدن باشند ساخته موم و گاو ساق مغز و بط و مرغ چربي

دارد/ نفع خوردن آن جز و
كرده ذ@كر صداع در چه چنان شد نميتواند الم و وجع باعث رطب, مزاج سوء انتباه: [٣٣٧]

شد/
ِعَظم و است موضع سرخي او ع[مت و آيد/ پديد خون كثرت از كه آن دوم: نوع
سـوزان سـخت دمـوي حـرارت اّمـا مـلمس; حرارت و ضربان و تمدد و وجع با انتفاخ
و شباب ميانه او سِن و لحيم او بدن و تر و گرم مزاج بودن و صفراوي بخ[ف نميباشد

دهد/ گواهي آن بر خون مولد اشربه و اغذيه تناول و ربيع فصل
جانب به ا@گر چپ از و بود چپ جانب به عّلت ا@گر راست دست از كنند فصد ع�ج:
رگ بود, دست در مرض كه آنجا و باشد/ طرف دو هر ا@گر دست دو هر از و بود راست
آدمي طاقت حسب به وخون گشود بايد باسليق رگ پايبود, در كه وآنجا زد بايد ا@كحل
جهتاخراج بود, مانعي فصد از ا@گر و كهخواهند/ آنقدر آرند برون دفعات به يا يكبار به
بـه او امـالة هم و شود خون استفراغ هم تا نمايند حجامت درد موضع از فروتر خون,
به فرمايند قيء بگذرد روز سه يا روز دو چون حجامت و فصد از بعد و مخالف/ جانب
بيخ درم دو و آميزند گرم آب به ا@گرسكنجبين و گرم/ آب و سكنجبين و خيار برگ آب
و باشد بهتر فرمايند امر قيء به نوشاينده را آن و نمايند اضافه او در بيخته و كوفته خربزه
در مرض كه آنجا خاصه دارد, تمام نفع وقي است/ كافي نيز فقط گرم آب به سكنجبين

بود/ پاي
و الثعلب عنب و سپستان و عناب و بنفشه طبيخ نخستين آيد, حاجت مسهل به ا@گر
[و] روز سه تا [و] بدهند ساخته شيرين ترنجبين يا قند به خطمي تخم و گاوزبان برگ
دهند هليله و مويز و آلو و تمرهندي و شاهتره و مطبوخسورنجان آن] از پس [يعني بعده
مريض حال حسب بر اوزان تقدير و [باشند]/ كرده حل او در شنبر خيار فلوس البته] [و
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داخل نيز سناءمكي عندحاجت, بعضي و بيفزايند ترنجبين يا شيرخشت كه باشد و است/
اتـفاق بـحران روز [در] مسهل شرب كه كرد بايد احتياط باشد, كه چون هر و نمايند/

نيفتد/
نفع بادام روغن و انارين آب با جو آبكشك بود, شديد التهاب و حرارت كه آنجا
فصد از پيش است سودمند بزوري و ساده وسكنجبين بخارا آلوي و تمرهندي آب و دارد
صندلين ماده, ردع جهت باشد, تزايد و ابتدا در مرض كه تا فصد از بعد و او/ [از] بعد يا و
نمايند ط[ آن مانند و گشنيزتر و كاسني آب و سركه به اقاقيا و ماميثا و فوفل و گلسرخ و
آميخته كاهو آب به مخّدرات وديگر يبروج و افيون اشتدادوجع, عند و مؤوف مفصل بر

كند/ درد تسكين تا سازند ط[
و كوشند استفراغ در زودي به باشد, الحركت قوي و المقدار كثير ماده كه آنجا فايده:
كه آن يكي, چيز: دو براي ننمايند ط[ حال اين در قوّيه رادعات ايضا و انتظارنكنند هيچ
واسطة به و ماند باز حركت از ماده كنند, استعمال رادعات و بود الحركت قوي ماده چون
قويه رادعات و باشد قوي ماده چون كه آن دوم, بيفزايد/ درد پيوندها و رگها افشردن
است آن از [و] نمايد رئيسهتوجه اعضاء به [و] گشته [باز] ماده كه شايد نمايند, استعمال
و باشد/ الحركت قوي ماده كه آنجا خاصه دانند, kزم بارده اطلية ترك فصد, قبل[از] @كه
كه افتد آن خوف و شود زياده درد سبب بدان و نمايد روي خطايي چنين اين احيانا ا@گر
يافت, توان رئيسه اعضا در تغيير وقوع از [را] آن [ميل] و كند ميل رئيسه اعضاي به ماده
مؤوف مفصل بر گرم نيم بنفشه و بابونه طبيخ با گرم نيم آب كه بايد صورت اين در پس
ايضا و شد/ نتواند مايل رئيسه اعضاء به و گردد باز طرف همين به ماده تا فرمايند تنطيل
نگردند منفعل وي اثر از رئيسه اعضاي تا بخورانند اعضا تقويت جهت ياقوتيه مفّرحات

سازند/ دفع او مكان به [را] ماده آن و
التـحليل قوي ادويه و نفرمايند كار را رادعه اطلية رسد, انتها به قريب ماده هرگاه

نمايند/ استعمال آن مانند و خطمي و بنفشه چون
چون التحليل قوي چيزهاي ماند, باز حركت از بالكل ماده [و] رسد انتها به هرگاه

سود نرفته] بين از طبيعت تحليل از كنون تا [@كه را حار مفاصل درد بقية كه محلّل ضماد صفت /١

نطو / و ضمادا��١ برنند كار به آن مانند و ا@كليل و بابونه
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نمايند/ استعمال و بسرشند زرد موم و بابونه روغن با دو هر آرِد و حلبه و كتان تخم لعاب دهند: Ø

خاصه [است]; مقشر ماِش و نخوداب و غوره و است سماق آش اينجا در غذا بهترين
گاو گوشت از خاصه است, kزم لحوم از احتراز و [باشند]/ كرده قتق تمرهندي آب به ا@گر
و آهو و جبلي طيور گوشت اّما خرما; دوشاب و عسل و حلوا از وكذلك آن مانند و بز و

باشد/ ضعيف مريض كه آنجا خصوصا داد; توان بچه مرغ و خرگوش و بّره
وجـع وقـوع و آيد/ پديد خالص صفراي يا صفراوي خون از كه آن سّوم: نوع
ِتها لرقَّ رُف الصِّ <الصفراُء <الشارح>: قال كما است; كمتر خالص صفراوي از نقرس و مفاصل

حبس قابل دارد كه لطافتي و تيزي و رقّت سبب به خالص صفراي ميگويد: <@كرماني> ترجمه: /١
م/ ميرود/ تحليل آنها از سرعت به بلكه نيست مفاصل در شدن

صفراوي ازخون اّما بسرعٍة>��١/ عنها ُل َيتحلَّ بْل المفاِصِل في تحِبُس k لطافِتها و ِتها حدَّ و
افتد/ بيشتر

و بول ناريِت و نبض سرعت و است التهاب و وجع شدت و ُصفرترنگ او ع�مت
در خـاصًة بـودن كـمتر انتفاخ و حمرت و تمدد و ثقل و بودن مايل جلد ظاهر به درد
شدن پيدا ماده حسب به ع[مات ديگر و يافتن انتفاع سرد چيزهاي به و خالص صفراوِي
كه افتد را كساني بيشتر نوع, اين و بودن/ گواه عادت و شهر و مزاج و سن و سابقه تدابير و

باشد/ ثابت ا@كثر و بود وخشك گرم مزاج و ضعيف بدن
از نـمايد دفـع مـحل غير به را مواد نا@كرده, م[حظه عضو تقويت نادان طبيب ا@گر
اعضاي ديگر و دل به ماده ميل جهت شود ه[@كت موجب رادعات, استعمال به مفاصل
هـمراِه] [يـعني بـمع شد مذكور نيز دموي در چه چنان نوع; درين تنقيه از پيش رئيسه
بـه قـويه رادعـات اسـتعمال به ماده رجوع خوف كه نماند پوشيده و خطا/ اين تدارك
باشد; صرف خون او سبب كه است آن از بيشتر نوع درين تنقيه از پيش رئيسه اعضاي

مخالفتر/ طبيعت به و است سريع@الحركت صفراوي, خون و صفرا كه زيرا
استفراغ جهت نضج, ظهور بعد[از] و كنند فصد نخست صفراويبود, ا@گرخون ع�ج:
[او] طبع ا@گر مريض و ماده/ قّوت و ضعف حسب به دهند آن مانند و هليله طبيخ صفرا,
چيزهاي مرض اين در و دهند/ تحريك را ماده و وزرند اقتصار برمنضجات باشد نرم
آب و خـيار آب و كـدو پـوست و آمـيخته سركه با اسبغول چون بود بيقبض كه سرد
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غلبه هنگام و نطو / و ضمادا نمايند استعمال آن مانند و كافور و كاهو آب و حيالعالم
اkوجاع مسكنة ادوية و كردن ضماد درد تسكين قدر به ره مخدِّ ادوية غشي, خوف و درد
حاجت[به] نوع اين در كه دارند خاطر به و دانند/ kزم آيدخوردن گفته نوع اين @كهآخر
و لطيف صفرا كه زيرا باشد; سبب ِصرف صفراء كه آنجا در خاصه نيست, محّلله اضمدة

صفراوي/ خون وكذلك است التحليل سريع و @كثير@@الحرارت
مانند و خيارين تخم و كاسني چون بود سرد كه مدّر چيزهاي كه بايد اسهال [از] بعد
بيشتر تنقيه [از] بعد خاصه امراض دراين مدّره ادوية نفع و باسكنجبين/ يا تنها بدهند آن
محل كه تنقيةجگر جهت و است ثالث و ثاني هضم فضلة عّلت, اين ماده كه زيرا است;
آور ادرار ادويـه است, ثـالث هـضم مـوضع كـه عـروق تـنقيه بـراي و است ثاني هضم
كه بايد اّما دارد; تمام اثر صفراوي در چه و دموي در چه سكنجبين و است/ مخصوص
كه نبرند كار به زنهار آن مانند و كرفس و باديان چون گرم مدرات و نباشد ترش بسيار
تـحجر در سبب بدان و ميسازد دور وي از رطوبت و ميسوزاند را ماده حاره مدرات

ميافزايد/
فزوني خلط از يكبارگي را تن باشد, مساعد قوت و آيد حاجت مسهل به هرگاه فايده:
غايت به سورنجان مطبوخ كار, اين جهت و نپردازند/ ضعيفه مسه[ت به و نمايند پا@ك
مغز صفت: اينست: مسه[ت نافعترين تببود, ا@گر اّما تبنباشد; كه بهشرطي است مفيد
و كـاسني و كا@كنج آب و الثعلب عنب آب به خشك بنفشة طبيخ در خيارشنبر فلوس
كـرده مـخلوط] [يـعني يار شكر قدري و كرده حل شود ميسر اينها از چه هر لب[ب,
كننديك آبتر درم صد اندر و درم ده هليلةزرد, كمتربود,بگيرند و ا@گرآهسته و بدهند/
نبات به و كشند لعاب و آميزند درو اسبغول درم ده و بپاkيند و بمالند پس روز, شبانه
مادة كه آنجا و آيد/ كار به اينجا در شده گفته دموي در هرچه و بنوشانند شيرينساخته
تدابـير ديگر و نباشد [حاجت] فصد به و دارد تمام نفع قيء باشد, صرف صفراء علت

[است]/ يافته ذ@كر كه است همان
و سپيد خشخاِش سورنجان, ُسوخته, استخوان مقشر, عدس وجع: مسكن ادوية ذ@كر
يا تنها نشانندهاند درد همه اين گشنيزخشك, [و] كاهو تخم [و] آغشته سركه در بُلوِط
سـورنجان, اسـتعمال عند و بخورانند مريض حال حسب به باشد, كه چون هر مركب/
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سرد آب ريختن و آيد/ گفته بلغمي در چه چنان تدهين به كرد بايد [را] مفاصل مراعات
آميخته گل روغن به پس شود منتفخ تا گذاشتن گرم آب در را اسبغول و مفاصل بر بسيار
بمعه دوم نوع در شد كرده ذ@كر kبا كه مخّدرات وديگر مينمايد/ درد تسكين ط[ساختن,

است]/ مفيد [هم او ضرر تدارك همراِه] [يعني
و بگيرند مساوي طبرزد, وشكر سپيد سورنجان كند: سا@كن را شديد وجع كه سفوفي
عدس درم; هريكيك وسورنجان, استخوانسوخته وديگر: بدهند/ سرد آب به درم سه
نمايند اختيار بزوري شربت يا گلقند به درمي روز هر وبيخته, كوفته نرم درم, دو مقشر,
قبض وشكم بنشاند درد اوشكر چند هم با درم سه گشنيزخشك, بنشاند/ديگر: درد [@كه]
عند كه مخّدر دواي بنشاند/ درد چندشكر هم با درم دو سپيد, خشخاِش تخم ديگر: نمايد/
هريك وافيون, شيطرج درم; پنج هريك سپيد, بنج تخم كاهو, تخم داد: توان شديد وجع

بدهند/ يكي و سازند حبوب چلغوزه مثل درم, يك
و بود بسيار ثقل كه است آن او ع[مت و شود/ عارض بلغم از كه آن چهارم: نوع
به كه باشد و نمايد بدن همرنگ ورم و بود kزم متوسط درد و نباشد التهاب و حرارت
مايل عمق و عرض در او درد و بود منبسط و نرم و اندك ورم, اين و گرايد/ رّصاصّيت
آن بر افزا بلغم تدابير و تقدم و هوا و سن و مزاج و آيد/ پديد بلغم ع[مات ديگر و باشد

يابد/ نفع گرم چيزهاي به و دهد @گواهي
آمـيخته عسـل بـا] [@كـه وس السُّ اصل و شبت طبيخ به فرمايند قيء نخست, ع�ج:
بلغم قيء به چون كه باشد بسيار و نباشد/ مانعي و نبود گرم فصل كه شرطي به [باشند]
خواهند مسهل چون و پردازند/ مسهل به kّا و نيفتد تدبير ديگر به حاجت آيد, بر بسيار
عرق و گ[ب با كه عسلي گلقند استعمال به روز چهار تا كوشند خلط انضاج به اّول داد,
اين در نخوداب تناول و باشند كرده حل الّسوس اصل و سرخ گل و باديان طبيخ يا باديان
ماء ديگر روز سه نشود, ظاهر بول در نضج اثر روز چهار در وچون دارد/ بسيار نفع باب
روغن بدون دهند تنها اkصول ماء چهارم, روز و آميخته بيدانجير روغن با دهند اkصول
عسلسرشته به تربد مثقال ويك ايارج مثقال پديدآيد,يك نضج اثر هرگاه و انجير/ بيد
حّب يا شيطرج حّب يا سورنجان حّب به بدن تنقية نضج, تمام ظهور [از] بعد و داد بايد

نمود/ بايد منتن
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قوت ضعف باعث پي در پي يكبارگي او تنقيه و است بسيار بدن در بلغم مادة كه آن از
اسـتعمال بـه مسـهلين فيمابين و دهند فاصله] با [يعني فصل به مسهل كه بايد [است],
و شـود/ مستفَرغ بتمامه ماده كه تا باشند ميكرده نهج برين هم و باشند قانع منضجات
مانند و خربزه تخم و باديان چون مسخنه مدرات رگها, در باشد مانده قليل ماده هرگاه
محّلل كه ادويه[يي] ماده, تحليل جهت ايضا و ُكند/ برون رگها از ماده تا برند كار به آن
و فرفيون و جندبيدستر و صبر و مّر و ميعه و خطمي و شبت و بابونه چون بود ملّين و
و بيدانجير روغن چون گرم روغنهاي و سازند/ ضماد آن مانند و كتان تخم و حلبه لعاب
وي در كه نفرمايند ط[ زنهار صرف محّل[ت و نمايند تدهين تلخ بادام و ُقسط و ناردين

است/ ماده تحّجر خوف
مـدّرات و مسـه[ت بـه باشد, مرّكب صفرا لختي با بلغم مادة ا@گر كه دانست بايد
حسب به دهند مركب دوا و نگهدارند اعتدال طريقة و نپردازند يافته ذ@كر كه مسخنه

باشد/ ايمن مضرت[آن] از تا ماده تركيب
حـنظل, شحم صفته: است: اين ندارد نظير مفاصل از بلغم اخراج در كه [يي] ادويه

الّنيل/ حّب ارمني, حجر قنطوريون, تربد,ماهيزهرج, بوزيدان,سورنجان,
براي دانا طبيب ا@گر باشد روا اّما نيست فصد به حاجت مرض اين در كه دانست بايد

كرده/ م[حظه ماده قوام و مريض حال نمايد تجويز ماده, تقليل و تخفيف
پـوشيده آيد: كار به مادي مفاصل وجع اقساِم جميع و جا همه در كه جليله فايدة [٣٣٨]
بلغمي/ در خاصه دارد; سود را مفاصل وجع انواع كردن, ط[ و سورنجانخوردن كه نماند
را ماّدهموجعه مسهله سببجوهر به قابض[@كه] و مسهل دوجوهِر از است مركب او و
عمل [از] بعد كه قابضه جوهر واسطة به و ميسازد پا@ك را مفاصل و برآرد مي مجرا از
مـيسازد سـخت و را مسـالك و مجاري ميكند قبض ميآيد, حركت به مسهله جوهر
و است زيانكارتر را معده خاّصيت, اين وجود با اّما نريزد; وي بر مادةديگر تا را مفاصل
زنجبيل و زيره با را سورنجان كه است آن صواب پس ميسازد; سخت را مفاصل عض[ِت
قوت به او اسهال تا دهند تقويت سقمونيا و صبر با ايضا و نرسد/ زيان را معده تا خورند
بط وپية روغن موْم به را مفاصل كه بايد آن استعمال هنگام و آيد/ بر زود معده از و باشد

ماند/ محفوظ او ضرر از مفاصل عض[ت تا نمايند چرب آن مانند و مرغ پية و
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كه است آن او ع[مت و شود/ مفاصل درد محدث سودا مادة كه آن پنجم: نوع
و باشد پيدا او دررنگ كبودي به مايل كمودت و ورم در ص[بت و بود كمتر تمدد و درد
چيزهاي و دهد سود كمتر ع[ج و آيد پديد سودا ع[مات ساير و بود بسيار طعام ميل

آيد/ مفيد مرّطب مسخن
دهند سوداء مسهل تاّم, نضج از پس و بود/ متوقع سودا آمدن بر ا@گر كنند فصد ع�ج:
جوارش و افتيمون معجون سوداء, باقي تنقية جهت و آن/ مانند و افتيمون مطبوخ چون
و كتان تخم و حلبه آرد و بابونه كه بايد ورم, تحليل و تليين براي و است/ سودمند @كمون
گـاو روغـن و زيت و بـاشد گداخته بز پية همراه كه انجير و راتينج و جاوشير و مقل
و بابونه و قرطم و بيدانجير و قسط و ُسوسن روغن از كه قيروطي و سازند/ ضماد آميخته
گرم روغنهاي و دارد/ عمل همين باشند ساخته بط پيه و ما@كيان پية و بز گردة پية و شمع
و ساختن نطول حلبه و زوفا و حاشا و پودينه و ومرزنجوش بابونه طبيخ به و ماليدن وتر
در و نباشند غافل بدن ترطيب از و كوشند طحال اص[ح در همگي و دارد/ نفع نمودن آبزن
اسـتحمام و نـمايند/ اسـتعمال باشد ملّين و محّلل چه هر و نكنند/ افراط زنهار تحليل,

است/ سودمند غذا تناول از بيش معتدل رياضت و معتدل
غليظ غايت به يعني بود متوقع سودا برآمدن كه دارد سود وقتي نوع درين فصد انتباه:
آمدن بر آيد, بر غليظ كدر و سياه خون فصد اثر] [در ا@گر كه است آن او نشان و نباشد/
مادة كه دانست بايد بود, متعدلالقوام و صاف و ا@گرخونُسرخ و سوداست/ مادة كه دهند
ساعت همان كه است واجب صورت اين در نميآيد بر [و] است غليظ غايت به سودا
امراض جميع در و شد/ خواهد تحجر ازدياد موجب كه ندهند آمدن بر و بندند بر خون

پاها و دستها و پشت و سينه و سر خون او فصد سبب به چون كه است @كحل> <ا رگ ديگر نام /١
م/ است/ شده ناميده نام اين به ميشود خارج

هر اندام��١, هفت و باسليق چون گشود بايد بزرگ رِگ و كرد بايد وسيع فصِد سوداوي,
امـراض در خاّصه ندارد نفع گشادن, تنگ رگ كه بدانند و بود/ حال مناسب كه @كدام

سوداوّيه/
و آيد صاف خون الفصد عند و آيد فصد به حاجت سوداوي وجع@المفاصِل در هرگاه
بعده و گردند متوجه سودا اسهال و تلطيف و نضج به نخستين كه بايد برنيايد, سودا مادة
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و شد لطيفخواهد سودا تنقية و نضج سبب به كهخون پردازند فصد به آن] از پس [يعني
چون دموي غير امراض جميع در كه است آن بلكهاحوط گشت; خواهد مستفَرغ فصد در
فصد آن] از پس [يعني بعده كوشند خلط آن نضج به كه بايد اّول آيد, حاجت فصد به
مرض آن از مقصود كرد, نبايد نضج انتظار خون اخراج در كه گفتهاند چه آن و @ُكنند/

است/ صرف دموي
و است شديد تمدد او ع[مت و آرد/ مفاصل درد ريحي مادة كه آن ششم: نوع

موضعي/ به موضعي از درد انتقال
چون مّقوي روغنهاي و دهند بزوري شربت و باديان عرق و گ[ب و گلقند ع�ج:
غايت در ريح ماده كه باشد گاه و نباشند/ غافل بلغم تنقية از و بمالند آن مانند و گل روغن
بشكند و گرداند فاسد را آن و شود نافذ بهاستخوان فساد غايت از و باشد وحرارت حّدت

صفرا/ استفراغ و است خون اخراج وي تدبير و الشوكه> <ريح به است مسمي وي و
اين و شود/ عارض بيشتر يا خلط دو تركيب به مفاصل درد كه آن هفتم: نوع
كـه است آن مـركب مـفاصِل وجع ع[مت و افتد/ ا@كثر صفرا يا بلغم تركيب از مرض,
ُسود كمتر مفرد بارد و مفرد حار و بود پيدا او كثرت و قّلت حسب به يك هر اعراض
اخت[ف واسطة به دوا همان رساند ضرر گاهي باز و دهد سود گاهي دوا كه باشد و دهد/

مواد/
سازند مركب نيز دوا او حسب به پس است خلط چند از تركيب كه كنند نظر ع�ج:
از غير [يعني دونهما أو ط[ًء و ا@كً[ است مخصوص خلطي هر براي كه مختلفه اجزاي از
دوايي بود غالب كه كدام هر تا دارند خلطملحوظ هر غلبة درينتركيب, و ط[ًء]/ و ا@ك�
و فصد به نيايد, پديد تام نضج تا و باشد/ غالب اجزا برديگر نيز است آن مخصوص @كه
حاجت است طبيب رأي بر موقوف اجزا تركيب در تصرفات همه اين و نپردازند/ مسهل

ندارد/ نوشتن به
هـمة بـه نسـبت آرد, مفاصل درد [و] شده مركب بيشتر صفرا با بلغم كه آن از اّما
تركيب از كه المفاصل وجع تدبير و كردهاند/ بيان عليحده او تدبير مركبه و بسيطه اجناس

تـربد [و] سـورنجان درم; يك يك هـر زهرج, ماهي و سقوطري صبِر سورنجان: حّب صفت /١

مـطبـوخ يـا سـورنجـان��١ حّب اســهال, جــهت كـه اسـت آن افــتد, صـفـرا بـا بــلغم
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هندي, نمك دانگي; حنظل, شحم درم; نيم النيل, حّب دانگي; كتيرا, مثقال; يك يك هر سپيد, Ø
و بود قوي مريض @گر ا و درم/ سه شربت, سازند/ حب كرفس آب به بيخته و كوفته نيم, و دانگي
عرق و نقرس و المفاصل وجع [@كه] كنند شربت يك [را] جمله نباشد, سهلا6جابت او طبيعت

دارد/ سود بود برودت از كه را الورك وجع و النسا
تـخم درم; پـنج يك هر سرخ, گل [و] بنفشه درم; بيست زرد, هليلة سورنجان: مطبوخ صفت /١
يك نباشد, پودينه @گر ا و ـ چند شاخي پودينه, درم; دو كوفته, نيم سورنجاِن درم; سه @كاسني,
بماند رطل يك چون [و] بجوشانند آب رطل سه در را جمله و ـ@, كُنند او عوض مصطكي درم
بيشتر اندازند, ترنجبين شكر جاي به @گر ا و ساخته شيرين شكر به اوقيه دو شربت, بپا6يند/

نمايد/ تليين

[و] مـاميثا شـياِف و صـندل و صـبر و حـضض ماده, نضج از بعد و دهند سورنجان��١
نرم را جمله درم, چهار كرنبسوخته, و درم يك ارمني, گل و درم دو يك هر زعفران,
صعوبت به درد كه آنجا و نمايند/ ضماد و بسرشند كاسني و الثعلب عنب آب به @كوفته
كنجد روغن با گل روغن و شمع با و بسايند شير با برابر طور] [به افيون و زعفران بود,
مسكن و ماّده محّلل كردن, ضماد [و]@كوفته پخته آب در لوبيا و فرمايند/ ط[ و آميزند

است/ وجع
درم; يك صـبر, دارد: سـود بـود صـفرا و بلغم از كه را مفاصل درد كه حبي صفت
يك واحـد هر [و]مصطكي, سرخ گل دانگ; چهار زرد, هليلة دانگ; چهار سورنجان,
و برند/ فرو و سازند حب گ[ب يا آب به بيخته و كوفته است شربت يك جمله دانگ,

بود/ بهتر آميزند فيقرا ايارج صبر جاي به ا@گر
و فرمايند/ استعمال ساخته مركب و نمايند اخذ بلغمي و صفراوي نوع از ع[ج باقي

برند/ كار به حاجت حسب به يافته ضبط باkمكرر وجع مسكنات

/Podagra; gout القانون: قاموس /٢

نقرس��٢ در دوم: قسم [٣٣٩]
درد اين و آيد پديد پاي اصابع و كعب مفصل در كه ورم و وجع از است عبارت او,
مفصُل <و ُگفته: هبل> <ابن لهذا [و] كند ابتدا نرانگشت از خاصه پاي انگشتان از بيشتر
بـٕاسِم للـحاِل َتسـِميُته النـقرِس اسـِم أخـُذ اللفِظ هذا ِمْن و نقوروس ُيسّمي ْجِل الرِّ ٕابهاِم

را پـا شصت انگشت مفصل چون كه است گفته نقرس] نامگذاري وجه [در هبل <ابن ترجمه: /٣
Ñ

در را قدم تمام و خيزد بر قدم پهلوهاي از يا پا قدِم اسفل از كه باشد گاه و /�٣�< المحلِّ
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نـام لذا ميافتد], انگشت اين در معمو� بيماري اين طرفي از [و مينامند نقورس Øيونانيان] ]
بيماري اين نام محل, نام به محل در شده وارد شيء تسمية باب از و گرفته كلمه اين از را نقرس

م/ نهادهاند>/ نقرس را

باشد و آيد/ پديد آماس زانو در و رسد زانو بر و آيد بر kبا اينجا از وجع كه باشد و @گيرد/
و دست بند در ا@گر كه برآنند بعضي و نمايد/ صعود ران يعني فخذ سوي به مذكور درد @كه

گويند/ نقرس نيز را آن آيد پديد ورم و درد او انگشتان
نرانگشت يعني ابهام در چه آن خاصه ميباشد; صعب و شديد نقرس درد بالجمله,
تحليل به آيد در او در كه ماده و است تنگ نرانگشت بنِد كه زيرا اk@كثر; هوا و افتد/
واسطة به و قويست او احساس اعصاب, كثرت سبب به و ميآرد شديد تمدِد و نميرود
اذّيت اندكبود, سبب چه ا@گر بالضرور پس آسانينگذرد; به ريزد بدو آنچه او ص[بت
به نمايد تأّدي فرزندان به پدران از كه امراضهاست جملة از نقرس, و باشد/ بيشتر او

ارث/
از او حدوث قلت و ماده از او حدوث كثرت و معالجات و ع[مات و اسباب كه بدان
هر اسباب> <شارح لهذا [و] يافته ذ@كر مفاصل وجع در كه است همان عينه به ديگر مادة
به و نپرداخت بدان عليه بناء [و] بود حاصل تحصيل ثانيا او بيان و شمرده يكي را دو

نمود/ بسند بود مناسب درينجا كه چند فوايد
در و نمايند ع[ج ط[ و اشربه از سرد داروهاي به را نقرس كه باشد بسيار فايده: [٣٤٠]
باز ميآيد مفاصل به كه فضله پس بود, مزاج صفراوي علت, صاحب و كنند افراط سردي
دهد, روي تدبيري @بي چنين اين ا@گر و كند/ ه[@ك و شود متوجه دماغ و دل به و @گردد
مـرخـية حشـايِش طـبيخ تنطيل به مؤوف مفاصل به ماده انج[ب به كنند وي تدارك

شد/ گفته المفاصل وجع در چه چنان جاذبه;
الورك وجع در سّوم: قسم [٣٤١]

بدين است, ثابت سرين تا كه درد اين و شود/ عارض سرين بندگاه در كه ورم درد يعني
و نامند/ النسا عرق آيد, فرود پاي سوي به و شود متجاوز آنجا از هرگاه و خوانند/ نام
اين ع[مات و اسباب و گردد/ منتقل النسا عرق به كه است ا@كثر ماند, دير وركچون وجع
مفصل در ورك مرض مادة كه آن از اّما يافته; ذ@كر المفاصل وجع در كه است همان علت
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چندان موضع آن بر او نشان است, پوشيده گوشت در و عميق و غاير مفصل اين و است
ايـن در [@كـه] ماده كثرت از افتد مفصل در شديد امت[ي كه آنجا مگر نميآيد, پديد
ورك درد خاص سبب و حاصل/ خلِط نوعيت بر ميدهد گواهي نيز موضع صورترنگ

افتد/ اتفاق سواري بر] مداومت [يعني ادماِن و نشستن صلب چيزهاي بر كه است آن
دست از كنند باسليق فصد نخست نبود, مانعي و باشد ظاهر خون ع[مت ا@گر ع�ج:
الّنسا; عرق در و اينجا در ننمايند ط[ قابضات و رادعات زنهار و معلول/ رگ و مقابل
از و سـاخت خواهـد محتبس همانجا را آن رادع و است عميق مفصل در ماده كه زيرا
ايـن در پس گرداند; مهيا خلع به را مفصل كه باشد گاه بلكه داشت; خواهد باز تحليل
الحرارت شديد كه مرخي چيزهاي درد تسكين براي ابتدا در كه است آن سزاوار امراض
خطا روي از ا@گر و آن/ مانند و شبت روغن و بابونه و كتان تخم چون نمايد; ضماد نبود
كنند تدارك زودي به نمايد, روي مفصل خلع سببخوف بدان و آيد نموده استعمال رادع
در و ريزند گرم نيم مرخية حشايش طبيخ و برند گرم نيم حّمام به كه باشد چنان آن, و
يافته/ ذ@كر دموي مفاصل وجع در كه همانست معالجه ديگر و نشانند/ گرم نيم تازة شير
عسل و شبت و ترب تخم طبيخ به فرمايند قيء نخست بود, پيدا بلغم ع[مت ا@گر
ماده, نضج [از] بعد و دهند/ آن مانند و منتن حب و شيطرج حب اسهال, براي و آميخته/
بـا فـرفيون روغـن و بـرند كـار بـه شـد مـذكور خـاصره وجع در كه شافه و گرم حقنة
باشد بسيار و سازند/ نطول آن طبيخ به و نمايند ضماد محّلل چيزهاي و بمالند جندبيدستر
بتمامه ماده قدر همين به و آيد نموده استعمال ينبغي كما قيء و بود ابتدا در مرض @كه
كه مدّرات بهترين و آيد/ حاجت مّدرات به اسهال و قيء از پس كه باشد گاه و شود/ منقلع
اوقيه; دو يك هر جنطيانا, [و] كمادريوس است: اين آيد, كار به بلغمي ورك وجع در
سه مقدار بيخته, و كوفته را همه بغدادي, رطل يك سداب, تخم وقيه; يك گرد, زراونِد
است كشيدن فاقه تدابير, ونيكوترين باديان/ عرق يا آب با بدهند درمشكر سه با ازو درم
رياضت حركت تا [باشد] تنقيه [از] بعد اّما پرداختن; رياضت به را الّرياضت متروك و

نگردد/ سبب مزيد
ظـاهر بـه مـفصل عمق از ماده كه كوشند آن در نيايد, پديد نفع تدابير ازين هرگاه
ا@گر و دارد/ سود نشستن گوگرد آب به و نهادن ناري محجمة كار, اين براي و شود منجذب
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ورك بر نمايند ضماد ب[در عسل و بلبوس و كبوتر سرگين و ذراريح و عاقرقرحا و كبر بيخ
تا ندهند شدن مندمل را آن پس گردد; متقّرح و شود منتقط تا بگذارند و مقصود محل به
<صاحب و باشد/ بهتر نمايد رو وجع در خّفت و آيد برون تدريج به طريق اين از ماده @كه
كشيدن بسيار وخون كرات به نهادن بر محاجم مرض اين در كه باشد بسيار گفته: ذخيره>

سازد/ مستغني تصديعات و تدابير ديگر از و آرد بيرون بندگاه قعِر از را ماده بدان,
خوف و شود مزمن مرض و نبخشد نفع مذكوره تدابير و ندهد سود دوا هيج كه آنجا

ورك: بر داد بايد داغ آيد, پديد بندگاه آمدن بر يعني مفصل انخ[ع
و بايد شبر نيم او فراخي و قدح به شبيه سازند آلتي آهن از كه است آن او داغ طريق
كـنند نصب ديگر دايرة سه قدح اين داخل و خرما خستة ِغَلِظ همچون وي كنارة ِغَلظ
دايره چهار هر فيمابيِن فصل و بود خرما خستة سطبري هريكهمچون سبطرِي كه چنان
اين سِر عندالحاجت و نمايند پيوست طويل[را] [يي] دنباله اينقدح, زير و باشد; مساوي
مستدير داِغ چهار تا وركبگذارند حق بر و بردارند دنباله به و كنند آتشسرخ به را قدح
بعُض <و بدارند/ زده تكيه صحيح جانب بر را بيمار داغ, هنگام و بندد/ صورت يكبار در
التي الُمزلقَة الرطوبَة َف ِلُيجفِّ صالحًا َتعميقًا ُق ُتعمِّ و المفصِل موضِع علي َيجعُلالكيَّ اkٔطباِء

رطوبت تا ميزنند داغ عميق گونهاي به را مفصل محل بيماري, اين در پزشكان <برخي ترجمه: /١
م/ بخشكانند>/ آنجا در را لغزاننده

هناك>��١/
استفراغات نخستين كه بست توان كار به وقتي جاذبه و مقرحه ادوية و داغ فايده: [٣٤٢]
نپردازند/ بدان نيفتد قوي ضرورتي تا كذلک و قي/ و حقنه و اسهال و فصد به باشد @كرده
چه آن و است/ بدتر افتد چپ جانب به ا@گر عرقالّنسا و ورك وجع كه دانست بايد و

م/ است/ مبهم و بود شده ضبط چنين نسخهها در /٢

مشكلتر [ع[جش] را فربه تازه��٢ كسان و سرد زمان و سرد شهر در و آيد پديد بلغم از
باشد/

/Sciatic paia القانون: قاموس /٣

النّسا��٣ عرق در چهارم: قسم [٣٤٣]
و شود نازل ران سوي به و وحشي جانب از برخيزد ورك بندگاه از كه است دردي آن,
كه باشد بسيار مذكور, درد بالجمله, است/ نادر اين و آيد فرود انسي جانب از كه باشد
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تـا كـه باشد و گردد ممتد زانو تا كه باشد گاه و بايستد همانجا آيد, فرود ران بر چون
و است/ واقع محل اين در كه است رگي نام َنسا, و آيد/ فرود پاي ُخرد انگشت و شتالنگ
كه: است چنان ك[م تقدير و خوانند/ الّنسا عرق به را النسا وجع كه رفته آن بر اطّبا عادت

نسا/ به است مسمي كه رگي درد يعني النسا>; هو الذي العرق <وجع
شد گفته دروجعالورك كه رادعات استعمال از احتراز و ع�ج و ع�مات و اسباب
الّنسا عرق باسليق, فصد از پس دموي الّنسا عرق در كه آن مگر است همان نيز جا اين در
مابض, و النسا, عرق از است سودمند زدن صافن رگ گفته <جالينوس> و گشود/ بايد نيز
غايت به صافن فصد آيد, فرود انسي جانب از درد ا@گر بالجمله, صافن; از است تر نافع
روز دو بايد كه گفتهاند لهذا [و] باشد صواب بدن خلّو حال در درينجا فصد و است مفيد
انـفع كه نمايند صافن فصد آن] از پس [يعني بعده [و] خورند كمتر غذا و بدارند روزه

بود/ خواهد
ألم سبب به زانو و پاي و گردد قوي بماند دير ا@گر كه كنند مبادرت مرض اين ع[ج در
فاصلة] فصل[يعني استفراغات, مابين ايضا و گردد/ بر زانو و پاي كه باشد و شود/ اولنگ
آنها مادة كه بندگاه اوجاِع ساير بهخ[ف ميكند; عود زودي به وي مادة كه ندهند بسيار
كنند غسل گرم آب به حّمام در كه است آن وي در ِحَيل مجربترين و ميكند/ عود ديرتر
رگ آن از بعد بمالند هفته تايك آن مانند و بط و مرغ پيه روغن و مرطِّبخورند غذا و
باسليق فصد آن] از پس [يعني بعده و گشايند مقابل پاِي بنصِر و حنضر ميان از الّنسا عرق
بنشاند/ درد بمالند[تا] كرده گرم كنجد و گل و شبت روغن قويبود, درد كه آنجا و نمايند/

داد: روي كّلي صحت و دادند داغ تنقيه [از] بعد كه شد ديده بسيار و
هشت بـه شـتالنگ از باkتر و كنند گرم آهني سيخي كه است آن درين داغ طريق
سبب به هند جّراحان ا@كثر و نهند/ داغ آن بر و بجويند را الّنسا عرق رگ مضموم انگشِت
آن به نظر ميكشند مانند[است] خْط عريض[@كه] داغ پاي ساق در رگ آن بر اط[ع عدم
لوصول دهد; سود كه باشد گاه داغ چنين اين و بود نخواهد اين از بيرون مذكور رگ @كه
است آن رگ اين نشان و الغرض/ حصول لعدم ندهد; نفع كه باشد گاه و العرق علي الكي
در ا@گر و آيد/ پديد بيشتر زانو تا ران بستن [از] بعد وي و گرهدار يعني باشد عقود ذي @كه
عريض بكشند خطي پاي بنصِر و خنصر انگشت ميان نشود, ظاهر مذكور رگ پاي ساق



نفع داغ كه است ا@كثر است, كمتر گوشت اينجا در كه آن از و كرده گرم آهني سيخ به [و]
از باkتر ساق در هم و دهند داغ اينجا در هم كه است آن احوط و بالعرق/ لوصوله دهد;

او/ صاحب انگشِت هشت به @كعب
و ببّرند و بردارند صناره به را رگ آن و بشكافند ساق ميان ندهد, سود داغها اين ا@گر

دانند/ kزم ترشي و جماع از احتراز و خالقه باذن نمايد مرض ازالة البته و دهند داغ
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/Varices; varicose veins; phlebectasia القانون: قاموس /١

دوالي��١ اندر فصل[پنجم]: [٣٤٤]

سبب و نمايد/ سبز و شود گره گره و سطبر و بزرگ ساق رگهاي كه است مرضي آن,
[يـعني پـيكان بيشتر مذكور, علت و ريزد/ ساق رگهاي در كه است سوداوي خون او
كـه كسـاني و ايسـتند بـيشتر ملوك پيش كه كساني و روان پياده و حماkن و پيكها]

گردد/ واقع مانند بسيار ايستاده و باشد تعب در هميشه آنان پايهاي
رگها صورترنگ اين در و آيد پديد بلغمي خون از مرض اين كه باشد گاه فايده:
باشد گاه و گردد/ عارض مواد انتقال سبب به حاّده امراض از بعد كه باشد گاه و نمايد/ سبز
[ا@گر] باشد كه چون هر بالجمله, عارضي/ يا مزاجي حرارت جهت از شود جراحت @كه

مشكلپذيرد/ ع[ج ماند دير
و فرمايند/ وقي سبب حسب به دهند بلغم يا سودا مسه[ت و زنند باسليق رگ ع�ج:
بعد و بنوشانند/ ماءالجبن و بخورانند سرشته ارمني گل اندكي با فيقرا ايارج تنقيه, هر در
[از] و بگيرند خون حاجت قدر به و كنند فصد را ساق آمدة بر رگهاي تمام تنقيه, [از]
بر و فصد هنگام و فرمايند/ اجتناب سودا مولدة غليظة اغذية از و نمايند منع حركت
مستفَرغ بتمامه سببتحريك به غليظ تاخون بمالند دست از را ساق كه بايد آمدنخون

شود/
اّما نميدهد ريختن را ماده و دارد سود عصابه[يي] به ساق داشتن بسته تنقيه, [از] بعد
و بندند/ بر زانو تا و كنند پاي كف از ابتدا بستن هنگام و سخت نه بندند معتدل كه بايد
آرند عمل به آيد گفته الفيل داء در كه تدبيري نخستين شود, ضرورت رفتن پياده هرگاه
واحد الفيل[را] داء و مرض اين ع[ج و تدريج به نمايند مشي آن] از پس [يعني بعده [و]

شمرند/



/Elephantiasis القانون: قاموس /١

الفيل��١ داء اندر فصل[ششم]: [٣٤٥]

اين مادة و به/ سّمي لهذا و ماند پيل پاي به غلظت غايت از قدم و ساق كه است آن وي
دوالي مادة بهخ[ف كف; و ساق غشاهاي و عضله بين ما هم و است رگها در هم مرض

است: گونه دو اين و عروق/ در ميباشد محصور @كه
صلب ورم او, ع[مت و ريزد/ برپاي محترق سوداوِي غليظ خون كه آن اّول: نوع
كه باشد و گرايد/ سبزي و كبودي به پس باشد سرخ ابتدا او ورنگ ملمس گرمِي و است
از ماده و نمايد ميل قرحه به شقاق آن كه باشد گاه و آيد/ پديد جاي آن در خفيف شقاق
انسداد جهت سازد باطل پاي حس كهچونمستحكمشود, است وي خاصة از و آيد/ بر او

روح/ مجاري
طـبيخ سودا, تنقية جهت و مؤوف پاي جانب از كنند باسليق فصد زودي به ع�ج:
موضع به آن وجود با و است تر غليظ سودا مادة كه آن از و دهند/ الجبن ماء و افتيمون
و نمايند/ دفعات به تنقيه كه بايد و ندارد دفعهامكان بهيك آن اخراج افتاده, منتقل بعيد
و است/ سبب َمزيد كه نفرمايند استعمال زنهار اkسهال قوي گرم چيزهاي اسهال, براي
مابض رگ عضو, نفس تنقية جهت ايستد, باز ريزش از ماده و شود پا@ك بدن كه آن از بعد
لحية عصارة و رامك و اقاقيا عضو, تقويت براي آن از پس و كنند حجامت وضع و زنند

نمايند/ ط[ التيس
جز و رفتن پياده از و سودا مولد اغذية كه را دوالي و مرض اين صاحب است واجب
دارد نهاده بالش بر را پاي پيوسته و ُكنند احتراز برپاي بود ماده انصباب موجب هرچه آن
پياده و شدن سوار و برخاستن ا@گر و ندهد/ حركت است] ممكن تا [يعني امكن مهما و
بر نخست اقاقيا و عربي صمغ و كزمازج و مازو مثل قابض داروهاي شود, ضرور رفتن
پس معتدل بستني گونة] [به بندند بر عصابه به ساق تا قدم از و نمايند ط[ قدم و ساق



ا@كبري طب ٣٣٠

عصا آن بر زور و گيرد دست به عصا بود, ماشي ا@گر و كند/ حركت تدريج به كه بفرمايند
در و ماده انصباب از شود جمع خاطر كه تا باشد مشغول تدبير همين به [و] رود راه و دهد

الحركت/ عند كرد بايد تدبير همين نيز دوالي صاحب به و آيد/ پديد تمام قوت عضو
و نمايد/ الفيل داء احداث و آيد گرد برپاي بلغمي غليظ خلط كه آن دوم: نوع
ورم در شد گفته چه آن نابودِن و قدم و ساق ِغَلظ و ملمس سردي و ورم نرمي او, ع[مت

[است]/
و صغير اطريفل درم دو صباح هر و نمايند قيء بار دو يا يكبار تنقيه, هر در ع�ج:
نفع مرض اين در كشيدن وگرسنگي بدهند/ سرشته هم با زنجبيل درم نيم و كندر درم نيم
شراب به السرو وجوز اقاقيا و مّر و صبر عضو, تقويت براي تام, تنقية از پس و دارد/ تمام
[يي] عصابه به [و] آميخته كهنه سركة به التيس لحية آب و سرو برگ آب يا سازند; ط[
پاي و افزايد بلغم هرچه و برند كار به بود مجفف هرچه ادويه و اغذيه از و بندند محكم
استعمال شد گفته اّول قسم در كه تدبيري عندالحركت, و نمايند منع نمايد تحريك را
و ترمس و كرنب تخم مينمايند: ماده تحليل كردن, ط[ قيء از بعد دوا اين و فرمايند/
ط[ ساخته نرم و بگيرند برابر چوِبانگور, خا@كستر و حلبه آرد و بز سرگين و نطرون

بگذارند/ روز دو يا روز يك و سازند
ا@گـر و نرساند/ اذيت ا@گر نكنند ع[ج و گذارند او حال به را قوي الفيل داء انتباه: [٣٤٦]
ندهد/ سود تنقيه كه آنجا نيست[در] ع[جي قطع از بهتر افتد, آ@كله بيم و گردد جراحت



/Pain in the heel القانون: قاموس /١

العقب��١ وجع اندر فصل[هفتم]: [٣٤٧]

افتد آسيبي يا رسد زخم پاشنه بر كه آن است:يكي, وجه چند بر اين و پاشنه درد يعني
كفِش] [يعني موزه از گردد فشارده و شود منضغط پاشنه كه آن دوم, سقطه/ و ضربه از

ريزد/ برو بارد يا حاّر مادة كه آن سّوم, تنگ/
سقطه و ضربه وي سبب ا@گر و كنند/ استعمال مراهم بود, زخم او سبب ا@گر ع�ج:
شديد آب و بمالند/ گ[ب يا آب به [و] كنند حل جدا يك هر ارمني, گل و ماميثا باشد,
موزه فشاردن آن سبب ا@گر و آيد/ حاجت حجامت به كه باشد و دارد/ سود ريختن البرد
انصباب سببش ا@گر و دارد/ نفع كردن ط[ ارمني گل و ماميثا و ريختن سرد آب ايضا بود,
مسهل و كنند قيء بارد, مادة در و بمالند گل روغن و كنند فصد بود, خون ماده و بود مواد

است/ مفيد ماليدن قسط و فرفيون و بابونه روغن و دارد; سود سودا و بلغم

الرجل وجعكف اندر فصل[هشتم]: [٣٤٨]

بود/ متعسر نهادن پاي و كند درد پايد كف كه است آن مرض اين
مقدم فصد بود, غالب خون ا@گر و است/ كردن ضماد پخته سركه در عدس آن ع�ج:

دارند/





٣٣٣ . حّميات



/Fever; febris; pyrexia القانون: قاموس /١

حّميات��١ اندر سوم]: باب[بيستو [٣٤٩]

از است عـبارت اطـبا اصـط[ح در حـّميى و تبها/ يعني است حمي جمع حميات, [٣٥٠]
و آيد; دل به آنجا از و شود افروخته عضويديگر در يا افروزد دل در كه غربيه حرارت
به شود پرا@كنده بدن تمام در شرائين و خون و روح توسط به دل از باشد, كه چون هر

و خـفتن و رفتن و خواستن و نشستن و غذا هضم و است آب و طعام اشتهاي طبيعي, افعال /٢
طبيعت/ وفق بر آن مانند و كردن جماع و گفتن سخن

بعض يا طبيعي��٢ افعال همة] [يعني ساير كه اوست خاصة از [و] نبود/ مانعي كه شرطي
سبب/ قوت و ضعف حسب به و سازد متضرر را آن

حد بدان هرگاه اّما نيست تب مانندآن, و غم و تعب و غضب حرارت كه دانست بايد
مر ميشود سبب آويزد, بدن يا خلط يا روح به و رساند مضّرت طبيعي افعال به كه رسد

غريبي/ نه است غريزي نفساني, امور حرارت kّا و غريبه; حرارت احداث به را حّميى
غربيي: و واسطقسي غريزي است: سه داردهمگي تعلق حيوانات به كه حرارت فايده: [٣٥١]
كـه عـنصريه نـارية حـرارت از است عـبارت <جـالينوس> نزد غريزي, حرارت اّما
تا و آيد حاصل او از عارضي حرارت و برودت ازالة و بدن قوام و مزاج از ميشود مستفاد
ماهيت به غريبه حرارت و او ميان تغاير تقدير, اين بر و ميماند/ بدن در حيات زمان
مصلح و مستعّد مركِب بر شود فايض غريزي كه است آن از بينهما تفاوت بلكه نيست,
غريزيه حرارت كه آنند بر محققان ديگر و <ارسطو> و اوست/ ضّد غريبه, و است بدن
تقدير, اين بر و قوي/ و نفس فيِض برسان نفس فيضان عند مستعد مركب بر شود فايض

حقيقت/ و نوع به مغايرت ميشود ثابت حرارتها ديگر و او ميان
پـيدا ديگر] حكم [يعني آخر حكِم كه غريزي از است جزئي اسطقسي, حرارت اّما
كه است آن از [و] او بعد[از] وچه حيات در استچه باقي شخص بقاء تا او و است @كرده



٣٣٥ . حّميات

غريبه, حرارت اّما كنند/ دفن برف در را او چه ا@گر ميگردد متعفن و ميشود سياه ميت,
اوست شان از و زنده] موجود [يعني حّي مركب در شود حادث كه است ناطبيعي حرارتي

بدن/ ايذاي

نسـخة در البـته است/ موجود نسخه سه در گرچه نميباشد مفهوم مصححين براي تعبير, اين /١
همين و ميدهد تركيب> <مواد معني ظاهرا كه آورده تركيب> <ميانة تعبير جاي به كلمهيي اردو,

م/ است/ بهتر

است: جنس سه همگي تركيب��١ ميانة و مركَّب است چيزي آدمي تن كه بدان ا@كنون, [٣٥٢]
را ارواح و رطوبات است حاوي و است تن بنياد كه است اصلي اندامهاي نخستين, جنس
ديگر و است اخ[ط دوم, جنس و آن/ جز و رگها و استخوانها چون است وي در @كه
اصليه رطوبات از آن مانند و ومني مغزاستخوان چون است, تن تجاويف در كه رطوبتها
هوا مانند تن در كه [است] بخارها و ارواح سّوم, جنس و گفتهاند/ دّق در وي تفصيل @كه

است/ پرا@كنده
عبارت كه نخستين جنس كه: وجه بدين دادهاند تشبيه حمام به را تن تركيب متقدمان,
كـه دّوم جـنس است/ حـّمام سنگ و خشت و ديوارها منزلة به است اصلي اعضاي از
روح كه سّوم جنس و است/ حمام آب مثابة به است, اعضاء وديگر اصلي اعضاي محاطة
اصلي اعضاي اندر استقرار تب هرگاهحرارت پس است/ حمام هواي جاي به است بخار و
ايـن و آويـزد/ حـمام خشت و سنگ و ديوار اندر آتش حرارت كه باشد چنان آويزد,
ديگر و اخ[ط اندر نخستين تب حرارت هرگاه و دقّيه>/ <حّمي به است مسمي جنس,
اندر گرم آب كه ماند بدان متأّديشود, اعضاء به آن] از پس [يعني بعده و آويزد رطوبات
مسمي جنس اين و شود گرم آن از حمام ديوار خشت و سنگ و ُكنند حمام خزانههاي
چار نهاخ[ط است بدن رطوبات تمام اينجا, در خلط از مراد و خلطّيه>/ <حّمي به است

kمايخصُّ البدِن رطوباِت ِيُعمُّ ما بالخلِط ههنا <المراُد <القريشي>: قال كمال فقط; @گانه
و الثانيِة>/ الّرطوباِت اقساِم من نحِوه و المني عفونِة عن َيْحُدُث قد الُحّميى اذ الخلِط; باسِم
ماند بدان واخ[ط, اعضاء به آن از پس آويزد ابخره و ارواح به نخستين حرارت هرگاه
و آب گرميهوا, از آن] از پس [يعني بعده گرمشود, او هواي و افروزند آتش حّمام در @كه

يومّيه>/ <حّمي به است مّسمي جنس اين و شوند @گرم [آن] ديوارهاي



ا@كبري طب ٣٣٦

اوبه حسب به و تن تركيب ميانه گانه سه به حرارت تعلق از شد گفته چه آن انتباه: [٣٥٣]
kّا و استقرار سبيل بر است حرارت تثبت و تشبث و تعّلق ازآن, مراد گشتن, ماخوذ اسمي
در كه آن تا اّما ميگردد متعّدي نيز ديگري به آويزد اخ[ط يا روح در كه حرارت نه,
اخ[ط به كه حرارت مث[ نگردد; مسمي نام بدان نشود, مستقر و متشبث اليه متعّديى
اعضا در چون ليكن فقط; است عفني حميى كه آن حال و ميسازد گرم نيز را اعضا آويزد,

آخر/ عليه قس و باشد/ دّق شود, راسخ
ا� انشاء شود گفته عليحده فصل به هريك است, سه كليه طور] تب[به اجناس چون

تعالي/



/Ephemeral fever القانون: قاموس /١

يوم��١ حمي اندر فصل[اول]: [٣٥٤]

به شود منقضي روز شبانه بهيك ا@كثر در مذكور تب كه خوانند آن از نام بدين را آن
يوم حمي و بماند روز سه كه ندرت به باشد گاه و منتقلنگردد/ جنسديگر به كه شرطي
نيز ششروز تا كه آنند بر بعضي و بود او انتقال دليل تجاوركند, تعداد ازين ا@گر پس باشد;

ميماند/
احوال به كه آن دوم, بود/ منسوب بدن احواِل به كه آن يكي, است: گونه سه تب اين [٣٥٥]
به يعني نفس به چه آن اّما باشد/ منسوب روح با كه آن سّوم, باشد/ منسوب تن بيرونِي
آن و شود/ عارض وخوف خشم و انديشه و هّم و غّم از كه است تبهايي دارد; تعّلق روح
اورام و اوجاع و استفراغات و رياضت و رنج از كه است تبهايي دارد, تعلق بدن به چه
از كه است تبهاي دارد, تعلق خارج به چه آن و كند/ توّلد جوع و عطش و سّده و تخمه و
چون بد, معدنهاي آبهاي به كردن غسل از و پوست] [يعني بشره كثافِت و سرما و آفتاب

آيد/ پديد آن جز و گوگرد و شّب و زاج
چنان بود روح نفِس حركت تب سبب خواه است; روح جا درين عليه, متعلٌق فايده: [٣٥٦]
از و شد/ گفته چه چنان خارجيه; اسباب خواه و بدن حركت خواه و آن جز و غم در چه
هر به او پس نفساني و حيواني و طبيعي است سه ارواح و دارد بهروح تعلق تب اين كه آن
يوم حمي و طبيعيه يوم حّمي چه چنان خوانند; نام همان به را آن شود, متعلق كه @كدام
كه آن بر استدkل و ثلثه/ ارواح بدين حرارت تعلق حسب به نفسانيه يوم حمي و حيوانيه
سـوء و تخمه تقدم مث� كرد; توان ماتقدم امور به است متعلق روح كدام به يوم حمي
روح به اوست تعّلق نشان گرم ادوية و اشربه و اغذيه تناول و هضمي] بد [يعني استمراء
روح به اوست تعلق ع[مت حمام, حرارت و فرح و غم تقدم و است درجگر كه طبيعي
نفساني روح به اوست تعلق دليل خوابي, بي و فكر و هّم تقدم و است/ دل در كه حيواني
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است/ دماغ در @كه
و عـ[مات بـود شامل كه آن يكي, كنم: بيان قسم دو به را تب اين كه بدان ا@كنون,
بر آن از نوعي هر به باشد مخصوص كه آن دوم, ُكّلي/ سبيل بر را او انواع جميع معالجات

جزيي/ سبيل
كُلّي سبيل بر يوم حمي معالجات و ع�مات در اّول: قسم [٣٥٧]

است: نه اkط[ق علي او ع[مات كه دانست ببايد
فراشا قدري كه باشد گاه و ا@كثرٌي/ هو و نباشد لرزه يعني نافض درد او در كه آن يكي,

آرد/ لرزه كه بود نادر و آيد پديد
بشود: سرد پاي و دست كه آن دوم,

او صاحب و باشد كمتر راحتي] غنودن[يعني و وتكّسر كسل او مقدمة در كه آن سّوم,
است/ عفني حمي كه دانست بايد يابد, ا@گر و نيابد فراشا رود, حمام به چون

ا@گـر و نباشد اخت[ف و ِصَغر درو و بود تواتر و عَظم به مايل نبض كه آن چهارم,
وي از انتظام عدم كه آيد وقوع به چيزي تب از پيش كه آن باشدمگر نظام با اخت[فبود,
اسبابخشكي از يا هوا سردي شدت از كه باشد بسيار و احشا/ سوزش و تعب باشد;چون
حـركت و بـود سـريعتر نـبض, انبساط حركت كه است ممكن و شود/ صلب نبض افزا,

كنند/ نگاه زدن دم احوال به گردد, مشكل نبض حال ا@گر و بطيتر/ انقباض,
از كه حرارتي همچون بود مستوي بلكه نباشد تيز و سوزان او حرارت كه آن پنجم,

كند/ تولد معتدل رياضت
آيد/ پديد روز اّول بوِل در نضج اثر كه آن ششم,

عشق تب, سبب كه آنجا در مگر بود برقرار و معتدل نبض و روي كهرنگ آن هفتم,
بود/ تخمه و غم [و]

و نباشد زياده ساعت ده از تزايد روزگاِر و باشد آهسته و نرم او ابتداي كه آن هشتم,
است عفنه حمي لوازم كه آن جز و نفس تدارك و زبان خشونت چون منكره اعراض از
تب گساريدِن مجرد به همراه]بود, [يعني يار او با دردديگر يا صداع ا@گر و نيايد پيدا هيچ
بگسارد/ اندازه به پا@كيزة عرق به كه است يوم حمي خاصة و شود/ زايل تب] رفتن [يعني

نباشد/ يوم حمي بود, مفرط عرق ا@گر پس



٣٣٩ يوم حمي اول: فصل . حّميات

كشد/ روز سه به كه باشد و ندرت به مگر تجاوزنكنند روز شبانه يك از كه آن نهم,
كـه آن و دّقي/ يا عفني به باشد نموده انتقال بل نباشد يوم حمي گذرد, در ازين چون و
ا@كثر فقط>,خ[ف باشد يوم حمي و بماند روز شش تا كه باشد <@گاه گفته[@كه]: جالينوس

است/ محققان
بـاز غـذا تب, اين صاحبان از را كس هيچ كه بدان كلّي: برسبيل يوم حّمي ع�ج
الهضم سريع و لطيف چيزي تب, درين غذا و باشد/ تخمه تب, سبب كه را آن نگيرندمگر
آغاز اندر هم ا@گر باشد, يافته فراشا تب آغاز در يا بود مزاج صفراوي كه را آن و دهند/
آنجا و باشد/ بهتر كرده تر انارين آب يا گ[ب يا آب در خورانند نان از چند [يي] لقمه
خوردن] غذا [يعني استطعام و آسايش به باشد گرسنگي و تعب و رياضت تب سبب @كه
ريـاضت باشد, آمده پديد بشره كثافت و مساّم بستگِي و ُسّده از چه آن و كنند/ توجه
و برند حّمام به پس فرمايند مختلف دستهاي به يا ُدرشت خرقههاي به ماليدن و معتدل
در كه آن مگر ندارند باز سرد آب از شود, تشنه چون و دهند/ تب انحطاِط وقت در غذا
ازنوبتآخرتر سرد اندك آِب اينصورت, در كه باشد برودت از تب و بود ضعفي احشاء

داد/ بايد تب] نوبت از بعد [يعني
سّدة از او تب كه آن اّول را: كس سه مگر كرد نبايد استفراغ از يكي هيچ حمي, در
بود/ ممتلي وي اندرون و باشد مسام بستگي و بشره كثافِت او از تب كه آن ثاني, بود/ امت[

باشد/ تخمه از او تب كه آن ثالث,
و مساّم بستگي كه آنجا خاصه دارد; سود بسيار حمام يوم, حمي آخِر در كه بدانند
نزله و گيرد خفت تب كه آنگاه مگر نشايد را زّكام خداونِد اّما بود; سبب بشره @كثافِت
در و طعام/ نرسد هضم به كه تا حمام نباشد روا را تخمه صاحب ايضا و پذيرد/ نضج
تواند اوچندانكه آب در ليكن بايستد كه نشايد حمام هواي در يوم حمي خداوند جمله,
هواي در را او كه باشد بشره كثافت از او تب كه را آن مگر باشد; روا تعب غير به ماند

دارد/ تمام نفع آوردن عرق و بودن بسيار @گرمابه
تفصيل سبيل بر يوم حمي معالجات و ع�مات در دوم: قسم [٣٥٨]

نوع: چند بر است مشتمل قسم, اين
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/Grief ephemeral fever القانون: قاموس /١

متحرك مفرط, غم كه دانست بايد و آيد��١/ پديد مفرط غم از كه آن اّول: نوع [٣٥٩]
پديد تب و روح ميشود گرم داخل], [در ماندن بند سبب به پس بهداخل, را روح ميسازد
آن سپيدي يا روي خشكي و زردي و عيون غور و است غم تقدم او, ع[مت و ميآيد/

برآمدن/ هنگام او حّدت و بول نارّيت و نبض ِصَغر و وضعف
دل او معدن و دارد تعلق روححيواني به غم كه زيرا دلكوشند; اعانِت به بيشتر ع�ج:
طرب الحان و عجايب بازيهاي و آور خنده حكايتهاي به كه باشد چنان آن, و است/
لعاب و گ[ب و صندل [او] سينه بر و بخورانند سرد مفّرحاِت و كنند خوش بيمار دل افزا
كـافور انـدكي آيد مّيسر اينها از چه هر بنفشه برگ آب و خرفه برگ آب و اسبغول

ببويانند/ وتر سرد عطرهاي و نمايند/ ط[ آميخته
غسل و برند بود گرم نيم و شيرين او آب كه الهوا معتدل حّمام به سا@كنشود, تب چون
يا بنفشه روغن شود, فارغ آْبزن و استحمام از چون و نشانند/ گرم نيم آْبزِن به و فرمايند/
و بهآهستگي بمالند او تن همة اندر گرم نيم شيرين كدوي تخم مغز روغن يا نيلوفر روغن
چـيزهاي بـه و نمايند/ منع جماع و دارند حاضر مناسبه رياحين و سازند نرم او بستر
فربه خانگِي مرغ چوزة و بزغاله گوشت چون فرمايند; تغذيه افزا وتري گوار زود لطيف
و باشند پخته اسباناخ و خيار يا كدو با كه قليه و ُخرد تازة ماهي و نيمبرشت مرغ بيضة و
چه هر همه اين از و دهند/ تفاريق به غذا و پالوده/ و تازه دوغ و جو آش و ر مقشَّ ماِش
سنگين معده كه است آن جهت غذا تفاريق به امر و گزينند/ بر بود مريض حال مناسب

ماند/ محفوظ انتقال از تب و آيد حال به كه تا باشند م[زم تدبير بدين و نشود/

/Anxicty ephemeral fever القانون: قاموس /٢

مـتحرك قـوي, هـمِّ كـه دانست بايد و آيد��٢/ پديد قوي هّم از كه آن دوم: نوع [٣٦٠]
تب شده گرم روح سبب بدين و خارج به مرًة و داخل به مرًة عنف به را روح ميگرداند
غايت به اينجا در نبض كه آن يافتمگر ذ@كر غّمّي در كه است همان او ع[مت و ميآرد/

باشد/ قوي
به بيشتر غمي در چه چنان ليكن شد; گفته كه است چنان هم نيز وي در تدبير ع�ج:
نفساني روح به وفكر, هّم كه زيرا كوشند; دماغ اعانت به جا اين در ميكوشند, دل اعانت
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تازه رياحين در روغنها و عطريات كه باشد چنان وآن, است/ دماغ او معدن و دارد تعلق
مشغول جميله زناِن سرود و كتابها و سمرها و افسانهها استماع به و ببويانند خوش و
هر بالجمله, و سازند/ حاضر مرغوب طلعتان ماه و القلوب محبوب پريپيكراِن و دارند

آرند/ عمل به بود او انديشة مزيل چه
آدمي دست از ضروري چيزي هرگاه كه است حالي غم, اّما غّم: و هّم در فرق [فايده]: [٣٦١]
آن بـر نه و كردن نتواند آن منع كه مكروه بيند كاري يا رسيد نتواند بدان يا شود فوت
به آدمي هرگاه كه را نفس است حالي هّم, و آيد/ پديد نمودن تواند مكافات و م[مت
جوياني و ازخواهاني پنداري كه چنان گمارد, بدان همت همگِي و كند اهتمام كاري اتمام
حصول و باشد شده فوت يا غم, صاحب مطلوب كه دانست بايد و آيد/ پديد را كار آن مر
بخ[ف بود; عاجز آن وصول از مطلب صاحب يعني باشد; عنه معجوٌز يا نبود ممكن او

شود/ حاصل دشخواري به چه ا@گر بود الحصول ممكن كه هّم صاحِب مطلوب

/Fear ephemeral fever القانون: قاموس /١

روح رجوع كثرت جهت از پديدآيد��١/ ترس يعني فزعقوي از كه آن سّوم: نوع [٣٦٢]
از بيشتر درين نبض اخت[ف اّما يافته/ ذ@كر غمي در كه است همان او, ع[مت و داخل/ به

بود/ غمي
و سيب شربت و نمايند او ترِس ازالة و دارند مرعي شد گفته همه در كه قانوني ع�ج:

دارد/ تمام نفع و مشك بيد عرق و صندل

/Anxiety ephemeral fever القانون: قاموس /٢

به است روح رجوع نيز او سبب و آيد��٢/ پديد بسيار فكر از كه آن چهارم: نوع [٣٦٣]
شد/ مذكور غّمّيه در كه است همان او, ع[مت و شدن/ گرم سبب بدان و باطن

تعلق نفساني روح به هّم و كهفكر زيرا كاربرند; به يافت ذ@كر هّمّيه در آنچه ع�ج:
باشد/ اهّم دماغ رعايت درتبها پس دارد

روح كه آن جهت آيد; پديد مفرط خشم يعني شديد غضب از كه آن پنجم: نوع [٣٦٤]
بلكه بيمار روي كه است آن او ع[مت و ميشود/ گرم و ميكند خارج به ميل غضب در
ُسرخ بول, و عظيم نبض, و باشند/ برآمده و نيزسرخ چشمهاي و منتفخ و اوسرخ بدن تمام
و باشد/ ممتلي و متواتر و شاهق نبض, و بلرزد اندام ديگر و دست كه باشد بسيار و بود/
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نمايد/ زرد روي بود,رنگ همراه] [يعني يار او با خوف و هّم كه بود كاري از خشم ا@گر
او خشِم م[يم, و موافق و مطابق سخنهاي و اعتذار و مدارا و رفق به نخست, ع�ج:
نرِم اصواِت استماع و آرا فرحت لعبهاي و افزا خنده حكايتهاي به و كنند سا@كن را
سينه بر و ببويانند نيلوفر و بنفشه و صندل و كافور و گ[ب و دارند/ مشغول راحْتنما
و ريواج و غُوره شراب و انارين شربت و ريزند/ روي و سر و سينه بر گ[ب و نمايند/ ط[
با بخورانند بود تر و سرد هرچه اغذيه از و بنوشانند/ رسد هم به هرچه صندل و سيب
او هواي كه معتدل حّمام به افتد, انحطاط به حرارت كه آن از پس داده/ َقَتق حموضاِت
مرد كه كسي حق در تدابير ونيكوترين نشانند/ آْبزن در و برند بود شيرين او آب و موافق
از چون كه است آن باشد تابستان گاِر روز و بود السحنه قوي و مزاج محروري و جوان
وهمگي آيد/ بر زود و اندازد سرد آِب در را خود يكبارگي لحظه همان برآيد, حّمام آْبِزن

باشد/ دهنده آسايش و آور خواب كه كوشند آن در

/Joy ephemeral fever القانون: قاموس /١

را روح شديد, فرح كه دانست بايد و آيد��١/ پديد مفرط فرح از كه آن ششم: نوع [٣٦٥]
گرم كهروح, زيرا گردد; گرم روح كه باشد بسيار سبب بدان و خارج به ميسازد متحّر@ك
جهت باز و ميشود گرم باشد دفعًة و قوي كه خاصه حرارت أدني به لذا] است[و لطيف و
او ع[مت و گذرد/ زود يوم, حمي اين كه است آن از و ميگردد/ باز حالتخود به لطافت
چشم هيأت برخ[ف اينجا در چشم هيأت كه آن شدمگر گفته غصبي در كه است همان

بود/ كمتر اينجا در نبض تواتر ايضا و باشد/ غضب ذي
و فاني و حقير را فرحت و سرور و آرند عمل به يافت ذ@كر غضبي در چه آن ع�ج:

انگارند/ kشيء

/Insomnious ephemeral fever القانون: قاموس /٢

بـي كـه زيرا آيد��٢; پديد بسيار بيداري يعني مفرط سهر از كه آن هفتم: نوع [٣٦٦]
است عيون غور او, ع[مت و را/ بدن مر است رياضت منزلة به را روح مفرط, خوابي
از كه خام بخارهاي جهت بدن انتفاِخ و روي و چشم پشت تهّبج و رطوبات تحليل جهت
و نمودن زرد روي ورنِگ هضمي/ بد جهت بول; تيرگِي و شود/ حاصل طعام هضم عدم

بودن/ صغير نبض و آمد پديد اندام در اعيا و تكّسر
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كـدوي و بـنفشه روغـن آمدن, خواب جهت و آرد/ خواب كه كنند حيلهها ع�ج:
پوست و كوفته نيم وكشك@جو نيلوفر و بنفشه و بابونه طبيخ و مالند/ بيني در شيرين
روغن از قدري و اندازند طاسي در مذكور طبيخ ايضا و گرم/ نيم ريزند سر بر خشخاش
سر بر ردايي و دارند وي بخار به سر و ريزند آن بر شيرين كدوي تخم مغز روغن يا بنفشه
در چه آن و آيد/ بر دماغ به و نشود پرا@كنده بخار تا است متعارف چه چنان پوشند در
و رفتن حمام به افتد, انحطاط به تب وچون رود/ خواب به تا آرند عمل به شد گفته سهر
كه بايد و دارد/ نفع نشستن آبْزن به و ريختن سر بر تكرار به بسيار گرم نيم شيرين آب
وسبك لطيف غذاي استحمام, از پس و آيد/ بر زود حّمام از و نيايد عرق تا كنند احتياط
تشّرب و بدن/ بر نمايند تدهين مرّطب روغنهاي و آن/ مانند و فراريج چون بخورانند;
و است/ مفيد غايت به باشند ساخته بيدمشك عرق و گ[ب و طبرزد ازشكر كه جّ[ب

است/ كار زيان فزايد, خشكي چه آن جملة و جماع
مـعتاد رياضت ترك و استحمام ترك از يا طويل خواب از كه آن هشتم: نوع [٣٦٧]

/Sleeping ephemeral fever القانون: قاموس /١

بدن در فزوني بخارهاي مايعتاد, ترك و بسياريخواب از كه است ظاهر و پديدآيد��١/
است سبب تقدم او, ع[مت و ميسازد/ كدر و گرم را آن و ميآميزد روح به و ميآيد @گرد

نبض/ امت[ي و
معتدل رياضت به و ريزند بدن بر گرم نيم آِب و آورند عرق و برند حمام به ع�ج:
گندم ا@گرسبوس و فرمايند/ مختلفدلك دستهاي به و بسيار ندهند خفتن و دارند مشغول

م/ است/ شده ضبط خربزه نسخهيي, در /٢

و لطيف غذاي و باشد/ بهتر مالند, تن بر و ساخته قدرينمكباريك و تربوز��٢ تخم و
قشفي>/ يوِم <حمي به است مسمي نوع, اين و دهند/ قليلالمقدار و الهضم سريع

/Fatigue ephemeral fever القانون: قاموس /٣

و مفاصل بدن, حركت كه kيخفي و آيد��٣/ پديد رنج و تعب از كه آن نهم: نوع [٣٦٨]
و ميسازد/ گرم را ارواح و ميگردد مشتعل حرارت سبب بدان و ميكند گرم را اعضا ديگر
مفاصل و ص[بت به مايل صغيِر نبِض و بشره وخشكي است بدن تعِب تقدم او, ع[مت
و سعاِلخشك كه باشد و شدن/ ظاهر ماندگي و اعيا و نمودن گرمتر اعضا ديگر به نسبت
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آيد/ پديد بول صبغ
كمترشود, تب [و]چون توانند/ كه چندان كوشند خواب و راحت و آسايش در ع�ج:
استحمام از چون و بمالند/ آهستگي به را بدن و فرمايند استحمام گرم نيم شيرين آب به
و گل يا و نيلوفر يا بنفشه روغن و سازند/ حوله]خشك [يعني منشفه به را تن فارغشود,
برند حّمام به باز و م[يمت/ به دهند مالش مختلف دستهاي به و فرمايند/ تدهين آن جز
به مايل رطِب غذاي پس سازند ادهان تدهين و نموده آب[را]خشك و نشانند آْبزن در و
جّ[ِب و بخورانند/ نيمبرشت بيضة زردة و بزغاله و پايچه و فراريج گوشت برودتچون
جامة پوشيدن و نمايند/ پرهيز افزا چيزهايخشكي و جماع از و بنوشانند/ گ[ب و شكر
احتياط و دارد/ نفع برودتخوردن به مايل رطب فوا@كهات و م[يم بستر بر خفتن و نرم

خارج/ در چه و حّمام در چه نيايد عرق تا كرد بايد

/Eyacuative ephemeral fever القانون: قاموس /١

يا بود خون از كه است عام استفراغ, اين و پديدآيد��١/ استفراغ از كه آن دهم: نوع [٣٦٩]
و مسهله ادوية از پس چه چنان بهخواهش; يا باشد شده عارض بنفسه و ديگر خلطي از
كه است آن جهت اسهال و قيء [از] بعد تب حدوث اّما گردد/ حادث فصد از بعد و مقيئه
آن جهت خون برآمدِن از پس اّما اخ[ط/ حركت از ميكشد تعب و ميشود گرم روح
[يعني مقام رطوبت زواِل جهت ميگردد گرمتر باقي خوِن و ميآيد غالب صفرا كه است
و ميآرد/ تب [و] ساخته گرم را روح و ميشود متوّلد دخاني أبخرة سبب بدان و برجا] پا

آيد/ پديد استفراغ [از] بعد كه است آن او ع[مت
آن از كوشند او حبس به باشد, باقي سبب و بود قيء و اسهال سبب به تب ا@گر ع�ج:
يا مصطكي روغن به پشمي و يافته/ ذ@كر اسهال و قيء مبحث در و بود او خور در چه
زيرا اضمدةديگر; وكذلك دارد/ تمام نفع گرما@گرم نهادن معده فم بر كرده سنبلتر روغن
و صندل بود, پيدا تشنگي و باشد گرم سخت كه آنجا آرد/ ُسستي بود, گرم نيم چه هر @كه
حـرارت [تا] سازند ضماد جگر و دل بر گ[ب و آس آب به سك و اقاقيا و سرخ @گل
سماقكرده/ يا يازرشك دانه انار ترشِي با دهند ارز غذا, و دارد/ باز قيء و اسهال و بنشاند
اشـيا تـرين نافع باشد, نموده روي تمام ضعف قيء و اسهال افراط سبب به كه آنجا و
مبحث اين در ذخيره> <صاحب كه است آن اينجا در ماء@اللحم بهترين و است ماءاللحم
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و / است] مـوجود كـتاب آخـر در ادويه ترا@كيب فهرست مجموعة در [@كه كرده ذ@كر
كوشند آن در باشد, آمده پديد آن جز و رعاف به آمدنخون بر [از] بعد يا فصد ا@گرعقب

دارد/ سود است مرّطب و مّبرد چه هر كار, اين براي و فرونشيند/ صفرا @كه
ابخرة سبب بدان و گيرند كمتر بايد كه مقداري از وخون كنند فصد كه باشد گاه فايده: [٣٧٠]
اين در نمايند/ احداث يوم حمي ساخته گرم را روح و آيند حركت در اخ[ط و سا@كنه
انتقال عفنه حمي به يوم حمي تا بگيرند وافر خون و زنند رگ زودي به كه بايد وقت,

نكند/
قـوّي, درِد كـه دانست بــايد آيد/ پديد وجع از كه يوم حمي اندر يازدهم: نوع [٣٧١]
او عـ[مت و مـيآيد/ تب سـبب بـدان و مـيسازد گرم را روح و ميجنباند را حرارت

آن/ جز يا دندان يا چشم يا گوش يا سر در درد ظهور [از] بعد است تب حدوث
درد عرض تب, كه زيرا كنند; توجه وجع تسكين و مؤوف عضو مرِض ازالة به ع�ج:
درد [ا@گر] اّما و گردد/ زايل نيز عرض شود زايل چون سبب اوست[و] سبب درد, و است
تعبّيه در آنچه اينصورت, در باشد[@كه] تعبي يوم حمي قبيل از باشد, باقي تب و بايستد

آرند/ عمل به شد @گفته

/Conatose ephemeral fever القانون: قاموس /١

غشي سبب به كه باشد گاه كه بدان و آيد��١/ پديد غشي از كه آن دوازدهم: نوع [٣٧٢]
و كند/ تولد يومّيه حّمي سبب بدان و او در مضطربه حركت وقوع جهت شود گرم روح
پيدا غشي آن] از پس [يعني بعده و نباشد هيچ تبها نشانههايديگر كه است آن او ع[مت
غشي در نبض احوال كه نماند پوشيده و بود/ پيدا نبض ضعف و قوت سقوط و باشد آمده
شود بطيء نبض آيد, غالب سردي كه گاه آن وبرودت, حرارت حسب به ميباشد مختلف
بود/ دودي و صلب او نبض ا@كثراحوال, در و گردد/ سريع افروزد, بر حرارت كه آنگاه و
بيضة و اللحم ماء و آرند/ جا به قلب امراض باب در شده گفته غشي در هرچه ع�ج:
حرارتانديشه از وقت, اين در و بخورانند/ گوارد زود چه هر آن جز و نيمبرشت مرغ
بر غشي از بيمار كه آن از پس و است/ واجب قوت رعايت حالت اين در كه زيرا نكند;
و اشربه استعمال به كوشند حرارت تطفية به باشد, باقي تب اّما آيد جاي به قوت و آيد

بود/ عطرّيت ذي كه تر و سرد اغذية
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/Hungcr ephemeral fever القانون: قاموس /١

نبض ِصَغر و ضعف او, ع[مت و پديدآيد��١/ مفرط جوع از كه آن سيزدهم: نوع [٣٧٣]
بود/ ص[بت به مايل كه باشد و است

اين چون و اندك/ اندك بخورانند بادام روغن به اسباناخ و كدو و جو كشك ع�ج:
در و برند حمام به كه بايد و دهند/ تر و سرد اغذية ديگر و باج اسپيد هضمشود, حسوها

بمالند/ مرّطب روغن آن] از پس [يعني بعده و نشانند آْبزن

/Inanition ephemeral fever; Thirst ephemeral fever القانون: قاموس /٢

عطش و جوع كه kيخفي و آيد��٢/ پديد مفرط عطش از كه آن چهاردهم: نوع [٣٧٤]
ميسازد/ گرم را روح و است بخارات واحتداد گرميجگر سبب مفرط,

شيرةخرفه و بنوشند اندك پس كنند غرغره و مضمضه سرد آب به تا بفرمايند ع�ج:
كه خاصه دارد; نفع امرود و ترش خيار آب و انارين آب و بخارا آلوي و تمرهندي آب و
و باشد/ صواب سخت كردن غسل سرد آب به نبود, مانعي ا@گر و باشند/ كرده يخخنك بر

خورد/ وتر سرد غذا و باشد آسايش و خواب به كه بايد
ليف همچون است پرا@كنده تن همة در كه باريك رگهايي كه آن پانزدهم: نوع [٣٧٥]

/Embolic ephemeril fever واعظي: معالجات /٣

گردد جمع بخار سبب بدان و شود بسته مذكور عروق مجارِي و افواه و افتد��٣ سّده او در
و غليظ خلط يا عروق, اين سّدة سبب نمايد/ تب احداث و شود گرم نيز روح و شود گرم و
اين بالجمله, كند/ تنگ را رگها گذر و افتد خون در كه امت[ يا بندد درو كه است لزج
عفنه حمي به كه زيرا است; متعّسر او شناختن و سّدي>/ يوم <حمي به است مسمي تب
اين بقاي مدت و گيرد/ باز و بگسارد خلطي تبهاي مانند كه باشد و دارد/ تمام مشابهت
شش بلكه ميماند روز سه بود, بسيار سّده ا@گر است: سّده كمي و بسياري حسب به تب
خطاي تدبير در كه بهشرطي ميگسارد زودتر كمتربود, ا@گر و <جالينوس> قال ما علي روز

عفنيه/ به بود او انتقال دليل آيد, لرز و فراشا يوم, حمي در هرگاه و نرود/
نوبِت و نباشد ظاهر واصله اسباِب از سببي هيچ كه است آن سّدي يوم حمي ع�مت
بر أورده و ممتّد و منتفخ بدن ا@گر پس بود/ صغير نبض و نكند عرق آخر به و دارد طويل

اخ[ط/ ِغَلظ نه است امت[ سّده, سبب كه دانست بايد باشد, سرخ روي و آمده
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جانب در درد فصد, [از] بعد ا@گر و كنند فصد نخست بود, امت[ سّده سبب ا@گر ع�ج:
بگشايند را طبع م[يم چيزهاي به بود, مفرط امت[ ا@گر و نمايند/ فصد باز آيد, پديد چپ
و الشعير ماء و معتدل بزورِي سكنجبين سّده, تفتيح جهت تليين, از پس و فصد/ از بعد
تفتيح به زنهار تنقيه, از پيش و نباشد/ الحرارت شديد اّما بود مجّلي هرچه دهند آن مانند
نيم آب و برند حّمام به يابگسارد, افتد انحطاط به تب وچون دارد/ ضرر كه سّدهنكوشند
تخم و گندم سبوس و باق[ و جو آرد و طويل زماني نشانند آْبزن به و ريزند بسيار @گرم
و كنند/ ُغسل و مالند بدن بر كوفته اصفهاني اشناِن @و سوسن بيخ چون آن مانند و خربزه
به نوبت از پيش ساعت چهار كه بايد آيد, همي نوبت به و كند معاودت تب اين هرگاه
بخسپانند خانه جامه يعني مسلخ در آن] از پس [يعني بعده و نشانند آْبزن به و برند حّمام
نيز مطبقه تب در و نيايد تب كه باشد بسيار تدبير بدين كه آيد عرق تا پوشيده چيزي
گيرد, باز غذا تب درين جاهل طبيب ا@گر گويد <جالينوس> و دارد/ تمام نفع مذكور تدبير

گردد/ منتقل حاّده حمي به مذكور تب
پس است; ع[جسونوخس بعينه او ع[ج آيد, پديد امت[ از كه سّدي يوم حّمي فايده:
خون چندان بود, موافق مريض عادت و سال فصل و قوت و سحنه و عمر و سال كه آنجا
گردد; باز دّق به كه است آن يوم,خوف حمي انواع در كه بدانند و شود غشي بيم كه @گيرند

نوع/ اين بخ[ف
فصد يافتمگر ذ@كر امت[يي در كه است همان ع[ج بود, غلظاخ[ط سده سبب ا@گر
حاجت[بايد حسب به شود, كرده فصد ا@گر بالفرض و نباشد حاجت بدان اينجا در @كه
و افسنتين شراب حالت, اين در و نباشد/ رخصت هرگز گرفتن بسيار اّماخون گيرند] خون
هر آن جز و گرم بزورِي وسكنجبيِن كرفس بيخ پوست و او بيخ پوست و باديان تخم طبيخ
آب سبوس و سازند پخته باديان تخم اندكي با جو غذا,كشك و دارد/ سود بود ملّطف چه

دارد/ نفع حّمام در بسيار ودلك است/ مناسب بادام روغن به

Ichthyotic ephemeral fever القانون: قاموس /١

بدان و گردد��١ بسته مسام و شود كثيف و درشت بشره كه آن شانزدهم: نوع [٣٧٦]
درشت سبب و آيد/ پديد تب و كند گرم را روح و ماند باز اندرون ابخره و حرارت سبب
گرد بدن بر حّمام ترك از كه چرك يكي, است: پنج مسام, انسداد و بشره شدن كثيف و
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شـديد/ سـرماي سّوم, نشيند/ بشره بر آن جز و سفر از كه غبار و گرد كه آن دوم, آيد/
زاجّيه آب چون قابض آبهاي به غسل پنجم, بسوزد/ را بشره كه آفتاب حرارت چهارم,
گويند/ استحصافيه> يوم <حمي را نوع اين و بود/ البرودت شديد كه شيرين آب و شّبّيه و
غبار و گرد م[قات [از] بعد يا غسل و حّمام ترك عقِب كه است آن تب اين ع�مت
بـه بدن, پوست و آيد/ پديد سرما م[قات از پس يا مذكوره آبهاي به غسل عقِب يا
زرد بول و باشد سريع نبض و بود ظاهر انتفاخ اندكي روي و چشم در و نمايد درشت لمس,
گذارند, برآن دست كهچون است آن جلد كثافت نشان از و آيد/ بر سپيد كه باشد و آيد بر
جهت نمايد زيادهتر او گرمِي دارند, نهاده ساعتي چون و نباشد ظاهر چندان تب حرارت
گرايد برون لختي دخاني بخاِر سبب بدان و آيد حاصل دست حرارت از كه مساّم تفتيح

نمايد/ گرمتر مواضع ديگر به نسبت موضع آن پس
به و بمالند آهستگي به را بدن و بخسپانند و بنشانند را مريض گرم خانة به ع�ج:
برند حمام به انحطاطرسد, به تب هرگاه پس كند/ عرق تا پوشند در نرم و گرم جامههاي
تا بمالند غيره و سبوس از شد گفته سّدي در كه مجّليات و بدارند آنجا در طويل زماني و
درو كه آبي اّما باشد/ سبب حمام ترك كه را كسي مگر برند; كار به آب و آيد همي عرق
و صورت/ همه در باشد صواب ريختن, بدن بر باشند جوشانيده ا@كليل و بابونه و بنفشه
هر سوسن و قسط و بابونه و شبت روغن كرده, نشف را آن آيد, تمام عرق چون كه بايد
مسلخ در ساعتي آورده بيرون پوشيده جامهها به باز و نمايند/ تدهين بود ميّسر كه @كدام
و تيهو لطيفچون غذاي آن] از پس [يعني بعده [و] دهند خفتن خوابآيد, ا@گر و بدارند/
پس ببويانند/ مرزنجوش و ترنج و دهند پخته نخوِد يا گوسپند گوشت يا كرده بريان دّراِج

كند/ كفايت تعريق بود, باقي مساّم بستگي اثر هنوز ا@گر

Dyspeptic ephemeral fever القانون: قاموس /١

چون كه بدانند و آيد��١/ پديد طعام نا@گواريدن و تخمه از كه آن هفتدهم: نوع [٣٧٧]
ميانگيزد حرارت و دخانيه ردية ابخرة او در ميكند تولد گردد, فاسد و نشود هضم طعام
امت[ء بر كه افتد را آنان بيشتر تب, اين و را/ مزاج صفراوي خاصه ميسازد گرم را روح و
نمايند/ استحمام يا نشيند, بسيار آفتاب در يا رياضت, و كنند حركت بدهضمي بر و معده
تب اعـراِض و آمـدن دودنـا@ك آروغ و مـعده در است طـعام فســاد او, عــ�مت
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و بودن/ گرم سخت تب و شدن پيدا نبض عظم و سرعت و روي و چشم سرخي مطبقهچون
كمتر وكذلك آيد/ رنگين كه بود گاه و باشد سپيد بيشتر بول تب, درين كه دانست بايد
آروِغ چـون و بگـردد آروغ بوِي هرگاه بالجمله آيد/ بر ترش آروغ تب درين كه باشد
يا نوبت چهار كه باشد بسيار مذكور, تب بود/ تب زوال نشان دهد, بوي صحت حالِت

نگردد/ ديگر جنس و باشد يوم حمي و آيد باز و بگسارد نوبت هفت
مشغول ع[ج هيچ به آيد, نيز استفراغ در فاسد طعام جز به و بود نرم طبع ا@گر ع�ج:
طعام بقاياي از را روده و را معده تا دهند همي جرعه جرعه گرم آب كه آن جز نشوند
معده, تقويت جهت پس برآرند; زود و برند گرمابه به انحطاط, از پس و بشويد/ فاسد
به قابض ترش سيب آب و قابض ترش بهِي آب و بخورانند/ سفرجلي سكنجبيِن با @گلقند
بدين پاره پشم و بماند روغن و برود آب تا بجوشانند نرم آتش به [و] زده هم با گل روغن
معده فم بر [و] كرده گرم را پشم آن پس رود, برون او از روغن تا بفشارند و كنند روغنتر

بندند/ و @گذارند
قـوت و بـرآيـد] فاسد طعام فقط [يعني نبرآيد ديگر خلطهاي استفراغ به كه آنجا
كار, اين جهت و فرمايند/ اشتغال طبع گرفتن باز به و نمايند منع استحمام باشد, ضعيف
بـه و خـوردن قـابض بـارد آن مانند و انار و غوره و ليمو شراب و الّرمان حّب سفوف

دارد/ سود فرمودن اغتدا سماقّيه و وزرشكّيه رمانّيه و حصرمّيه
و معده تنقية به كه است kزم وقت اين در [و] بود عسرتر كار باشد, قبض طبيعت ا@گر
و بود,فرمايند/ معده در طعام و باشد غثيان و تهوع ا@گر مث[ حسبحاجت; به كوشند امعا
سفليبود, امعاء در ا@گر و دهند/ مسهله مطبوخات بود, معده قعر در يا علوي امعاء در ا@گر
ا@گر مث[ گرد; توان بود مرض تقاضاي حقنهبدانچه تركيب و برند/ كار به شافها و حقنه
و بنفشه روغن و كوفته نيم جو وكشك بنفشه و عناب از بود, حرارت و سوزش امعاء در
تخم او حقنة اندر باشد, باد و قراقر امعا در ا@گر و سازند/ حقنه خانگي مرغ پيه و بط پية

نمايند/ داخل بورق و زيره و باديان و @كرفس
به كه باشد بسيار و دارد/ سود مقويه اضمدة به معده تضميِد و استحمام تنقيه, از پس
گرم سخت نهند معده فهم بر هرچه و آيد/ حاجت هيضه ضمادهاي از تر قوي ضمادهاي
مزاج چه چنان نيز مسهله ادوية و كند/ ضعيف را معده گرم, نيم كه زيرا بالفعل; باشد
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به باشد, افتاده گرم طعام از تخمه و بود گرم مزاج ا@گر چه كرد; توان استعمال بايد را عليل
مزاج ا@گر و بگشايند/ طبع آن مانند و مّربا هليلة و شيرخشت مع انارين آب و ميوها آب

نمايند/ تليين راحت معجون و حّباkفاويه به افتاده, سرد طعام از تخمه و بود سرد
[زيرا] باشد; كرده اجابت بار سه دو طبع كه خاصه نيست, جايز تب درين فصد انتباه:
اسهال به باشد, آمده بار دوسه طبيعت كه ازآن بعد وي در افتد اتفاق فصد ا@گر گفتهاند @كه

كشد/ كبدي اسهال به كه باشد و انجامد دايمي

.Inflammatory fever القانون: قاموس /١

و بغل و ران بِن چون افتد��١ ظاهره اعضاء بعض در آماس كه آن هجدهم: نوع [٣٧٨]
و افتد ورم اعضا درين هرگاه كه دانست بايد و آيد/ پديد يوم حمي سبب بدان و گوش پِس
عفونت ا@گر اّما يوم; حمي ميسازد حادث عفونت, غير به فقط يابد راه سخونت او مادة به
از كه كرديم آن از ظاهره اعضاي قيد و عفنيه/ حمي ميكند واجب وي, در كند اثر نيز

عفنه/ حمي مگر نميشود حادث باطنه اعضاي آماس
پيدا ورم گوش پس يا بغل يا ران بن در نخست كه است آن ورمي يوم حمي ع�مت
مايل عظيِم و سريع نبض, و بود منتفخ و روي,سرخ و آيد تب آن] از پس [يعني بعده شود

باشد/ سپيد قاروره, و ص[بت به
بود, ران بِن در ورم ا@گر مث[ بگشايند; بود مؤوف عضو موافق او فصد كه رگي ع�ج:
از پس [يعني بعده و قيفال/ بود, گوشت پس ا@گر و ا@كحل بود, بغل در ا@گر و زنند/ باسليق
گوشت چون افزا خون اطعمة ترك و غذا تقليل و مناسبه ادوية به نمايند نرم را طبع آن]
بايد او استعمال عند و كنند استعمال مقوي و سرد اضمدة ابتدا, در و فرمايند/ آن مانند و
را بيمار آيد مّيسر كه كدام هر فوا@كه آب و ترنج و ليمو و ترش سبب و انار شربت @كه
از كـه بـخارات و دهد قوت [را] دماغ و معده فم و دل تا بويانند عطرّيات و بنوشانند
نكنند افراط ايضا و نگردد/ باز بدينها شود, متصاعد رادعات استعمال به اينها منصّبات
و ابـخره تطفية در شكر با اسبغول و كشكاب و نماند/ خام ماده تا مّبردات تضميد در

است/ اثرمند قلب تقويت
و مـحّل[ت او, نـضج يـا بـاد تحليل جهت بود, باقي ورم اّما شود سا@كن تب هرگاه

برند/ كار به منضجات



٣٥١ يوم حمي اول: فصل . حّميات

/Sunstroke ephemeral fever; Solar ephemeral fever القانون: قاموس /١

آيد��١ پديد گرما و آتش و آفتاب حرارت از كه يوم حمي اندر نوزدهم: نوع [٣٧٩]
و شود پرا@كنده شريانها به آنجا از و دل به آنجا از و رسد دماغ به كه هوا گرمي جهت
بايد و افتد/ بيشتر آفتاب حرارت از مذكور تب و آرد/ تب اين و سازد گرم نيز را روح
تن در ا@گر خاصه باشد دماغ در و نفساني روح به بيشتر آفتاب حرارت اثر كه دانست
اثر و آرد/ سر درد و آيد بر دماغ به او بخار و بگدازد آفتاب حرارت از كه بود فضله

باشد/ دل اندر ا@كثر آتش و حّمام حرارت
ديـر گـرم سخت گرمابة در يا است آتش يا آفتاب م[قات تقدم تب, اين ع�مت
و بّراقي] [و روشنائي , بعض[موارد] [در] و بودن مايل صغر و سرعت به نبض و ماندن
ا@گر پس آمدن/ پيدا اعضا ديگر به نسبت سر در التهاب و حرارت افزوني و چشم سرخي
بر َنَفس و نباشد بسيار تشنگي و نمايد باطن از گرمتر تن ظاهر باشد, آفتاب گرمي او سبب
ظاهر َنَفس در ِعَظم و صعب تشنگي باشد, حمام و آتش گرمي او سبب ا@گر و بود/ جاي

شود/
و صندل از لخلحه و ريزند/ سر بر دور از كرده سرد برف بر سركة و گل روغن ع�ج:
و گذارند/ سر و سينه بر كرده بدانتر [يي] خرقه و ببويانند ساخته گشنيزتر آب و @گ[ب
سرد انارين آب و رسد هم به هرچه ترنج و بهي و ريواج و غوره و نيلوفر و بنفشه شربت
سرد كشكاب و بنشاند/ سر درد و تشنگي تا بنوشانند ريخته برو گل روغن قدري و @كرده
ا@گر و است/ غذاءنيك كرده [يعنيمخلوط] يار باشكر پوشتجو و وشكرآميخته @كرده
و اسـفرم شـاه و نيلوفر و بنفشه و اذخر و بابونه درو كه خاصه كنند پاشويه گرم بآب
اشـياء ديگر و ميسازد/ زايل فيالفور را صداع و باشد بهتر باشند جوشانيده بيد شكوفة

دارند/ مرعي استعمال در چه و فرش در چه و مكان در چه مبّرده
شيريِن آب و باشد/ زكام و نزله چه ا@گر فرمايند استحمام افتد, انحطاط به تب چون
و نيلوفر و بنفشه آبزن در ا@گر و نشانند گرم نيم آبزن در و ريزند او سر بر بسيار گرم نيم
روغن به را آن سر آن] از پس [يعني بعده و بود/ صواب سخت باشند پخته بابونة قدري

باشد/ نداشته زكام اثِر كه شرطي به سازند چرب نيلوفر روغن و بنفشه
اينبه كه دانست بايد و آيد/ پديد گرم ادويه و اغذيه تناول از كه آن بيستم: نوع [٣٨٠]
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و حمام گرمي و كند گرم را دماغ آفتاب گرمِي كه چنان هم كه زيرا ميآويزد; طبيعي روِح
گرمي از تب درين گرمشود, دل يا دماغ روح او حسب به [و] نمايد گرم را دل آتش قرب
شدت و است گرم غذاء و دواء ا@كل او, ع[مت و ميشود/ گرم كه]جگر [است دوا و غذا
وي و نمودن بيشتر حرارت جانبجگر به و روي و چشم سرخي و دهن وخشكي تشنگي

بود/ صداع با ا@كثر در
خرفه تخم و خربزه تخم و خيارين تخم شيرة تشرب به فرمايند ادرار نخستين ع[ج:
بـه نـمايند طبع تليين آن] از پس [يعني بعده [و] بود ممزوج او در ساده سكنجبين @كه
و صندل گرميجگر, تسكين براي و شيرخشت و انارين آب به يا تمرهندي و شيرخت
[از] بعد و بود او خور در بدانچه كوشند اص[حجگر به بالجمله, و سازند/ ضماد @گ[ب

بخورانند/ نارنج و ليمو و سماق و غوره آش تب, تسكين

/Catirrhal ephemeral fever واعظي: معالجات /١

ابخرة هرگاه كه است ظاهر و پديدآيد��١/ زكام و نزله از آنكه يكم: و بيست نوع [٣٨١]
و نرود برون دماغ ضعف و سر مسامات انسداد واسطه به و آيد بر دماغ به ناريه @گرم
يـوم حـمي و ميسازد گرم را نفساني روح و شده منعكس بماند, همانجا و نيابد تحليل

است/ زكام يا نزله وجود و دماغ ضعف او, ع[مت و ميآرد/
آن] از پس [يعني بعده و نمايند حجامت ُنقره بر نبود, مانعي ا@گر و كنند/ فصد ع�ج:
از و فرمايند سعالتوجه تسكين به بود, سرفه با ا@گر و بگشايند/ را طبع خفيف مطبوخ به
به تب تسكين از پس و آرند/ عمل به شد گفته زكام و نزله در چه هر و دارند/ باز @گوشت

برسام/ به نشود منجر تا نورزند اهمال ع[ج در و روند حّمام
متدارك متواتر خلفة يا شديد زحير از كه يوم حمي اندر دّوم: و بيست نوع [٣٨٢]
گفته استفراغي و وجعي در كه است همان خلفه و زحير از او حدوث سبب و آيد/ پديد

شد/
استحمام تب آمدن فرود [از] بعد و كوشند ِخلفه امسا@ك و زحير تسكين به ع�ج:

فرمايند/
هيچ و بگسارد تب هرگاه شد: منتقل ديگر تب به يوم حمي كه آن دانستِن در انتباه: [٣٨٣]
بود طويل تب انحطاط مّدت و بود باقي رگها و تن اندر تب اثر اّما كند عرق يا عرقنكند



جنس كه دانست بايد نگردد, زايل باشد بوده كه صداعي و شود گسارنده دشواري به و
باشد آهسته و هموار تن همة اندر تب باقِيحرارت و بود گرم شريانها ا@گر پس ديگرشد;
و ِصَغر به اّما بود نظام با و مستدير نبض, و شود تبظاهرتر غذاحرارت تناول [از] بعد و
و ممتلي رگها و روي و چشم ا@گر و باشد/ دّق به او انتقال نشان باشد, مايل ص[بت
باشد دموي> <مطبقة به او انتقال نشان رخسارهاافروخته, و عظيم نبض و شود برخاسته
اندرون و شود صغير و مختلف نبض و آيد پديد فراشا ا@گر و گويند/ را<سونوخس> آن @كه

باشد/ عفنه حمي به او انتقال نشان بيفزايد, رنجها و گردد گران تن و بسوزد
ع[متي و انحطاط وقت در يا نوبت انتهاي وقت اندر يومبگردد حّمي هرگاه بالجمله,

كنند/ تدارك او حسب به آيد, پديد ديگر تبهاي ع[مات از
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/Humoral fever القانون: قاموس /١

حمياتخلطيه��١ اندر دوم: فصل [٣٨٤]

كه آن دوم: گويند/ بسيطه را آن و آيد پديد خلط ازيك كه آن يكي است: اصناف وي,
كه آن يكي, است: گونه دو مركبه, و گويند/ مركبه را آن و آيد پديد زياده يا خلط دو از
و بسيطه اقسام پس ندارد/ نامي كه آن دوم, الغّب/ شطر و خالص غير غبِّ چون دارد نام
كذلك و ديگر/ مقاله به را مسمي غير مركبة و كنيم بيان مقاله يك به را مسمي مركبة
غشي گيرد در كهچون آن و آيد پديد وبا و حصبه و جدري سبب و آماسها َتَبع بر كه تبي

تعالي/ انشاءا� شود گفته جدا مقالهيي به يك هر آرد
معلومه مركبة و بسيطه تبهاي اندر [اول]: مقالة [٣٨٥]

سبيل بر نخستين, و كنم/ ذ@كر قسم چهار به را مقاله اين است, چهار خلط كه آن از
ميآيد/ كرده بيان را خلطي اقسام جميع باشد جامع كه ُكلي فايدهيي تمهيد,

كه آن يكي است: گونه دو بر اخ[ط از تب حدوث كه دانست بايد جامعه]: [فايدة [٣٨٦]
چه ا@گر خلط كه آن دوم, آيد/ تب سبب بدان و شود گنده سببي به و پذيرد عفونت خلط
خون در مگر و نميشود دوم], [@گونة اين و آرد/ تب زده جوش و شده گرم اّما نشود عفن
احداثنميتواند مقدار قلت يا مزاج برد سبب به ديگر خلط خون سواي كه زيرا فقط;
مزاِج گرم او كه خون بخ[ف نيابد; راه درو عفونت كه تا خود غليانّية حرارت از @كرد
را اعضاء و ارواح و تماِماخ[ط زند, جوش و شود گرمتر كه هرگاه است[و] @كثيرالمقدار

ميسازد/ @گرم
در رگها از خارج يا باشد; رگها داخل يا نيست: بيرون حال دو از اخ[ط تعفن
خلِط ا@گر پس آن/ مانند و ريه يا سينه يا طحال يا كبد يا ماساريقا يا امعا يا معده يا دماغ
به تب گردد, گنده رگها آن خارِج ا@گر و باشد/ دايم و kزم تب شود, متعّفن رگها اندرون
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م/ باشد/ خون> <خلط كه است اين صحيح اما بود شده ضبط شكل همين به نسخهها همه در /١

اّما شود گنده رگها خارج در چه ا@گر او كه م مورِّ خام خلِط��١ مگر آيد; ادوار و نوبت
كه خاصه عظيمه اورام در بنددمگر نمي صورت عروق تعفنخونخارج و دارد/ kزم تِب

بود/ باطن در
آن و غريبه حرارت اثر از افتد رطب جسم در كه فسادي از است عبارت عفونت,
از پيش كه اسمي به يعني باشد باقي او نوعّيِت اّما آيد بر خود خاصيت و استعداد از جسم
عفونت قبول و باشد/ مسمي اسم همان به نيز تّعفن وقوع [از] بعد بود مسمي فساد حدوث
برگ يا سودا و صفرا چون باشد; بالقّوهخشك چه ا@گر است كار در بالفعل رطوباِت را
ميگردد/ گنده اّما است بالقوهخشك چه ا@گر دارند نهاده هم به كه تر گل برگ و مورِدتر
اعضاي آماس چون ديگر سببي و شود عفن رگها بيرون كه خلطي هر نماند پوشيده
ميگساردمگر و ميآيد نوبت به او تب نباشد, رسد دل به آن از عفونت بخار كه اندروني
عفنشود, رگها اندروِن چه آن و باشد/ مخفي پارهيي اّما بگسارد چه ا@گر كه بلغمي تب
گرمتر گاهي و آهستهتر گاهي ليكن نميگسارد و ميباشد kزم او تب بود كه خلطي هر
دل به كه بود رگها آن در يا باشد رسيده رگها همة اندرون نيز عفونت ا@گر اّما ميشود/
هم ماده, كه آن مگر زياده; نه و شود كم نه باشد وتيره يك بر kزم تب است, نزديك
الجنس مختلف يا باشد جنس يك از [چه] رگها; بيرون هم و شود عفن رگها اندرون

بود/
او تب ـ بلغم بسياربود@ـ@چون تن در او ا@گروجود عفنشود, رگها بيرون كه ماده فايده: [٣٨٧]
يا ميان در روز دو او سودا@ـ@تب @ـ@چون باشد/ كمتر بدن در ماده آن ا@گر و آيد/ روز هر
ميان در روز اويك تب ـ صفرا ـچون باشد آن و اين ميان او تولد ا@گر و آيد/ آن بر زياده
كه مرّكب غّب دو چون باشد; بسيار بدن در صفرا يا شود مركب بلغم با كه آن مگر آيد

گيرد/ روز هر مواظبه همچون
به او تب ورمآرد, كه آن بدون شود عفن و باشد رگها خارج در كه ماده دانست بايد
كه موضعي به اندك اندك نيستبلكه موضع دريك همه ماده كه آن جهت ميآيد ادوار
خلط م[قات به منصّبه مادة از جزوي هر و ميآيد گرد است وي در عفن خلط ُمعَظِم
دل به او بخار كه آيد جمع قدر آن كه آن تا عفونت به ميشود مستحيل اندك اندك عفن
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به نيز غريزي حرارت پس شود گرم سخت تب و گرايد شرائين و روح به آنجا از و آيد بر
هـمة كه تا نهد روي غريبه حرارت و ماده تحليل به و شود مشتعل تب حرارت سبب
بسياري سبب به را آن است, درو خلط ُمعَظِم كه رسد موضع بدان چون و بزدايد را زوايد
آمده بر موضع آن از چه آن كه آن از ليكن كردن تحليل نتواند لزجي و غليظي سبب به يا

آيد/ گرد ماده قدر همان باز كه تا شود گسسته تب شده, سپري بود
تب/ گذاشتن و گرفتن طريقة است اين

[و] گردد/ منقطع تب نوبتهاي شود, سپري است فساد ماية كه اصلي مادة گاه هر اّما
آن/ غلظت و رقت حسب به يا است ماده كثرت و قلت حسب به او انقطاع بطو و سرعت
سـبب لجمله, با بالعكس/ و شود غليظ تدبير سوء از و بود رقيق ماده كه باشد بسيار و
قـوت ضعف از يا او بسيارِي از يا است ماده لزجِي و غليظي از يا تب, نوبتهاي درازِي
پس باشد/ اين ّضد نوبت, كوتاهي سبب و تحليل/ عدم و مسام بستگِي از يا غريزي حرارت
كه آنجا و گذرد/ در زود نيز تب او حسب به شود, جمع بيشتر كوتاهي اسباب كه آنجا

گذرد/ دورتر نيز تب او طبق بر آيد گرد بيشتر درازي اسباب

/Sanguineous fever واعظي: معالجات /١

دموي��١ حمي اندر اّول: قسم [٣٨٨]

است: نوع دو بر وي و گويند/ مطبقه را آن

/Synochus واعظي: معالجات /٢

سبب و گويند/ <سونوخس> را اين و بيعفونت��٢/ شود گرم خون كه آن اّول: نوع
استفراغ يا رياضت به معتاد كه افتد را كسي ا@كثر در او و است سّده و امت[ مطبقه, تب اين
و محرقه و سرسام به ميگردد منتقل بيشتر مذكور, تب و نمايد/ آن ترك و باشد بوده

خون/ غليان و رقت جهت جدري و حصبه
و ابرو و بيني خاريدن و أورده تمدد و انتفاخ و است روي و چشم سرخي او, ع�مت
پيدا بدن تمدد و كسل و ثقل تب, از پيش و بول ِغَلِظ و وسرخي نبض ِعَظم و فصد موضع
از كـمتر او گرمي و نكند عرق و باشد kزم تب, اين و نابودن/ قشعيره و نافض و شدن
گرمي ويهمچون گرمِي نهند, او اندام بر دست وچون بود/ خالصه غب و محرقه حرارت
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نه و اينست نه [و] عفنه حمي و يوم حمي ميان است تپي اين, و نمايد/ استحمام ذي اندام
لهذا [و] كند/ تنگي نفس و گيرد آماس لوذتين و كام و حلق كه باشد بسيار وي در و آن/
تنگي و است نفس تنگي معنيربو, و گويند نيز الّرْبوّيه> <الحمي را اطبا,سونوخس بعضي
و شـود گـرم آن حوالي و دل و جگر در بيشتر خون كه آيد پديد وقتي تب درين نفس
آن وا@كثر, نمايد/ ضيق احداث نفس در و آيد گرد شش و سينه به وي از بخار پس بجوشد

باشد/ هفتم روز مذكور تب بحران كه است
آدمي يابد در كه است آن تكّسر اما نافض: و برد و قشعريره و تِكّسر معني در فايده: [٣٨٩]
مـقدمة او و زدهانـد گـران چـيزي بـه را او اسـتخوان و مفاصل گويا كه حالتي خود در
محسوس مختلف برد عضله, و پوست اندر كه است حالتي قشعريره, و است/ قشعريره
آدمي كه است صرف سردِي <برد>, و التكسر/ يتقدمها و گردد برخاسته تن بر موي و شود
باطني و ظاهري اعضاي در كه است اراديه غير حركت <نافض>, و دريابد/ خود اعضاي در
لرزه نافض, ترجمة و نباشد/ ممكن آن ضبط و اخت[ج طريق بر نه اضطرار سبيل بر افتد

است/
لذع/ و حـدت دوم, او/ سردي و ماده مقدار كثرت يكي, است: بسيار نافض, اسباب
و غـلظت و مـذكور عضو دافعة قّوت چهارم, است/ ممّرماده كه عضو حس قوت سّوم,
و انتقاص و اشتداد حسب به نافض بطو و سرعت و سهولت و صعوبت و ماده/ لزوجت
قوي دافعه و بود حار رقيق يا بارد غليظ مادهيي كه آنجا پس است; ماده غلظت و رقت
غب در چه چنان بود گرم لّذاعه ماّده ا@گر اّما و بالعكس/ و افتد قوي غايت به نافض باشد,
بود لزج و غليظ ا@گر و شود/ زايل سرعت به ليكن باشد باقوت چه ا@گر درو نافض خالصه,

باشد/ الّزوال بطي مواظبه, در چه چنان
فصل و نبود مانعي ا@گر و گيرند وافر وخون كنند باسليق يا ا@كحل فصد فيالحال, ع�ج:
بلكه رسد غشي حّد به كه آرند بر چندان نمايد, موافقت او عادت و مريض سن و سال و
الفور في طبيعت سبب بدان و كند زايل يكبارگي به را حرارت غشي, كه زيرا افتد; غشي
پديد اسهال يا عرق يا قيء كه باشد بسيار غشي از پس كه است آن از [و] ماده بر آيد غالب
پخته خود به خود خون كه زيرا نكنند; نضج انتظار هيچ خون گرفتن در كه بايد و آيد/
درين فصد و كردن/ نشايد فصد هضمي بد و تخمه زوال تا بود, تخمه با تب ا@گر اّما است/
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است/ ع[ج بهترين تب,
نشايد باز فصد] از [ودست رسند بيمار سر بر روز ده يا روز هفت از پس چه ا@گر
روزها درين كه فصدي ليكن باشد/ مساعد قوت و بود جاي بر امت[ آثار كه خاصه داشت;
خـون اخـراج در باشد, نميخورده چيزي بيمار و باشد گذشته سّوم روز [و] افتد اتفاق
ضعيف قوت اّما بود ابتدا زماِن ا@گر وكذلك گرفت بايد دفع دوسه به و كرد نبايد افراط
دو هر ميان بود, مانعي فصد از كه جا آن و گردد/ واقع فصد بحران روز كه نشايد و باشد/
ارسال نيارد, تاب حجامت به و بود طفل مريض ا@گر و نمايند/ حجامت دوش بر يا @كتف
و سـازد/ مسـتعني عـ[جها ديگـر از سـرد آب و فـصد كـه باشد بسيار و فرمايند/ علق
در ا@گر كنم سرد آب به ع[ج مانعيبود, حجامت و فصد از كه آنجا كه گويد <جالينوس>

نباشد/ يابد تمام ضرر سرد آب به كه آفتي احشا
سـركه با عدس و نوشيدن اترج و حماض و حصرم و ريباس رّب خون, اطفاي براي

بست/ توان كار به آيد گفته عفنيه مطبقه در چه هر ديگر و دارد/ نفع خوردن پخته
است: وجه دو بر نيز اين و آيد/ پديد خون عفونت از كه مطبقه اندر دوم: نوع

حادث دموي اورام از كه است تپي اين, و شود/ عفن عروق خارج خون كه آن يكي,
آيد/ پديد آماس تبع به كه است عرضي تپهاي جمله از اين و @گردد/

تپهاي مستقله مقاله به فصل اين آخر در و است متورم عضو آماس ع[ج او: ع�ج
نمايند/ رجوع بدانجا يافت خواهند ذ@كر عرضي

به تب اين و است/ همين حقيقي مطبقة و شود عفن رگها اندرون خون كه آن دوم
است: نامي را حال هر و نباشد خالي حال سه از خون اجزاء تعفن كثرت و قلت حسب
و <مـتناقصه> را ايـن و شود آهستهتر اندك اندك و بود صعبتر نخستين كه آن يكي,
دkلت وي و است/ اسهلتر و اسلمتر و نبود شدت غايِت در او اعراض و گويند <منحّطه>
دوم, و ميگردد/ عفن آن از كمتر ميرود تحليل به بدانچه نسبت خون اجزاء كه آن بر @كند
وي و كند بحران هفتم روز ا@كثر در و باشد صعوبت و ازدياد در تب قوت ساعت هر كه آن
و خوانند العفونت> في <زايد و <متزايد> را اين و مشكلتر او ع[ج و است بد غايت به
آن سّوم, ميگردد/ عفن ميرود تحليل به چه آن از بيشتر خون اجزاء كه آن بر كند دkلت
و باشد آن و اين ميان سهولت و صعوبت در او حال و باشد حال بريك تاآخر اّول از @كه
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و <متشابهه> را اين و بماند وتيره يك بر و درجه يك بر روز هفت تا كه باشد بسيار
ميگردد; عفن بالتساوي خون اجزاء كه آن بر كند دkلت و نامند <متساويه> و <واقف>
خون تمامي كه دانست بايد و ميگردد/ عفن قدر همان ميرود تحليل به كه قدر هر يعني

كند/ دستي پيش آن بر موت كه آن مگر نشود عفن بدن
و بـود سـونوخس از گرمتـر مذكور تب كه است آن عفنّيه مطبقة ع[مت بالجمله,
و كـدر بول, و باشد مختلف سخت نبض و بود كرب و قلق با و باشد قويتر او اعراض
و صعبي و افتد لزره رگها از عفونت مادة برآمدِن جهت كه باشد و بود بوي ناخوْش
از باشد, چونكه هر و ميباشد/ يافت ذ@كر كه ثلثه درجات حسب به او اعراض ضعيفي

عارضي/ به مگر نباشد هرگز سونوخس در بول تعفن و باشد [تر] شديد سونوِخس
در و بگيرند خون آمد گفته كه طريقي به قوت و حاجت قدر به و كنند فصد ع�ج:
ياغليظ: است صفراوي يا مايي و رقيق كه فرمايند نظر گوهرخون به آمدن بر حالتخون
و دهند/ قوام آن مانند و طفشيل و انار شراب و عّناب شراب به بود, صفراوي يا رقيق ا@گر
تـلطيف آن مـانند و مـهك بيخ و كاسني بيخ طبيخ و ساده سكنجبين به بود, غليظ ا@گر
آب و انـارين آب خـون, قـوام اصـ[ح و فـصد [از] بـعد و يابد/ تحليل زود تا فرمايند
شربت و بنفشه و تمرهندي و كاسني و نيلوفر و آلو نقوع و خشخاش شربت و تمرهندي
وريواج غوره شربت و خيارين تخم شيرة با قندي وسكنجبين عّناب و آلو شربت و نيلوفر
هر داد بايد طبيعت لينِت و قبض م[حظة و حاجت حسب به آن مانند و اترج حماض و
تمام نفع طبع تليين و خون تطفية جهت شيرخشت با تربز آب و بود/ مناسب كه @كدام
غايت به رقيق خون تغليظ و عفونت دفع و حرارت اطفاي در البرد, صادق آب و دارد/
برف و يخ بر كه بايد دهند, اشربه ازين هرچه را محروري مرد تابستان فصل اندر و مفيد/
و او سردي كه زيرا است; صواب دادن بييخ را آن كه ريواج شربت مگر دهند كرده سرد
جهت كافور, اقراص و آرد/ غشي فورًا] [يعني حاْل در و برنجاند را معده برف و يخ سردي

است/ مخصوص شديد حرارت اطفاي
ماش مزّورة گرنه و بود ممكن ا@گر داد بايد فقط الشعير ماء روز دو تا مطبقه, در غذا,
بيمار ا@گر و سازند/ داخل بود kيق كه كدام هر ترشيها و اسباناخ و كدو و برنج و مقشر
داده اصـ[ح تره و حموضات و خضريات به [@كه] حلوان يا مرغ شورباي بود, ضعيف
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كه را آن داردمگر سود پخته سركه با عدِس از است عبارت كه تفشيل و داد/ توان [باشند]
بـه غذا و است/ ضروري مغّلظات ساير از و آن از اجتناب را او كه بود غليظ او خون

بست/ توان كار به نوبت دو يا نوبت يك حال, حسب
باشد بسيار است;چه منّهي بود صفرا بيامتزاج كه عفنيه مطبقة در تبريد افراط فايده: [٣٩٠]
ندارد; خوفي تبريد در مبالغه بود, مركب خون با صفرا عفونت ا@گر اّما آرد/ ليثرغس @كه
يعني حالت اين در كه بايد و آرند/ عمل به آيد گفته محرقه به چه هر صورت اين در پس
را صفرا و دارد ضرر كه بسيارنگيرند بود,خون مخلوط] [يعني يار باخون صفرا كه آنجا
اعظم جزء كه دانند واجب بيمار قوت مراعات فصد, هنگام جا همه در و ميسازد/ چيره
ه[@ك افتاده اتفاق ناقّوتي در فصد از كس بسيار كه است قوت بر اعتماد اخراجخون, در
خلّو و مرض تمادِي سبب به كه است قوت مادة و اصل فقدان قوت, عدم از مراد و شدهاند/
وجـع يا حرارت غلبه از شخصي كه آن نه باشد شده واقع روح و اخ[ط تحليل و بدن
و شاهتره و زرد هليلة مطبوخ آيد, اسهال به حاجت نضج از بعد هرگاه و افتد/ ناتوان
طبيخ به يا كاسني آب به خيارشنبر مغز بود, ورم احشا در كه جا آن و دهند/ شنبر خيار
نيم وطباشير, است/ غايتنيك به ترنجبينآميختهخورانند[@كه] و كرده حل وآلو عّناب

بنشاند/ شديد تشنگي و حرارت اسبغول, لعاب همراه درم
كاسنِي كه بايد باشد, مانده رگها اندر تب مادة باقِي بحران, [از] بعد كه هرگاه انتباه:
درم پانزده با و بردارند كف و بجوشانند و درم بيست موازنة بستانند او آب و سبزبكوبند
را بـاقي مـادة تا بدهند روز پنج پا روز سه سان همين [و] بنوشانند آميخته سكنجبين
جهت زردآلو و آلو آب و دارد/ عمل همين سكنجبين با كشوث آب و كند/ پا@ك بتمامه

دارد/ تمام نفع رفق, به عروق تنقية و طبع تليين

/Bilious fevers واعظي: معالجات /١

معلومه��١ مركبة و بسيطه صفراوية حميات اندر دوم: قسم [٣٩١]

گويند; kزمه غّب را آن و شود عفن رگها اندرون ماده كه آن يكي است: گونه دو وي
باشد, جگر يا دل نواحي به بيشتر ماده اين ا@گر پس خالص/ غير خواه بود خالص خواه
سه او و گويند دايره غب را آن و گردد عفن رگها بيرون ماده كه آن دوم, خوانند/ محرقه
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او, مادة كه است آن وي, و است خالصه غب آن, از يكي اخت[ف: حسب به است @گونه
بلغم با مركب بود صفرا مادة كه است آن وي و خالص غير غب دوم, بود/ صرف صفراوي
سـّوم, نـبود/ بـينهما امـتياز و بـاشند شـده يكي دو هر كه باشد گونه آن از او تركيب و
محل اّما باشد, يافته تركيب ا@گرچه بلغم يا صفرا مادة كه است آن وي و است/ شطرالغّب
به خمسه اقسام ين از هريك و آيد/ پديد عليحده هريك فعل و بود جدا واحد هر تعفن

آيد: گفته نوعي

/Tertian remittent fever واعظي: معالجات /١

دايم��١ jزم غب اندر اّول: نوع [٣٩٢]
غّب در كـه است هـمان او عـ[مت و بـدن/ عـروق تمامي در صفرا تعفن او, سبب
و باشد بيشتر دايره خالصه غب به نسبت تب درين اعراض ليكن آيد گفته خالصهومحرقه
يا درآخر نباشدمگر عرق و بحران سبيل بر مگر نبود درو نافض و كمتر محرقه به نسبت

بحران/ در
حرارت كه آن يكي, است: وجه چند بر اعراض روي از محرقه و دايم غّب ميانة فرق [٣٩٣]
سّوم, بود/ ظاهر درين فترات كه آن دوم, دايم/ غّب در كه آن از بود اشد محرقه در لذع و
بخ[ف نباشد; زبان سياهي و غشي و خفقان و ذهن و عقل واخت[ط غثيان و كرب كه آن

محرقه/
تجاوز هفته ازيك ع[جنرود, در خطا و بود خالص صفراء ا@گر دايم غبِّ مادة فايده:

است/ صفرا خلوص عدم و خلوص حسب به او اعراض خفت و شدت و نكند
غب به نسبت جا اين در و برند/ كار به آيد گفته خالصه دايره غب در چه هر ع�ج:
كه خاصه دليرينكنند; چندان دادن سرد چيزهاي به و كوشند نضج به بيشتر دايره خالصه
نرم حقنة جز به ابتدا, در و نفرمايند/ استفراغ نيايد پديد نضج نشان تا [و] بود/ غيرخالص
و دارند باز حمام از و نجنبانند را طبع آن مانند و بنفشه شراب و گلها و فوا@كه آب به يا

دارد/ تمام نفع بخارا آلو و تمرهندي آب و كاسني تخم شيرة و نارنج و ليمو شراب

/Burning واعظي: معالجات /٢

محرقه��٢ تب اندر دوم: نوع [٣٩٤]
عروق در بيشتر كه وجهي بر شود عفن رگها اندرون حاّد مادة هرگاه كه شد گفته kبا
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عام و بلغِمشور; يا صفراست يا وي ماده و باشد,محرقهخوانند/ وجگر معده و دل نواحي
در شور بلغم كه دانست بايد و باشد/ مركب مائي بلغم [با] يا بود صرف صفراي كه است
مرَّ ما علي الصفراء فيحكِم المالُح <البلغُم الّسديدي>: <صاحب قال كما است; صفر حكم

ٕاشتعَل ِمنه القريَبِة اkٔوِرَدِة و الشرائين في و القلِب ُقرِب في َن تعفَّ فٕاذا اkٔخ[ِط; بحِث في
الصفراء>/ كٕاشتعاِل عظيمًا kًٕاشتعا

و افتد شبان و صبيان به ا@كثر و اkعراض قوي شديد, است تپي محرقه, تب بالجمله,
قويتر سبب تا كه زيرا سبب; قوت به سازد ه[@ك شود ا@گر و شود عارض كمتر را مشايخ
همسري قوي سبب با است, ضعيف ايشان قواي كه آن از و نيفتد را پيران محرقه نبود,

كرد/ نتواند
است: ع[مت چند را تب اين

عظيم تشنگي سبب بدان و باشد ظاهر از سوزانتر باطن و بود kزم تب كه آن يكي,
بود/

هم [@كه] بحران نزديكِي در مگر نباشد هيچ عرق و لرزه و فراشا ابتدا در كه آن دوم,
آرد/ عرق آخر اندر هم و كند فراشا آغاز اندر

ُسرفه محرقه در ا@گر كه گفته <بقراط> و بود/ پيدا كه باشد قشعريره و قليل سرفة سّوم,
شود/ زايل تشنگي آيد پديد

باشد/ kزمه غب از زيادهتر او حرارت كه آن چهارم:
خشونت و درشتي و بود بد سياهي اّما درشت; يا زرد يا بود سياه يا زبان كه آن پنجم,

است/ نيك زبان, سرخي و متوسط زردي, و بود سهلتر و اسلم
غور و رعاف و سر درد و قلق و عقل اخت[ط و سهر مثل رديه اعراض كه آن ششم,
آيد پديد آنجا اعراض, اين و شود/ پيدا سينه حرارت افراط و اشتها سقوط و كرب و عيون
و معده/ حوالي در است ماده بودن نشان قذف, بي غثيان و باشد سبب خالص صفراء @كه

حاّده/ به است مسمي بود, اعراض شدِت با كه محرقه
به يا رعاف به يا اسهال با يا باشد قيء با يا محرقه بحران كه دانست ببايد [نكته]: [٣٩٥]
بيتدبيري كه آن شرط به باشد ديگر از افتدسبكتر ا@گر و افتد كمتر وي در نكس و عرق

نشود/ @كرده



٣٦٣ خلطيه حميات اندر دوم: فصل . حّميات

بـه محرقه كه است آن بينهما فرقه و است المشابهت كثير مطبقه با محرقه انتباه: [٣٩٦]
در و نباشد ُپري بدان رگها و سرخي بدان چشم و روي ورنگ شود قويتر غّب, نوبت
غب و محرقه در فرق و نبود/ محرقه و ربو و نفس وضيق بدن تمدد ايضا و باشند/ مطبقه

خفتها>/ و اkعراض شدت به بينهما يفرق اّنما <و شد/ گفته kزمه غب در kزمه
بسيار و دارد تري [ [به ميل كودك, مزاج كه زيرا بود; تر سهل كودكان, محرقة فايده:
شير كودك و ماند/ بدان كه حالي يا آيد پديد سبات محرقه تب در را كودك كه باشد

شود/ ترش او معدة در بمكد] [يعني بَمَزد چه آن و نخواهد شير تب اندرين خواره,
نخستين بود, غالبتر حرارت ا@گر ماده: يا است غالبتر حرارت كه كنند نظر ع�ج:
مطلوب خالصه غّب از بيشتر حرارت تسكين محرقه در كه بدانند و كوشند او تسكين به
تسكـين جـهت [و] نگـردد/ باز دق به تا است ضروري جا اين در تبريد افراط و است
شربت و الشعير ماء و اسبغول لعاب و ساده سكنجبين و تمرهندي و آلو شربت حرارت,
دل, حرارت اطفاء براي خاّصه داد; توان حاجت حسب به آن مانند و شيرةخرفه و نارنج
انـدكي و گ[ب و صندل به خرقه و خوردن اترج حماض شربت و ترش صندل شربت
قرص و دارد/ تمام نفع مرتبه], چند كرت[يعني چند گذاشتن سينه بر ساخته سرد @كافور
العالِم; في الشماِل كريِح البدِن في <الكافوُر <الرازي>: قال و بنشاند/ قوي حرارت @كافور,

ضّديتش سبب ـ@به عفونتها خشكانيدن ونيز آن سردي جهت به انسان بدن در ترجمه:<@كافور /١
م/ است>/ آفرينش جهان در شمال باد چون ـ عفونت با

سرد آب نباشد, قوي آفتي احشا در كه آنجا و العفوَنَة>��١/ ِته مضادَّ بقوِة تجفيِفه و لتبريِده
بر ماده ا@گر و بود/ مّضرت كم دادن آفتيبود,ُجرعهجرعه ا@گر و است مفيد غايت به @كرده
آن] از پس [يـعني بـعده مناسبه چيزهاي به و كوشند او نضج به بود, غالبتر حرارت
و داد نبايد قوي مسهِل ابتدا, در و نمايند/ رجوع حرارت تسكين به آخر در و دهند مسهل

است/ دانا طبيب راي بر موقوف تدابير, همه اين
ا@گر و دارد/ نفع آميخته خشت شير [به] آن مانند و تمرهندي و آلو آب تليين, جهت
آب نرمبود, طبع كه آنجا و نمايند/ اضافه فوا@كه آب درين نيز مغزخيارشنبر حاجتآيد,

دارد/ تمام نفع باشند كوفته تخم مع كه انار
و قـبض رعـايت بـا است سودمند باشد سرد بالفعل هرچه و بود موافق هرچه غذا,
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نشود, ميل و باشد صعوبت به تب چند هر بود, قوت سقوط هم كه آنجا و طبيعت/ انح[ل
داد/ بايد غذا

نشايد; kّا و بود سرخ و غليظ قاروره كه شرطي به است ز مجوَّ محرقه در كردن فصد
گردد/ سوزانتر تب و شود تيزتر صفرا كه زيرا

به مايل كه گرم نيم آب به اغتسال و گرم نيم گرمابة افتد, انحطاط تب در كه هرگاه
بود/ شور بلغم تب, سبب كه خاصه باشد; روا بود سردي

فراغت به نيز قيء ا@گر پس بود; قوي تاسة و غثيان باشد, معده فم حوالي ماده كه آنجا
بـاشد, نـميآمده فـراغت بـه قـيء ا@گـر و شود همي دفع ماده كه دهند آمدن آيد, همي
در يـا بـود غـليظ مـاده ا@گر و اخراج/ در كند مدد تا خورانند گرم نيم آب و سكنجبين
آن صبر كه دهند فيقرا ايارج او استفراغ جهت كه بايد باشد, رفته فرو معده طبقههاي
تا خورانند انارين آب يا ميخوش انار آب تنقيه, از پس و دهند صبر حب يا باشند شسته
هميآرد, ضعف او افراط و بود باقي قيء تنقيه باوجود ا@گر و كند/ ت[في را ايارج حرارت
وقتي مگر كرد نبايد حبس نخستين را بحراني استفراغ هيچ وكذلك كرد/ توان وي حبس

افتد/ ضعف خوِف و شود مفرط @كه
خواهند و آيد مفرط عرق ا@گر پس افتد: رعاف يا عرق به كه باشد گاه تب, اين بحران
پا@ك وي از عرق و نمايند خوش خانه هواي و كنند جامهسبكتر كه بايد دارند, باز
باز و شود چنانبگذارند,خشك هم ا@گر و آيد بيشتر كنند پا@ك چند هر كه زيرا نسازند;
و در كه آب و بهدانه و اسبغول لعاب و است/ بسيار عرق احتباس تدابير ديگر و ايستد/
عـرِق نـهادن, يـخ و بـرف در پـاي و دست و كـردن طـ[ بـاشند كـرده حـل عربي صمغ
پـيشاني و سـر بر يخ آيد, حاجت رعاف داشتن باز به ا@گر و دارد/ باز را شديداkفراط
ترِي قطرهيي[از] يا و نهند بيني در كرده سرگينخرتر به پليته و بندند بر اطراف و @گذارند
و است مـذكور او مـبحث در رعـاف حـابسة ادويـه ديگـر و چكانند/ بيني در [را] آن
فصد دست همان از نميماند باز رعاف تدبير هيچ به را <شخصي گويد: ذخيره> <صاحب

ايستاد>/ باز خون حال در گرفتم خون درم بيست مقدار [و] @كردم
از و دماغ بر تر بخارهاي تصاعد سبب به آيد پديد سبات محرقه در كه باشد بسيار
بيدار را بيمار كه بايد وقت اين در [@كه] نخواهد آب باشد تشنه چه ا@گر و شود غافل خود
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بستني بندند بر قدم تا ران بن از پايها و دارند بلند آواز و گويند سخن وي با و كنند همي
مهرة بر و بگشايد طبع تا بردارند لطيف شيافي نبود, مانعي ا@گر و باشد/ خبر او الم از @كه
ساعتجرعهيي هر غافلبود, آب طلب از ا@گر و فرمايند/ حجامت كتف دو ميان و @گردن
با رقيق اسبغول لعاب آيد, حاجت ا@گر و حلقخشكنگردد/ تا اوبچكانند دهان در آب
در باشد او گوشت لختي وي با كه هندي خرماي دانة و داد/ توان انار آب به يا خام جّلاب

بنشاند/ تشنگي و دارد تر [را] دهان نهادن, دهان
آن بينهما فرق و رطوبي يا باشد صفراوي يا آيد, بر دماغ بر محرقه در كه بخار انتباه: [٣٩٧]
سر و دارد تر را بيني منفذ بخارتر و باشد بينيخشك و نبود خواب صفرا بخار با كه است
سر بر شير باشد, تر مرتفعه بخار ا@گر كه است آن مقصود و آرد/ غفلت و سبات و @گراني
مخصوص عطش تطفيه به كه زدن سر بر كرده سرد بريخ نيلوفر و گل روغن و دوشيدن
آب و روغنها بود, صفراوي بخار ا@گر اّما آرد/ سرسام كه باشد بيم كه آن بهر نشايد; است
بيني در سرخي و باشد بخارتر هرگاه و كردن/ استعمال سر بر دارد سود همه شير و سرد
تا كشند فرو پاي جانب به را ماده يا آورند رعاف كه بايد آيد, پديد فاحش دردي [و]

نرساند/ ضرر را دماغ
النفس ضيق افتد عضلهها و عصبها در كه خشك تشّنج سبب به محرقه در هرگاه
و بمالند/ باشند ساخته بنفشه روغن از كه روغن موْم گردن, و سينه بر كه بايد آيد, پديد
سخت نمايند, استعمال سرشته روغن موْم به بيخته و كوفته خطميخشك و بنفشه ا@گر
و سينه بر كردن ضماد آميخته گل روغن به كوفته برگخرفه و كدو تراشة و باشد/ صواب

دارد/ سود @گردن
از كه حلوا حالت, اين در و گردد عارض كلبي شهوت را محرقه صاحب كه باشد @گاه

نمايد/ او ازالة خورانيدن, باشند ساخته بادام روغن و خيار و كدو تخم مغز و ترنجبين
نمايد, روي قوت در ضعف و دماغ در امت[ سبب بدان و كند تولد متواتر عطسة هرگاه
و گردن و آرد آروغ تكّلف به تا بفرمايند و بمالند بيمار پيشاني و بيني و چشم كه بايد
گرم نيم بنفشة روغن به چند قطرهيي ا@گر و بنفشه/ روغن به خاصه بمالند; اونيك اطراف
اطـراف بـر و گردن پِس بر كرده گرم نمد خرقههاي و باشد/ صواب چكانند گوش اندر

است/ سودمند داشتن, دور دود و گرد از و نهادن
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انصباب سبب به افتد غشي شد, خواهد گرمتر تب هرگاه محرقه در كه باشد بسيار
سرد آب فورًا] [يعني حاْل در كه بايد وقت درين و ازو دل شدن متأّذي و معده فم بر صفرا
و بمالند وشكم كشند بيزنها باد و بويانند كافور و صندل و گ[ب و زنند سينه و روي بر
زماني بيمار بينِي كه بدان آيد حاجت كه باشد گاه و رود/ فرو زود ماده تا بندند بر اطراف
برانگيزند/ قوت و گردد باز اندرون به حرارت تا گذارند او دهان بر دست و اندكبگيرند
معده فم از ماده يا آيد: حاصل يكي چيز دو از حلقريزند, اندر گرم آب و ا@گرسكنجبين و
وانار پوستجو آيد, هوش به وچون گردد/ باز قيء به يا كند اجابت او طبع و شود زدوده
شدِندر گرم وقِت كه آن از پيش كه بايد باشد, بوده چنين بيمار عادت چون و دهند/ دانه
از تا كردهبخورانند ليموتر آب يا ترش انار آب يا غوره آب در پا@كيزه نان لقمة چند رسد,

باشد/ ايمن غشي
بگيرند/ حاجت حسب به است مضبوط خود محّل در حادثه اعراض تدابير ديگر

اصـل السـوس, رّب كـاهو, تـخم خيارين, تخم مغز بنشاند: تشنگي كه حبّي صفت
حب اسبغول يا بهدانه لعاب به بيخته و كوفته و مساويبگيرند جمله ترنجبين, و الّسوس

بدارند/ دهان در و سازند
كشكـاب انـدر خشـخاش شـربت آورد: خواب و بنشاند تشنگي كه دوايي صنعت

بدهند/ و آميزند
او عادت [يعني فرمايند گردانيدن عادت باشد, داشته عادت پشت بر خفتن كه بيماري
خشونت ازالة جهت تدابير بهترين و كند/ [را]خشك دهان استلقاء, كه كنند] عوض را
را زبان و بريزد پس بدارد ساعتي و گيرد دهان در بادام روغن صباح هر كه است آن زبان
اسبغول لعاب اندكي آن عقب و برخيزد ازو درشتي بخار تا بمالند پا@كيزه درشت چيزي به

بنشاند/ حرارت تا ُكند تجّرع جّ[ب با
به و كرد نبايد تقصير هيچ بود, حاّده كه خاصه حرارتمحرقه, نشاندن فرو در فايده: [٣٩٨]
ميافكند] تأخير به [يعني افكند پس باز [را] بحران آن, در مبالغه گويند كه جّهال سخن
پس است; س[متتر و بيخطرتر نشاندنحرارت فرو اهلتجربه نزد كه شد نبايد ملتفت
آب سحرگاه گفته ذ@كريا> <محّمد چنانچه مختلفهدهند; مبّردات وقت چهار سه كه بايد
خواب, وقت و هندي خربزه آب با خيار آب روز, نيمة و كشكاب بامداد و دهند آلو
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و بجوشانند بنفشه و بابونه بود, سر در گراني كه آنجا و القياس/ هذا علي و اسبغول لعاب
آيد/ پديد سر در سبكي [تا] گذارند درو پايها و دارند آن بخار سربه

تعالي/ انشاا� آيد گفته دق در مفرش, و مسكن تدبير

/Tertian intermitten fever واعظي: معالجات /١

دايره��١ خالصة غّب اندر سّوم: نوع [٣٩٩]
ايناست خاصة و شود/ متعفن عروق خارج در كه است صرف صفراي تب, اين سبب
ميگيرد; روز هر زمان آن كه شود مركب غّب دو كه آن مگر آيد ميان در روز يك @كه
نيز صورت اين در كه شود مركب غّب سه يا يوم>/ ُكّل ياتيان غّبان, ترّكبت اذا و قالوا: <@كما
و صفرا مادة كه شطرالغب همچو زياده روز ديگر و كم روز يك اّما ميآيد روز هر تب
كه است آن بنابر ميان, در روز مذكوريك تب اشتداد وجه و باشد/ دايره جملة از او بلغم
غب/ دو نوبت دوم روز [و] ميشود غب نوبتيك روز جمعميشوند,يك غب سه چون
از ِمـذكور, الغِب شـطر در و درين@ فرق و است اعراض ازدياد باعث دوغب اجتماع و

كرد/ توان kزمه اعراض
است: ع�مت چند را خالص غب

چنان و آرد قوي لرزة پس آيد پديد پشت در سرما كرد, آغازخواهد كهچون آن يكي
شود/ سا@كن زود لرزه و ميخ[ند سوزنها گويا كه شود محسوس

تب] [از غير بود تبها ساير از سوزانتر او گرمي و شود گرم زودتر بدن كه آن دوم,
چنانبدارند, هم زماني ا@گر و بسوزد را دست تب تيزي نهند, بدن بر دست وچون محرقه/

گردد/ كمتر آنجا @گرمِي
و باشد/ داشته قوامي اندك كه است ممكن و بود رقيق و بو بد و ناري بول كه آن سّوم,

گردد/ پيدا بول در نضج اثر سّوم روز يا نخستين روز كه بود بسيار
زمان اندك در و بود متفاوت و ضعيف و صغير نبض نوبت, ابتداء در كه آن چهارم,

گردد/ مختلف و سريع و عظيم و بگردد
از كمتر و ساعت دوازده از بيشتر گساريدن وقت تا او نوبِت اخذ مدت كه آن پنجم,
غب بود, چنان نه كه آن و است ع[مات خاصترين ع[مت, اين و نباشد/ ساعت چهار

نباشد/ خالصه
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و باشد/ نرفته خطايي كه شرطي به و نبود بيش هفت از تب نوبت عدد كه آن ششم,
ادرار سبب به شود منقضي نوبت دريك كه باشد بسيار و گذرد در نوبت چهار به كه باشد

صفراوي/ اسهال يا قيء يا بول يا عرق
شود, خورده آب تب اندر هرگاه و آرد بسيار عرق آيد, فرود تب چون كه آن هفتم,

آمد/ خواهد عرق گويا آيد پديد پوست بر تري
و صفراوي اسهال و قيء و غثيان و مفرط تشنگِي و قراري بي و بيخوابي كه آن هشتم,
غب اعراض و تلواسه به اّما باشد بسيار آن جز و غضب و ك[م بغِض و آن مانند و صداع

نرسد/ kزمه
دهان و زبان و بود كمتر غايت به باشد, ا@گر و نباشد سر در گراني صداع, با كه آن نهم,
هرچند و بود قويتر سرما و لرزه سّوم, و دّوم و اّول نوبت و باشد تلخ آن مزة و بود خشك
مدد را ماده اجتماع, عدم و تخليط سبب به كه آن مگر گردد آهستهتر آيد بر روزگار
ايشان مزاج كه كساني به و گرم هواي به و شباب سن به ا@كثر در را تب اين و رسد/ همي
كه كساني به و بدارند روزه طويل زمان و باشند كشيده شديد تعب و بود وخشك @گرم

گردد/ عارض خورند بسيار وخشك گرم اشربة و اطعمه
غالب تشنگي ا@گر و آلو/ شراب يا غوره شربت يا دهند سكنجبين بامداد, هر ع�ج:
چيزي بهترين و نمايند/ تسكين بود, مرّطب و مبّرد چه هر آن مانند و خرفه شيرة به بود,
آمـيخته شكـر اندكي و بفشارند او شحم با كه است شيرين و ترش انار آب تب, درين

گرداند/ نرم را طبع شحم, قوت به هم و سازد سا@كن حرارت هم تا بخورانند
مع اّما است, مهاّم اهمترين اينجا در غريب حرارت اطفاي و مزاج اص[ح چه ا@گر
استفراغ در و فرمود بايد نضج از بعد استفراغ, و بود نبايد غافل نيز تقليل تدبير از ذالك
خود به خود طبيعت كه بدانند ا@گر و نمود/ بايد البته طبيعت و ماده ميل جانب رعايت
ده يا مجلس يك روز هر ا@گر بلكه نشايد; تحريك بايد, چه چنان مينمايد ماده دفع
kّا و نباشد حاجت طبع گشادن تدبيِر به باشد, ميكرده اجابت فراغت به طبيعت مجلس
كشكاب نرمنكنند را طبع نخست كند, مساعدت قوت ا@گر گفتهاند چه چنان ضروريست
بود, همراه] [يعني يار تب با تاسه و صداع كه آنجا و ندهند بود غذا جنس از هرچه و

باشد/ تر اولي م[يم شياف به يا نرم حقنة به طبع تليين
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شرطي به و فرمود بايد قيء بود, غثيان ا@گر كه است چنان ماده, ميل حسب به استفراغ
ا@گر و داد ببايد مسهل بود, قراقر و نفخ امعا در ا@گر و باشد/ آسان قيء و نبود مانعي @كه
تر بخاري پوست, بر ا@گر و بايدخورانيد مدّرات تمامنكند, ادرار و شود همي بول تقاضاي
نباشد جانب هيچ به ماده ميل نشان ا@گر و كوشيد/ بايد تعريق به تمامنكند عرق و آيد پيدا

دانند/ موافق اسهال بود, مطلوب استفراغ و
آن جز و كشكاب چون ماند غذا به چه هر نوبت روز كه است آن تب اندرين اصل
و تربز آب به شكر و هندي خرماي آب يا سكنجبين و خرفه تخم آب به و ندهند هيچ
چيزها درين سوده طباشير قدري قويبود, غايت به ا@گرحرارت و ورزند/ اقتصار آن مانند

بيفزايند/
و كهافتد باشد تا بدهند آميخته گرم آب با كند,سكنجبين آغاز لرزه و سرما كه هرگاه
كه چون هر و بگدازد تب ماية تهّوع, قوت به اّما نيايد قيء چه ا@گر و آيد بر صفرا مادة
بمالند و نهند گرم آب در پاي آيد, فرود تب هرگاه و آيد/ پديد زود لرزه در تسكين باشد,
سكنجبين و است/ موافق وقت درين نيز سكنجبين و كشد/ سرفرو از تب حرارت بقية تا
شدِن دور [از] بعد تب درين سرد آب و بايد بزوري دهند, ششم و پنجم نوبِت روز به @كه
تب, گساريدن بعد [و] احشاء در نبود مانعي ا@گر خاصه دارد; سود كه داد توان سرما و لرز
چـه ا@گـر باشد روا استحمام تب, شروع از هفتم روز پِس از و است مناسب @كشكاب

بود/ استحمام به معتاد كه را آن خاصه باشد; نيامده پديد نضج نشانهاي
و بود مفرط حرارت كه آنجا مگر نشايد تبريد در افراط بيماري, ابتداي اندر فايده:
وقت ا@گر اّما دارد خالي طعام از معده ا@گرممكنبود, نوبت وروز گردد/ كهمحرقه ترسند
بـيمار ا@گر و دهند/ رقيق كشكاب قدري صباح كه ميتواند مث[, بود ظهر از پس نوبت
از نكند, كفايت كشكاب به و ماند نتواند باز غذا از كه بود طفل يا باشد مطلق حريص
اغذيه نافعترين و باشد/ بهتر افتد بيشر نوبت وقت از چند هر اّما نباشد چاره دادن ره مزوَّ
و انار و آلو زرد و تمرهندي از باشند كهساخته مزّورات وديگر است كشكاب تب, درين
kيق چه هر آن مانند و ارز و مقشر ماِش بنو و اسفناخ و گشنيزتر و كاهو و كدو و نيشوق
خصوصا نباشد; زكام و سرفه از مانعي ا@گر دانند kزم غذا هر در [را] ترشي قتق و بود/
شود مستحيل نزا@كت, غايت از كه بود نتوان ايمن كه نشايدخورد بيترشي كه كدو مزّورة
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صفرا گونه <هيچ باشد: عبارت دو اين از يكي كه است اين صحيح اما است; چنين نسخهها در /١
م/ بود>/ صفرا <هرگونه يا نبود>

گردد صفرا و شود مستحيل كدو بود, صفرا گونه��١ هيچ معده در ا@گر گفتهاند كه صفرا به
باشند/ داده اص[ح ـ غوره از حامض@ـ@خاصه چيزي به كه آن مگر

مجموع و نباشد بيش هفت از نيابد, راه تدبير سوء ا@گر تب اين نوبتهاي عدد انتباه:
از ا@گر پس ميشود روز و چهارده تاّم, ترك تا مرض] ابتداي ع[ئم [يعني اخذ لوازِم از آن
است, نرفته غلطي طبيب از و طبيب] دستورات صحيح انجام عدم [يعني تخليطي بيمار
آسايش روز كه ششم نوبت از پس و دهند وسبكتر كمتر غذا پنجم نوبت از پس كه بايد
غذا ديگر و فرمايند قناعت انار آب با كشكاب به روز درين است, روز سيزدهم و است

تعالي/ مرا� با بگذرد و كند تمام بحران هفتم نوبت كه تا ندهند
از كار كه تا گرم تبهاي در و داد نبايد مسهل تب هيچ در نوبت روز كه دانست بباد
وي در كه دارويي گفتهاند طبيبان بعضي كه فرمود نشايد ديگر چيزي گشايد, ميوها آب
سرسام به يا و محرقهنگردد تب تا است kزم اينجا در ازو احتراز باشد درشتي و @گرمي
آميخته جو آبكشك به يا كرده حل كاسني آب به يا تمرهندي با فلوس مغز و نانجامد/
امعا بود بهتر نمايند اضافه نيز گل روغن با بادام روغن قدري ا@گر و است مبارك مسهلي
بيتمر افتد, ضرورت ا@گر و نبرند كار به ترنجبين كه است آن گرم تبهاي در اوليتر و را/
كه [زيرا] باشد; احوط كنند, خشت شير ترنجبين عوض به ا@گر و ندهند آلو آب و هندي
او اص[ح ترشي به ا@گر ميگردد صفرا به مستحيل گرم معدة در كدو همچون نيز ترنجبين
اندر مقشر زرد هليلة درم بيست مساعدبود, قوت <ا@گر كه: گويد زكريا> <محّمد و ننمايند
در ترنجبين درم بيست و بپاkيند و بمالند پس روز شبانه بدارنديك كرده آبجوشيدهتر
قدري كه است آن واحوط باشد>/ صواب دهند, سحر وقت آسايش روز [و] كرده حل وي

م/ ميشود/ صفراء به تبديل گرم معدة در ترنجبين كه گفتيم قب.ً كه مطلبي براي يعني /٢

به كنند او جاي به خشت شير ا@گر و قلنا>��٢ <لما سازند; داخل نيز هندي تمر يا آلو آب
باشد/ ستوده غايت

يا كاسني شيرة به سكنجبين بود, باقي حرارت از چيزي بحران از بعد هرگاه فايده:
شود/ زايل بتمامه حرارت كه تا دارند دست در پرهيز وسررشتة دهند همي خيارين تخم
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غذا به تدريج به پس دستور همان به نمايند م[حظه ديگر روز سه تا او زوال [از] بعد و
آن جز و عطش و دهن ازالةخشكي تدابير ديگر و آرند رجوع معتاد به و فرمايند توسيع

نمايند/ اخذ آنجا از حاجت حسب به يافته ذ@كر تفصيل به محرقه در

/Impure tertian fever واعظي: معالجات /١

خالصه��١ غير دايرة غب اندر چهارم: نوع [٤٠٠]
گـونة] [بـه رطـوبات بـه باشد مختلط كه صفرا از ميشود حادث كه است تپي اين,

اخت[ط/ استحكام از نماند بينهما امتياز كه اخت[طي
است: ع[مت چند را اين

باشد بسيار و بود خالصه غب سرماي مدت از درازتر لرزه و سرما مدت كه آن يكي,
باشد/ خالصه حرارت از كمتر و نبود حّدت غايت در حرارت و نباشد لرز @كه

و باشد افزون ساعت دوازده از او نوبت مّدت و بود ب[نظام نوبت, وقت كه آن دوم,
نيز آسايش روزگار و ماند تب اندر بيمار ساعت سي يا ساعت چهار و بيست تا كه شايد
ربع تب كه افتد گمان سبب بدان و ماند آسوده ساعت هشت و چهل كه باشد و بود دراز

است/ خالصه غير غبِّ كه آن حال و است
باشد افزون البته نوبت هفت از اّما نيست معين حدِّ را آن نوبتهاي عدد كه آن سّوم,

شود/ كرده صواب تدبير چه ا@گر
سحنه و بود گران سر و آرد خالصه از كمتر عرق و آيد پديد ديرتر نضج كه آن چهارم,
وبي معده ضعف و مفرط غير بيخوابي و كاهلي و كرب و نگردد گداخته هيكل] [يعني

باشد/ همراه] [يعني يار دهان مزگي
ماده آمدن بر و سر گراني سبب به كه باشد گاه و بود رنگين و غليظ بول, كه آن پنجم,
و بود متفاوت و صغير و ضعيف نوبت آغاز اندر نبض و باشد/ سپيد يا كمرنگ دماغ, به

باشد/ خالصه در كه نباشد چندان قوت و ِعَظمي اندر و گردد مختلف آخر به
خالصه ع[مات به قريب او ع[مات بود, غالب رطوبت بر صفرا ا@گر كه دانست ببايد
يبوست و مرارت و براز و بول صفرت و عرق كثرت و نافض شدت و نوبت ِقَصر از بود,
ا@گر اّما نرسد/ هرگز خالصه به اين اعراض شدت باشد, هرچونكه و عطش/ غلبه و دهان
دو هر ا@گر و باشد/ قريب بلغمي تب ع[مات به او ع[مات باشد, غالب صفرا بر رطوبه
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كه مقدار آن هر پس باشد; آن و اين ميان چنان هم نيز ع[مات قوت در باشند, برابر ماده
باشد/ دورتر خالصه غّب از او نوبت بود, فزون ساعت دوازده از

صفرا ا@گر مث� نمايند; معالجه او حسب به است غالب ماده كدام كه كنند نظر ع�ج:
نائبة ع[ج به بود, غالب رطوبت ا@گر و دانند/ خالصهنزديك غب به او ع[ج بود, غالب
او دوري حسب به خالصه از خالصه غير ع[ج تفاوت بالجمله, و شناسند/ قريب بلغمي

است/ وي از
ا@كثر در و باشد تر اولي فصد نخست, بود, رنگين و غليظ قاروره ا@گر كه بدانند فايده:
چاره طبع تليين از بود, مانعي فصد از ا@گر و نيفتد تليين به حاجت شود كرده فصد چون
بود, غالب رطوبت ا@گر بلكه داد نشايد قوي مسهل نشود, ظاهر نضج اثر كه تا و نباشد/
از بود منتقل خلط كه آن مگر نيايد پديد نضج كه مادام نيست مناسب نيز خفيف مسهل

نباشد/ چاره اسهال از حال اين در كه آرد قلق و موضعي به موضعي
در كه بايد بلكه نشايد; دليري چندان سرد غذاهاي و شربتها به تب, درين كه بدانند
كه خاصه كوشند; بيشتر ماده تنقية و تعريق و مسام تفتيح و قيء و ادرار و اسهال و نضج
از كه است آن حال, هر در تدابير نيكوترين و صفرا/ با باشد برابر يا بود غالب رطوبت

فرمايند/ قيء نوبت آغاز وقت خصوصا روز سه دو از پس
و نضج اعانت و حرارت رعايت وكذلك باشد/ اهم او دفع بود, غالب كه ماده آن هر
در چـه هـر باشد, مطلوب تسكين ا@گر مث[ كرد; توان حاجت حسب به مسهل تجويز
بارد بزوري و ساده وسكنجبين فرمايند كار بايست قدر به باشد مفيد است[@كه] خالصه
تخم و نخود كشكاب, در باشد, او نضج و رطوبت تلطيف به حاجت ا@گر و دارد/ سود
نخود و جو از ا@گر و بدهند/ پخته بود kيق چه هر سنبل و پودينه و زوفا و صعتر و باديان
گلقند با حار يا معتدل بزوري وسكنجبين باشد/ سختنيك كشكابسازند, بود برابر @كه
ا@گر و است/ مخصوص نضج براي گلقندگداخته درو باديان[@كه] آب با ياسكنجبينسرشته
سازند, سركهآميختهسكنجبين و بپاkيند و بمالند او عرق يا باديان طبيخ در عسلي @گلقند
يا باشد برابر رطوبت ا@گر اّما بود غالب رطوبت كه آنجا و بود/ اسرع نضج, و تلطيف در
بپاkيند و دروجوشانند باديان تخم اندكي و بمالند گرم آب در قندي گلقند كه بايد @كمبود,

سازند/ سكنجبين افكنده سركه و
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و آهستگي/ و رفق به داد بايد مسهل بود, قبض طبيعت و آيد پديد نضج اثر هرگاه
شنبر خيار قدري و آميزند سكنجبين با گلقند كه اينجا در است آن مسه[ت نيكوترين

درم; نـيم الّسـوس, رّب درم; يك سـپيد, تـربِد درم; دو خشك, بـنفشة بـنفشه: قـرص صـفت /١
بخورد/ گرم آب اندر سرخ شكر درم پنج با بيخته و كوفته را جمله دانگي, سقمونيا,

و بنفشه��١ قرص و سازند اضافه وي در نيز تربد قدري كه باشد و بدهد/ كرده حل درو

سـنبل, درم; دو كـوفته, نـيم تراشيدة سپيد تربِد درم, پنج رومي افسنتين افسنتين: شراب صفت /٢
هر و بپا6يند و آيد باز من يك تا بپزند آب من سه در را جمله درم, پانزده سرخ, گل يكدرم;

باشد/ قويتر دهند, او با نيز صبر درم يك @گر ا و بدهند/ شكر درم ده با درم چهار صباح

دانگـي و غـاريقون درم نيم با سپيد تربد درم نيم ا@گر و است/ موافق افسنتين��٢ شراب
ا@گر و كند/ عمل بهتر سازند, گ[بخمير يا شربتسكنجبين به كرده يكي سه هر سقمونيا

وس, السُّ رب و هندي نمك درم; سي بنفشه, درم; چهل سپيد, تربد شنبر: خيار معجون صفت /٣
خـيار لّب درم; ده سـقمونيا, درم; پنج يك هر مصطكي انيسون, و باديان درم; هفت يك هر
خيار عسل كه بايد مثقال, صد يك هر عسل, و قند درم; چهل بادام, روغن مثقال; صد شنبر,
بادام روغن با بيخته و كوفته [را] ادويه باقي و كنند حل قند و عسل در را او لّب يعني را شنبر

مثقال/ هفت تا مثقال پنج شربتي بسرشند/ درو كرده چرب

نگـذرد, چـهاردهم [روز] تا كه بدانند و دهند/ شنبر��٣ خيار معجون خواهند, قويتر

سنبل, درم; ده سرخ, گل دارد: سود بود, غالب رطوبت بر صفرا كه آنجا در كه گل قرص صفت /٤
هر نبود] موجود بادرنگ قيد نسخه يك در [@كه بادرنگ, خياِر تخِم مغز كاسني, تخم درم; سه

مثقال/ يك شربتي سازند/ اقراص بيخته و كوفته درم, پنج وس, السُّ اصل درم; چهار يك
پنج كاسني, تخم درم; دو سنبل, درم; ده سرخ, گل دهد: سود بود برابر بلغم و صفرا @گر ا [@كه] ديگر

مثقال/ يك شربتي درم, يك مصطكي, درم;

غايتنيك@است/ به گل��٤ قرص استفراغ, از وپس داد/ نشايد قوي مسهل
نفع كه گذارند آن در را پاي و دست و نهند جامه زير در گرم آب وقتلرزه, در فايده:
ماده كه آنجا و [است]/ مضّر نضج از پيش و است مناسب نضج از بعد حّمام و دارد/ تمام
صورت, اين در باشد, پيدا ثقل راست پهلو استخوان سر در و بود جگر محّدب به مايل
داد/ بايد نباشد گرم غايت به و نبود قوي بسيار كه مدّري اّما بود; صواب مدّرات استعمال
تخم و است/ موافق بزوري سكنجبين و خربزه و خيارين و باديان و كاسني تخم شيرة و
نادادن و نوبت يوم غذا امسا@ك از تدابير وديگر نباشد/ را صفرا غلبه ا@گر شايد نيز @كرفس
خالصه در كه است همان آن جز و أغذيه اختيار و سر از بخار جذب و روز آن در مسهل

رفته/ ذ@كر
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غوربا و زيربا آسايش, روِز و دهند لطيفتر غذا رسد, انتهانزديكتر چند هر انتباه:
ا@گر و كرد/ نشايد رياضت و حركت و داد بايد مرغخانگي وچوزة تيهو و دّراج و اناربا و
ا@گر و فرمايند/ قناعت سكنجبين به و ندهند هيچ غذا و كشكاب نوبت, روز بود, ممكن
اندكي با و وشكر بادام روغن با آب سبوس يا باشكر كشكاب تب, اندرآخر نبود, ممكن
نانخميري از پارچهيي[يعنيتكهيي] من, نزد و داد/ توان وشكر سرد آب به گندم پوست
است/ پوست از بهتر نبات شربت يا باشد] آن در دو هر گندم مغز و پوست كه ناني [يعني
صواب ع[ج چند هر ميماند باقي ششماه تا گاهي خالصه غير غّب كه نماند پوشيده

ميشود/ ظاهر سستي و تهّبج و طحال عظم درو ايضا [و] يابد همي

Semits /rlian القانون: قاموس /١

الغّب��١ شطر اندر پنجم: نوع [٤٠١]
و باشد جدا واحد هر تعفن محّل اّما كند تولد صفرا و بلغم تركيب از كه است تپي اين,
حسب به مذكور تب كه آن جهت تب, اين ع[مات و بود/ بّين[يعنيآشكار] بينهما امتياز
و امتزاج استحكام حسب به و الممتزجين الخلطين احد رقِت و غلظت و قلت و @كثرت
كماهي ضبط حيطة از ميباشد, اkعراض مختلف و ندارد معّين حدي آن استحكام عدم
الغب شطر را اين بعضي و آميزند دايمه بلغمي يا دايره غّب گاهي كه زيرا است; خارج
گاهي و دايره بلغمِي با دايره غب گاهي و دايره بلغمِي با kزمه غب گاهي و گويند خالصه
دو هر يا بلغم بر بود غالب صفرا كه باشد گاه آن وجود با و kزمه بلغمي با kزمه غب

باشند/ برابر
درازتر تب نوبت روز يك كه است آن او ع[مات ترين خاص و ظاهرترين بالجمله,
تـقديري بر اين, و باشد/ آشفتهتر و @گرمتر وليكن سبكتر روز يك و بود آهستهتر و
صفراوي و ميآيد روز هر خود دايره, بلغمِي كه زيرا باشند; دايره ماده دو هر كه است
نيز اعراض شد, خواهد جمع بلغمي و صفراوي كه روز آن پس ميان; در روز يك دايره,
دوم روز و شد خواهند ظاهر فقط بلغمي تب اعراض روز يك پس شد; خواهند مشتّد
نميبايد تحقق اين, و نمود خواهند بروز صفراوي اعراض همراِه] [يعني بمع بلغمي اعراض
بهر آيد پديد فراشا بار سه يا دوبار نوبت يك در كه بود بسيار و مبادله/ تركيب در مگر
ماده دو هر تب ميانة اندر يا كند شروع تبديگر كه تبنگذشته يك نوبِت هنوز كه آن

كوشند/ باز هم به
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بلغم ا@گر مث[ يافته; ذ@كر كه او kزمة اعراض از جست بايد تب حسب به آثار ديگر
اطراف و بود فشاردهتر نبض و ضعيفتر لرز و فراشا و باشد درازتر نوبتها بود, غالب
زودتر اطراف و باشد كوتاهتر نوبت بود, غالب صفرا ا@گر و گردد/ گرم دير بدن و شود سرد
و گذرد در زود و بود قويتر لرزه و سرما و كند تمام عرق و باشد زياده تشنگي و گردد @گرم

آيد/ پديد برابر نيز اعراض بود, برابر دو هر بلغم و صفرا ا@گر و باشد رنگين بول
نوبتهاي سبب بدان و كند عسرتر را صفرا بلغمي مادة الغب, شطر اندر كه باشد @گاه
و كـند لطيف را بلغم صفرا مادة كه باشد گاه و شود/ ديرتر بحران و گردد درازتر صفرا
هر به كند/ زودتر بحران و شود بلغميسبكتر نوبتهاي سبب بدان تا دهند نضج زودتر
ماه نه مدت الغب, شطر كه باشد گاه و گذرد/ ديرتر و باشد عسرتر مركب, تبهاي حال,

شود/ منجّر دق به يا گردد حاّده كه باشد و بماند بيشتر يا
و اوقات مراعات مع يافته ذ@كر خالصه غير در كه است همان غذا و دوا طريقة ع�ج:
تطفيه به نسبت كنند اعانت بيشتر ماده استفراغ در كه است واجب و غلبةاخ[ط/ حسب
مسهل به استفراغ اّما تعريق به يا ادرار به يا قيء به يا بود اسهال به استفراغ كه است عام و
كه چند هر داد توان ملّينات بود, قبض طبع ا@گر اّما نيايد; پديد پديد نضج كه مادام نشايد
بلغم ا@گر پس است; غايتنيك به لب[ب آب طبع, نرمي جهت و باشد ظهورنكرده نضج
خشت شـير يا ترنجبين همراه بود, غالب صفرا ا@گر و دهند جلنجبين همراه بود, غالب
تربد مقداري و تمرهندي آب و شنبر خيار فلوس مغز همراه بود, برابر دو هر ا@گر و دهند/
خالصه غير در كه است همان ادرار و اسهال و نضج و تغذيه و تعريق تدبير ديگر و دهند
بلغم ا@گر خاصه دارد نفع تب درين پلپل اندكي با كشكاب گويد <جالينوس> و شد/ @گفته

بود/ غالب
شش گلسرخ, بود: غالب صفرا ا@گر خاصه دارد; سود تب درين كه گل قرص صفت
او, عصارة يا بهدانه نشاسته,زرشك, درم; چهار يك هر عربي, صمغ و حماض تخم درم;
هريكيك راوندچيني, و سنبل و زعفران و كتيرا درم; دو هريك تخمخرفه, و طباشير

درم/ دو شربتي دانگي/ كافور, درم;
زعفران, و عود و سنبل دهد: نفع بود سعال و اسهال به[همراه] كه تب اندرين كه ديگر
باشد, نشكفته تمام كه سرخ گل چيني, راوند دودرم; عصارةزرشك, درم; سه يك هر
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شش كرده, بريان خرفه تخم درم, پنج يك هر كهربا, و بريان عربي صمِغ و طباشير و لك
نصف/ و درم دو شربتي درم/ هفت ارمني, گل درم;

درم; چهار يك هر وس, السُّ اصل و سرخ گل دارد: سود كهن تپهاي آخر در كه ديگر
درم/ دو شربتي درم, دو يك هر طباشير, و رومي افسنتين سنبل, درم; سه ترنگبين,

نيم حنظل, شحم درم; فيقرا,يك ايارة داد: توان نضج پس از كه مسهل حبّي صفت
است/ رسم كه چنان كنند حّب دانگي مقل, دودانگ; كتيرا, نيم; و دانگي سقمونيا, درم;

زرد, هليلة و مصطكي بدهند: درم دو شب هر كهن تبهاي آخر اندر كه حبيديگر
نيم زعفران, درم; هريكيك از گلسرخ, و افسنتين عصارة و غافث عصارة راوندچيني,
هليله عوض به نسخهها بعضي در و سازند حّب و بسرشند كاسني آب به را جمله درم,
افستين و غافث نيايند, بدست افسنتين و غافث عصارة ا@گر و كردهاند/ صبرسقوطري زرد,

كرد/ توان آن جاي به
نباشد, اثر هيچ روز دويم و آيد روز يك تب ا@گر كه نوشته ع[ئي> <خّف در فايده: [٤٠٢]
روزنيايد, دوم ا@گر و ديگر/ خالصة با نباشد مركب خالصه كه شرطي به بود خالصه غّب
نيز روز دوم و آيد شدت به تب روز ا@گريك و بود/ خالصه غير بود, پيدا ضعيف اثري اّما
مـانند و شود مركب خالص غّب سه كه باشد گاه و بود/ شطرالغب آن, از كمتر اّما آيد
غّب يك نوبت روز يك كه آن بهر آيد; همي زياده روز يك و كم روز يك شطرالغب
شدت به تب روز آن @در غّبين اجتماع واسطه به و غّب دو نوبت دويم, روز و ميشود

شد/ گفته غّب در چه چنان ميآيد;
ع[مات در چه متحداند هم با امور جميع در شطرالغب و خالصه غير كه دانست بايد

را/ تب دو اين مگر نيست نام را تبي هيچ مركبه تبهاي از و معالجات در چه و

/Phlegmatic fevers واعظي: معالجات /١

بسطيه��١ بلغمية حميات اندر سّوم: قسم [٤٠٣]

نوع دو به را آن رگها, بيرون گاه و شود متعفن رگها در بلغم كه بود گاه كه آن از
كنم: بيان
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/Quotiding fever واعظي: معالجات /١

شود��١ متعفن رگها بيرون بلغم كه آن اّول: نوع [٤٠٤]
<مواظبه> و <نايبه> را اين بود/ خالي كه عضوي هر آن جز و شش و دماغ و معده چون

دارد/ نوبت روز هر كه زيرا @گويند;
است: ع�مت چند را بلغمي تب و

شود/ تيره و سرخ مرض انتهاي در اّما آب همچون بود رقيق و سپيد بول, كه آن يكي,
شـديد و گردد متواتر آخر [در] و بود مختلف و صغير و ضعيف نبض, كه آن دوم,

اkخت[ف/
درجة به اّما اوست kزِم تشنگي و بلغم باشد شور كه آن نبودمگر تشنگي كه آن سّوم,

نرسد/ صفرا عطِش
حال هيچ به بلغمي تب كه زيرا افتد; غشي كه باشد بسيار تب آغاز اندر كه آن چهارم,
بعُض قاَل <و باشد/ باطل طعام شهوت وي در كه است آن از و نبود خالي معده فم ضعف از
وجُع و للّربِع kزمٌة الطحاِل عّلَة أّن كما الحّميى لهذه kزمٌة خاصًة المعدِة ضعَف ٕانَّ اkٔطّباء:

است همراه آن با هم معده ضعف باشد بلغمي تب جا هر كه گفتهاند پزشكان <برخي ترجمه: /٢
درد سر با باشد غب طب هرجا و است همراه طحال بيماري با باشد ربع تب جا هر چنانچه

م/ است>/ همراه

/�٢�< للِغبِّ الرأِس
و گردد پيدا بدن در ترّهل و روي در تهّبج و بود ارزيز بدنهمچون كهرنگ آن پنجم,

شود/ بزرگ سپرز و آرد نفخ پهلوها كه باشد بسيار
بلغمي اسهال با وقيء آيد بر رقيق و نرم براز و نباشد تلخ و بود تر دهن كه آن ششم

آيد/ پديد
ظاهر پوست بر بخارتر گاه گاه اّما نباشد هموار آيد ا@گر و آيد كمتر عرق كه آن هفتم,
كه آن از پس اّما است ابتدا در شد گفته عرق قلت از چه آن و آمد/ عرقخواهد گويا شود

ميآيد/ بسيار عرق گردد, لطيف و شود پخته ماده
از بيشتر وي نوبت مدت و نرسد هرگز صفراوي حرارت به او حرارت كه آن هشتم,
درين اندكي تب اثر اّما بگسارد چه ا@گر و ساعت شش آسايش, مدت و بود ساعت هژده
ميماند/ ماهها] [يعني شهرها كه مزمن است تپي اين, و نمايد/ غلبه باز كه تا باشد باقي
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بلغم اصناف حسب به برد و نافض خّفت و شدت و كند نافض و برد به ابتدا كه آن نهم,
مالح ا@گر و باشد/ شديد برد حامضبود, ا@گر و باشد شديد نافذ زجاجيبود, ا@گر مث[ است;
بلغم تب مادة ا@گر و نبود/ مشتّد نيز برد و باشد ضعيف نافض و كند قشعريره به ابتدا بود,
هر نميآيد/ پديد هيچ نافض و برد و قشعريره از نوبت چند تا كه است آن ا@كثر بود, حاّر
است/ طبيعينزديك به او كه آن بهر او; سرماي بود كمتر تبها ديگر از باشد كه چون

طعم اّما بيطعم و قوام با و سپيد است رطوبتي طبيعي, بلغم كه دانست بايد [فايده]: [٤٠٥]
به شوري از شود, گرم سخت ا@گر و ترش[است] يا شور يا بود شيرين يا طبيعي, نا بلغم
همچون بلغم قوام كه باشد گاه و الصفرا/ وحكمهحكم گويند بورقي را آن و گرايد تيزي
گـذارنـد, بدن بر دست چون كه آن هم و خوانند زجاجي را آن و گردد گداخته آبگينة
گويا شود گرمتر موضع آن دارند, نهاده دست موضعي به هرگاه و باشد يكسان حرارت

ميبرآيد/ ظاهر به قعرتن@ از گرمتر چيزي
كه افتد را مردمي و مرطوبيان و خصيان و عورات و صبيان به ا@كثر مذكور تب فايده: [٤٠٦]
و آيـد پديد وتر سرد هواي در و كنند كمتر استفراغ و خورند بيشتر افزا بلغم چيزهاي

رسد/ روز مياِن به آن از بعد [و] بود چاشت در بيشتر او نوبت زمان
درو كه كشكاب و عسلي سادة هفتهسكنجبين تايك كه است آن صواب تدبير ع�ج:
و دهند/ همي باشند پخته زوفا وي در كه العسل ماء و باشند پخته نخود و باديان اندكي
خـفيف چـه هـر آن مانند و باديان و گ[ب همراه گلقند يا گلقند با سكنجبين @كذلك
هنگام قي, وقت بهترين نبود, مانعي ا@گر و فرمايند قيء هفته يك پِس از و بود/ التلطيف
آميخته گرم آب با قندي يا است عسلي مقيئات,سكنجبين موافقترين و است/ نوبت آغاز
آساني به هرچه و دهند كثيرالمقدار گرم آب و سكنجبين كه بايد ليكن ماده, حسب به
سود نيز برنيايد سكنجبين ا@گر كه نفرمايند قيء در الحاح و نمايد ا@كتفا آن بر هم برآيد

فروبرد/ امعا به و كند لطيف را تب مادة و دارد
و قيء جهت دهند آميخته ترب طبيخ به يا ترب آب به بود,سكنجبين غليظ ماده ا@گر
و خوردن انيسون اندكي با گلقند معده, تقويت جهت و كوشند معده فم تقويت به بيشتر

قـصب و سـرخ گـل درم; دو 6دن, درم; سـه سك, دهـد: فوت را معده فم كه صفتضمادي /١

قيء كه آنجا و دارد/ سود نهادن معده فم بر ضمادسك��١ و خائيدن مصطكي و پودينه
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نـمام و مـرزنگوش آب بـه و بكـوبند را جـمله درم, يك زعفران, درم; پنج يك هر الزريره, Ø
نهند/ معده فم بر كرده گرم و بسرشند

از كـه آن مگـر ابـتدا انـدر خـاصه ندارند; باز بيتكّلف باشد, آمده همي خود به خود
است مناسب پودينه شربت او حبس جهت و آيد پديد ياخشكي باشد ضعف افراطخوف
و بود قبض طبع و قوي قوت ا@گر اّما نشايد وسكنجبين گلقند جز به ابتدا اندر طبع تليين و

هـر مـصطكي, و زنجبيل درم; ده مدبّر], مجّوف [يعني موصوف سپيد تربد دواءالتربد: صفت /١
شد/ ذ@كر با6 كه طريقي به مثقال يك شب هر شربت, مجموع/ چند هم قند, درم; پنج يك

نضج اثر چه ا@گر است مفيد غايت به دادن التربد��١ دواء شب هر باشد, گذشته هفته يك
گـلقند درم پـنج آن صـباح كه بايد دهند, التربد دواء كه شب هر و باشد/ نيامده ظاهر
به بار دو روز هر طبيعت ا@گر اّما نوشانند عسلي سكنجبين درم ده آن اثر بر و خورانند

داد/ نتوان دوا اين باشد, ميكرده اجابت فراغت
روزنگذرد, چهارده تا و دارند مرعي شد مذكور شطرالغّب در كه را] [ها قانون ديگر

دهـد: سود كند ورم روي و پاي پشت و بلرزاند سخت كه كهن تبهاي اندر كه قرصگل صفت /٢
درم; سـه يك هر تلخ, بادام مغز و سنبل افسنتين, اسارون, هندي, ساذج درم; چهار انيسون,
كرفس آب به بيخته و كوفته درم, يك كرفس, تخم درم; سه غافث, عصارة درم; چهار صبر,

بدهند/ سكنجبين و باديان آب در و سازند اقراص و بسرشند

داد/ نبايد گل��٢ قرص و بزوري سكنجبين
حسب به و كرد شايد فصد مانعينباشد, و بود ورنگين غليظ تب درين بول ا@گر فايده: [٤٠٧]
گرم چيزهاي بود, شور بلغم تب مادة ا@گر مث[ نمود; بايد اختيار اغذيه و ادويه بلغم, نوع
شور بلغم كه زيرا باشد; را برودت غلبة چه چنان سازند ممزوج بارد ادوية به ندهندبلكه
باشد معتدل لطافت و گرمي در كه چيزهاي بود, شيرين بلغم ا@گر و صفراست/ حكم در
زجاجيبود, يا ترش بلغم ا@گر و آن/ مانند و سادهسرشته باسكنجبين گلقند بفرمايندچون
و كـموني و ف[فلي چون نمايند امر خوردن كنندهتر لطيف و گرمتر و قويتر چيزهاي
رياضت و كهگرسنگي بدانند و دارند/ خاطر به قانون همين ادرار و اسهال در و آن مانند

است/ سودمند استحمام انحطاط, از پس و دارد نفع
kّا و فـرمود بايد آيد كار به غّب به چه هر بود, شور بلغم ماده ا@گر تب درين غذا
و زيره با كه مقشر ماش و كوفته نيم نخود كشكاِب و زيرباج و نخوداب] [يعني حمصّيه
خواهند, قويتر غذا ا@گر و بود/ لزج حامض بلغم ا@گر ُخصوصا باشد; پخته وشبت @گندنا
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است آن سزاوار و باشد/ صواب كرده بريان آن امثال و دّراج و وكبك مرغ و تيهو @گوشت
مانند و پودينه و دارچيني و سركه و چونآبكامه نمايد بلغم تقطيع كه چيزي غذا در @كه
و تازه ماهي و شير و ميوههايتر و ترهها چون فزايد, تري هرچه از و سازند/ داخل آن
و هندي تمر و شور بلغِم در استمگر كار زيان وبرف, كرده سرد آب و دارند/ باز آن جز
ا@گر اّما آرد; ضعف معده در چه آن خاصه دارد; ضرر تب درين آن امثال و آلو و عّناب

نكند/ ضرر دهند آميخته بود او مصلح كه ديگر چيزهاي با غيره و عّناب
بود, نا@گزير نوبت از پيش ا@گر و افتد اتفاق نوبت فتور [از] بعد اغتذا كه است آن بهتر

ساعت/ چهار كمترين, و بود/ فاصله ساعت شش به تب وقت از كه بايد
بلغمي تب بدهند, درم سه مقدار و بسرشند شهد با بيخته و كوفته [را] نانخواه ا@گر و
با مثقال يك تا درم يك غاريقون, و گردد/ دفع شود گرم دير و بلرزاند سخت كه @كهنه
بـخورانـند, سرشته عسل با مثقال يك بذراkنجره ا@گر و دارد/ عمل همين سرشته عسل
برابر نبات[را] و ك[ن اkيچي دانة و گرد فلفِل ا@گر و بود/ تعجب محل كه دهد نفع چندان
بلغمي لرزة تب فرمايند, خوردن ماشه شش تا ماشه سه موازنه بيخته و كوفته و بگيرند

نمايد/ دفع

بيخ باديان, بيخ كرفس, بيخ آرد: بول ادرار و دارد سود نضج ظهور از پس كه ماءا6صول صفت /١
درم, دو يك هـر كرفس, تخم و مصطكي مشت; يك يكي هر انيسون, و پرسياوشان اذخر,
ده و كنند گرم درم چهل بامداد هر و بپا6يند آيد[پس] نيمه به تا بپزند آب من يك در [را] جمله

بدهند/ و بپا6يند باز و گذارند درو گلقند درم

ادرار��١ و تعريق در كه بايد باشد, مانعي دادن مسهل از بلغمي تب در كه آنجا فايده:
بلغم در نضج و تلطيف ملّطفات, و منضجات استعمال به كه آن از بعد اّما كوشند بيشتر

الغليظ>/ ابقاء و الّرقيق <kستفراغ دارد; اkّضرر و باشد يافته راه
فاروق ترياق استفراغقوي, از پس باشد, سرد غايت به و بود غليظ سخت ماده كه آنجا
بلغم و تابستان فصل و جوان بيمار, كه شرطي به داد توان اربعه ترياق يا مثروديطوس يا
قناعت گل قرص و گلقند و بزوري برسكنجبين و داد نشايد هيچ اينها از kّا و نباشد شور

كرد/ بايد
شود عفن رگها اندرون بلغم مادة كه آن دوم: نوع [٤٠٨]

باشد: گونه دو اين,
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عفونت دل و وجگر معده نواحي رگهاي در كثيرالحرارت و شور بلغم كه آن يكي,
و باشد/ چنين نه كه آن دوم, شد/ گفته درمحرقه چنانچه نيزمحرقهگويند; را اين و @گيرد

/Asthenic fever واعظي: معالجات /١

kم/ كسر به <لثقه>��١ به است مسّمي بلغمي kزمه تب و است همين اينجا در مقصود
هرگز لرزه ابتدا اندر تب درين كه آن شدمگر گفته نايبه در كه است همان او ع�مت
نكند عرق و بود پوشيده سخت او گساريدن و باشد كه بود گاه قشعريره و برد اّما نباشد

بتمامه/ كند رها تب كه روز آن مگر
kزم و نرم او حرارت كه زيرا دارد; مشابهت دق به پارهيي تب اين كه دانست ببايد [٤٠٩]
دست زماني كه آن مگر نميگردد محسوس حرارت گذارند بدن بر دست چون و ميباشد
قد <و اkسباب>: <شارح قال و پندارند/ دق را آن جاهل طبيباِن سبب بدين و دارند نهاده
المسّخناِت استعماِل و اللثقِة بع[ِج اkشتباِه لهذا الجّهاُل عاَلَجهم المدقوقين من كثيرًا رأيُت

جهت به نادان پزشكان كه ديدم را دق به مبت. بيماران از بسياري من ميگويد: <@كرماني> ترجمه: /٢
حاده ومسه.ت قويه مسّخنات يعني ـ لثقه درمان با را آنها است مشابه لثقه با ع.متش كه همين

م/ كشتند/ را آنها وظالمانه كردهاند ع.ج ـ غيره و

فرق بينهما كه آمد واجب پس ُظْلمًا>��٢/ فقتُلوهم غيِرها و ة الحادَّ المسِه[ِت و القويِة
عالمان نزد بينهما فرق kّا و ماند ايمن ظلم از و نخورد مغالطه ماهر غير طبيب تا كنم بيان
و البلغِم عفونِة عن يحُدُث اللثقِة <حّميى الموجز>: <شارح قال كذا است/ الشمس من اظهر
باهرٌة اkٕمت[ِء عدِم و الجفافِة ع[ماٌت الدقِّ في و ظاهرٌة اkٕمت[ِء و العفونِة ٔاعراُض فيها
أواِيِل و الدقِّ أواِيِل ِعنَد َيَقُع ما ٕانَّ اkٕشتباُه هذا ٕاّن ُيقال أْن kّٕا الّلُهّم بذلک/ تلک َيشَبه فكيَف

وعـ.مات است بـلغم عـفونت از لثـقه است: گفته ودق] لثقه فرق [در موجز> <شارح ترجمه: /٣
آشكار روشني به امت.ء وعدم خشكي ع.مات دّق در اما است آشكار آن در وامت.ء عفونت
اوايل و دق اوايل در بگويد كسي اينكه مگر شوند؟! اشتباه هم با كه ميشود چگونه اينها و است

م/ ندارد/ كامل بروز يك هيچ [ويژة] آثار اوايل آن در چون ميشوند مشتبه هم به لثقه

بّينًا>��٣/ ظهورًا آثاُرهما يظهُر k أواِيِلها في kّٔن اللثقِة;
و مـمتلي سحنه و نميگردد مشتد غذا تناول از پس لثقه كه است آن فرق بالجمله,
و ا@كل كثرت چون افزا بلغم تدابير تقدم ايضا و ميبود لّين و صغير نبض, و ميباشد منتفخ
اشتداد مواظبه در برد [و] تب و ميدهد گواهي آن بر استحمام و استفراغ عدم و شرب
و بوده ممتد و صلب درو نبض كه دق بخ[ف اوست; شاهد وقت و بلد و سن نيز و ميكند
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پيدا هيچ امت[ آثار ار و نمايد اشتعال غذاحرارت ا@كل عقب و روزبگذارد به روز سحنه
نباشد/

ظاهر خون در امت[ ا@گر و برند/ كار به نيز درينجا شد گفته نايبه در چه آن ع�ج:
در كنند نايبه در كه دليري چندان ملّطفات و منضجات استعمال در اّما نمايند; فصد باشد,
سرسامآرد; و آيد دماغ بر ترگشته لطيف ماده تزايد, در كه باشد بيم كه زيرا نشايد; اينجا
كه وسكنجبين گلقند با ساده اّماسكنجبين باشد/ بوده دماغ ضعف يا صداع با ا@گر خاّصه
تلطيف و معده تقويت جهت ج[ب يا باشند پخته كرفس آب با باديان بيخ قدري وي در
فرمايند; اقتصار گلقند بر و ندهند ضعيفبود,سكنجبين دماغ ا@گر و است/ خفيفسودمند
مغز به و كند واجب مشاهده چه هر آن امثال و آميخته باديان عرق به خواه تنها خواه
استفراغ بود, نرم تب و نباشد صداع و بود قوي دماغ ا@گر و آرند/ فرود را طبع خيارشنبر

هـليلة و مهك بيخ باديان, بيخ آرد: اص.ح به را مزاج و نمايد بول ادرار كه اXصول ماء صفت /١
بيخ و سياه هليلة و افسنتين و غافث درم; دو مصطكي, درم; سه انيسون, درم; ده يك هر زرد,
بپزند درم, بيست منّقي, مويز درم; چهار شكاعي, درم; پنج بادآورد, درم; هفت يك هر اذخر,

است/ رسم كه چنان

دهند ماءاkصول��١ بول, ادرار جهت و بود/ حنظل شحم وي در كه حبها به نمايند بلغم

دو شـربت, درم/ چـهل طـباشير, درم; شصت سرخ, گل درم; سي غافث, غافث: قرص صفت /٢
درم/

يك شربتي درم; دو يك هر ترنجبين, و طباشير و سنبل و گلسرخ درم; شش غافث, عصارة ديگر:
مثقال/

مفيد نضج] جهت [يعني اينجا در غافث��٢ قرص و شايد/ نضج [از] بعد ادرار و استفراغ و

يك هر سنبل, و الّسوس اصل درم; شش سرخ, گل دارد: تمام نفع اينجا در كه گل قرص صفت /٣
مثقال/ يك شربتي درم/ سه يك هر كهربا, و مصطكي درم; چهار

دارد/ سود گل��٣ اقراص استفراغ, [از] بعد و است/
آن ع[متهاي هرگاه پس گردد منجر استسقا به بهآخر تب اين كه باشد بسيار فايده: [٤١٠]

شد/ بايد مشغول آن ع[ج به آيد پديد
تـلخ, بـادام كـرفس, تـخم انيسون, افسنتين, اسارون, بگيرند افسنتين: قرص صفت
مثقال يك شربتي درم/ دو يك هر سنبل, و مصطكي و غافث عصارة و بادآورد و شكاعي

ساده/ سكنجبين درم پانزده يا گلقند درم پنج با
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و دارد/ فايده پرسياوشان و سپستان و بنفشه جّ[ِب بود, خشونت سينه در كه آنجا
صداع و نبود ضعف دماغ در كه شرطي به است كثيرالنّفع تمام, نضج [از] بعد استحمام

نباشد/

/Ephiyalus واعظي: معالجات /١

اندرون كه است آن وي و گويند/ <انقيانوس>��١ را آن كه بلغمي حمي از است نوعي [٤١١ ]
و المقدار كثير باطن در كه است زجاجي بلغم تب, اين سبب و گرم/ بيرون و دارد سرد
ماده برودت سبب به پس شود پرا@كنده تن ظاهر به ازو گرم ابخرة و گردد عفن و شود جمع
ظاهر, به گرم ابخرة ارتفاع سبب به و گردد محسوس باطن در برودت است, باطن در @كه

شود/ محسوس گرمي ظاهر در

/Liphorie واعظي: معالجات /٢

و بود گرم اندرون كه است آن وي و گويند/ <ليقوريا>��٢ حمي را آن كه ديگر نوعي [٤١٢]
آيد پديد بلغم مادة از ا@كثر در ليقوريا كه دانست بايد و افتد/ نايبه بيشتر اين, و سرد بيرون
كه باشد چنان بود, بلغمي چه آن اّما شود/ عارض صفراوي غليظ مادة از كه باشد گاه و
غريزي حرارت رجوع يا مسام تسديد سبب [به] و گردد گرم و شود عفن قعرتن اندر بلغم
گرم/ باطن و بود سرد ظاهر به پس رسد كمتر تن ظاهر به او بخار سببيديگر به يا باطن به
تحليل سبب بدان و گردد عفن عروق باطن اندر صفرا كه باشد چنان بود, صفراوي آنچه و

سوزان/ باطن و بود سرد ظاهر پس رسد كمتر ظاهر به تن بخار و پذيرد دير
در و باشد متفاوت و بطي نبض, و بود خام بول, كه: است آن بلغمي ليقورياي ع�مت
غب و برد و باشد kزم تب كه است آن صفراوي ليقورياي ع[مت و باشد/ نايبه ا@كثر,

بود/ پيدا صفرا آثار ديگر و كند اشتداد
به قريب باشد, بلغمي <ليقورياي> و <انقيانوس> كه نوع دو هر اين تدابير كه آن ع�ج:
و ترب تخم طبيخ به روز هفت تا مرض اّول از كه است آن كليه [بهطور] و است يكديگر
سـاعت دو به آن عقب و خورانند گلقند درم هفت صباح هر و فرمايند قيء سكنجبين
سكـنجبين و گـلقند باشد, قوي سرماي كه جا آن و نوشانند/ ساده سكنجبين درم بيست
ادوية استعمال در و دهند مسهل هفته يك از پس باشد كه چون هر و برند كار به عسلي
يافت ذ@كر نايبه و لثقه در كه قانون و قاعده همان آن جز و اغذيه اختيار و غيره و مسهله
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تبهاي ساير در معده تقويت جهت بود انيسون و مصطكي درو كه گلقند و دارند/ مرعي
دارد/ تمام نفع بلغميه

و بـلغميه ادويـة از كـنند مـركب او ع[ج شود, حادث غليظ صفراي از كه ليقوريا
است/ غايتنيك به گلقند با وسكنجبين يافته/ ذ@كر الغب شطر در چه چنان صفراوّيه;
بـاهم] [يـعني مـعا برودت و حرارت وي در كه بلغميه حمي از ديگر است نوعي [٤١٣]
و ظاهر در كه است كثير@البخار عفن بلغم او, سبب و باطن/ و ظاهر به گردد محسوس

نمايد/ گرم باطن
شد/ گفته سابقه انواع در كه است همان او ع�ج

نـپذيرفته عفونت اّما شود متوّلد بسيار تن قعر در زجاجي بلغم كه باشد گاه فايده: [٤١٤]
حالت بر تن ظاهر و فقط گردد محسوس سردي باطن در كه است آن او ع[مت و باشد/
و عـفونتپذيرد/ كـه بـيآن شود منتشر بدن در زجاجي بلغم كه باشد گاه و باشد/ خود
سبب و نباشد/ هيچ حرارت و تب و افتد بدن در لرزه ادوار به كه است آن او ع[مت

عض[ت/ بر است ماّده ريختن لرزه,
و ادرار جـا, اين در و قي/ به خاصه نمايند; بلغم نفض و كنند تدبير تلطيف ع�ج:

است/ اسهال از تر اولي رياضت و استحمام به تعريق

/Diumal fever القانون: قاموس /١

روز در او نوبت كه است آن وي و گويند/ <نهاري>��١ را آن كه ديگر است نوعي [٤١٥]
شب/ در او فتور و باشد

/Noctumal fever القانون: قاموس /٢

به و گيرد شب به كه است آن وي و گويند ليلي>��٢ <حمي را آن كه ديگر است نوعي
اين و سبب قوت جهت باشد درازتر و اطول نهاري اّما بود; بد دو هر اين و كند رها روز

انجامد/ دق به باشد تب دو هر
شد/ مذكور كه قانوني به نمايند استعمال يافته ذ@كر بلغمي تبهاي در چه آن ع�ج:

و بدن در شود پرا@كنده كه زجاجي بلغم از شود حادث ليلي و نهاري تب كه باشد @گاه [٤١٦]
باشد/ داشته كمتر عفونت

خيارين تخم به ادرار و فرمايند منع افزايد بلغم هرچه و نمايند تدبير تلطيف ع�ج:
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بـلغم تنقية و دارد سود رياضت و كّد و حمام به تعريق و آن مانند و بزوري شربت و
است/ ضروري

/Melanotic fevers واعظي: معالجات /١

سوداويّه��١ حميات اندر چهارم: قسم [٤١٧]

آن جز و ِعشر و ِتسع و ِثمن و ِسبع و ِسدس و ِخمس و ِربع چه چنان است; اصناف وي
عليحده نوع به افتد, بيشتر اصناف ديگر به نسبت ربع كه آنجا از اّما اوست]: اقسام [از
بعضي جهت ليكن است ربع تدبير آنهاهمچون تدابير چند هر را اصناف وديگر آيد @گفته

تعالي/ ا� انشاء شود كرده ذ@كر جدا نوع به فوايد
ربع تب اندر اّول: نوع [٤١٨]

دايره> <ربع را اين و شود عفن عروق خارج او مادة كه آن يكي است: گونه دو بر اين
صنفي به هريك و گويند/ را<ربع@@kزمه> آن و گردد عفن عروق داخل كه آن دوم, @گويند/

آيد: @گفته

/Quartan fever واعظي: معالجات /٢

دايره��٢ ربع در اول: صنف [٤١٩]
از است يوم چهارم او اخذ يوم كه چون و كند نوبت ميان در روز دو كه است آن وي
پديد عفنيه حميات عقبديگر بيشتر تب, اين و گشته[است]/ مسمي ربع به تركآن, يوم

شود/ عارض ابتداء كه باشد گاه و آيد
سال يك تا صواب تدبير وجود با كه است ممكن و باشد خطر كم ا@كثر, در ربع, تب [٤٢٠]
يابند/ رهائي تشّنج از و ماليخوليا و صرع سوداويهچون امراض از تب بدين مردم و بماند/
خام و غليظ سخت ماده يا نمايد روي خطا يا نيابد وقوع به بايد چه چنان ع[ج ا@گر و
وقتها بيشتر كشد, دراز چه آن و بماند/ سال دوازده كه باشد و شود طويل وي مدت بود,

انجامد/ استسقا به
نوبت هر در و باشد كمتر سرما و لرز نخستين, نوبت كه است آن وي كلي ع�مت
سرماي خاصة و گردد/ كمتر تدريج به چنان هم انتها از پس و انتها به قريب تا شود زياده
چـه چـنان بـلرزانـد; و بجنباند نيك و باشد تكّسر و استخوان درد با كه است تب اين
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چهار و بيست خالصه, ربع نوبت مدت و شود/ گرم بدن دير از پس و زند هم بر دندانها
يك ابتداي از ساعتها جملة پس ساعت هشت و چهل او آسايش مدت و باشد ساعت

باشد/ ساعت دو و هفتاد ديگر نوبت ابتداي تا نوبت
ربع تب اصناف كه آن از مينمايد ظهور ماده حسباخت[ف به كه ع[متجزئيه اّما

كنم/ بيان وجه پنج به نيز را آن است, پنج
غـير سـوداي عفونت از يا بود طبيعي سوداء عفونت از يا ربع تب كه نماند پوشيده
از يـا شـود حاصل خون احتراق از كه آن از نيست خالي طبيعي, غير سوداي و طبيعي,
يـصير يـحترق خلط كل قالوا: <@كما سودا; احتراق از يا بلغم احتراق از يا صفرا احتراق
بلكه شود خا@كستر سوخته كه است آن نه خلط, احتراق از مراد و طبيعي>/ غير سوداء

ماندن/ گشته غليظ باقي و اوست اجزاء رطوبت فناء آن, از مقصود
و بود صغير نبض كه است آن افتد طبيعي سوداي [از] عفونت از كه آن ع�مت اّما
آن مانند و سود ماهينمك و كرنب و گاو گوشت و عدس تناول چون انگيز سودا اسباب
در و خشك و سـرد مزاج خداوند به و كهولت سن در بيشتر اين, و باشد/ افتاده اتفاق

آيد/ پديد خريف
بول سرخِي و باشد پيدا غلبهخون كه است آن افتد, احتراقخون از كه آن ع�مت اّما
كثير آباداِن تن مردماِن و جوانان به بيشتر اين و بود ظاهر بدن وگراني دهان شيريني و

آيد/ پديد ربيع ايام در و اk@كل
بسيار عطش و باشد قصير نوبت كه است آن افتد, صفرا احتراق از كه آن ع�مت اّما
بـه ابـتدا و غـضب و التهاب و نبض تواتر و سرعت و عرق كثرت و دهان تلخي و بود
كه جوان مردم به بيشتر اين, و باشد/ پيدا است صفرا غلبه لوازم از كه آن جز و قشعريره
و آيد پديد كنند تناول ا@كثر وخشك گرم ادوية و اغذيه و بود وخشك گرم شان مزاج

نمايد/ روي صفراويه حميات عقب
سردي و باشد غليظ و سپيد بول كه است آن افتد, بلغم احتراق از كه آن ع�مت اّما
است بلغم لوازم از كه آن جز و خواب كثرت و عطش قلت و كاهلي و نبض بطؤ و ملمس

نمايد/ روي مرطوبيان به بيشتر و آيد پديد بلغميه حميات عقب و بود پيدا
و پريشان خواب و ردّيه افكار كه است آن افتد, سودا احتراق از كه آن ع�مت اّما
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شهوت كثرت و لون كمودِت و بدن kغري و كبودي و سواد به مايل بدن سرخي و وسواس
نمايد/ ظهور شد گفته طبيعي سوداي عفونت در هرچه و آيد پيدا

ميباشد خضرت به مايل و خام و رقيق و سپيد بول نخست, انواعربع, جميع در فايده: [٤٢١]
و ِغَلظ و سرما و لرز شدن كمتر كه گفتهاند لهذا ميگردد; غليظ و سياه انتها, از بعد و

است/ ماده نضج نشان سوداويه, حميات در بول سياهي
و طـعام از نـوبت روز كه است آن تب اين اصناف جميع در مشترك تدبير ع�ج:
قيء و باشد/ بهتر روز آن در بيمار گيرد روزه ا@گر و سرد/ آب از خاصه دارند, باز شراب
انگيز باد يا باشد وخشك سرد يا بود وخشك گرم چه هر و است/ مفيد نوبت شروع در
امرود; و وانگور شفتالو و جغرات و شير و ميوهايتر دارد;چون ضرر بود التعفن سريع و
غم و خشم و انديشه و عنيف حركات وكذلك است/ التعفن سريع و بادانگيز همه اين چه
ممنوع قوي استفراغ و تدبير تلطيف ابتدا, در و نوبت/ روز خصوص است مضر آن جز و
تا دهند خفيف مسهلي ا@گر ابتدا در و است ضروري قوي استفراغ نضج, از پس اّما است

[است]/ ستوده غايت به نرم, حقنة و باشد بهتر شود كمتر ماده قدري
مرغ چوزة و تيهو چون است طيور گوشت شورباي آسايش, روزهاي غذاي بهترين
كم نيز باشد وتر سرد چه آن و بود/ معتدل نرمي و گرمي در چه هر آن مانند و خانگي
را ماده كه باشد اندازه با او سردي كه بايد اّما سوداست ضد تري, كه زيرا است; مضرت
دادچون نشايد كند قوي [را] او ادرار هرچه ابتدا در و ديرنيفكند/ نضج[را] و نسازد خام
نضج[را] غليظ, ابقاي و رقيق استفراغ جهت كه [زيرا] مانندآن; و باديان و شيرين خربزة

ميافكند/ پس باز
عرق كه رفتن معتدل حمام به روز هر و نشستن گرم آب در غذا از پيش كه بدانند
كرد توان اصناف [همة] در فصد, و دارد/ تمام نفع برآمدن, زود به و نكند گرم دل و نيارد
ضرر كه گرفت نبايد خون البته حالت, اين در كه آيد صاف و سرخ خون كه آنجا مگر

دارد/
كه: است چنان صنف هر حسب به تدبير اّما

/Sanguineous quartan fever واعظي: معالجات /١

رگ[را] و چپ دست از زنند ا@كحل يا باسليق رگ نخستين بود, دموي��١ ربع ا@گر
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حاجت قدر به است غليظ و سياه ا@گر كنند نظر خون ورنگ قوام به پس زد; بايد فراخ
برنميآيد, غلظت شدت از ماده ا@گر كه بدانند و كنند/ بند است صاف و ا@گرسرخ و بگيرند
جهت و نمايد/ فصد پس آورند اص[ح به ملّطفه تدابير ديگر و استحمام به را آن پس
هر وكذلك بنوشانند/ باشند داده قوت افتيمون به را آن كه مآءالجبن اسهال, به سودا تنقية
و كـابلي هـليلة و شـاهتره و بنفشه چون نباشد; الحرارت شديد و بود سودا مخرج چه
و سكـنجبين ادرار, بـراي و بـدهند/ ساخته مطبوخ ترنجبين و خيارشنبر لب و بسفايج
ماده و نبود قوي حرارت كه آنجا و دارد/ تمام نفع يافته ذ@كر kبا كه ترتيبي به ماءالشعير
بسيار حرارت و التهاب ا@گر و است/ كثيراkثر بادياِنتر, آب با باشد,سكنجبين يافته نضج
ا@گر و دارد/ نفع مرطِّبه مبّردات وديگر هندوانه آب و سبز كاسني آب با ازسكنجبين بود,
گلقند مثقال پنج آسايش, روزهاي در كه بايد باشد, شده طويل زمان و بود غليظ تب مادة
گذشته روز بيست بيماري اول از چون و بدهند/ گرم آب به آميخته سكنجبين شربت يا
ا@گر و كند/ عمل بهتر اسهال بعد[از] ادرار و داد/ توان هليله مطبوخ و شاهتره مبطوخ باشد,
اثر او اندامهاي و رگها اندر گرمابه كهتري چنداني و برند معتدل حمام به نوبت پِس از
و شود/ پخته و نرم خلط, تدبير بدين برونآورند, كه باشد نيامده هنوز عرق و بدارند @كند
فصد, از بعد و نيفتد/ بدينها ص[بت تا كرد بايد عنايت سپرز و بهجگر مرض, اوِل اندر
پخته كوفته نيم نخود و مقشر ماش آن شورباي در كه گوسفندجوان و تيهو و مرغ @گوشت

انارين/ آب و تمرهندي آب و آبكامه قتق با دارد سود باشند

/Bilious quartan fever واعظي: معالجات /١

اين جهت و فرمايند/ مبالغه ترطيب و تبريد به نخستين, بود, صفراوي��١ ربع ا@گر

مبّرد حالت دو هر در و شكل همين به يا باشد جو> <@كشك ميتواند اما بود چنين نسخهها در /٢
م/ ميشود/ حاصل غرض و هستند ومرطّب

kيق چه هر آن جز و وسكنجبين خيارين تخم و خرفه شيره و جو��٢ و آبكشك @كار,
و بيخمهك و مويز و سپستان و آلو و بنفشه طبيخ طبع, تليين براي ابتدا در و بدهند/ باشد
بنفشه شربت و گِلمكرر شربت وكذلك است/ مناسب آميخته فلوس مغز و كاسني تخم
و افتيمون او در كه هليله مطبوخ مرض, اول از روز @بيست گذشتن از بعد و ماءالجبن/ و
نفع نضج, [از] بعد حمام درينجا و دارد/ سود باشد بنفشه و شاهتره و هندي تمر و سنا

دهد/
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گوشت راحت[را] روز بود, ضعيف قويى ا@گر و است/ بهتر غوره با برنج و ماش غذا,
نتواند باز غذا از يا بود ضعيف بيمار و باشد روز آخر نوبت كه آنجا و داد/ توان نيز طيور
مشهود چنان بعضيأمكنه در بلكه بدهند/ كه است رخصت چيزيسبك روز اول ماند,
هيچ ا@گر و شد كمتر روز آن در نوبت و دادند غذايسبك از چيزي روز اول ا@گر كه @گشته
است موقوف دانا طبيعت رأي بر تصرفات اين كه گفتهاند لهذا [و] گشته افزونتر ندادند,

بكند/ بود اصلح چه هر
كه آنجا و بود/ اوليتر نخستين كه باشد و است بهتر كنند ديرتر هرچند قسم درين فصد
هر بود, بلغمي ربع ا@گر و است/ نيك غايت به آوردن قيء نوبت آغاز در نبود, مانعي
داده سهجوش دو كرفس آب درم ده و باديان آب درم پانزده در عسلي گلقند درم ده بامداد
وسكنجبين ترب تخم و شبت طبيخ به آغاز وقت خاصه نوبت, روز و بدهند كرده صاف

خورانند/ گلقند معده تقويت جهت آن] از پس [يعني بعده و فرمايند قي
پنج باشد, مطلوب تليين ا@گر اّما كرد نشايد استفراغ هيچ علت ابتداي در تب, اندرين
و باشد/ صواب لب[بخورانيدن آب من نيم در درمشكر ده و كوفته معصفر تخم مغز درم
كرده مويزاب در معصفر تخم درم پنج و كوفته سياه هليلة درم پنج نشود, پيدا لب[ب ا@گر

ده انگبين, گل درم; نيم بسفايج, دانگ; نيم زنجبيل, دانگ; چهار تربد, مسهل: انگبين گل صفت /١
است/ شربت يك جمله, اين و بسرشند/ انگبين گل با و بكوبند [را] داروها درم,

بيمار ا@گر و دهد/ تمام نفع خورانند, مسهل��١ انگبين گل يكبار هفته هر ا@گر و بدهند/
نمايند/ نرم حقنة يا وشكر ماءالجبن به طبع تليين بود, گرما فصل و نحيف و باشد محرور
آهسته بدن ماليدن و رياضت و است سودمند تقطيع و تلطيف جهت بزوري وسكنجبين
تليين ا@گر و سازند وكبك مرغ شورباي غذا, و دارد نفع خلط تعديل و مسام تفتيح براي

بيفزايند/ اسفناج و چغندر خواهند,
وحب افتيمون مطبوخ فرمايند;چون استعمال قوي مسهل آيد, ظاهر نضج نشان هرگاه
جهت قرصزرشك اسهال, از بعد و بود/ سودا و بلغم مخرج چه هر آن مانند و افتيمون
بود, قوي سرماي كه آنجا و داد/ بايد سپرز تقويت جهت غافث قرص و جگر تقويت
نزد باشند جوشانيده سرخ گل و خيري و بابونه و بنفشه درو كه گرم آب نوبت, ابتداي
بدارد/ شايسته زماني و نرود بيرون بخار تا گيرد سر بر ردائي كه بفرمايند و گذارند مريض
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سياه, هليله و كابلي هليلة بدهند: يكبار هفته هر نضج ظهور از پس كه سفوفي صفت
بدارند/ بيخته و كوفته را هليله درم, سه يك هر افتيمون, و بسفايج درم; هفت يك هر

خورند/ گرم آب آن عقب و بدهند/ درمشكر سه شربت,
ديگـر و فـ[فلي انگـزد, مـعجون بـاشد, بـوده زمسـتان و باشد ماند دير تب هرگاه
كثير هفته هر دانگ دو مقدار بزرگ ترياق و مثروديطوس و دارد نفع گرم معجونهاي
كرد توان فصد و است/ النفع عجيب غايت به مرض درين هند ادويةحكماي و است/ اkثر

كند/ واجب مشاهده ا@گر

/Quartan fever واعظي: معالجات /١

بايد سودا, احتراق خواه باشد طبيعي عفونت او سبب خواه بود سوداوي��١ ربع ا@گر
و كرد/ نشايد نضج از پيش قوي استفراغ و است بلغمي ربع تدبير قريب او تدبير كه دانست
جايز همه دلك و مدرات [و] فصد و قوي مسهل لرزه, شدن كم و نضج ظهور [از] بعد
مادة كه زيرا المسه[ت>; بين فيما قوت مراعات <مع دهند دفعات به درين مسهل و است/
تا داد بايد نضج را ماده استفراغ هر پِس و نميآيد بر زود لذا] است[و عسراkنفعال سودا
به ابتدا در وسپرز تقويتجگر و گردد/ مستوصل بتمامه ماده هم و ماند حال به قوت هم

دانند/ kزم غافث [قرص] و قرصزرشك علت وسط در و سكنجبين
باسليق زنند, رگ چون نضج از پس و قي/ مگر نيست جايز نوبت روز استفراغي هيچ
حاجت صافن فصد به كه باشد و شود/ گشاده فراخ كه بايد رگ و چپ/ از خاصه زد بايد
و وحجرkجورد ارمني وحجر غاريقون و بسفايج و افتيمون ربع, اين مسه[ِت در و آيد
را سوداوي ربع بسياري گويد <جالينوس> و كرد/ بايد بيشتر سياه خربق و اkسود حجر
افسنتين شربت روز چند آن پس از و دادم مسهل نضج پِس از كه طريق بدين كردم ع[ج
است وتر گرم هرچه و داد/ سود فرمودم بزرگ ترياق آن] از پس [يعني بعده و خورانيدم

نباشد/ العفونت سريع كه شرطي به داد توان
و دارد/ سود اقسام جميع در گرفتن خون قدري و كردن اسليم فصد ماه هر سر تنبيه: [٤٢٢]
اين مجرِب مكيدن, بسيار و نهادن آن بر ب[شرط محاجم و ماليدن را سپرز نوبت روز

باشد/ بهتر نهند ناري محجمة ا@گر و ميدهد/ نفع غايت به كه است درويش
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Tripple fever واعظي: معالجات /١

jزمه��١ ربع اندر دوم: صنف [٤٢٣]
نوبت به تباستو لزوم عUمتوي, و داخلعروق/ است[در] عفونتسودا سبباو

نباشد/ اودرeزمه كه لرزه بودنمگر پيدا گفتهشد دايره @وهرچهدر گشتن مشتّد ربع
امثال و ادرار,سكنجبين براي پس دهند گلقند نضج, جهت و زنند/ باسليق رگ ع�ج:
مطبوخ به بود, مطلوب تليين چون و بود/ معتدل سردي و گرمي در چه هر نوشانند آن
مسهل و كنند/ بسند نرم حقنة به ابتدا در و سازند م[يم را طبع افتيمون حّب و افتيمون
و فرمايند/ گرم آب و سكنجبين به نوبت روز در قيء و داد بايد تمام نضج [از] بعد قوي
آب بـه استحمام و نمايند/ معده تقويت آن مانند و سيب شربت و گلقند به قيء عقب
مـع يـافته ذ@كـر دايره در كه است همان تدابير ديگر و دارد/ نفع م[يم دلك و شيرين
كه باشد گاه و گيرند/ بر آنجا از بود حال درخور چه آن برودت[پس] و حرارت مراعات

آيد/ حاجت صافن فصد به
سوداويه حميات ديگر اندر دوم: نوع [٤٢٤]

ميان در روز سه ا@گر مث[ است; ماخوذ او مجيئة حسب به آن از يكي هر اسامي @كه
روز چهار ا@گر وكذلك است/ روز پنجم يومترك, مع اخذ يوم كه زيرا ِخمسگويند; آيد,
كمتر برين زياده و را ِعشر و ِتسع و ِسبع كنند قياس چنان هم و خوانند ِسدس آيد, ميان در
يوما عشر ثمانية كل تنوب حماه كانت[به] رج[ <شاهدنا <القريشي>: قال و افتد/ اتفاق
و ميآمد/ تب را او ميان در روز سيزده كه ديده را عورتي نيز درويش اين و نوبًة@@واحدًة>/
را اعتبار تبها ازين <جالينوس> انكار گشته, اطبا مشهود ا@كثر حميات چنين اين كه آن از
عمرخود در من ميگويد كه آن جز به ندارد دليلي تبها اين برانكار كه آن حال و نميشايد

شد/ نميتواند دليل او ناديدِن باشد, نديده كه گو نديدهام;
تـبهاي و است/ كـمتر و غـليظتر ليكـن است ربع مادة همان تبها اين مادة بالجمله,
كه زيرا است; ِخمس <بقراط> قول به انواع بدترين و افتد/ بيشتر بلغميه سوداي از مذكوره,
مراد گويد <بوعلي> و آيد/ پديد آن تبع بر كه باشد گاه و بود سل و دق مقدمة كه باشد @گاه
تبهاي از بدتر ِخمس تبهاي از بعضي كه است آن بلكه نيست; مطلق ِخمِس <بقراط>,

است/ ديگر
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غليظه اينها مادة كه آن از و شد/ گفته ربع در كه است همان تبها اين تدبير ع�ج:
داد; نشايد قوي مسهِل و گرم غايت به چيزهاي اّما كوشيد بايد بيشتر تلطيف به ميباشد,
ا@گرkغر و كوشند بلغم بهاخراج بسياْرخواربود, و چاق] آبادان[يعني تْن ا@گرمحموم, پس
و نكنند نضج از پيش استفراغ هيچ و نمايند توجه سودايسوخته اخراج به باشد, نحيف و
بـه [يـعني نـهجي بـه فرمايند اختيار مزاج برودت و حرارت حسب به اشربه و اغذيه
سپرز و معده و جگر مراعات [و] دارند kزم قيء نوبت, روز و يافته ذ@كر كه @گونهاي]

دارد/ نفع الحموضة قليل سكنجبين و گلقند و رفته ذ@كر بلغمي در بدانچه دارند مرعي

ندارد نامي كه مختلفه مركبة حميات اندر [دوم]: مقالة [٤٢٥]

تـبها اجـناس كه زيرا [هستند]; خارج ضبط حيطة از و است بسيار مركبات اقسام
ازيكديگر كه تب دو كه باشد گاه [و] شمار بي بينهم فيما تركيب اخت[ف و است بسيار
جنس يك از تب دو كه باشد گاه و عفوني/ با دق چون شود; مركب باشد دورتر جنس به
و غب با غب تركيب بود,چون النوع متحد عفوني;خواه با عفوني گرددچون مركب هم به
جزء و مطبقه با يا ربع با غب تركيب باشد,چون النوع متغير آن[و]خواه جز و ربع با ربع
وتيرة بر پس شود مركب هم به غب دو مث[ بود, انتظام سبيل بر گاه تركيب, اين و آن/
همچون نيز آن و بايد تركيب هم با كه ربع سه وكذلك آيد همي روز هر بلغمي نوايِب
آيد محفوظه اوقات به كه است مركبات بسيار چنان هم [و] روز هر ميدارد نوبت نايبه
از كه چيزهايي از دانست[يعني توان ظاهر يك هر است مركب چه آن از را] [اينها و
چه چنان باشد; اخت[ط سبيل بر گاه و ميشوند]/ معلوم خوبي به يافتهاند تركيب آنها
چنين اين و نهاد نتوان نام را آن تعين عدم از و نظام ب[ و بگيرد و بگسارد و بود kزم تبي

گويند/ <مختلط> را تب
نـهج بـر يـا مـبادله سـبيل بـر يا باشد مداخله طريق بر يا حميات, تركيب كه بدان [٤٢٦]
داخل ديگر تب كه باشد بدن در تب هنوزيك كه است آن مداخله تركيب اّما مشاركت/
گساريدِن [از] بعد كه است آن مبادله تركيب و گردد/ مشتد أعراض بالضرور پس شود
آن مشاركت, تركيب و زماني/ [از] بعد مفارقتخواه مجرد به يكيديگريدرگيرد;خواه
مشابكه نيز را مشارك و نه يا باشد معا آنها ترك خواه درگيرند معا تب دو هر كه است
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مداخله/ شدت جهت @گويند
خصوصا نيفتد; تامغالطه است كار در تمام مهارت تبها اين معرفت در بالجمله,
نوبتهاي بر كه گفتهاند لهذا است[و] مشكل سخت [@كه] دق با عفوني تركيب شناختن
ساقط نوبت اعتبار و ميافتد درهماخت[ط التركيب عند كه زيرا كرد; نشايد اعتمادي تب
كنند/ استدkل است مختص واحد هر به كه عوارض بهديگر كه بايد درينجا پس ميگردد
ميان در يا و نكند عرق هيچ و گردد kزم و بلرزاند نخست تب هرگاه كه دانست بايد [٤٢٧]
كرد بايد آيد,حكم عرق يكبار لرز دو پِس از و كند معاودت لرز و سرما وقت هر تب
مدت و آن مدت و باشد قوي لرز مطبقه تب اندر هرگاه چنين هم و است/ مركب تب @كه
كوتاه تبها نوبت هرگاه و باشد/ مركب وتب گردد دراز سخت پاي و دست ماندن سرد
گروهي سخن و باشد ماده تيزي و بسياري و سبب قوت دليل كند, معاودت زودازود و بود

نيست/ معتبر نشود مركب kزم تب دو گفتهاند @كه
او بسايط در هرچه آن حسب به پس را تركيب دريابندچگونگِي تمام تأمل به ع�ج:
كـه تب كـدام هر و حال/ و وقت مراعات مع آرند عمل به نموده تركيب است مذكور
بر موقوف جزئيات, اين و دانند/ اهّم ديگر به نسبت وي ازالة بود, نا@كتر خطر و قويتر

آرد/ عمل به بود مناسب چه هر تا است حاذق طبيب راي
كمتر استفراغ كه است آن آن جز و سدس و خمس تبهاي و مركبه تبهاي اندر اوليتر
كه آنجا و نكشد/ دق به و نياويزد اصلي اعضاي اندر حرارت و نشود كم اخ[ط تا @كنند
و اشربه از و كوشند تسكين در بيشتر و فرمايند استفراغ گاه گاه بود, احتراقاخ[ط از تب
تقويتجگر جمله, در و نگردد محترق خلط تا نمايند امر بدان بود لطيف چه هر اغذيه

دارند/ مرعي نيز اينجا در يافته ذ@كر kبا كه قوانين همة و دانند kزم سپرز و
<غب و است <شطرالغب> است, مخصوص اسمي به كه مركبه تبهاي جملة از فايده:
مـعالجه در كه فوايد ا@كثِر و يافته/ ذ@كر جدا جدا نخستين مقالة در آن و خالصه> غير
نظر به نيز را آن مطلوبشود, مركبه تدبيِر هرگاه است[و] مذكور آنجا در بايد, مركبات

آرند/
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/Inflammatory fever واعظي: معالجات /١

آيد��١ پديد آماسها تبع بر كه تبها اندر [سوم]: مقاله [٤٢٨]

حادث تن ظاهر بر كه آن يكي, است: گونه دو بر نيز آماس كه زيرا باشد; گونه دو اين,
گردد/ عارض بدن باطن در كه آن دوم, شود/

گفته ورمي يوم حمي جنِس از نخست, آيد, پديد ظاهر آماسهاي تبِع بر آن@چه امّا
هرگاه و وضربه/ سقطه و زخم باشد;چون باديه اسباب درا@كثر, آماسها اين اسباب و شد
و بسياري و آماس صعبي سببآن, ديگرشود, جنسي و استبگردد يوم حمي كه تب اين

باشد/ شده حاصل سابقه اسباِب از كه باشد امت[ و ماده سّمّيت و بدي
گوش پِس و بغل و ران بِن ظاهرهچون اعضاي در نخست كه است آن تب اين ع�مت

آيد/ پديد تب او برتبع و شود ظاهر آماس
و مـغابن اورام در و تـفصيل به شد گفته ورمي يوم حمي در قسم اين تدبير ع�ج:

آيد/ گفته نيز طاعون
سهولت و صعوبت و باشد عفوني تب آيد, پديد تن باطن آماسهاي تبع بر چه آن امّا
حسب به تب نوبتهاي و دل از باشد متورم عضو نزديكي و دوري حسب به تب اين

آن/ غليظي و رقيقي و بسياري و اندكي حسب به و بود مادهها
آمـاسهاي و است/ نوع بسيار آيد پديد باطني آماسهاي تبع بر كه تبها جمله, در
برسام و است سرسام دارد, خاصه نام چه آن اّما نه بعضي و دارد خاصه نام بعضي باطني,
نام چه آن و العرض/ ذات و الصدر ذات و الريه ذات و شوصه و الجنب ذات و خناق و
معده آماس و سپرز آماس و مري آماس و آماسجگر از كه تب است;چون بسيار ندارد

آيد/ پديد رحم آماس و مثانه آماس و گرده آماس و روده آماس و
مشروحا متورمه عضو از يك هر باب در كه است همان تبها اين ع�ج و ع�مت
به و نشستن آْبزن در و دادن سرد آب اندر رخصت تبها, درين كه دانست بايد و يافته/ ذ@كر
و خرفه آب با خرقهها بود, صفراوي با دموي آماس كه آنجا و نيست/ هيچ رفتن @گرمابه
متورم عضو برجايگاه كرده سرد و آلوده باشند آردجوسرشته اندكي با گشنيزتركه و @كاهو

باشد/ روا برنهادن
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/Epidemic fever; pestilential fever القانون: قاموس /١

وبايي��١ تب اندر [چهارم]: مقالة [٤٢٩]

در مـاندن ديـر سـبب به آب كه چنان هم دانست بايد و هواست/ فساد وبا, معناي [٤٣٠]
درختها ميان در ماندن دير سبب به نيز هوا گندهشود, چيزي آميزش سبب به يا موضعي
درو كه هوائي هر و گردد متعفن بد دخانهاي و بخارها اخت[ط سبب به يا مغا@كها و
كه تابستان در لهذا هوايخشك; به نسبت كند قبول زودتر عفونت بود, بيشتر رطوبت
سريع ارواح و ابدان در هوا اثر كه نيست پوشيده و باشد/ كمتر وبا بود, وخشك گرم هوا
و را/ دل نواحي خاصهاخ[ط سازد; گنده زود را عفنشود,اخ[ط او هرگاه پس است; تر
بدن و بود مفتوحالمسام و القويى ضعيف و الجماع كثير كه كند اثر را كسي بيشتر هوا, فساد
و خود طبع بر است سال فصول نابودِن وبا, حدوث آثار و باشد/ ممتلي رديه ازاخ[ط او
قلت و زمين در حشرات بسياري و هوا نمنا@كي و دار دنباله ستارهاي بسيارِي باوجودآن,
و روز گرمي با ابر دوام و بيغبار روزي و بود غباردار روزي كه هوا كدورت و باران
و وباست/ حدوث نشان همه اين زمين/ چرندههاي ديگر و موش گريختن و شب خشكي

آرد/ پيدا مهلكه تبهاي شود واقع خزان و تابستان آخِر در وبا كه است آن ا@كثر
پديد شخص دريك بتمامه كه باشد گاه ع[مات واين است ع�مت نُه را وبائي تب
و قلت حسب به او آثار ظهور كثرت و قلت و شود ظاهر آن از بعضي كه باشد گاه و آيد

است/ ماده ردائت @كثرت
و اندوه باطن, در اّما نباشد گرم سخت تن ظاهِر كه است آن ع[مت نخستين بالجمله,

بود/ قوي حرارت و تاسه
را بعضي و شود تنگ نفس را بعضي پس بگردد طبيعي حالي از زدن دم كه آن دوم,

باشد/ ه[@ك دليل منتن, نفِس و بدبوي/ را بعضي و بلند را بعضي و متواتر
آيد/ گنده نيز عرق كه باشد گاه كه آن سّوم,

و كفنا@ك و نرم براز, و زند سياهي به بول و بود متواتر و صغير نبض كه آن چهارم,
باشد/ وبدرنگ @گنده

آيد/ پديد استسقا به شبيه حالتي يا شود بزرگ سپرز كه آن پنجم,
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طعام بر اشتها و گردد kحق سوداوي يا و صفراوي قيء و دهد رنج غثيان كه آن ششم,
نمايد/ ظهور سرفةخشك و كند درد دل جانب به معده سر و نشود

درون و دندانها بن و باشد kزم دهان و زبان خشكي و شديد تشنگي كه آن هفتم,
و شود ساقط قوت و باشد ُسست اندام و شود مختلط عقل و نيايد خواب و بياماسد دهان

افتد/ غشي
كه باشد بسيار و گردد پنهان باز و شود ظاهر بدن ظاهر بر سرخ ُبُثرهاي كه آن هشتم,

آيد/ بر طاعون
شود/ زياده شب در تب اشتداد كه آن نهم,

آخر, به و نمايد شروع تب ابتداي از مذكوره اعراض تب درين كه باشد گاه انتباه:
ادا تشّنج و كزاز به و شود عارض ليثرغس كه باشد و افتد غشي و شود سرد پاي و دست
[يعني دليل و باطن در نه ظاهر در نه نباشد ظاهر سخت تب حرارت كه باشد گاه و @كند/

شود/ ه[@ك زود بيمار و نبود دور بسي طبيعي حال از قاروره]
[يعني يار وي با ا@گرطاعون خاصه است حميات اصناف بدترين وبايي حمي درجمله,

البليات>/ جميع عن عافنا <اللهم يابند/ رهائي كمتر ب[ ازين مردم و بود همراه]
بيانتظار كنند پا@ك فزوني خلِط از را تن زودي به شود, ظاهر وبايي تب هرگاه ع[ج:
و بيد برگ و نيلوفر و بنفشه و كافور چون بارده عطريات و ميوهها به را خانه و نضج
آميخته بهم سركه و گ[ب قدري ساعت هر و سازند معطر گ[ب و شيرين ليمو و سيب
آيد, حاجت ترويح به چون و نيايد/ در خارجي باد تا كنند محافظت و بپاشند خانه در
زمين از كه چند هر مسكن و بايد بلند خانه سقف و بجنبانند مروحه به را خانه هواي
قرص صباح هر كه بايد و باشد/ وبا موجب ارضي اسباب كه آنجا خاصه بود بهتر بود برتر
رب يا و ريواج رب يا و ترنج ترشي رب يا بهي رب يا سيب رب يا غوره آب به @كافور
به نشود,سركه ميسر چيزي ربوب ازين ا@گر و بدهند/ كرده حل آيد ميسر كه كدام هر ليمو

بنوشانند/ آميخته كافور قرص و يخ بر كنند سرد و آميزند گ[ب و سرد آب
جـرعه آن] از پس [يـعني بعده دادن سير شكم يكبار البرودت شديد آب كه بدانند
كار زيان سخت وجوع عطش بر مصابرت و دارد/ تمام نفع نوشانيدن لحظه هر جرعه
چه ا@گر داد; بايد البته مناسبه اغذية از چند لقمهيي تب درين كه گفتهاند لهذا است[و]
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اختيار بود القوي مقوي و مانع@العفونت و الهضم سريع كه اغذيه و نباشد/ طعام آرزوي
گوشتچوزه باشد, ضعيف قوت كه آنجا و حصرميه/ و اجاصيه و سماقيه چون كرد; بايد
و بيد برگ و انار پوست و كافور و صندل تبخير و كرده/ اص[ح داد توان نيز طيور وديگر
بر گ[ب و سركه و كافور و صندل و دارند/ kزم سيب و گز چوب و آبنوس و مورد برگ
شود هرگاهشكمطرنجيده اّما است/ سودمند لحظهبوئيدن هر كرده شيشه در و نهادن سينه
نمايد, روي عقل واخت[ط نيايد خواب و آيد بر سينه تنفس هنگام و گردد سرد اطراف و
حرارت كه تا پوشند در گرم جامه به را بيمار و كنند دور سينه از [را] سرد اضمدة كه بايد

كند/ ميل ظاهر به باطن از
آن از و عفونت/ ازالة و است دماغ و دل تقويت مرض درين مهام اهّم كه نماند پوشيده [٤٣١]
هواي و رطبه اغذية از كه است واجب كند, اثر زود كثيرالرطوبت جسم در عفونت @كه
تمام نفع دوام سبيل بر خانه در عطريات تبخير كه اينجاست از و كنند نا@كحذر رطوبت
دل ميدهد تقويت وكذلك او مجفف هم و هواست مصلح هم عطره, بخور كه زيرا دارد;
كـه بـايد اّما را اخ[ط عفونت ميكند زايل و را رطوبات ميسازد خشك و را دماغ و
نرسد آن از مضرتي هيچ را بيمار چه چنان بود اعتدال درجة به بخور و باشد دور مجمره

نكند/ خفگي نفس و
او تنقية يابند بدن در فزوني خلط ا@گر كه است واجب را اصّحا وبا, ايام در فايده: [٤٣٢]
بسيار كه زيرا است; ازتحريك بهتر [اخ[ط] تسكيِن تنقيه], بيحاجت[به اّما نمايند/
ضعف احداث و سا@كنه اخ[ط ثوران جهت انجامد آفت به حاجت بي كهتحريِك باشد
آن جز و استحمام و جماع كثرت و رياضت چون بود مسام مّفتح هرچه و طبيعت/ در
و نيفتد امت[ تا خورند كمتر عادت به نسبت غذا و مانند باز ازو بايد] لذا [و دارد ضرر
پخته سركه و چوزه و انار] دانة [يعني ناردان و ريواج و وزرشك سماق به را @گوشتها

باشد/ بهتر نخورند گوشت ا@گر و نمايند تناول
كه برآنند بعضي و دارد/ تمام نفع خوردن انگزد و مثروديطوس و ترياق وبا, ايام در
روز هر عسل يا قند با درم يك مقدار بيخته و كوفته برابر سه هر زعفران و مّر و صبر
رخصت وقتي گرم چيزهاي اين استعمال كه دانست بايد اّما نكند اثر هوا فساد بخورند
حار اشياي ازين هرگز گرنه و باشد داشته وتر سرد مزاِج وخورنده, بود سرد هوا كه است
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حبوب و بقول تناول و تشنگي و وگرسنگي روزه و دارد كلي زيان كه خورد نبايد چيزي
فسـاد نـيز آب ارض و هوا فساد به كه آن از و است/ منع باشد روئيدن سال آن در @كه
احـتراز حـوض و چـاه آبهاي از و خورند جوشيده را آب كه است آن احوط ميگردد,
بود, عام هوا فساد كه آنجا و خورد/ نشايد باران آب و نمايند اختيار انهار آب و فرمايند
چه و صحرا چه است بهتر نبود فساد كه جا هر kّا و باشد صحرا هواي از بهتر خانه هواي

دارد/ تمام نفع ايام درين ماليدن بدن بر و خوردن وفور به گاو روغن و خانه/

حصبه حمي و جدري حمي اندر [پنجم]: مقالة [٤٣٣]

مستقله مقالهيي به جلد امراض در چه ا@گر حميقا و حصبه و جدري كه دانست بايد
حصبه و جدري kزم كه تبي بيان است حميات مبحث كه درينجا اّما يافت خواهد ذ@كر
سبيل بر او غليان خواه شود; عارض خون جوشيدن از دو هر اين و ديدهاند/ واجب است
زيرا خام; خون پختن واسطة به آيد پديد طفوليت سن در چه چنان باشد طبيعت تصرف
به حالي از و شود پخته وتر گرم چيزي كه نيست ممكن و بود وتر خام كودك, خون @كه
ظهور بثور جلد بر كه است آن ا@كثر بجوشد, خون چون و بجوشد كه بيآن بگردد حالي
نيايد; پيدا بثور از چيزي ظاهر بر شود پخته و بجوشد خون چون كه باشد كمتر و نمايند
بروز چه چنان باشد; طبيعي نا وجه بر غليان خواه و اkطفال> بعض في يشاهد هو <@كما
از دو هر اين و داخليه يا خارجيه اسباب به ثوراِناخ[ط از او مستعدة ابدان در مينمايد
شود, ظاهر وkيتي در هرگاه لذا] و است وا@گير وبا [مثل يعني وباست بيماريهاي جمله

شود/ گرفتار بيماري بدان بسيار خلقي فصل آن در
و آبـله را آن كـه جـدري مـادة كـه است آن ورم] نوع جهت [از دو هر درين فرق [٤٣٤]

است/م/ <لغزكان> اردو, نسخة در اما شده; ضبط چنين نسخه, سه در /١

كه است آن از [و] مايل رطوبت به و المقدار كثير و گرم باشد خوني گويند, نغزكان��١
به و بود بدنبرداشته از و آن از بزرگتر يا بزرگ عدس مثابة به باشد حجم بزرگ او دانة
از هم كه باشد گاه و زند/ سپيدي به نضج ونزديك باشد سرخ ابتدا در و كند ريم زودي
بتمامه ا@گر خاصه است اسلم اين و بود پرا@كنده و المقدار قليل و آيد بر زرد يا سپيد ابتدا
بود كثيرالمقدار و پيوسته هم در [و] دارد پهلو كه باشد گاه و شود/ پخته زود و برآيد زود
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باشد النضج و بطي@البروز و برآيد بسيار وشكم سينه بر و باشد بفسجي و سياه او ورنگ
گيرد تب پس آيد بر آبله نخست يا آيد بر جدري از ا@گرخون وكذلك بود خطر با اين@ و
گاه و نباشد/ نيك نيايد, فرو تب آبله آمدن بر [از] بعد ا@گر چنان هم و باشد بد سخت

باشد/ ديگر بثره آبله جوف در يعني بود مضاعف آبله كه باشد
او بـثور لهـذا بـود مايل يبوست به و صفراوي و تباهتر باشد خوني حصبه, مادة اّما
بلكه نكند ريم و نبود برداشته و باشد ملتصق پوست با و كاورس مشابه باشد @كوچكتر
و گردد جدا سبوس همچون او پوست و آرد يابد],خشكريشه بهبود [يعني شود نغز چون
خفي سرخرنگ ميشود ظاهر براغيث قرص بدن,همچون بر حصبه بثور ظهور ابتداي در

ميگيرد/ صورت او دانة آن] از پس [يعني بعده و الحجم
باشد بنفش و كبود و صلب و سياه چه آن خاصه جدري به نسبت است حصبهمهلك
وكذلك باشد/ قاتل [و] دارد متواتر اندوه و غشي و يابد نضج دشواري به و آيد بر دير و
و بـهترين و بـاشد/ ردّي افـتد غشـي آن] از پس [يعني بعده و شود غايب دفعًة چه آن
به ميل و حال بر شعور و بود برجاي َنَفس كه است آن حصبه و آبله در ع[مات اسلمترين

برقرار/ آب و غذا
و سي[ناشك و بخارد بيني و كند درد پشت كه است آن حصبه و تبجدري ع�مت
است دموي مطبقة حمي لوازم از چه آن همة و بدن و سر گراني و صداع و چشمها سرخي
جلد در هميشه و بلرزد او پاي بازگردد, پشت به هرگاه و ترسد نواب در بيمار و آيد پديد
آواز گرفتگي و نفس تنگي و گلو درد و سرفه را بعضي كه باشد و يابد/ خلش و سوزش

گردد/ عارض
آبله تب از تاسه@نا@كتر و گرمتر حصبه تب كه است آن حصبه و جدري تب در فرق [٤٣٥]
آيد بيرون دفعًة درا@كثر, حصبه و بيحّد/ غثيان و قلق و شود كمتر وي در پشت درد و باشد
وي آثار اين كه هرگاه پس هفته; دريك kّا و روز سه در آيد بر زودتر ا@گر بتمامه آبله و
آبله كه كرد بايد باشد,حكم برنيامده كه را كساني خصوص او ظهور ايام در خاصه نمايد,

آمد/ خواهد پديد حصبه يا
قيفالزنند; يا ا@كحل يا باسليق رگ غالببود, وخون ظاهرشود تب اين گاه هر ع�ج:
كهخون زيرا افتد; غشي كه نباشد,چندانخونبگيرند مانعي و بود غالبتر ا@گرخون پس
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حجامت بود, مانعي فصد از ا@گر و دارد/ ضرر حاجت بسيارِي وجود با آوردن بر @كمتر
و گرم سخت تب ا@گر كه است آن حصبه تب در اوليتر و فرمايند/ علق ارسال يا نمايند
طبع ا@گر ملّينات به كنند كمتر صفرا لختي نخست باشد, ناري بول و زرد چشم و تلخ دهان
نشايد فصد را ساله دوازده از كمتر و نمايند فصد و گردند مشغول تسكين به و نباشد نرم

فرمود/ نبايد حجامت نباشد يكساله كه را آن وكذلك @كرد
الغليان قوي ا@گر قوي: غير يا قويست كه كنند نظر او غليان بر خون اخراج [از] بعد
فرو او جوش لختي تا دهند خوردن به بود خون مسّكن و مبّرد و مغّلظ كه چيزي باشد,
هيچ بعضي[در] نبودبلكه تبريد و تغليظ به حاجت نباشد, قوي غثيانخون ا@گر و نشيند/
و تغليظ به ندادهاند رخصت باشد ا@گرچهبثورظهورنكرده حصبه و حميجدري در حال
به وقت چنين در [ا@گر] اوكوشد, دفع به طبع و بجوشد كهچونخون آن براي تبريدخون;
و بـاشند/ داشـته باز خويش كار از و فضله دفع از را طبع نمايند, توجه تبريد و تغليظ

نيفتد/ اتفاق تنقيه ا@گر خاصه نشايد; تبريد در مبالغه بود, كه هرچون
غالب صفرا كه حصبه تب در مگر نفرمايند طبع تليين تب, درين كه است آن سزاوار
اّما نمايد ممتلي بدن, يعني باشد; بليدّيه قبيل از كه آبله حّمي يا باشد قبض طبع, و بود
كه بود موجي نبض, و نباشد فروزان سخت و بود گران تب و نباشد سختسرخ بشره رنگ
به و بود كمتر فصد به حاجت بليديه حمي در بلكه نباشد; چاره تليين از حالت, اين در
وقت همان تا طبع, تليين و تغليظخون و تبريد و فصد از شد گفته چه آن و بيشتر/ اسهال
و مـبّردات احـتراز شـود, ظاهر چون كه زيرا باشد; نشده ظاهر حصبه و آبله كه است
حجامت و فصد و است/ طبيعت ارادة مخالف هم اين كه است واجب ملّينات و مغّلظات
تقاضا حال و عادت و شباب سن و بود غالب غايت به كهخون آنجا استمگر ممنوع نبر
تا باشد روا برآوردن پارهييخون و كردن فصد ظهوربثور, وجود با صورت درين كه @كند

گردد/ كمتر لختي ماده و شود بيمارسبك
نـرم و گـرم جـامهيي به مريض تن كه بايد شود, نمودار بثور هرگاه كه دانست بايد
سهولت به بثور و آيد خفيف عرق و بگشايد مساّم تا سازند معتدل خانه هواي و بپوشند
تقويت بويانيدن كافور و صندل و دادن سردجرعهجرعه آب حالت, اين در و آيد برون
ظهور هنگام ايضا و ظاهرتن/ به ماده اخراج بر را طبيعت مينمايد اعانت و را دل ميدهد
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بند و روده و شش و گوش و حلق و بيني و چشم چون عزيز اعضاي محافظت بثور, آثار
بـه آن حفظ طريق و نيايد بيرون اينها در آبله تا شناسند kزم مفاصل] [يعني @گشادها

آيد/ گفته تفصيل
و سينه بر بثور كه است آن غلظت نشان و ـ بود بسته مسام يا غليظ ماده كه آنجا
آبله تمام هنوز و باشد گذشته روز چهارم و كمتر مواضع بهديگر و آيد بر بيشتر او نواحي
و آمدن كمتر عرق و است جلد خشونت مسام, بستگي نشان و بود نكرده برود حصبه يا
تفتيح و غليظ مادة تلطيف به كه بايد تعجيل به نه برآمدن ُكندي] به تأجيل[يعني به بثور
كـه فرمايند نظر مريض حال بر كه است آن وي تدبير و نمايند توجه بسته مساِم مادة
حال بر نَفس و نبض ا@گر مث[ نمايند; معالجه آن حسب به است درجه كدام به او حرارت
هواي كه بايد نبود, سياه زبان و نباشد بسيار باطن در اندوه و حرارت و غشي و بود طبيعي
و نـبويانند سـرد چيزي [و] ندهند سرد آب و اندك حرارِت به سازند مايل [را] خانه
آب و بـادياِنتر آب يا بنوشانند گرم آب گاه گاه و باشند ميداده تازه آب عندالحاجت
است:لك اين دهد, نفع غايت به چه آن و دارد/ سود قند و الثعلب عنب آب به @كرفِستر
آب كاسه يك به [را] جمله درم, سه كتيرا, و درم هفت مقشر, عدس درم; چهار مغسول,
گل درم دو مطبوخ درين ا@گر و بدهند/ و نمايند صاف آيد نيمه چون [و] بجوشانند @ك[ن
ا@گر و باشد/ بهتر بيفزايند دانه با مويز دانه ده و باديان درم دو و انجير هفت[دانه] و سرخ
و بـخشد/ تمام نفع بدهند آميخته آن در زعفران قدري و آب در بجوشانند فقط انجيِر

برآورد/ ظاهر به را ماده كه است انجير خاصيت
طريق و است/ كثيرالنفع مسام تفتيح و بثور و بثره جهت داشتن مريض زير در گرم آب
از دامن و گذارند آن زير در گرم غايت به آب پياله دو و بنشانند را بيمار كه است آن او
به گردن شيب از سفت ٕازاري و پوشانند ديگر جامة آن باkي و سازند پسمحكم و پيش
و نبض ا@گر اّما نشود/ بر روي و سر به و رسد در او بخار را بدن تمام تا پيچد در تن حوالي
و داد نشايد گرم چيزي بود, پيدا زبان سياهي و مفرط حرارت و غش و باشد متعسر نفس
مـتعدل خانه هواي و پوشيدن جامه به بدن يعني كرد; بايد بسند سابقه تدبير همان به
گرم آب به ا@گر ايضا و بويانيدن/ بارده عطريات و دادن سرد آب جرعه جرعه و داشتن
كه بايد گونهاي] به [يعني نهجي به ليكن باشد; روا شد گفته كه طريقي به آورند عرق
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از و نهد اندرون به روي باز و شود ظاهر بثور هرگاه وكذلك نيفزايد/ خفگي و تلواسه
و نگرايد درون ماده تا دهند ياري را طبع كه بايد [و] بود بد اين و شود/ همي مخفي ظاهر
يا باديانتر شيرة و است/ مفيد شد گفته بثور خروج سرعت براي چه هر كار اين جهت
دارد/ نفع خورانيدن آميخته هم به دو هر يا تنها ياخشك كرفستر تخم شيره و خشك
غشي يا ضعف جامه پوشيدن و بود مفرط حرارت حصبه در يا آبله در هرگاه فايده:
حاصل مطلب دو هر تا دارند پوشيده تن اّما بويانند صندل و كافور و كنند هواخنك آرد,
و نشود گرم دل و يابد راحت باطن حرارت مبردات, و بارد هواي استنشاق به يعني شود;
روايح اشمام و هوا اص[ح وجود با ا@گر و نگردد/ بسته مسام گرم جامة به تن پوشيدن به
نمايند احتياط و كنند دلسبكتر و سينه جايگاه از را او جامة گاه گاه نيابد, ترويح بارده
از حرارت و تب و تاسه و باشد آمده بر آبله هرگاه و نرسد/ موضع بدان جز خنكي تا
عظيم خطاي داشتن گرم [را] تن حالها, همه اين با باشد, سياه زبان و نشود كمتر اندرون
كه وقتي و شد/ نبايد مشغول غشي ع[ج و دل مراعات به جز افتد, غشي هرگاه و باشد/
شايبة تا [و] داد بايد حاجت حسب به سرد شربتهاي باشد, كرده تمام بروِز حصبه و آبله
و نيفتد/ نكس تا داشت شايد دست به پرهيز رشتة سر بود, پيدا قوت و ضعف و حرارت

آيد/ گفته عليحده فايدة به شراب و طعام تدبير
حصبهشكم و آبله درآخر ا@گر پس دارد; عظيم خطر حصبه درآخر اسهال كه بدانند
و بهي رب و قابض طباشير قرص و ارمني گل و عربي صمغ و س �kا حب شربت به نرمشود,
اّما نمايند; معالجه آن مثل و انجبار شربت به بود, دموي اسهال ا@گر و دارند/ باز آن مانند
ه[@ك وزودتر كند پيدا آماس قابضاتدهند وا@گر نباشد اميدخ[صي نابآيد, ا@گرخون

سازد/
ضعف سبب چون اّما نشايد او منع نيايد صاف خوِن تا افتد, رعاف مرض اين در ا@گر
رعاف در رعاف حبس ادوية و دارد خطر آن افراط كه كوشند او حبس به الفور في شود,
رعـاف حـبس نـهادن, بـيني در آميخته آسيا گرِد به آلوده سياهي در فتيلة و شد/ @گفته
و گذاشتن بيني در آلوده سوخته نيم مازو سحيق و آغشته سركه به پنيه فتيلة مينمايد/
خواب كه را آن و دارد/ همينحكم بستن خصيه و اطراف و نهادن بيني در تراشيده بلغاِر
توان دفع مناسبه لعوقات به مقلق, سرفة و داد/ توان خشخاش شربت مرض درآخر نيايد,
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نمود/ توان زوال موافقه چيزهاي به را عرض هر چنان هم و @كرد
كرد: توان آبله نشان ظهور عند كه عزيز اعضاي از بعضي محافظت در فايده: [٤٣٦]

كافور اندكي و بپاkيند و كنند گ[بتر اندر سماق كه است آن چشم, محافظت اّما
در سائيده گ[ب به مازو و ترش انار تخم آب و گشنيزتر آب و بچكانند/ گداخته درو
هر از اقاقيا و مامثيا شياف و صبر و حضض و دارد/ نگاه آبله از را چشم چشمچكانيدن,
گشنيزتر آب به و سازند شياف بيخته و كوفته را همه دانگ, نيم زعفران, و درمي يك
اندر كافور باشد, آمده پديد آبله ا@گر و دارد/ عمل همين سازند ط[ چشم بيرون و بسايند
يا باشد سرخ چشم و ندهد سود تدبيرها اين هرگاه و چشمچكانند/ به و كنند حل @گ[ب
هر و كنند حل گشنيز آب به كافور و اصفهاني سرمة باشد, كرده بثورظهور چشم برسياهِي
او استعمال ا@گر خاصه تمامدارد; نفع سائيده گ[ب با وسرمه اندرچكانند/ چشم به لحظه
باشد آمده بر چشم در بثور كه را آن عورت[در] شيِر به ابيض شياف و افتد/ اتفاق اول
ـ گويند راجحوظ آن و ـ امت[ء از ميشود آمده بر چشم كه بدانند هرگاه و است/ سودمند
به سرب تختة و گذارند پشت بر رفاده چشم, در مذكوره ادويه استعمال از بعد كه بايد
گاه گاه و دارد نشانده فرو را چشم تا بندند بر عصابه به و نهند رفاده باkي چشم اندازة

بربندند/ باز و گشايند همي
قطرهبچكانند چند لحظه هر تنها سركة يا گ[ب و سركه كه است آن بيني محافظت
را آن و سازند شياف غوره آب و ماميثا شياف و صندل ا@گر و نمايد/ استنشاق بيمارخود يا
يا گل روغن و دهد/ نفع چكانند بيني در يا فرمايند استنشاق و بسايند آب يا گ[ب با

است/ سودمند ماليدن بيني اندرون و كافورچكاندن قدري با مورد روغن
حـصبه, و جـدري تب تـحقيق و آبـله ظـهور مجرد به كه است آن حلق محافظت
غرغره خرنوب شربت به و ساعت هر برد فرو او آب و بخايد دانه با انار كه بفرمايند
تغرغر بدان و بپاkيند و بجوشانند گ[ب در مقّشر عدس و گلسرخ و سماق ا@گر و نمايند/
گ[ب ا@گر خاصه دارد تمام نفع سختسرد, آب به تغرغر و باشد/ صواب سخت فرمايند,

است/ سودمند توت شاه رب و انار رب نيز] [و كنند/ مخلوط] [يعني يار او به
و باشد درشت آواز و سينه و شود ظاهر بدن در آبله كهچون است آن شش محافظت
دارد/ تمام نفع كه بليسانند وشكر مسكه اندك اندك نبود, نرم طبع و نباشد قوي حرارت
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بادام و بدهند بادام روغن و قند و بهدانه لعاب و اسبغول لعاب باشد, قوي حرارت ا@گر و
شيرين, كدوي تخم مغز صفت: است: مفيد لعوق اين و دارد/ سود داشتن, دهان در @كوفته
بيخته و كوفته جزو, كتيرا,يك و جزو سه قند, جزو; يك كرده, سپيد بادام مغز جزء; دو
صمغ باشد,بگيرند نرم طبع ا@گر و بليسانند/ و بسرشند بهدانه لعاب به يا اسبغول لعاب به و
به و كرده بريان نشاسته و كرده بريان خيارين تخم مغز و كرده بريان بادام مغز و عربي

سازند/ لعوق و بسرشند كرده بريان اسبغوِل لعاب
و گلسرخخشك و ارمني گل و ماميثا شياف و صندل كه است آن مفاصل محافظت
مفصلها] [يعني بندگان بر و چكانند برو سركه اندكي و بسايند گ[ب به كافور اندكي
بعده آيد بر او ريم تا بشكافند زود آيد, پديد بزرگ خراجي بندگاه بر ا@گر و نمايند/ ط[ء

نمايند/ جراحت اندمال تدابير آن] از پس [يعني
هر باشند ميداده بهي رب و طباشير قرص و مورد شراب كه است آن امعا محافظت
نهد, كمي به رو تن ظاهر از آبله چون كه زيرا افتد; انحطاط اندر آبله چون خاصه وقت;

باشد/ ضروري آنها رعايت وقت اين در پس ريزد امعا به ماده بقية كه باشد @گاه
حرارت آبله, سبب كه دانست بايد حصبه: و آبله خداوند شراِب و طعام اندر فايده: [٤٣٧]
و اطعمه بهترين پس بجوشاند; را آن و كند اثر نا@ك رطوبْت خوِن اندر كه است غريبي
عدس پوست جويا پوست داردچون بهخشكي ميل سردي با كه باشد چيزي وي در اشربه

آميخته/ ريواج آب به يا غوره آب به يا ترش انار آب به
پوست عظيمنبود, سخت وحرارت باشد درشتي حلق و سينه در و بود طبعخشك ا@گر
و سينه و عظيم حرارت و بود نرم طبع ا@گر نمايند/ منع ترش اشربة و دهند جّ[ب يا جو
ا@گر و دهند/ قابض طباشير قرص با و نمايند بريان باره ديگر را پوست نباشد, درشت حلق
طبع نرمي كه آنجا و باشد/ روا بخورانند آميخته نبات قدري با] [را طباشير و عربي صمغ
باشد برابر سه هر كه خشخاش تخم و دانه انار و كرده بريان ازكشك كشكاب بود, مفرط
خشخاش تخم و بريان ازكشك نيايد, خواب و بود درشت حلق كه آنجا و سازند/ مرتب
نوع هر حسب بر [يعني وقايه حسب به صنايع ديگر و آميزند/ دانه انار و پزند @كشكاب

است/ حاذق طبيب راي بر موقوف بيماري]
كه بود سوخته صفراي بسياري او سبب و باشد تباهتر و كمتر حصبه مادة كه آن از
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تيزِي و خشكي با تا باشد وتر سرد وي در شراب و طعام بهترين پس كند, تباه را خون
غوره آب به را لعاب و كشكاب چون آرد; ص[ح به را وخون كند برابري صفراِيسوخته
آب و تربز آب و كشكاب و العبه استعمال كه داد بايد آميخته آن مانند و ترش انار آب يا
بـود, درشـتي حـلق در ا@گـر اّمـا دارد/ ضـرر بيحموضات آن امثال و كدو آب و خرفه
در كه است همان تدابير باقي و فرمود/ بايد ج[ب با جو پوست و داد نبايد حموضات

شد/ گفته آبله
چـون حصبه در او مضرت كه گفتهاند و كردهاند منع حصبه در ترنحبين كه بدانند [٤٣٨]
آب و بنفشه وكذلك ميفزايد/ قراري بي و غثيان و تاسه و را محرور است عسل مضرت

ميآرد/ تاسه و غثيان كه ندهند حصبه در لب[ب
كمتر آيد بر ا@گر و مانند محفوظ مرض اين ابت[ي از اصحا@كه احتياط اندر فايده: [٤٣٩]
باشند ساله چهارده كه را جوانان يابند, در سال فصلهاي در آبله ظهور آثار هرگاه باشد:
يا نمايند حجامت باشد ساله دوازده از كم كه را آن و كنند فصد باشد برنيامده آبله و
كه بدانند و آرد/ عمل به شد گفته وبا از كردن باباحتياط در هرچه و فرمايند زلو ارسال
اسبغول و آن جز @و وسكنجبين عّناب شربت چون شربتهايخشك و بالقّوه سرد طعاِم
تمام نفع آنخوردن غير و كافور قرص و طباشير سفوف و كدو شراب و آن مانند و وشكر

است/ سودمند كردن غسل بدان و نشستن سرد آب در و دارد/
و شـير از را نـابرآورده حصبه و جدري جواناِن و كودكان اّيام, درين كه است kزم
افـزا خـون و گرم چه هر فوا@كه و گرم اطعمة از آن جز و بادنجان و گوشت و شيريني
و تـعب از كـذلك و نمايند/ منع انگور و انجير و عسل و خربزه و خرما از بودخاصه
ايسـتاده آبهـاي خوردن و غبار و آتش و آفتاب حرارت م[قات و جماع و رياضت
سرد بقول و ندارند روا طبع قبِض و گاه گاه كنند نرم را طبع فوا@كه آب به و فرمايند/ احتراز

خورد/ نبايد تره و ترشي بيامتزاج گوشت و دارد نفع حموضات و
و يـابد] بـهبود [يعني شود نغز خود به خود برآيد, آبله چون كه باشد بسيار فايده: [٤٤٠]
بدين كه بود گاه و نيفتد خشكريشه وتدبير او كردن خشك و آبله پزانيدن به حاجت
تدبير مع ساختن زايل وخشكريشه كردن وخشك پزانيدن تدبير و آيد/ حاجت تدبيرها
ظاهريه امراض ضبط باب در شد خواهد گفته حصبه و جدري مقالة در آبله, نشان زوال

تعالي/ ا� انشاء
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/Comatose fever القانون: قاموس /١

غشي��١ حمي اندر [ششم]: مقالة [٤٤١]

است: نوع دو وي و آورد/ وضعف بيهوشي كه تبي يعني
افتد خام بلغم از كه آن اول: نوع [٤٤٢]

آيد, تب وچون آرد تب و گردد عفن و شود افزون بدن در خام بلغم كه باشد چنان اين
و ُكـند سرد را روح و ريزد او حوالي و دل جانب به آن از قدري و نمايد حركت ماّده
رو غشـي معده فم ضعيفي سبب به كه باشد و افتد/ غشي و شود مقهور قوت بالضّرور,
ضعيف معده فم هم كه آنجا و باشد/ خالي كمتر معده فم ضعيفي از بلغمي تبهاي و نمايد

السببين/ kجتماع باشد; قوي سخت ريزد, بردل ماده هم و بود
وبردوِر بود پيدا روي در تهّبج و بدن در ترّهل كه است آن بلغميه غشية حمي ع�مت
گاهي و بود رصاصي ا@كثر و نماند حال بريك او صاحب روي ورنگ كند دور بلغمي تب
و هيجان وقت گردد تيره چشمها و سبزي به گاهي و سياهي و كبودي به مايل گاهي و زرد
و باشد توتخورده شاه كه نمايد كسي لب مثل او ولب رود] فرو چشمها [يعني رود اندر

آيد/ ترش آيد قيء ا@گر و آيد پديد نفخ و درد پهلو سرهاي در
نيز او ادوار و آرد غشي حمي و شود بلغم به مخلوط غليظ صفراي كه بود گاه انتباه: [٤٤٣]

دهد/ گواهي برآن صفراوي تركيب آثار ديگر و احشاء سوزش اّما باشد بلغمي مثل
اندامهاي در ا@گر خاّصه است عوبت الصُّ شديد تب اين تدبير كه دانست بايد ع�ج:
ع[ج و نيست] بهبودي اميد [يعني نبود مرجّو ف[ح صورت اين در كه باشد ورم اندروني
و گذارند وا طبيعت بر كار ا@گر كه است آن تب اين ع[ج صعوبت وجه و نباشد/ مدخل را
غذا فقدان وجود با طبيعت قوت خام, و است بسيار ماده كه آن از دارند, باز غذا و دوا از
درست هضم كه آن از شود, داده غذا ا@گر و گردد/ باطل بتمامه قوت و نمود نتوان آن دفع
از كنند, كمتر رفق به را ماده خواهند ا@گر و گردد/ تب مادة مدد و نيابد هضم نباشدنيك
بود نتوان ايمن و نشود حاصل مطلوب العمل ضعيف دارو از است بسيار و خام ماده كه آن
و كند/ حبس و سازد مسدود را وروح تنفس منفذهاي و نيايد بر و آيد حركت به ماده @كه
خلط و كرده نا استفراغ كه زيرا نكند; كفايت قوت فرمايند, قوي استفراغ خواهند ا@گر
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برآيد/ نايافته نضج ماده و آيد حركت در خلط كه آن جاي افتدچه همي غشي ناجنبانيده
ديگر چيزي ساده ماءالعسل جز به روز سه تا تب شروع از كه است آن سزاوار پس
آن از قويتر ا@گر و نباشد چاره نخود و جو كشكاب از بود, ضعيف قوت ا@گر و ندهند
به الّضعف عند و داد توان كرده ثريد ماءالعسل اندر يا جّ[ب اندر نان قدري مطلوبشود,
خوف كه تا داشت نشايد باز بود, مجيب طبع كه آنجا و مينمايد/ غشي دفع دادن, مثلث
قليلالحّدتچون نرِم حقنة به رودهها نخست بود, قبض طبع كه آنجا و نشود/ قوت سقوِط
تلطيف كه آن از تب اين ع[ج قانون و كنند/ پا@ك باشد اندكينمك او در كه چغندر آب
الحّدت قليل و ملّطف كه بايد اغذيه و اشربه از دهند هرچه گرمشود, كه آن بي است ماده
توان بيشتر و كمتر مزاج, و مرض و فصل حرارت حسب به ملّطفات, حّدت تقليل و باشد/

@كرد/
لطيف خلط تا مختلف و درشت دستهاي به است بدن مالش درينجا تدابير بهترين
و تازه كنجد روغن و خيري روغن نيايد, خوش مالش بيروغن كه را آن و بيآفت/ شود
و ميشايد/ ماليدن قسط و گل و زيت روغن چون نباشد سرد و نبود قبض درو كه آن جز
آن] از پس [يعني بعده مالند فرو قدم تا زانو از ساقها نخست كه است آن مالش ترتيب
به فوق از سينه و پشت آن از پس كف تا دوش از دستها آن از بعد زير به kبا از رانها
كه مرتبهيي به ُكنند همي شد گفته كه طريقي به پايها مالش به نمايند رجوع باز و تحت
بيمارييك گار روز كه بايد چنان و گردد/ هوش بي بيمار كه باشد بيم و شود پوستسرخ

خواب/ در نيمه يك و رود مالش در نيمه
و شايد/ گرمي به مايل بود سرد هوا ا@گر و بايد معتدل سردي و گرمي در او مسكن
معتاد بدان ا@گر مريض و كرد/ بايد منع سرد, آب و زيان ومفرط, دارد نفع معتدل خواب
آب به سكنجبين زمستان, در و دهند آميخته سرد آب به سكنجبين باشد, تابستان و بود
گرمابة و نخورانند سكنجبين جز به آب هيچ بود ممكن تا و داد بايد تنها گرم آب و @گرِم
عسلي وسكنجبين دارد/ ُكّلي نفع كه بفرمايند بود, آسان قيء كه را آن و است/ مفيد معتدل
فصل ا@گر است سودمند دادن صباح هر زوفا بايكدرم عسل آب و كرفس تخم درم بايك

نباشد/ گرم سخت
خام مادة بيماري, سبب كه زيرا نيست; روا وجه هيچ به مرض اين در فصد فايده: [٤٤٤]
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شود/ باطل هضم و گردد خامتر خلط و شود سرد تن اخراجخون, از و است
روا ع[ج هيچ بلكه نباشد رخصت قيء و مثّلث بود, آماس باطن در كه آنجا انتباه: [٤٤٥]
غيب پردة كشيدن ع[ج از دست كه آن از وليكن است; مفقود نجات اميد كه زيرا نبود;
ايـن تدبير گشتن, ا�> روح من <kتئاسوا مورد و ساختن نااميد را بيمار و است دريدن
ا� علي ك� تو بود, اوفق غشي به و اليق ورم به چه آن كه است طبيب رأي بر موقوف

كوشد/ همي قوت رعايت در و باشد مينموده استعمال
افتد صفرا از كه غشيه حمي اندر دوم: نوع [٤٤٦]

حركت عند و نمايد سّميت به ميل و گردد عفن و شود رقيقتر صفرا كه باشد چنان اين,
آرد/ غشي و ريزد دل به سميه مادة آن از قدري تب حرارت از ماده

در و گرايد kغري به زودي به بدن و آيد غّب دور به ا@كثر در كه است آن او ع�مت و
احـوال اندك, مدت در و نمايد رو نبض و قّوت سُقوط و فتور نوبت دو يا نوبت يك
حرارت غايت در كه گرم ابداِن در ا@كثر تب, اين و است/ سالها بيماِر كه شود چنان مريض
به و گردد حادث صفراوّيه سمية رقيقة مادة از كه غشيه وحمي شود/ عارض بود يبوست و
باشد/ ورم وجگر معده در ا@گر خصوصا باشد; ومهلك ردّي كند, ساقط قوت روز سه دو
بود/ اسلم واقعشود, استفراغكثير يا بيخوابي يا فايده:حميغشيهكهبهسببغموهم [٤٤٧]
شربت و خيارين تخم و آبخرفه و بدهند انارين آب به ماءالشعير لحظه هر ع�ج:
و صندل سينه, بر و كرده/ سرد برف بر خاصه بخورانند; فوا@كه و صندل و سيب و بهي
رياحينخوشبوي و اندازند فراش در پاشيده گ[ب روي بر بيد برگ و نمايند ضماد @گ[ب
آب به بود, قبض طبع ا@گر و طيبه/ روايح به بيارايند را مسكن و ببويانند عطره فوا@كه و
انار آب در نان رسد, قريب نوبت وقت چون و نمايند/ حقنه كرده سرد كدو آب و شعير
معده ترشِي جهت همه از تا بخورانند لقمه چند كرده تر ريواج يا ليمو آب در يا ميخوش
افتد غشي وچون نمايد/ تام منع كه باشد و گردد صفرا انصباب كثرت مانع و دهد قوت را
شـديد تب ا@گر و كرده/ رقيق انداخت بايد حلق در كرده مذكورتر چيزهاي به نان نيز
سرد يخ و برف بر دهند چه هر اشربه از و داد بايد آن مانند و كافور قرص بود, الحرارت
و معده در كه آنجا و نمود/ بايد استعمال است مذكور محرقه در هرچه و داد بايد @كرده

آيد/ موافق شفا تقدير به كه باشد تا كرد بايد تدبير او حسب به باشد, ورم جگر
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/Hecti fever القانون: قاموس /١

دقي��١ حمي اندر فصلسّوم: [٤٤٨]

رطوبات افناي و آويزد دل ُخصوصا اصلي اعضاء به غريبه حرارت كه است آن وي
يكي هرگاه كه است رطوبت نوع سه مردم تن در كه دانست بايد و نمايد/ بدن طبيعّية ثلثة
كه آن از و است <هزال> [و] <هذو> لغت در <دق> معني و آيد/ پديد دق شود خارج آن از
گشته/ مسمي نام بدين دارد, kزم kغري و هزال و ميباشد نرم و هاذي تب اين حرارت

رگهاي اندر شبنم برساِن كه است رطوبتي نخستين, ثلثه: رطوبات ذ@كر در فايده: [٤٤٩]
بدل غذا, فقدان عند كه است آن وي منفعت و است پرا@كنده اصلي اندامهاي همة و صغار
هنوز ليكن گشته مانند بدان و باشد آميخته اعضا به كه است رطوبتي دوم, شود/ مايتحلل
مفرط رياضت اتفاق و قويه حرارت وصول عند رطوبت اين و باشد نيافته تام انجماد
شـده سرشته بدان اصلي اندامهاي كه است رطوبتي سّوم, ميرود/ تحليل به و ميگدازد

است/ آن از تن همة اجزاي پيوستگِي و است
رطوبت اطبا و گردد/ باطل اعضا همه اجزاي پيوستگي شود, فاني رطوبات اين هرگاه
در كه روغني به را دوم رطوبت و است چراغدان در كه روغن به دادهاند تشبيه را اول
است/ آن از پليته اجزاي پيوستگي كه روغن به را سّوم رطوبت و باشد خورده اندر فتيله
روغـن كـه بـاشد چـنان دل حوالي از خاصه شود كم تن از نخستين رطوبت هرگاه پس
اندر پليته كه روغني كه رسد حد بدان كار و گردد ُگسسته مددفروغ و شود چراغدانخرج
ليكن پذيرد ع[ج زود وي و است دق نخستيِن درجة اين, و شد خرجخواهد است خورده
حمي به دارد مشابهت حالت اين در دق كه زيرا دانست; توان مشكل وقت درين را دق
كه باشد چنان هميشود, دومخرج رطوبِت هرگاه اّما شد/ گفته لثقه در بينهما فرق و لثقه
ذبول, و گويند ذبول را دق وقت درين و است دق دوم درجة اين و شود صرف پليته روغن
ع[ج بود, آخر مرتبة به چه آن وآخر; ميانه و اّول دارد: مرتبه سه و دانست توان آسان
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خرج سّومي رطوبت هرگاه اّما شود/ به دشواري به باشد, اّول و ثاني در چه آن و نپذيرد
اين در شود نيست دارد پيوستگي بدان پليته اجزاي كه رطوبتي كه باشد چنان گيرد, شدن
ع[جپذير وجه هيچ به [و] @گويند معنيشكننده] [به <محشف> و <مفّتت> را دق حالت,

ا�/ ماشاء kّا نباشد;
را آن و شود متكون مني از كه آن يكي است: گونه دو اkجزا متشابه اعضاي كه بدان [٤٥٠]
وتر و عصب و رباط و غضروف و است استخوان وي و گويند <منوّيه> و <اصليه> اعضاي
و شحم و است گوشت وي و گردد متوّلد خون از كه آن دوم, أورده/ و شرائين و غشا و

نامند/ <دمّويه> اعضاي را آن و سمين
اسباب باديه/ اسباب از يا ميشود عارض سابقه اسباب از يا دق تب كه دانست بايد [٤٥١]
و ورمّيه وحمي يوميه وحمي الغب شطر و سينه گرم ورم و است محرقه تب سابقه,چون
باز دل به حرارت كه آن غير و عفنّيه حميات از آن جز و شش و جگر و معده حرارت
ماءاللحم بيمار غشي و قوت ضعف عند اضطرار روي از طبيب كه است جمله ازين و دهد
باديه, اسباب اّما انجامد/ دق به مرض و شود گرم دل سبب بدان و المسك دواء يا دهد
وقت در كشيدن بسيار جوع و مفرط خوابي بي و تعب و غضب و هم و است غم چون
كند گرم را دل كه باديه اسباب از آن جز و بود وخشك گرم او مزاج كه را كسي و شباب
ميباشد; انتقالي ا@كثر در دق تب كه نماند پوشيده و است/ دل دق, مبداء كه زيرا غايت; به
به كه بيآن آويزد اعضا به نخستين غريبه حرارت كه است دور] [يعني مستبعد كه زيرا

باشد/ آويخته روح يا خلط
خمس با وي تركيب بدترين و گردد مركب عفينه حمي با گاه و بود مفرد گاه تب, اين

است/ سبع يا سدس يا
بود متواتر و ضعيف و صلب نبض كه است آن مرّكب غير يعني مفرد دِق تب ع�مت
و نباشد آ@گاه سخت تب از بيمار و بود kزم آهستة تب, و باشد ثابت حالت يك بر و
گرمتر دارند, نهاده زماني دست چون اّما نبود گرم سخت گذارند وي بدن بر دست هرگاه
وي در پوسته] پوسته [يعني جريش و دهنيت كنند, نظر تفّحص به ا@گر را بول و نمايد
غـذا بـيمار هــرگاه كــه است آن دق تب عــ[مات درستتــرين و گــردد/ مــحسوس
به مدقوق حق در طعام پس نمايد عظم به ميل اندكي و گردد قويتر نبض و خورد,ظاهرتر
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كه باشد بسيار و دهد مدد را چراغ فروغ اندازند چراغدان در چون كه باشد روغن منزلة
ه[@ك را بيمار و نمايد غذا منع ميشود, ظاهر غذا از تب كه آن بر نظر جاهل طبيب

سازد/
اّما مينمايد, روي دراحوال تغير غذا تناول از بعد نيز تبهايديگر در ا@گرچه انتباه: [٤٥٢]
از بعد تبهايديگر در كه است آن وي و است: بسيار فرق تبها وديگر دق تب تغير در
زيادت نبض اخت[ف و اطراف برودت و اعضا گراني و تكّسر و تب درازي و فراشا اغتذا
و نباشد/ مركب ديگر تب با كه شرطي به نباشد هيچ تب شدن ظاهر جز دق, در و شود
از و گشـتن@ مشـتّد عـفنيه نـوبت بـه و است دق] [يعني هاذيه تب دوام تركيب, نشان
كه هر با چنان هم و بود/ عروق از خارج عفنيه مادة ا@گر نابودن خالي نافض يا قشعريره
حرارت و شود اوليخرج رطوبت هرگاه كو دانست توان وي خاصه اعراض از شود مركب

ميگردد/ مسّمي <ذبول> به وقت اين در دق آويزد, ثانيه رطوبت به
و آيـد پـديد خشك رمـِص و رود انـدر [فرو] چشمها كه است آن ذبول, ع�مت
و گردد كشيده پيشاني پوست [و] نشيند ته در صدغها و گردد ظاهر استخوان سرهاي
چشمها و گران و گرفته] غبار [يعني مغبود كه ماند بدان و برود پوست از تازگي و رونق
و گردد ُخرد و تنگ گوشها و شود گردنباريك و بيني سر و ماند آلود خواب چشِم به
درازتر موي و نمايد ظاهرتر جريش و دهنيت بول, اندر و آيد بر سينه واستخوان حنجره
است آن اّول درجـة بـه ذبول كه تا پس افرازد; بر كتفها و افتد وي در شپش و @گردد
دوم درجة به كه تا ميگردند زيادهتر چنان هم و ميآيند پديد كمتر نيز مذكور نشانههاي
و گيرند ريزيدن موي آيد, در سّوم درجة به و نمايد تجاوز دوم درجة از هرگاه و رسد
و باشد مواصلت قرب نشان اين, و نماند هيچ واستخوان پوست جز به و شوند كج ناخنها
پوشيده گوشت به استخوانها و بود باقي قوت و تازگي وخون گوشت از بقيه[يي] كه مادام

باشد/ مستقيم ف[ح رجاء و ص[ح اميد باشد,
و نشـود ظـاهر گساريدن نشان و گذرد در روز شبانه سه از يوم حمي هرگاه تنبيه: [٤٥٣]
وجه در صفرت و بايد را تب آن كه شود آن از بيشتر تن اّماخشكي نگردد زياده حرارت

است]/ بازگشت[نموده دق به يوم حمي كه دانست بايد نمايد, روي [بيمار]
نفرمايند تمهل و كوشند ع[ج در زودي به است دق تب كه شود متحقق هرگاه ع�ج:
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پنج از است كوشيدن ترطيب و تبريد به وي تدبير و پذيرد/ ع[ج زود ابتدا در تب اين @كه
كار به تمريخ و آْبزن و گرمابه دوم, آراستن/ مفرش و مسكن و خانه هواي يكي وجه:
دادن/ مناسبه داروهاي و شربتها چهارم, ريختن/ اعضا بر و نوشانيدن شير سّوم, بستن/

آيد/ گفته عليحده فايده به وهريك خورانيدن موافق غذاي پنجم,
مسكن به بود, تابستان فصل ا@گر مفرش: و مسكن و هوا تدبير اندر [اول]: فايدة [٤٥٤]
آب خانه بن در ا@گر و بدارند/ را بيمار بود شمال وزش] محل در [يعني مهّب كه خنك
و بدارند آنجا را بيمار نهاده آب روي بر سرير يا بگسترند آب لب بر بستر باشد, جاري
و سـازند نـرم كـتان جامه از بستر و باشد/ نيك غايت به ُكنند, بيشتر ترطيب و تبريد
هفته هر [از] بعد و بود كتان به محشّو كه است تازه] [يعني طرّي حصير بستر, بهترين
و گلها [يعني اسپرغم و باشد/ نرم تا برند كار به زده ندف را همان يا كنند تازه @كتان
توده توده يِخ و برف و كافور و گ[ب و صندل و نيلوفر و بنفشه چون سرد هاي رياحين]
كرده پر گرم نيم شيرين آب به ك[ن ك[ن طغارهاي او گردا@گرد و دارند نهاده او پيش
آب و گ[ب و صندل به وخرقهها بجنبانند بهآهستگي كرده كتانتر بادبيزنهاي و بدارند
سينه بر و بياkيند بنفشه روغن و گل روغن و حيالعالم آب و برگخرفه آب و @گشنيزتر
و گذارند بهار هميشه وديگر, بردارند شود گرم خرقةموضوعه وچون كتفهابگذارند و
كرت سه دو از روزي شبانه در و نباشد معده فم بر طعام كه شايد وقتي اينخرقه استعمال
نفس ضيق تنقس اعضاي بر تبريد افراط كه زيرا نبرند; كار به زياده مرتبه] سه دو [يعني
را خرقه بلرزد, بيمار نزار تن مبرده خرقة استعمال از كه آنجا و بگرداند/ [را] آواز و آرد
و دست و پاي كف و ناف و پشت تدهين و برند/ كار به كرده گرم نيم و آلوده مبردات به

دارد/ تمام نفع شيرين كدو تخم مغز روغن و بنفشه روغن به مقعد و گوش و بيني
نرم و شسته كرباسهاي از بستر و بايد معتدل خانه[را] هواي باشد, زمستان فصل ا@گر
فصول حسب به مريض كسوت و است]/ شايسته [يعني شايد بود بسيار پنبه به محشّو و

شسته/ و نرم كرباس سرما, در و توري و كتان گرما, در مث� نمايند; اختيار
و خوش آبْزن, و حّمام كه بايد تمريخ: و آْبزن و استحمام تدبير اندر [دوم]: فايدة [٤٥٥]
نشايد حد بدان حّمام گرمي و باشد بيمار مرغوب كه بود چنان آب گرمي و باشد گرم نيم
و كدو برگ و نيلوفر و بنفشه درآب, ا@گر و آرد/ عرق و نفسبگرداند و كند گرم را دل @كه
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نيم جو قدريكشك و بتراشند كدو ا@گر و باشد صواب غايت به باشند, پخته كاهو برگ
كشكـاب نـخست نـمايند, اسـتحمام عزم هرگاه و دهد/ سود نيز پزند آْبزن اندر @كوفته
در بدارند قدر همان و نشانند آْبزن در و برند حّمام به كرده صبر ساعت دو و خورانند
سرد آب در را مريض استحمام, از بعد و پذيرد/ وتري شود نرم پوست كه آبزن و حّمام
در كه نبايد آن از بيش آب سردي و آرند برون بيتوقف چنان هم و گردن تا دهند غوطه
حّمام كهحرارت است آن استحمام [از] بعد سرد آب به آوردن در نفع و ميباشد/ تابستان
حّمام از كه رطوبت سبب بدان و آيد اعتدال به مفتوحه مساّم و آيد باز قوت و شود زايل
روغنهاي سرد, آب از آوردن بر [از] بعد و نيابد تحليل بود كرده كسب او بدن آْبزن و
بايد و بمالند يعني نمايند تمريخ بادام مغز و كدو مغز و نيلوفر و بنفشه روغن مرّطبهچون

باشند/ ميماليده كرده درهم آب به روغن @كه
گوشت هنوز كه است سزاوار را كسي دادن غوطه سرد آب در استحمام, از بعد انتباه: [٤٥٦]
آبي به استحمام [از] بعد كه است آن سرد آب اندر آوردن در طريق و باشد/ لختي تنش در
هم و بود كمتر آن از او گرمي كه آبي به پس آورند در باشد حّمام آب از كمتر او گرمي @كه
نفع و رسد سرد آب به نوبت كه تا ميآورند در سردي به مايل آب به تدريج به چنان
نرم چيزي تدهين, و سرد آب در آوردن در و استحمام از پس و گردد/ مترتب بيمضرت
ا@گر و برشت/ نيم بيضة زردة با تازه دوغ يا سازند جو ازكشك كه حسوي بخورانندچون
تمام نفع برند آْبزن و حّمام به ديگر يكبار ساعتبگذرد, چهار چون غذا تناول [از] بعد
كه حدي به نرسد بيمار به حرجي هيچ آْبزن به نشاندن و حّمام به بردن در كه بايد و دهد/
ٕازار دوطرف هر از و بنشانند ٕازاري ميان را آن كه بايد يابد, تصديع آمدن در آبزن در ا@گر
و گذارند فرو و آرند بر بار سه دو چنان هم و نشانند فرو گردن تا آب در و بردارند @گرفته

نيفتد/ ضعف تا آرند برون زود
است شرايط به مشروطه دّق در اينها استعمال دوغ: و شير تدبير اندر [سوم]: فايدة [٤٥٧]
با تبيديگر كه آن اّول, شرط باشد: وبال باعث و م[ل موجب آننكنند مراعات ا@گر @كه
كـه آن سـّوم, نبود/ پذيرد عفونت كه افزوني مادة تن, در كه آن دوم, نباشد/ مرّكب دق
چنان بيمار طبع كه آن چهارم, نباشد/ دارد ضرر را آن دوغ و شير كه عارضيديگر جزدق
در را شير كه چيزي تشرب [از] بعد كه آن پنجم, كند/ بسيار اط[ق شير شرب از كه نباشد
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نمايند/ منع ببندند معده
چند شيرخر, در و است/ بز شير پس خر شير پس زنان شير مدقوق, به شيرها بهترين
و جـوان و تـندرست و بـاشد گـذشته مـاه چـهار او زادِن از كه آن يكي, است: شرايط
نباشد گنده سخت او سرگين كه است آن حيوانات هاضمة قوت نشان و باشد/ قويالهاضمه
پر گرم آب به كاسه كه است آن شيرخر دادن در دوم بود/شرط معتدل وتري درخشكي و
بـيتّمهل چـنان هم و بدوشند آن در شير پس بگذارند چيني پيالة كاسه آن در و @ُكنند

دهد/ ضرر نكنند شرط دو اين رعايت ا@گر و بنوشانند/
و دهند نيمسكرجه اّول, روز كه است آن دهند مدقوق به كه شير هر ترتيب و تقدير
كه چنان روز هفت تا كنند زياده نيمسكرجه چنان هم روز هر و يكسكرجه دوم روز
و كاهند نه دارند قدر همان به روزديگر هفت تا و شود داده نيم و سهسكرجه هفتم, روز
ُگويدُچون <جالينوس> و كنند/ كم نيمسكرجه روز هر آن] از پس [يعني بعده و افزايند نه
بود تشرب از پيش كه آن نسبت به ا@گر ببينند: بيمار نبض ساعتبگذرد, شيريك دادن از
ديگر روز پس باشد شير ناشدن تباه و گواريدن نيك دليل نمايد, عظم به مايل و قويتر
باشد شير شدن تباه دليل نمايد, متواتر و صغير يا مختلف و ضعيف ا@گر و داد/ بايد زياده
آثار و حرارتي هرگاه شير تشرب اثناِي در چنان هم و كرد/ بايد توقف دادن شير در پس
و تربز آب و خيار آب آن, عوض به و دانست بايد واجب شير از منع گردد محُسوس تپي

داد/ بايد كافور قرص و خرفه تخم آب
ميوه آب و بنفشه شراب و آلو شراب به كند, تولد عفونت دادن شير از كه آنجا انتباه: [٤٥٨]

باشد/ روا كردن نرم را طبع
تفاريق به داد خواهند كه قدر آن كه است آن نگردد پنير معده در شير كه آن احتياِط
جا آن و است عسل از بهتر كهشكر گفتهاند و آميزند وي در عسل و قدرينمك و دهند
داده شير كه روز آن و آميخت بايد اندك نيز وشكر انداخت نبايد نرمبود,نمك طبع @كه
جزو ا@گريك كه آنند بر گروهي و نيز/ ترشي از و دارند باز ماهي از داد, ياخواهند باشند
و افكنند شكر پس آيد باز نيمه به تا بجوشانند و آميزند باران آب جزو دو باشد, شير
آن عوض به و داد نبايد شير آرد, ضعف و باشد نرم طبع كه آنجا و دارد/ تمام نفع بدهند
يا طباشير قابضچون چيزي و داده تاب آهن به باشند كرده جدا وي از كهمسكه تازه دوغ
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و شير با كتيرا درم يك باشد, سرفه دق تب با ا@گر و ُكند/ قبض تا داد بايد افكنده طراثيث
باشد/ او حال مناسب كه آن جز و دارند دهن در صمغ و بليسانند شكر

و شود جدا تامسكه بپاkيند و بستانند گاو دوغ كه است آن قوق مد به دوغ دادن طريق
سر بر كه آب تا را آن بحنبانند روز نيم گذشتن از بعد و گردد مزه خوش تا نهند روز نيم
درم ده مقدار و بسايند نرم و كردهبكوبند بريان پا@كيزة ناِن پس آميزند هم به جمله آمده
زيادت دوغ درم پنج دوم روز و بدهند شود آغشته كه تا بدارند و اندازند دوغ درم سي در
نان درم ويك ميافزايند دوغ درم پنج روز هر چنان هم و نمايند كم نان درم ويك @كنند
و بكاهند دوغ درم پنج روز هر آن] از پس [يعني بعده و شود سپري نان كه تا ميكاهند
مدتي دوغ اين كه را آن و آيد باز درم ده به نان و درم سي به دوغ تا بيفزايند نان درم يك

كاهند/ درم نيم و افزايند درم نيم نان داد, خواهند بيشتر

تـخم مغز درم; شش سرخ, گل درم; چهار طباشير, آيد: كار به اينجا كه طباشير قرص صفت /١
دو يك هر كهربا, و ارمني گِل درم; سه يك هر خرفه, تخم و شيرين كدوي تخم مغز خيارين,
قرصي هر سازند اقراص و بسرشند اسبغول لعاب به يا الحمل لسان آب به بيخته و كوفته درم,

مثقال/ يك

طباشير��١ قرص با دوغ كند, توّلد عفونتي يا تبي دوغ سبب به كه بترسند هرگاه انتباه: [٤٥٩]
داد/ بايد

كافور قرص دم صبح هر دق: صاحب ادوية و اشربه تدبير اندر [چهارم]: فايدة [٤٦٠]
يـا خيار آب يا كدو آب يا تربز آب يا شيرين انار آب يا خشخاش شراب همراه دهند

بستانند جاري شيرين آب ميان از گويند خرچنگ پارسي به كه سرطان سرطاني: كشكاب صفت /٢
زهومت[يعني تا بشويند و بار چند بمالند خا@كستر و نمك به را او و افكنند بر پايها و شاخها و
ماده سرطان و است/ رسم كه چنان بپزند و اندازند كشكاب اندر پس برود او چرك و بدبويي]
بر شير چون هم سپيد رطوبت زنند, وي در سوزن چون كه است آن او مادگي نشان و باشد بهتر
و بـپزند كشكاب اندر خشخاش و عنّاب آن جاي به نباشد, موجود سرطان كه جا آن و آيد/

دهند/ خوردن به و چكانند بر بادام روغن
وي اندر موصوف سرطان و جو كشك و بستانند كدو آب دهد: سود ذبول اّول در كه كشكاب صفت

بدهند/ و چكانند بر كدو روغن يا بادام روغن و پزند

جّ[ب يا شيرين انار آب يا سرطاني��٢ كشكاب نمايد, طلوع آفتاب وچون جّلاب همراه
يـا عـّناب شربت بگذرد, ساعت چهار چون كشكاب دادن [از] بعد و بنوشانند آميخته
هنگامخواب, و فرمايند/ نوشيدن آميخته سرد آب به درم بيست موازنة خشخاش شربت
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با بادام روغن و وشكر خرفه تخم آب يا عّناب شراب يا جّ[بخورانند و اسبغول لعاب
جّ[ب/ و بهدانه لعاب

انـار آب جز به kّا و نباشد ضعيف معده كه است وقتي مذكوره اشربه دادن انتباه:
داد/ نتوان هيچ شيرين

و خيارين تخم خرفه, تخم شيرين, كدو تخم مغز سپيد, خشخاش تخم خشخاش: قرص صفت /١
سه يك هر حماض, تخم و قبرسي طين طباشير, عربي, صمغ درم; شش يك هر بهدانه, مغز
سازند بريان صمغ و مغزها و تخمها درم; يك كافور, درم; پنج سرخ, گل درم; دو نشاسته, درم;
آب اندر قرص يك بامداد, هر به و درم دو يك هر سازند اقراص و بسرشند بيخته و كوفته و

بدهند/ و بمالند چيني امرود يا بهي يا سيب

و سازند جو پوست از كشكاب و داد/ بايد خشخاش��١ قرص بود, نرم طبع كه آنجا
گل پختن, از بعد و اندازند نيز كرده مخلوط] [يعني يار بهي و س �kا حب قدري پختن در

فرمايند/ خوردن و آميزند آن در قدري ساخته عربيباريك صمغ و ارمني
تخم كرده, بريان بلوط شاه درم; پنج ارمني, گل دارد: باز اسهال كه ديگر قرص صفت
پا@ك درم;زرشك سه يك هر كهربا, و طباشير درم; چهار يك هر گلسرخ, و حماض
شراب يا سيب رب يا بهي رّب يا و است رسم كه چنان سازند قرصها درم, شش @كرده,
عـربي صمغ درم نيم و كرده بريان اسبغول مثقال يك شبانگاه و بدهند/ مورد و امرود
كه تا باشد ميداده سيب يا بهي رب با درمسرطان ويك ارمني گل مثقال نيم و كرده بريان

كند/ قبض را شكم
كه آن جز و دوغ و شير و كشكاب و شربت هرگاه غذا: تدبير اندر [پنجم]: فايدة [٤٦١]
گراني تا خورد تفاريق به اندك اندك كه بايد غذا و دهند/ غذا رود, هضم به شود خورده
او همراه كه است ر مقشَّ بنوماش دارد, سود درينجا كه اغذيه و افزايد/ نه حرارت و نيارد
قلية و خيار قليه و كدو قلية و باشند بيخته و كوفته بادام مغز و كدو و اسفاناج و @كاهو
آن از آب پس نمايند گرمتر آب در پا@كيزه نان ا@گر و رواست/ دادن آن مانند و اسباناخ
باطل را تب حرارت بخورانند, آغشته يخ آب به را كرده] تريد [يعني مترود نان و بريزند
يا بادام روغن با و جاپزند يك كاهو ساق و كدو و سرخ عدس با كه جو كشك و نمايد/
و تـيهو و دّراج مصوص كند, غلبه صفرا كه آنجا و كند/ عمل همان بدهند او مغز شيرة
تازة ماهي و گوساله و بزغاله گوشت از قرص و بزغاله] [يعني ه[م و خانگي مرغ چوزة
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كرده نا شور پنيرتر و دارد تمام نفع برشت نيم بيضةمرغ و باشد/ موافق كرده مصوص ُخرد
و بسيار بادام مغز و وچوزهمرغخانگي دراج به نباشد ترش سخت كه زيربا و نباشد با@ك
و تـربز و رسـيده شيرين سيب و املسي انار فوا@كه, از و باشد/ نيكو كرده چاشني شكر
تـخم و بـادام روغـن و شكـر از كـه حـلوايتـر شـيريني, از و باشد/ روا اندكي عّنابتر
مغز و شيرين كدو تخم مغز نباشد, خشخاشتر تخم ا@گر و است/ موافق سازند خشخاستر
آب و داد نشايد فطير نان و كنند/ آن بدل كوفته بادام مغز و بادرنگ خيار و خيار تخم
الشيخوخه دق به يا بميراند را غريزي حرارت و دارد كّلي زيان البرودت شديد و بسيار

گرداند/ باز
و غبيرا نرمشود, كه وقت هر و نشود نرم طبع تا كرد بايد احتياط باشد ممكن تا انتباه: [٤٦٢]
افتد, غشي كه چنان شود بيقوت و ضعيف مدقوق هرگاه و دارد/ سود بلوط شاه و زعرور

در كرده كباب را سرخي و سازند جدا وي از سپيدي و بستانند بزغاله گوشت اللّحم: ماء صفت /١
از آب تا گذارند نرم آتش بر و بپوشند پاتيله سر و برچكانند گ.ب قدري و اندازند سنگين پاتيلة
تا بيفشارند نيز گوشت و بردارند وي از او آب كه باشد ناپخته هنوز گوشت و شود جدا @گوشت
تا بجوشند كرده پاتيله در باز شده جدا گوشت از كه را آب اين پس نماند گوشت در هيچتري
حفظ بامرا� تا بخورانند و افكنند اندر خشك گشنيز و نمك قدري و گردد خوشتر و پختهتر

نمايد/ قوت

داد/ بايد الّلحم��١ ماء
بسيار تبريد و ترطيب به حاجت بود, اول مرتبة به دق تب ا@گر كه دانست بايد تنبيه: [٤٦٣]
به يافته ذ@كر مشروحا مرّطبات و مبّردات همه اين و انجامد ذبول به كه آن مگر نباشد

نمايند/ اخذ حاجت حسب
دق@الهرم/ و الشيخوخه دق به است مسمي كه پيرانه دق تدبير اندر [ششم]: فايدة [٤٦٤]
تب ذيل در كه رفته آن بر اطبا عادت اّما نيست حميات جنس از مرض اين كه دانست بايد
كه زيرا است; الهرم و حقيقي مدقوق ميان كه مشابهت جهت نمايند ضبط نيز را اين دق
پيران احوال به نارسيده پيري گار روز به و ميماند مدقوق صورت به آدمي مرض, اين در
جوانان كه افتد آن از بيشتر را پيران مرض اين و خوانند/ الشيخوخة> <دق لهذا ميگرايد;

را/ كودكان كه افتد آن از بيشتر جوانانرا و را
عقب چه چنان شود خورده بيوقت سرد آب كه آن يكي, است: پنج الهرم, دق اسباب
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نيامده حال به طبع و بود گشاده مساّم هنوز كه استحمام و جماع عقب و قوي رياضت
محّل, چنين اين در آب كهخوردن زيرا بود; خام ماده هنوز كه عفوني تبهاي اندر و باشد
رطـوبتهاي از بـد بخارهاي كه آن دوم, است/ غريزي حرارت مضعف و قوت مبطل
مذيب كه آن جز و رياضت سبب به كه آن سّوم نمايد/ سرد را دل و آيد دل به فاسده
كه آن چهارم, كند/ غلبه خشكي و سردي باشد, غريزي حرارت مادة محّلل و رطوبات
در كـه آن پـنجم, كـند/ خـرج را غـريزي حـرارت مـادة و افتد اتفاق قويه استفراغهاي
سـردي و بگـردد مزاج سبب بدان و شود نموده استعمال مفرط سردي گرم, بيماريهاي
در و گرم تبهاي در باشد سرد سخت كه خاصه آب افراِط كه باشد بسيار و آيد غالب

شود/ الهرم دق به موّدي دق, تب
گردد/ نتوان تدارك گردد مستحكم چون علت اين بالجمله,

در چه آن و نابودن حرارت و التهاب و بول رقت و سپيدي مذكور, مرض ع�مت
نمودن/ پيران حال به مشابه مريض حال و بودن پيدا شد گفته ذبول

از نيز باشد شده ا@گرمستحكم و نشود مرضمستحكم تا كوشند مزاج تعديل به ع�ج:
آن وي معالجه در كلي قانون و بماند/ ايمن عاجل ه[@ك از بامرا� تا نايستد باز ع[ج
ترنج صباح هر كه باشد چنان اين, و آرند باز معتدل وترِي گرمي اندر را مزاج كه است
زردة پنج ساعت يك از پس و عسل با دهند اندكي مرّبيى شقاقل و مرّبيى زنجبيل و مرّبيى
پس و فرمايند آْبزن و استحمام ساعت دو بعد[از] و زيادهخورانند/ يا نيمبرشت تخممرغ
بـه خـولنجان و زنجبيل و دارچيني درو كه اسفاناج آيد, بر ساعت يك چون حّمام از
kزم خسپانيدن غذا, تناول از بعد و دهند/ باشند پخته فربه مرغ و بره و كبوتر @گوشت
صواب دادن اندك اندك اوقات ا@كثر در عسل و دارند باز بود محّلل هرچه از و دارند

و مشت يك گـندم, كشك و بكوبند كرده پا@ك او پاي و دست و بره سر مذكوره: حقنة صفت /١
خسك, [و] درم هفت بابونه, [و] درم ده شبت, و مشت يك نخود, و مشت يك جو, @كشك
سّوم تا بپزند آب من پنج در را همه و آميزند وي در عدد ده فربه, سياه انجير [و] درم هشت
گاو روغن درم ده و بگيرند آن از استار ده موازنة و بپا6يند پس بماند آن] سوِم يك [يعني حصه
داخل شوربا آب به گداخته سپيد موم درم دو و بان روغن درم پنج و تازه كنجد روغن درم ده و
مـوجود متن در بحث ادامه در مذكور, [طريق شد مذكور كه طريقي به نمايند حقنه و سازند

شناسند/ 6زم بدان تدهين حقنه, [از] بعد و است]

روز سه كه طريق بدين نمودن استعمال سازند��١ بره پايچة و سر از كه حقنه و @گفتهاند/
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روزديگر پنج و آرند عمل به روزديگر سه باز و گذارند فرو روز پنج برند كار به پيوسته
روغن نمايند, استعمال حقنه كه بار هر و نمايند/ تكرار بار چند چنان هم و گذارند فرو
آيد بهبودبوجود هرگاه و است مفيد غايت به كه بمالند اعضا بر خيري و سوسن و نرگس
كبير ترياق و يطوس مثرود و دواءالمسك چون بزرگ معجونهاي نمايد, رجوع قوت و

نيست/ روا وجه هيچ به جماع و دارد نفع
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بحران معرفت اندر فايده: [٤٦٥]
عبارت اطّبا, اصط[ح در و خصمي/ بر خصمي غلبه معني به است يوناني لفظ بحران, [٤٦٦]
خواه شدن; ظاهر عظيم تغير بيمار بدن در سبب بدان و علت با طبيعت كوشيدن از است

بدتر/ حالي به يا بهتر حالي به
است: گونه هشت به بيمار حال تغير كه دانست بايد [٤٦٧]

را اين و نمايد/ خارج بدن از يكبارگي را مرض مادة و آيد غالب طبيعت كه آن يكي,
گويند/ تام> جّيد <بحران

و سازد ه[@ك فيالفور و آيد غالب مرض و مغلوبشود طبيعتيكبارگي كه آن دوم,
گويند/ تام> ردّي <بحران را اين

است/ حاّده امراض به مخصوص ـ ردي يا بود جيد ـ تام بحران
را بـه مـاده هـمگي اّما ُكند نيك بحران و آيد غالب طبيعت چه ا@گر كه آن سّوم,

سازد/ دفع اندك اندك را مابقي بلكه نسازد دفع يكبارگي
را مـاده طبيعت ليكن نباشد ظاهر بر نخستين طبيعت غلبه چه ا@گر كه آن چهارم,

بزدايد/ را مرض و شود ظاهر يكبارگي او غلبة بهآخر, و پزد همي اندك اندك
گويند/ ناقص> جيد <بحران را دو هر اين

طبيعت نسازدبلكه ه[@ك يكبارگي اّما كند بد بحران و آيد غالب مرض كه آن پنجم,
رساند/ ه[@كت به كه تا سازد ضعيف اندك اندك آن از بعد را

اندك اندك بلكه نباشد ظاهر پر او غلبة اّما آيد غالب مرض چه ا@گر كه آن ششم,
ساخته مقهور را طبع و نمايد غلبه عّلت يكبارگي آخر و سازد همي ضعيف را طبيعت

سازد/ ه[@ك
بـه است مسمي آخر قسم چهار هر اين و گويند/ ناقص> ردّي <بحران را دو هر اين

غـير و درهـم طـور بـه آنهـا در مـريض حال زيرا مينامند; مركب را قسم چند <اين ترجمه: /١
م/ /< دفعي] گاهي و است تدريج به طبيعت حركت گاهي [يعني ميكند: تغيير يكدست

ممتزجا>��١/ فيهم المريض حال لتغير المركب يسمي انما <و مركب> <بحران
تدريج به پزد همي را مرض ماده و گيرد همي قوت اندك اندك طبيعت كه آن هفتم,
گويند/ <تحليل> را تغّير نوع اين و عظيم تغير بيظهور سازد دفع را ماده تمامي مدتي به و
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به روز به روز طبيعت و نگردد پخته و شود مستولي اندك اندك ماده كه آن هشتم,
<ذوبـان> و <ذبول> را اين و شود ه[@ك مريض كه تا عظيم تغير بيظهور گرايد ضعف

مزمنه/ امراض به است مختص ذبول, و تحليل و @گويند/
اعضاي از كه باشد بسيار كرد, نتواند دفع يكبارگي را ماده البحران عند طبيعت هرگاه
است انواع او و گويند/ انتقال> <بحران را آن و افكند اعضا ديگر به و نمايد دفع رئيس
آن و است/ بهق و قوبا و خارش و يرقان است, جيد چه آن ردّي: بعضي و بود جيد بعضي
خناق و وا@كله آبله و پارسي نار و نمله و وطاعون دبيله و وخراجها اورام است, ردّي چه
وجع و الّظهر وجع و الورك وجع و تشّنج و دوالي و لقوه و الفيل داء و غدد و برص و
كه گويند ردّي آنش از @كند, امراض] [يعني اع[ل بدين انتقال كه بحران و است/ الركبه
و است حاّده آن از بعضي كه ديگر مرض به بيمار ليكن ميشود دور چه ا@گر مرض اصل
قوت و بود غليظ ماده كه آنجا نميافتدمگر انتقالي, بحران و ميگردد/ مبت[ مزمن بعضي
ميافتد/ تام> <بحران الّدفعبود, قابل و القوام معتدل خلط و قوي قوت ا@گر كه زيرا ضعيف;
نشان و البحران يوم است اضطراب و قلق شدت ـ ردّي يا بود جيد ـ بحران تمامي نشان و

آن/ قلت او, نقصان
آيد/ گفته فايده اين آخر باشد, كهچگونه عضوي هر بحران بيان

و انتها و تزايد و ابتدا ميباشد مرتبه چهار بود, س[مت به كهآخر را مرضي هر انتباه: [٤٦٨]
و بود افتد,مهلك مرض ابتداي در چه آن و نباشد انتها وقت به جز تام, بحران و انحطاط/
آن اندر بيمار است, رّدي ا@گر و باشد ناقص است جيد ا@گر افتد, تزايد وقت در چه آن
است, جـيد ا@گـر پس باشد; تمام افتد, انتهاء در چه آن اّما باشد/ بدحال سخت بحران,
وقت در اّما شود/ ه[@ك يكبارگي است ردّي ا@گر و آيد بيرون خطر از يكبارگي مريض
كه بحراني هر و انتها/ و تزايد و است ابتدا موت, وقت و موت نه باشد بحران نه انحطاط,
و ردائت بر كند دkلت افتد, آن از پيش چه آن [و] باشد س[مت نشان افتد, بحران روز در

طبيعت/ اضطراب و ماده بسياري
يا باشد طبيعت عاجزِي و بيماري سبب به يا انتها وقت از پيش بحران حركت بالجمله
اشـربه و واطـعمه نفساني عوارض چون بجنبانند بيهنگام را طبع كه خارجي سبب به
آيـد پديد ع[مت و باشد متوقع نيك بحران كه روزي در هرگاه و وقت بي و نام[يم
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باشد/ بد سخت
و گويند الباحورّيه> <اّيام را آن و باشد بحران روزهاي بعضي بيماري, گار روز تنبيه: [٤٦٩]
و گويند اkنذار> <اّيام را آن و بود خواهد كي بحران كه باشد دهنده خبر روزهاي بعضي
واقع آن در بحران انحراف, حسب به اّما انذار از نه و باشد باحوري از نه روزها بعضي

گويند/ الوسط> في الواقع <اّيام را آن و ميشود
و هفتم و چهارم است: روز يازده باشد, ونيك تمام و افتد بحران آن در كه روزها اّما
و سي و يكم و سي و هفتم و بيست و چهارم بيست و ويكم بيست و بيستم و چهاردهم
است مّسمي و نه گاهي و باشد بحران گاهي وي در كه آن و چهلم/ و هفتم و سي و چهارم
و سـيزدهم و يـازدهم و نـهم و پـنجم و سّوم است: روز شش الوسط, في الواقع اّيام به
ششم است: روز هشت بود, خطر با و رنج با و باشد ناقص بحران وي در چه آن و هفدهم/
نباشد, بحران وي در چه آن و نوزدهم/ و هجدهم و پانزده و دوازده و دهم و هشتم و
و بيست و ششم و بيست و پنجم و بيست و سّوم و بيست و دوم و بيست است: روز سيزده
و سي و ششم و سي و پنجم و سي و سّوم و سي و دوم و سي و ام سي و نهم و بيست و هشتم

نهم/ و سي و هشتم
و اkصح/ علي باشد روز هشت و سي افتد, نه يا افتد بحران وي در كه روزها جملة از
روز [در] يوم حمي كه زيرا شمردهاند; بحران روزهاي از نيز را دوم و اّول روز بعضي

هوالبحران/ و است حال تغير [ع[مت] گذشتن, و بگذرد دوم يا نخست
همه بحران و ميشود واقع حاّده امراض در اّيامباحوريه, تعدد از شد گفته كه همه اين
بحرانغّب, لهذا باشد; فرد] [يعني طاق نوبتهاي و روزها به ا@كثر در حاّده بيماريهاي
در تبهاهمچون دور امراض, بيشتر در و دارند/ چشم روزچهاردهم از بيشتر يازدهم روز
صعوبت و باشد محرقه تب روز هفت غبهمچون دور هفت مث[ باشد; بحران روزهاي

باشد/ آهستهتر آن پِس از و باشد هشتم روز تا بحرانها قوت و
بعضي و روزي هفت هر بعضي و باشد روزي چهار هر بحرانها بعضي كه دانست بايد
هفت بحراِن قوت و بود تمامتر روز بيست تا گاني, چهار بحراِن وقوت روزي/ بيست هر
روزهـاي عـدد هـمچون سال و ماه عدد مزمنه, امراض در اّما باشد روز چهل تا @گاني,
غب نوبت همچون ماه هفت بلغمي, و سوداوي ربع در چه چنان باشد; حاّده بيماريهاي
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از بيستم صدو و صدم و هشتادم و شصتم روز جز به روز چهل پس از <بقراط>, و باشد
روز صـدوبيست تـا بيستگاني بحرانهاي قوت كه زيرا است; نشمرده بحران روزهاي
هفت پِس از يا باشد ماه هفت پس از يا بحران روز, صدوبيست پِس از بالجمله, باشد/

يكسال/ و بيست پِس از يا سال چهارده پِس از يا سال
به ماده ا@گر پس مزمنه/ بحارين اّوِل و است حاّده بحران آخِر چهلم, روز كه بدان
پديد تر حّدتآخر قلِت حسب به گرنه و افتد چهارم روز [در] بحران است, حاّده غايت

باشد/ چهلم از دورتر او بحران بود مزمنتر چند هر مزمن مرض و چهلم تا ميآيد
نيز انذار روز در و است روز كدام بحران روز كه دهد خبر كه است آن انذار ايّام امّا
بحران اّيام نصف انذار, روز كه است آن از [و] ميشود واقع كمي] تغيير [يعني تغيراّما
برخي كه است مذكور مشروحا مطوkت در چنانچه حقيقي; غير مناصفة نحو] باشد[به

آيد: گفته نيز درينجا
ا@گـر و باشد چهارم روز بحران آيد, پديد نضج اثر اّول روز حاّده امراض در هرگاه
روز باشد, ا@گرآهستهتر و افتد بحران سّوم روز الحركتبود, سريع و گرم غايت به بيماري
روز بحران باشد, گرم بيماري و بود چهارم روز [در] انذار يوم ا@گر و افتد/ بحران چهارم
بود چهارم روز [در] انذار يوم ا@گر و كند/ نهم بحرانروز ا@گرآهستهترباشد, و باشد/ هفتم
در بحران بود, هفتم روز انذار يوم ا@گر و باشد/ ششم روز بحران نمايد, بد نشانهاي و
با هفدهم در بحران آيد, پديد چهاردهم در نضج نشان ا@گر و باشد/ چهاردهم يا يازدهم
چهارْم روز چنانكه هم و باشد/ بسيار بيستم در و باشد يكم و بيست يا بيستم يا هجدهم
و بيست يا بيستم به انذار [هم] هفدهم روز پانزدهم, به يازدهم و كند هفتم روز به انذار
كه باشد بسيار و هفتم/ و بيست و چهارم و بيست و يكم و بيست به هجدهم و كند يكم
به و گذرد در يكم و بيست از بحران و باشد ضعيف و آيد پديد هفدهم اندر نضج اثر
كه هرگاه الوسط> في الواقعه <ايام از و كند/ چهلم روز به انذار بيستم, و رسد/ روز چهلم
نهم روز به پنجم روز و كند ششم روز بحران [و] باشد بد آيد, پديد سّوم روز نشانهاي

كند/ هشتم روز بحران باشد, بد نشانهاي ا@گر ليكن كند; انذار
يعني باشد پيوسته روز سه بحران نشانهاي كه باشد بسيار حاّده امراض اندر انتباه: [٤٧٠]
نشان وي در كه كدام هر روز سه درين كه دانست بايد و شود/ تمام روز سه در بحران
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بر نيز اkنذار يوم كه خاصه شمرد; بايد البحران يوم را همان باشد, قويتر و بيشتر بحران
هواkصح/ و باشد بوده الباحوري يوم روز آن و دهد گواهي آن

مـزمِن و شـود زايـل زمستان در كه است آن صيفيه مزمنة امراض بحران حّد تنبيه: [٤٧١]
روز يـازده انـدر بـيشتر آن مـانند و گرم سرسام بحران و گيرد زوال تابستان در شّتائيه

بگذرد/
و اسهال/ به يا قيء به يا باشد عرق به يا غب, و محرقه تبهاي بحران كه دانست بايد [٤٧٢]
و رعاف/ يابه و باشد عرق به بيشتر سرسام, بحران و بود/ رعاف به خالص محرقة بحران
بود, مقعر جانب ا@گر جگر آماس و اسهال/ به يا باشد عرق به ربع, تب و بلغمي بحران
ادرار/ به يا كند عرق به بود, محدب جانب ا@گر و اسهال/ به يا قيء به يا كند عرق به بحران
بحران و پاkيد/ گوش از كه صديد به يا دمعه به يا باشد مخاط به سر, امراض بحران و
به معتدل بحران و باشد عرق به رقيق مادة بحران و باشد نفث به تنفس, اعضاي أع[ل
بحران امراض, ا@كثر در بواسير خون افتتاح و قي/ به يا اسهال به يا ادرار به يا بود رعاف

باشد/ بوده معتاد كه را آن خاصه باشد; نيك
پس بـول, ادرار پس قي, پس اسهال, پس است, رعاف بحرانها تمامترين و بهترين

عرق/
بود: خواهد جهت كدام از بحران كه آن شناختن در فايده: [٤٧٣]

صدغين/ ثقل و دوار دوم, صداع/ يكي, است: هفت ,jبا سوي به ماده ميل نشان امّا
آن همراه يا نشانها ازين پيش پنجم, شدن/ كر يكبار به گوشها چهارم, دوّي/ و طنين سّوم,
شدن كشيده باkتر شكم پهلوهاي سِر ششم, بودن/ پيدا تنفس در تنگي و گوش در @گراني

بودن/ گرم سر هفتم, بيدرد/
و آيد دهان از آب و كند اخت[ج زيرين لِب و شود خيره چشم نشانها اين با ا@گر پس
شـد; خواهـد قيء به بحران كه دانست بايد بطپد, دل و كند درد معده فم يا افتد غثيان
چشمخطهايسرخ پيش ا@گر و شود/ رويزرد حال آن در و باشد صفراوي تب ا@گر خاصه
و بخارد بيني و شود بيرون چشم از نا@گاهاشك و گردد سرخ چشم و بيني و روي و نمايد
بيماري ا@گر خاصه شد خواهد رعاف به بحران كه دانست بايد كند, ضربان سر رگهاي

باشد/ جوان بيمار و بود دموي
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خيالهاي كه است آن او نشان و كند رعاف به بحران كه باشد بسيار نيز صفراوي ماده
هر پوست خشكي و بحران روز يافتِن سرما اّما باشد محرقه تب و نمايد چشم پيش زرد
بهترين و باشد/ مركب نشاِن kّا و آثار ديگر س[متي شرط به است رعاف ع[مت از دو

است/ وي در بيماري مادة كه جانب آن از كه است آن رعاف
حرارتي و المي تن اسفل اندر بيمار كه است آن اسفل سوي به ماده ميل نشانهاي
شد گفته اعلي به ماده ميل آثار از چه آن و نمايد ممتلي سرينها و ران بيغولههاي و يابد
عادت از فزون و آيد غليظ بول و باشد گران مثانه و بسوزد قضيب سِر ا@گر پس نباشد/ هيچ
به بحران كه دانست بايد آيد, كم عرق و باشد طبعخشك و شود ظاهر آن در رسوب و
ا@گر و افتد/ فصول ديگر از بيشتر زمستان در بول ادرار به بحران و شد/ خواهد بول ادرار
گراني و پيچش ناف زير خاصه تن همة به و گرايد سبزي به بول و براز و كند قراقر شكم
شد خواهد اسهال به بحران كه دانست بايد باشد, صلب و قوي و صغير نبض و نمايد رو
بيمار عادت و باشد رقيق و سپيد بول و شود بسيارخورده آب صفراوي تب اندر كه خاصه

افتد/ كمتر استفراغها ديگر و بود نرم او طبع كه باشد چنان
بحران نشانههاي از و آيد پديد ثقل و وجع رحم و كمرگاه در [و] بود زن بيمار ا@گر
عادِت وقت ا@گر خاصه شد; حيضخواهد به بحران كه دانست بايد نباشد, پيدا هيچ ديگر

باشد/ قريب آن
و عظم به ميل نبض و كند درد كمر و پشت و آيد پديد ثقل و وجع مقعد اندر ا@گر و
گشودن به بحران كه دانست بايد نشود, ظاهر هيچ بحران ديگر نشانهاي از و نمايد قّوت

بود/ معتاد بدان بيمار ا@گر خاصه شد خواهد معقد رگهاي
و باشد طبعخشك و آيد كمتر بول كه است آن عرق طريق به ماده ميل نشانههاي
موجي و نرم نبض و خيزد بر وتر گرم بخار و باشد گرم تن و نمايد پوستخشك ظاهر
روز و شود رنگين چهارم روز ا@گر خاصه غليظ; و باشد باشدرنگين كه قدر هر بول و بود
موضع آن دارند نهاده ديرتر چند هر گذارند او تن بر دست كجا هر و نگردد/ غليظ هفتم
شد/ عرقخواهد به بحران كه كرد بايد آيد,حكم پيدا آثار آن از هرگاه پس نمايد; @گرمتر

باشد/ عرق آمدن دليِل نيز را غسل تدبير و آْبزن و استحمام خواب, در بيمار ديدن و
و ناشدن ظاهر نضج اثر و نافتادن استفراغي و است تب قّوت انتقال, بحران نشان
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نابودن چيزي خطرنا@ك و بد نشانههاي از و بودن kزم درد عضو دريك يا اعضا همه اندر
باشد,حُكم نظام با نبض و بود قوي قوت و شود ظاهر آثار اين هرگاه پس نضج; عدم مگر
درد و باشد گرمتر و ضعيفتر كه عضوي هر پس شد/ خواهد انتقال> <بحراِن كه كرد بايد
خواهد عضو بدان ماده كه دانست بايد بود, ممتلي او حوالي و عضو آن رگهاي و @كند
ردّي; بعضي و بود جيد انتقال, بحران از بعضي و [است]/ شده منتقل كه] حالي ريخت[در
منتقل مادة اعضا, از عضوي به كه شود معلوم هرگاه و شد/ نموده آن تعداد kبا چه چنان
را عضو آن كه بايد آورد, خواهد قوي آفت عضو بدان ماده ريختن و ريخت خواهد شده
باز بود مضرتتر كم برو ماده ريختن و خسيستر از كه عضويديگر به ماده و دهند قوت

مبحث/ همين در آيد گفته پيشتر آن طريق و باشد تر سهل كه طريقي به @گردانند
بـايد سا@كن و داد نبايد حركت وجه هيچ به را مريض بحران روز كه دانست ببايد [٤٧٤]
در اّما است غالب طبيعت چه ا@گر كه دانند ا@گر اّما گذاشت بايد طبيعت به كار و داشت
او; ارادة حسب به دهند ياري را آن كه ميتوانند است, اعانت به محتاج خود كار اتمام
[را] سر باشد, اعانت محتاج اما] [و گردد دفع خواهد رعاف به را ماده طبيعت ا@گر مث[
نهند او پيش گرم آب حاجتبود, تعريق به ا@گر و ريزند سر بر گرم بسيار آب و دارند @گرم
[يعني منشفه به را عرق و آب ظرف همراِه] [يعني بمعه [و] را بيمار پوشند در ردايي به و
ا@گر و فرمايند قيء بود, قيء به محتاج ا@گر و آيد/ بر بيشتر تا كند همي خشك حوله]
مدّراتخورانند باشد, ادرار به مفتقر ا@گر و نمايند طبع تليين باشد, داشته تليين به حاجت
مفرط كه بحراني استفراغ هر چنان هم و شد/ گفته تفصيل به بحراني صداع در چه چنان
استفراغ هيچ و كرد/ بايد او حبِس و دانست بايد طبيعت مخالف افتد, ضعف وخوف شود

بست/ نبايد ضرورت بي را بحراني
است: وجه چند بر آن و عضوي به عضوي از ماده گردانيدن باز طريق ذ@كر [٤٧٥]

به تا گردد متأّلم كه چنان بندند بر محكم [را] اوست برابر كه عضوي كه آن يكي,
گردد/ باز سو بدان ماده الم, سبب

داروهاي يا گذارند كدو و شاخ يا شيشه محجمة اوست برابر كه عضوي بر كه آن دوم,
نمايند/ ضماد جاذب @گرم

بار و كنند سختتر كاري چپ دست به بود, راست دست در ماده ا@گر كه آن سّوم,
بردارند/ @گران



٤٢٧ دقي حمي اندر سّوم: فصل . حّميات

آن بر بنشاند درد كه ادويهيي كه بايد باشد, چشم و سر در ماده ا@گر كه آن چهارم,
كف تا ساق از طنابها به يا گذارند گرم آب در يا بمالند سخت را پاي و نمايند استعمال
به روي و افتاد خواهد باطن به ماده هرگاه چنان هم و آيد فرود kبا از ماّده تا بربندند پا
به بول ادرار و گردد/ بر اطراف به تا بندند بر قوي را رانها و بازوها آرد, سينه و معده

قي/ به اسهال و اسهال به قيء و بول ادرار به عرق و ماند باز تعريق
عضوي به گردانيد بايد مخالف جانب به گردانند, باز عضوي از كه را ماده بالجمله,
جـانب بـه خواهند و آيد بر خون دهان و كام از كه را كسي مث� نزديكتر; يا دورتر
عضوي به خواهند ا@گر و گردانيد, بايد بيني جانب به گردانند, باز باشد قريب كه مخالف
به و دارد بواسير كه زني چنان هم بگشايند/ رگي اسفل اندامهاي از گردانند, باز دورتر
عضو به را آن ا@گر و گردانند/ باز حيض طريق به گردد, باز كه راخواهند آن عضونزديك

بگشايند/ kبا نيمة رگهاي از رگي گردانيد, خواهند باز دورتر
سا@كن [را] درد نخست كه است آن كلي قانون دارند, باز عضو از ماده خواهند هرگاه
گردانيدن باز گيرد, سكون درد چون پس كشد خود سوي به را ماده درد كه زيرا نمايند
به و الحس قوّي عضوي به و شريف عضوي به وجه هيچ به و باشد بيمزاحمت و سهل
كـه پست] [يـعني خسـيس عضوي به بود, ممكن تا و آورد/ نبايد را ماده ضعيف عضو
باز چون و آورد/ بايد باشد داشته كمتر حس و بود قوي و باشد عضو آن [به] قريبتر
قلت جهت باشد آسان ابتدا در ماده ارجاع كه كرد نبايد تمهل مطلوبشود, ماده @گردانيدن

ماده/
بـدون او گـردانـيدِن باز بود, الحركت قليل و اندك بدن در ماده ا@گر نماند پوشيده
اماله باشد, الحركت كثير ماده و ممتلي بدن ا@گر اّما نرساند مضّرت و باشد پسند استفراغ
kزم محاذات رعايت او اخراج در و انجامد نه ديگر آفتي به تا كرد بايد اkستفراغ مع
پاي از يا كرد بايد چپ دست از فصد بود, راست دست جانب به ماده ا@گر مث[ شناسند;
از زد بايد رگ جهت همان از باشد, فوق به مايل راسِت جانب به ا@گر و بالعكس/ و راست
چپ پاي از يا چپ دست از فصد باشد, اعلي به مايل چپ جانب به ا@گر و راست/ دست
پاي در ا@گر و كنند راست دست از فصد بود, راست پاي در ماده ا@گر چنان هم و كرد/ بايد
از چنان هم و باشد/ آسان مقابل طرف از ماده آمدِن بر كه زيرا چپ; دست از بود چپ



ا@كبري طب ٤٢٨

دست از سپرز و دل مادة ارجاع براي و زد بايد چپ دست از رگ مادةجگر, ارجاع براي
راست/

هنوز كه است تقديري به احشا, مادة اخراج در مخالفت رعايت از شد گفته كه اين
ايستاده انصباب و ثوران از ماده كه آن از پس از ليكن و باشد ريزش و انصباب در ماده
بـر عضو نفس از تا كرد بايد مؤوف عضو مقابل طرف از امراض ازالة براي فصد باشد,
ظاهريه اعضاي از وكذلك يافته/ ذ@كر نيز آن جز و الجنب ذات در چه چنان آوردهشود;
است بيفايده او امالة هنگام درين كه كرد بايد عضو ذات از تنقيه ماده, استقرار [از] بعد

حركتها/ بسكون









ظاهر به كه بثور و اورام اندر چهارم]: باب[بيستو [٤٧٦]

دارد تعلق تن ظاهر به چه آن و آيد پديد بدن
فصل/ چند بر است مشتمل باب, اين

/Pustules القانون: قاموس /١
/Cancrum; phagedena; corroding ulcer; rodent ulcer القانون: قاموس /٢

/Leprosy; lepra القانون: قاموس /٣

آن مانند و جذام��٣ و آ@كله��٢ و بثور��١ و اورام در فصل[اول]: [٤٧٧]

مقاله: چند بر است متضّمن فصل, اين
بهحيثيتي فضلّيةممّدده مادة استكهدرعضوحادثشوداز زيادتيغيرطبيعي اّماورم, [٤٧٨]
النفخة>/ و الورم في يفرق بها <و مس/ غير به يا مس به ُكند بالفعلودرد رساند @كهضرر

باشد/ ُخردتر كه ورم از است عبارت بثور, اّما

/Phlegrnon; phlegmona القانون: قاموس /٤

فَلغموني��٤ اندر [اول]: مقالة [٤٧٩]

كه است كثيراkنتفاخ غليظ ورم آن, و بالقاف>/ الرازي قال و المفتوحة بالفاء <هو
ضربان و وجع و حرارت شدت و عضو انتفاخ كثرت او, ع[مت و باشد/ خون او مادة
چون كه است ورم اين شأن از و بول سرخي و نبض ِعَظم و ورم حمرت و تمدد و است
مـتورم عـضو كه دانست بايد و ُكند/ دفع را دست ضربان شدت از گذارند وي بر دست

بود/ بيشتر فشار] اثر در [آن ضربان و درد بود, الشرائين كثير كه چندان



٤٣٣ بثور و اورام اول: فصل . بثور و اورام

صندلين ماده, ردع و عضو تقويت جهت ابتدا در و مخالف/ طرف از كنند فصد ع�ج:
روادع اين استعمال و نمايند/ ط[ كاسني و گلسرخ و اقاقيا و ماميثا و ارمني گل و فوفل و
روادع استعمال [از] بعد تا نباشد شدت به وجع كه است سزاوار وقتي مذكور ورم نفس بر
محّل از باkتر مذكوره ادوية گرنه و نبود رئيسه اعضاي دفع از او مادة ايضا و مشتّدنگردد/
را او است آمده چه آن و ندهد آمدن را ماده ديگر تا عضو نفس بر نه نمايد استعمال ورم
ايام كه ديگر روز و باشد/ بيمضرت تا كرد توان تمام تنقية [از] بعد هم اين و نسازد دفع
و خـطمي و گشـنيزتر و جـو آرد چون مرخيه ادوية قدري رادعه, ادويه با است, تزايد
نيز شبت و ا@كليل و بابونه چون مرخيه محّلله از اندكي بعضي و سازند/ داخل نيز خبازي
بـايستد, افـزون از و رسـد انتها به چون و تزايد/ در سازند ضّم رادعات با كه @گفتهاند
و برند/ كار به ن آ مانند و بابونه و خبازي و خطمي و باقلي آرد چون محّلله مرخيات
انتها در ساخته ممزوج هم به بالمناصفه محّلله مرخيات و روادعات كه گفتهاند بعضي
استعمال فقط محّلله ادويه نهد, كمي به روي و افتد انحطاط به هرگاه و كرد/ بايد استعمال

آن/ مانند و حلبه تخم و كتان تخم و ا@كليل و بابونه چون باkتفاق; نمايند
تزايد, در و رادع ابتدا, در و بود/ نبايد غافل اربعه احوال از اورام, جميع در فايده: [٤٨٠]
بايد كار به ِصرف محّلل انحطاط, در و محّلل و مرخي انتها, در و مرخي و رادع ميان جمع
پزنده و منضج چيزهاي نهد, شدن جمع به روي و نرود تحليل به ورم مادة هرگاه و بست/
پخته تا نمايند ضماد آن مانند و انجير و كتان تخم و المرو] بذر [يعني كنوچه تخم چون

بشكافند/ آهن با گرنه و اّشق, و كبوتر سرگين به نشكافد, خود به خود ا@گر پس @گردد;
داد/ توان آن امثال و فوا@كه مطبوخ آيد, حاجت طبع تليين به ا@گر فصد از بعد انتباه:

خارجيه اسباب از هرگاه شود: حادث سقطه و ضربه از كه ورمي تدبير اندر فايده: [٤٨١]
يا است كمتر آماس و نه يا خون از است ممتلي بدن كه ُكنند نظر آيد, پديد بدن در آماس
روغنهاي و محّلله و مرخيه ادويه كه بايد باشد, پا@ك كثرتاخ[ط از بدن ا@گر پس عظيم:
شرط نشود, زايل قدر بدين ا@گر [و] فرمايند تنطيل گرم نيم آب و نمايند استعمال گرم نيم
خون تا نمايند محاجم وضع شرط, [از] بعد كه باشد و آيد بر خون تا ورم نفس بر زنند
نواحي به و دارند مقدم تدابير ديگر بر فصد باشد, ممتلي بدن كه آنجا و برآيد/ بتمامه

فرمايند/ ط[ رادعات آماس



ا@كبري طب ٤٣٤

/Sphacelus واعظي: معالجات /١

سقاقلوس��١ اندر [دوم]: مقالة [٤٨٢]

غـلظت, و عـظمت از و شـود حادث غليظ خون از كه است عظيم خبيث ورم آن,
منع و نسيم مداخل انسداد واسطه به پس را محل آن شريانهاي و رگها سازد منضغط
و باطل را عضو آن و پذيرد عفونت او خون و ميرد فرو عضو آن غريزي, حرارت ترويح
گويند; غانغرايا را مرض اين مقدمة و كند/ سرات نيز او حوالي به آن فساِد و سازد سياه

يافته/ ذ@كر نيز دماغي امراض در چه چنان
فرو را غريزي حرارت كه باشد نرسيده حد بدان و بود ابتدا در مرض اين ا@گر ع�ج:
زد بايد عميق شرط و ورم بر زنند شرط زودي به سازد, سياه و گنده را اعضا و ميراند
است فاسد خون همان آوردن بر مقصود, كه زيرا رسد; فاسد مادة و جايگاه به كه چنان
و العضِو لفساِد سبٌب ههنا الخفيُف <الشرُط <جالينوس>: قال و است/ وي از فساد ماية @كه

است آن ونابودي عضو فساد سبب اينجا بر زدن سطحي تيغ كه: است گفته <جالينون> ترجمه: /٢
م/ ميكشد/ بيرون [@كام.] را فاسده مادة چون است آن واص.ح بهبودي سبب عميق تيغ ولي

پا@كي [از] بعد و الفاِسَدَة>��٢/ الماّدَة ُيخِرُج ه kٔنَّ [ِح; الصَّ و الُبرِء سبُب العميُق و ٕاه[@ِكه
نمايند ط[ سازد قطع را گنده رطوباِت و كند عفونت منع كه چيزي آمدن, بر خون و زدن
يمانيباريك شب و مازو و ارمني گل يا باسكنجبينسرشته آردكرسنه عضو;چون آن بر
اماتت[يعني و عضو تسويد [مرحلة] به كه هرگاه و آن/ مانند و آميخته عسل با و ساخته
اعضا ديگر به او فساد تا نمايند عضو آن قطع الفور في باشد, رسيده او حرارت ميراندن]
نباشد, ممكن قطع ا@گر و نيست/ ع[جي قطع جز به وقت اين در كه زيرا نكند; سرايت
رجوع مدّم[ت به قطع [از] بعد و ماند باز اعضا ديگر او از فساد تا ُكنند داغ را او حوالي

نمايند/
سازند پخته را آن زودي به جمعآورده, به روي كه بدانند علت اين مادة هرگاه فايده:
شود, صلب ورم اين [ا@گر] كه زيرا برند; كار به مرخيه محّل[ت نضج, در و بشكافند و
تا محّلل گاهي و گذارند ملّين گاهي باشد, نموده ميل ص[بت به ا@گر پس كمترپذيرد; ع[ج

نگرايد/ عضو ابطال به و نشود صلبتر كه باشد
فوايد ا@كثر همراِه] [يعني بمع سرسام در او تدابير افتد, دماغ شرائين در چه آن انتباه:



٤٣٥ بثور و اورام اول: فصل . بثور و اورام

شد/ @گفته

/Erysipelas; rdness القانون: قاموس /١

حمره��١ اندر [سوم]: مقالة [٤٨٣]

و شود ظاهر پوست در كه است صفراوي ورم وآن, گويند/ باد سرْخ را] [آن پارسي, به
دارد/ كمتر درد و باشد منتقل

است: گونه دو وي
وي ع[مت و گويند/ خالص> <حمرة را آن و باشد محض صفراي او مادة كه آن يكي,
الحمرت[يعني ناصع و اkلتهاب و الحرقت شديد و سوزان و درخشان آماس كه است آن
گذارند سخت ورم بر انگشت وچون دهد كمتر درد و الصفراء, لون هو كما باشد; نارنجي]
چـون و نـمايد سپيد و شود متفرق آنجا از سرخي دهند], فشار آن بر شدت به [يعني
مجاوره اعضاي به يعني باشد ساعي كه اوست شان از و گرايد/ سرخي باز بردارند انگشت

گردد/ متعدي زودي به
خـالص> غـير <حمرة را اين و رقيق خوِن با مركب باشد صفرا او مادة كه آن دوم,
و نبود السعي سريع كه آن مگر شد; گفته خالص در كه است همان او ع[مت و خوانند/
بود غلظ به مايل و زند سرخي به ورم لون و گردد متفرق كمتر انگشت غمِر به او حمرت

نمايد/ عظم به مايل سريع نبض و آيد غليظ و ُسرخ بول, و
و فلوس مغز و تمرهندي و هليله مطبوخ صفرا, استفراغ جهت بود, خالص ا@گر ع�ج:
و الحـمل لسان و كاهو و خرفه برگ آب و كدو تراشة تنقيه, از بعد و دهند/ آن مانند

نمايند/ ضماد مرّطب[ها] و مّبرد [از] آن جز و اسبغول
خالص غير ا@گر و مادته/ للطافة نيست حاجت محّلله اضمدة به نوع درين كه بدانند
كار به رادعه اطلية ابتدا, در و دهند/ مسهل آن] از پس [يعني بعده و زنند رگ نخست بود,
فلغموني در چه چنان حاجت وفق بر سازند; داخل نيز محّل[ت انتها, و تزايد در و برند
آمديم/ كرده ذ@كر سرسام در چه چنان شود عارض دماغ در كهحمره باشد گاه و شد/ @گفته



ا@كبري طب ٤٣٦

/Carbuncle القانون: قاموس /١

َجمره��١ اندر [چهارم]: مقالة [٤٨٤]

مفرطح و تن بر ميشود ظاهر كه است چنان آن, و را]آتشك[نامند]/ [آن پارسي به
از بزرگ قطع او حبة هر و مجتمع/ خواه باشد متفرق خواه ميباشد; پهناور و پهن] [يعني
گويا قوي درد و دارد بسيار سرخِي و گوشت عمق در ميباشد متجاوز و ميگيرد در بدن
نغز همچنان بلكه نميگردد ريم او مادة و بها>/ سميت لذا <و نهادهاند محل آن بر اخگر
او سـبب و آيـد/ فرو وي از پوست [و] كند خشكريشه و مييابد] بهبود [يعني ميشود

حاد/ خون با باشد مختلط كه است الّردائت قوي الحدِت شديد غليِظ صفراء
عـميق شـرط زدن بـه كه باشد گاه و آرند عمل به آيد گفته نمله در چه آن ع�ج:
كـه نـمله اطـلية و است/ محتبس عضو عمق در كه ردي خون آمدن جهت آيد حاجت
[@كه ادويه اين بين] [از و فرمايند/ داخل نيز كافور وي در كه بايد نمايند, استعمال درينجا
زمين بر را سركه دردّي كه] است است[آن مخصوص جمره به چه] [آن هست] نمله در

اشـتباه اثـر در كـه شده ضبط الحّر> <طين لغت, اين معادل ع.مات>, و اسباب <شرح متن در /٢
در كه آن حال و است شده ترجمه گرم> <زمين به نسخهها تمام در ناسخين, يا و ارزاني حكيم

م/ است@/ نموده ترجمه رست> <خا@ك را آن ا6دويه>, <مخزن @كتاب

گل ا@گر و سازند/ ط[ و آميزند آن در كافور و گيرند بر پس بجوشد تا اندازند @گرم��٢
شود نرم تا بجوشانند سركه در و بشكافند را ترش انار ديگر, باشد/ بهتر بيفزايند سرشوي
از ادويه اين و يكبار/ شبانه و دوبار روزانه و محلبگذارند آن بر و نهاده لته بر و بسايند
مرعي صفرا يا خون غلبة بحسب تدابير ديگر و انحطاط/ در نه برند كار به انتها تا ابتدا

دانند/ مناسب چه آن از دارند
خون چندان و كنند فصد نباشد, مانعي و بود غالب خون ا@گر كه آنند بر بعضي انتباه:

رسد/ غشينزديك به كه بگيرند

/Herpes القانون: قاموس /٣

نَمله��٣ اندر [پنجم]: مقالة [٤٨٥]

سوزش و پيوسته درهم و بهيكديگرنزديك خرد بثرات گاه و باشد بثره گاهيك آن,
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لذا بعضهم قال <و مورچه/ گزيدن مثل او سوزش و اوست kزم خارش و شديد حرقت و
از تجاوز و سعي و ميباشد آماسيده نيز بثور اين حوالي كه دانست بايد و بها>/ سميت

است/ نمله kزمة اطراف], به [خود مكان
گويند/ ساذج> <نملة را آن و بود خالص صفراي او ماده كه آن يكي, است: گونه دو وي
با مختلط بود صفرا او ماده كه آن دوم, فقط/ جلد ظاهر در مگر نميشود ساعي ساذج, و

خوانند/ <متأ@ّكله> را آن و محترق حاّد خون اندكي
و است لون حمرت متا@كله, نشان و لون/ صفرت و است حرقت شدت ع�متساذج,
<فالّساذج را گوشت و پوست ميسازد متا@ّكل و ميرسد گوشت تا وي كه زيرا تقّرح; سرعت
نيز <ساعيه> را نمله و باطنها> و ظاهرها علي يسعي المتا@كله و الجلد ظاهر علي kّا kيسعي

خوانند/
و نمايند صفرا اسهال آن مانند و فلوسخيارشنبر و تمرهندي به نملهساذج, در ع�ج:
به متا@كله, نملة در و فرمايند ط[ كاسني آب به اقاقيا و حضض و ماميثا تنقيه, [از] بعد
كه النرد ط[ء آن حوالي به و نمايند نرم طبع تمرهندي و هليله مطبوخ به يا فوا@كه مطبوخ
و كنند/ فصد باشد حاجت ا@گر اسهال [از] بعد و سازند/ ط[ شد مذكور اkذن> <وجع در

مـّر, و شّب درم; يك قلقديس, درم; هفت يك هر كندر, و سبز مازو اندروخون: قرص صفت /١
و بدارند نگاه] [و ساخته اقراص شراب با بيخته و كوفته درم, دوازده زراوند, درم; چهار هريك

نمايند/ ط. حاجت وقت به

و اندروخون��١ چون@@قرص كرد بايد استعمال التجفيف قوي ادوية اينجا, در كه بدانند
فرمايند/ اسفيداج مرهم به جراحت تدارك و آن مانند

/Miliary القانون: قاموس /٢

جاورسيه��٢ اندر [ششم]: مقالة [٤٨٦]

متفرق بدن در و ُسرخ او بيخ و باشد سپيد او سر كه است مانند كاورس ُخرِد بثور آن,
و پاkيد/ آن از زرداب و بود همراه] [يعني يار شديد لذع و ورم با كه باشد گاه و آيد بر
نمله اقسام از را جاورسيه بعضي و بود مختلط مائي بلغم قدري با كه صفراست او, سبب

ميشمرند/
يار تربد با] [@كه دهند هليله مطبوخ بلغم, و صفرا تنقية جهت و كنند فصد ع�ج:
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بـه صندل و ارمني گل و انار پوست و كزمازو و مازو و [باشند] كرده مخلوط] [يعني
لذع قلت از آن[را] و ـ بود افزونتر بلغمي ا@گررطوبت و نمايند/ ط[ اندكيسركه و @گ[ب

كبريت/ و قلقديس چون فرمايند; ط[ قويه مجففات كه بايد ـ دانست توان
عنب تمرهندي, زرد, هليلة آرد: برون را بلغمي رطوبت و صفرا كه مطبوخي صفت
و بـجوشانند و بگـيرند يك هـر از حاجت قدر به كاسني, تخم و كشوت تخم الثعلب,
بدهند/ كرده مخلوط] [يعني يار وتربد سقمونيا و ترنجبين بايست, حسب به و بپاkيند

/Eczema القانون: قاموس /١

فارسي��١ نار اندر [هفتم]: مقالة [٤٨٧]

زودي به آيد بر وچون كثيرالحكه و الحرقت شديد رقيق[و] آب[و] پر باشد بثره آن,
بر محلِّ به بدن در نخستين شد, خواهد ظاهر چون كه ويست خاصة و گردد خشكريشه
آن] از پس [يعني بعده و آتش زبانة چون هم آيد پديد طاووسي ُسرخ خطهاي او آمدن

دانند/ حمره مترادف را آن بعضي و گويند نيز<آتشك> را اين و نمايد ظهور بثور
آرد/ زودخشكريشه آبله وهمچون بود مفرط لهيِب و باحّكه كه است آن او ع�مت
انارين آب و تمرهندي آب و عناب شربت تليين, و تسكين جهت و كنند فصد ع�ج:
و سپيدةمرداسنگ و دهند/ هليله مطبوخ و اسبغول لعاب و كدو آب و جو كشك آب و
به كافور و حضض ا@گر و نمايند/ ط[ آميخته كافور اندكي و سوده گ[ب به سپيد صندل
نهند عضو بر لحظه هر [و] كرده بدانتر [يي] لته و ُكنند حل الحمل لسان و اسبغول لعاب
آب پر بثور آن از بعضي هرگاه و سائيده/ سركه به سبز مازوي كذلك و دهد/ تمام نفع
اسـفيداج مـرهم آن] از پس [يـعني بعده و آرند برون او زرداِب و نمايند سوراخ شود,
كند, ترشح بسيار زرداب كه آنجا و بمالند/ گ[ب و وسركه ارمني ِگل وي وحوالي @گذارند
و مرغ گوشت و سازند/ ط[ العالم حي آب يا كاسني آب به كافور و وزردچوبه حضض
در قانون اين و داد بايد داده اص[ح غوره آب به سرفهنبود, و آيد حاجت دادن ا@گر آن جز

دارند/ بياد اورام جملة
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م/ است/ داده قرار النفط> <في را عنوان اين اسباب, شرح متن در و <نقاطات> نسخهيي, در /١
/Blister; vesicle القانون: قاموس

نّفاطات��١ اندر [هشتم]: مقالة [٤٨٨]

دانست بايد و آيد/ پديد آتش ازسوختن بودبدانچه مشابه كه ازبثور است عبارت آن,
آن و نباشد هيچ غليظ ريح جز به كه بود گاه و ميباشد رقيق آب ا@كثر ورم, اين ميان در @كه

گويند/ نيز نّفاخات را
هر آن جز و انار و وعناب گزر شربت تطفيةخون, و تغليظ جهت و زنند رگ ع�ج:
غذا پخته سركه در مقشر عدس و بخورانند بود قبض و عفوصت و حموضت جامع چه
و كنند سوراخ زر سوزن به را نّفاطات و باشد/ بهتر پزند نيز عناب وي در ا@گر و فرمايند
مدّبر ومرداسنگ ارزيزه اسپيدة قرحه, تجفيف و تبريدخون براي آن] از پس [يعني بعده

دارد/ نفع شد گفته پارسي نار در كه اطليه و نمايند/ ط[ مورد آب و گ[ب به

/Urticaria; nettle rash القانون: قاموس /٢

�٢� ِشريى اندر [نهم]: مقالة [٤٨٩]

بـعضي و باشد ُخرد وي بعض كه مايل سرخي به مسطحة بثور از است عبارت آن,
شري از كه باشد گاه و شود عارض دفعًة ا@كثر, در و اوست/ kزم كرب و خارش و بزرگ
است بخارات ثوران علت, اين سبب و گويند/ <دلم> پارسي به را آن و گردد سايل رطوبت
كه است آن دموي, ع[مت اّما بدن/ ظاهر سوي به دفعًة بورقي بلغِم از يا مراري خوِن از
ع[مت و نمايد/ ظهور زودتر بثور و كند غلبه روزانه و بود بيشتر بثور در گرمي سرخي
شري و شود/ ظاهر دير و ُكند غلبه شب در و زند سپيدي به او لون كه است آن بلغمي

[است]/ خوانده الليل بنات البرء> <حيله در <جالينوس> را بلغمي
نرم طبع آن مثل و ترش آلو زرد آلو نقوع و انار آب به و ُكنند فصد دموي, در ع�ج:
ارخا براي و فرمايند حرارت تسكين آن مانند و كافور قرص به تنقيه, از بعد و نمايند
خربزه تخم و سبوس و ريزند بدن بر گرم آب مسام, تفتيح و ابخره تحليل و جلد وتليين
تفتيح و جلد تليين و ماده ردع و حّدت تسكين و تبريد واسطة به ايضا و بمالند/ @كوفته
كه قريص و پخته سركه به عدس غذا, و فرمايند/ مالش گل روغن و گ[ب و سركه مسام,



ا@كبري طب ٤٤٠

غـوره آب و سـركه و خرفه و اسباناخ و كاهو و رضراضي سمك از و] غذاست [نوعي
جهت و افزوده تربد دهند هليله مطبوخ تنقيه, جهت بلغمي, در و سازند/ باشند ساخته
و فرمايند استحمام بلغم, تحليل و تلطيف براي و خورانند/ عسلي سكنجبين بلغم, تقطيع
جو سويق وسركه كرفس آب به وج[ء, تحليل و تقطيع و مسام تفتيح و عرق ادرار جهت

مالند/ بدن بر و بسرشند

.Facial erysipelas القانون: قاموس /١

ماشرا��١ اندر [دهم]: مقالة [٤٩٠]

كه موضعي هر در آيد پديد صفرا و خون از كه گويند را ورمي سرياني لغت در آن
سـر و روي در كـه فلغموني بر ميُكنند اط[ق را لفظ اين گاهي متقدمه اطّباي و باشد/
سر و روي و شرائين و دماغ جوهر در كه فلغموني بر ميُكنند اط[ گاهي و شود حادث
صرِف صفراوِي ورم به الرئيس>, <شيخ و الكامل>/ <صاحب بهما صرح كما گردد; عارض
ورم از است عبارت اطّبايمتأّخره, خاص عرف به ليكن است كرده ماشرا اط[ق نيز جگر
است/ همين جا اين در مقصود و باشد صفرا با مركب حاّد اوخون مادة و افتد روي در @كه
و بيني و گوش و سر و كند درد و باشد سرخ غايت به روي كه است آن او ع�مت

است/ وي kزم ضربان و وجع و نمايد منتفخ جبهه و رخساره
غشي به كه بگيرند خون چندان كه گفتهاند و نبود مانعي ا@گر زنند قيفال رگ ع�ج:
[از] بعد باشد, كه چون هر و نمايند/ حجامت ساقها بر نباشد, ممكن فصد ا@گر و رسد
سـينه و حـلق بـر مـلّينات استعمال, عند و بگشايند/ فوا@كه آب به را طبع خون, اخراج
الثعلب عنب و كاهو يا خرفه يا گشنيزتر آب به ارمني گل و حضض و ماميثا و صندلين
باقي امت[ء و نيايد بر مقصود فصد ازيك ا@گر و نريزد/ بدينجا ماّده تا سازند ضماد سرشته
مالند وي بر كافور قدري و گ[ب تليين, [از] بعد و كنند/ فصد باز سّوم يا دوم روز باشد,
و عدس طبيخ چون است موافق بود مغّلظ و مبّرد چه هر اغذيه و اشربه و تبريد/ جهت
آب و بجوشانند دانه سي عّناب ا@گر و مقشر/ ماش يا عّناب يا جو ياكشك @گشنيزخشك
[است]/ يافته ذ@كر نيز سر امراض در مرض اين و دهد/ تمام نفع بدهند بهسكنجبين را آن
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/Plague; pestis القانون: قاموس /١

طاعون��١ اندر [يازدهم]: مقالة [٤٩١]

كبيرالمقدار ورم گاه و آن از خردتر يا باق[ چون هم باشد الحجم صغير بثرة گاه آن,
دارد kزم شديد سوزش و تلّهب باشد, كه هرچون و آن/ از ك[نتر يا چارمغز مثابة به بود
به سرخ يا زرد يا َكِمد يا سبز يا باشد سياه آن حوالي و نهادهاند آتش كه مينمايد چنان و
است, آن [از] بـعد چـه آن و باشد بدتر سياهي پس ماده; سميت قّلت و كثرت حسب
و ميشمرند اسلم را سرخي و زردي لهذا [و] وي مافوق به نسبت است كمتر درو سميت

باشد/ شديدتر غشي و خفقان و قيء بود, بيشتر درو سميت كه چون هر
عضو آن خواه باشد غددي او گوشت كه افتد عضوي در ا@كثر طاعون كه دانست بايد
پس يـعني مغابن چون باشد بيحس خواه خصيه, و زبان بيخ و سينه چون بود ذيحس
مقاربت جهت باشد بدتر افتد, گوش پس و بغل در چه آن اّما بغل; زير و ران ِكِش و @گوش

ميشود/ عارض بيشتر درو طاعون و شود افزونتر سميت در كه آن خاصه دماغ; و دل
و شربتهايخنك كه باشد چنان آن, و نمايند مبالغه دل تقويت و تبريد در ع�ج:
لحظه هر و بنوشانند ليمو و نارنج و ترنج ترشي و بهي و سيب و انار شربت خوشبويچون
و گ[ب و نيلوفر و بنفشه و نمايند/ ط[ سينه بر سائيده گ[ب به كافور و نيلوفر و صندل
هواي و ببويانند/ دافعالسم طيوباِت [از] آن مانند و ترنج و بهي و سيب و كافور و صندل
حمي و دل گرم مزاج سوء در چه هر و بيارايند شد گفته وبائيه حمي در چه چنان خانه
[را] محّل آن بلكه ننهند طاعون بر رادعه ادوية زنهار و آرند عمل به است مذكور وبايي
بر و بازنگردد باطن به سميه ماّدة تا نمايند ط[ سرد چيزهاي [آن] گردا@گرد [و] @گذاشته
به را موضع شرطزدن, بعد[از] و آيد/ برون آن از سميه ماده تا زنند عميق ورمشرط نفس
هر ماده اين كه زيرا باشد; سايل طويل زماني و ايستد نه باز زود خون تا بشويند گرم آب

باشد/ بهتر آيد بر چند
و بابونه كه خاّصه گرم آب كه بايد كند, غلبه غشي و خفقان عّلت درين گاه هر فايده: [٤٩٢]
عّلت جايگاه به دل از ماده تا طويل زماني تا ريزند ورم بر باشند جوشانيده آن در شبت
خانة در را بيمار دفعه] وقتيك هر [يعني هرگاه چنان هم و رود/ تحليل به و گردد باز
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ورم, بـر كـه است واجب و دارنـد/ حـاضر بـرف تـبريد جهت او حوالي و نشاند سرد
كه تا ُكنند تكميد شبت و بابونه طبيخ به و سازند ضماد بابونه و خطمي و پرسياوشان
<kٔنَّ است; مـمنوع مـذكور ورم بر سردي رسيدن كه زيرا نرسد; محّل درين هوا سردي

م/ ميشود>/ آن ريزش مانع و ميزند پس را ماده سردي <زيرا ترجمه: /١

به خون ا@گر زدن شرط [از] بعد كه گفتهاند سبب همين به [و] الماّدَة>��١ َتردُع البرودَة
بدين كه تا و بمكند اندك اندك را ُخون نهاده آنجا بر دهن تا بفرمايند نيايد, بر فراغت
است گرم بالفعل چه ا@گر خالص آب كه زيرا ريخت; نتوان گرم آب برآيد, مقُصود صورت

حاره/ ادويه قواي به بود ممزوج كه آن مگر نباشد خالي بالقوه برودت از ليكن
آب به كه تيهو و ُمرغ و عدس چون داد; توان باشد خون مغلظ و مّبرد چه آن غذا, [٤٩٣]
و فراريج گوشت از كه قريص و باشد/ گذاشته سركه در آن] از پس [يعني بعده [و] پخته

است/ موافق نيز كرده مخلوط] [يعني يار سرد بقول با سازند طياهيج
كه آنند بر بعضي دارند: اخت[ف طاعون اندر فصد به خون برآوردن در اطبا تنبيه: [٤٩٤]
پرا@كنده بدن جميع در زهر فصد, به كه زيرا كرد; نشايد را ملسوع چه چنان كرد نشايد
كژدم لسع در چنانچه گرفت بايد بسيار وخون كرد بايد فصد كه گفتهاند بعضي و ميشود
چند هر پس خاصهخون; است رطوبت سّميت, و عفونت حامي كه زيرا ميكنند; جراره
محافظت و شود غالبتر طبيعت و گردد كمتر سم قوت شود, كمتر بدن از رطوبت @كه

نمايد/ تر خوب رئيسه اعضاي
و كرد بايد البته فصد كه است آن حق نباشد, مانعي و بود خوني امت[ي ا@گر بالجمله,

از كه <سديد> كه است ممكن و بوده نّساخ اشتباه يا لكن نشد يافت اطباء بين در عنواني چنين /٢
م/ باشد/ جرجاني اسماعيل سيد معروف غير لقب يا بوده منظور ميباشد قانون شارحين

نه درينجا فصد كه نماند پوشيده و <السيد>��٢/ و <الشيخ> عليه و گرفت بايد وافر خون
مادة كه است آن جهت آيدبلكه برون است عضو نفس در كه سميه مادة كه است آن براي

گردد/ گسسته موذي مدِد و شود مستفرغ را مرسمّيه است القبول سهل كه متعفنه
اهم چيز چند مراعات كه است واجب بلكه سزاوار كرد, خواهند فصد هرگاه انتباه:

دانند:
بر عضو نفِس از سمّيه ماده چون كه زيرا زنند; شرط طاعون بر نخستين كه آن يكي,



٤٤٣ بثور و اورام اول: فصل . بثور و اورام

باشد/ كمتر الفصد عند بدن در سم انتشار خوف آيد,
چون نمايند; ط[ قابض باردة چيزهاي طاعون حوالي [در] فصد, از پيش كه آن دوم,
سوي به است جمع درينجا كه را ذي@سمّيه مادة تا آن امثال و ماميثا و ارمني گل و حضض

فصد/ به خون برآمدن هنگام ندهد گشتن باز باطن
عضو از كه ماده تا نمايند مبالغه دل خُصوصا رئيسه اعضاي محافظت به كه آن سّوم,
دل و سينه بر بارده عطرية اطلية كه باشد چنان آن, و نيفتد/ اعضا بدين آيد حركت به
[باشند]ُجرعهُجرعه آميخته گ[ب با] [@كه سرد آب و ببويانند بارده طيوبات و @گذارند
مـادة كـه تا دارند مرعي قاعده همين نيز آن از بعد و ميآيد بر خون كه تا دهند همي

برآسايد/ متحركه
السمّيت كثير طاعون مادة كه تقديريست بر شد گفته فصد وقت كه احتياط همه اين
سمّيت قلت باوجود ا@گر و كرد/ بايد فصد نباشد[و]ب[خوف حاجت بدينها وگرنه باشد
بر دkلت و بود/ اقرب احتياط به و باشد بهتر دارند مرعي ضوابط ازين بعضي فصد اندر

شد/ ُگفته چه چنان كرد توان ورم ازرنگ سميت, قلت و @كثرت
به است ماده نشانتوجه شدن مشتد غشي و خفقان فصد, بدون يا و فصد از بعد فايده:
دانند هرگاه پس دماغ; به است ماده آمدن بر ع[مت گشتن, غالب هذيان و صداع و دل/
چه چنان ريزند ورم بر گرم آب به شبت و بابونه طبيخ زودي به رفته, دل به ماده @كه
چنان فرمايند پاشويه گردد, مفهوم دماغ جانب به ماده ميل هرگاه و شد/ گفته باkمفصل
مكيدن سخت و گذارند ساقها بر ك[ن محاجم ايضا و [شد] يافته ذ@كر صداع در چه
كه تا كرد بايد بغيرشرط حجامت درينجا و دارند نهاده را طويلمحجمه زماني و فرمايند

گرايد/ اسفل سوي انجذاب به دماغ از بخار
است مضر غايت به مرض اين در كنجد روغن كه گفتهاند هند كهحكماي دانست بايد [٤٩٥]
بـه و دارد نـفع بسـتن طـاعون بـر پـخته برنج شير و نسوزند/ هم چراغ در كه حّدي به
گذاشتن ورم بر كرده يكجا سپيد وشكر شهد و كردهاند/ امر نيز برنج و شيرگاو خورانيدن

اعلم/ ا� و ميدانند/ ماده محّلل و جاذب



ا@كبري طب ٤٤٤

آيد پديد ران كِِش و گوش پس و بغل زير در كه آماسها اندر [دوازدهم]: مقالة [٤٩٦]

بردو آماس اين حدوث و گويند/ المغابن اورام را آن و نباشد طاعون جنس از ها] [اين [٤٩٧]
دل منصب بغل, كه زيرا مغابن; به را ماده كند دفع رئيسه اعضاي كه آن يكي است: وجه
بر ريحي قرحة كه آن دوم, مدفعجگر/ و منصب ران, بن و دماغ منصب پسگوش, و است
اذيت موضع به روي حمايت, سبيل بر طبيعت سبب بدان و آيد پديد ران يا قدم يا ساق
ران بن در ماده از قدري پس نمايد ميل بدينجانب نيز روح و خون آن, تبعيت به و آرد
قرحة از كه ورمي است جمله ازين و آرد/ آماس و موضع تخلخل و فراخي جهت بماند
و غددي و نرم مواضع همه اين كه زيرا آيد; پديد گوش پِس در سر قرحة از و بغل در دست
اين و ميماند درينها آن از لختي ميگذرد موضع اين از ماده كه اند واقع كنج به و فراخ

گويند/ <باغره> پارسي به را اورام
نموده دفع رئيسه اعضاي كه بيآن شود مندفع مغابن به ماده بحران, در كه باشد @گاه
چنانچه پديدآيد; درينجا ورم وديگراخ[ط امت[ءخون واسطة به كه باشد گاه و باشد

آيد/ ميبر مواضع ديگر در
فرمايند/ تدبير تلطيف و غذا تقليل و اسهال و فصد به نمايند بدن تنقية نخستين ع�ج:
سپيد موم و بنفشه روغن به مرو تخم و خطمي و بنفشه مرخيهچون ادوية ابتدا اندر هم و
ا@گر خاصه است; ممنوع اورام درين رادعات استعمال كه بدانند و سازند/ ضماد سرشته
اندر و بسازند مرخيات به نيز تزايد اندر و باشند/ تنقيهنكرده و باشد بسيار بدن در ماده
به جمعآرد, به روي ا@گر و المراد فهو تحليلرود, به ا@گر پس ُكنند داخل نيز محّل[ت انتها

كوشند/ تفجير و نضج
افـتد, او فـروتِر عضوي در كه قرحه سبب به آيد پديد مغابن در ورم هرگاه فايده:

ادويه/ بياستعمال گردد زايل ورم بايستد آن از وجع چون كه باشد بسيار
kزم اkطـباء بعض اليه كماذهب افتد اتفاق روادعات استضماد اورام درين كه آنجا [٤٩٨]
نگردد/ باز رئيسه اعضاي به ماده تا كوشند همي معده فم و دماغ و دل تقويت به كه است
اعضاي دفع در آنچه در خصوصا است; منهّي باkتفاق رادعه استعمال در مبالغه بالجمله,
موضعيه ادوية در توقف احسن, و نيست ز مجوَّ تنقيه از قبل نيز مرخيات و بود رئيس
ا@كثر ابتدا اندر زيت نطول و شود/ ظاهر كام�] [يعني بالكنه [ورم] حقيقِت كه تا است

ميدهد/ شفا كه است
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/Cancrum; phagedena; corroding ulcer; rodent ulcer القانون: قاموس /١

آ@كله��١ اندر [سيزدهم]: مقالة [٤٩٩]

در كه فساد و تعفن و تا@ّكل از است عبارت وي, و گويند/ <خوره> پارسي به را آن @كه
در شود حادث خبيثه بثرة يا ورم يا قرحه نخستين, كه است آن او ع[مت و افتد/ اعضا
عضو هر در اند گفته چه چنان بخورد را خود گرد گوشِت و گردد فراختر سرعت به و بدن
صعبترين و بخورد عضو آن گوشت فلوسخيارشنبر مقدار صبح[به] تا شب از افتد, @كه

سازد/ ه[@ك زود زحمتهاست[و]
با ارمني گل ايضا و نكند/ تعدي اعضا ديگر به تا كنند داغ آهن به [را] آن ِگرد ع�ج:
بـه را بدن و گردد/ فاسده رطوبات انصباب مانع تا نمايند ط[ وي حوالي سائيده سركه
ازالة تا شويند همي را جراحت آب و سركه به و نمايند پا@ك بسيار خون اخراج و اسهال
[يـعني يـار گـاو روغـن بـه كوفته و پخته كرنب ايضا و نمايد/ رطوبت قطع و عفونت
و گردد ساقط گشته سست است فاسد و سياه چه آن كه تا گذارند آ@كله بر كرده مخلوط]

گردند/ متوجه قرحه اندمال به پس برآيد صحيح @گوشت
باشد چنان وآن, دهند/ داغ آ@كله بر كه بايد عفونت, از نشود پا@ك آ@كله قدر بدين ا@گر
و گذارند محل آن در عسلسرشته و سركه به قلقطار و زراوندمدحرج و زاج و @كهزنگار
سه هر كه نوع بدين سازند زنگار و نارسيده آب وآهك اعلي زرد زرنيخ [از] كه مرهمي
به هم دوا بدين ا@گر و ُكند/ عمل همان بياميزند گاو روغن و موم با بيخته و كوفته برابر
عضوي به مذكور روغن كه طريقي به ريزند علت موضع بر جوشان كنجِد روغن نشود,
جـوشان [روغِن] ميانش در و بگيرند خمير به را آن حوالِي كه طريق بدين نرسد ديگر

بيندازند/
داغ تفته آهن به نيابد], بهبود [يعني نگردد نغز هم بدين و بود الفاسد شديد ماده ا@گر
القطع ا@گرممكن است عضو قطع اين, از باkتر و اينست/ الع[ج غايت و علت نفس بر @ُكنند

بود/
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/Furundcle; boil القانون قاموس /١

ُدمّل��١ اندر [چهاردهم]: مقالة [٥٠٠]

شديد درد ابتدا اندر هم كه است بزرگُسرخرنگ بثرة وآن, دمامل/ و ميل دما جمعه
حاّد خون وي, مادة و باشد/ مفرطح يا مستدير گاه و بود صنوبري بيشتر او شكل و آرد

باشد/ مختلط فاسد غليظ رطوبِت به كه است
در دمل كه آنجا و دهند/ مسه[ت و حجامت يا فصد به ُكنند كم بدن از خون ع�ج:
بـراي و فـرمايند حـلويات و گوشت ترك و غذا تقليل و دانند نافعتر قيء بود, اطراف
كه روز سه تا اول روز از و نوشانند/ غليظه,سكنجبين رطوبت قطع و حّدتخون تسكين
گ[ب به اسبغول و برگخرفه و فوفل و صندل مثل نمايند; ط[ روادعات است ابتدا زمان
تا نمايند ط[ سرشته مرغ تخم سپيدة به اسبغول سّوم, روز [از] بعد و آن/ مانند و سائيده

بنهند/ سرشته عسل و شير با مرو تخم ديگر: نمايند/ ضماد كوفته انجير و علك منضجه: ادوية ذ@كر /٢ [٥٠١]
داخل نيز عسل كه باشد و بگذارند/ آميخته كتان تخم روغن و نمك قدري گندم خميرة به ديگر:
هر حّصه, نيم صبر, حصه; يك ساخته, باريك حلبة حصه; چهار ذرت, آرد ديگر: سازند/ خمير
شام و صبح و بربندند عصابه به و گذارند دمل بر گرم نيم پس شود غليظ تا بپزند دوغ در چيز سه

است/ هند حكماء خاصة و مجّرب عمل اين و كُنند تازه

منضجات��٢ گردد, جمع ماده هرگاه و سرعت/ به نمايد جمع را ماده و ُكند حّدت تسكين
ادوية به وا@گرنه فبها بهخودبشكافد ا@گرخود نضج بعد[از] و گردد/ پخته تا برآن @گذارند

آب وآهك كبوتر سرگين و مورد تخم و ترش خمير شكافنده: يعني مفّجره ادوية ذ@كر /٣
آهن به ا@گر كه بدانند و سازند/ ضماد و بسرشند عسل و مرغ تخم زردة به نارسيده

آيد/ گفته خراج در اورام شكافتن طريق و باشد بهتر بشكافند

به شود پا@ك قرحه و آيد بر ريم كه آن از بعد و دهند/ سر را] [آن آهن به يا مفّجره��٣
و مازو و صبر و مّر و گلنار باشد, داشته بسيار چرك و بود تر قرحه ا@گر و كوشند/ اندمال
پس نمايد رطوبت[را]خشك و كند پا@ك زود تا پاشند آن بر بيخته و كوفته زردچوبه

نهند/ آن] [بر مدّمله مراهم
اkنفجار سهل آن, و بود شكل صنوبري كه آن يكي, است: گونه دو بر دمل كه بدان
مفرطح يا مستدير كه آن دوم, سرميكند/ باشد آورده بر سر كه همانيكطرف از و است
گاه او و است/ تفجير به محتاج و نميشكافد خود به خود ماده, غلظت سبب به وي و بود

كند/ سر زياده يا موضع سه در كه باشد
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سپيده يا كنجد روغن به را كهآهك بايد شود, ظاهر دمل كه روز اّول گفتهاند فايده: [٥٠٢]
را كسي و او/ مادة بسوزد آنجا هم و نشود زياده هرگز كه نمايند ط[ و بسرشند مرغ تخم
آن جز و آ@كله و سرطان از تا شناسند kزم سال هر او بدن تنقية آيد, بر دمل سال هر @كه

ماند/ ايمن

/Cold abssess القانون: قاموس /١

ُدبَيله��١ اندر [پانزدهم]: مقالة [٥٠٣]

يا عفونت سبب به نكندمگر درد و شود بزرگتر دمل از كه ورمي از است عبارت آن,
مستديرالشكل درا@كثر, و بود بدن پوست همرنگ او ورنگ ذيحّدت ادوية استعمال به
و ماده/ غلظت جهت نشود منعمر كنند, غمر و گذارند برو انگشت و دست چون و باشد

آن/ باطِن در يا افتد بدن ظاهر در دبيله كه است عام
مادة به ديگر, و باشد پر گنده زرداِب به يكي دارد كيسه دو دبيله كه گفتهاند بعضي
لذا و گويند دوبيله عربي به را كيسه دو [و] آن مانند و ريزه واستخوان زرنيخ غريبهچون

بها/ سميت
ميباشدهمچون القوام متنوع و اkلوان مختلف برميآيد, دبيله از كه ِمّده دانست بايد
و وسنگ سفال ريزة و موي و ناخن ريزة و گچ و زرنيخ و زغال و زيت دردي و سياه @گل

ماده/ استعداد حسب به آن امثال و ُچوب ريزة و ريگ
و زيت و گـل روغن ماده, تليين و نضج جهت تدبير, تلطيِف و تنقيه از بعد ع�ج
باشد/ بهتر سازند داخل ا@گر حلبه و كتان تخم لعاب و نمايند ضماد گاو چربي و اّيل چربي
به و را آن بشكافند تليين, و نضج حصول [از] بعد و دارد/ فايده نيز داخليون مرهم و
غشي كنند بيرون است وي در چه آن يكبارگي ا@گر كه زيرا آرند ُبرون را آن مادة دفعات
مانده وي در كه تاچرك سازند پر آن در ُكهنه پنبة جزآن, و ريم برآوردن از پس و آورد/

را/ جراحت سازند مندمل مراهم به آن عقب و بچيند تمام باشد
عمق در ماده كه است آن وي و گويند/ <دبيلةمنكوسه> را آن كه دبيلة از است نوعي [٥٠٤]
از غير بشكافند, را آن وچون نبايد ظاهر نضج اثر و باشد دورتر جلد از و شود جمع عضو
آن رسد بهاستخوان كه چنان ُكنند عميق كهشكاف[را] آن نيايدمگر بر هيچ صرف خوِن
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بود/ قاتل ا@كثر در دبيله اين و شد/ گفته مختلفهچنانكه الوان به آيد بر ريم زمان
بيشتركوشند; نضج و تليين در كه بايد ليكن يافت ذ@كر كه است همان وي تدبير ع�ج:
كه چنان بشكافند را] [آن نضج, به يقين ُحصول از پس و است الغور شديد ماده كه زيرا

آيد/ برون است غور در كه ماده و رسد در استخوان به نشتر
بايد و شد/ كرده مذكور خود محّل در يك هر افتد, باطنه اعضاي در كه دبيله فايده: [٥٠٥]
چون بود باد دافع چه آن و است تلطيف و تحليل كّلي, تدبير را احشاء دبيلة كه دانست
او وجِع محّلل و سبك چه هر و خورانيدن/ مثروديطوس و افاعي ترياق و كبير ترياق
بادام روغن به ُكوفته نرم حاجت قدر به يك هر كتيرا و خبازي و مرو تخم چون باشد
آن و نوشانند/ خر شير قاشق دو يا طرخشقوق آب به درم دو موازنة شام و صباح آميخته
و دانگ دو صبر, روز هر كه بايد بشكافد, زود احشا دبيلة كه خواهند و نبود تب كه جا
تنقيه در او توجه حسب به بشكافد, ورم كه آن از بعد و بدهند/ گ[ب به دانگي زعفران,
دبيلة در مشروحا چه چنان كوشند اندمال به تنقيه از پس و ملّينات يا مدرات به @كوشند

آمديم/ گفته المعده و الكبد

/Abscess القانون: قاموس /١

ُخراج��١ اندر [شانزدهم]: مقالة [٥٠٦]

نمايد; ريم جمع به ميل كه ورمي هر از است عبارت اطّبا جمهور اصط[ح در آن,
بدين را آن جمعآرد, به روي كه گرم ورم كه آنند بر بعضي و سرد/ بودخواه گرم ورم خواه
باشد موضعي او داخل در كه حجم بزرگ گرم ورم از است كنايه بعضي نزد و خوانند/ نام
عضوي به طبيعت كه است غليظ مادة از خراج حدوث و گردد/ ريم و ريزد وي در ماده و
هم و نيايد در نيز گوشت در و نشود نافذ پوست در ِغلَظ سبب به مذكوره مادة و ُكند دفع
در چه آن سازد متعفن است درو كه گرمي به و شده مترّهل بماند عضو فضاي در چنان

گردد/ منفجر ساخته متا@ّكل را پوست كه باشد بسيار شود, پخته چون و ويست نواحي
ِمّده جمع نشان آيد, پديد وي در تمدد و كند اشتداد ورم وجع هرگاه كه دانست بايد

باشد/ ِمّده پختن دليل ورم, نرمي و وجع آنسكون از بعد و باشد
مانعي قيء از و بود اطراف در كه جا آن و دهند مسهل و زنند رگ ابتدا در ع�ج:
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و كـتان تخم و خطمي خواهد, شدن جمع ماده چون و است/ مسهل از بهتر قيء نباشد,
خود به خود [ا@گر] شود پخته كه آن از بعد [و] نمايند/ ضماد وعلك انجير و مايه خمير
و اعصاب و اوتار و آيد بر فاسد ِمّده تا بشكافند سرعت به كه بايد kّا و بهتر بشكافد

ماند/ محفوظ او فساد از است عضو آن در كه عضلهها
نشود پخته نيك تا را آماس كه دانست بايد اورام: ديگر و خراج شكافتن طريق [٥٠٧]
و بـود پـائينتر و بـلندتر و نرمتر كه آنجاست شكاف محل بهترين و كرد نبايد شكاف
مـوضع چـنين ايـن شكـاف كه است آن تر نرم ورم نفع اّما آيد/ گفته واحد هر منفعت
بـلندي كـه است آن بلندتر فايدة و پذيرد/ التحام زودتر و دهد كمتر الم و بود آسانتر
ميخواهد كردن دفع محل ازين را ماده طبيعت كه باشد آن نشان ورم مواضع از موضعي
طبع مرافقت جميعامور, در امر م[@ك و بود طبيعت اقتضاء حسب بر درينجا تكلف پس
فشردن و اماله غير به بنفسها ِمّده كه است آن پائينتر محل در شقِّ وقوع سود و است/

باشد/ بيخوف و سهل اين و بتمامه آيد برون
و بغل يعني ابط بخ[ف نگردد بريده ليفها تا كنند بدن طول در كه بايد شق فايده:
بايد استره تيغ به بلكه كرد نشايد بدن طول در شق را محال اين ورم كه ران بن يعني اربيه
استره تيغ به آن اّماشكاف است اسره ذي چه ا@گر كه جبهه بخ[ف بدن; عرض در و @كرد
مثُل انثناٌء للمعضِو <اذا@كاَن گفته: <شارح> چه چنان كرد; بايد بدن طول به و كرد نشايد
ُيخاِلَف أْن فيها َيجُب فٕاّنه الجبهِة في kّا اkٔسُترِة مع الشقِّ عند به فَيْذَهُب ربيِة ُkٔا و اkبِط
فلوَتِبعْت الطوِل في kّٔنه الّليِف لوضِع ُمخالٌف هو و العرِض في أسَرِتها وضَع kّٔن اkٔسَرِة;
حكـايِت فـي ُنـِقَل كـما العـيِن و الحـاجِب عـلي الجـبهِة عضلُة أسقطْت البِط في اkٔسرُة

و افـتد هـم بـر عـضو آن پـوستهاي كه حالتي [يعني باشد انثناء داراي عضو <هرگاه ترجمه: /١
در مگـر گيرد; صورت استره توسط بايد آن شكافتن ران, كش و بغل زير مثل شود], خميده
شكنجهاي چون دهد; قرار پيشاني شكنجهاي خ.ف بر را شكافتن بايد طبيب كه پيشاني عضلة
نحوة همان بر شكافتن در @گر ا پس است طول در ليفها كه آن حال و است عرض در پيشاني
در كه همانطور ميافتد; ابرو و چشم بر پيشاني عضلة شود, عمل پيشاني شكنجهاي داشتن قرار

م/ است>/ شده نقل پادشاه دختر و ماخس اندرو قضية

تفاريق به باشد بسيار ماده ا@گر بگشايند را ورم هرگاه و الملِك>��١/ ابنِة و اندروماخَس
هيچ تا نمايند پا@ك ُكهنه پنبة به بتمامه ريم آوردن بر از بعد و نيفتد ضعف تا آرند برون
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اسفيداج از كه مرهمي معني اين در و شد گفته چنانچه كوشند اندمال به پس نماند چرك
اkندمال سريع و دارد تمام نفع سازند انزروت و اkخوين دم و مازو و گلنار و توتيا و

است/
و اسره و افتد اعضا ديگر و پيشاني در كه گويند را چين و شكنج َسرار, و َسرر انتباه:

[است]/ اسارير [آن] الجمِع جمع و است وي جمع اسرار

است مسّمي اوذيما به كه رخو ورم اندر [هفدهم]: مقالة [٥٠٨]

ثـقل و ذي@مـتانت ليكـن نـدارد درد و حـرارت كه رنگ سپيد نرم است ورمي آن,
و بماند منغمر دير تا وي اثر به و شود فرو آساني به گذارند آن بر انگشت وچون ميباشد
يكي, افتد: سبب دو از اين و بود/ همراه] [يعني يار نيز خفيف وجع ورم درين كه باشد @گاه

گردد/ فزون بلغم كه آن دوم, شود فاسد مزاج كه آن
آن] از پس [يعني بعده و نمايند او اص[ح نخستين بود, مزاج فساد او سبب ا@گر ع�ج:
آن و ـ بود بلغم او سبب ا@گر و بمالند/ سركه و ونمك كنجد روغن يا گل روغن به را عضو
نخستين كه بايد ـ دانست توان است بلغم غلبه لوازم از كه آن جز و بول غليظي و سپيدي از
منّقي كه آن جز و راوند حّب يا اياره حّب به آن] از پس [يعني بعده و دهند او منضجات
نطرون و ماليدن ورم بر زيت و ونمك نمايند منع مرطبات و سازند مستفرغ است بلغم
آب به را پارچهيي و كردن ضماد آميخته سركه قدري و انگور درخت خا@كستر آب به
غايتنيك به ط[ اين و دارد/ نفع گذاشتن ورم بر آغشته بلوط و درختانگور خا@كستر
بـاريك را جـمله صبر, و يماني شب گاو, سرگين انگور, درخت خا@كستِر نمك, است:
گـل و زعـفران ماميثا, شياف سعد, اقاقيا, مر, صبر, ديگر: سازند/ ط[ سركه به ساخته
به و سازند اقراص كرنب آب و سركه به و ساخته وباريك بگيرند برابر يك هر ارمني,

بمالند/ كرده حل سركه اندك و كاسني آب يا گ[ب به حاجت وقت

/Emohysema واعظي: معالجات /١

ريحي��١ ورم اندر [هجدهم]: مقالة [٥٠٩]
و نمايد/ تهّبج مشابه به [و] آيد در عضو درجوهر ريح كه آن يكي, است: گونه دو اين
در بلكه ريح نيايد در عضو جوهر در كه آن دوم, است/ همين الحقيقت في ريحي ورم
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انتفاخ بود, الجرم لين مذكور عضو ا@گر پس آيد گرد يكجا عضوين فضاي مابين عضو جوف
گويند/ <نفخه> را قسم اين و آيد پديد آن در

يا آن; مانند و امعا و معده چون بود مجوف عضِو يا بدن, در ريح اجتماع محل فايده: [٥١٠]
و اوست/ مـحاط عضو و مجّلله اغشية مابين كه فضايي چون بود عضوين مابين فضايي
<لبرودِة است; التحليل عسر جمعآيد, وي مجّللة اغشية و او بين فيما يا عظام در كه ريحي

نـيز و هستند] اعضاء سردترين جزء واغشيه, [استخوانها است سرد محل اين <چون ترجمه: /١
دور خيلي دارو جذب و گوارش سيستم از [چون ميرسد كم آنها به دارو اثر نيز و است تنگ

م/ هستند]>/

هنالک>��١/ الّدواِء أثِر وصوِل قّلِة و المسالِک وضيِق الموضِع
نمودن باد ُپر همچونَمشِك و نابودن گراني و است ورم ريحي,سبكي ورمي ع�مت
غمر اثر و كند رجوع زود و رود ته به اندكي گذارند, برو انگشت كهچون اوست خاصة و

نماند/ هيچ
كه ماده تا نمايند تدبير تلطيف و فرمايند پرهيز بادانگيز چيزهاي از نخستين, ع�ج:
كاورس يا جو آرد به مجتمعه, ريح تحليل براي پس شود/ ُگسسته آن مدد است ريح مولد
سرشته ابهل يا طرفا يا سرو آب به چوبانگور درخت خا@كستر و نمايند تكميد ارزن يا

دهد/ نفع باديان عرق و بزوري شربت و گ[ب و گلقند و سازند ط[

/Tumour القانون: قاموس /٢

َسلِعه��٢ اندر [نوزدهم]: مقالة [٥١١ ]

كه جاي هر به پوست زير اندر و نباشد چسبيده گوشت به كه است غليظ ورم آن,
و گفتهاند/ خربزه مقدار تا نخود مقدار از او ِعَظم و خود موضع در گردد همي بگردانند
از ورم اين وحدوث او/ جميع بر مشتمل باشد [يي] كيسه را او مر كه است سلعه خاصة
اّمـا شيرازيـه/ و آردهالّيه و عسلّيه و شحمّيه بود: چهار آن اصناف و است غليظ بلغم
اندك و نشود فرو و متطامن عندالغمر, كه اوست kزم و است انواع سختترين شحميه,
فرو الغمر عند عسليه, و گويند/ شحميه لهذا [و] ميماند شحم به او قوام و لون و كند درد
سـاير مادة از او ماده كه زيرا ميگردد; باز سرعت به آن] از پس [يعني بعده و ميشود
و خوانند/ عسليه لهذا ميماند عسل به او قوام و لون و است رقيقتر و لطيفتر اصناف



ا@كبري طب ٤٥٢

به كه باشد غليظ حسو [نوعي] چون هم او مادة قوام و باشد سياهي به مايل آردهاليه,
كلمة دو از و است مركب وآردهاله, خوانند نام بدين را اين لهذا و است مسمي آردهاليه
تازه كه گويند را روغني هاله, و گويند دقيق تازي به را آن و است مشهور آرد, اّما فارسي;
در شيراز شيراز/ مشابة به باشد غليظ و سپيد او مادة شيرازيه, و باشند/ گرفته مسكه از
اخيره قسم سه هر اين و غليظ حسو سازندهمچون شير از كه گويند را نانخورشتي فارسي,

ميباشند/ نرم و دارند كمتر حس
چون محّلله اضمدة پيوسته و ازديادنگيرد تا نمايند غليظ بلغم تنقيه نخستين, ع�ج:
جهت رود تحليل به مجتمعه مادة ابتدا اندر كه باشد تا نمايند استعمال آن جز و داخليون
در و ندهد سود محّلل گردد, غليظتر و گذرد در ابتدا از هرگاه و ص[بت/ قلت و ماده قّلت
او تا گذشت دمل در چه آن مثل گذارند معفنه ادوية يا كرد: بايد يكي كار دو از وقت اين
و وآهك كرنب بيخ خا@كستر و اشق از كه ضماد و دهد/ سر ساخته مستعفن و پوسانيده را
برون را سلعه و نمايند شّق يا است/ مخصوص كار درين سازند گل روغن و زرنيخ و صابون
بشكـافند و كشـند بر صنانير به اوست باkي كه پوست كه است آن شق طريق و آرند/
ُكنند جدا سلعه باkي از پوست تمامي آهستگِي به و نرسد آسيب سلعه كيس به چنانكه
صحيح گويند الّسلعه كيس را آن و است آن گرد بر كه غشا همراِه] [يعني بمع را سلعه پس
ا@گر كه زيرا نماند; باقي پوست در غشا ازين چيزي كه ُكنند احتياط و آرند برون سالم و

نمايد/ عود ورم ايضا و آيد برون دشواري به سلعه بماند, پوست با قدري غشا
تداوي اخراج جز به و نيست تعفين و تحليل قابل شحميهگويند, را آن كه سلعه فايده:

است/ غلظت غايت در او مادة كه زيرا ندارد;

/Gland القانون: قاموس /١

عقد و غدد��١ اندر بيستم [بيستم]: مقالة [٥١٢]

و مني اوعية قرِب و زبان بيخ غدد چون طبيعي يكي است: گونه دو بر غدد كه بدان
جسمي آن, و است مقصود محل درين كه است ناطبيعي دوم, و ران/ ُبِن و بغل و @گردن
بلغم از بيشتر و بلغمي يا سوداوي غليظه مادة از آيد پديد بدن ظاهر در كه صلب است
لهذا نشود زياده حجم] [در و باشد سخت غدد كه است آن سلعه و غدد در فرق و باشد/
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را غدد ايضا و آيد/ پديد او جنب در ديگر غدد ريزد, آن بر ديگر غليظه ماّده كه آنجا
خالي نرمي از حال هيچ به و ميشود زياده كه سعله خ[ف به نبوده; غ[ف يعني @كيسه

نباشد/
پس بندند محكم او باkي اسرب [از] ثقيل [يي] قطعه و كنند ضماد داخليون ع�ج:
مذكور سلعه در كه محّلله اضمده و گردد وتُنُك نرم گرنه و المراد فهو رفت, تحليل به ا@گر

نمايند/ استعمال شد
و بشكافند را آن كه است آن وي تدبير و باشد غددي خرد, بثرة كه باشد گاه فايده:
محكم وي باkي ثقيل اسرب قطعة آن] از پس [يعني بعده و بيفشرند آن از غليظ بلغم

نكند/ معاودت تا بندند
است: قسم دو بر نيز ُعَقد كه بدان

و پـاي پشت و دست پشت چـون است گـوشت از معّرا كه عضوي در كه آن يكي,
عندالغمر, كه است وي خاصة و آيد/ پديد آن جز و جوز و بندق مشابه عُقَدي پيشاني
عقد نوع اين و آيد/ باز خود هيئت به غمر, از بردارند دست چون و شود متفرق و غايب
بيوجع بود, غليظ و خام او ماده ا@گر و ميباشد درد و الم با بورقيبود, يا مالح او مادة ا@گر

ميباشد/
متفرق و مفرطح كه تا بكوبند چوب به و بمالند كه بايد بود, بيدرد كه را آن ع�ج:
باkي و نمايند ضماد ماهي سريش و اقاقيا و حضض و صبر آن] از پس [يعني بعده و شود
بمالند قيروطي نخستين بود, درد با كه را آن و بندند/ بر سخت نهاده سرب ثقيل قطعة وي
بـيخ و آسمانجوني سوسن بيخ چون محّلله ادوية تحليل, جهت آن از پس بنشيند الم تا
او طبيخ و بجوشانند آب در كوفته نيم قرطم و بابونه و كتان تخم و ا@كليل و زوفا و خطمي

ريزند/ عقد بر
را آن و متفرقنگردد غمر به و باشد سخت لمس, در آن و است لحمي عقد ازآن, دوم
و خوانند سلعه را عقد نوع اين بعضي و ص[بت/ [و] جهتمحكمي گويند مستدقه ثآليِل

ميشود بزرگ غايت به كه @گويند
بود, گوشت غير در ا@گر و آورد بيرون و بريد را آن كه بايد بود, گوشت در ا@گر ع�ج:
شريان يا وريد يا وتر يا عصب قطِع درآن,خوف كه قطعنكنند و سازند نرم ضمادهايي به
عـقد اين و رسد بدو كه الم و زحمت سبب به شود منعقد عصب كه باشد گاه و است/
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سلعه كه است آن سلعه در و عقد درين فرق و غمر/ اثر قبول و نتو در باشد سلعه همچون
چپا/ و راستا به مگر نميگردد زايل عصبيه و شد ُگفته چه چنان ميگردد جانب هر به

مغز از كه قيروطيها و روغنها بمالند پيوسته روز چند تا عقد, تليين براي ع�ج:
از پس و برند حّمام به آيد, ظاهر آن در نرمي چون و باشند ساخته آن جز و گاو ساق
به و سازد متمدد را خود و آرد خميازه كه را مريض نمايند امر استحمام به اعضا نرمِي

بگشايد/ عقد تا بمالند را آن دست
يافتِن] بهبود [يعني شدن نغز هنگام اعضا در عقد و ص[بت شود عارض كه باشد @گاه [٥١٣]
دشايذ و ص[بت اعضا در كه باشد بسيار ايضا و باشد رسيده عصب به كه هتك يا شق

باشد/ افتاده عضو آن در كه تفرق انجبار [از] بعد آيد پديد

التحتاني ضم و المعجمة الشين سكُون و المهمله الّدال بّضم هو و است ُدْشيُذ و جمع دشايذ, /١
شبيه سخت سپيد جسم از است عبارت برج, كز قيل و كقنفذ المعجمة الّذال سكون و المخفقه
بـر ميكنند اط.ق ايضا و او/ انجبار هنگام رويد منكسره َعظم و غضروف بر كه غضروف به

است/ عضو جوهر [از] غير او جوهر و ميشود منعقد جراحت با6ي كه چيزي

نرمي تا مغزها و پيهها و روغنها به نمايند تدهين دشايذ��١ و ص[بت برين ع�ج:
از زايد گوشت و كنند محلشكاف آن در kّا و فبها رفت تحليل به ا@گر پس آيد پديد آن در
مندمل آن] از پس [يعني بعده و آ@كله مراهم وضع به يا آهني آلتي به بتراشند دشيذ تحِت

احتياط/ به را جراحت سازند

فوجش� اندر يكم]: و [بيست مقاله [٥١٤]

و نباشد/ طاعون جنس از و آيد پديد غددي اعضاي در كه اورام از است عبارت آن,
شود/ حادث گوش پِس در كه غددي ورم به كردهاند مخصوص را اسم اين بعضي

دوا خاصترين و است/ همان اين تدبير شد, گفته غددي اورام ساير در چه آن ع�ج:
هم به باشد نداشته كهنمك كهنه چربي و حلزون خا@كستر كه است آن علت اين جهت
از كـه قيروطي به گويند راسو پارسي به كه ُعرس ابن خا@كستر و نمايند/ ضماد آميخته

دارد/ عمل همين كردن ضماد سرشته باشند ساخته سوسن روغن
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/Scrofula القانون: قاموس /١

خنازير��١ اندر دوم]: و [بيست مقالة [٥١٥]

گوشت به خنزير كه است آن بينهما فرق و غمر قبول و نتّو در بود سلعه همچون آن,
به كه باشد گاه و ابتدا در مگر نگيرد زوال جهتي به كه اوست ا@كثرية و باشد چسپيده
كه زيرا بود سخت غايت به ايضاخنزير, و سلعه/ همچون بهتحريك گردد همي جهات
درگردِن و بغل و گردن در خاصه شود عارض رخو لحوم در بيشتر و است غليظتر او مادة
كيس را واحد هر گاه و باشد كيس يك را آنها همة و بود متعدد بيشتر و افتد ا@كثر @كوتاه
كه باشد گاه و ندرت به مگر بود كهكوچك است خنزير خاصة و سلعه/ مانند بود جدا
مادة و افتد/ بيشتر را خنازير او كه گويند آن از خنازير را @ورم اين و شود بزرگ سخت
رخو عضاي ا به و هضم سوء و تخمه از شود جمع بدن در كه است غليظ رطوبت عّلت, اين

ريزد/ نرم و
غـذا تقليل و تلطيف در و دهند مسه[ت و مقيئات غليظ, بلغم تنقية براي ع�ج:
شب و غليظه اغذية و حموضات از و دارند kزم شكم خلّو بر رياضت و كوشند بيشتر
مريض اين باليِن و فرمايند اجتناب شدن غضب و كردن بلند آواز و گفتن بسيار و خواري

داشت/ بايد بلند
kّا و المراد فهو رفت, تحليل ا@گر پس نمايند ضماد محّلله ادوية تنقيه, حصول از پس
كوشند/ جراحت اندمال به آن] از پس [يعني بعده و سازند ضماد مفجره و منضجه ادوية
و كهنه زيت اشق, مقل, زراوند, البحر, زبد انجره, تخم خردل, محلّله: اضمدة ذ@كر [٥١٦]
و كوفته ترمس, و كبر بيخ كرنب, بيخ مقل, عنصل, زفت, ديگر: بسرشند/ هم به سپيد موم
ساير و خنازير تحليل در داخليون مرهم و نمايند/ ضماد زيت و عسل و سركه به بيخته
داخل بيخته و كوفته آسمانجوني سوسن بيخ وي در ا@گر خاصه دارد ُكّلي نفع صلبّيه اورام

دارد/ فايده نيز رسل مرهم و نمايند
و زيت به ترمس آرد و جو آرد و [است]/ يافته ذ@كر بارها مفجره [و] منضجه ادويه
مرو تخم و كتان تخم و دارد/ سود تفجير و نضج در نهادن, خناير بر نابالغرشته كودك بول
حـاجت مـقدار به كبوتر سرگين و جوشانيده شراب در حلبه تخم و كبود سوسن بيخ و
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استعمال برديك وديك فلدفيون بايد شود, منفجر هرگاه و دارد/ نفع كردن ط[ آميخته
تا بمالند روغن حاّره, ادوية اين استعمال عقب و شود پا@ك تمام فاسده مواد تا نمايند
زنگار مرهم قرحه, شدن پا@ك [از] بعد و افتد فرو باشد كرده قطع فلدفيون كه را چيزي

گردد/ مندمل كه تا نهند
شود متقّرح زود و نبود بلند بسيار و باشد منبسط جلد در كه خنازير از است نوعي [٥١٧]
نمايد چنان گردد متقّرح چون و است خنازير اصناف بدترين اين, و ماده/ خباثت جهت

است/ شكافته خام انجير گويا @كه
[يعني بعده و نماند باقي او مادة از اثر هيچ كه چنان نمايند قطع آهن آلت به ع�ج:
كه عصبها و رگها تا ُكنند احتياط قطع هنگام و نيايد ِگرد ديگر تا ُكنند داغ آن] از پس
از شاخي و بشكافت را خنزير شخصي كه آوردهاند كتب در و نشود بريده اوست قريب
كه است آن صواب گفتهاند لهذا گشت باطل مرض صاحب آواِز الفور في شد بريده عصب
سازند پا@ك داروها به را باقي و بشكافند باشد خالي اعصاب از و بود اسلم كه جانب آن از

دارد/ نفع زنگار مرهم حال, چنين اين در و آيد حاصل بيمضرت قطِع تا
باشد/ سرطان او مادة كه خنازير از است نوعي

و بياميزند گل روغن با برند كار به او ع[ج در كه گرم داروهاي كه است آن تدبيرش
دو حضض, ; جزو مّر,يك و نمايند ضماد گشنيز آب و گندم آرد بود, حرارت وي در ا@گر

سازند/ ط[ گشنيز آب به بيخته و كوفته نرم جزو
و بسوزند و بگيرند گويند مّشاش كه بز شاخ ميانة كه گفتهاند حكما از بعضي فايده:
غـددي اطـريفل و كـند دفـع را خـنازير انواع جميع بدهند درم دو صباح هر هفته يك
مخصوص[است]/ واصلي حب و خيزران حب سودا, و بلغم اخراج براي و است سودمند

/Scirrhous واعظي: معالجات /١

صلب��١ ورم اندر سوم]: و [بيست مقالة [٥١٨]

مرة او مادة كه آن يكي, است: گونه سه اين و گويند/ ُسَقيروس را آن يونان لغت در @كه
نهند, آن بر دست وچون باشد اللون كمد و بود ُصلبتر كه است آن او ع[مت و بود/ سودا
نيك باشد الحس عديم چه آن و بود حس و درد با گاه و نكند درد و حس و نمايد سرد
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و باشد بدن همرنگ ورم كه است آن وي ع[مت و بود بلغم او مادة كه آن دوم, نشود/
قابضه اطلية برو كه گرم اورام عقب [در] ا@كثر و بود كمتر او ص[بت و نمايد سرد ملمس
مركب او ع[مت و بلغم و سودا از باشد مركب كه آن سّوم, شود/ عارض گذارند افراط به

بود/
بلغمي در و فرمايند/ پرهيز سوداوي چيزهاي از و كنند سودا تنقيه سوداوي در ع�ج:
خلط دو هر تنقيه بود مركب چه آن و باشند/ محترز بلغمي اشياي از و نمايند بلغم تنقيه
و بط چربي و ميعه و مقل و اشق و داخليون محّللهچون ملّينات تنقيه, از بعد و كرد بايد
نفع كردن ضماد كوفته انجير و محّلله العبة و ادهان از آن امثال و گاو ساق مغز و مرغ

دارد/
را آن اّما شود به كمتر نيز الحس قليل و نپذيرد ع[ج است الحس عديم چه آن فايده:
غـير سـقيروِس به است مّسمي و گردد متالم و باشد حس با و نبود الّص[بت شديد @كه

شد/ گفته بدانچه كرد توان تدارك خالص,

/Cancer واعظي: معالجات /١

سرطان��١ اندر چهارم]: و [بيست مقالة [٥١٩]

از اندكي كه بلغم احتراق از يا شود حاصل صفرا احتراق از كه است سوداوي ورم آن,
خالي جهت شد نتواند ورم اين محدث طبيعي, سوداي اّما گردد/ سوخته نيز او با صفرا

حّدت/ از بودن
از ياخوردتر بود بادام مانند شود ظاهر چون نخستين كه است آن آماس اين ع�مت
پايهاي به شبيه سبز و سرخ رگهاي گردد زياده كه چون هر و شود زياده آن از بعد و آن
اندر سرطان شكم همچون او واصِل آيد پديد گويند سرطان تازي به را آن كه خرچنگ
و خـوانـند نام بدين را عّلت اين تشبيه همين به و باشد شده مستحكم و رفته فرو بدن

باشد/ الشكل مستدير و اللون كمد و الص[بت شديد كه ويست خاصة
از كـه آن و ميگردد متقّرح البته بود, صفراوي و سوداوي او ماده كه] [آن كه بدان
باشد/ متقّرح كه بود گاه و نباشد متقّرح كه است آن ا@كثر افتد صفرا قدري و بلغم احتراق
وي از و باشد منقلب خارج به و بود غليظالشفاه و القرحه اسود متقّرح, سرطان بالجمله,
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و پاي در مردان, در و بود رحم و سينه در عوارت, در او حدوث و پاkيد همي بو بد ريِم
بيوجع/ بعضي و بود الوجع شديد آن از بعضي و روي/ و احليل و روده

أعراض أحُد معالجِته من المقصوُد ٕاّنما و ُبْرِئِه في kَمْطَمَع للطبيِب عّياٌء داٌء هذا انتباه: [٥٢٠]
تـندِمَل حـتي مـنه ِح المـتقرِّ مـداواُت و َح َيتقرَّ أْن من ِحفُظه و َيِزيَد أْن من َمْنُعُه الثلثِة:

آن در بـهبودي به اميدي و است عاجز آن درمان از طبيب كه است بيماريي <سرطان, ترجمه: /١
شدن زخمي از جلوگيري آن ازدياد منع است: امر سه اين از يكي آن معالجة از مقصود و نيست

م/ شدن>/ زخمي صورت در آن به بخشيدن بهبودي يا و آن

قرحُته>��١/
نوبت چند و دهند سودا مسه[ت و زنند باسليق يا ا@كحل رگ تنقيةسودا, براي ع�ج:
اغذيه و اشربه از و كوشند تسكينحرارتجگر به و شود پا@ك بدن تا نمايند مسهل تكرار
و است/ اkحتراق بعيد رقيق, خون كه زيرا فرمايند; خوردن بود رقيق خون مولد چه هر
گل روغن و اسرب وحكا@كة الراحي نمايندچونحكا@كةحجر ط[ رادع چيزي ابتدا اندر
و الرصاص اسپيداج ايضا و ُكند ازدياد منع تا آميخته الثعلب عنب آب و گشنيزتر آب به
كه چيزهايي و ماند/ محفوظ تقّرح از تا سازند ط[ كاهوسرشته آب به زيت و ارمني @گل

ميآرد/ حركت به را ورم كه چرا نكنند استعمال بود دروحدت
مانع و بود الم و لذع مسكن و قرحه مدّمل كه برند كار به چيزي باشد, متقّرح كه را آن
گل روغن به آن مانند و مغُسول توتياي و ارزيز سپيداب چون باشد قرحه اتساع و ازدياد
از ارمني, گل مغسول,مردارسنگ, توتيا رصاص, اسپيداج دارد: سود مرهم اين و آميخته/
صمغ و نشاسته جزء; دو يك هر الحمل, لسان آب و مغسول شادنج جزو; يك يك هر
بر و سازند مرهم گل روغن و موم به كوفته است كوفتني چه آن جزء, سه يك هر عربي,

بمالند/ گشنيزتر آب يا عنبالثعلب آب به ارمني گل او حوالي و نمايند ط[ ورم
در كه سرطان و شود به صالحه تدابير به كه باشد ابتدا اندر سرطاني ورم كه بدانند
اين براي اشربه بهترين غذا/ اص[ح به مگر نكنند او ع[ج كه است آن احوط بود, باطن
جو كشك آب اغذيه, نيكوترين و آن/ امثال و نيلوفر شربت و است بنفشه شربت ورم,
ماهي [يعني دارد مأوي سنگريزه بر كه تازه ماهي و بره و بزغاله و مرغ گوشت و است
تـا پـزند يـماني بـقلة و جو و كدو با را گوشتها اين كه است آن احوط و رضراضي]/
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kيبرء/ تقّرح اذا kّنه نشود; متفرح كه دارند مصروف بدان عنايت وهمگي باشد بيمضرت
نگيرد/ دوا قطع جز به و ا@كثر در است مهلك افتد شانه دو ميان كه سرطان وكذلك

/Guineawrorm; filaria medinensis القانون: قاموس /١

مدني��١ عرق اندر پنجم]: و [بيست مقالة [٥٢١]

و زنـد آبله و گيرد نضج پس شود ظاهره بثره نخستين كه است آن وي رشته/ يعني
به مايل سرخ او ورنگ آيد بيرون رِگباريك به شبيه چيزي او ميان از و گردد سوراخ
زير اندر كه باشد بسيار و بود بيشتر يا شبر برآيد,يك اينرشتهچون طول و باشد سياهي
چون چون وخشك گرم شهرهاي در علت اين و ِكرم حركت كندهمچون حركت پوست
مـنسوب بـدان افـتد بيشتر منّوره مدينه به كه آن از و افتد ا@كثر منّوره مدينة و حجاز

ساختند/
در شـود حاصل سوخته بلغم يا سوداوي گرم خون از كه است ردّي فضول او, سبب
متعقد عروق اندر [و] كرده وخشك بريان مفرط حرارت سبب به گوشت[را] و رگها
خوردِن شيريني و افتد ناف زير و پاي در بيشتر او و باشد/ رگ بصورت لهذا [و] @گردد
اين محدث نبود, معتاد كه را كسي خصوصا تعب, كثرت و نگواريدن نيك غذا بسيار,

است/ مرض
از بعد و مخالف جانب از زنند صافن و باسليق رگ كه بايد ظهور, ابتداي در ع�ج:
و هـليله طـبيخ [و] قوقايا حب و افتيمون مطبوخ به و چسپانند زلو موضع آن بر فصد
به كوشند مزاج ترطيب در و بگشايند را طبع باشد شاهتره و سنا درو كه صغير اطريفل
و فوا@كهات و بسيارخوردن گوشت از و مرطبه ادهان تدهين و استحمام و مرطبه اغذية
و سازند/ ط[ كاسني برگ آب و گشنيز آب به صبر عّلت, بربثرة و نمايند منع سود نمك
گل روغن به را موضع آن كه آن از پس كردن ضماد جوشانيده گ[ب و سركه با اسبغول
همان نيز تدهين [از] بعد گ[ب و سركه با مرو تخم و دارد/ تمام نفع باشند كرده چرب
آن در كه قوي التهاب كردن, ضماد شير و گ[ب و اسبغول و كافور و صندلين و ُكند/ عمل

@گر ا و بنوشانند كرده صاف صباح و شب تمام بخيسانند كاسني آب به را آن كه است آن او طريق /٢

نيم اّول روز ميكند بر بيخ از را مرض اين كاسني آب به صبر��٢ نقيع و بنشاند/ بود موضع
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است/ نافع دهند شكر حصهيي با را صبر @گر ا و است جايز نمايند شيرين قند قدري به Ø

نيم/ و درم يك سّوم روز و درم يك دوم روز و دهند درم
ا@گر و فهوالمراد ازينتدبير, گشت منقلع او مادة [و] شده دفع مذكور بثرة ا@گر بالجمله,
آن و بگيرند بود [او] وزن درم يك كه سرب پارة كه است آن سزاوار كرد, بر سر رشته
هنگام درين و آيد همي بر اندك اندك اسرب ثقالِت [به] رشته تا پيچند در آن بر رشته
[و] نهاده گاو يا بز مثانة در گرم آب و بمالند آن مانند و گل روغن ورم نواحي بر كه بايد
عضو تا نمايند ضماد بادام روغن و اسبغول و فرمايند تنطيل گرم آب به يا نمايند تكميد
او كهچون زيرا گسستهنگردد رشته كه ورزند احتياط و آيد بر آساني به رشته و شود نرم

ُكند/ احداث رديه قروح و عفنه ورم گوشت, در و رود باز سو اندرون شود, منقطع
حسبمسلك به طول در بشكافند را آن كه بايد تدبيررشتهبگسلد, سوء به ا@گر انتباه:
شق, از پس و است جمع محل آن در كه قدري هر آيد برون بتمامه فاسد مادة كه تا ماده
تنقية [از] بعد و بزدايد شده گنده باقي مادة تا گذارند وي اندر آلوده روغن به كهنه پنبة

كوشند/ لحم انبات به جراحت,
آن: صفت است قنبيل معجون است, علت اين توّلد مانع خاصيت به چه آن از فايده: [٥٢٢]
برابر يك هر است چيز شش جمله قنبيل, و زنجبيل و تربد و آمله و بليله و كابلي هلية
گفتهاند [و] درم/ دو شربتي سازند قندمعجون يا فانيذ سهچندان به بيخته و كوفته بگيرند

ميسازد/ مستاصل علت[را] مادة روز بيست در

/Leprosy; lepra القانون: قاموس /١

ُجذام��١ اندر ششم]: و [بيست مقالة [٥٢٣]

و ميسازد فاسد را اعضا هيئت و مزاج [@كه] ذات در بدي غايِت در است علتي آن,
غلبه بواسطه كه باشد گاه دراواخر, و متغيراkشكال/ تعقِد و تشّنج بدن در ميكند احداث
چه چنان بپاkيد جراحت از بدبو زرداِب و بريزند و گردند سياه و بشكافند اعضا خشكي,
و افتد بيشتر اعضا در تساقط و تأ@ّكل شود, مستحكم مرض چون و آيد ميبر مرده بدن از
ميگردد/ منتهي رئيسه اعضاي به آخر و ميكند ابتدا اطراف از كه است علت اين خاصة

اذا ـوداُء السَّ <القرشي>: قال و بدن/ در است ناطبيعي سوداي انتشار مرض, اين سبب
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أوَجَبْت الجلِد الي اندَفَعْت ٕاْن و الربَع الحّمي أْوَجَبْت َعِفَنْت, فٕاْن ه كلِّ البدِن في انتشرْت

ايجاد ربع تب شود, متعفن @گر ا شود: پخش بدن تمام در @گر ا سوداء ميگويد: <قرشي ترجمه: /١
جذام شود, @كم مترا @گر ا و ميكند/ ايجاد و@/// اسود يرقان شود, دفع پوست سوي به @گر ا ميكند/

م/ ميآورد>/

الجذاَم>��١/ أوَجَبْت ترا@َكَمْت, ٕاْن و نحَوها و اkٔسوَد اليرقاَن
است: گونه دو آيد پديد جذام ازو كه سودا دانست بايد

اعضا حس بط[ن وي, نشان و شود/ حاصل خون ثفل و دردي از كه آن اول: نوع
است اسلم او مادة كه زيرا نباشد; اعضا تساقط با نوع اين و اعضا كثافت و غلظت و است
اkيـام اطالت و اkستحكام عند كه زيرا است; ابتدا در تساقط عدم ليكن ندارد وحّدت
بيني شدن پهن و آواز ايضاگرفتگي و گرايد/ اعضا تقّرح و تا@ّكل به نيز نوع اين كه ميتواند
به گويند نيز اkسد> <داء را نوع اين و است وي نشان از موي ريختن و حدقه گشتن گرد و
اسد مر علت اين وقوع كثرت واسطة به يا اسد روي به او صاحب روي بودن مشابه واسطة

بود/ ابتدا در ا@گر پذيرد ع[ج زود قسم اين و را/
و گردد/ جذام محدث شده حاصل صفرا مرة از [@كه] سودا كه آن در دوم: نوع
مشكل و ماده حّدت سبب به نباشد اعضا تساقط و تا@ّكل از خالي حال هيچ به نوع, اين
كه زيرا اول; قسم به نسبت پذيرد ع[ج زودتر قسم اين كه گفتهاند بعضي و ع[جپذيرد/
بعد اّما باشد چنين ازجراحت پيش ابتدا در كه نيست عجب و است سود از لطيفتر صفرا

برئه/ و ع[جه عسر في kخ[ف جراحت
و زند سياهي به مايل سرخِي به چشم و روي كهرنگ است آن جذام ابتداء ع�مات
بد بوي و آيد پديد عطسه بسياري و چشم سپيدِي كدورت و صوت خشونِت و نفس ضيق
خواب و حسد و ُعجب و بد ُخلِق و آيد بر چشم از آب و آيد سر و سينه از عرق و بيني از
به مايل او ورنگ ناخنها شدن شق و پاشيدن و موي وباريكي صوت بحوحة و پريشان
جذام مقدمة از همه اعضا در صلب بثور و غدد ظهور و صورت ُقبح و لبها ِغَلظ و سواد

است/
دفعات به استفراغ و سودا مسه[ت و متعدده فصدهاي به كوشند بدن تنقية به ع�ج:
كه باشد چنان آن, و باشند متوجه ازالةخشكي به و دهند/ آسايش تنقيه بين فيما و @كنند
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بادام روغن و مالند/ بدن بر و بينيچكانند اندر وتر سرد روغنهاي و دارند kزم استحمام
و تسعيط و دارد نفع ماليدن بدن بر و چكانند بيني در زنان شير به گاو مسكة روغن و
سريع و نرمتر چه هر مريض اغذية و است كثيراkثر كه كرد بايد استحمام از پس تمريخ
آن جز و سازند گاو شير و بادام روغن و سپيد ازشكر كه حسو دادچون شايد بود الّنفوذتر
هر و است/ مناسب همه رضراضي ماهِي و نيمبرشت مرغ تخم زردة و طيور گوشتهاي از
آن/ مانند و كرنب و عدس و سود ونمك گاو گوشت [است];چون ممنوع افزايد سودا چه
ميشايد/ نيز نانخورد با ا@گر و كند اقتصار همان به ا@گر است گوسپند شير بهتريناغذيه, و
گوشت ادويه, بهترين بود, سودايعكري سبب [به] كه آن يعني اّول نوع در كه بدانند
يعني ثاني نوع در و است/ قرابادينات در كه مشهوره معاجين ديگر و ترياق و است افعي
كه آن براي ليكن ابتدا; از بعد است متوقع كمتر آن از بهبود بود, صفراوي سوداي از كه آن
و تطفيه از دست كه است kزم اطالتپذيرد, حيات مّدت و گيرد قلت تا@كّل و فسادقروح
دارد/ اثر غايت به سودا مسهل سفوف با الجبن ماء درينجا و ندارند باز تنقيه و ترطيب

راحت روز چند و راست دست از زنند قيفال رگ نخست جذام, ابتداي اندر تنبيه:
از شود احتياج ا@گر پس چپ دست از گشايند ا@كحل رگ آن] از پس [يعني بعده دهند
رگ شود, ظاهر گرفتگي و بحوحة حلق در ا@گر و بگشايند گوشها پِس و پيشاني و پايها

رسد/ غشي قريب كه آرند بر خون مقدار آن و بگشايند است گردن در كه وداجان

/Favus واعظي: معالجات /١

سعفه��١ اندر هفتم]: و [بيست مقالة [٥٢٤]

بدنظهور جميع در كه باشد گاه و آيد پديد روي و سر در كه قروح از است عبارت آن,
خفيف مستحكم بثور نخستين, ابتدا, اندر كه دانست بايد و شعور/ مسامات عند نمايند
و خشكريشه قروح به و ميشود متقّرح آن] از پس [يعني بعده [و] ميآيد پديد متفرق

ميگردد/ مسمي سعفه به ميشود, متقّرح چون و ميآيد سرخ
است: گونه دو آن,

و گويند/ پنجه> <شير و رطب> <سعفة را آن و برآيد آن از آب زرد كه آن اّول: نوع
افتد/ بيشتر را كودكان نوع اين و است فاسده رطوبات و عفنه فض[ت او سبب
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و زنند/ جبهه رگ دانند حاجت ا@گر آن] از پس [يعني بعده و كنند قيفال فصد ع�ج:
از كه آنجا و دارد/ تمام نفع ماليدن سعفه بر او وخون گشادن گوش پِس رِگ كه @گفتهاند
اخراج علق ارسال يا حجامت به باشد, ضعيف يا بود كودك بيمار مث[ بود, مانعي فصد
و سـازند نـرم طـبع شاهتره و هليله طبيخ به خون اخراج و فصد از بعد و نمايند خون
كدو قلية و تفه اشياء و فرمايند/ منع باشد خون مفسد و غليظ خون مولد كه چيزهايي

است/ مفيد كه بخورانند مرغ تخم زردة و اسباناخ قلية
بادام است:زردچوبه, اين آن و برند كار به مناسبه اطلية اص[حخون, و تنقيه از پس
قنبيل, و اقاقيا آسمانجوني, سوسن بيخ آس, برگ مازو, كاغذسوخته, راتينج, گلنار, تلخ,
ديگر نمايند/ ط[ روغن و سركه به ساخته باريك رسد هم به اينها از چه هر يا جمله
وحنا, مردارسنگ پوستانار, زردچوبه, را: كودكان خاصًة دارد تمام نفع ابتدا اندر [@كه]
او گوش پشت مريضبود, طفل كه آنجا و نمايند/ ط[ گل روغن و بهسركه باريكساخته
شكر و انيسون و هليله سفوف را مرضعه و مالند سعفه به آن خون و نمايند چا@ك را
نمايند/ منع جماع از و بدهند اياره حّب و فرمايند فصد باشد, ممتلي بدن ا@گر و بخورانند
شود/ جدا آن از سپيد هاي پوست و شوره به شبيه بود خشك سعفه كه آن دوم: نوع

گردد/ مندفع جلد به آميخته شور رطوبت به كه است سوداوي خلط او, سبب و
مزاج ترطيب در و دهند شاهتره و هليله و افتيمون مطبوخ سودا, تنقية براي ع�ج:
سـوداوي امـراض به كه مرطبه تدابير از آن جز و متواليه استحماِم و اغذيه به @ُكوشند
روغن موْم به و ريختن سعفه بر كتان تخم و خطمي تخم لعاب و گرم آب و است/ مختص
نفع داشتن چرب را آن نيلوفر و بنفشه و شيرين بادام و كدو روغن و بّط و مرغ چربِي و
صلب و غليظ سعفه ا@گر و است/ سودمند فرمودن تسعيط بارده روغنهاي به ايضا و دارد
آن], [از بعد [و] شود آلوده خون تا بخراشند ديگر چيزي يا آهن به را آن نخستين بود,
از پس و بـاشد/ بهتر چسپانند, زلو سعفه بر ا@گر و بمالند/ صابون آب با نمك و سركه
كوفته وزردچوبه, مرداسنگ نمايند: استعمال مرهم اين نمودن, علق ارسال يا خراشيدن
هر از ونمك, زا@ك دارد: نفع را يابس سعفة كه دوايي بسرشند/ زيت و سركه به بيخته و
يك هر از ومرداسنگ, زراوند مازو,زردچوبه, كشته, سيماِب گوگرد, جزو; يك يك

كنند/ ط[ گل روغن و سركه به جزو دو
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در كـه است آن او ع[مت و گويند/ <شهدي> را آن كه رطب سعفة از است نوعي [٥٢٥]
چـرك سـوراخهـا انـدروِن و آيـد پديد باريك سوراخها عّلت جايگاه [در] سر پوست

سازد/ فاسد را پوست كه است وي خاصة و باشد ايستاده
در و بود الّراس شهدي,مكشوف كه است آن رطب سعفة اوِل نوع در و قسم درين فرق
باشد كشيده پوستتر قرحه سِر بر كه اّول نوع بخ[ف نمايد; ظاهر واقف صديِد ُثَقبآن,
پوشيده ريم آن زير و باشد قطعه انگشتيك چهار مقدار به كه باشد گاه كه چنان متصل

بود/
كهنه پنبة به و بشويند نمك و سركه به يا صابون آب به را شهديه نخستين, ع�ج:
در سائيده ازآن]زنگارباريك پس [يعني بعده و نمايند پا@ك وي اندرون از زرداب و ريم

سازد/ فاني و راخشك غيره و رطوبات و بخورد را گنده اجزاي تا كنند پر آن
يعني مويها ُبِن در كه است آن وي و گويند/ اkبره> <رؤس را آن كه ديگر است نوعي [٥٢٦]
شبيه رطوبتي آن, از و شهدي سوراخهاي از آيدباريكتر ظاهر سوراخها مسام, ذات در
استاده موضع آن مويهاي و گيرند آماس مسام كه است [آن] kزِم و بپاkيد گوشت آب به

است/ سوزن گويا گردند درشت و شود
محل آن مويهاِي تنقيه, از پس و شد/ گفته چه چنان دهند مسهل و ُكنند فصد ع�ج:
تا زدن شرط بغير فرمايند مكيدن و نهادن آن بر محجمه و بكنند موچنه يعني منقاش به
به را موضع آن, از پس و آيد برون است علت مادة كه روغن همچون چيزي وي از @كه
و گيرد زوال اللحم ماء شبيه رطوبِت و زند سپيدي [به] مويها كه چندان بشويند سركه
و سازند/ ط[ مدّبرسرشته گل روغن به اقليميا و ومرداسنگ توتيا آن] از پس [يعني بعده

شود/ سركهخشك و بماند روغن كه تا بپزند سركه با كه است آن گل روغن تدبير
از و بود دمل به مشابه نوع, اين و عقد/ يعني گويند <عجز> را آن كه ديگر است نوعي [٥٢٧]

نكند/ قيح و باشد سخت ابتدا
برنجاسف و ا@كليل و بابونه طبيخ و فرمايند غذا تلطيف و دارند توانندگرسنه تا ع�ج:

نباشد/ غافل عقد تليين و ضروري تنقية از و سازند نطول
باkي كه است صلب مستدير قروح وي, و گويند/ <تيني> را آن كه ديگر است نوعي

باشد/ انجير به شبيه چيزي آن جوف در و بود سرخ آن
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كه او نمايدشكل چنان و بود وسرخ ُخرد بثور مشابه شود ظاهر كه استديگر نوعي
بپاkيد/ خون مائيت به شبيه رطوبتي وي از و است پستان سر @گوئيا

اّول/ نوع به است قريب ع[ج و سبب در نوع دو هر اين [ع�ج]:
را سـر چـون كـه است آن وي و گويند/ حمراء> <سعفة را آن كه ديگر است نوعي [٥٢٨]
و كـند/ درد مس, بـه و زند سياهي به اندكي او سرخي و شود سرخ سر پوست بتراشند,

فسادها/ و المادة لغلظ نپذيرد; دوا شود متقّرح نوع اين ا@گر كه گويد <جالينوس>
پس [يعني بعده و دهند افتيمون و شاهتره طبيخ اسهال, براي و زنند قيفال رگ ع�ج:
زنند پيشاني]شرط ناصيه[يعني بر يا بگشايند پيشاني رگ و نمايند قطع رِگ چهار آن] از
آب به را آن [و] سازند سپيد موم و بنفشه روغن از كه قيروطي دانند, مناسب ا@گر [و]
و دريا كف قدري آن] از پس [يعني بعده و بشويند بار چند خّبازي و خطمي و خ[ف

دارد/ تمام نفع كه نمايند استعمال و سازند داخل آن در بيضه سپيدي و سوخته صدف
رگ و قيفال فصد نيز ع[جش و آيد پديد روي در حمراء سعفة كه باشد گاه فايده:
حجامت ساقين و نقره بر و گشادن بيني سِر يعني اربيه رگ ايضا و است نمودن پيشاني
به گرم آب به كردن انكباب و دارد سود فرمودن استحمام و نمودن علق ارساِل و @كردن
ادّوية اسهال, و فصد از بعد و روي/ در يا بود سر در جلد; تليين جهت است خوب غايت

نمايند/ ط[ يافته ذ@كر سعفه در كه قويه

/Itch; stabies القانون: قاموس /١

جرب��١ اندر هشتم]: و [بيست مقالة [٥٢٩]

گاه و ُكند ابتدا شديد خارش با كه سرخ و ُخرد بثور از است عبارت آن و گر/ يعني
و آيد پديد رانها در و انگشتان فيمابين و دستها در بيشتر جرب, و نه/ گاه و شود متقّيح
حدوث سبب و كند/ انتقال ديگر به كه است امراضي از او و نمايد روي بدن تمام در @گاه
و آميزد/ خون به كه شور بلغم و سوخته سوداي و صفرا مخاطت به است خون فساد وي
آن جز و شيرين و شور چيزهاي و گرم ادويه تناول كثرت او, احتراق و خون فساد سبب
را آن جلد ُكند قبول پس ساقيه عروق و باريك رگهاي در و سازد فاسد را خون @كه

انگشتان/ ميان تخصيص به ضعف; جهت
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و باشد تر كه آن دوم, گردد/ وخشكريشه بود كهخشك آن يكي است: گونه دو جرب,
كه باشد گاه و شود سايل سياه جرِبتر,خون از كه باشد گاه و آيد/ بر آن از زرداب و ريم
[به] جرِبتر بثور و نامند/ صيبان آنرا كه مورچه بيضة مشابه شود متوّلد حيوان آن در
صفرا كه آنجا مث[ ميباشد; اkعراض و الصور مختلفه ماده, حدت و قلت و كثرت حسب
بيشتر سودا كه جا آن و باشد شديد خارش و درد با و سرخرنگ نيز بثور بود, غالب حاّد
كه آنجا و است/ البرء بطي و ديرپا اينجرب, و نمايد/ سياه بيخبثور, و بود كمتر وجع بود,
مادة از جربخشك اّما باشد نا@ك آب و منبسط و سپيدرنگ بثور باشد افزونتر, بلغم

خيزد/ وخشك غليظه
چغندر آب به نخود آرد و فرمايند استحمام گرم آب به بود, جربخشك ا@گر ع�ج:
بعد و نمايند منع افزايد خشكي چه هر و دهند غسل گرم آب به و مالند بدن بر سرشته
دانند ا@گر و آرد برون اسهال به تا دهند ماءالجبن ماده, در ترطيب و تليين حصول [از]
پس و بود/ نبايد غافل ترطيب از مسه[ت بين فيما و كرد بايد كّرات به تنقية و كنند فصد
هر تلخ, زردآلو مغز و ريواج تخم دارد: نفع دوا اين و برند كار ط[به ادوية تام, تنقية از
جمله و استبكوبند كوفتني هرچه درم, يك هريك ونمك, ُكشته سيماِب درم; ده يك
اندر و بسرشند كرده] آسياب [يعني كرده آس كنجِد و جغرات به و سازند بهسركهتر [را]

ُكنند/ غسل و متواليه روز سه بمالند حّمام
مسهل خلط هر غلبه حسب به آن] از پس [يعني بعده و كنند فصد بود, جرِبتر ا@گر
افسنتين و ماميران و تره شاه و سياه و زرد هليلة مطبوخ غالببود, صفراي ا@گر مث[ دهند;
و بـنفشه حب و هـليله سفوف و ميآرد/ بر را جرب مواد اصناف مطبوخ, اين و دهند

تمرهندي آب در يا كاسني آب در يا فقط آب در صبر مثقال يك يا يكدرم كه است آن او طريق /١
روز سه و بدهند روز سه تا سان همين بدهند كرده صافي آب بامداد و روز شبانه يك بخيسانند
نه مجموع, [در] تا بدهند ديگر روز سه باز و نه روز سه و بدهند ديگر روز سه تا ندهند ديگر

شود/ داده صبر مثقال نه يا درم

سودا ا@گر و سازد/ مستاصل را ُكهنه جرب صبر��١, نقيع و است/ مناسب شنبر خيار مطبوخ
كه حبي به افزونبود, بلغم ا@گر و سازند/ مستفرغ آن امثال و افتيمون مطبوخ به غالببود,
از پس و نمايند پا@ك [را] بدن باشند ساخته حنظل شحم و غاريقون و تربد و صبر از
سيماب و مقشر عدس آرد و نقره اقليماي و حنظل شحم و حنا برگ كه تنقيه,مرداسنگ
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مضر كه كرد نبايد ط[ را گرم ادوية زنهار و نمايند ط[ گلسرشته روغن و بهسركه @كشته
است/

در خاصه بود; مايل برودت و رطوبت به كه است تفه چيزهاي اغذيةمجرب, بهترين
و بـادنجان اّمـا م[يم; روغنهاي و نرم گوشتهاي و قرعّيه و اسفاناخّيه چون صفراوي;
تنقية از پس اّما است مضر كه گفتهاند نيز جماع و است مضر صيد گوشت سودة نمك

بود/ المني كثير كه را آن دهد نفع كه نيست عجب بدن,

/Itch; prurigo القانون: قاموس /١

حكه��١ اندر نهم]: و [بيست مقالة [٥٣٠]

گندةنمك ماهي و سود تناوِلنمك از علت اين و نباشد اوبثور با كه است خارش آن,
بعد كه كساني ايضا و شود عارض باشد الكيموس ردي چه هر آن جز و كهنه پنير و زده
عجب و افتند/ مرض بدين بيشتر ندهند مالش را بدن و نكنند غسل گرم آب به جماع [از]
مـالك امـام لهذا باشد; سبب همين به شرع در جماع [از] بعد غسل وجوب كه نيست

داشته/ kزم غسل در ا�@ـدلك ـ@رحمه
دهند/ الجبن ماء و الّشعير ماء او, قوام تعديل و خلط ترطيب براي و ُكنند فصد ع�ج:
از و نوشانند ُكند محترقه اخ[ط اخراج كه مسهلي تعديل, و ترطيب حصول از پس و
و دارند kزم [را] استحمام و فرمايند خوردن باشد شيرين رطوبت مولد چه هر اغذيه
حّمام در خاّصه ماليدن بدن بر آميخته بوره اندكي و كرفس آب قدري با سركه و گل روغن

است/ مضّر جماع و دارد نفع
ضـعف و جـلد ضـعف واسـطة به را پيرمزجان و پيران حكه ميگردد kحق @گاهي
و است جلد زير كه بخارات تحليل است اينها شأن از كه طبيعي قوت و غريزي حرارت

عسرالبرء/ فيهم هذا
در سركه و گل روغن ودلك استحمام و كوشند غذا اص[ح در كه است آن وي تدبير
نافع بزدايد را فضلي رطوبات و دهد قوت را غريزي حرارت چه هر و دارند kزم حمام

است/
اعضا آن امراض باب در افتد, آن جز و دماغ و رحم و مقعد و بيني در كه فايده:حّكه [٥٣١]
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برايحّكة و يافت/ ذ@كر خواهد پيشتر نمايد, روي انگشتان ميان در چه آن و شد/ @گفته
[و] كوفته نرم برابر يك هر قطران, و داده تف يمانِي شب دارد: نفع دوا اين ُدُبر و ُقُبل
و بمالند/ و بردارند آميخته عسل آب به درم نيم يا بردارند كرده درخرقه درم مقداريك

است/ سودمند برداشتن آلوده بدان خرقه و جوشانيده عسل به كتان تخم و حلبه
يا حجامت باشد, ساله يك صبي ا@گر افتد, اطفال به كه شريى و وحكه جرب تنبيه: [٥٣٢]
گل اخراجخون, [از] بعد و فرمودهاند حجامت هم را ماه شش بعضي و نمايند علق ارسال
[را] بـدن وي طـبيخ بـه و جوشانيده آب در كوفته مقشر جو و نيلوفر و بنفشه و سرخ
و دهند وسكنجبين شاهتره و هليله مطبوخ را دايه و نرسانند بدونزديك روغن و بشويند
خيار و هليله مطبوخ و فصد باشد, ساله دوازده ا@گر و دارند/ باز ردّيه اغذية و جماع از

دارد/ فايده خرفه شيرة و باديان آب و شنبر

/Miliaria rubra; prickly heat القانون: قاموس /١

َحَصف��١ اندر [سيام]: مقالة [٥٣٣]
با آيد پديد جلد ظاهر بر كه جاورس ذّرة مشابه است[و] شوكي ُسرخ خُرد بثور آن,
در اين, و گويند/ شوكي لهذا [و] ميخلد خار گويا كه باشد اوچنان َخِلش و بسيار خارش
هواي كه وقتي خاصه افتد; بيشتر شويند كمتر و كند بسيار عرِق كه بدنها و گرم شهرهاي

رسد/ بدو سرد يا @گرم
فقط شود ظاهر اندك درد و خارش با خفيف خشونت پوست, بر كه آن از است نوعي

بثور/ ظهور بي
را بدن سبوس و ا@كليل و بابونه طبيخ به حاره, اخ[ط اسهال و فصد [از] بعد ع�ج:
و ايضانمك و مالند گل روغن و سركه آن] از پس [يعني بعده و حّمام در خاصه بشويند
مانع آبسرد, به غسل و دارد/ نفع ساختن ط[ گل روغن و جو آرد و ماليدن سركه و حنا
زردچوبه و مازو [است]: سودمند دوا اين و است جلد گرم امراض ا@كثر و حصف تولد
ساعت يك و نمايند ط[ حّمام در و آميزند سركه و گ[ب و گل روغن به بيخته و @كوفته

بشويند/ سبوس و سرد آب به آن] از پس [يعني بعده [و] بدارند
كافي جلد اkّتزكية و باشد ممتلي بدن كه است وقتي اسهال و فصد به حاجت انتباه:

است/
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/Ringworm القانون: قاموس /١

ُقوبا��١ اندر يكم]: و [سي مقالة [٥٣٤]

شده ضبط <بريون> و <@كريون> ,٤٣٦ ص ,٤ ج اعظم, @كسير ا در اما است <@كربون> نسخهيي در /٢
م/ است/

درد بي و خارش با شود ظاهر جلد در كه است خشونتي وي و گويند/ كزيون��٢ را آن
وي و باشد دايره همچون [آن] درشتِي آن, ا@كثِر در و سياه يا ميباشد سرخ يا او رنگ و
از كه باشد گاه و شود مزمن گاهي و گذرد زود گاهي و واقف گاهي و بود ساعي @گاهي
و كند ترشح زرداب با قو از كه باشد گاه و ماهي فلوس ريزدهمچون [يي] پوستها مزمن,
بالجمله,سرخ, مييابد/ ظهور ماده لطافت و كثافت و خباثت و حّدت حسب به همه اين

باشد/ سطبر و شود به دير سياه, و نباشد غليظ غايت به و پذيرد ع[ج زود
آن اّول, مرتبه اّما است: جدا مرتبه هر ع[ج و دارد مرتبه سه قوبا كه دانست بايد
تاثير اندك كه آن دوم, مرتبه و [باشد]/ نكرده سرايت گوشت در و شده پيدا نو كه است
اثر گوشت در و بود غلظت و شدت غايت در كه آن سّوم, مرتبه و باشد/ كرده گوشت در

باشد/ كرده تمام

آبگينه شيشة در را آن و رطل يك پا@ك, گندم بگيرند كه است اين گندم از كشيدن روغن طريق /٣
سرنگون را شيشه چون كه آن جز يا خرما ليف او دهان در و درگيرند حكمت گل به را او و نهند
آن از روغن چوده طريق به پس بگذارند بپا6يد آن از روغن امّا شود گندم انحدار مانع سازند,

بگيرند/
ذيـل والعـ.مات>, ا6ٔسـباب <شرح به شود رجوع نارساست مؤلف ترجمة اين ميگويد: مصحح

م/ بحث/ همين
وي بر كرده گرم آتش به ماننِد تابه آهِن به و گذارند صاف سنگ بر را گندم كه است آن ديگر طريق
بر او اطراف به مانند عرق گندم ازين چه آن و كنند بخش گذاشته وي با6ي ثقيل چيزي و نهند

برند/ كار به و بگيرند آيد
دارد/ ماليدن را خبيثه قروح @كثر ا گندم, روغن

يا گندم��٣ روغن چون شود; زايل خفيفه اطلية به است, اّول مرتبة در كه تا ع�ج:
موْم يا بط و چربيمرغ يا ياسركه و مغاث يا آس يا او دهان آب با دار روزه دندان چرك
به هليله يا كرده حل سركه در غيره و آلو صمغ يا ُكنند/ حل صبر يا كتيرا درو كه روغن

برند/ كار به رسد هم به ازينها كه كدام هر گداخته سركه به حضض يا سائيده سركه
استعمال اّول از قويتر اطلية و گذارند برو زلو يعني علق كه است آن دوم مرتبة تدبير
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يا و آميخته آب به وزردچوبه كندش و اشق يا كرده حل سركه به اشِق چه چنان نمايند
سـركه بـه وصـمغ سـوخته مازوي يا سرشته گل روغن و سركه به و كوفته نرم قردمانا

نمايند/ ط[ كرده مخلوط
بايد الجبن ماء به افتيمون مطبوخ اسهال, براي و است/ مسهل و فصد سّوم, مرتبة تدبير
خشن چيزي به يا چسپانند برو زلو تنقيه, [از] بعد و دارد/ كّلي نفع حّمام و نوبت چند داد
و واشق زرنيخ و زراوند چون ط[سازند; قويه ادوية او باkي و بخراشند را آن درشت و
نمايند شّق را آن نشود, به دوا به ا@گر و آميخته/ وسركه گندم روغن به زاج و وخردل مقل
به آن] از پس [يعني بعده بخورد را زياده گوشِت تا گذارند حاّد دواي پس بود ممكن ا@گر و

بخشند]/ بهبودي [يعني ُكنند نغز را جراحت آن مانند و اسپيداج مرهم
يك ومويزج, درم دو گوگرد, و درم هشت سپيده, كه بايد آيد, پديد خصيه بر چه آن
دهان آب شود, ظاهر كودكان بدن در چه آن و پاشند/ برآن بيخته و كوفته را] [همه درم,
قوبا, زوال [از] بعد و دارد/ نفع شد گفته اول مرتبة در هرچه و سركه و آلو صمغ يا صائم

نكند/ عود تا بست بايد كار به رادعه ادوية
اسهال و فصد اولبود, مرتبة در قوبا ا@گرچه باشد, افزون بدن در ماده كه جا آن فايده:

نشود/ ديگر آفت به مؤّدي تا دارند مقدم اطليه بر

صغار بثور اندر دوم]: و [سي مقالة [٥٣٥]

تيْز بثره حاّدهبود, او مادة ا@گر كه بدانند و ندارد/ نامي و متوّلدشود رطوبتردّيه از @كه
باشد/ منبسط و فراخ بثره بود, رطب بارد ماّده ا@گر و باشد سر

نقوع يا مطبوخ به و نمايند خون اخراج حجامت يا فصد به بود, گرم ماده ا@گر ع�ج:
غليظهبود, مادهرطوبت ا@گر و سازند/ نرم را طبع باشند داده تقويت هليلةزرد به كه فوا@كه
بگشايند/ طبع بود تربد به مقوي كه هليله مطبوخ به بود رقيق رطوبِت ا@گر و ايارج حّب به
سداب و دفلي و كنند كردهتكميد گرمتر آب به تنقيه,خرقهها از بعد باشد, كه هرچون و
سركه و گشنيزتر آب گرمبود, او مادة كه را آن و سازند/ ط[ بهسركه بيخته و مّر@كوفته و

فرمايند/ ط[ گل روغن و



٤٧١ بثور و اورام اول: فصل . بثور و اورام

/Acne القانون: قاموس /١

لبني��١ بثور اندر سوم]: و [سي مقالة [٥٣٦]

از نقطهيي گويي كه مينمايد چنان و آيد بر پيشاني و بيني بر كه است سپيد بثرة آن,
آيد/ بر منجمد روغن به شبيه چيزي بفشرند را آن چون و است شير

به را روي بشورند كه بايد آن, مانند و اياره حب به دماغ و بدن تنقية از پس ع�ج:
و باق[/ آرد و قيموليا و سوخته استخوان و مرغ تخم پوست و كرسنه آرد چون مجليات
ضماد سركه با سرشته هم به يكحصه, ايرسا, دوحصه; سپيد, خربق نيابد, نفع ازين ا@گر
خا@كسترچوبانگور ا@گرقويترخواهند, و باسركه/ وشونيز گلسرخ و كتان تخم يا سازند

سازند/ ضماد سركه با

/Urticaria القانون: قاموس /٢

الليل��٢ بنات اندر چهارم]: و [سي مقالة [٥٣٧]

خشونت/ و خارش با نمايد بروز شب وقت و سرما هنگام در كه است صغار بثور آن,
درد خاريدن [از] بعد اّما بايستد زماني خارش چه ا@گر بخارند, چون كه اوست خاصة و
انقباض عّلت, اين سبب و خوانند/ الليل بنات افتد, بيشتر شب در كه آن از و آيد پديد

است/ جلد زير در چه آن احتباس و است مسام
و استحمام به كوشند مسام تفتيح و توسيع در اسهال, و فصد به بدن تنقية از پس ع�ج:
و كرفس آب ماليدن و يافته/ ضبط درحّكه كه است همان ع[ج, باقي و دلك و تمريخ

دارد/ نفع سركه درديِّ

/Warts القانون: قاموس /٣

ثاليل��٣ اندر پنجم]: و [سي مقالة [٥٣٨]

او بالواو است ثولول او مفرد و است الهيئت مستدير الّص[بت شديد صلب بثور آن,
به يعني باشد منكوس كه آن يكي, بود: نوع چند وي و القولين/ اخت[ف بحسب بالهمزه
ويچون سِر كه آن سّوم, باشد/ مستدير و بزرگ و متشقق كه آن دوم, بود/ رفته در @گوشت
مسماري را اين و بود رفته فرو بدن اندروِن و باشد باريك او بيخ و بود بزرگ ميخ سر
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وچرك بود متقّيح كه آن پنجم, قروناخوانند/ را آن و بود كج و دراز كه آن چهارم, @گويند/
نامند/ طرسيوس را اين و پاkيد را او ريم و

و يافته تحليل ُخرد رگهاي در كه است بلغمي غليظخشك خلط ثولول, تولد سبب
بشره ظاهر به طبيعت كه بلغم و سودا از مركب يا سوداوي خلط يا باشد گرديده خشك

باشد/ ساخته مندفع
آن] از پس [يعني بعده و كنند فصد باشد, غالب خون و بود بسيار ثاليل ا@گر ع�ج:
و افتيمون مطبوخ اسهال, جهت آن از پس و بادام/ روغن و اkصول ماء به نمايند ماده نضج
اغذية به فرمايند مزاج ترطيب در عنايت همگي و دهند سودا و بلغم مخرجات ديگر
خرنوب بورة كهربا بورة است: اين كند ساقط را ثولول كه ادويه و جيدالكيموس/ مرطبة

كـتاب مـتن بـه رجـوع از پس و نشد يافت داروشناسي منابع در تعابيري چنين گويد: مصحح /١
يا نموده ترجمه اشتباه را قسمت اين ارزاني, حكيم كه شد معلوم والع.مات> ا6ٔسباب <شرح
أو الكبر بورق <يطلي است: چنين ا6سباب شرح متن در چون ; است بوده محّرف او نسخة

م/ اينها/ بورة نه اينها ورِق با يعني كه ا�6س> أو الخرنوب

گل روغن به را ثاليل هميشه كه بايد و باسركه/ ونمك دانه/ سياه يا بمالند آس��١ بورة با
ادوية يا نمايند قطع يا ببرند را آن كه ميتوانند و دارند چرب غيره و بط و مرغ چربي و
كه است نباتي هر يتوع, و يتوعات/ شيرة و اشخار و زراريح و وآهك زرنيخ چون حاره

بود/ مقطع و مسهل و محرق
روحادث و پيشاني بر وي و گويند <حنطيه> و <عدسيه> را آن كه ثاليل از است نوعي [٥٣٩]

سرخي/ به مايل و دراز و باشد گندم شكل بر حنطيه, و بود پهن و زرد عدسّيه, اّما شود
مويزج و آلو صمِغ و بطم صمِغ و قيروطي و بود بسيار ماده ا@گر نمايند بدن تنقية ع�ج:
باقي و بگدازند روغن موْم در را صمغ كه نوع بدين سرشته هم به نمايند ط[ شيطرج و
به بوره و كبريت و كندش و كنند/ استعمال و بسرشند آن در [و] بيخته و كوفته [را] ادويه
بـيخ از تا نوبت چند بندند برو سركه به بيخته و كوفته نرم كزمازو و دارد/ سود سركه

شود/ بركنده
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بلخيه اندر ششم]: و [سي مقالة [٥٤٠]

و خفقان با درا@كثر, و برآيد آن از زرداب كه است ذيخشكريشه معالبثور قروح آن,
كه آن از و ماند ردّي سعفة به و شود خورده او گردا@گرد كه است وي خاصة و باشد غشي
بـلخيه رتـي[ و خبيثه پشة گزيدن از كه باشد بسيار و نامند/ بلخيه افتد, بيشتر بلخ در

شود/ عارض
اطليه اين و است اين تداوِي آن جز و تنقيه از آيد كار به رديه سعفة به چه آن ع�ج:
و شود قرحهخشك كه آن تا دوام سبيل بر نمايند ط[ سركه به ارمني گل است: مخصوص
و گرد زراوند خواهند, قويتر ا@گر و گردد/ ظاهر صحيح گوشت [و] افتد فرود پوستها
مرهم عسل قدري و سركه و گندم روغن و زا@ك و مقل و ونمك خردل و اشق و زنگار
چون بالجمله, بزدايد/ فاسد گوشت تا نمايند كهحك باشد و نمايند استعمال و سازند
سپيده و كندر و ومرداسنگ سياوشان خون از كه مرهمي به آيد, پديد صحيح @گوشت

را/ جراحت سازند مندمل باشند ساخته
بطم اندر هفتم]: و [سي مقالة [٥٤١]

از و برآيد/ آن از سياه زرداب و شود متقّرح و آيد پديد ساق در كه است سياه بثرة آن,
ميشود به دير مرض اين و خوانند نام بدين بود بزرگ البطم حّب مقدار به بثره اين كه آن

ميريزد/ ساقين به بدن تمام از كه است سوخته سودا [اش], ماده كه زيرا
آن از پس و دفعات به فرمايند قيء آن] از پس [يعني بعده و كنند باسليق فصد ع�ج:
بثره پس برآيد وافر خون تا نمايند محاجم وضع و علق ارسال عضو, نفس تنقيه جهت
و قـيصوم خا@كسـتر بگيرند آن عقب و آرند بيرون او فاسد خون و زرداب و بشكافند
و سركه به سوخته حنا و كبر بيخ پوست و طويل زراوند و ماميران و گز چوب خا@كستر
قـروح در كـه است همان ع[ج, ديگر و نمايند/ ط[ و سازند مرهم زيت روغن قدري

يافته/ ذ@كر خبيثه

/Mulberry القانون: قاموس /١

توته��١ اندر هشتم]: و [سي مقالة [٥٤٢]
باشد گاه و اوقات بيشتر در آيد پديد رخساره و خّد عمق در كه است متقّرحه بثرة آن,

بود/ حّدت با كه است غليظ خلط او, سبب و شود/ ظاهر فرج و مقعد در @كه
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گـوشت و شـود فـاني توته كه تا نمايند استعمال حاّده ادوية و زنگار مرهم ع�ج:
ُكوشند اندمال به استيصال, و افنا [از] بعد و بزدايند بهحك كه باشد و گردد ظاهر صحيح
برند/ كار به اسود مرهم آننبود, در ا@گرحرارت و باشد آنجاحرارت ا@گر احمر مراهم به

/Paronychia; whitlow; onychia القانون: قاموس /١

داخس��١ اندر نهم]: و [سي مقالة [٥٤٣]
و قوي تمدد و ضربان و شديد درد با گردد حادث ناخن بيخ در كه است گرم ورم آن,
تب درد شدت سبب به كه است بسيار و بيفكند/ ناخن او, بيخ تمام بر بود عام ورم ا@گر

ريزد/ محل درين كه است دموي غليظ مادة او, سبب و آرد/
و نوشانند آن مانند و جو آب مزاج, تعديل جهت و دهند مسهل و كنند فصد ع�ج:
[و نمايند ط[ سركه به اسبغول يا سركه به آهن چرك يا سركه و سبز مازوي ابتدا, اندر
عمل همين نهادن برف در انگشتان و [باشند] كرده سرد برف بر را] ازين[ها هريك بايد]
وجع تدابير ازين ا@گر پس سازند; ط[ سركه به افيون و بنج بود, مفرط وجع ا@گر و دارد/
در انگشت و كنند گرم زيتنيك روغن kّا و المقصود فهو نمود, روي صحت و شد سا@كن
تا نمايند ضماد مرو تخم و كتان تخم نشود, دفع هم بدين ا@گر و رود/ تحليل به تا نهند آن
بعده [و] آرند برون است وي در چه آن و سردهند مبضع به را آن پس شود پخته ورم

سازند/ مندمل مدّمله مراهم به آن] از پس [يعني
مبرده اطلية در و نهادن برف در مؤوف انگشت و كردن سر برف بر ط[ ادوية فايده:
kّا و نباشد شدت به او حرارت و بود اندك ماده كه است سزاوار وقتي نمودن, افراط قويه
شـديَد يسـيرًة المـاّدُة كـاَنت <ٕاذا البـاب: هذا في اkسباب> <شارح قال كما ذلک kيجوُز
يسـدُّ و التـحليَل يمَنُع و يغلُِّظ فٕاّنه kّٕا و حجَمها ُيضِمر و ِمزاَجها ُيسّوي فالثلُج الحرارِة,

و فَيسَودُّ الموادِّ من غيُره و الدُم فيه ُن يتعفَّ و العضِو في الغريزيُّ الحارُّ ُس َيَتَنفَّ ف[ المنافَذ

آن مزاج برف پس باشد حرارت وكم اندك ماده @گر ا است: گفته بحث اين در <@كرماني> ترجمه: /٢
منع و كرده غليظ را ماده صورت اين غير ودر ميكند كم را آن وحجم برگردانده اعتدال به را
خون لذا و نميكند تنفس هم عضو غريزِي حرارت نتيجه در و ميبندد را ومنافذ كرده آن تحليل

م/ ميميراند/ نهايت در و كرده سياه را عضو و شده متعفن آن در مواد ساير و

بآخِره>��٢/ العضُو يموُت
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/Aneurysm القانون: قاموس /١

ابورسما��١ اندر [چهلم]: مقالة [٥٤٤]

اين و است سي[ن@الّدم عربي در او ترجمة و كنند/ ثابت نون بايموحده جاي به بعضي
يا ضربه واسطه به جلد زير در بشكافد شرياني كه است آن وي و گويند/ نيز الّدم ام را
كه فضايي در و او ميان از آيد برون است شريان آن در كه هوايي ريح و خون پس سقطه
بر كهجراحت آن است جمله آن از و فيه مايوسع قدر شود جمع است شريان و جلد مابين
بماند پاريده شريان ليكن شود ملتحم جلد ا@گرچه پس ببرد را شريان پوست و افتد عضوي

شود/ جمع پوست زير و آيد بر آن از ريح و خون شد گفته kبا چه چنان [و]
تبع به گردد انقباضيه و انبساطيه حركت به متحرك كه است آن ورم اين ع�مت
ايضا و گردد/ بلند او انقباض عند و شود پست ورم انبساطشريان, هنگام و شريان حركت
داخل به فضا از خون گشتن باز جهت شود كمتر غايت به ورم كنند, غمر دست به چون
و محل آن از شود شنيده حركت آواز و َبقَبَقه حركتخون, عند كه باشد بسيار و شريان

بنفسجي/ و باشد بادنجاني ورم اين رنگ
موضع تا سازند ضماد آن جز و اقاقيا و مازو و بلوط شاه چون قابض چيزهاي ع�ج:
چه آن از فرمايند كّلي احتراز و ريزد كمتر خون و سازد تنگ را فضا و گرداند محكم را
منه َينَزُف فٕاّنه ُيخرُقه شيٌء ه َيمسُّ أْن ُيحَذُر <و اkسباب>: <شارح قال و بشكافد/ [را] ورم

شـود شكـافتنش مـوجب كـه آن با چيزي برخورد از بايد ميگويد: عوض بن <نفيس ترجمه: /٢
خيمي و عواقب و ميشود شرياني خونريزي همچون آن خونريزِي موجب زيرا شود; پرهيز

م/ ميكند>/ ايجاد

محمودٍة>��٢/ غيِر عاقبٍة ٕالي ويؤوُل الّشرياِن من َينزُف كما الجلِد إنخراِق عنَد الّدُم

الوقوعه نادر غريبة بثور اندر يكم]: و [چهل مقالة [٥٤٥]

است: گونه چند آن,
داراي الرؤس[يعني مشرقة و غدد مانند بيخبود; سخْت و سپيد و كهُخرد آن اّول: نوع [٥٤٦]
نمايد ترشح ريم اندك اندك ازبثور, و باشد النضج عسر و اkلم قليل درخشنده] نوكهاي

دمل/ همچون شود بزرگ اkصل ذات كه باشد گاه و گويند/ اkصل> <ذات را اين و
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ترطيب در و بگشايند [را] طبع افتيمون مطبوخ به و نبود مانعي ا@گر كنند فصد ع�ج:
آن] از پس [يعني بعده [و] شود جمع ماده تا نهند ورم بر اسبغول ابتدا, در و كوشند/ مزاج
ضماد بنفشه روغن به چغندر و كاسني اطراف و اسبغول و مرو تخم چون منضجه ادوية
بعد و برند/ كار به كرده بريان چغندر و كاسني اطراف كه بايد و نضج اتمام جهت نمايند

سرشته/ بيضه زردي به اشِق تضميد به يا آهن به بشكافند [را] ورم نضج, [از]
موضع يك در يعني بود منتقل و باشد بيدرد و سرخ سخت و ُخرد كه آن دوم: نوع [٥٤٧]

بايستد/ طويل زماني و آيد ديگر جاي در و گردد پنهان آنجا از باز و شود ظاهر
برند/ كار به است مذكور دموي شري در چه آن ع�ج:

درمي مقدار او حوالي و آيد پديد خسار در روي در ُصلب بثرهاي كه آن سّوم: نوع [٥٤٨]
ع[ج در ا@گر لهذا است[و] تيز فاسد اوخون مادة و گويند <شيلم> را نوع اين و گردد ُسرخ

ردّي/ هي و گردد/ مشتمل را روي تمام و شوند متعمق مذكور بثور كنند, دير او
برون مجتمعه ماّدة تا بشكافند را بثور تنقيه, از بعد و دهند مسهل و زنند رگ ع�ج:
در چه آن تنقية [از] بعد و آيد/ بر بسته خوني الشق, عند بثره, ميان در كه باشد گاه و آيد

نمايند/ استعمال خّل مرهم و محرق رصاص مرهم و اسفيداج مرهم كه بايد است وي
را آن لهذا و شود ظاهر اصداغ بر ُخرد دمل به شبيه بزرگ بثرهاي كه آن چهارم: نوع [٥٤٩]
سرخ و باريك و مسترخي اّما نگردد پخته كه است وي خاصة و گويند/ اkصداغ> <بثور

ناصور/ به ميشود مؤّدي امر ا@كثر در و نيايد بر غليظ خون از غير بشكافند ا@گر و شود
آرد و جو آرد و باقلي آرد و ترمس آرد و كنند سر تنقية و زنند قيفال رگ ع�ج:
[و] رود/ تحليل به كه تا نمايند ضماد سرشته باديان آب و سركه به مرو تخم و @كرسنه

دارد/ نفع ماليدن روغن موْم ص[بت, تليين و لذع تسكين براي
را آن و شود عارض گردن و سر پِس در اصداغ بثور به شبيه بثرهاي كه آن پنجم: نوع [٥٥٠]
وجع و باشد كثيرالعدد قفا بثور كه است آن قفا و صداغ بثور در فرق و گويند/ القفا> <بثور
نخاع مجاري در كه بود تيز خون او سبب و شود مرتفع كمتر آن از بخارات و دارد شديد

نمايد/ او احداث آمده در
لعـاب بـه و كـوفته الحمل لسان و اسبغول برگ و دهند مسهل و ُكنند فصد ع�ج:
مالند/ سر بر و چكانند بيني در زنان شير و بنفشه روغن و نمايند ضماد سرشته اسبغول
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فرنگ آبلة اندر دوم]: و [چهل مقالة [٥٥١]

ميگويند بعضي ليكن و اينهانكردهاند ذ@كر خود كتب در سلف كهحكماء دانست بايد
و كردهاند اينها بيان تفصيل به متاخرين اّماحكماي است همين غريبه بثور از مقصود @كه
به را آن غريبه بثور ذ@كر [از] بعد نيز مختصر درين است بسيار فوايد متضمن كه آن از

كرديم/ بيان مستقله مقالة
است: گونه چهار اين

انتفاخ و امت[ و است سر گراني وي ع[مت و بود/ خون غلبة از كه آن اول: قسم
و اعضا ثقل و روي سرخي و چشم خانة گرانِي و دهان شيريني و شرائين ضربان و رگها
و حلق در خشونت و نمودن ُسرخ او ته و بودن سرخي به مايل دانهها ورنگ گاه بند درِد

آمدن/ پديد قاروره در غلظت و نبض در ِعَظم
يا ا@كحل فصد بعد[از] و دفعات به نمايند مبالغه برآوردنخون در و ُكنند فصد ع�ج:
بود, روي و سر در جوشش كه را آن و دارد تمام نفع صافن يا قيفال رگ [فصد] باسليق,
ميان فرمايند حجامت فصد جاي به را حامله و صبي و است سودمند پيشاني رگ [فصد]
تشّرب بر فرمايند مداومت و دهند آسايش روز چند فصد از بعد و ساق/ دو هر يا شانه دو
تقاضاي حسب به شربتزرشك و ربريواج و ليمو شربت و تمرهندي آب و انارين آب

پـوست درم; بـيست هـندي, تـمر درم; سه شاهتره, درم; چهار مكي, سناء سنا: مطبوخ صفت /١
تخم الثعلب, عنب دانه; پانزده يك هر سپستان, و عنّاب درمي; كبر, بيخ پوست درم; سه هليله,
قدر و بجوشانند را جمله نيم, و درمي يك هر از خطمي, تخم و سرخ گل كوفته, نيم @كاسنِي
وزن افـزودن و كـاهيدن و بـنوشانند/ گرم] نيم [يعني گرم شيْر كرده داخل شيرخشت حاجت

آرد/ عمل به بود مريض حال تقاضاي چه آن [@كه] است طبيب رأي بر موقوف ادويه,

آبله بر ادويه و ُكوشند بدن تنقية به بود ممكن تا و دارد/ ُكّلي فايده سنا��١ مطبوخ و حال/
بـه كند, سرايت خصيه به و شود تناسلي] آلت [يعني وجود در جراحت هرگاه و نهند/

دوازده گل, روغن مثقالي; يك هر نزروت, وا كندر عدسي, شادنة عدسي: شادنه مرهم صفت /٢
نيم/ و درم يك سپيد, موم درم;

بـاريك برابر [را] جمله زراوند, و ا6خوين دم كندر, گلنار, اقاقيا, شادنه, انزروت: ذرور صفت /٣
سرمه/ چون هم باشد باريك بسيار كه بايد ذرور ادوية و پاشند/ جراحت بر ساخته

طبيخ به مثقال سه موازنة شاهتره معجون و سازند به انزروت��٣ ذرور و شادنه��٢ مرهم
و مرهم به ا@گر و ميسازد/ خشك را او مادة روز بيست در خورانيدن صباح هر عّناب
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كندش, درم; ده طويل, زراوند نمايند: استعمال ط[ اين آبلهخشكنگردد, مذكور ذرور
سركهتر به و بسايند را همه درم, دو كُشته, سيماب درم; ده تلخ, آلو زرد مغز درم; يك

بمالند/ حّمام در كرده حل گل روغن به و نمايند
بدن و روي kغري و زردي او ع[مت و شود/ عارض صفرا از كه آن دوم: قسم
و غضب و نبض سرعت و زبان و بيني خشكي و خوابي بي و تشنگي و دهن تلخي و است
و نمودن زردي به مايل جوشش رنگ و آمدن چشم پيش زرد خياkت و قاروره سرخي

رود/ بسيار ازو زرداب و باشد سوزش با جوشش اين
وسكنجبين تمرهندي و انارين آب و ليمو و نارنج شربت صفرا, تعديل جهت ع�ج:
اين و فرمايند حجامت kّا و نمايند فصد نبود مانعي ا@گر آن] از پس [يعني بعده و دهند
درم; پنج يك هر شاهتره, و مكي سناء زرد, هليلة پوست صفت: دارد: نفع درينجا مسهل
عـنب خـطمي, تـخم كوفته, نيم كاسني تخم درم; پانزده يك هر بخارا, آلو و تمرهندي
عدد; بيست هريك سپستان, و عّناب درمي; هريك گلسرخ, و كوفته نيم راوند الثعلب,
گـرم] نـيم [يـعني گرم شيْر ساخته مطبوخ را جمله درم, بيست ترنجبين, يا خشت شير
ميآرد/ بر صفراءسوخته سقمونيا, يكدانگ با ساخته تمرهندِيمكرر آب و بنوشانند/
شاهتره وحّب است/ اkثر جليل نيز اينجا يافته ذ@كر جرب در كه طريقي به صبر نقيع و
مختوم, گل درم; دو ارمني, گل آيد, پديد سر و روي در جوشش ا@گر و [است]/ مفيد [هم]
بـه كـوفته نرم را همه مثقال, دو درم;مرداسنگ, نيم زعفران, دانگ; نيم كافور, درمي;
حال در گوشت و سازد خشك زود را جراحتها چه آن و نمايند ط[ سركه و @گ[ب
كـه است آن استعمال, طريق و است/ اkخوين دم و انزروت و مّر كُندر, ذرور روياند,
آن بـر مذكور ذرور بعد, و بشويند نيك را جراحتها و برند حّمام به را مريض نخست

پاشند/
و جلد سردي و بندها درد او, ع[مت و شود/ عارض عفن بلغم كه آن سّوم: قسم
جراحت, گرِد و بودن مايل سپيدي به جوشش ورنگ است بول سپيدي و خواب بسياري
آب دهان و بيني از و جراحت از شدن روان زرداب و رطوبت و نمودن نا@ك وشوره سپيد

گشتن/ متاّذي سرد چيزهاي و سرد هواي به و بودن گران چشم و سر و آمدن
و ن آ مانند و قوقايا حّب و اياره حّب و اصطمخيقون حّب به نمايند بلغم تنقية ع�ج:
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آميخته سوده عاقرقرحا درو كه وآبكامه تغرغرسكنجبين و فرمايند قيء يكبار هفته هر
و بجوشانند آب در حنظل شحم و حلبه تخم و گلسرخ و عدس كه بايد و دارد/ نفع باشند
گاو ساق روغن و گل روغن و بابونه روغن از و بمالند/ حمام در ممزوجساخته كرفس آب
بر و آميزند آن در سائيده باريك قسط و عاقرقرحا و سازند قيروطي موم و بط پيه و
اkخوين دم و ومرداسنگ انزروت و مّر و كندر باشد, شده جراحت ا@گر و مالند/ مفاصل
گاو گوشت خاصه افزايد بلغم چه هر از و پاشند آن بر كوفته نرم برابر, يك هر صبر, و
سه زردچوبه, مثقال; دو زراوندمدحرج, درم; دو كندش, دارد: نفع ط[ اين و نمايند/ منع
در كدو روغن و سركه به و بسابند را همه مثقالي, مويزج, درم; دو كُشته, سيماب مثقال;

بمالند/ حّمام
و گرانـي او ع[مت و آيد/ پديد سودا خلط از كه فرنگ آبله اندر چهارم: قسم
بول سپيدي و نبض بطؤ و ودّقت بدن و روي تيرگيرنگ و بيخوابي و است روي خشكي
و بودن سياهي به مايل جوشش ورنگ فاسد افكار و خياkت و بيني و چشم خشكي و

شود/ به دير مرض اين و نمودن غالب جراحت بر خشكي
و مطبوخ و سودا مسهل حبوِب ديگر و افتيمون مطبوخ به نمايند سودا اسهال ع�ج:
درو كه عسلي سكنجبين به تغرغر و دارد نفع مرّبا آمله و مربا هليلة و شاهتره معجون
و است/ سودمند گرم آب به باشند كرده حل عسل به كه فيقرا ايارج يا باشد كبر بيخ پوست
كهنه, تنور سفاِل مثقال; دو هريك ومرداسنگ, فضه اقليماي كندش, دارد: فايده ط[ اين
درم, دو كُشـته, سـيماب مـثقال; دو زراوند, درمي; درمي;زردچوبه, گوگرد, مثقال; سه
باشد,مرداسنگ ا@گرجراحت و بمالند/ حّمام در گل روغن و سركه به كوفته نرم را] [همه

پاشند/ جراحت بر كوفته نرم انزروت و سرخ گل و سرشوي گل و كندر و
حامله يا بود صبي ا@گر و بدنكوشند/ تنقية در و نمالند قوي داروي تاامكانبود, فايده:
سا@كن را آن مادة روز بيست در فرمايند[@كه] مداومت معجون بدين نتواندخورد, دارو و
و زنـجبيل تربد, آمله, هليله, كابلي, هليلة پوست آن: صفت پيوسته: تجربه به و سازد
كوفته نرم را] [همه مثقال, سه افتيمون, مثقال; چهار قنبيل, مثقال; پنج يك هر شاهتره,
مـثقال دو تـا بسـرشند بود ادويه چند دو كه كشمش يا فانيذ مثقال صدوبيست به [و]

بخورانند/
و اشربه و تنقيه در او حسب به بود, مركب اخ[ط از فرنگ آبله كه جا آن فايده: [٥٥٢]
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نبود/ مانعي ا@گر دارد نفع انواع همة در فصد كه بدانند و كرد/ بايد تصرف اغذيه

/Measles القانون: قاموس /١
/Small pox القانون: قاموس /٢

حميقا و جدري��٢ و حصبه��١ اندر سوم]: و [چهل مقالة [٥٥٣]
بمع نيز درينجا ليكن يافته ذ@كر امراض اين چه ا@گر حميات مبحث در كه دانست بايد

حقه/ هو كما مستقله مقالة به ميآيد كرده بيان ديگر فوايد همراِه] [يعني
شروعخواهدكرد, وچون بود كاورس مقدار به كه است متفرقه بثورسرخ َحصبه, اّما [٥٥٤]
و است براغيث قرص گويا آيد پديد آنجا در الحجم خفي رنگ سرخ گرِد ورِم نخست
بلكه ُكند ريم نه و پزد نه كه است وي خاصة و نمايد/ ظهور دانه آن] از پس [يعني بعده

آيد/ فرود سبوس همچون او پوست و گردد خشكريشه
بزرگ بثور وي و گويند/ نغزكان و آبله را آن و آمده نيز فتح و جيم ضم به جدري, [٥٥٥]
و شود/ ظاهر آن بعض در يا آن ا@كثر در يا بدن جميع در و باشد ك[ن عدس قدر به كه است
باشد و كند/ ريم زود و گرايد سپيدي به النضج عند و باشد سرخ ابتدا در كه ويست خاصه
ترشح ازجدريخون كه باشد و بود/ بثرةديگر وي درجوف يعني بود مضاعف @كهجدري

است/ بد ع[مت اين, و نمايد
[يـعني اعـداد قـلت, از كـه است مـتفرقه بزرگ سپيد حباب غبيرا, وزن بر حميقا, [٥٥٦]
قوي نفس و بود قرار بر عقل و باشد بيتب كه است وي خاصه و كرد/ توان آن] شمارِش

خوانند/ بادآبله و خاركوخشخنك را آن و است انواع ترين اسلم او و باشد/
و آبله پختن تدبير اينجا, در و تفصيل/ به شد گفته حمي در اينها ع�ج و ع�مت

ميآيد/ گفته ساختن زايل آبله نشان و كردن دور وخشكريشه آن كردن خشك
تلواسه و قراري بي و تب و آيد بر آبله هرگاه كه دانست بايد آبله: پزانيدن تدبير [٥٥٧]
پخت[و] خواهد دير آبله كه بدانند باشد, آمده طبيعي حال به نفس و نبض و شود @كمتر
و نبض و نشود كمتر قراري بي و حرارت آبله, ظهور وجود با ا@گر و كنند/ پزانيدن تدبير

شد/ نبايد مشغول پزانيدن به نبود ع[متنيك باشد, نيامده طبيعي حال به نفس
آن گندم سبوس يا خطمي و بنفشه با ا@كليلالملك و بابونه كه است آن پزانيدن طريق
نهند اندر بيمار جامة و دامن زير و بجوشانند آب اندر جا بهيك همه يا باشد حاضر چه
تدبيرخشك آن] از پس [يعني بعده [و] بپزد و شود آب آبله تدبير بدين تا پس و پيش از
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دهند]/ [انجام آبله @كردن
بزرگ چه آن بنگرند: نباشد, پخته تمام و روزبگذرد هفت و آيد بر تمام آبله هرگاه
بعده و چينند بر نرم خرقه به او آب و آهستگي به بشكافند مس يا زر سوزِن به باشد
گز وچوب صندل يا بيخته و كوفته سوسن برگ يا مورد برگ يا گلسرخ آن] از پس [يعني
زمستان, در و است صوابتر صندل و مورد گل تابستان, در اّما كنند/ دود دامن زير و سوده
و كندر و سرخ گل گردد, ريش موضعي ا@گر و بهتر/ كردن تبخير گز چوب و سوسن برگ
آب بسيار و بزرگ آبله ا@گر و افشانند/ ريش بر و بسايند اkخوين دم و انزروت و صبر
و خوابانند/ آن بر را بيمار و اندازند فراش در جو آرد با ارزن آرد با سوده گل برگ باشد,
برگ و خوابانند برگ آن بر و كنند جدا شاخ از را سوسن برگ شود, خراشيده پوست ا@گر
باشد سختنيك نرمخوابانند, برريگ ا@گر و پاشند/ برخراش موردخشك و @گلخشك

آيد/ پديد روز يك در او نفع و
آبله يا باشد خراشيده پوست كه آنجا اّما نباشد/ چاره نمكاب از ديرخشكشود, ا@گر
صواب و داشت/ بايد دور نمك و نشود پخته تمام تا رسانيد نشايد نمكاب بود, شكافته
آب آن در پس بپزند آب اندر تراشيده گز وچوب گلسرخ برگ و عدسسرخ كه است آن
ا@گر و رسانند بدو آب آن و نهند آبله بر كرده بدانتر نرم پا@كيزه پنبة و اندرافكنند نمك
و سوده بيد برگ و نمايند/ حل آب اندرين سوده صندل و كافور قدري بود, قوي حرارت
مرهم گردد, ريش كه را آبله و پرا@كنند/ سوده ومرداسنگ ارزيز اسپيداج و زعرور برگ
كرد/ بايد استعمال كافوري همينمرهم بود بيني در ا@گر ريش چنان هم و دارد/ نفع @كافوري

كرد/ بايد ازالةخشكريشه تدبير باشد, شده آبلهخشك چون
ـر ب كـه گـويند وسترا ـپ آن كهخشكـريشه بدان كردن: دور سِرخشكريشه تدبير
ا@گرخشكريشه بنگرند: بماند, آبلهخشكشودوخشكريشه پسهرگاه پديدآيد; ريشها
يا زنند وي بر گرم نيم قطرهييروغن بايدكه نبود, هيچتري او وزير خشكباريكباشد
كنجد] روغن [يعني پخته شير روغن كار, اين بهر روغن بهترين و بيفتد زودتر تا چكانند
روغن و نمود بايد استعمال پستةتر روغن استعمالخواهندكرد, برروي ا@گر اّما است تازه
ا@گرخشك و ميماند/ آبلهدرروي نشان ازروغنكنجد كه زيرا بايدداشت; پختدور شير
و روغـن بياستعمال بردارند بهآهستگي را آن كه باشد رطوبتي او زير اندر يا بود سطبر
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يا است رفته پوستفرو به يعني كنندكهعمقدارد پسنظر برچينند, تحتاو رطوبتاز
و ارزيز و سپيده و سيم اقليمياي ومرداسنگو وزردچوبه ازصبر عميقيدارد, ا@گر نه؟
يمانيونمكسوده پوستبرابربود,شّب با نداردو ا@گرعمق و بپاشند/ اسرنجذرورسازندو
ا@گر بنگرند: بردارندو بارخشكريشهآردوديگربهآهستگي تاديگر پاشندوبگذارند برآن
بهعUجحاجت ا@گررطوبتنبود, و ُكنند سانعUج همان باشد, رطوبت ويهمچان زير

بيفتد/ تا كنند بهروغنچرب بارخشكريشهآرد ا@گرديگر و نباشد
و برنج و خربزه تخم مغز باق[, آرد نِيخشك, بيخ آبله: نشان ساختن زايل تدبير
ط[ مرغ تخم سپيدة به [و] كوفته نرم مقداري يك هر از جو, آرد و بادام مغز و نبات
و كهنه گوسفند پوسيده,پشك يا استخوانسوخته ببرد: روي از نشانها كه وديگر سازند/
و البان حّب درم; ده هريك از آردنخود, و شسته برنج و نشاسته و تخمخربزه و نو سفال
كوفته را همه درم, بيست نيخشك, بيخ درم; پنج هريك زراوندطويل, و قسط و ترمس
صباح, و ُكنند ط[ شّب به و بسرشند كشكاب به يا باق[ آب به يا خربزه آب به بيخته و
مذكور آنچه هر نيز زينت باب در و بشويند بدان روي و بجوشانند آب در بنفشةخشك

آيد/ كار به است
در آبله اثر به كه آن جز و حول چون ديگر آفتي يا ماند چشم در كه آبله اثر فايده:
كه آبله آثار و كرد/ توان تدارك است چشم امراض باب در چه آن از آيد, پديد چشم
و كرد/ بايد دفع ادويه به نبود, غاير چه آن و شود/ زايل فربهي و سمين بدِن در باشد, غاير
كردن ضماد داخليون مرهم و بط پية را آن و باشد دشايذ به شبيه آبله آثار كه باشد بسيار
بر كه آبله آثار ازالة براي ط[ اين و آيد/ كار به شد گفته دشيذ جهت چه آن و دهد نفع
و آميزند گل روغن به و سازند سپيد را آن و مرداسنج بگيرند دارد: سود بدن بر يا بود روي
قسط, كهنه, استخوان نيخشك, بيخ آردنخود, مبيض, مرداسنج وديگر: نمايند/ استعمال
تخم و حلبه لعاب به يا خربزه آب به بيخته و كوفته تخمخربزه, و برنج آرد البان, حّب

نمايند/ ط[ و بسرشند @كتان
سياهي نا@كرده سپيد كه زيرا آميخت; بايد ادويه درين كرده سپيد را فايده:مرداسنگ [٥٥٨]
هم و مرداسنگ رطل يك كه است آن كردن سپيد طريق ميدهد/ ج[ سپيد, و ميآرد
آفتاب در را ظرف و ريزند آب او سر بر و گذارند ظرفي در آميخته هم به اونمك سنگ



تجديد چنان هم و ريزند آن بر آب ديگر و اندازند برون را آن شود گرم آب چون و نهند
شود/ سپيد كهمرداسنگ مينمايد آب
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دارد تعلق لون به كه امراضي اندر فصل[دوم]: [٥٥٩]

مقاله: چند بر است مشتمل فصل, اين

/Leukoderma القانون: قاموس /١

ابيض��١ برص اندر [اول]: مقالة [٥٦٠]

اعضا بعض در او گاه و شود جلد ظاهر بر كه غليظ است سپيدي آن, و پيستي/ يعني
و گويند/ منتشر> <برص را وي بدن, بر بود عّمام كه آن و درگيرد/ را بدن تمام گاه و باشد
باشد/ ازدياد در و بود مزمن چه آن خاصه است; الع[ج متعسر مرض, اين كه دانست بايد
شديدالبياض رويد آنجا در كه موي و بود خشونت با و شود سرخ ماليدن از چه آن اّما
و حمرت به مايل رطوبِت يا آيد بر خ[نندخون محّل آن پوست در چونسوزن و نباشد

است/ دواپذير كه بدانند باشد, نگرفته استحكام
غوص گردد, مزمن كه هرچون و بود براق برص كه است آن بهق و ابيض برص در فرق [٥٦١]
سرايت استخوان تا شود مستحكم چون گفتهاند كه حدي به كند گوشت و پوست عمق در
و آيد بر محض سپيد آخر, [در] و باشد بياض به مايل برويد آنجا در كه موي و ميكند
ـ@يـعني حـال اواخـر در و بـاشد بـدن سـاير از سستتـر و نـرمتـر مـوضع, آن پــوست
خـون و شـود ظـاهر سپيد نرم رطوبتي خ[نند, پوست در سوزن عند@اkستحكام@ـ@چون
و رقيق او سپيدي كه ابيض بهق بخ[ف بمالندسرخنگردد; را جايگاه آن چند هر و نباشد
استعمال به و شود ظاهر دفعًة و افتد الهيئت مستدير ا@كثر در و نبود غايص و باشد تُنُك
سپيد هرگز و اشقر يا بود سياه رويد آنجا در كه موي و گردد زايل زودي به جاليه اطلية
شود ظاهر خون خ[نند, پوست در سوزن چون وكذلك باشد/ شده مزمن چه ا@گر نباشد

باشد/ شده محكم چند هر البته;
آن, و گوشت در نه خ[نند پوست در كه بايد خ[نند, امتحان براي كه سوزن انتباه:
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بعده شود جدا گوشت از تا سبابه و ابهام به كشد بر kبا را محل آن پوست كه باشد چنان
جلد حقيقِت و نخلد گوشت به تا بزنند برداشته پوست درين سوزن آن] از پس [يعني

نه/ يا دارد خون كه گردد معلوم
مابين و كرات به دهند مسهل و دفعات به فرمايند قيء غليظ, بلغم تنقية براي ع�ج:
و كلك[نج استچون كار بدين مخصوص كه گرم معاجين مزاج, تعديل جهت استفراغات
بود گرم خون مولد چه هر اغذيه از و بخورانند مثروديطوس و ترياق و مّرمكي قرص
گوشتهاي و فرمايند خوردن وحش حيوانات گوشت و آن امثال و دراج گوشت چون
لبنّيات از اجتناب و باشد/ انفع تا نمود بايد گرمخوشبو توابِل به و كرد بايد بريان مذكوره
مولد چه آن جميع و فوا@كه و مانده] شب غذاي [يعني شبينه طعام و بارده بقول و ماهي و
اّيام ساير در كه مرض اين در ادويه بهترين و دارد/ ضرر جماع و است ضروري بود بلغم
بـاب دريـن هـنديه ادويه بعضي و مرّبا هليلة و عسلي گلقند و است اطريفل دارد, نفع
عجب و كردهاند تجويز نيز گرفتن بسيار وخون كردن فصد هند, اهل و است/ اkثر عجيب

را/ فصد داشتهاند جايز فالج در يوناني اطباي محققان كه چنان افتد مفيد كه نيست
اسـتعمال است مخصوص ط[ جهت كه ادويه مزاج, تبديل و تنقيه از بعد بالجمله,

است: وجه چند بر ادويه اين و نمايند
و سپيد نفط و زفت چون باشد; خون جاذب و محّمر و اkسخان شديد كه آن يكي,
پياز و بورق و سرخ زرنيخ و وآهك كندش و مويز سياه, و سپيد خربق و سرخ خردل
استعمال مجموع او فردا آن مانند و كبر بيخ پوست و شونيز و عاقرقرحا و شيطرج و عنصل
مار خون و آتش/ نزديك يا آفتاب در يا حمام در بشويند سركه به يا آب به [و] نمايند

دارد/ نفع بالخاصّيت كردن ط[ سياه
و تفسيا و ب[در عسل و آميخته سركه به ذراريح چون بود مقرح و ر مقشِّ كه آن دوم,
كشيده انبيق قرع به آن مانند و فرفيون و ماذريون و ترب تخم و كبوتر سرگين و @كبيكج
مدّمله مراهم به بزدايد, برص وگوشت افتد جراحت مقّرح ادوية ازين هرگاه و باشند/
محل آن جراحت و بود اندك است برص كه است وقتي تدبير, اين و سازند/ به را] [آن

باشد/ بيخوف
ط[ اين كار, اين جهت و دارد باز مردم تنفِر از و سازند رنگين را برص كه آن سّوم,
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خـبث شـيطرج, ارمـني, گـل فـوه, خمر, دردّي مّر, شورج, يماني, شّب است: مخصوص
سه تا او كه]رنگ مرتبه چند كرت[يعني چند سركه به سازند ط[ وسمه و نيل الحديد,
آن نـخستين كه بايد برند, كار به دوا اين خواهند هرگاه و ميماند/ يكماه نهايت هفته
دوا كه آن از پس و سازند ط[ دوا اين آن] از پس [يعني بعده بشويند مازو آب به را موضع

را/ دوا بشويند شّب و زاج آب به شود, خشك
كو كنند داغ آهن به كرد, توان داغ كه باشد مواضع در و بود اندك برص هرگاه فايده: [٥٦٢]

نگيرد/ انتفاع مقرح ادوية به كه است وقتي داغ و شود/ به تحقيق به
بـرص قروح داغ, موضع در يا حجامت محل در حجامت, اثر به كه بود گاه فايده: [٥٦٣]
آب به شيطرج و فوه كه است آن ع[جش و قروح/ و داغ شدن مندمل [از] بعد شود ظاهر
به فّوه و ومرداسنگ كند/ زايل نمايند ط[ آميخته بقم آب و مرزنجوش آب و بري قثاء

ُكند/ عمل همين سركه

/Vitiligo alba القانون: قاموس /١

ابيض��١ بهق اندر [دوم]: مقالة [٥٦٤]

ظاهر دفعًة [و] بود مدّور درا@كثر, و آيد پديد جلد ظاهر بر كه است رقيق سپيدي آن,
شد/ گفته سپيد برص در برص, و او ميان فرق و پذيرد/ زوال زودتر مجليه اطلية به و شود
اسـهال جهت و بود/ بسند اينجا آن از خفيفتر شد گفته برص براي چه آن ع�ج:
و فرمايند قيء بار دو ماهي هر در و دهند زنجيبل و تربد يا حنظل شحم و بد تر بلغم,
دارد/ نفع آوردن عرق حّمام به و كردن مداومت عسلي گلقند و اطريفل هضم, تجويد براي
تخم و عاقرقرحا و شيطرج و سازند ط[ آميخته بهسركه كبر بيخ يا ترمس تنقيه, از پس و
كار به دوا چون و دارد/ سود نمودن ط[ سركه با بيخته و كوفته خردل و كندش و ترب
بمالند دست از شود دواخشك هرگاه و آتش قريب يا باشد آفتاب در بيمار كه بايد برند,

گردد/ دور دوا تا
حاصل تمام نفع بيتنقيه اطليه ادوية به و بود كمتر بدن در ماده كه باشد بسيار انتباه:
دو يك هر از شيطرج, كبر, بيخ پوست آطري[ل, عاقرقرحا, است: مجّرب دوا اين و آيد
در ساعت يك و بدهند مثقال يك مقدار سرشته عسل و سركه به بيخته و كوفته درم,
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آبلهخواهد است بهق كه كه جا هر روزديگر يا روز همان پس كند عرق تا نشانند آفتاب
المعبود/ رّب عنايت به نمود خواهد روي صحت آمده بر ازو زرداب و شد

/Vitiligo nigra القانون: قاموس /١
/Scaly ringworm; ichthyosis nigircan القانون: قاموس /٢

اسود��٢ برص و اسود��١ بهق اندر [سوم]: مقالة [٥٦٥]

كنم: بيان قسم دو به را مقاله اين
همچون وي پوست بمالند, چون كه است وي خاصة و اسود/ بهق اندر اول: قسم
بيشتر شباب اّيام در بهق كه دانست بايد و نمايد/ سرخ ماليدن [از] بعد و شود جدا سبوس

سياه/ بهق خاصه افتد;
هليلة و غاريقون و افتيمون مطبوخ و الجبن ماء اسهالسودا, جهت و ُكنند فصد ع�ج:
خون مولد كه اغذيه و فرمايند استحمام مزاج, و بدن ترطيب براي و دهند بسفايج و سياه
ياتخم كبريت و زاج و زرنيخ با سركه به سياه خربق تنقيه, [از] بعد و بخورانند بود رطب

نمايند/ ط[ جرجير تخم و كُندش قسط و ترب
و خـارش بـا كـه است سـياه بـهق الحقيقة, في آن, و اسود/ برص اندر دوم: قسم
قوباي را اين و گردد جدا ماهي فلوس همچون مدّور پوست وي از و باشد شديد خشونت

است/ جذام مقدمة او و گويند نيز مقّشر
فـي زياده و اkسهال في قوة مع برند كار به شد گفته اسود بهق جهت چه آن ع[ج:

المزاج/ ترطيب

/Freckles; lentigo القانون: قاموس /٣

َبَرش��٣ و نََمش و كَلَف اندر [چهارم]: مقالة [٥٦٦]

و آيد پديد آن در ياسرخ كبود آثار و گرايد سياهي به جلد كهرنگ است آن كلف اّما
خ[ف به بود صاف كلف كه است آن اسود بهق در و درين فرق و افتد/ روي در ا@كثر اين
نمش, اّما البرش/ و النمش بين و بهقاkسود بين يفرق بهما و باشد/ خشونت وي در كه بهق
بيشتر و آيد پديد بدن جلد در كه است سرخي به مايل سياه يا سياه صرف مستدير قطعة
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به كه باشد و كلف همچون باشد دراز گاه و افتد نقطه همچون گاه اين, و افتد روي در
روي در بيشتر كه است يا@كمد ياسرخ سياه نقطةُخرد اّمابرش, شود/ پهن دست كف مقدار
ا@گر و گويند نمش سرخيبود, به مايل نقطه ا@گررنگ كه آنند بر اّطبا وجمهور آيد/ پديد
كلف باشد, شده يكسان و پيوسته هم به نقطه چند ا@گر و خوانند برش زند, سياهي به

نامند/
مطبوخ به را سوخته اخ[ط و سوداء خلط و كرد بايد فصد انواع, جميع در ع�ج:
بايد كار به اطليه تنقيه, از بعد و آورد بر بايد آن امثال و ماءالجبن و غاريقون و افتيمون

نكند/ عود باز تا بست
خـون بـخاراِت و شـود جـمع معده در سودا كه آن يكي است گونه دو كلف, فايده: [٥٦٧]
خضرت به مايل كلف لون و است معده فساد او نشان و آيد بر جلد روي به آن از سوخته
و باسليق فصد صورت, اين در و اوست/ تقويت و معده تنقية تدبيرش و بودن/ صفرت و
بخارات و سودا امتزاج از شود تباه خون گوشت, و جلد ميان كه آن دوم و دارد/ نفع اسيلم
مانده ايشان به دير ربع تب كه افتد را كساني ا@كثر علت, اين و كند بروز جلد ظاهر به او
نشان و آيد/ پديد بيشتر باشد بسته ايشان حيض را@كه آنان و حوامل زنان به ايضا و باشد
است بدن تمام تنقية او, تدبير و است/ بودن سياهي به مايل سرِخ يا سياه كلف, لون او,
مثقال; يك تربد, مثقال; هفت افتيمون, دارد: نفع سفوف اين و شد/ گفته kبا چه چنان
مجلس پنج را ا@كثر فرمايند/ اختيار شربتسكنجبين به نوبت دو به مثقال, غاريقون,يك

است/ مفيد آرد بر سودا و كند صاف را خون چه هر و كند/ عمل
تره تخم و خربزه تخم و گرد فلفل و بوره بگيرند دهد: سود آنها همة به كه اطليه بيان
و تلخ بادام مغز و محلب حّب و قسط و دارچيني و كندش و ترب تخم و ترمس و تيزك

شنگرف/ همچون ميباشد سرخ او رنگ و آيد بر سيماب معدن از كه است خا@كي زيبق, تراب /١
پس شود مهّرا كه تا بپزند آب در را خشك انجير كه است آن وي و است انجير شيرة تين, شيرِج /٢
انجير كه گفتهاند بعضي و شود/ غليظ كه تا بجوشانند ديگر بار صافي آب اين و نمايند صاف

است/ التين شيرج او عصارة بيفشرند و بكوبند را پخته

يا تين��٢ شيرج به ساخته باريك را جمله وخردل, ايرسا و بلسان حّب و زيبق��١ تراب

و بستانند/ او آب و بخيسانند همان در و جوشانند آب در را رطب انجير كه است آن التين لبن /٣

را محل آن گرم آب به نخستين كه بايد دوا, اين استعماِل عند و سازند/ ط[ تين��٣ لبن
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است/ التين لبن او, سر كردِن جدا وقت برآيد مي انجير شير از كه سپيد چيزي كه @گفتهاند Ø

اين با مرض, اوايل در كه است آن سزاوار و كند/ اثر زود تا فرمايند ط[ پس نمايند تكميد
آن جهت سازند مخلوط نيز عدس آرد و گ[ب و مورد آب چون قوابض از بعضي ادويه
بود, مزمن مرض ا@گر اّما ميزايد/ زياده علت و ميگشايد را رگها دهن تيز, ادوية @كه

منصبه/ مادة جهتسكون نباشد قابضات امتزاج به حاجت
نكند/ عود مرض تا كرد بايد ط[ قابضه ادوية روز چند تا مرض, زوال از بعد انتباه: [٥٦٨]
آب به كرنب تخم ديگر: و نمايند/ ضماد آميخته عسل به چيني ريوند ديگر: ط�ء
و خربزه تخم مغز يا گشنيزتر آب به زرد زرنيخ ديگر و بمالند/ خرگوش خون به يا باقلي
غليظ تا بجوشانند را معصفر آب ديگر: سازند/ ط[ شير به يا معصفر زرداب به ترب تخم
جملة و كنند/ ط[ و آميزند بدان سوده نرم قسط و دارچيني آن] از پس [يعني بعده و @گردد
كرد/ بايد استعمال گرم آب تكميد يا گرم آب انكباب يا استحمام از بعد مذكوره, ادويه

آرد, سوزش ا@گر و نشود جراحت كه ورزند احتياط برند, كار به اطليه چون فايده: [٥٦٩]
بمالند/ گل روغن

/Moles; speckles القانون: قاموس /١

خي�ن��١ اندر [پنجم]: مقالة [٥٧٠]

باشد روي و بدن جلد بر كه است كمد يا سياه يا نقطةسرخ خال, و است/ خال جمع او
ع[ج را مولودي شود/ حادث گاه و باشد مولودي گاه و بود افراشته بدن سطح از و حجم ذو
لون مشابه باشد محض سرخ او يارنگ باشد خاْلخال كه خال [آن] چنان هم و نكنند/
خالسرخرنگ در حاّده ادوية و آهن استعمال كه زيرا بداننگردند; متعرض شامي, توت
و است واقع شرائين اطراف در كه آن بر ميكند دkلت كه زيرا تمامدارد; ضرر شد گفته @كه
آن و آرد/ نزفخون شريانرسد, به آفت حاّده ادوية يا حديد سبب به ا@گر كه است ظاهر
خـون يا سوداوي خلط نيز خال سبب كه بدانند و نيست/ دوا به محتاج بود, كمتر چه
درخت از كه صمغ مثابة به شود محتبس او محل در و آيد بيرون رگ از كه است سوخته

چسپد/ او موضع به آمده بر
گفته كلف در كه است همان مجّليات استعمال [و] مسهل و فصد از او تدبير ع�ج:
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بايد منقلعنگردد, ادويهجاليه از ا@گر است التحليل, عسر و غليظتر او مادة كه آن از و شد/
آهستگي به است وي در كه بسته خون و كنند] زخمي [يعني بكاوند سوزن به را آن @كه
و شود دور بتمامه بسته خون تا بشويند سركه به آن] از پس [يعني بعده [و] آرند برون

كند/ به تا نمايند استعمال روغن موْم آن, از پس و نريزد ديگر تا بسوزد رگها دهن

/Greenness القانون: قاموس /١

خضرت��١ اندر [ششم]: مقالة [٥٧١]

چنان اين, و او/ زير افسردنخون واسطة به نمايد سبز جلد از موضعي كه است آن وي
بشكافد است آنجا در كه ليفي رگ سبب بدان و سقطه يا افتد ضربه عضوي بر كه باشد
رگ و پوست در افتد جراحتي خارج از يا گردد بسته و آيد بر روي از خون و پوست زير
بعد چه چنان آيد جمع پوست زير و نيايد بر فراغت به خون جراحت ضيق سبب به و

ميگردد/ مشهود تنگ فصِد [از]
يا اشق و زرنيخ يا پودينه يا ترب برگ يا كرنب برگ تحليل, و تذويب جهت ع�ج:
جـميع به خون كه كنند نظر نكند, كفايت دوا اين ا@گر و نمايند/ ضماد سركه و نطرون
اثناء و آيد بر تاخون بكاوند بهسوزنها منجمدنگشته, ا@گر نه؟ يا هنوز است شده منجمد
را تذويب و باشد شده منجمد ا@گر و آيد/ برون بتمامه تا ُكنند همي پا@ك را آمدنخون بر
بردارند و سازند چا@ك مبضع به را پوست جانب يك از كه بايد نباشد, مدخل آن در
بعده [و] آرند برون آهسته آهسته سوزن سر به را آن پس شود ديده بسته خوِن كه چنان

نمايند/ ضماد علكالبطم و نطرون و بمالند سائيده آنجانمك در آن] از پس [يعني
باشد, باقي حرارت و ضربه درد هنوز و آيد پديد ضربه [از] بعد كه خضرت فايده: [٥٧٢]

نشود/ سا@كن الم كه تا كرد نشايد تدابير ازين يكي هيچ

/Tattooing; a tattoomark القانون: قاموس /٢

وَشم��٢ اندر [هفتم]: مقالة [٥٧٣]

پر آن در نيل يا سرمه پس بكاوند سوزنها به را جلد كه آن از است عبارت [آن],
در عمل اين و نمايد/ سبز يا كبود يا عضو تا بمالند آن جز يا گندنا آب يا ياسياهي نمايند
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مقبوحترين الحقيقت, في و ميسازند زينت سبيل بر است[و] مشهور هند و عرب ديار
چيزهاست/

را آن گرم آب و نطرون به نخستين كه بايد كنند زايل را آن كه خواهند ا@گر بالجمله,
روز سه و نمايند ضماد كرده نرم عسل به البطم علك آن] از پس [يعني بعده و بمالند
به البطم بازعلك و بشويند گرم نمكاب به كرده دور [را] ضماد سّومروز, از پس و بدارند
از ا@گر و او/ اثر شود زايل بتمامه كه تا ميكنند چنان هم و سازند ضماد ساخته نرم عسل
اثر تا بكاوند سوزنها به آن از پس و گذارند وي بر ب[در عسل بايد دورنگردد, دوا اين
و تقّرح [از] بعد و دارد عمل همين مقّرحه ادوية ديگر و رود/ فروتر اتم وجه به ب[در

رويد/ نو پوسِت تا سازند مندمل مراهم به منصبغه, پوسِت تأ@ّكل زوال

/Rosacea القانون: قاموس /١

بادشنام��١ اندر [هشتم]: مقالة [٥٧٤]

سرما ايام در خاصه ظاهرشود; اطراف و روي بر كه است كدورت به مايل سرخي آن,
بود/ القرح مع كه باشد گاه و سرد/ هنگام و

از پس و دهند هليله مطبوخ اسهال, جهت آن] از پس [يعني بعده و كنند فصد ع�ج:
و مؤوف/ عضو بر نمايند علق ارسال و محاجم وضع عضو, نفس از ماده تنقيه براي آن
خشن چيزي به را آنجا كه بايد بود, اسهل و ممكن ا@گر عضو نفس تنقيه و بدن تنقية عقب
ايضا و مينمايد تقّرح و كّل تا منع و دارد تمام نفع كه آيد بر وي از بسيار تاخون بخراشند
را مـانده بـاقي خـوِن تا نمايند ط[ نمك كه بايد باشند, كرده خاص و عام تنقية چون
چـيزها نافعترين و گذارند/ وخل احمر مراهم باشد, قرحه و خراش كه آنجا و بگدازد
وبگذارند سازند ط[ صابون كه است آن عضو, در باشد مانده باقي كه خون انجذاب براي
باز زماني از بعد و بشويند گرم آب به پس كشد بر ساخته مذاب را خون و شود تاخشك
ماده كه تا بكنند چنان هم و بشويند گرم آب به شود خشك چون و نمايند ط[ صابون

نمايد/ پا@ك جلد و آيد برون بتمامه
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/Dyschromia; dyschroia; abnormality of colour القانون: قاموس /١

لون��١ فساد اندر [نهم]: مقالة [٥٧٥]

است: گونه شش آن, و گردد/ متغير باشد بوده چه آن از بدن يعنيرنگ
نمايد/ دفع جلد ظاهر به را اللون مفسد فاسد خلط طبيعت, كه آن يكي:

بادام و خربزه تخم و ايرسا و ترب تخم و آن جز و جو آرد چون جاليه ادوية ع�ج:
تـا نـمايند ط[ و آميزند شير با ساخته نرم آن مانند و بوره و كتيرا و نشاسته و مقّشر
دفـعات بـه چـنان هـم و بشويند گرم نيم آب به آن] از پس [يعني بعده و شود خشك

آيد/ اصلي بهرنگ كه تا فرمايند استعمال
به گردد متلون جلد بالّضرور پس آميزد خون با و شود افزون بدن در ماده كه آن دوم,

اليرقان/ في يشاهد كما غالب; خلط لون
[يعني بعده حاجت[و] حسب به مسهل و فصد به نمايند بدن تنقية نخستين, ع�ج:

نمايند/ استعمال جاليه ادوية آن] از پس
تغّيردررنگبدنرو بهسبباو پديدآيدو آفتي معده يا ياسپرز سوم,آنكهدرجگر
افعالظاهرشدن/ اعضاءوضعفدر ازين آفتاستدرعضوي عUمتاو,وجود و نمايد/
نمايند/ گفتهشدبهحسبحاجتاستعمال بابامراضاعضايمذكوره ع�ج:آنچهدر
[و] شود/ سياه نتيجه] در طويل[و زماني ماند برهنه آفتاب در عضوي كه آن چهارم,
پـوست سـوي بـه و مـيگدازد اخـ[ط آفـتاب, حرارِت سرايت به كه است آن وجهش
عضوي ا@گر و ميبرآيد بخار و عرق به پوشيدهبود,اخ[طمذكوره اعضاء ا@گر پس ميگرايد
عضو و ميماند محتبس مسام در و آفتاب م[قات به ميسوزد وي در اخ[ط بود, برهنه

آيد/ پديد لون در تغير گرم باد مصادفت از كه چه آن است قبيل ازين و ميگردد/ سياه
از غريزي حرارت كه است آن سرد زمان و زمستان در رنگ تغير موجب كه بدان
و مينمايد استي[ ظاهر به ناري حرارت و ميگردد باطن به مايل خارجي سردِي خوف
پوست زير بود خون انجماد آن, سبب كه ميتواند و ميسازد/ سياه [و] سوخته را پوست

جلد/ كثافت واسطة به
جلد, در تليين حصول از بعد و فرمايند انكباب گرم آب به و نمايند استحمام ع�ج:

برند/ كار به جاليه ادوية



برادة ارزيز, سپيدة بيضةمرغ, پوست عدس, آرد باق[, آرد دارد: نفع كه غمره صفت
بري قثاء آب به يا شير به كوفته نشاستة ترب, تخم تلخ, بادام فيل,استخوانپوسيده, دندان
را بشـره كه [است] مركبه ادوية الُغمرة, و نمايند/ ط[ و بسرشند ترب برگ آب به يا

گويند/ <روشو> فارسي به را آن و ماليدن/ به كند سپيد و صاف
بسيار زيرة و نانخواه چه چنان افتد; اتفاق اللون مغير چيزهاي تناول كه آن پنجم,
ا@كل و شربسركه بر و مدتينوشيدن مستعمل غير و جاري غير يعني را@كد آب و خوردن
زرد را لون بـالخاصيت زيـره و نانخواه كه دانست بايد و نمودن/ استكثار و ٕادمان طين

گفتهاند/ هم كردن نظر بلكه بوئيدن; از چه و خوردن از چه ميسازد
آن مصلح چه هر و دارند باز است تغير سبب چه آن از و نمايند غذا تبديل ع�ج:

فرمايند/ احتراز مضرات از و برند كار به بود چيز
و اوجاع شدت و جماع كثرت و غم هيجان و غذا فقدان و امراض طول كه آن ششم,

گردد/ بدن لون تغير سبب هوا گرمي افراط
از و بيفزايند طعام در غذا فقدان در و كوشند تقويت به امراض, مقاسات در ع�ج:
و برشت نيم بيضة و اللحم ماء بفرمايندچون بود جّيد كثير رقيق مولدخون چه هر اطعمه
توجه دل تفريح به و نمايند غم ازالة بود, غم از چه آن در و آن/ مانند و انجير و نخود
مفيد/ شد, گفته غذا فقدان در چه آن و است kزم جماع ترك جماع, كثرت در و فرمايند/
در چـه چنان شايد تبريد هوا گرمي به و كرد بايد الم تسكين باشد, وجع از چه آن در

آمديم/ گفته حميات
هليلة و است اطريفل كند, پا@ك غليظ فضول از را خون چه آن مبردات: انواع فايده:
و زعفران و قرنفل و سعد و است فلفل سازد, پرا@كنده و منبسط را خون چه آن و مربا/
كردن, ط[ء به كشد ظاهر به باطن از را خون چه آن و بدهند/ طعام در كه بايد و زوفاء
مّر, كندر, روناس,مصطكي, وديگر, بمالند/ و بسرشند گاو شير به زرنيخ و خردل اينست:

ط[ًء/ و غمرًة برند كار به سرشته عنصل پياز آب به بيخته و @كوفته
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/Lichen; sebrrhoea; dandruff القانون: قاموس /١

حزاز��١ اندر فصل[سوم]: [٥٧٦]

بر سر جلد از كه است سبوس به شبيه صغارباريك اجسام او, و گويند نيز ابريه را آن
بود/ الجراحت مع گاه و جراحت غير به ميآيد

به و بمالند كدو روغن و بنفشه روغن به را او بود العهد حديث خفيف چه آن ع�ج:
سـركه بـه خطمي و نخود آرد به آميخته بورة و چغندر آب چون بشويند جاليه اشياء
سبوس و باقلي آرد يا ساخته ممزوج اسبغول لعاب به ترمس و آردكرسنه يا كرده مخلوط
نخستين كه بايد بود, مزمن و قوي چه آن و نموده/ جا يك خربزه مغز يا خربزه تخم و
حلق را سر آن] از پس [يعني بعده و خلط غلبة حسب به نمايند سودا و بلغم و تنقيهخون
و بـوره و حـلبه و نخود آرد چون نمايند; استعمال بود الج[ قوي كه چيزي و فرمايند
چيزي و بشويند دوا اين زماني از بعد و آميخته سركه به مويزج و خردل و سپيد آبگينة
چنان هم و فرمايند ط[ آن مانند و لعابها و كتيرا و خطمي تخم و بنفشه روغن چون لزج
بادام روغن با انگور شيرة و شناسند kزم غذا تلطيف و شود/ دور بتمامه كه تا ميكنند

گفتهاند/ عذب خوِن مولد نوشيدن



٤٩٥ اطراف شقوق چهارم: فصل . بثور و اورام

/Chappedhands واعظي: معالجات /١

شفه��١ و وجه و اطراف شقوق اندر فصل[چهارم]: [٥٧٧]

لب/ و روي و پاي و دست ترقيدن يعني
و مكثِّف سردي و مجفف گرمي چون بود, خارجيه اسباب ا@گر شقاق موجب ع�ج:
نمايند استعمال جلد ملّينات كه بايد آن, مانند و زاجّيه و شّبيه چون قابض آب به غسل
پيه و كنجد روغن و بادام روغن خاصه پيههايمرطبه و روغنها همة و روغن موْم مانند
در كه بايد يابس, مزاج سوء چون بود, داخليه اسباب وي موجب ا@گر و بط/ پيه و ما@كيان
مسهِل به نمايند خلط تنقية ماّدي, در و مرّطبه ادهان و البان تشّرب به كوشند ترطيب
هر براي و بود مغّري و مرّطب كه چيزي نمايند ط[ ترطيب, و تبديل [از] بعد و مرّطب/

است: مخصوص ط[يي عضوي
و بهدانه لعاب و كتيرا و نشاسته و بط پية و رطب زوفاي و شمع وجه, شقاق در اّما

دارد/ نفع كردن ط[ ساخته مرهم گل روغن
ايل شاخ و البطم وعلك ماده بز پية و بط پية و حنا روغن و گل روغن لب, شقاق در
بيضه اندروني پوست كه بايد او باkي و است/ سودمند نهادن همسرشته به جمله سوخته,
لب بر تنها بيضه پوست اين و بدارد/ دير تا و ندهد شدن خشك را ادويه تا بچسبانند
و البطم وعلك زيت روغن يا عسل به كوفته نرم مازو و ُكند/ دفع را موذي شقاق نهادن,

دارد/ عمل همين بط چربي
است/ مفيد سرشته چربي و روغن به و كوفته نرم بنفشه و كنجد بدن, شقاق در

زيت وي در و باشند كرده حل زيت در كه وعلك تنها رطب زفت قدمين, شقاق در
است/ اkثر سريع نهادن بر سرشته هم به كوفته عنصل پياز يا پخته

گداخته كه بز چربي با و بيخته و كوفته كتيرا و مازو ـ پاشنه يعني ـ عقب شقاق در
ا@كـارع روغن به قنه و فقط سندروس روغن و است/ النفع جليل ماليدن سرشته باشند
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آن در مردارسـنگ قدري كرده جا يك بنفشه روغن و موم و گاو ساق مغز و آميخته
دارد: نـفع دوا ايـن بـاشد, كـرده اثـر گـوشت در شـقاق ا@گـر و دارد/ عمل همين سرشته
قطره چند آن] از پس [يعني بعده شود غليظ كه بپزند زيت روغن به سوده نرم مردارسنگ
بعده و نمايند پا@ك و شود نرم تا نهند گرم آب در نخست را شقاق كه بايد و دروچكانند/
اين براي و دارند نگاه خا@ك و غبار از را پاي كه بايد و فرمايند/ معالجه آن] از پس [يعني
خا@ك و غبار را شقاق جملة و نرسانند سرد آب و بپوشند بهموزه كه است @كار,احتياطآن

دارد/ ضرر سرد آب و هوا و
وي در شقاق سبب بدان و آيد فرود سر از شور رطوبتي شدقين در كه باشد گاه فايده: [٥٧٨]

نمايد/ وتر سپيد و آيد پديد
و بجوشانند سركه و مازو آن] از پس [يعني بعده و دهند مسهل و كنند فصد ع�ج:
از ا@گر و نمايند/ ط[ و بسايند ترشسرمه انار آب و سماق آب به و فرمايند تمضمض بدان
قوت را آن سماق آب و ميخوش انار آب به و سازند قيروطي موم و بادام و كدو روغن

دهند/ سود سازند ط[ و دهند
قدم او صاحب كه شود عارض دردي عقب اندر خصوص قدم زير كه باشد گاه فايده: [٥٧٩]
نيز مرض اين و بدن از ريزد قدم بر كه است رقيق گرم خلط او سبب و نهاد/ نتواند زمين بر

الماء/ نزول به است مسمي
به كه بايد آيد, گرد درو ريم و كند ورم ا@گر و بمالند/ گل روغن و فرمايند قيء ع�ج:
برون بتمامه ريم تا سازند وسيع دهنجراحت[را] و بگشايند را آن ا@كاله ادوية به يا آهن
واسطة به ا@گر و بندند/ آن بر سرشته سركه به مازو و حنا آن] از پس [يعني بعده آيد
شود پخته كه تا بندند آنجا طريه الية از [يي] قطعه نشود, پخته زود جلد كثافت و متانت
داغ و كنند گرم آهن بود, ماده افسردگي و انفجار,جمود تعطيِل سبِب ا@گر و گردد/ منفجر و
تفصيل/ به شد گفته نيز المفاصل وجع آخر در العقب وجع و پذيرد/ زوال تا نهند عميق



٤٩٧ جلد تقشر و قشف پنجم: فصل . بثور و اورام

/Ichthyosis of skin واعظي: معالجات /١

جلد��١ تقشر و اندرقشف فصل[پنجم]: [٥٨٠]

از و افتد جلد در درشتي كه باشد گاه كه بدان و است/ پوست درشتي و خشونت َقَشف,
ناهموار/ و درشت ماهي پوست همچون شود جدا پوستها وي

اغـذية مزاج, ترطيب جهت و ماءالجبن/ و افتيمون طبيخ به ُكنند بدن تنقية ع�ج:
به تازه شير به تشرب و آن امثال و كدو و خوار شير جانوران گوشت چون دهند رطبه
قيروطيها و وتر سرد روغنهاي و آرام و دعت لزوم و استحمام دوام و دارد اثر غايت

است/ مفيد ماليدن
ازجوارب شود متأذي كه آن واسطه به قدمين در تقشر شود عارض كه باشد گاه فايده:

خشنه/ اشياي م[قات از يا صوفيه لفايِف و
و بجوشانند سركه به بيخته و كوفته السرو, انار,جوز پوست گلنار, بلوط, حنا, ع�ج:

نمايند/ ضماد ساخته نرم
كند/ خارش اندك و شود جدا پوستهايباريكخشك پيشاني از كه باشد گاه و

گـرم آب به آن] از پس [يعني بعده و غراغر و ايارجات به كنند دماغ تنقية ع�ج:
يا گلسرخ دارد:آردعدس, نفع ضماد اين و بمالند/ قيروطي آن باkي و شود نرم تا بشويند

سازند/ ضماد و بسرشند زوفا آب به جو و باق[ و كرسنه آرد
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/Excoriation واعظي: معالجات /١

اندرسحوججلد��١ فصل[ششم]: [٥٨١]

چـيزي برداشتن كه آن يكي, است: سبب چهار را آن و پوست/ شدن خراشيده يعني
در البـته كه را استعماkن كم خاصه اسب سواري دوم, خشن/ چيزي م[قات يا درشت
سـّوم, نـبود/ حـايل نـرم چيزي زين و سرين ميان در كه خصوص ميآرد; خراش سرين
بندند بر عضوي درشت ريسمان از كه آن چهارم, كفشتنگ/ و موزه از پاي شدن فشارده

بخراشد/ جلد سطح سبب بدان و بكشند سختي به يا
وخرقه زنند رگ كه بايد باشد, ورم حدوث وخوف بود بسيار جلد سحج ا@گر ع�ج:
عضل اطراف كه زيرا نبود; عضل اطراف در سحج كه شرطي به گذارند سحج بر كرده سرد
بعد[از] و گردد/ تشّنج درا@كثرموجب جاگذارند, كردهآن سرد وخرقة ا@گرخراشيدهشود
طـ[ كـرده حـل گ[ب با ارمني گل و سائيده گ[ب در مردارسنگ مبرده, خرقة وضع
آس و سرخ گل آن] از پس [يعني بعده و ُكنند چرب را آنجا گل روغن به ا@گر و نمايند/
و ازمردارسنگ كه مرهمي و دهد/ نفع پاشند آن بر نموده آسياب] [يعني آس باريك
و تبريد جهت سازند بيضه سپيدة و سپيد موم و زردچوبه و گل روغن و ارزيز اسفيداج
مماس كه كفش كهنة چرم دارد: عمل همين دوا اين و دارد/ تمام اثر تغريه و درد تسكين
مذكور خا@كستر او باkي و مالند سحج بر گل روغن نخستين و بسايند و بسوزند است ارض
اقاقيا و مازوباريكساخته و گوسپند و بز شش خا@كستر سكونوجع, بعد[از] و افشانند
افشاندن سحج بر سوخته كدوي و است/ اkثر سريع ط[@كردن آميخته سركه با كرده نرم
و موزه از ا@گر و باشد/ كفش و موزه سبب به كه را آن خاصه ندارد; نظير وجع تبريد براي
ورم ا@گر و نمايند/ ط[ سوده آب به اقاقيا يا ارمني گل يا مازو يا حضض افتد, آبله @كفش
و كرده كرد سر يخ بر [ي] لعابها بود, ريسمان از كه سحج و بندند/ برو بز تازة شش @كند,
گذارند/ سحج بر نموده مخلوط] [يعني يار اندكي كافور و آميخته بنفشه يا بادام روغن به



٤٩٩ جلد سحوج ششم: فصل . بثور و اورام

ساخته برهنه و فرمايند سواري ترك و آسايش kحقشود, ركوب از كه را سرين خراش و
و نهند/ آن بر سردساخته گ[ب به باشد كه هرخرقه يا كتان ياخرقة بدارند سرد هواي به

دارد/ نفع اسفيداج مرهم و سوده گ[ب به مردارسنگ
بدن تنقية او ع[ج پديدآيد, ران كش يعني حالبين و عانه در كه شقاق و فايده:سحوج [٥٨٢]
خا@كستر و قنبيل و حنا روغن از كه روغن موْم آن] از پس [يعني بعده و حاّده مادة از است
و اندازند كمتر اجزا ديگر به نسبت حنا خا@كستر كه بايد و دارد/ نفع نهادن سازند حنا
حـنا روغـن و مردارسنگ و اسفيداج و اسرب حكا@كة از كه قيروطي دارد عمل همين
است/ مفيد كندن پرا بيخته و كوفته برابر ومردارسنگ اkخوين دم و كندر و مّر و سازند/

ميآيد]/ آينده [در شد گفته پيشتر القطاط تقّرح و







امراض[مو] اندر پنجم]: باب[بيستو [٥٨٣]

است/ فصل چند درو و دارد/ تعلق موي به يعني شعور به كه آن جز و

/Alopecia areata واعظي: معالجات /١
/Alopecia furfuracea القانون: قاموس /٢

الحيّه��٢ داء و الثعلب��١ داء اندر فصل[اول]: [٥٨٤]

فرق و آيد/ پديد جلد در فساد و بريزد بدن موي كه است علت دو هر اين اثِر] [در
پوست همچون پوستباريك موي, سقوط و جلد تقّرح وجود با ا@گر كه است آن بينهما
<داء نگردد, منسلخ پوست ا@گر و گويند الحّيه> <داء را آن شود, جدا محل آن از نيز مار

مـبت.ء آن بـه بـيشتر روباه چون ناميدهاند ـ روباه بيماري ـ الثعلب داء را بيماري <اين ترجمه: /٣
م/ ميشود/

دو هر اين كه دانست بايد و للثعلِب>��٣/ وقوِعه بهلكثرِة سّميْت <وٕاّنما خوانند/ الثعلب>
عارض هم بدن ديگر موي در كه باشد نادر و افتد ابرو و ريش و سر موي به بيشتر مرض
و گيرد قرار شعر اصول منابت و پوست در كه است ردّي ماده از مرض اين حدوث و شود/
آن از كه است الّردائت قوي داءالثعلب مادة به نسبت الحيه داء مادة و سازد/ فاسد را موي

شود/ به مشكل داء@الحّيه و است الع[ج اسهل الثعلب داء كه است
يا محترقه سوداي يا حاّد صفراي يا [است] سوخته بلغم يا امراض اين ماده كه آن از

شود: گفته جدا نوع به يك هر فاسد, غليظ خون
او ع[مت شود/ حادث بلغم مادة از كه الثعلب داء و الحيه داء اندر اول: نوع
شور و تيز چيزهاي و تر و سرد اغذيه تناول تقدماستكثار و است محل آن نرمي و سپيدي



٥٠٣ الحيه داء و الثعلب داء اول: فصل . امراضمو

بود/ شور بلغم موّلد كه آن مانند و گرم ابازير و
و مسه[ت به نمايند او تنقية انضاج, از پس و دهند بلغم منضجات نخستين, ع�ج:
و منّقيه غراغر به سرُكنند تنقية عام, تنقية پس و مخصوصاند/ بلغم اخراج به كه مقيئات
را موضع آن نخستين كرد, خواهند ط[ چون و برند/ كار به اطليه آن] از پس [يعني بعده
و قوي ماده ا@گر و نهند/ بر دوا پس گردد سرخ تا بمالند عنصل پياز به يا درشت خرقة به
و زنند استرهكلك به كه بايد نشود, سرخ عنصل و خرقه به ماليدن از و باشد كثيف جلد
زهره به عاقرقرحا و فرفيون يا خردل و تفسيا است: اين ط[ ادويه و سازند ط[ آن عقب
حاّدهجراحتشود,چرپيمرغ اطلية از ا@گر و دارد/ نفع ماليدن كوفته سيِر و كنند ط[ @گاو
زردة و سوسن برگ آب و بلوط شاه و موم و گل روغن از كه مرهمي و بمالند كّرات به
تا ُكنند اعاده ادويه همان باز يابد, تسكين هرگاه و نمايند/ استعمال باشند تخممرغساخته

گردد/ قوي تا را موي بتراشند مّرات به و آيد بر موي
و است بدن نحافت و صفرت او ع[مت و شود/ حادث صفرا از كه آن دوم: نوع
گويا كه نمايند چنان محل آن پوست كه است وي خاصة و صفراانگيز اشياء استعمال تقدم

باشند/ چيده او موي كه است طايري پوست
گرم سركة به تنقيه [از] بعد و كوشند ترطيب و تبريد در و نمايند صفرا تنقية ع�ج:
ج[ جهت آن عقب و بمالند گل روغن سركه مضرت تدارك براي ازآن پس و كنند تكميد
مالند هم به و زيت و گوگرد بگيرند تساقط, منع و عميق] [يعني رديةمستكّنه مواد قلع و
سركه به مذكور خا@كستر و بسوزند او پوست همراِه] [يعني بمعه بندق ديگر: ُكنند/ ط[ و
روغن به وkدن زنند كهشرط بايد نيايد, بر موي قدر بدين ا@گر و سازند/ ط[ @كهنهآميخته
آميخته آس روغن يا بيد روغن به حضض و دريا كف سوخته, شيح يا كرده حل @كنجد

بشويند/ بيد برگ و سبوس و خطمي گل طبيخ به و بمالند
يبوست و كمودت او ع[مت و گردد/ عارض محترقه سوداء از كه آن سّوم: نوع

بودن/ سوداوي مزاج و سودا مولدات تناول تقدم و است موضع
در و كـوشند خـلط نـضج و] كـردن آماده [يعني تهيئه و تلطيف به نخستين ع�ج:
[از] بعد و فرمايند رجوع سودا اخراج به آن] از پس [يعني بعده نمايند[و] مبالغه ترطيب
و دارند چرب آن جز و خرس و شير چربي به و بمالند عنصل پياز و سير به را آنجا تنقيه,



ا@كبري طب ٥٠٤

و سوخته بز سم و ني بيخ و خردل و فرفيون و تفسيا و گوگرد بگيرند دارد: نفع ط[ اين
تراشيده سر كه آن از بعد و سازند ط[ كهنه زيت و ترب آب به صنمي يبروج خا@كستر

دارد/ تمام نفع ناردين و kدن روغن تدهين باشند,
كـه آدمـي شكل بر است نباتي آن, و گويند/ را القطرب سراج صمني, يبروج فايده: [٥٨٥]
خاصيت و است روئيده برگها او سر وسط در و دارد انسان اعضاي ساير و پاي و دست
چنان ميكنند بر حيله به را آن و بميرد ساعت همان كند, بر را او كه هر كه است آن وي
را آن و او بـيخ كـردن خـالي [از] بـعد مـيبندند او هـمراه را ديگر حيواني يا سگ @كه
آن پس بيخ از ميآيد بر نبات آن و آيد حركت به او تا@كه باشد كه وجهي هر به ميخوانند

ميميرد/ حيوان آن و ميآورند گرفته را
ديگـر و است مـوضع سرخي او, ع[مت و آيد/ پديد خون از كه آن چهارم: نوع

بودن/ ظاهر دم غلبه ع[مات
بـعده و كوشند خون اص[ح به و چسپانند زلو يا كنند حجامت و زنند رگ ع�ج:
و سير به يا عنصل پياز به يا زوفايتر به يا درشت خرقة به را محل آن آن] از پس [يعني
دارد/ نفع شد گفته صفراوي در هرچه و ط[سازند فرفيون و تفسيا آن از پس بمالند خردل

است/ سداب صمغ آن, و گويند نيز ثافسيا را تفسيا فايده: [٥٨٦]



/Ptilosis واعظي: معالجات /١

شعر��١ تساقط و انتشار اندر فصل[دوم]: [٥٨٧]

ابرو/ و سر و ريش موي پاشيدن و ريختن از عبارتست آن,
و ميشود منعقد مسام در كه است دخاني بخار از موي توليد و تكوين كه دانست بايد [٥٨٨]
ماده فيضان دوام در يا بخار انعقاد در هرگاه پس ميرسد; هم پي دوام سبيل بر او مدد
به يك هر و است بسيار فساد اسباب و آيد پديد موي در فساد افتد, فتوري و قصوري

آيد: گفته نوعي
متولد كند تولد موي ازو كه بخاري سبب بدان و افتد نقصان غذا در كه آن اّول: نوع
امراض كه ناقهان در كه چنان يابد راه آن در تساقط موي, مدِد فقدان واسطة به و نگردد
است بدن او,خشكي ع[مت و ميگردد/ مشاهده سل و دق صاحب به و باشند كشيده حاّد

غذا/ قلت و حاّده امراض تقدم و
و فرمايند استحمام و آسايش و خواب و جيده اغذية خوردن در ُكنند توسيع ع�ج:
بيد برگ و اسبغول و خطمي آب به شام و صبح و ببويانند ومشك آبي و نيلوفر و بنفشه

نمايند/ تدهين نيلوفر و بنفشه روغن به و بشويند را آنجا
و نشود/ منعقد بخار سبب بدان و بگشايد مسام و شود متخلخل جلد كه آن دوم: نوع

است/ آن انتشار سرعت و موي باريكي و جلد نرمي او ع[مت
مانند و اقاقيا و مازو و كابلي هليلة و دارند چرب را بدن و سر آمله روغن به ع�ج:
در يا شراب در kدن درم سه ا@گر و بمالند مورد روغن به باشد شديد غير قابض چه هر آن

دهد/ تمام نفع بمالند و نمايند حل مورد روغن
سبب بدان موي ماده و جلد كثافت و خشكي از شود تنگ مسام كه آن سوم: نوع
kزم و موي/ مواد شدت و غلظت و وجعودت است مزاج اوخشكي ع[مت و رسد/ @كمتر

آيد/ بر زود و شود كنديده سهولت به بكشند را موي چون كه است وي



ا@كبري طب ٥٠٦

و دارند چرب بابونه روغن به دايم و خارجا و داخ� كوشند مزاج ترطيب در ع�ج:
بمالند زيتسرشته روغن به را آن خا@كستر و بسوزند قيصوم و تلخ بادام و ارمني شيح ا@گر

دهد/ تمام نفع
باريكي او ع[مت و بلغمي/ غليظ رطوبت از گردد تنگ مسام كه آن چهارم: نوع

نابودن/ خشكي آثاِر و است موي
و شيح رطوبات, تحليل جهت و بدارند دير تا حمام در و فرمايند استحمام ع�ج:
موضع بشويند گاو زهرة و نطرون به و حمام در خاّصه بمالند سر بر تلخ بادام و قيصوم
غذا در گرم توابل و خورانند بود رطوبات مجّفف و مقطع چه آن اغذيه از و را مؤوف

ُكنند/ بيشتر
المسامِّ تسديِد و الترطيِب في َتزيُد ه kٔنَّ است; ممنوع ماليدن روغن نوع درين فايده:

را پـوست سـوراخـهاي و ميافزايـد را رطوبت دارد كه لزوجتي سبب به روغن ترجمه:<چون /١
م/ ميبندد>/ بيشتر

باللزوجِة��١/
و سازد فاسد را موي مادة و آيد جمع جلد تحت خبيثه مواد كه آن پنجم: نوع

شد/ گفته الحيه [داء] و الثعلب داء در چه چنان افتد; موي در تساقط
فرمايند/ استعمال اطليه و نمايند تنقيه ماده حسب به ع�ج:

بالّضرور و سازد مترّهل را آن و شود مستولي جلد بر رطوبت كه آن ششم: نوع
مادة كيفيت به جلد ورنگ مزاج حال و است جلد نرمي او ع[مت و گردد/ ساقط موي

بودن/ متكيف موجبه
ذ@كر الحيه و الثعلب داء در چه آن از نمايند مسام تقويت و ُكنند ماده تنقية ع�ج:

يافت/
گردد/ انتشار باعث قرحه و سعفه كه آن هفتم: نوع

مـحّلله ملّينة چيزهاي موي, نفوذ سهولت و قرحه و سعفه مادة تحليل براي ع�ج:
اسـتعمال مناسبه قيروطيهاي و مراهم و روغنها و لعابها و خبازي و خطمي چون
بعد و باشد نشده منقطع اصلي جلد قرحه و سعفه از كه است وقتي ع[ج, اين و نمايند/
اصلي جلد و باشد فاسد مسام ا@گر كه زيرا باشد; نيافته راه مسام در بستگي اندمال, [از]



نپذيرد/ ع[ج گشته, منقطع
را/ مرنعامه قوعش و كثرت جهت گويند نعامه> <عّلت را آن كه انتشار از است نوعي [٥٨٩]
گويي كه نمايد چنان ملمس نرمي از سر پوست موي, انتشار وجود با كه است آن وي و
گويا كه گردند م[يم چنان [ها] موي و كنديدهاند او مويهاي كه است طايري پوست

افتد/ بيشتر حاّده امراض عقب علت, اين و نمايد/ زرد بشره ورنگ است ابريشم
الغـار حّب و kدن و آمـله و آس روغن و دارند kزم زود زود سر تراشيدن ع�ج:
بجوشانند آب در مذكور حّب كه است آن الغار حب روغن كشيدن طريق و دايم/ بمالند
جز يا برسنگي و افشانند برو قدري آب و آورندبكوبند بر آن] از پس [يعني بعده و اندكي
آن ديگر طريق و شود/ جدا روغن تا كنند بخش نهاده آن بر گران چيزي و بگذارند آن

بيفرشند/ و بجوشانند كنجد روغن در كوفته را حب كه است

/Baldness واعظي: معالجات /١

صلع��١ اندر فصل[سوم]: [٥٩٠]

در ا@گر پس سالمبود; كه اصداغ موي بدون فقط شود محو سر اعالي موي كه است آن او
در كه است همان او ع[ج بود, سن ازين پيش چه آن اّما نپذيرد ع[ج افتد, سنشيخوخت
گـاهي و است واحـد صـلع و انتشار اسباب كه زيرا سبب; مراعات مع شد گفته انتشار

است/ وي ترك او ع[ج و سر بر گران چيزي برداشتن دوام از صلع ميگردد عارض
k و رطـوبِتهنَّ لكـثرِة kَيـصَلعَن الّنسـاُء <و كه: گفته <شفا> در بوعلي> <شيخ فايده: [٥٩١]

تـاس هـم وخـواجگـان بـدنشان/ در رطوبت فراواني جهت به نميشوند طاس <زنان ترجمه: /٢
م/ نميرود/ تحليل به آنها در رطوبت و است زنانه مزاج به مايل آنها مزاج چون نميشوند

الرطوبُة>��٢/ فيهم يتحّلُل k و النساء مزاِج ٕالي َيميُل مزاَجهم kّٔن الخصياُن



ا@كبري طب ٥٠٨

/Splitting of the hair واعظي: معالجات /١

شعر��١ اندرتشقق فصل[چهارم]: [٥٩٢]

و مـيماند بـاز باليدگي از موي كه است آن او مضرت و مويها/ سِر شكافتن يعني
است/ يبوست غلبة علت, اين سبب و انجامد/ انتشار به كه باشد و نمايد بيرونق

تدهين را آن كند كفايت باشد, مويها بعض در تشقق و بود اندك ا@گرخشكي ع�ج:
و آن مانند و بنفشه و بادام روغن چون بود; معتدل سردي و گرمي در كه ملّينه ادهان
مفرط ا@گرخشكي و آن/ امثال و كتان تخم و خطمي لعاب چون مرخيه لعابههاي ماليدن
بعده و بگشايند [را] طبع افتيمون مطبوخ به و كنند فصد نخستين باشد, ماده ذي و بود

كه باشد اين منظور مگر ندارد/ معني باطني استعمال باشد, موضعيه ادوية استعمال منظور @گر ا /٢
@كي خورا صورت به ميشود, مصرف موضعي صورت به كه بيماري اين براي مفيد ادوية همان

م/ شود/ مصرف هم

مبالغه ترطيب در [و] خارجا و باطنا��٢ نمايند استعمال وضعيه ادوية آن] از پس [يعني
بـه و ميافـزايـد] را خشكي [چون نكنند زنهار تنقيه بود, ساده خشكي ا@گر و فرمايند/

افتد/ كمتر اين و كوشند ترطيب

نموسة اندر فصل[پنجم]: [٥٩٣]

و كردهاند چرب زرنيخ روغن به را سر موي تمام گويا نمايد سرچرب كه است آن وي
غذاي كثرت و دسومت علت, اين سبب و شود/ ملوث تمام نهند, سر بر دستار يا ك[ه چون

است/ شعر
بشـويند را سـر و دهـند اطـريف[ت و ايـارجـات دمـاغ, و معده تنقية براي ع�ج:
خطمي تخم سبوس و نوشادر بودچون دسمه اوساخ مزيل و منّظف و مجّلي @گاهيبدانچه



و آس طبيخ بود;چون بخار مانعخروج و مسام قابض گاهيبدانچه و آن امثال و تلخ بادام
دارد/ تمام نفع سرماليدن بر زده هم در غوره آب به زيت و آن/ مانند و السرو وجوز بلوط



ا@كبري طب ٥١٠

/Canities واعظي: معالجات /١

شيب��١ اندر فصل[ششم]: [٥٩٤]

شدن سپيد زود و برآرد موي كه ادويه به است مشتمل فصل اين و موي/ سپيدي يعني
بدن خوِن كه مادام دانست بايد و سازد/ سياه باشد شده سپيد بيوقت كه را آن و ندهد
سپيدي ميگرايد, مائيت به هرگاه و ميباشد سياه موي است, لزج و تيز و غليظ و چرب
ضـعف و غـريزيه حـرارت ضـعف خون مائيت سبب ا@گر پس مينمايد; روي موي در
اين ازالة و مبّراست تدبير از ميكند ظهور شباب مافوق سن در چه چنان باشد طبيعت
بـعضي چـه چـنان باشد حادث امري خون مائيت سبب ا@گر و ممكن/ غير شيب چنين
ا@گر و ندهد سپيدشدن زود را موي چه آن و كرد/ توان او ازالة ميآيد پديد را جوانان
و فصد و قيء به خصوص است بلغم خلط استفراغ لزوم سازد, زايل باشد شده سپيد ناوقت
استيصال و گرداند غليظ و سازد مايل مرار به را چهخون هر اغذيه از و كردن كمتر جماع
ديگـر و بـاشد دارچـيني و فلفل و خردل درو كه ق[يا چون نمودن; تناول نمايند بلغم
كه روغن به موي داشتن چرب و دارد/ عمل همين حاره توابل و مالحه كواميخ و مشويات
و عود و قرنفل و سليخه و اذخر فقاح و سنبل چون باشند, پخته قابض حار افاويه درو
هليله مرّباي و ب[در معجون و مثروديطوس و ترياق وخوردن آن امثال و الزريره قصب
كافور و گ[ب استعمال و فوا@كهات و حموضات و لبنيات و دارد/ اثر غايت به باب درين
را شباب طالب ازينها احتراز و است شيب مسرعات از هّم, و غّم كثرت و حمام كثرت و

[است]/ ضروري
سـازد: زايل را شده سپيد ناوقْت و ندهد شدن سپيد زود را موي كه معجوني صفت
نيم; و درم دو فلفل, درم; پنج يك هر از شير, طبا و َذ@َكر كندِر بليله, درم; ده سياه, هليلة
سه يك هر كاسني, تخم و سپيد صندل نيم; و درمي يك هر از وج, و سرخ گل زنجبيل,

درم/ سه شربتي بسرشند/ مربا كابلِي هليلة عسِل به بيخته, و كوفته را همه درم,



٥١١ شيب ششم: فصل . امراضمو

را معجون اين ظرف كه آن از و گويند نيز جاوداني> <معجون را ب[در معجون انتباه: [٥٩٥]
<انـقرديا> به قرابادنيات در و خوانند نيز الشعير> <دواء ميكنند, دفن جو در ماده شش
نسخه به قرابادينات در انقرديا تركيب كه چون و است ب[در نام كه زيرا است; مشهور

ننموديم/ ضبط درينجا است مذكور مختلفه [هاي]

بماند طبيعي حال به تا شعر محافظت در فصل[هفتم]: [٥٩٦]

چون باشد; درو قبض و لطيف حرارت كه روغنهاست ماليدِن آيد, كار بدين چه آن

دارند تر روز شبانه يك مورد روغن پياله يك در كوفته نرم مثقال, ده 6دن, Xدن: روغن صفت /١
ظرف در 6دن ديگ, آب حرارِت به تا بجوشانند و بگذارند آب ديگ در آن] از پس [يعني بعده
قرا در مذكوره اشياي ديگر از روغن اخذ طريق و است/ مصطكي روغن طريقة چه چنان بگدازد
@گـر ا و بگيرند او آب بود, تر دارو @گر ا كه است آن آسان وجه و است مذكور مفصل بادينات
كه تا دهند جوش و آميزند كنجد روغن با دارو آب اين پس بجوشانند; آب در باشد, خشك

بماند/ روغن

تخم و سعد و مصطكي و سنبل و شقايق و پرسياوشان و مورد روغن و kدن��١ روغن
نفع باشد اينها از كه روغني هر آن امثال و مازو و اقاقيا و آمله و چغندر تخم و @كرفس
روغـنها بـدين و بسـوزند صنوبر درخت پوست ا@گر و است/ انفع kدن, روغن و دارد/

دهد/ سود غايت به نمايند استعمال آميخته
آب و است سياه هليلة آب نمايد, محافظت و بشويند بدان را موي كه غسوkت از

آمله/ آب و ترمس آب و چغندر



ا@كبري طب ٥١٢

شعر تطويل اندر فصل[هشتم]: [٥٩٧]

كار اين طالب است/ بيان اهمترين او ذ@كر زناناست, سربلندي درازيموي, كه آن از و
مصون انتشار آفت از تا باشد م[زم بدان كه بايد شد گفته محافظت فصل در چه آن را
هر پرسياوشان و آمله و مّر و درخت آزاد برگ و گلسرخ آس, موي, درازي جهت و بود/
و كنجد برگ و اندازند سر در آمله نقيع به سر كردِن تر از بعد بيخته[و] و كوفته برسد چه
نخستين بايد] [@كه است سودمند بود گرمي و قبض درو كه روغنها جميع و كدو برگ
در ا@گر و برند/ كار به ادويه اين آن] از پس [يعني بعده بشويند چغندر آب به را مويها

باشد/ بهتر كنند مخلوط] [يعني يار هم خردل قدري چغندر آب
در را دو هر درم, پنج آمله, درم; سي مقشر, جو كند: دراز را موي كه روغني صفت
kدن, ايضا, و آميزند بنفشه روغن او وزن نصف و بپاkيند پس شود مهّرا تا جوشانند آب
و سازند داخل درم دو يك هر كدو برگ و سمسم برگ و خطمي برگ آب و درم سه

دارند/ چرب روغن بدين سر و بماند روغن و بسوزد آب تا بجوشانند



٥١٣ شعر انبات نهم: فصل . امراضمو

شعر انبات اندر فصل[نهم]: [٥٩٨]

نفع يافته ذ@كر الثعلب داء و الحيه داء در چه هر موي, رويانيدن براي كه دانست بايد
با بان روغن و است/ مفيد ماليدن وزبدالبحرسرشته قيصوم خا@كستر يا كهنه زيت و دارد/
كـه است چـنان او طـريق دارد/ تمام اثر ريش و ابرو موي برآوردن در آميخته ذراريح
كثيرا استبگيرند زنبورباريكتر از و دارد سياه نقطههاي و استسرخ حيواني كه ذراريح
ا@گر پس بسايند; و نمايند سايهخشك در و سازند جدا آنها دستهاي و سرها و المقدار
آتشاخگر باkي را ظرف و آن بر ريزند بان روغن اوقيه يك بود, ذراريح سحيق درم سه
[از] بعد ا@گر و بمالند/ ابرو و ريش به و آرند فرود پس گردد غليظ روغن كه تا @گذارند
دواست اين خاصيت از و باشد بهتر كنند, اضافه عنبر و مسك قدري ظرف آوردِن فرود
ميروياند/ موي آن] از پس [يعني بعده ميسازد زخمي] منتفط[يعني را عضو نخستين @كه
[تا] بمالند ابرو بر و بسرشند زيت روغن به و بكوبند ناسوخته يا سوخته دانة سياه
آن] از پس [يعني بعده نمايند ط[ سائيده بآب دانه سياه ا@گر و آورد/ بر زودتر را موي

كند/ عمل همين بمالند kدن روغن



ا@كبري طب ٥١٤

شعر اندرحلق فصل[دهم]: [٥٩٩]

ا@گر و بمالند و برابربگيرند را دو هر وزرنيخ, ناديده آب بتراشد,آهِك موي كه ادويه
جهت ميسازند داخل بيضه سپيدي قدري بعضي و كند/ عمل زود باشد زياده قدريآهك
عمل همين زرنيخآميخته با گچسوخته و وزبدالبحرسوخته صدِفسوخته و حرقت عدم

است/ مشهور اينها استعمال طريق و دارد
كـه زيرا ننمايد حلق چيزها ازين را عانه موي كه است اين سزاوار را مردان فايده: [٦٠٠]
موي تراشيدن و كند كم شهوت و انجامد بزرگ آفت به كه باشد و نيست مضرت از خالي

دارد/ تمام نفع شهوت افزونِي و قضيب سطبرِي در استره به عانه

موي انبات منع در فصل[يازدهم]: [٦٠١]

شوكران بيخ چون بود, مبّرد و ر مخدِّ يا دارد, باز روئيدن از را موي چه آن دانست بايد
يخ آب به شِب و قيموليا و ارزيز سپيده بود,چون مسام مسّدد يا سركهآميخته; به افيون و
آن/ جز و مورچه بيضة و پشت خونسنگ بود,چون انبات مانع بالخاصيت يا كرده; يار
آنـجا مويهاي كه بايد نخستين بگذارند, عضوي بر انبات مانع ادوية هرگاه انتباه: [٦٠٢]
به را موي ا@گر و بمالند/ دوا او عقب و نمايند حلق نوره به يا موچنه به [يعني] بركنند
بالنورِة الحلِق أو النتِف بعِد <ُيطِلي گفتهاند: لهذا اثرنكند; هيچ مالند, دوا و تراشند استره

بـا تراشيدن از بعد نه بمالند نوره با موها زدِن بيخ از يا كندن از بعد بايد را ادويه <اين ترجمه: /١
م/ تيغ>/

الموِسي>��١/ دوَن



٥١٥ شعر تجعيد دوازدهم: فصل . امراضمو

شعر تجعيد در فصل[دوازدهم]: [٦٠٣]

و سدر استچون مقبضه ادويه آيد, كار بدين چه آن و موي/ كردن درهم و انبوه يعني
آن/ مانند و ملح رغوة و كزمازو و سرو برگ و آمله و حلبه آرد و ومردارسنگ مازو
شود/ جمع سنگين زميِن به دريا قريب درنواحي كه كفنمك از است عبارت ملح, رغوة

/Thinning of hair القانون: قاموس /١

شعر��١ ترقيق در فصل[سيزدهم]: [٦٠٤]

[يعني غلوله و آميزند رز چوب خا@كستر نوره در كه بايد موي/ ساختن يعنيباريك
نهاده جا ويك گردانند همي معتدل زماني در كهخواهند محّلي بر را آن و سازند @گلوله]
آب به باشد مانده عضو بر كه نوره آن] از پس [يعني بعده و نسوزد را پوست تا ندارند
ضرر ازالة ايضا و دهد ياري ترقيق به تا بمالند تخمخربزه و باقلي آرد و آردجو و بشويند

نمايد/ آهك



ا@كبري طب ٥١٦

/Lanking og hair القانون: قاموس /١

شعر��١ تسبيط در فصل[چهاردهم]: [٦٠٥]

كوپاني روغن كه بود موجود كوپاني> <روغن نسخه يك در و <روغن> كلمة فقط نسخه سه در /٢
روغـن همان ظاهرا اما نشد; يافت يوناني و هندي فارسي, لغت و ادويه كتب از هيچيك در
و دارد را @كبري ا طب عبارات اين عين ,٥٤٦ ص ,٤ ج اعظم, @كسير ا در چه چنان باشد; @كنجد

م/ است/ نوشته كنجد روغن

آب به كوپاني��٢ روغن كه است آن ندهد, شدن هم در و دارد راست را مويها چه آن
به زماني [از] بعد نمايند, استعمال را اين هرگاه و دايم مالند موي بر گرم نيم و زنند درهم

دارد/ نفع نيز شبت روغن و بشويند گرم آب

شعر تسويد در فصل[پانزدهم]: [٦٠٦]

و آمله و kدن روغن چون است; اقسام ده مسوِّ ادويه و سپيد/ موي كردن سياه يعني
نرمبكوبند جوز درخت ديگر:شكوفة است/ قرابادينات در كه آن جز و شقايق و افسنتين
يماني شب و كتيرا و كنند بريان رطل يك مازو ديگر: نمايند/ استعمال آميخته بدان مّر و
گرم آب به را همه كوفته نرم را] [همه درم هفت درم;نمك, پانزده يك هر روسختج, و
گـل و كـرده سرد وآهك سنگ مردار ديگر: ساعت/ سه بندند موي بر و سازند خمير
آبسرشته به و بسايند برابرباريك [را] سه هر گويند ملتاني> <@گل هندي به كه سرشوي
يعني ساعت سه و ُكنند پارچهمحكم به نهاده او باkي انجير بيد برگ و بندند بر موي بر
دفع تا بمالند روغن آن عقب و بشويند گرم آب به آن] از پس [يعني بعده بدارند پاس يك
و وآهك حصه سه ِگل, بعضي و است/ بهتر باشد آمله روغن ا@گر و نمايند دوا مضّرت
يا باشد ملتاني نميكنند قيد ِگل در و ميسازند مركب حّصه يك يك هر مردارسنگ,



٥١٧ شعر تسبيط چهاردهم: فصل . امراضمو

شراب در سرو جوز ديگر: ميآميزند/ نا@كرده سرْد وآهِك دارد عمل همان [اما] ديگر
نمايند/ خضاب و بجوشانند

مو چرِك تا بشويند گرم آب به را موي نخستين كرد, خواهند خضاب هرگاه فايده: [٦٠٧]
گذارند/ خصاب آن] از پس [يعني بعده سازند وخشك شود دور

شعر وتبييض تحمير و تشقير در فصل[شانزدهم]: [٦٠٨]

و شّب و سـرشته هم به راتينج و شراب دردِي و حناست كند, اشقر را موي چه آن
و سرخي ميان است رنگي شقرت, و دارد/ عمل همين فقط زعفران و كرده/ مخلوط زرنيخ
ُخرء سازد, سپيد را موي چه آن و است/ كندش و سعد ُكند ُسرخ را موي چه آن و زردي/
زهرة به كوفته نرم گوگرد و ترب تخم و كافور و تفاح و خشخاش پوست و است خطاف
كرت[يعني چند گذارند دوا اين بعد دهند گوگردبخور به را مويها نخستين و @گاوسرشته
خضاب بهسركهآميخته و بسايند بنوماشباريك ا@گر و شود/ سپيد موي كه مرتبه]تا چند

كند/ سپيد موي نمايند







امراضاظافير اندر باب[بيستوششم]: [٦٠٩]

است: فصل چند بر مشتمل باب, اين و اوست/ جمع اظافير, و گويند را ناخن ظفر,

اIظفار برص در فصل[اول]: [٦١٠]

فاسد غليظ او,رطوبتي سبب و برص/ شودهمچون ظاهر ناخن به كه است سپيدي وي,
آيد/ در ناخن زير كه بود

زفِترطب,علك سازند: ضماد ادويه اين و باشد حاجت ا@گر ُكنند بدن استفراغ ع[ج:
همسرشته به بهسركه دبق و ذراريح تفسيا, زرنيخ, ديگر: ني/ بيِخ بز, سم خا@كستر اkنباط,
ديگر: بمالند/ سركه دردّي به يا سرشته سركه به جوزالّسرو و ترمس ديگر: نهند/ ناخن بر

ُكنند/ ط[ عسل به كوفته كتان تخم و حلبه تخم

/Yellowness of the nial واعظي: معالجات /١

اIظفار��١ صفرة در فصل[دوم]: [٦١١ ]

صفرا/ غلبه و است خون قلت ناخن, زردي سبب
نمايند/ صفرا تقليل و ُكنند ط[ سركه و جرجير تخم ع�ج:



اIظفار وجع اندر فصل[سوم]: [٦١٢]

ضماد پخته شراب به نارسيده انار و نمايند ط[ كوفته سرو برگ و مورد برگ ع�ج:
بگذارند/ گاو سرگين و بز سرگين با شحمها و مرهمها و سازند

/Onychomycosis واعظي: معالجات /١

اIظفار��١ وتعقف جذام فصل[چهارم]: [٦١٣]

در و او بيخ خاصه گردد مجتمع و شود وآ@كنده غليظ ناخن كه آن از است عبارت آن,
و شود/ جدا آن از ريزه ريزه بخراشند چون [@كه] پوسيده استخوان همچون غايتخشكي

شود/ حاصل احتراق از كه است حاّد سوداوي خلط او, فاعلي سبب
اغذية به و دهند آن مانند و افتيمون مطبوخ و كنند فصد سودا, تنقية جهت ع�ج:
روغن موْم و گاو ساق مغز و ملّينه روغنهاي و نمايند خون اص[ح جيدالكيموس لطيفه
و آيـد بـر چـون ثـانيا و بيفتد ناخن كه باشد بسيار و فرمايند/ ضماد داخليون مرهم و
در غلظ و تعقف بالّضرور آن جز و سخت چيزهاي م[قات از نشود, كرده او محافظت
و بط پية و ما@كيان پية استعمال به سازند نرم را ناخن كه است آن او تدبير و يابد/ راه آن
ناخن چون بالجمله, دارد/ تمام نفع ظفر ص[بت تليين در فقاع ثفل گفتهاند و آن/ امثال

آيد/ بر طبيعي شكل بر تا ببّرند @كارد به را زوايد شود, نرم



ا@كبري طب ٥٢٢

/Onychathrophia واعظي: معالجات /١

اIظفار��١ درتشقق فصل[پنجم]: [٦١٤]

نيزدروظاهر وشظايا او افتدازطرفسر ناخن وشقاقكهدرطول ناخنان/ يعنيشكافتن
بدن/ در اجتماعسودا يبوستاستو غلبة سببشقاق, و گويند/ الفار اسنان آنرا شود,

چربي و نمايند سودا تنقية آن امثال و ماءالجبن به و كوشند بدن ترطيب در ع�ج:
درديسركه و ونمك/ سريش و سركه با سازند ضماد حلبه و كتان تخم لعاب و بط و مرغ
كوفته نرم ونمك حرف و نمايند/ ط[ كوفته ونمك مصطكي يا كنجد روغن و عنصل با

دارد/ سود شوئيدن سركه به دايم و ماليدن سركه به

اIظفار تقلع در فصل[ششم]: [٦١٥]

است: سبب دو را اين و ناُخن/ شدن كنده بر يعني
بيخ از ناخن سبب بدان و رطوبت فرط از افتد انگشتان سرهاي در كه استرخا يكي,

است/ درد نابودِن او, ع[مِت و گردد/ جدا
برند/ كار به بود استرخا مزيل چه هر و بلغم از ُكنند بدن تنقيه ع�ج:

داخس در چنانچه را اظفار منابت و اصول سازد فاسد كه محل اين حّدتخوِن دوم,
است/ قلق و الم او ع[مت و آيد/ پديد

رگ و بود دست ناخن در مرض ا@گر نمايند حجامت ساق بر و ُكنند صافن فصد ع�ج:
و عّناب شربت به ُكوشند حّدتخون تسكين به درجمله, و پاي/ ناخن در ا@گر زنند باسليق

آن/ امثال



/Swelling of the nails; shilblain القانون: قاموس /١

اظفار��١ خارش و انتفاخ در فصل[هفتم]: [٦١٦]

و زفت و بشويند باشند جوشانيده كرسنه با كه عدس آب به يا دريا آب به ع�ج:
نمايند/ ضماد يكجا يا جدا جدا انجير

/Contusion of nials واعظي: معالجات /٢

اIظفار��٢ دررّض فصل[هشتم]: [٦١٧]

ناخنان/ شدن كوفته يعني
آرد سا@كنشود, درد كه آن از بعد و سازند ضماد انار برگ و آس برگ ابتدا, در ع�ج:

نمايند/ ضماد كرنب اندكي و بز پية با زيت و @گندم
نيلي خرقه كه است آن وي ع[ج شود, عارض پا انگشت ميان در كه جراحتي فايده:
انزروت و كندر و مّر ايضا و دارد/ بسته را آن و كند بول آن بر كه بفرمايند و بندند آن بر
عـربي به را آن افتد, قدمين در كه قرحه و دارد/ سود كندن پرا قرحه بر ساخته باريك

گويند/ عشره
كه خواهند و آن جز يا جراحت سبب به شود فاسد ناخن هرگاه اظفار: اق�ع تدبير [٦١٨]
و كبريت و زفت يا نمايند ط[ تلخ بادام روغن و جاوشير و زرنيخ كه بايد َكنند, بر را آن
[يعني بعده و ُكنند نرم ناخن داخليون ضماد به نخستين ا@گر و سازند/ ط[ زيت و زرنيخ
تا نمايند محافظت انق[ع, از پس و كند/ جدا زود نهند, بر مقلعه ادويه اين آن] از پس

نرويد/ كج ناخن



ا@كبري طب ٥٢٤

طلقيه در فصل[نهم]: [٦١٩]

وقتي كه است سنگ نوعي ابرك[@كه يعني طلق چون هم ناخن كه است مرضي وي,
و خون قّلت او, سبب و گردد/ اkنكسار سهل و براق و سپيد شود] جدا kيه kيه بكوبند,

است/ رطوبات تحجر
[بـا] دهـند سكنجبين و گلقند و ماءاkصول رطوبات, تقطيع و تلطيف براي ع�ج:
افتيمون مطبوخ به نضج, ظهور [از] بعد و كرده/ مخلوط] [يعني يار شيرين باداِم روغن
از و سازند ضماد بز تازة پيه و شيرين بادام و محلب حّب و رطب زوفاء و نمايند تنقيه

دارد/ سود بود مرّطب چه هر اغذيه

الظفر تحت الدم موت در دهم: فصل [٦٢٠]

بـه نـاخن زير است رگي شعبة شدن گشاده او, سبب و ناخن/ زير خون مردن يعني
ديگر/ سببي به يا ناخن بر ضربه وقوع واسطة

بـه فطراساليون با ُكوفته ُسرخ زرنيخ به و پخته نهري سرطان با زفت و آرد ع�ج:
گاه و بشويند/ دفعه چند روز هر مثلث به و ُكنند ضماد كرده مخلوط] [يعني يار ميفختج
ساعًة دهن به ناخن مكيدن و امتصاص و دارد/ سود كردن ط[ سركه و جرجير تخم @گاه
ُيزيُل دفعاٍت يوٍم كلِّ في ه مصُّ <و اkسباب>: <شارح قال و است/ مفيد غايت به ساعًة بعد

مكيدن طرفي] [از چون ميبرد بين از را حالت آن روز در دفعه چند ناخن اين ترجمه:<مكيدن /١
خاصيت داراي دهان, آب ديگر] طرف از [و ميكشد بيرون به عمق از را مرده خون دهان با

م/ است/ وتحليل نُضج تليين,

ُل>��١/ ُيحلِّ و ُن ُيليِّ و ُينِضُج الفِم ماُء و العمِق ِمن يجَذُبه المصَّ kّٔن ذلک;
شد/ گفته اورام باب در ناخن, اصول امراض از است نوعي كه داخس انتباه: [٦٢١]









امراضمتفرقه در هفتم]: باب[بيستو [٦٢٢]

فصل: چند بر است مشتمل باب, اين

/Pediculus corporis; body louse القانون: قاموس /١

صيبان��١ و قمل در اول: فصل [٦٢٣]

منظوم و آويزان سپيد است چيزي وصوابه, صوابه جمع صيبان, و گويند را شپش ُقَمل,
فضول شپش, مادة كه دانست ببايد و گويند/ شپش بيضة را آن كه موي به چسبيده] [يعني
بر مسام از غلظت واسطه به او و كند دفع جلد ظاهر به را آن طبيعت كه است رّدي رطب
مسام از و گردد مستحيل قمل به و شود عفن آنجا در و ماند محتبس جلد عمق در و نيايد
جمع اينها ابدان در چرك و ُكنند كمتر غسل كه افتد را كسان بيشتر علت, اين و برزند/ سر
دفع ظاهر به را ماده انجير, ايضاخوردن و نمايند/ تاخير حيض و جنابت ُغسل در و ماند

@ُكند/
بعده و كنند پا@ك مسهل و فصد به را بدن كه بايد آيد, پديد بسيار كه آنجا ع�ج:
و مويزج و دفلي برگ و فرمايند غسل شور آب به جلد, تنقية جهت آن] از پس [يعني
زهرة و بهسركه زرنيخ و زراوند و قسط و نمايند ط[ كرده يكجا تلخ بادام و الفّضه خبث
ترمس و سرو برگ و كوهي پودينة و چغندر طبيخ به و است/ مفيد ط[يي سرشته @گاو
چيزها نافعترين كتان و حرير پوشيدن و زود زود ثياب تجديد و دارد/ سود بدن ُشستن

است/
و چسـپيده مسام در كه است آن وي, و گويند/ قمقام را آن كه قمل از است نوعي



يا آتش گرمي بدان هرگاه و است/ آماسيده موي بيخهاي گويا كه نمايد چنان و بود غايص
بجنبانند/ و افرازند بر خود سر مذكور شپشهاي ريزند, گرم آب يا رسد آفتاب

است: مورد] اين مخصوص[به دوا اين و شد/ گفته كه است همان نيز قسم اين ع�ج
بشويند را عضو آن طبيخ به و بجوشاند آب در انار پوست و سپيد فلفل ميعه, دفلي, اشنه,
حل سركه در نوشادر و بعرالّضب دارد, خصوصيت صيبان كشتن در كه دوايي و مبالغه/ به

عظيم>/ تاثير الّصيبان و القمل توّلد منع في <للفصد <اkقسرائي>: قال و بمالند/ و @كنند
رطوبت ا@گر مينمايد, دفع جلد سوي به تعالي ا� باذن را رطوبت كه طبيعت فايده: [٦٢٤]
بود, تر غليط ا@گر و چرك ميشود متولد بود, غليظ ا@گر و عرق ميگردد متولد بود رقيق

از كه نامند را جلديه بثور كه است <حصف> صحيح, اما است <حضف> و <خصف> نسخهها در /١
م/ شود/ ايجاد چرك بسياري

تولد بماند, جلد زير و نشود مندفع بشره ظاهر به رطوبت ا@گر و حصف��١ ميگردد متولد
ا@گر و سعفه/ و قوبا ميكند تولد صديده رطوبات به گردد مختلط ا@گر و الثعلب/ داء ميكند

قمل/ ميكند تولد [و] را حيوانيه صورت قبول شود مستعد نشود, مختلط



ا@كبري طب ٥٣٠

/Hyper hydrosis واعظي: معالجات /١

عرق��١ كثرت در فصل[دوم]: [٦٢٥]

است: متنوع اسباب حسب به او
كند; دفع عرق به طبيعت را رطوبات مطعوم, از شود ممتلي بدن وقتي كه آن اّول: نوع
الّنوِم بعَد الذييكوُن <العرُقالكثيُر منه: الرابعه المقالة في <الفصول> في <بقراط> قال @كما

ايـنكه بر ميكند د6لت باشد نداشته روشني سبب @گر ا خواب از بعد زياد كردن ترجمه:<عرق /٢
م/ خورده>/ غذا بدنش نياز از بيشتر صاحبش

ُل>��٢/ يحتمَّ مّما الكثيِر الغذاِء من بدِنه علي َل تحمَّ صاحَبه أنَّ علي يدلُّ ٍن بيِّ سبٍب غيِر من
كثرت موجب بدن در اخ[ط از باشد شده حاصل كه متقادم امت[ء كه آن دوم: نوع
عرق أ@كل كثرت عدم و معده خلّو وجود با و است اخ[ط امت[ء او, ع[مت و شود/ عرق

آمدن/

مـوجب را رقـيق مطعوم والع.مات>, ا6ٔسباب <شرح در اما بود شده ضبط چنين نسخهها در /٣
آن كند, تصرف رقيق غذاي در وقتي طبيعت چون ; است همين هم وصحيح دانسته عرق @كثرت

م/ ميدهد/ سي.ن را

و فرمايند طعام تقليل بود, سبب وقتي��٣ مطعوم كه آنجا دوم]: و اول نوع [ع�ج
خـلط تـنقية بود, سبب اخ[ط متقادم امت[ء كه آنجا و دارد/ نفع رياضت و @گرسنگي

مزاج/ و سبب مراعات حسب به نمايند
جيد هضم از قوت و بگشايد مساّم و شود ضعيف و مسترخي كهماسكه آن سّوم: نوع
ظاهر بروز روز بدن در ضعف و افتد فتور قوت در كه است آن او ع[مت و آيد/ عاجز

فقط/ بود صالح مواد بالعرق يستفرغ ما ا@گر خاصه شود;
و ط[ًء و شربا نمايند استعمال سازد, بند را مسام و كند عرق حبس چه آن ع�ج:

غذاًء/
ُكنند درآبتر و عناب و عدس و گشنيزخشك و سماق و برنج مشروبات:بگيرند ذ@كر



٥٣١ كثرتعرق دوم: فصل . امراضمتفرقه

دارد/ نفع خشخاش شربت و بنوشانند دفعات به او آب و بجوشانند يا
و آميزند گل روغن به ساخته ارزيزباريك اسفيداج قدري با مازو حابسه: اطلية ذ@كر
به و ساخته وباريك كرده تدبير گ[ب به ومردارسنگ ارمني گل ديگر: بمالند/ بدن بر
به اين از يك هر كندر, و حضض و اقاقيا و گلنار و گلسرخ و مورد و نمايند/ ط[ @گ[ب
آب و است/ سودمند به روغن به تدهين و دارد/ نفع كردن ط[ سائيده گ[ب يا گل روغن
بهدانه و اسبغول لعاب سردچون لعابهاي همة و كافور و صندل و غوره آب و لفالكرم
مغز و سپيد موم و آسيا غبار و بادام و بنفشه روغن از كه قيروطي و است/ مفيد ماليدن

مينمايد/ عرق دفع سازند مرغ و بط چربي يا گاو ساق
آن امثال و گاو گوشت و سود گوشتنمك و است هريسه كند, عرق حبس كه غذايي

بود/ غليظ چه هر

م/ است/ <عسلوج> صحيح, اما بود/ همين نسخهها در /١

بعضي انگور/ درخت سبز و نرم شاخهاي يعني است; كرم علوج��١ الكرم, لف فايده:
ميپيچد/ انگور درخت بر كه چيزيست الكرم, لف كه @گفتهاند

باعث آن جز و هوا حرارت م[قات و رياضت و حركت بسياري كه آن چهارم: نوع
است/ سبب وجود او ع[مت و گردد/ عرق @كثرت

سبب[است]/ قطع ع�جش:
و است حمي وجود او ع[مت و كند/ دفع را مرض مادة طبيعت كه آن پنجم: نوع
استمگر مضر كه كرد نشايد حبس را عرق چنين اين و افتادن/ بحران اّيام در عرق @كثرت

افتد/ ضعف خوف كه اين
خوش[يعنيخنك] بسيار [لباس] كه است آن عرق داشتن باز حيِل جملة از فايده: [٦٢٦]
آيد بيشتر كنند پا@ك چند هر كه زيرا پا@كنكنند; عرق و بنشينند هوايخوش به و بپوشند

ايستد/ باز نكنند پا@ك و چنان هم بگذارند ا@گر و
آبها تا بجوشانند گل روغن با بهي آب و موردتر برگ آب حابس: روغني صفت
مـورد برگ نباشد, تر مورد ا@گر و بمالند مفاصل و پشت در پس بماند روغن و بسوزد
و كردهبگيرند صافي آب و بپزند آب در جمله بهي و معصفر و گلسرخ و گلنار و خشك
مازو ا@گر و بماند/ روغن تا بجوشانند و آميزند كنجد با گل روغن حصه[از] چهارم [يك]



ا@كبري طب ٥٣٢

باشد/ قويتر بجوشانند ادويه اين با كوفته نيم
بدن بر و ُكنند غبار چون هم كهربا, و گلنار مورد, برگ كند: عرق حبس كه ذروري

پاشند/
گـرم زمـان در كه گردد غشي مانع و دهد قوت را بدن و كند عرق حبس كه روغني
نـرم آتش بـه بـرابـر جمله كنجد, يا گل روغن گ[ب, بهي, آب سيب, آب شود: حادث

ماند/ باقي روغن تا بجوشانند
شد/ گفته نيز محرقه حميات در عرق حبس تدبير [از] جزوي

درينجا لهذا آيد حاجت آورنده عرق تدابير به] درمانها [در كه باشد بسيار فايده: [٦٢٧]
دور چيزها ازين را عرق كثرت به مبت[ و آرند عمل به حاجت عند تا ميشود كرده ذ@كر
استحمام خارجيه, تدابير از و ميآورد/ عرق بود, مسام مفتح چه هر دانست بايد دارند/
قدري و گ[ب و كرفس آب ايضا و آن/ امثال و گرم آب به انكباب و رياضت و است
بـوره با يا تنها بابونه روغن كذلك و ماليدن/ بدن بر آميخته هم به ُگل روغن و سركه
مـعّرقات جمله از زراوند يا ترب آب و سوسن روغن و بلسان و غار روغن و آميخته
شربت و آميخته كاسني آب به است بزوري يا ساده تشربسكنجبين داخليه, از و است/
در كه آبي و است/ قبيل ازين زردك قلية و نخوداب تناول و دارد/ عمل همين بنفشه و @گل

است/ معّرقات از او نوشيدِن تابستان در بود, سردي غايت



/Hematidrosis واعظي: معالجات /١

الدموي��١ عرق و الدم عرق در فصل[سوم]: [٦٢٨]

عرق كه است آن دموي عرق و آيد صرف خون عرق جاي به كه است آن الدم, عرق
مع صفرا مخالطت به است خون رقت و حّدت مرض, اين سبب و آيد/ خون با مختلط

ماسكه/ قوت ضعف
كاسر و خون مسّكن هرچه و قوت احتمال حسب به دهند مسهل و ُكنند فصد ع�ج:
زرد و شامي توت و عّناب و گشنيز و كاسني و نقوعزرشك چون بنوشانند; بود او حّدت
و تنقيه حصول از پس و آن/ امثال و سماق و عناب و آلو شربت و انار دانة و ترش آلوي
به بلوط وجفت سرو وجوز طرفا برگ و آماس و انار پوست قابضچون چيزهاي تطفيه,
و بود مبّرد و مغّلظ چه آن اغذيه از و سازد/ محكم [را] مسام تا نمايند ط[ قمقم آب

برند/ كار به يافته ذ@كر بارها



ا@كبري طب ٥٣٤

/Atrophy القانون: قاموس /١
/Obesiti; undue fatness القانون: قاموس /٢

مفرطين وسمن��٢ هزال��١ اندر فصل[چهارم]: [٦٢٩]

فـربهي به يا kغري به اعتدال حّد از [و] شود متغير بدن احوال هرگاه دانست بايد
آيد/ گفته چه چنان بدن ميگردد مستعد عظيم آفت به گرايد, مفرط

تسمين در اّول: قسم
ساختن/ فربه يعني

حركتي و امري هر از است انفعال سرعت است, كثيرالورد مهزول بدن در كه آفات [٦٣٠]
مـ[قات و حركت و جماع و سهر و حّمام و هم و غم چون خارجي و بدني و نفساني
حدوث مر ميباشد مستعد مهزول ايضا و آن/ امثال و سرد و گرم هواي و صلب أشياي
منفعت كه زيرا رگها; در خون احتباس شدت و صفرا غلبة سبب به را عفنه حميات

يخفي/ k كما است بسيار بدن در @گوشت
است: گونه شش هزال, اسباب

بكاهد/ بدن و نرسد يتحّلل ما بدِل سبب بدان و خورند كمتر غذا يكي,
بايد تحليل بيشتر و زودتر لطافت, غايت از و لطيفخورند غايت به غذا كه آن دوم,

اغلّظها>/ اkطعمه من يختار بدنه تسمين يريد <من گفتهاند: اّطبا لهذا نيايد; بهره بدن و
جهت و آيد حاصل آن از فاسد خون و خورند نامطبوع و فاسد غذاي كه آن سّوم,

نسازد/ بدن جزو را آن طبيعت فساد,
كند/ جذب كمتر غذا سبب بدان و آيد پديد مزاج سوء اعضا در كه آن چهارم,

سبب بدان و افتد سّده ماساريقا و درجگر كه چنان باشد; آفتي احشا در كه آن پنجم,
جذب سودا ازجگر و آيد پديد طحال در عظم يا نافذنگردد; بايد چه چنان اعضا به غذا
رو فتوري غذا توزيع در و گردد فاسد او مزاج و شود سست قوتجگر سبب بدان و ننمايد



٥٣٥ مفرطين سمن و هزال چهارم: فصل . امراضمتفرقه

چه هر و شود متوّلد كرم روده و معده در يا بايد; چه چنان نرسد بهره را اعضا و نمايد
نرسد/ تمام نصيب را اعضا سبب بدان و كشد خود به شود خورده

و آن/ سـرعت و ريـاضت كثرت و هموم و غموم از افتد بيشتر تحليل كه آن ششم,
مذكوره, اسباب ازين يك هر ع[مت و گويند/ را بغيرسكون رياضت رياضت, سرعت

است/ سبب آن وجود
بعد و است/ مذكور هريك محل در چه آن از ُكنند له مهزِّ سبب ازالة نخستين, ع�ج:
و حـاجت/ حسب بـه نمايند استعمال مسّمنه ادوية و اغذيه و اشربه سبب, زوال [از]
دارد/ نفع شستن بدن گرم آب به و رفتن حّمام به بدن, ظاهر و اطراف به غذا جذب جهت
را جـلد او تكـثير كـه زيرا المقدار; قليل بمالند مرّطبه روغنهاي استحمام, [از] بعد و
و آرام به و پوشيدن نرم جامههاي باب, درين و بمطلوب/ ليس وذلك ميسازد مسترخي
حـ[ل] [يـعني مـباح بـازِي و عـيش بـه و ُبـوئيدن عطريات و كُوشيدن سكون و سرور

دارد/ تمام اثر جماع قلت شرط به خوابيدن يكجا دلربا معشوقة با و @گذرانيدن
به و بكوبند نرم دو هر شيرين كدوي تخم مغز و مقشر باق[ي مسمنه: اشياي ذ@كر

نمايند/ ميل و بپزند شيرين انار آب و كشك آب و بادام روغن
آن], [از بعد [و] نمايند صاف و بجوشانند آبنيك در را دو هر مويز و عناب ديگر:
اضافه كوفته نرم و داده تف [را] همه عربي صمغ و كدو تخم مغز و خشخاش و بادام مغز
تا بجوشانند و آميزند فربه ما@كيان روغن و بنفشه روغن و بجوشانند اندكي باز و نمايند
حلوا آب و شود جدا روغن تا بخيسانند و پاشند آن بر گ[ب پس و شود حلوا همچون

بمالند/ بدن بر روغن آن و بخورند
بيست و سازند پسخشك ُكند جذب را شير تا ُكنند شيرتر در سپيد نخود ديگر: نوع
همه درم, ده ميدةخشك, نان و درم ده هريك گندم, وكشكجو برنج و ازوبگيرند درم
تا چند روزي نمايند ميل كرده شيرين قند به و مانند پزندحريره شير در بيخته و كوفته را

شود/ ظاهر نفع
الخضرا حبة و الّسمنه حب الصنوبر, حب بندق, خشخاش, شيرين, بادام مغز ديگر:
شام و صبح و سازند مخلوط گداخته بهشكر و بسرشند گاو روغن به و نرمبكوبند را همه

بخورند/ قوت قدر به
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وسرخ سپيد تودري است: اkثر عجيب و نگشته مشهود آن از بهتر تسمين در كه ديگر
شقاقل, و دارچيني قرفه, زنجبيل, المحلب, حّب درم; پنج يك هر سپيد, خشخاش تخم و
درم; يك يك هـر القـلقل, حب و جوزجندم بوزيدان, السمنه, حب درم; سه يك هر
دو هندي, جوز من; نيم مقشر, بندق من; يك شيرين, بادام مغز درم; دو] [يا ده زعفران,
من;شكرسپيد,يك سپيد,يك فانيذ من; دو كفبرداشته, عسل من; برنج,يك آرد استار;
بايد [و] استار ده يك هر نخود, آرد و باق[ آرد من; نيم كنجد, روغن من; نيم كتيرا, من;
ديگر و آرند فرود پس آميزد هم به تا نهند آتش بر و ريزند عسل به و بكوبند فانيذ @كه
در را زعفران و آميزند آن در بيخته است بيختني چه آن و كوفته زعفران سواي ادويه
انـدك اندك كنجد روغن و گذارند نرم آتش به و آميزند درو شكر و كنند حل @گ[ب
و آميزند ادويهمعجون آن به را اين پس شود; حلوا تاهمچون @كفچهبگردانند به و بريزند
زمـاني بـه آن از بعد و بخورند درم پنج روز هر و آميزند/ هم به جمله تا زنند @كفچه

نكنند/ حمامدرنگ در و نمايند استحمام
هريسه است, كار بدين مخصوص كه اغذيه و است/ مفيد برنج شير و حلوايات ديگر:
و ساخته كباب وكبِك ما@كيان و بط چون مسمنه طيور گوشت و پايچه و كّله و حليم و

باشد/ وجيد@الكيموس مغّلظ مرّطِب چه هر آن امثال
قـصور با مغّلظات ا@كل كه زيرا دانند; واجب هضم رعايت اطعمه, تناول در انتباه: [٦٣١]
اغذيه بهترين بزغاله و بره گوشت درينصورت, و سبب مزيد و است مقصود مبطل هضم
هضم/ شرط به است موثر غايت به غذا وتكثير ميسازد/ فربه [را] بدن و ندارد ثقل است
او اجتماع حسب به و دانند ضروري معده رعايت غذا در چه دوا در چه بالجمله,

فرمايند/ استعمال اغذيه و ادويه
تهزيل در دوم: قسم

kخير قالوا لذا است; بسيار خطر مفرط فربهي در كه دانست ببايد ساختن/ kغر يعني
المفرط/ الّسمن في

واسـطه بـه قـاتل نفِس ضيق يكي, است: هفت دارد, وقوع خوف سمن در كه آفات [٦٣٢]
يا دل فضاي به ماده ريختن و امت[ واسطه به وسكته غشي دوم, تجويف/ و رگها امت[ي
خون و نگيرد التحام بشكافد چون و بود الجرم رقيق كه بزرگ رگ شكافتن سّوم, دماغ/



٥٣٧ مفرطين سمن و هزال چهارم: فصل . امراضمتفرقه

و رگها انضغاط واسطة به آن امثال و ردّي تب و خفقان چهارم, آيد/ برون بدن از بتمام
پنجم, گشتن/ حادث عفونت و شدن فاسد روح مزاج سبب بدان و مرّوح هواي نفوذ عدم
القضيِب أصَل يأُخُذ اللحَم kّٔن و رطوبِته كثرِة أْو المنِي نضِج فلقّلِة الرجِل في <أّما عقم;
بفِم الثرِب لمزاَحَمِة و أيضا المني نضِج فلقّلِة المرأِة في أّما و الرحم فم الي َيِصُل k و فيقُصُر

آن رطوبت كثرت و مني نضج كمِي خاطر به يا مردان, در چاقي از حادث نازايِي <سبب ترجمه: /١
زنان, در اما رحم/ دهانة به آن نرسيدِن و گوشت توسط قضيب بيخ @گيري فرا خاطر به يا و است
توسط رحم پردة توسط رحم دهانة براي جا شدن تنگ همچنين و مني و نضج كمِي خاطر به نيز
هم منعقد نطفه و شود وارد @گر ا حتي و ميشود رحم در مرد مني ورود مانع كه ثرب شكمِي پردة

م/ ميشود>/ سقط جنين ثرب, فشار اثر در بشود,

الثرِب>��١/ بضغِط الجنيُن تسُقُط عِلَقْت, و انزَرَق ٕاْن و الّرجِل بمنِي اليه ينزِلُق ف[ الرحِم
فربه مردم به كه امراض ايضا و رطوبات/ كثرت سبب به اسهال و ذرب هفتم, فالج/ ششم,
اعضاي به عند@الحاجت ادويه اثر چنان هم و نشود/ كهمستحكم تا نميشود يافته زود افتد
بـه فـربهان امراض كه است آن از [و] مجاري و منافذ ضيق جهت رسيد نميتواند آليه
تشنگي به و بود محتاج و عاجز هركار در فربه وكذلك پذيرد/ دشوار ع[ج و باشد شدت

كرد/ نتواند صبر گرسنگي و
يابس استحمام و تعب كثرت و غذا تقليل و دهند مدّرات و مسهل تجفيف, بهر ع�ج:
قسط و شبت روغن چون محّلل و گرم روغنهاي و آورند عرق و فرمايند نوم تقليل و
و اللك دواء و سنجرنيا و انقرديا و كموني معجون و دوام سبيل بر اطريف[ت و بمالند
نابودن آسايش به و سخت زمين بر وخوابيدن دارد/ نفع وخشكخوردن گرم ادويه همه
افعي گوشت و ونمك است/ ضروري او مخالفت شد گفته تسمين در هرچه و است/ مفيد
حمام هواي در كه است آن يابس استحمام و دواست/ همة از قويتر باب درين خوردن
از برسيري, حّمام كه سيري بر نه بايد برگرسنگي و حمام و استعمالنكنند/ آب و نشينند

است/ مسمنات
چهار يك هر كرماني, زيرة و ُسداب باديان, تخم نانخواه, ُكند: kغر بدن كه سفوفي
دو مغسول, يالك چوبلك درم; يك هريك از ارمني, بورة و درم;مرزنگوشخشك

بدهند/ مثقال يك روز هر [و] بيخته و كوفته درم,
زاج, درم; نـيم مـرزنجوش, دانگ; چـهار يك هـر سندروس, و مغسول لك ديگر:
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بدهند/ دانگ دو بيخته و كوفته نيم, و دانگي يك هر جنطيانا, و گرد زراوند
تشنگي و كند kغر بدن خوردن ناشتا روز چند سركه با درم يك مغسول لك ديگر:

دارد/ تمام اثر كشيدن بسيار

سر تشنّججلد در فصل[پنجم]: [٦٣٣]

متشنجه اجزاء ميان و سر پوست در افتد تشّنج و تجمع يبوست افراط از كه باشد @گاه
شود/ پيدا انهار همچون راهها

و زنان شير و كدو و كاهو عصاره كدو و بنفشه روغن و ُكنند استفراغات ترك ع�ج:
سـر بر شير و گرم آب بار چند روزي و چكانند بيني در و مالند سر بر مرطبات ديگر
درست را] [ها شكنج كه بندند چنان دستار و دارند شير و گرم آب بخار به سر و ريزند

@ُكند/
بود دستار بستِن سخت بلكه نباشد سر,خشكي جلِد تشّنج سبب كه باشد بسيار فايده:

كرد/ توان مشكل تدارك را اين و طفولّيت سن از

جبهه تشنّججلد در فصل[ششم]: [٦٣٤]

ا@كثر سرما در اين و جلد حمرت و خارش يا آيد پديد تشّنج پيشاني در كه باشد @گاه
رقيق/ خلط از است دماغ مقدم امت[ي او, سبب و افتد/

و كدو روغن و موم از كه قيروطي و مرغ تخم سپيدة و زوفا و كنند دماغ تنقية ع�ج:
نمايند/ ضماد باشند ساخته بادام



الرأس تعظيم در فصل[هفتم]: [٦٣٥]

جمع سر كاسة زير غليظ رياح و رطوبات كه آن يكي, است: نوع دو سر شدن بزرگ
گردد گسسته و منفسخ الراس قبائل ملتقي از است عبارت كه سر دروز يعني شؤون و شود

آيد/ پديد بزرگي سر اجزاي بعضي در بالّضرور و
بود رياح و رطوبات ملّطف و محّلل كه چيزي گشته پيدا درو عظم كه جا آن ع�ج:
[يعني يار تلخ بادام روغن به زردچوبه و كرده لت آب به الرشاد حب نمايند;چون ضماد

بچكانند/ بيني در ومرزنگوش زعفران و كندش و صبر كه بايد و نموده مخلوط]
قـحف و صـفاق ميان يا است قحف باkي كه صفاق و سر پوست ميان كه آن دوم,
همرنگ و باشد بيدرد و بود نرم ملمس و نمايد متورم آنجا سبب بدان و آيد گرد رطوبتي

منصبغ/ غير الّرطوبة kنذلك نمايد; بدن
را پوست نشود, منتفع بدين ا@گر و سازند ضماد بهسركه سرو وجوز انار پوست ع�ج:
بتمامه, مائيت استخراج [از] بعد و آرند برون دفعات به را مائيت كه جا آن از بشكافند

نمايند/ مندمل مراهم به را جراحت
باشد,شكاف صفاق زير ا@گر و كنند خفيف صفاقبود,شكاف باkي مائيت ا@گر فايده:
شق يك بود, اندك مائيت ا@گر باشد, كه چون هر و شود/ شكافته صفاق تا زنند عميق

متقاطع/ شق سه بود, بسيارتر ا@گر و متقاطع شق دو بود, بسيار ا@گر و است كافي عريض
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اصابع حكة و انتفاخ در فصل[هشتم]: [٦٣٦]

دمـيده و بخارند انگشتان شام و صبح وقت خريف و سرما هنگام در كه باشد @گاه
افتد/ بيشتر را بدن صفراوْي حالت اين و آن/ در فضول احتباس جهت از @گردند

طبيخ به آب نمكاب به يا شور درياي آب به ماده, تحليل و مسام تفتيح براي ع�ج:
ترمس و كرسنه و مقشر عدس يا كرنب و انجير كه آبي به يا شلغم طبيخ به يا چغندر
شراب در انجير و بمالند و بدارند همان در زماني و بشويند را انگشتان باشند جوشانيده
يبردتلكاkبخره <فانه بنجبريزند; آب منقطعنگردد, قدر بدين ا@گر و نمايند/ ضماد پخته

خـارش و آنها تيزي و گزش و ميكند كن ريشه و كرده خنك را ابخره آن بنج, <آب ترجمه: /١
م/ ميبرد>/ بين از را آنها از حادث

عنها>��١/ الحادثة والحكه وحدتها لّذعها يسكن و يقطعها و



/Bedsore القانون: قاموس /١

حمرتها��١ و القطاط تقّرح در فصل[نهم]: [٦٣٧]

ِمـَن و الدواِب/ من الّرديِف َمْقعُد <هو و <الشارح>: قال و گويند را نشستگاه َقطاط,

در آن معادل و ميگويند را سريندار حيوانات مقعد قطاط, ميگويد: عوض بن <نفيس ترجمه: /٢
م/ نامند>/ قطاط هم را انسان

يا استلقا كثرت از كه باشد گاه دانست بايد فيه>��٢/ ذلَك بمنزلِة الذي الموضُع اkنساِن
و بشكافد و گردد آن]خراشيده از پس [يعني بعده شود نشستگاهسرخ فراش, به اصطكا@ك

افتد/ ا@كثر ناتوان بيماران در اين و رّديه قرحة به شود متقّرح
ا@گر فرمايند استلقا ترك باشد شده سرخ آنجا كه هنگامي يعني امر اول در ع�ج:
ط[ روادعات ديگر آن جز و گلنار و مازو و ارمني گل و اقاقيا و حضض و بود ممكن
ترك كه جا آن و باشند/ كرده سرد برف بر كه سركه و گ[ب به تردارند را آنجا و نمايند
كه بايد نباشد, چاره پشت بر خفتن از ناتواني غايت از را بيمار يعني نباشد, ممكن استلقا
و گيرد تكاثف تا بدارند گشاده هوا در را نشستگاه و پهلو بر باربگردانند چند روزي را آن
سخت و درشت فراش از] را [او و بگسترند او زير نرم وريگ كاورس و بيد برگ ايضا
ديگـر آن امـثال و اسـفيداج مـرهم بـه آرد, قرحه و شود خراشيده هرگاه و دارند دور

سازند/ به مجففات



ا@كبري طب ٥٤٢

ُصنان در فصل[دهم]: [٦٣٨]

آن حركت و است عفونتاخ[ط او سبب و آيد/ آدمي بدن از بد بوي كه است آن وي
و ميشود زياده آن بوي مشّوشه, حركات و جماع [از] بعد كه است آن از [و] جلد سوي به
حركت بدن ظاهر به را حريفه ماده بالخاصيت كه چيزي تناول و جنابت غسل در تاخير
موجبات از آن مانند و خردل و او برگ و انجدان بيخ و سير و حلبه و حلتيت چون دهد
زيـر و ران كش و بـغل چـون باشد پوشيده اما@كن در او ظهور بيشتر و است/ علت اين
عفونت نيز عرق و بول و براز عفونت سبب و آيد/ بد بوي بدن تمام از كه باشد و خصيتين

است/ اخ[ط
تبديل و اخ[ط حّدت تسكين جهت و ُكنند پا@ك [را] بدن مسهل و فصد به ع�ج:
سـركه به طياهيج و فراريج چون مناسبه اغذيه و دهند سكنجبين و مبرده اشربة مزاج,

بپرهيزانند/ شد گفته kبا و اوست ممّد چه آن از و بخورانند پخته
و است] صحيح آس ظاهرا آش[@كه و فرمايند غسل گرم نيم آب به تنقيه, [از] بعد
با سيب آب به نمايند ط[ طباشير و صندل و سُوسن برگ و شّب] نسخهيي در شبت[يا
مردار و دارد/ نفع ماليدن منتنه اما@كن ديگر و بغل در ادويه اين و صرف/ آب يا @گ[ب
كـرده اقراص گ[ب به كافور قدري و توتيا و ساخته مرّبا گ[ب به و كرده سپيد سنگ
سپيد, صندل اشق, [و] طً[/ بمالند و بسايند آب به يا گ[ب به حاجت وقت به و بدارند
[را] جمله يماني, شب و سنبل,سك ُگلُسرخ, اشنه, سفرم, شاه ترنج,مرزنجوش, پوست
مانع و جلد مكثف و بود مسام قابض چه هر و بمالند/ بغل در بيخته و كوفته نرم مساوي
اkثر سريع كردن ط[ سائيده آب به فقط ومردارسنگ دارد/ سود او ماليدن است عرق

است/
به افتد عفونت پستان زير و قدم زير يا انگشتان ميان و مغابن در كه باشد گاه فايده: [٦٣٩]

شور/ عرق و فربهي كثرت واسطه



در خاصه نمايند منع حركات از و كوشند تهزيل در و دهند مسهل و زنند رگ ع�ج:
زايل و مندفع فضله و چرك تا بشويند گرم آب به را جا آن تنقيه, [از] بعد و گرم/ هواي
نمايند استعمال سرد آب مسام, انسداد و جلد تكاثف جهت آن] از پس [يعني بعده شود/

انار, پوست سوخته, حنا ارمني, گل سرخ, گل گلنار, مردارسنگ, توتيا, سوسن, برگ صفتآن: /١
وقت و بدارند ساخته خشك و بسايند سركه به را] [همه قدري, كافور, و برابر وزِن] به [را جمله

[@كنند]/ @كنده پرا موضع آن در حاجت

از هرگاه و دارد/ نفع [عرق]��١ ذرور و گردد/ عفنه فضول و عرق ترشح مانع تا آنجا در
نخستين ا@گر و نهند/ بر سپيده و خل مرهم شود, جراحت مواضع اين در ماده و عرق تيزي
از پس [يعني بعده بزدايد است اندمال مانع كه قرحه رطوبات و چرك تا بشويند سركه به

باشد/ بهتر برند كار به شد] ذ@كر [@كه عرق مرهم آن]
از آيد گرد آنجا در كه دسم خلط سبب به افتد سرنتن پوست در كه باشد گاه فايده: [٦٤٠]
مشايخ به مرض اين و گردد عفن خلط آن و برآيد سر پوست به دماغ از كه ُدهنيه بخارات
الحـرارة ضـعف و ابـدانـهم في العفونة مادة هي التي الّرطوبة لكثرة افتد; ا@كثر اطفال و

ابدانهم/ في العفونة يمنع التي الغريزيه
درخت پـوست و تـوتيا و ومردارسـنگ ُسوسن برگ موافق, تنقية [از] بعد ع�ج:
پياز و سير درو كه غذا از و نمايند ط[ شراب به كندر دقاق و وجوزسروسوخته صنوبر

فرمايند/ اجتناب بود
زرد آب كرفس, سليخه, ابهل, كند: بو خوش بدن تمام عرق آن خوردن كه ادويه ذ@كر [٦٤١]
عرق براي و بخورد/ معهود قدر به است مفيد باب اين در ازين واحد هر و وانوشدار, آلو
از كه آبي يا طرفا برگ يا سوسن برگ و دارد/ سود ماليده كرده حل آب در يماني شب پاي,
[روش] همين [به] نيز دست كف عرق و دارد عمل همين گيرند عصاره] [يعني شپلده آس

شود/ به
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بالبرد اIطراف فساد در فصل[يازدهم]: [٦٤٢]

سياه و متعفن و مترّهل پا و دست مفرط, سردي رسيدن از كه باشد گاه دانست بايد
بها البرِد ضرَر kّٔن اkٔطراِف بفساِد القوُل اخُتصَّ ٕاّنما <و گردد/ مرده ابداِن همچون و شود
مـ[قاِتها و انكشـاِفها لدواِم و الغـريزِي الحـاِر َيـنُبوِع عـن لُبـعِدها البدِن سايِر ِمْن ا@كثُر

از بيشتر آنها در سرما ضرر زيرا شده; مطرح پاها و دستها مورد در تنها فساد, <بحث ترجمه: /١
بع.وه و هستند دور باشد قلب كه غريزي حرارت چشمة سر از چون است; بدن اعضاي ساير

م/ / نيستند> پوشيده معمو�

للبرِد>��١/
عفونت و فساد اّما بس و باشد شده ظاهر كبودي كه هنگامي يعني امر اّول در ع�ج:
گرم روغنهاي ديگر و رازقي و زنبق و زيت روغن و بشتابند نگشته, متورم [و] نيافته راه
به كه بايد نكرده, ظهور سياهي و سبزي ليكن باشد آمده پديد ورم ا@گر و بمالند/ نيك
و نـمام و شيح و كرنب و شلغم و الحنطه تين و سبوس و شبت و بابونه و ا@كليل طبيخ
و بشويند و گذارند آن در اطراف[را] رسد هم به چه هر كتان تخم و حلبه و مرزنگوش
طـبيخ, ازين اطراف آوردن بر از بعد و است/ مفيد نيز فقط گرم آب و بايد/ گرم طبيخ

گذارند/ آن بر و بجوشانند شراب به كوفته نرم عدس و بمالند روغنها
موضعشرط آن در كه بايد باشد, كرده ظهور سياهي يا سبزي اطراف تورم [از] بعد ا@گر
آمدن بر خون و دارند نهاده و گذارند گرم آب در آن] از پس [يعني بعده و زنند عميق
و سازند ط[ سركه و عسل و آب به ارمني گل و آرند بيرون پس بايستد خود كه تا دهند
چـند [يـعني كـرت چـند روزي سـركه و آب بـه يـا گـرم نيم شراب به زماني [از] بعد

برويد/ گوشت شرط محّل در و شود قرحهخشك كه تا مرتبه]بشويند
بپزند كرنب و چغندر برگ كه بايد افتد, اطراف در عفونت تسّود و تخضر بعد[از] ا@گر
و گنده گوشت كه تا ميكنند ضماد همين و گذارند آنجا و بسرشند ومسكه گاو روغن به و



استعمال از عمل اين و ماند سالم و صحيح مجاوره اعضاي و شود ساقط شده سياه و سبز
نـباشد, مـمكن حـديد غير به اطراف متعفنة اجزاي اسقاط كه آنجا اّما است/ بهتر آس
كرد بايد كلي احتياط ليكن نكند تعدي اجزا ديگر به فساد تا آن استعمال از است نا@گريز
دوا به گنده اعضاِي سقوط [از] بعد و نشود/ بريده عروق و عصب شظاياي تا قطع هنگام
قروح ع[ج kزمة كه آن جز و مجّففات استعمال به پردازند قرحه ع[ج به آس به يا بود

شود/ گفته عنقريب و است
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آن جز و گرم روغن و گرم آب و آتش از درسوختن فصل[دوازدهم]: [٦٤٣]

قسم: چند بر است مشتمل او
آبـله و باشد خفيف و آتش به شود سوخته بدن گاه هر النار/ حرق في اول: قسم [٦٤٤]
خرقه كه باشد چنان اين, و كوشند/ حرارت مضرت دفع و موضع تبريد در كه بايد نكرده,
ط[ مبرده ادويه جملة و نهند/ ديگر شود گرم چون و گذارند آن بر كرده سرد برف به
دوده از كه سياهي و پخته عدس و كرده حل وسركه آب به ارمني گل نفعدارد;چون @كردن
علي ُطِلَي و بالماِء المداُد حلَّ <ٕاذا <التاسعة>: في <جالينوس> قال و باشند/ ساخته صمغ و

اثـر فورًا كنند, رها و بمالند آتش سوختگي روي بر و كنند حل آب در را مداد <هرگاه ترجمه: /١
م/ ميبخشد>/

نظير تسكين و تبريد در ماليدن, بيضه سپيدة و ساعٍة>��١/ ِمن َنَفَع عليِه ُتِرك و الّناِر حرِق
هم به مرغ تخم سپيدة و گل روغن ديگر: است/ مفيد كردن ط[ شير با جغرات و ندارد/
مهّرا تا بجوشانند سرخ گل و مقشر عدس ديگر: بچسبانند/ و نهند بر پنبه روي بر آميخته
نمايند ط[ و آميزند گل روغن و مرغ تخم سپيدة و جو آرد به آن] از پس [يعني بعده شود
هاون در و جوشانند آب به خبازي و خطمي برگ ديگر: شود/ سوخته كه زمان همان

نهند/ بر نهاده خرقه به و سازند مرهم گشنيزتر آب و ارزيز سپيدة با و بكوبند
بدن ا@گر كنند فصد سازد, زده] تاول منتفط[يعني را اعضا و بود شديد احتراق كه آنجا
اسفيداج مرهم و نريزد جا آن ماده تاديگر نمايند تدبير تلطيف و باشد قوي قّوت و ممتلي

زايل بتمامه او تيزي و حّدت تا بشويند آب به بار هفت را آن و آهك بگيرند نوره: مرهم صفت /٢
طين و آميزند كنجد روغن به يا مورد روغن به يا خام گل روغن به [و] سازند خشك پس شود

بگذارند/ عضو بر آلوده بدان كهنه پنبة يا نهند محترق عضو بر و نمايند اضافه قيموليا
دهند حركت آب در و بندند نازك] [يعني ُتُنك خرقة در سپيد نورة كه است آن نوره ُشستن طريق
چنان هم [و] ريزند درو آب [دوباره] كرده دور وي از آب پس نشيند ته به او ثفل تا نوبت چند
Ñ

آرند/ عمل به نوره��٢ مرهم نشود, سا@كن درد مرهم بدين ا@گر و فرمايند/ استعمال
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آب در چـنان هم و ببندند خرقه در نوره @گر ا و بگردانند/ مرتبه]آب هفت [يعني كرت هفت Ø
باشد/ روا بشويند آب هفت به شد گفته چه چنان كرده جدا آب آن [و] زماني بگذارند

مائيت خارجي يا داخلي سبب به كه است آن گويند, آبله كه نفاظ وجود سبب انتباه: [٦٤٥]
بـالّضرور پس گردد مندفع پوست زير به آمده بر عروق اطراف از و شود جدا خون از

مائيت/ مقدار حسب به آيد بر شده جدا پوست
خا@كستر ما@كيان, پاي خا@كستر دارد: نوره] مرهم عمل [يعني عمل همين كه مرهمي
و بـيضه سپيدة به و بسايند هم به چهار هر ارزير, سپيدة و برنج آرد و اندراني, نمك
الّديِك بخ[ِف جاِج; الدَّ جِل الرِّ برماِد َيختصُّ ٕاّنما <و برند/ كار به و آميزند بنفشه روغن

بـدن اعـضاي در زيـرا خـروس, پاي نه است مفيد اينجا در مرغ پاي خا@كستر <همانا ترجمه: /١
م/ دارد>/ وجود بورقي لّذاع حاّد رطوبتي خروس,

لّذاعٌة>��١/ حادٌة َبَورقّيٌه رطوبٌة أعضاِئها في kٔنَّ
الحار الّدهن حرق في دوم: قسم [٦٤٦]

و كند/ كفايت نيز گرم روغن درسوختگي آتش درسوختن يافت ذ@كر كه مراهم ع�ج:
در و آميزند سپيده و زيت قدري به بيضه سپيدة است: مورد] اين مخصوص[به دوا اين

نمايند/ ط[ و گرد يكسان تا بجنبانند انداخته, شيشه
الحار الماء حرق في سّوم: قسم [٦٤٧]

و بپا6يند آب آن زماني از بعد و گذارند آب در و خا@كستر يعني رماد بگيرند الّرماد: ماء صفت /٢
در تازه خا@كستر كرت پنج مرتبه]يا سه [يعني كرت سه طور همين و اندازند آن در ديگر خا@كستر
لذع غـير من يقبض و يجفف هو و برند كار به مذكور آب آن] از پس [يعني بعده اندارند آن

ميكند]/ ايجاد گزش بدون قبض و خشكي [يعني

عـضو بـر ح مملَّ الزيتون ماء يا الرماد��٢ ماء كه بايد باشد, نكرده آبله كه تا ع�ج:
[از] بعد [و] برند/ كار به شد گفته الّنار حرق در چه آن و نهند بر كرده سرد وخرقة ريزند
بيضه زردة بر است جو خا@كستر ادويه, خاصترين و نمايند/ استعمال نوره مرهم تنقيه,
ا� صلي ـ ا�> <رسول عهد در بود مكه اهل طيب كه ثقفي> كلدة بن <حارث و سرشته
بـر و مـيزد بيضه زردة به را الشعير رماد ميسوخت آب به كه هر ـ سّلم و آله و عليه

مينهاد/
الصواعق من اjحتراق چهارم: قسم [٦٤٨]

برند/ كار به شد گفته الّنار حرق در چه آن ع�ج:
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و گردد نازل كرده كسب برودت آنجا و آميزد ابر به و خيزد زمين از كه دخان فايده: [٦٤٩]
اصطكا@ك و قويه حركت از كه تسخين قوت به گردد مشتعل و هبوط به ُكند پاره را ابر
و ميجهد ازو كه روشني و خوانند <رعد> را آن ميآيد بر ازو كه آواز پس شود حادث
هوا در كه آن و است/ مشتعله دخان لطيِف او, و گويند <برق> را آن ميگردد منطفي زود
سبب به كه باشد مذكور دخاِن كثيِف او, و نامند <صاعقه> را آن افتد برزمين و نشود سرد
و بسوزد را آن بگذرد چه هر بر كه است وي خاصة و شود پس باز خود كرة به ارضيت
به او لهيب از چيزي و افتد دورتر ا@گر اّما است; آن در كه ناريت واسطه به ُكند نيست
برآن kّا و است آن تدبير شد نگاشته چه آن بسوزد, بدن و برسد حيوانات ديگر و آدمي

است/ ظاهر چه چنان ميسازد; منهدم را آن فيالفور افتد چه
تمام فيلي متصل, افتاد صاعقه <@كرناتك> ملك در صد و يكهزار سنة در حكايت: [٦٥٠]
و حيوانات ديگر و افتاد عظيم خار بود افتاده كه جايي به و بمرد و شد اوسوخته پوست
آنجا از پرتاب تيْر مسافت]يك [به كه شخصي و ماندند س[مت بودند او قريب كه مردم
سوي به حمايل سبيل بر او كمر تا گردن از صاعقه افتادن مجرد به بود, نشسته خيمه در
بدين آسيبي هيچ او تابش از كه آن حال و آمد پديد يكبارگي سوزان آبله پشت و سينه
نـفع مـيبرد كـار بـه مـبّرده ادويـة و مـيخورد مسهل و ميكرد فصد هرچند و نرسيده

شتافت/ اصلي بمكان سال سه [از] بعد عارضه همان به و نمييافت
الشمس من اjحتراق في پنجم: قسم [٦٥١]

او پوست سبب بدان و ُكند سير گرم سخت آفتاب در پوست نرم شخص كه باشد @گاه
بسوزد/

نمايند/ استعمال سركه مرهم و كافوري مرهم ع�ج:
الب�در عسل من الجلد اjحتراق في ششم: قسم [٦٥٢]

احتراق سبب به شده جدا خون از كه زرداب تا ُكنند حجامت و زنند شرط ع�ج:
مستخرج كرده ميل جانب بدان الم و حرقت واسطة به كه حاّده مادة ايضا و آيد بيرون
زوديخشك به قرحه تا برند كار به سركه يعني خل مرهم آن] از پس [يعني بعده و شود

@گردد/
النّوره من اللسان اjحتراق في هفتم: قسم [٦٥٣]



كما زبانسوختهشود; آن, اندر بسيارِيآهك و پان واسطةخوردن به كه باشد بسيار
الهندوستان/ في الوقوع كثير هو

هندي جوز روغن و بادام روغن و ُكنند مضمضه آن امثال و اسبغول لعاب به ع�ج:
به زبان كه تا و دارد عمل همان خائيدن اينان مغز نبود, موجود آنها روغن ا@گر و بمالند
تـيز و شـور اشـياي خوردن و سخت و درشت چيزهاي خائيدن از و نخورند پان نشود

پرهيزند/
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الجراحات في فصل[سيزدهم]: [٦٥٤]

مقاله: چند بر است متضمن اين,

او اقسام بيان و جراحت اندر [اول]: مقالة [٦٥٥]

مجرد به و ندارد جراحت احتمال كه اعضا و مخوفه غير و مخوفه جراحات ذ@كر و
ميانجامد/ ه[@كت به جرح وصول

ريمنكرده هنوز و افتد گوشت در كه گويند را اتصال تفرق جراحت, كه دانست ببايد
غير اتصال تفرق بر بعضي و ميگردد/ مسمي قرحه اسم به تقّيح [از] بعد كه زيرا باشد;
صـغير, است: ايـن جراحت اقسام و مشهور/ اkّول و ميكنند اط[ق جراحت نيز لحمي
نـافذ, غـير بـاطن, بـه نـافذ مركب, المضغه, منفصل غاير, الشفاة, مستوي بسيط, @كبير,

م/ است/ موجود ٥٨٩ ص ,٤ ج اعظم, @كسير ا در جراحات, اقسام از تفصيل /١

[و///��١] الِعرق جراحت العصب, جراحت البطن, جراحت الراس, جراحت
نيز دماغ و است/ موت او جراحت نشان و ندهد مهلت گردد, دلمجروح ا@گر كه بدان
امعا, و مثانه و گرده و است/ عقل او,اخت[ط نشانجراحت و دارد كمتر جراحت احتمال
جراحت به براز آمدن بر و مثانه جراحت به بول آمدِن بر و دارد دماغ جراحت حكم
جراحت و دارد/ هم س[مت اميد ليكن است مخوف جراحتجگر, و كند/ دkلت روده
عقل واخت[ط غشي و قوت سقوط و تغيررنگ از و است مخوف عضله, طرف و عصب
يا فواق يا تهوع و است مخوف بود نافذ باطن به كه جراحتشكم و دانست/ توان تشّنج, و
اوخروج نشان و است بودمخوف نافذ كه سينه فضاي و سينه وجراحت دارد/ kزم اسهال
جراحت و اوست/ خاصه نفس ضيق و است مخوف جراحتحجاب, و آنجا/ از هواست
اميد افتد اعضا درين جز كه جراحتي و است/ آن kزم طعام برآمدن و است مخوف معده

دارد/ بيشتر س[مت
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غاير و بود الشفاة مستوي كه] [آن و بسيط و صغير جراحت در [دوم]: مقالة [٦٥٦]
نباشد

و مـفرط درد چـون ديگر عوارضي از كه [است] آن بسيط, و گويند را خرد صغير,
چون كه است آن الشفاة, مستوي و باشد/ خالي تركيب سوء و مزاج سوء و مواد انصباب

نماند/ فصل و پيوندد هم به اونيك كنارهاي كنند جمع را جراحت
يعني است طري ا@گر كنند: نظر كه است آن او تدبير باشد, چنين كه جراحتي ع�ج:
نهاده او جانب دو هر به مثلثه رفادة دو و چسپانند هم به را آن الفور في آلوده وخون تازه
ُكنند احتياط بستن در و چسبيد هم به كناره دو هر چه چنان بندند بر رأسين ذي رباط به
جراحتنيك كنارههاي بستن, سست در كه زيرا سخت; بسيار نه و ُسست بسيار نه @كه
در تـا نـمايند احـتراز ايـضا و است/ تـورم خـوف بسـتن, سخت در و پيوست نخواهند
را آن نخست باشد افتاده ا@گر و نيفتد غريبه اجسام از آن جز يا موي يا روغن جراحت
اشـياي آن از چـيزي ا@گر كه زيرا بندند; بر جراحت آن] از پس [يعني بعده آرند برون

گردد/ اkلتحام و اّتصال مانع بماند, اندرون مذكوره
كه بايد نياورده, ريم ليكن باشد گذاشته آن بر روز سه يا روز دو [و] نبود طري ا@گر
بـه پس گـردد آلوده خون تا بخراشند را جراحت باطن عريض خشن چيزي به نخستين

دواء>/ استعمال الي احتياج غير من ايام ثلثة الي تبرء <فانها بندند; بر مذكور طريق

بود غاير و كبير كه جراحت در [سوم]: مقالة [٦٥٧]

به كنارها كه چند هر ُكنند, جمع را ا@گرآن كه چنان باشد داشته عمق و بود بزرگ يعني
ماند/ كاوا@كي وي قعر در اّما چسبد هم

جزو/ يك يك هر كندر, و صبر مّر, جزو; دو ا6خوين, دم است: اين ملحمه ذرور بهترين /١

منع جهت و پاشند درو ملحم��١ ذرور كه است آن جراحت چنين اين تدبير ع�ج
يا كاسني آب به صندلين و مركب است دوايي كه برد جراحت, گردا@گرد ماده, انصباب
بر چنان رفاده و پاشند رفاده بر فقط سائيده صندلخشكباريك و نمايند ط[ @گشنيز
من الرفايِد علي اليابِس الَصنَدُل َيذرُّ ٕاّنما <و نگردد/ جراحت خون برآمدِن مانع كه بندند
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راتـر آن تا بپاشند جراحت بر ـ عصارهها با كردن مخلوط بدون ـ خشك صندل <بايد ترجمه: /١
م/ آنهاست>/ كردن خشك جراحات] بهبودي [در غرض چون نكند

تجفيٌف>��١/ المقصوَد kّٔن بها; الجراحُة ُيرطَّب لِئّ[ بالعصاراِت ٕامتزاِجه غيِر
كه بايد نبود, مانعي و نيايد بر جراحت از و بود بسيار بدن در خون كه آنجا فايده:
قال نمايند/ منع شيريني و گوشت افزاستچون هرچهخون و ُكنند فصد تقليلخون جهت
العـضِو نـصيُب فـيكثُر البـدِن فـي الّدُم يكُثَر لئّ[ الحلَو و اللحَم <وَيحَذُر فيها: <الشارح>
و وضرًا و قيحا َيصيُر و فُيفِسَده ينبغي كما فيه ِف التصرُّ علي kيقدُر بضعِفه هو و المجروِح

زياد او بدن خون تا بخورد; شيريني و گوشت بيمار اين نبايد ميگويد: عوض بن نفيس ترجمه: /٢
با هم آن كه ميشود زياد خون از هم مجروح عضو سهم خون, ازدياد صورت در زيرا نشود;
چرك به و شده فاسد نتيجه در كه كند تصرف آن در شايسته گونهيي به نميتواند دارد كه ضعفي

م/ ميكند>/ متورم را عضو و ميشود تبديل

متورما>��٢/ العضو َيجعُل
رشـتة به را] [آن كه بايد نشود, مجتمع بستن از جراحت كنارهاي كه جا آن انتباه: [٦٥٨]
ذرور او بـاkي و است مـتعارف چه چنان زنند گرهي بخيه هر به و بدوزند ابريشمي
بر كه بكوبند و بجوشانند شراب در ترش انار كند, ورم جراحت هرگاه و پرا@كنند مذكور
افتد, بدن عرض در كه جراحتي و بخشد/ تسكين را درد و كند دفع [را] ورم تا بگذارند آن

نيايد/ جمع هم به ا@كثر در او لبهاي

المضغه منفصل جراحت اندر [چهارم]: مقالة [٦٥٩]

كه است آن kزم [و] باشد شده ساقط آن از گوشت پارچهيي كه غاير جراحتي يعني
چرك و صديدّيه رطوبت است آن ميان كه فضائي در و نپيوندد هم به جراحت اجزاي

آيد/ جمع
به بود وسخ مجّلي و رطوبت مجّفف چه هر كه است آن زخم چنين اين تدبير ع�ج:
بايد [@كه نمايند استعمال توتيا و فّضه اقليماء و ايرسا و زراوند و صبر كندر چون اعتدال
اندر موم و روغن ادخال كه زيرا [@كنند]; روغنسرشته موْم به [و] ساخته ذرور را] آنها
درجراحت, ذرور پرا@كندن بعد[از] و بايد/ آنچه از مينمايد تجفيف منع مجففه, ادوية
او دهن به ونزديك بندند ينجامحكم از و كنند غور از ابتدا بستن در و بندند بر رباط به
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مـهما قعر در جراحت اطراف تا كه است آن غور از بستن سخت نفع و گذارند/ سست
وي در چرك چه آن و ماند ثابت ملحم دواء و پيوندد هم به است] ممكن تا [يعني امكن
چرك كه است [آن] آن, دهن بستن سست سود و گرايد/ kبا به و شود افسرده استنيك
كه دارند چنان را مجروح عضو كه است آن صواب غرض بدين هم و آيد بر فراغت به
<جالينوس>: قال و كند/ سي[ن بالطبع چرك تا باkتر او قعر و بود فروتر جراحت دهن
الَفْخَذ َنَصْبُت بٔاْن الفخِذ عنَد فوهُته و @كبِة الرَّ عنَد غَوُره كان كثيرًا ُجْرحا أبرأُت قد ي <ٕانِّ
تعليقا غيَره و الكفَّ و الساِعَد عّلقُت قد كذلک و أسفل الفوهُة و فوَق القعُر كان نصيبًة

و بـوده زانو كنار آن عمق كه كردهام درمان را زيادي زخمهاي من ميگويد: ترجمه:<جالينوس /١
و بلندي در آن عمق كه كردهام بلند نحويي به را ران كه گونه اين به است; بوده ران كنار دهانهاش
زخـم دهـانة كـه بستهام گونهيي به را غيره و كف ساعد, همينطور و باشد/ پائين در دهانهاش

م/ باشد>/ پائين به رو همچنان

جراحت اندر آلوده ُكهنه روغن به ُكهنه پنبة كه بايد و أسفَل>��١/ ٕالي أبدا الفوهُة يكوُن
فقط پنبه ا@گر و سازد/ خشك را آن زرداب و چرك كه تا ُكنند همي تجديد و @گذارند
و ذرورات به گردد, پا@ك جراحت كه آن از پس و باشد بهتر برند, كار به روغن بيامتراج
تفصيل به قروح فصل در ملحمه مراهم و ذرور و كنند/ ع[ج بروياند گوشت كه مراهم
ادوية گوشت, روئيدن [از] بعد و است/ گوشت رويانندة ملحم, معني و شود/ كرده ذ@كر
و گلنار و مازو و هليله و سوسن برگ و شيحسوخته و مرداسنج چون برند كار به مدّمله
را جراحت سطح كه گويند را آن مدمل, بود/ بيلذع مجفف كه آن جز و وزردچوبه صبر
از مـحافظت انبات, استكمال تا و افتد آن بر خشكريشه تا سازد سخت و كند خشك

نمايند/ آفات ديگر و مصادمت
كـار به بود يسرالتجفيف چه هر مدّمله ادوية از را زنان و كودكان جراحت فايده: [٦٦٠]
نمايند استعمال التجفيف قوي را ُصلبه ابدان وجراحت شيحسوخته و مرداسنج برندچون

صبر/ و گلنار و مازو چون

مركب جراحت اندر [پنجم]: مقالة [٦٦١]

بدن مزاج سوء مث[ باشد; مركب عرضي يا مرضي جراحت], [همراه به كه است آن او
يا بود شكسته استخوان يا بود همراه] [يعني يار او به شديد درد يا ورم يا بدن امت[ء يا
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[باشد]/ گشته فاسد گوشت يا شده بريده عصبي يا رگي
اعراض و واقعه امراض ازالة به نخستين كه است آن جراحت چنين اين تدبير ع�ج:
گفته چه چنان نمايند جراحت تدارك آن از بعد و بود/ او مناسب بدانچه كوشند حادثه

شد/
يا باشد كهاستخوانشكسته وآنجا ُكنند تنقيه امت[, در و تبديل مزاج, سوء در فايده:
تدارك است مذكور يك هر محل در چه بدان كرده, ورم عضو يا شده بريده پي و رگ
او افناء پذيرد, فساد گوشت كه آنجا در و كوشند/ تسكين به وجع, شدت در و نمايند/
آن مانند و لفاح بيخ و بنج و افيون مخّدرهچون ادوية تسكيندرد, جهت اّما دانند ضروري
نـمايند, ضـماد و بـجوشانند شـراب در شـيرين انـار يك ا@گـر و دارد/ نـفع كردن ضماد
شـراب در ترش انار باشد, مطلوب هم ورم ازالة هرگاه و فرونشاند/ را درد بالخاصيت
كـه بـايد جراحت, از فاسد گوشت كردن جدا و ساختن فاني براي و برند/ كار به پخته
و آميزند بنفشه روغن و گاو روغن به و بكوبند خطمي و الثعلب عنب و كاسني اطراف
تعديل مزاججراحت كه آن از بعد و گردد/ ساقط سياهي و بايستد فساد كه تا نمايند ضماد
از و بخورد را فاسد گوشِت تا گذارند زنگار مرهم گيرد, توقف سرايت از فساد و پذيرد

سازد/ پا@ك مسوّده اجزاء

الراس جراحت اندر [ششم]: مقالة [٦٦٢]

به گويند <شجه> را آن گردد, شكسته نيز سر استخوان ازو كه افتد سر بر كه جراحتي
اوست/ جمع شجاج و شين فتح

اkخوين دم و كندر و مّر و صبر از كه ملحم ذرور باشد, نشكسته ا@گراستخوان ع�ج:
ريزههاي كه است واجب باشد, شكسته استخوان ا@گر و پرا@كنند/ باشند ساخته اقاقيا و
با مذكور ذرور و سازند/ به بمراهم آن] از پس [يعني بعده آرند برون شكسته استخوان

خوانند/ <عاّمه> را آن رسد دماغ به كه جراحتي و مينمايد هم عظام جبر الحام, وجود

البطن جراحت اندر [هفتم] مقالة [٦٦٣]

روده و رسد برشكم زخم هرگاه پس باشد; كرده سر بهجوف ا@گر نامند <جايفه> را آن
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باز درون به] ثرب[را و روده فورًا] [يعني حاْل در كه است آن ع[ج آيد, برون ثرب و
واسطة به و باشد نيامده مّيسر گردانيدن باز درون ا@گر و بدوزند/ جلدشكم[را] و @گردانند
يـا بشويند را آن گرم شراب به كه بايد نشود, اندر و گيرد باد روده هوا سردي م[قات
و گشنيز آب به و شود زايل او نفخ كه تا نمايند روده تكميد كرده گرمتر شراب به اسفنج
او پشت چه چنان بردارند گرفته را او پايهاي و دستها پس سازند سرد او حوالي صندل
و رفق به دست به ُكنند اعانت نرود, در خود به خود ا@گر و رود اندر روده و شود خم
طرف به نسبت طرفمجروح كه بايد كيفيتمذكور, به بيمار برداشتن هنگام و م[يمت/
حاجت باشد, ميان در ا@گر و بود/ پهلويشكم بر زخم كه آنجاست اين و بود برداشته سالم
است آن بهتر بود, ميسر حّمام آنجا@كه و نباشد/ ديگر جانب انحفاض و جانبي ارتفاع به
[و] @گرفته [را] او اطراف آنجا در و برند حّمام به معتدل وقت در نفخ زوال [از] بعد @كه
نيايد, در حيلهها بدين ا@گر و حمام هواي تليين سبب به شود اسهل معا رجوع تا بردارند

بدوزند/ را جلد پس گردد باز روده تا ُكنند گشاده اندكي جراحت دهان كه است kزم
و نيابد/ راه آن در تغّير تا ُكنند اندر را آن زودي به كه بايد آيد, بر ثرب هرگاه فايده: [٦٦٤]
پديد درو سياهي يا سبزي يا بماند هوا در طويل زماني و نيايد مّيسر گردانيدن زود ا@گر
ثرب ا@گر كه برآنند بعضي و ببّرند را آن است سياه و سبز چه آن كه است آن تدبيرش آيد,
كرد/ بايد قطع آن از قدري باشد نگشته سياه و سبز چند هر بماند هوا در طويل زماني
آن در كه أورده و شرائين از بزرگ رگي هر نخستين بريد, خواهند را ثرب هرگاه بالجمله
[يعني بعده نگشته متغير كه آنجا از بربندند سخت ابريشم باريك رشتة به را آن باشد
به او رگهاي سر قطع, بعد[از] و ببرند اول كه ميتوانند و ببّرند را متغيره اجزاي آن] از پس
سبب به نشوند بسته رگها ا@گر كه است آن اين از مقصود و بدوزند ابريشم رشتةباريك
پوست آن از كه رشته و نمايد/ آفات احداث و آيد جمع درشكم و كند سي[ن خون قطع,
را پوست باشد, شديدالص[بت ا@گر كه زيرا بايد; معتدل نرمي و سختي در بدوزند, شكم

گردد/ گسسته كه ميتواند اللين شديد و ُكند پاره

العصب جراحة و العضل جراحة اندر [هشتم]: مقالة [٦٦٥]

است/ وي kزمة شديده اعراض ديگر و درد شدت كه شد گفته اول مقالة در
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از تا ندهند شدن ملتحم چند روزي را آن كه بايد افتد, اعضا برين كه جراحتي ع�ج:
تورم در كه زيرا نكند; ورم كه گمارند آن بر عنايت همگي و ماند محفوظ ورم حدوث
سرد آب تا نمايند احتياط كه است آن تدبير و است/ ه[@كت و دماغ تشّنج عصب,خوف
ابتدا در و نرسد عضو بدان بود گرم بسيار كه روغن و سرد روغن و گرم آب و سرد هواي و
روغن يا گل روغن يا زيت روغن كه باشد چنان وآن, مشغولنگردند/ درد تسكين جز به
به مايل كه بايد گرم نيم روغن و گذارند/ زخم بر آلوده بدان خرقه و ُكنند گرم نيم @كنجد
و آس روغن يا اkنفاق زيت از و دارند روغنچرب بدين را عضو تمام و باشد گرمي طرف
قدري بود, اللحم صلب و مزاج بيمارخشك ا@گر و نهند/ زخم بر و سازند روغن موْم @گل,
و زنـان چـون الرطـوبت شـديد امزجة در و سازند/ داخل روغن موْم درين نيز فرفيون

دارد/ نفع پاشيدن زخم بر سرشته زيت اندك با و ساخته البطمباريك علك @كودكان,
اkنـفاق زيت را وي آرند بر آن از كه روغني و گويند را زيتون غورة انفاق, فايده: [٦٦٦]

نامند/
بسيار كه بهسكنجبين جو و ترمس و وكرسنه نخود و باق[ آرد ُكند, ورم عصب هرگاه
توبال كندر, برنهند: مرهم اين بود, شديد حرارت ا@گر و نمايند/ ضماد سرشته نباشد ترش
غايت به زاج و بگيرند مناسب مقداري يك هر از زاج, و سركه موم, زيت, قنه, نحاس,
انداختهنيك سنگي ديگ در پس نمايند بليغ سحق سركه در را ادويه همة و باشد @كمتر
و سركه به صوف قطعة گذارند, زخم بر مرهم اين [و]چون گردد يكسان همه تا بگردانند
عضو تا دارند نگاه عفونت از و بود شديد حرارت كه شرطي به نهند آن باkي آلوده زيت
[و] نماند آن در چرك تا بگشايند را آن دهان بود, تنگ جراحت سِر ا@گر و نشود/ فاسد
خاصه بگشايند دوبار روز و شب در را عصب جراحت كه بايد و عفونتنگردد/ موجب
عصِب كه است آن سزاوار افتد, عصب در تشّنج هرگاه و دهد/ رنجه وجعي و لذعي ا@گر
بعد و ماند/ ايمن ه[@ك از مريض و تشّنج از دماغ تا نمايند قطع زودي به [را] شده @كشيده
و بـنفشه روغـن خـاصه ُكـنند تكـميد روغن به آن نواحي به و آنجا عصب, قطع [از]

سازند/ چرب ما@كيان پية و بط پية و بنفشه روغن به را سر و گردن و پشت مهرههاي
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العرق جراحت اندر [نهم]: مقالة [٦٦٧]

به كه بايد گردد, روان آن از خون و ـ شريان يا بود وريد ـ افتد زخم رگ بر هرگاه
از و باشد مشكل بزرگ, وريد و بزرگ شريان حبسخوِن كه بدانند و كوشند حبسخون
و رقـيق كـه است آن شـرياني خون نشان و بود/ آسان سر شريان چون ُخرد, شريان آِن
و آرد/ بيشتر ضعف او آمدن بر كمتر و آيد بر جهش] [يعني دفق به و بود ارغوانيرنگ
و آورند در مجروحه رگ اندر سركه و گ[ب در خرقه كه است آن خون حبس طريق
رگها دهنهاي و گردد خون انصباب مانع تا نمايند ط[ البرد قوي ادوية زخم, از باkتر
محّل از باkتر بود, ا@گرممكن و پذيرد/ غلظت و گردد بسته است وي در چه آن و شود بند
پـوشيده و بـ[وجع/ پيوندد هم به مجاري تا متوسط بستني بندند بر عصابه به مجروح
نتواند حبس بستن, سست و كند جذب kبا از را ماده و آورد درد بستن سخت كه نيست
را خون كه است آن بهتر نباشد, مانعي و بود ممتلي بدن كه آنجا و الوسط/ شّد kّفٕا @كرد
ضماد ب[در صمغ و بايستد/ زود تا حجامت و فصد به كشند مخالف جانب به نخستين
آورده بر زمان همان كورهپزان] تنور [يعني پزان سبو اتوان از كه سوخته خا@ك و @كردن
است/ مخصوص خون حبس به كندن پرا ُكوفته نر راتينج و پاشيدن ساخته باشندباريك
و آسيا غبار و كرده سرد سركه به و مازوسوخته و صبر و اkخوين دم و گرسنه آرد ديگر:
در آلوده بدان پشمخرگوش و بسرشند بيضه سپيدة به [را] بيخته بهحرير و كوفته جبسين
دماkخوين صبر, صمغعربي, نهند/ديگر: درجرح فقط نسجعنكبوت گذارند/ديگر: جرح

نمايند/ ط[ صمغ آب به كندر و انزروت و
كه بايد بندند بر و گذارند برآن دوا شريانباشد,چون به ا@گرجراحت كه دانست ببايد
آنجا و برويد/ گوشت تا دارند آسايش به را عضو و روز ده تا بلكه نگشايند هفتهيي به تا
درجرح ساخته زا@كباريك يا نا@كرده سرد نوره كه بايد بندنگردد, ادويهخون ازين @كه

دارد/ داغ دواحكم اين و نهند
به است مجروح رگ باkي كه پوست و گوشت كه بايد نيايد, بر مطلب هم ازين ا@گر
رشتة به و بردارند صنانير به را رگ آن] از پس [يعني بعده و رگ از كنند جدا آهني آلت
و ُكنند قطع هم از و ببّرند است مجروح كه آنجا از پس بربندند رگ طرف دو هر ابريشم
و سازند پر آن در ساخته آنباريك جز و زا@ك و نارسيده آب چونآهك كاويه ادوية
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گردد/ منطبق جراحت طرف هر به و برويد گوشت كه تا نگشايند و بربندند
كـرده ُسرخ آتش به كه ذهب <مكوّي> به دهند داغ نباشد, ممكن رگ قطع كه آنجا
به داغ ا@گر كه زيرا گردد; حاصل مطلب و رسد جراحت عمق به تا ُكنند عميق داغ و باشند
آفت به و گردد ساقط چيزي ادني به او و آرد ضعيف خشكريشه نرسد, جراحت عمق

سازد/ مبت[ اّول از قويتر
او و بسازند بلوط كههمچون مركب است دوايي يافت, ذ@كر kبا كه ب[ط صمغ فايده:
دو او تركيب و است/ اkثر قوي و مينمايد خون سي[ن منع جراحت بر كردن ضماد [را]
مانند بلوط و بياميزند سازند گاو پوست از كه سريش يا رخام كه آن يكي است: @گونه
يك هر عربي, صمغ و انزروت و علك و اkخوين دم و مّر صبر, كه آن دوم, بندند/ حب
و بسرشند عربي صمغ آب به كوفته را] [همه جزء نصف يك هر زا@ك, و بسد جزء; يك

سازند/ ب[يط
و است غّواص كه است آن آن و دارد منفعتيديگر قبض و تبريد باوجود انتباه:سركه, [٦٦٨]
سي[ن ميكند قطع لهذا است; داغ مقام قايم جراحات در او استعمال و آيد ميدر عمق به

باشد/ كه موضع هر از را

باشد آن در استخوان شظاياي كه جراحتي اندر [دهم]: مقالة [٦٦٩]

آن] از پس [يعني بعده آيد بر استخوان ريزهاي تا كنند ضماد مدحرج زراوند ع�ج:
و كـرده/ مـخلوط] [يعني يار عسل به مّر و كندر استعمال به ُكوشند جراحت التحام به
در كه آنجا و نبندند/ صورت التحام بود, جراحت در استخوان ريزة كه تا نيست پوشيده
گـوشت اسـترخـاي و ترّهل و فساد او نشان باشد, شده فاسد پوسيده استخوان جراحت

اينجاست/
ميسر او افناي دوا به كه تا و كنند دور ا@كاله ادوية به يا آهن به را گنده گوشت ع�ج:
و رسد عروق و عصب شظاياي به كه باشد گاه آهن كه زيرا نفرمايند; كار را آهن آيد,
[و] دوا بـه يـا آهـن بـه شـود دور فاسد گوشت كه آن از بعد بالجمله, آرد/ ديگر آفت
و آلتتـراشـيدن] [يـعني <ِمـجرد> به را پوشيده استخوان كه بايد گردد, هويدا استخوان
ا@گر و شود ظاهر صحيح استخوان كه تا بخراشند سوهان] [يعني <ِمبرد> به يا ببّرند چيزي



كردن سوراخ براي ابزاري [@كه <ِمثقب> يا اّره] [يعني <ِمنشار> به بود, گنده استخوان تمام
به آرند, برون بريده استخوان چون و آيد/ گفته قروح در چه چنان سازند; قطع است]

بگذارند/ كرده مرتب مستخرجه استخوان مقدار به حيواني شاخ قطع آن, جاي
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/Thrn; needle; spin; spik القانون: قاموس /١

غيره و الشوك��١ و نشوبالنصل في فصل[چهاردهم]: [٦٧٠]

سر انبِر] يعني اردو زبان [به زنبور با را آن كه بايد بخلد, آن مانند و پيكان هرگاه
تا كنند پر جراحت در ساخته كندرباريك و مّر آن] از پس [يعني بعده و بكشند باريك
باشد شده كج ا@گر سازند راست را او باشد, آمده در استخوان با ا@گرپيكان و پذيرد/ التحام
برو مغناطيس نشود,سنگ كشيده ا@گر و بكشند قوت به زنبور با آن] از پس [يعني بعده و
بردِن [با] نابودنپيكان, و بستگيجراحت سبب به كه آنجا و كند/ جذب را او تا @گذارند
و گرفت/ تواند را زنبورپيكان كه تا بگشايند جراحت دهان گرفت, نتواند را زنبورپيكان
به بود اندك ا@گر و بكشند زنبور با را آن بخلد, آن امثال و وآبگينه استخوان و خار ا@گر
چون مرخيه چيزهاي كه بايد آورد, بر نتوان حيل بدين ا@گر و آرند/ برون كاويده سوزن
آساني به شب تا و شود گشاده تاجراحت نمايند ضماد عسل به ني بيِخ و اشق و نرگس پياز
اkنباط وعلك زفت چون جاذبه چيزهاي جراحت اتساع و تليين [از] بعد ا@گر و آيد/ بر

كشد/ بر زود سازند, ضماد زراوند و راتينج و
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/Ulcer; sore القانون: قاموس /١

القروح��١ في فصل[پانزدهم]: [٦٧١]

است; گوشت اتصال تفرق جراحت, و گويند/ را متقّيح جراحت َقرحه, كه دانست بايد
حوادثات خواه آن; جز و شمشير زخم چون بود خارجيه وارادات [از] تفرق سبب خواه
گفته نوعي به هريك و است بسيار اقسامقروح, و بثور/ تفتيح و خراج انفجار بدنيهچون

آيد/

بسطيه قرحة در اّول: نوع [٦٧٢]

بوده اندك رطوبت ا@گر و بود/ اندمال مانع كه عوارضي از باشد خالي كه است آن او
و ج[ جهت بشويند را آن ماءالعسل و سركه و شراب به كه بايد بود, خورد قرحه [و]
به كهنه پنبة قدري آن باkي و سازند پر آن در كهنه پنبة آن] از پس [يعني بعده و تجفيف
از كه تا نشود بسته جراحت دهان دهنيت, سبب به تا بگذارند آلوده كنجد يا گل روغن
[را] كرده پنبةتر آن از قدري روز هر و نشود]/ بسته [يعني نيايد فراهم درون] [يعني اندر
كار به التجفيف قوي ادويه خفيف, قرحة چنين اين در و آيد/ فراهم زود تا نمايند @كمتر
بزرگ قرحة ا@گر و مينمايد/ اندمال منع ايضا و است اصلي رطوبت افناي كهخوف نبرند
زيت و سركه به را دو هر كه وزردچوبه ازمرداسنگ باشد, نرم ابدان در و بود چرك پر
نبرند كار به تنها اينها از يكي هيچ و فرمايند استعمال و سازند مرهم باشند كرده ترتيب

دارد/ ضرر @كه
باشد التجفيف قوي چه آن دوا درين ُكنند زياده بود, صلب ابدان به قرحه اين كه آنجا
و آميخت/ بايد اندك غايت به وزنگار سوسن برگ و اقليميا و شب و گلنار و مازو چون
و آن/ امثال و آهنگر و زرگر چون بود كثيرالتعب كه است كسي هر صلبه, ابدان از مراد
استخشك جمع او غور در كه رطوبتي تا ُكنند مبالغه تجفيف در بود, غاير قرحه ا@گر
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نمايند تمام احتياط و برند كار به ملحمه مراهم و ذرورات آن] از پس [يعني بعده و شود
به پنبه كه است آن احتياط و بماند/ چنان هم او غور و شود بسته قرحه دهن مبادا @كه
نشود پر آن قعر تا و نمايد التحام منع تا دارند نهاده جراحت دهان بر ساخته چرب روغن
بود, تنگ قرحه دهن ا@گر و برند/ همي كار به مدهنه پنبة نگردد, برابر جلد سطح به و
و نبندند او دهان كه نمايند اهتمام غايت به قرحه چنين درين و ُكنند اندر فتيله به مراهم

شد/ گفته احتياط طريق
بايد كرد, نتوانند اثر رطوبات اجتماع كثرت و غور شدت سبب به مجففات كه آنجا
برون بتمامه راه ازين ماده تا نمايند شق است غور نهايت كه آنجا [در] عضو اسفل در @كه

نمايد/ عمل نيك دوا و آيد
غليظ تا بپزند زيت چندان سه در ساخته مردارسنگباريك ملحمه: مراهم صفت
و كندر و قنه و اkخوين دم و انزروت از قدري و آرند فرود آن] از پس [يعني بعده شود
و مّر و صبر ملحمه, ذرور بهترين و گردد/ يكسان تا نمايند حل كرده اضافه آن در زفت

است/ اkخوين دم و @كندر

مركب قرحة در دوم: نوع [٦٧٣]

و تركيب سوء و فضول سي[ن و لحم سواد و وجع عوارضديگرچون با كه است آن او
بـر عـضوي از است ماده انصباب فضول, سي[ن از مراد و بود همراه] [يعني يار آن جز

قرحه/
در آن از قدري و بود او مناسب چه آن از كوشند عوارضات دفع به نخستين ع�ج:

پردازند/ قرحه معالجة به عارضه, زوال [از] بعد و شده گفته نيز مركب جراحت

/Intractable ulcer القانون: قاموس /١

اندمال��١ عسر قرحة در سّوم: نوع [٦٧٤]

سيزده را آن و بود/ فساد غايت در و شود] خوب دير [يعني شود نغز دير كه آن يعني
دارد: ع[جي و ع[متي سبب هر حسب به و است سبب

زيرا وجودنگيرد; رفته كه عضوي سبب بدان و پذيرد قلت بدن در خون كه آن يكي,
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و لحميه غير اعضاي در كه است آن از و است اعضاخون باعثتكون و التحام @كهموجب
است بدن صفرت و kغري قلتخون, ع[مت و گردد/ مندمل دير قرحه مشايخ ابدان در

بودن/ الحمرت قليل و بيورم و اوخشك حوالي و قرحه و
گرمتر آب به خرقه و مالند همي دست به آهسته آهسته [را] قرحه گردا@گرد ع�ج:
بس آيد پديد عضوي در انتفاخ و سرخي تكميد و دلك از چون و نمايند تكميد و @ُكنند
مقصود نمايند, تكميد و دلك ديگر حمرت و انتفاخ ظهور وجود با ا@گر كه زيرا @كنند;
و يجِذُب/ مّما ا@كثَر يحّلل kّٔنه فرمايند; كهتكميد نشايد گرم بسيار آب به ايضا و ُكند باطل
وشكر راتينج و زيت و زفت از كه اسود مرهم و بخورانند بود مولدخون چه هر اغذيه از

اللَّحَم/ ُينبُت و الدَم َيجِذُب فٕاّنه نمايند; استعمال باشند ساخته گاو ساق مغز و
نصيبة چه آن و نگردد آنمتكون از گوشت سبب بدان و شود فاسد خون كه آن دوم,
است; سحنه و لون فساد او, ع[مت و نمايد/ استحاله چرك و ريم به بود متقّرحه عضو
به بود زرد يا ارزيزي سپيِد بدن رنگ بود, جگر مزاج تغير خون فساد موجب ا@گر پس
رنگ بود, سپرز مزاج تغير و فساد موجب, ا@گر و جگر/ مزاج حرارت و برودت حسب

آيد/ پديد نمش و باشد مايل سياهي به بدن
مزاج اص[ح به آن] از پس [يعني بعده و آيد بر فاسد تاخون ُكنند فصد نخستين ع�ج:

است/ مذكور يك هر باب در چه آن از ُكوشند سپرز و جگر
و سازد ضعيف [را] او قوت و افتد متقّرح عضو و بدن در گرم مزاج سوء كه آن سّوم,
را آن و كرد نتواند تصرف ا@كمل وجه به آن در عضو قوت رسد بدان كه غذايي سبب بدان
شـدت و است قرحه سوزش و سرخي او, ع[مت و ساخت/ نتواند گوشت به مستحيل

وجع/
و آرند بر خون حاجت حسب به و بگشايند بود مناسب عضو بدان كه رگي ع�ج:
و اسـفيداج مـرهم چـون برند كار به سرد مرهم و آرند عمل به مطفيه و مبّرده تدابير
و گذارند ازو ط[ قرحه گردا@گرد و سازند زردچوبه و ومردارسنگ سركه از كه مرهمي

بدارند/ سائيده صندلخشكباريك نهند قرحه بر كه رفاده باkي
او, عـ[مت و گردد/ مؤوف عضو قوت ضعف باعث سرد مزاج سوء كه آن چهارم,

حرارت/ آثار عدم و است @كمودترنگ
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آن/ امثال و گرم توابل با اللحم ماء چون دهند گرم اغذية مزاج, تسخين جهت ع�ج:
كه باسليقون مرهم و نمايند گرمتكميد آب به را عضو و دارد/ نفع انجيزخوردن و مويز و
كندر و ازمردارسنگ كه اسود مرهم و باشند زيتساخته و شمع و قنه و راتينج و زفت از
آن اسود مرهم ترتيب طريق و نمايند/ استعمال باشند كرده مرتب انزروت و دماkخوين و
از پس [يعني بعده گردد سياه تا بجوشانند زيت در كرده باريك را كهمردارسنگ است

آميزند/ آن در مسحوقه ادويه ديگر آن]
كه است آن او ع[مت و گردد/ مؤوف عضو قوت مضعف مزاجتر سوء كه آن پنجم,

باشد/ بسيار درو رطوبت و زرداب و بود نرم قرحه @گوشت
طياهيج چون ناشفه اغذية و كنند پا@ك [را] بدن آن مانند و تربد و هليله به ع�ج:
آن: صفت نمايند/ استعمال التجفيف قوي مرهم و فرمايند غذا آن جز و مطنجنه و مشويه
نحاس و وزردچوبه مازو و گلنار و كنند ترتيب زيت و سركه در بگيرندمردارسنگ[و]

سازند/ مرهم و آميزند هم به ساخته همهباريك قليميا و شّب و اسرنج و سوخته
و ندهد/ غذا بر شدن متصرف و شود عضو قوت موهن مزاجخشك, سوء كه آن ششم,

بودن/ كمتر چرك و رطوبت و است بدن و قرحه خشكي او, ع[مت
چـيزهاي غـذا و قرحه گردا@گرد ُكنند تكميد بنفشه روغن و گرم نيم آب به ع�ج:
و آن مانند و برشت نيم مرغ بيضة و چرب شورباهاي و حريرهها چون فرمايند مرّطب
قـرحـه بر غيره و بط و مرغ چربي به كرسنه آرد و جو آرد چون التجفيف قليل ادوية

@گذارند/
دو هـر سبب بدان و باشد سخت گوشت آن اندرون يا قرحه كنارة بر كه آن هفتم,
نظر به باشد, بدان قريب يا قرحه دهن بر گوشت آن ا@گر پس نپيوندد هم به قرحه طرف
يعني يافت توان ميل] چون آلتي [يعني <ِمجس> به بود, قرحه غور در ا@گر اّما ميدرآيد

ميرسد/ سخت چيزي بر كه شود معلوم آورند, در را <ِمجس> چون
آلت به بود غليظتر ا@گر و بزدايد تا <ِمجس>بخراشند سر به كهممكنبود, آنجا ع�ج:
چون حاّده ا@ّكالة ادوية به بريد, نتوان آهن آلت به [و] بود غور در ا@گر و كنند/ قطع آهن
ِبْه روياند گوشت كه مراهم به او, افناي [از] بعد و سازند فاني برديك وديك فلدفيون

@گردانند/
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دايم آن از زرداب سبب بدان و بود فاسد و گنده استخوان قرحه قعر در كه آن هشتم,
و شود ظاهرنيك در گاهي قرحه كه است آن او ع[مت و نمايد/ اندمال منع و كند سي[ن
خاصة و گردد روان آن] [از بو بد رقيق صديد و آرد ريم و كند معاودت روز چند از بعد
استرخاي و ترّهل واسطة به رسد استخوان به تا كنند, اندر ميل چون كه است قرحه اين
كه است تقديري بر اين, و گردد/ مسموع استخوان به ميل رسيدن آواز كه باشد و @گوشت
مانده/ عريان استخوان و باشد شده جدا [و] گشته فاسد است استخوان محيط كه غشائي

را مرده گوشت تا گذارند آن بر حاّد ادويه و استخوان تا را موضع آن بشكافند ع�ج:
تا نهند آن بر گرم نيم روغن آرد, حاّدخشكريشه ادوية استعمال به هرگاه و سازد/ فاني
و شـود مـحو فـاسد چون بالجمله, سازد/ زايل [را] خشكريشه و كند دور گنده @گوشت
و نمايند/ دور خراشيده سوهان به يا تيز چيزي به باشد, گنده كه آنقدر آيد پديد استخوان
به حيواني شاخ او جاي به و آرند برون و كنند قطع بتمامه باشد, فاسد استخوان تمام ا@گر
پرا@كنند آن مانند و مازو و كند صبر و مّر آن] از پس [يعني بعده و گذارند ساخته او مثل

لحم/ انبات جهت
شانه اّرة همچون كه باريك اّرة به كه آن يكي بود: وجه دو به استخوان قطع فايده: [٦٧٥]
است] كردن سوراخ ابزار [@كه <برمه> به گردا@گرداستخوان كه آن دوم, ببرند/ باشد @گردان
از پس [يعني بعده بعض[باشد] با متصل آن بعض كه] پي@@در@@پي[بهطوري كنند سوراخها
است ظاهر و بردارند/ و نمايند جدا است سوراخها فيمابين كه روابطها تيز آهن به آن]
سر كه نمايند احتياط قطع در و است/ القطع واجب باشد فاسد كه استخوان از قدر هر @كه
عظم كسر در احتياط طريق و نرسد/ صحيح اعضاي ديگر و سالم گوشت به اّره يا برمه

شود/ @گفته
نيز رسد عضو آن نصيبة به كه خون سبب بدان و بود خبيث و عفن قرحه, كه آن نهم,
قرحه سياهي او, ع[مت و نيابد/ رفتهتّكون عضو و شود مستحيل صديد به و گردد فاسد

كند/ سرايت زود مجاوره اعضاي به او عفونت و فساد و باشد گشاده كه آن و است
و بود وحرارت لذعه قرحه در ا@گر مث[ فاسد; خلط حسب به نمايند بدن تنقية ع�ج:
و سياه قرحه حوالي ا@گر و داد/ بايد صفرا مسهل باشد, سايل زرد رطوبِت و زرد او حوالي
سپيد ريِم و بود سپيدي به مايل ا@گر و سودا مسهل نباشد, شديد حرارت و باشد سخت
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فصد كه دانست بايد و كرد/ بايد فصد بود, حمرت و درد با ا@گر و بلغم مسهل باشد, سايل
هر تنقية او تنقيه از لذا] است[و اخ[ط َمْر@كِب كهخون, زيرا دارد; سود حال همه در

بود/ ردي خلط مناسب بدانچه ُكوشند مزاج تعديل به جمله در و ميشود/ خلط
قدري و عنبالثعلببكوبند و خطمي برگ و كاسني اطراف فاسد, گوشت سقوط براي
مرهم گوشتمترّهل, سقوط بعد[از] و نمايند/ ضماد و آميزند آن در بنفشه روغن و سمن
گوشتسرخ و شود دور بتمامه گوشت فاسد اجزاي باقِي تا نمايند استعمال ومسكه زنگار

گردانند/ ِبْه منبته مراهم به زمان آن گردد ظاهر صحيح
بـاشد ردي و نرم و مترّهل آنجايگاه گوشت كه افتد عضوي در قرحه كه آن دهم,
اندمال موجب كه تجفيف وسخ, و رطوبت كثرت واسطة به پس مستسقي ابدان همچون

نرسد/ حصول به است
متين صحيح و شود دور مترّهل گوشت تا نهند قرحه بر مسّكنه و ا@ّكاله ادوية ع�ج:

گردانند/ ِبْه مدّم[ت به پس گردد ظاهر
سـبب بـدان و دارد تر را قرحه دايم كه باشد بزرگ رِگ قرحه, در كه آن يازدهم,

نبندد/ صورت اندمال
و فصد [از] بعد و نمايند غذا تعديل و بگشايند افتيمون مطبوخ به و ُكنند فصد ع�ج:
ا ِلـمى العـرِق هذا فصُد ُر تُوخَّ ٕاّنما <و ُكنند فصد نيز است قرحه بر كه مذكور رگ اسهال,

در @گر ا زيرا دهند انجام اسهال و فصد از بعد بايد را است قرحه بر كه رگي فصد <همانا ترجمه: /١
م/ كند>/ ايجاد قرحه از بدتر آفتي كنند, فصد را آن بدن امت.ي هنگام و ابتدا

القرحِة>��١/ ِمْن شرٌّ ماُهَو البدِن امت[ِء عنَد kًاّو َتعّرِضها من َيعِرُض
موافق قرحه مزاج به آن مزاج نمايند, استعمال كه مراهم و ادويه كه آن دوازدهم,

مث[: نيفتد;
عـضو قوت و آرد عضو به روي بسيار ماده سبب بدان و گرمي در شود كرده افراط
حمرت ادويه, استعمال به كه است آن تسخين افراِط ع[مت و كرد/ نتواند آن در تصرف

شود/ زياده ورم و التهاب و
دارند/ كار به سرد مراهم و بگذارند ميبرند كار به كه ادويه ع�ج:

ننمايد بدانسببقّوتعضوسستوضعيفشودوجذبغذا افراطشوددرسرديو يا
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سياهيوسختي/ كبوديو استبه قرحه َميUَن عUمتاو, و متصرفبداننگردد/ و
نمايند/ استعمال اسود مرهم ع�ج:

و بود چرك پر قرحه كه است آن او ع[مت و بايد/ كه ج[ئي در شود كرده قصوري يا
باشد/ آويخته آن در مترّهل نرم ردي @گوشت

ساخته آن مانند و وعسل رنگار از كه اخضر مرهم چون التنقيه قوي ادويه ع�ج:
برند/ كار به باشند

كثير و مترّهل رطب قرحه, كه است آن او نشان بايد/ كه تجفيفي در رود قصوري يا
بود/ الّصديد

برند/ كار به باشند ساخته مازو و گلنار از كه القبض قوي مدّملة مرهم ع�ج:
و سازد فاني [و] گداخته را گوشت جلد وحّدت, لذع به كه چيزي شود برده كار به يا
جـ[ قـوت در لذا] [و پنداشته زرداب اّطبا جّهال را گداخته گوشت اين و ندهد بستن
فرق مذاب گوشت و زرداب ميان كه آمد kزم پس ميگردد/ زيادهتر مرض و ميافزايند
وسرخ رقيق ا@گر ميآيد بر قرحه از آنچه كه: است فرقآن و دارد/ باز خطا از تا آيد @كرده
مختلط غليظ چرك با زرد ا@گر و است مذاب گوشت كه دانست بايد بود, لذع و درد با و
و بود بيشتر حرارت و ورم و وجع كه است آن گوشت ذوبان نشان و است/ زرداب بود

شود/ وسيعتر روز هر قرحه
و حّدت هيچ درو كه نرم مرهمهاي و نمايند ترك است استعمال در كه ادويه ع�ج:

دارند/ كار به نبود لذع
شدن مندمل و رسد همي قرحه بر ماده سبب بدان و باشد ممتلي بدن كه آن سيزدهم:
را نوع اين و او/ سي[ن و قرحه در رطوبت كثرت و است بدن امت[ي او ع[مت و ندهد/

آن]/ شدن چركين كثرت خاطر به [يعني وضرها لكثرة گويند; وضره قرحة
تنقية از بعد و نمايند غذا تلطيف و هليله مطبوخ به ُكنند بدن تنقية نخستين ع�ج:

التجفيف/ قوي ادوية به فرمايند قيام قرحه معالجة به تمام
<جالينوس> فقال بود الفساد قوي كه گويند را اkندمال عسر قرحة هر انتباه:خيردينه,
ُهو و بدِنه علي َحَدَثْت أّنها ُيْذ@َكُر َمن اّوِل اليى منسوبٌة القرحُة <هِذِه الفصول>: <شرح في
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م/ است/ شده ضبط <خيران> يكي در و <خيرون> نسخه دو در /١

الطبيُب>/ خيراُن��١

/Fistula; sinus and fistula القانون: قاموس /٢

ناصور��٢ در چهارم: نوع [٦٧٦]
كـه اkندمال عسر كهنه] [يعني متقادمة قرحه كه بدان آمده/ نيز مهمله سين به آن,
وي خاصة [و] خوانند/ ناصور را آن بگذرد روز چهل [او] انفجار يوم از و شود منفجر
گوشِت باطن در او جوانب هرچه از و بود القعر وسيع و ضيق@الفم و الغور عميق كه است
از كه باشد گاه و دهد/ كمتر درد و ُكند سي[ن رطوبت آن از دايم و بود سپيد و سخت
و سركند باز و گردد بند و آيد فراهم او دهن كه بود گاه و شود وخشك بايستد سي[ن
مسمار چه چنان كج و معوج گاه و بود راست و مستوي گاه ناصور جوف و نمايد سي[ن

نشود/ داخل
ميل چون كه است آن وي نشان و كند سرايت استخوان تا ناصور كه باشد گاه فايده:
گاه و باشد/ صفرت به مايل و لطيف و رقيق سايله, رطوبت و يابند در ص[بت كنند اندر
سايله رطوبت و آرد شديد درد آرند در ميل چون كه است آن او نشان و رسد عصب به
ميل چون كه است آن او نشان و رسد رباط به گاه و بود/ مايل سپيدي به و لطيف و رقيق
به گاه و باشد/ سايل سپيد و رقيق رطوبت و نشود محسوس هيچ ص[بت و درد آرند, در
به گاه و ُكند/ سي[ن ناصور از المقدار كثير غليظ خون كه است آن او نشان و رسد وريد
گوشت در كه آن و باشد/ سايل اشقر رقيق گرم خون كه است آن وي نشان و رسد شريان
گوشة ناصوِر و باشد/ سايل رنگ سرخ كدر لزج غليِظ رطوبت كه است آن او نشان بود,
حكاه كما رسد غشا در گاه سينه ناصور و رسد/ مقله به گاه گويند غرب را آن كه چشم

سازد/ فاسد را آن افتد كه عضوي هر در كه است مرضي اين, بالجمله, <جالينوس>/
ناصور يك كه آن ع[مت و باشد/ متعدد دهنهاي را ناصور يك گاه كه دانست بايد
بر كه ا@گررطوبتي كه: است آن است عليحده ناصور واحد هر يا كرده سر جا چند كه است
مختلف ا@گر و است واحد ناصور كه دانست بايد بود, اللون متفق متعدد افواه از ميآيد
و جداست ناصور واحد هر كه دانست توان سپيد, ازديگر و زرد دهني از مث[ بود اkلوان

است/ عليحده يك هر اصل
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گ[ب به را قرحه ازچرك, گشتن پا@ك و زرداب شدن جهتخشك نخستين ع�ج:
آب به خواهند, قويتر ا@گر و بشويند باشند آميخته آن در انگور درخت خا@كستر @كه
و بشويند باشند كرده مخلوط نوشادر و زرنيخ اندك بدو كه صابون آب به يا شور درياي
و مّر و صبر و انزروت از كه اصفر ذرور به و سازند تر شراب به كهنه پنبة شستن, بعد[از]
چنان هم و گذارند قرحه در و آkيند باشند ساخته زعفران و افيون و كندر و اkخوين دم
را فاسد گوشت و نيابد],شكافند بهبودي [يعني نغزنگردد بدينها ا@گر و بهشود/ تا ميكنند
از پس [يعني بعده شود ظاهر سرخ گوشت تا بزدايند حاّد ادوية به يا آهن به او نواحي از
در ا@گر خاّصه است صعب غايت به ناصور, كهشكافتن بدانند و برند/ كار به مدّم[ت آن]

باشد/ شريف عضوي يا عصب قرب

/Creeping ulcers القانون: قاموس /١

ساعيه��١ قروح اندر پنجم: نوع [٦٧٧]

دايممترشح بزرگنياردورطوبتوزردابنيز نبودوخشكريشة استكهمجتمع اوآن
تب,eزم و فاسدسازد/ نيز برجلدوگوشتصحيحرسدآنرا اينرطوبتچون ازوو باشد

است/ اين ازجمله بلخيه وقروح باشدكهخفقانآرد و عفونته/ لشدة است قرحه اين
تـمرهندي آب و انارين آب تعديل, جهت و دهند صفرا مسهل و كنند فصد ع�ج:
و شود سا@كن او حّدت تا سازند ط[ بار چند خمر ُدردي آن] از پس [يعني بعده و خورانند
اقليمياي و كاغذسوخته و ومردارسنگ توتيا آن از پس و سرايتنكند حوالي به او فساد
ط[ شراب به يا سركه به و ساخته نرم ماميران و نحاس بوتة تراب و نحاس تراب و نقره

سازند/ بزغاله و مرغ گوشت به اسباناخ و وزرشك سماق و غوره آش غذا, و نمايند/
پديد آن بر بگدازند را مس چون كه مانند خا@كستر است چيزي نحاس تراب فايده: [٦٧٨]
منع و قروح اندمال و تنقيه و تجفيف در او و ميبرند كار به گران شيشه را آن و ميآيد
آن در مس كه گلين بوتة از است عبارت نحاس, بوتة تراب و است/ اkثر شديد انتشار

ميگذارند/
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/Phagedenic ulcers القانون: قاموس /١

متا@كله��١ قروح در ششم: نوع [٦٧٩]

تعديل انار آب يا ساده سكنجبين شربت به و دهند صفرا مسهل و كند فصد ع�ج:
مورد آب به خرقه يا گذارند سرد آب در را عضو و چسبانند قرحه گردا@گرد زلو و نمايند
اين و دارد نفع ممزوج بهسركه شراب و نهند آن بر كرده سرد برف به و ترساخته يا@گ[ب
گل و حماض برگ مورد, برگ گل, تخم ترش, انار پوست مقشر, عدس است: مفيد ضماد
زيتون برگ و جو آرد و الحمل لسان برگ و نمايند/ ضماد سركه به بيخته و كوفته ارمني,
ا@گر و پخته/ شراب به حماض برگ وكذلك است/ سودمند كردن ط[ گ[ب به كوفته نرم
عضو به او فساد اثر تا نمايند متقّرحه عضو قطع تيز دواي به يا حديد به نشود, به بدينها

نرسد/ دل به و ديگر

دفع بدن ظاهر به طبيعت كه سوداوي سوخته خون از كه قروح در هفتم: نوع [٦٨٠]
گردد/ حادث @كرده

و سردهد آن] از پس [يعني بعده شود ظاهر كبار بثور نخستين كه است آن او ع[مت
كه اوست خاصة و داغ اللونهمچونخشكريشة رمادّي و سياه آرد وخشكريشه كند ريم

افتد/ روي در بيشتر و كند كمتر درد
در و نمايند/ سودا اسهال ماءالجبن و غاريقون و افتيمون مطبوخ به و كنند فصد ع�ج:
و اسطوخودوس و افتيمون و سياه و كابلي هليلة است: اkثر قوي سفوف اين سودا نفض
اسهال, و فصد از بعد و سازند سفوف بيخته و كوفته هندي نمك و گاوزبان و بسفايج
از كه احمر مراهم آن از پس و بكشد عضو نفس از سوخته خون تا فرمايند علق ارسال

نمايند/ استعمال باشند ساخته زيت و سركه و چوبه زرد و مردارسنگ
الم و گردد قرحه پس شود ظاهر سرخ @بثرة نخستين سر جلد در كه باشد گاه فايده:
زير كه است محترقه دموية غليظة بخارات او, سبب و سازد/ بيقرار چه چنان آرد شديد
آيد/ برون و بسوزد را حجاب ناريت, غلبة از و گردد متمكن است قحف بر كه حجابي

كرده كسب ناريت او بعض كه مستكّنه غليظة ابخرة آمدن بر سهولت جهت ع�ج:
كنجد روغن به و كوفته كه كاسني اطراف چون ملّينه چيزهاي ميكند, خروج عزم [و]



آرد قدري ضماد درين ا@گر و دردنكند و بخار آيد بر زود تا نمايند ضماد باشند جوشانيده
و درد تسكـين بـراي آن] از پس [يـعني بعده و باشد/ بهتر فرمايند اضافه خطمي و جو
روغن به قنبيل و حنا برگ و توتيا و ومردارسنگ گذارند كافوري مرهم قرحه اندمال
سهولت و غليظه ابخرة تحليل براي دارد سود استحمام و است/ مرهمينيك سرشته @گاو

است/ جمله ازين رطب تكميد و او خروج
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ضربه و سقطه اندر فصل[شانزدهم]: [٦٨١]

است: گونه چند او
نباشد/ هيچ خون نزف و اkتصال تفرق و تب و گرم ورم وي با كه آن يكي, [٦٨٢]

و سرو برگ و اقاقيا و ارمني گل و مغاث ُچون ُكند محكم را عضو كه چيزي ع�ج:
الشرط مع كنند حجامت فيالفور آنجا ا@گر و نمايند ضماد آس آب به مقشر ماش و صبر

دهد/ تمام نفع
بود/ همراه] [يعني يار نيز تب و گرم ورم كه آن دوم, [٦٨٣]

و ماميثا و ارمني گل و مقشر عدس و سرخ گل و نهند محاجم يا كنند فصد ع�ج:
نخود و برنج و ماش و دهند مبّردات تب, حرارت حسب به و نمايند ضماد فوفل و صندل
و وفوه جزء يك ريوند, عضو, تقويت جهت تب, زوال [از] بعد و فرمايند غذا عدس و
نقوع به درم چهار تا درم دو از بيخته و كوفته جزو نيم هريك از گلمختوم, و منّقي لك

آرند/ عمل به شد گفته اّول در كه ضمادي و بنوشانند نخود
مع و دارد تمام نفع خلع و وهن و كسر در ماليدن, و خوردن خالص موميائي فايده: [٦٨٤]

ميسازد/ سا@كن را سقطه و ضربه درد بالخاصيت هذا
افتد/ سر بر كه آن سّوم, [٦٨٥]

و ا@كحل يا قيفال [از] كنند فصد زودي به افتد, سر بر قوي ضربة و سقطه هرگاه ع�ج:
گل روغن و گ[ب و سازند نرم را طبع فوا@كه نقوع به و نرم حقنة به آن] از پس [يعني بعده
قدري و آب در انار پوست و گلنار و آس برگ و مالند سر بر زده درهم سركه اندك و
الّزريره قصب و وسك نمايند/ ط[ و آميزند آن در كرده نرم عود اندك و بجوشانند سركه
خورانند; مرغ سر مغز ضربهبگذرد, وقوع از روز سه [و]چون دارد/ عمل همين شراب با

حجبه/ من العارض النزف يقطع و الّدماغ يقوي يغتذي ما مع فانها
انـدرون از رگـي سـبب بدان و افتد صدر و سينه بر ضربه يا سقطه كه آن چهارم, [٦٨٦]

آرد/ خون نزف و بشكافد
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شربتي بيخته و كوفته برابر اجزا ولك, سياوشان ارمني,خون گل گلنار, كهربا, ع�ج:
اضـافه افيون نخود نيم مقدار شود ضرورت ا@گر و سماق نقوع يا خرفه آب به درم دو
بردوا باسليق فصد بود, امت[ بدن در ا@گر و دارد/ باز را خون حال در دهند, تنها يا نمايند

دارند/ مقدم
سازد/ منشق رگي و شود واقع معده بر كه آن پنجم, [٦٨٧]

استعمال ضماد اين و خورانند سرشته گلقند با كهربا و بسد و ُكنند بدن تنقية ع�ج:
و صـبر زعـفران, درم; پـنج يك هـر از سـنبل, و آس مصطكي, سرخ, گل اقاقيا, نمايند:
كوفته و بهخوردن و سيب و سازند/ ط[ لسان@الحمل آب به درم يك يك هر جوزسرو,

دارد/ سود نهادن معده بر
افتد/ برجگر ضربه و سقطه كه آن ششم, [٦٨٨]

[همه درم, سه يك هر طباشير, و مغسول درم;لك پنج يك هر فوه, و ريوند ع�ج:
دوا اين و بدهند/ بهسكنجبين و كاسني عرق با گ[ب به مثقال [و]يك بيخته و كوفته را]
درم; هفت جو, آرد درم; پنج يك هر بنفشه, گل و سرخ گل سپيد, صندل نمايند: ضماد
نبود, جراحت ا@گر و سازند/ ضماد گل روغن و گ[ب به درم, نيم كافور, درمي; زعفران,
دو درم;kدن, سه آس, درم; دو هريك دارچيني, و مصطكي سنبل, درم; پنج گل, @گلسرخ
نمايند/ ضماد و آميزند هم به [را] جمله و سازند حل خيري يا گل روغن به را kدن درم,
نفعي جّ[ب يا ريوند وخوردن است/ ضمادنيك برابر اجزا مورد و ارمني گل و مغاث و

دارد/ عظيم
سازد/ منفسخ را آن و افتد عضله بر كه آن هفتم, [٦٨٩]

باز انصباب از كهخون آن از بعد و نمايند ضماد يافته ذ@كر كه رادعات نخستين, ع�ج:
و پـودينه و خطمي برگ و يابس زوفاي و كتان تخم و ا@كليل و بابونه طبيخ به ايستد,

سازند/ ضماد كوهي پودينة و رطب زوفاي و جو آرد و نمايند تنطيل مرزنگوش
در تفرق خواه افتد; عضله وسط در كه اتصال تفرق از است عبارت عضله, فسخ فايده: [٦٩٠]

جا/ چند خواه بود يكجا خواه عرض, در خواه بود طول
بعضديگر از او اجزاي بعض سبب بدان و افتد عصب بر ضربه و سقطه كه آن هشتم, [٦٩١]

گردد/ متباعد
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گل درم; ده ماش, آرد دارد: نفع دوا اين و نمايند ط[ درد مسّكنات نخستين, ع�ج:
و گ[ب و باران آب به نيم, و درمي هريك وسك, زعفران و صبر نيم; و درم سه ارمني,
عصب @بر ريختن از ماده كه آن از بعد و نمايند/ ط[ و بسرشند سوسن يا گل روغن اندك
تحليل به باشد آنجا در كه ماده تا برند كار به بود تحليل و ارخا درو كه چيزي بايستد,
و نرگس روغن تدهين و است ا@كليل و بنفشه و خطمي تضميد كارآيد, بدين آنچه و رود/

اقحوان/ و شبت
وثي و وهن احداث و ُكند ُسست را آن و مفصل بر ضربه و سقطه شود واقع كه آن نهم, [٦٩٢]

نمايد/ آن در
عـصابه بـه و گذارنـد آن بر سائيده باريك آس و مالند مفصل بر گل روغن ع�ج:
يكجا كوفته دو هر خرما و گويند دنبه پارسي به كه اليه كه بدانند و معتدل/ بستني بربندند
مـاندگي و اعـيا و مـفصل صـ[بت ازالة و دارد تـمام نفع باب اين در بستن و نهادن بر

مينمايد/
آيد/ پديد عصب در ص[بت و التوا ضربه, و سقطه از كه باشد گاه فايده: [٦٩٣]

يا داخليون [مرهم] چون نمايند; ضماد بود ص[بت ملّين و التوا مزيل چه هر ع�ج:
به فرفيون و وقنه اشق با سرشته ميفختج به مرو تخم و خطمي بيخ يا گداخته آب به مقل

بست/ توان كار به ص[بت ضعف و قّوت حسب به يك هر كرده ممزوج زيت دردي



به يا يعنيتازيانه سياط به را او كه كسي تدبير اندر فصل[هفدهم]: [٦٩٤]
باشند چوبزده

شود/ متفرق هم از پوست زير او گوشت سبب بدان و
بعد و بنشيند خود جاي به هم گوشت اجزاء تا پاي به يا دست به كنند پخش ع�ج:
چون هر و پيچند مضروب محِل آن بر و ُكنند سرد و كتان خرقة بگيرند لحم, استواء [از]
و تبريد و درد تسكين جهت كردن ط[ اسفيداج مرهم و سازند/ متبّدل گرمشود, @كهخرقه
گوشت, استواء [از] بعد كه است آن ع[ج بهترين و دارد/ تمام نفع عضو تشديد و توثيق
مضروب عضو آن بر و باشند كرده جدا او گوشت از لحظه همان كه گوسفند پوست بگيرند
ساعٍة من الكبِش جلدُة أِخَذ <ٕاْن <جالينوس>: قال بدارند/ آيد شدن كهخشك تا و پيچند
ُيبِرٔيُ ٕاّنه حتيى شيٍء كِل ِمن أ@كثُر نفُعه ُيْجَلد, ن ممَّ الضرِب موضِع علي فيوَضُع ُيسَلُخ حيَن

بـر و بكـنند فـورا را بريدهاند سر تازه كه گوسفندي پوست هرگاه ميگويد <جالينوس ترجمه: /١
يك در را ضرب اثر حتي و است بهتر چيز هر از بگذارند, خورده كتك كه كسي ضرب محل

م/ ميدهد>/ التيام روز شبانه

محتبس [و] بميرد پوست زير خون ضرب سبب به كه آنجا و ليلٍة>��١/ و يوِم في الضرَب
ي>/ ُيجلِّ و يحّلل الفجُل و ُن ُيليِّ الخبَز <kّٔن فرمايند; ضماد ترب و نان مغز كه بايد @گشته,
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والوهي الوهن و الوثي و الخلع و الكسر في فصل[هجدهم]: [٦٩٥]

قسم: چهار بر است مشتمل فصل, اين

/To break; fracture القانون: قاموس /١

كسر��١ در اّول: قسم [٦٩٦]
اجزاي در تفرق ا@گر درآيد مي نظر به وشكستگياستخوان است شكستناستخوان آن,
باشند, شده جدا اندكتر ازيكديگر اجزاءاستخوان و بود كمتر تفرق ا@گر اّما بود/ بيشتر او
لمس/ به شود محسوس انخفاض و ارتفاع مالند آنجا بر دست چون كه است آن او نشان

سـر دو هر تا م[يم گونهاي] به [يعني نهجي به بِكشند را عضو امر, اول در ع�ج:
به عضو چون و برند او جايگاه به را جزوي هر و را آن كنند راست و آيد برابر استخوان
الربَط <kّن سختي; و نرمي در بود متعدل كه بستني بربندند عصابه به آيد اصلي هيئت
ٕابطاء عند ُيؤّدي ّما كثيرا و للغذاِء قابٍل غيَر المجاري و المسامِّ ضيَق العضَو يجعُل الّشديَد
و يحفُظالمجبوَر k الرخُو الربُط و َقطِعه الي حينئٍذ يضطرُّ و نه تعفُّ و العضِو موِت ٕالي الَحلِّ

به گشودنش دير بسا واي ميبندد آن در را غذا ومجاري سوراخها عضو بستن <محكم ترجمه: /٢
كه گونهاي به را عضو هم سست وبستن شويم/ آن قطع به وناچار بيانجامد آن وتعفن عضو مرگ

م/ نميدارد>/ نگه بخورد جوش طبيعي حالت در

راست معتدل كشيدِن به آن از بعضي ا@گر و الطبيعي>��٢/ شكِل عليى ينَجِبَر حتي َيضبُطُه k
آن/ در است عظيم خطر بيم و نكنند مبالغه كشيدن در و بگذارند چنان هم نشود,

آنجا از نخستين و عضومكسوربگيرند حسب به طويل عصابة كه است آن بستن طريق
kبا طرف به آن] از پس [يعني بعده مرتبه] سه كرت[يعني سه پيچند در است @كهشكسته
به آن از پس كرت چهار پيچند كسر نفس بر باز و بستانند ديگر عصابة و روند هم@چنان
از كه نوع بدين بندند نيز سّوم عصابه بود, عظيم كسر ا@گر و آيند فرود پيچان پائين طرف
كه العضو اسفل تا و كنند شروع پيچيدن است اولي عصابة منتهاي كه آنجا از عضو باkي
بايد عضومحكمتر نفس بر عصابه كه دانست بايد و آيند/ فرود است ثاني عصابة نهايت



٥٧٧ الوهي و الوهن و الوثي و الخلع و الكسر هجدهم: فصل . امراضمتفرقه

پست بعضي و بلند بعضي باشد همواره عصابه و ندارد/ باز غذا تا نرم مادونها بر و پيچند
پهلو و سينه عصابة بايد;چنان@چه عضومكسور مقدار به عصابهها پهناء و عرض و نشايد
چهار يا انگشت سه مقدار ساق, و ساعد عصابة و بيش و كم يا بايد وجب يك عرض به
رفادهها بود پست و كاوا@ك كه جا هر عصابهها, بستن از بعد و القياس/ هذا علي و انگشت
و عصابه و نماند فراز و نشيب جا هيچ و شود برابر و مستوي عضو تمام كه نوعي به @گذارند
و بندند بر تخته به رفايد وضع [از] بعد و نرسد/ آسيب را عضو تا باشد پا@كيزه و نرم رفاده
چون نرم چوب از تخته و اوست/ مفرد جبيره و گويند <جباير> تازي به [را] تختهها اين
آنجا از را تخته ليكن گردد ملزم تانيك ساخت بايد همواره و آن امثال و بيد و انار ُچوب
چار هر از تخته و است/ بهتر ُپردارند و غليظ اندكي ا@گر ميشود واقع كسر نفس بر @كه

نمايد/ مكسور محافظِت تا نهاد بايد جانب
و نبود مانعي ا@گر كنند فصد ورم, از بودن ايمن جهت فارغشوند, جباير بستن از چون
مـزّورة غـذا, بـهترين و فـرمايند/ تدبير تلطيف و نمايند نرم [را] طبع خفيف مسهل به
عـظم استقامت جهت ج[ب در ارمني گل مثقال يك خوردن و است/ مرغ چوزههاي

است/ اkثر سريع نيز پارسي موميايِي و دارد/ تمام نفع مكسور
افتد ضرورتي مگر گشود نبايد روز سه يا روز دو از پيش را جباير كه بدان ا@كنون
صورت درين كه آرد شديد خارش يا شود ُسرخ الّرباط مادون و كند بسيار درد چه چنان
بيمار كه تا بدارند هوا در زماني و بگشايند را عضو باشد كه وقت هر است kزم @گشادن
تا نمايند تنطيل نبود الحرارت مفرط كه گرم نيم آب دهد, رنج خارش ا@گر و يابد/ راحت
در را عصابهها استراحت, [از] بعد و شود سا@كن حّدت و رود تحليل به لّذاعه رطوبت
را عضو كه است آن غيره و گ[ب نفع و بربندند/ باز كرده سركهتر و گل روغن و @گ[ب
متغير گوشت و جلد كهرنگ باشد گاه و دارد/ باز را لّذاعةحّكا@كه فض[ت و دهد قوت
بود, اين حال هرگاه و بگشايند بند كه آيد حاجت سبب بدان و خيزد بر پوستها و @گردد
و بگذرد روز هفت كه آنجا و ُكنند/ كفايت رفاده و عصابه ربط به و بست نشايد تخته
در كه بايد زايلشود, غريبه عضوحرارت از ايضا و نيايد پديد عارضةديگر آن جز و درد
أضبُط الشديَد الّربَط <kّٔن بندند; سابقمحكمتر نسبت به يعني ُكنند; سختي عصابهها بستن
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خـوردنش تكـان مـانع و مـيدارد نگـاه ثابت را شكسته عضو بهتر سفت, بستِن <زيرا ترجمه: /١
عضو در روم يا خارش حدوث احتمال كه داد انجام بايد صورتي در را كار اين البته كه ميشود

م/ نباشد>/

و الورِم>��١/ و لحّكِة ا من الوقِت هذا في اkٔمِن حصوِل مع أحفُظ و َيُزوَل أْن من للمجبوِر

ضماد: نهد/ بر آس آب به بيخته و كوفته اقاقيا, و ارمني گل مغاث, عدس, است: اين جبر ضماد /٢
بسرشند مرغ تخم سپيدة به بيخته و كوفته ارمني, گل و سرخ گل اقاقيا, سپيد, خطمي مّر, صبر,
نمايند/ مخلوط سرو برگ و @كليل ا و مرزنجوش شود, سخونت زيادتي به حاجت @گر ا و برنهند و

جبر��٢ اضمدة و روز پنج يا روز چهار از بعد مگر گشود نباشد جبيره صورت اندرين
گذاشته [را] اغذيه وقت[تماِم] درين يعني فرمود; بايد تدبير تغليظ و نمود بايد استعمال
و كله چون استواريشكسته; جهت داد بايد لزجه غليظة تنها]اغذية و كرده رها [يعني

است/ مفيد نيز مرغ بيضة زردة و آن/ امثال و گاو بطون و هريسه و پايچه
هر در و بست بايد ُسست عصابة است, دشيذ انعقاد هنگام كه مرض اواخر در فايده:
شدن ومتكون ميسازد منضغط را دشيذ بستن سخت كه زيرا ُكنند; ُسستتر بندند كه بار
اين خواه شود; ظاهر خون رفاده و عصابه بر كه است آن دشيذ انعقاد نشان و نميدهد/
قوي حركت را عضو هرگز نشود, سخت دشيذ كه مادام و ترشح/ به خواه آيد نزف به خون

م/ ميكند>/ جا جابه محلش از و ميجنباند را عضو آن حركت, <زيرا ترجمه: /٣

و بريك را عضومكسور چنان هم و َمْوِضِعه>��٣/ عن وُتِزيُله تُزِعُجُه الحركَة <kّٔن ندهند;
حركت از عضو و بماند سان همان شده سخت عض[ت و اعصاب كه ندارند نهاده تيره
صحت كه تا داد بايد حركت اندك اندك ظهوراستحكام, [از] بعد بلكه نمايد; عصيان
استخوان كه افتد گمان ا@گرچه كرد نبايد شتاب تخته برداشتن در وكذلك نمايد/ رو @كلي
[يعني كوز عضو سبب بدان و باشد نشده محكم دشيذ كه است ممكن كه زيرا شده; بسته

داشت/ قايم را او كه جباير نابستِن از گردد @كج]
ليكن نرسد; مضرتي هيچ و دارند بسته جباير روز بيست يا روز ده كه باشد بسيار
لحم حال و جلد لون در ا@گر تا باشند ميگشوده روزي چند در كه است آن اصوب و احوط
روز پنج از بيش تخته, كه گويد ذخيره> <صاحب و پردازند/ او تدارك به يابند, تغيري
عضِو هرچه و كند/ توّلد بزرگ آفتي يا شود كوز عضو كه ترسند كه آنجا مگر نهاد نبايد
بـايد گوش و نهاد بايد بيشتر رفادهها ليكن بست بايد ديرتر تخته بود, بزرگتر شكسته
بست بايد زودتر افتد, تختهخوفي نابستِن در ا@گر و نباشد/ آويزان و جنبان عضو, تا داشت
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باشد/ اّول روز چه ا@گر
جز اطفال غير در پس طفوليت; سّن در مگر هم با نرويد باز استخوانشكسته انتباه: [٦٩٧]
از دهنده] التحام چيزي [يعني لحامي خالقها, باذن آنمكسور, حوالي بر كه نيست اين
او صاحب كه است kزم پس دارد; رامحكم شكسته آن و دشيذ همچون برويد غضروف
و قويه حركات بپرهيزد;چون دهد تحليل را دشيذ و ماده و كند لطيف را چهخون هر از

آن/ امثال و گرم هواي و خشم و متعبه جماع
بعضي در را نرد كه بايد بود, همراه] [يعني يار ورم كسر, با كه آنجا دانست ببايد [٦٩٨]
و شود/ زايل آماس كه تا بدارند نابسته چنان هم و نمايند ط[ كرده حل سرد عصارهاي
كه تا گشود بايد بار دو روزي بلكه روز هر و بست بايد نرم غايت به ببندند, را آن ا@گر
گوشت[هم] كسر, با كه آنجا و است/ كسر تدبير چه آن آرند عمل به پس شود دور ورم
خون و زنند شرط شده] كوفته گوشت [يعني مرضوضه لحم بر كه بايد باشد, شده @كوفته
بايد بود, مع@الجراحت كسر آنجا@كه و ماند/ محفوظ تا@كل و تعفن و فساد از تا آرند برون
به و دارند برهنه جراحت[را] يعني دارند; دور جراحت جايگاه از را تخته و رفاده @كه
<صـاحب قـال و بـود/ موافق كه شكلي بر بندند و گذارند بر تختهها و رفاده او حوالي
و الُعليا َشفِة عنَد الجرِح فِم عليى عصابًة َيُشدُّ َبْل الجرح فَم ُيَغطِّي k> الع[مات>: و اkسباب
عنه َيخُرُج و الدواُء اليه لَيِصَل أعليى اليى ُب يورَّ و فليى السُّ شفِة عنَد وأخريى أسفَل اليى ُب ُيورَّ

قسـمت در آن دهانة بر پارچهيي بلكه ببندند را زخم دهانة نبايد ميگويد: <سمرقندي ترجمه: /١
لبة نزديك هم يكي و برده پائين سوي به تقاطعي نحو به و كرده محكم زخم با6ي لبة به نزديك
به دارو اثر و] بماند باز زخم [دهانة تا ميبرند با6 سمت به تقاطعي صورت به و زخم پائين

م/ شود>/ خارج آن از هم زرداب و چرك و برسد زخم

دهن بر و ماند محفوظ درد از تا بست نبايد سخت [را] جبيره و عصابه و ديَد>��١/ الصَّ
دهد/ پناه هوا اصابت و ورم از هم و بمكد زرداب تا ميدارند كهنه پنبة جراحت,

حسب بـه گشـايند هـمي ميان در روز يك يا روز هر بايد] [را رفادهها و تختهها
حدوث خوف ا@گر و فرمايند/ تدارك يافت ذ@كر كه ذرور و مرهم به را جرح و حاجت
باز آماس تا نهند جراحت حوالي نموده, سرد و كرده گ[بتر و سركه به رفاده شود, ورم
نباشد/ عفونت بيم تا تابستان در خاّصه دارند دور جراحت از مرهم حالت, اين در و دارد/
بايد بود, ضروري او باkي تخته گذاشتن كه باشد محّلي در يا باشد بزرگ جراحت ا@گر و
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جراحت به كه نوعي به گذارند تخته آن باkي و نهند رفاده جراحت طرف دو هر @كه
بر عصابه پس برآمد, توان آن از زرداب و ريم و آورد توان آن در مرهم و نرسد آسيب
مكسـور, عـضو از كـه آنـجا و نرسد/ زخم به گرم و سرد هواي و مگس تا پيچند تخته
بـر سـاخته بـاريك صبر و اkخوين دم و كندر و مّر كه بايد كند, سي[ن خون مجروح
آن سازند مايل kّا و زنند رگ مخالف طرف از بود, پرخون بدن ا@گر و پرا@كنند/ جراحت

باشد/ اسرع دوا اثر تا آن امثال و مخالف جهت ربِط به را
نيامده برون شكافته را پوست اّما خيزد وي از شاخهها و بشكند استخوان كه آنجا
آيد آوازي ازو گردانند آن بر دست چون كه است آن او نشان بود, پوست زير در و باشد
و پستي احساس kّوا باشد شده ريزه بسيار استخوان كه شرطي به خشخاش آواز همچون
رفق به نخستين كه است آن چنينمكسور اين تدبير و است/ وي شاهد عضو اجزاء بلندي
نرم آن] از پس [يعني بعده دست[و] از نشانند خود جاي به را مذكور شظاياي تدريج, و
اص[ح به و آرد شديد درد و خيزد بر ازاستخوان پارهيي ا@گر و نيارد/ شديد درد تا بربندند
جدا استخوان از شاخها اين ا@گر پس بشكافند; را موضع آن كه بايد ننشيند, جاي به دست
آيد/ گفته چنانچه نمايند قطع باشد, پيوسته ا@گر و آرند برون [و] @كشيده را] [آنها بود,
ع[ج به او, اص[ح بعد[از] و آرند برون ريزهها تمام باشد, شده ريزه ريزه ا@گراستخوان و

پردازند/ كسر تدبير و جرح
اندازة به كنند سوراخ را نرم نمد كه است آن مكسوره استخوان شظاياي قطع طريق
باkي آنشكل بر هم پوستي پس آيد برون نمد سوراخ از شظيه تا گذارند آنجا بر و شظيه
چه چنان رفق به نشانند فرو و برنهند دست و آرند برون نيز ازين را شظيه و گذارند نمد
و تيز و بايدباريك اره كار, اين جهت و ببّرند/ اصل از را او و برسد شظيه اصل به ِمنشار

باشد/ شانهسازان ارة از لطيفتر
[و زده سوراخها كردن] سوراخ ابزار [يعني <برمه> به [را] استخوان مجّبران, بعضي
ممكن كه زيرا نبود; خالي خطر از اين و شد/ گفته قروح در چه چنان نمايند قطع سپس]
اذيت بود او قريب كه شريف يا سالم عضو به و گذرد در استخوان از برمه سر كه است
اندازه از برمه سر تا دارند استخوان زير نرم صفحهيي كه است آن درين احتياط و رساند/
را برمه آيد ميسر منشار به قطع كه تا بالجمله, نباشد/ خطر از خالي نيز اين و نرود برون
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نفرمايند/ @كار
شود بسته روز ده در بيني چنانچه نهادهاند, معتادي را عضومكسور هر انجبار فايده: [٦٩٩]
چهل يا روز سي در ماند بدان چه آن و ساعد استخوان و روز بيست در پهلو استخوان و
بدانند و گردد/ بسته ماه چهار يا ماه سه در كه باشد [و] روز پنجاه در ران واستخوان روز

نباشد: خالي حال دو از نشود, بسته عظم و گذرد در انجبار معتاِد چون @كه
كه است آن او تدبير و نمايد دشيذ انعقاد منع كه بود آنجا در فاسد مادة كه آن يكي,
و شود گرم كه محل آن تا بمالند دست كف به و تدريج به بخارند ناخن به را موضع آن
و آيد بدانجا قوي صالح خون و پذيرد تحليل آنجاست در كه ضعيف فاسد وخون بد مادة

سازد/ به طريق بدين نيز را البرء عسر ريشهاء ديگر و نمايد/ دشيذ انعقاد
آب چه چنان است; اقسام آن و نميشايد انجبار در كه آيد وقوع به عملي كه آن دوم,
اسـتحكام از پـيش را عضو و گشادن زود زود [را] بند و ريختن مكسور عضو بر بسيار
خون كه لطيف طعامهاي و بستن سخت يا ثقيل و بسيار عصابة و رفايد و دادن حركت
است جمله اين از نيز غذا تقليل و نباشدخوردن دشيذ تعّقد قابل و شود توّلد وي از لطيف
انجبار ديري و بطو اسباب از شد گفته كه همه اين ماندن/ عضوي در استخوان پارههاي و
و غذا قلت كه آنجا آن] از پس [يعني بعده است سبب ازالة و ترك وي, تدبير و است
تكـميد مكسور عضو بر غذا, جذب جهت و دهند مغّلظه اغذية باشد, سبب او لطافت

@كنند/
لزج اينان خون كه زيرا ميبندند; دير مزاج, وخشك صفراوي مردم استخوان انتباه: [٧٠٠]
چه هر آن امثال و وكعك پايچه و هريسه العظم, طعاممكسور كه اينجاست از و نباشد

ساختهاند/ مقرر باشد لزج و غليظ
باقي آنجا در ص[بت و تعقد شود, بسته چون شكسته استخوان كه باشد گاه فايده:
به قريب ا@گر نمايد;خاصه منع اعمال وا@كثر ازحركت و دهد ايذا تعقد كهآن باشد و ماند
ضروري او ازالة نيز است وي kزم هيئت قبح كه آن از ندهد, ايذا ا@گر و باشد/ مفاصل

است/
قطعهيي كه بايد انعقاد, به بود العهد قريب و باشد نشده متحجر تعقد آن ا@گر ع�ج:
به كه تا بندند محكم قويه رباط به و گذارند آن بر بود عاصر و قابض كه ادويه با سرب
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و مغزها و كهچربيها بايد انعقاد, از بود بعيد@العهد و باشد شده ا@گرمتحجر و رود/ تحليل
و دارد/ نفع گرم آب به تنطيل و شود/ نرم تعقد كه تا نهند ص[بت بر مرهمها و روغنها
آن مانند و مقل و اشق و وجاوشير قنه و لبني است:بگيرند سودمند تليين جهت ضماد اين
و نمايند/ استعمال و آميزند نبيذ به و نمايند حل مرغ و بط چربي و گرم روغنهاي به و

الزيت/ عكر خاصه باشد بهتر نمايند داخل آنها ُدردي روغنها جاي به ا@گر
كه خواهند و گردد كوز بستن از بعد يا شود بسته كج] [يعني كوز استخوان ا@گر فايده: [٧٠١]
ذ@كر تعقد در كه ملّينه ادوية به نخست كه است آن او تدبير بندند, راست و بشكنند را آن
دنبة و نشستن آْبزن در و ماليدن زيت روغن ُدرديِّ و دنبه و گردانند/ نرم را آنجا يافت
در كردن, ضماد انجير بيد تخم مغز و دانه پنبه مغز و بادام مغز و پسته مغز و @گداخته
و دهند جنبش را عضو گردد, نرم دشيذ هرگاه بالجمله, دارد/ تمام اثر تعقد و دشيذ تليين
كنند رعايت نيز را آن شود, جراحت ا@گر و بندند/ بر كرده راست و بشكنند را استخوان
به خود بكشند, و بايد چه چنان ُكنند نرم را عضو چون باشد بسيار و شد/ گفته چه چنان
عظم استواي طريق بدين كه تا و باشد/ اسلم اين, و بشكنند كه بيآن ميآيد جا به خود
بندند بر چونشكسته, و آفات/ الّتكسير في kن نشوند; شكستن پي در زنهار آيد, ميسر

نگردد/ كوز باز كه ورزند احتياط [و]

/Dislocation القانون: قاموس /١

َخلع��١ در دوم: قسم [٧٠٢]

ميانجي به است مركب استخوان ديگر با آن در كه حفره از استخوان كه است آن او
و آيـد/ بـرون حـفره آن از بـتمامه مفصل يافتهاند], تركيب هم به آن توسط به [يعني
ظاهر فاحش گوي و مغا@ك مفصل, در و شود متغير عضو شكل كه است آن وي ع[مت
او مشابه كه جانب عضوديگر به را عضومخلوعه وچون گردد باطل بندگاه حركِت و شود
ا@گر اّما تمكن/ و واعوجاج استقامت و قصر و طول در باشد پيدا تفاوت ُكنند, قياس باشد
بّين; تفاوت ظهور عدم جهت است مشكل آن معرفت باشد, ران و بازو مفصل در خلع
و الّنّتُو k و بّينًا ظهورًا اkٕعوجاُج فيه kَيْظَهُر و اkٕبِط في َيْدخُل انخَلَع اذا العضِد رأَس <kٔنَّ
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خلُع عليه ِقْس و اkٔخِت/ بيَن و بيَنه مخالفٍة k@كثيُر و الحركاِت جميِع فقُد k و الغوُر k

در چنداني كجي لذا و ميشود وارد بغل زير در رود, در جا از بازو سر وقت هر <همانا ترجمه: /١
حركات همة كه نيست هم چنين و نميرود فروهم و نميشود هم برآمده و نميشود آشكار آن
خلع است همينطور و نميشود/ معلوم ديگر بازوي با آن در چنداني تفاوت و شود باطل آن

م/ ران>/ مفصل

الورِك>��١/ مفصِل
جدا جدا نوع به چه چنان است عليحده تدبيري و ع[متي را عضو هر خلع بالجمله,

را/ انواع جميع است مشتمل كه كلي ع[ج ذ@كر [از] بعد آيد @گفته
جانب به الم سبب به ماده كه وترسند نبود مانعي و شود منخلع عضوي هرگاه ع�ج:
يك و باشد متصل عضو بدان كه رگي خاصه كنند, فصد نخست ريخت, خواهد عضو آن
ترنجبين و شنبر خيار فلوس به را طبع و بخورانند گ[ب و قند جّ[ب در ارمني گل مثقال
روغن به مزّوره غذا, و بگشايند/ باشكرآميخته فوا@كه آب به يا لب[ب آب و تمرهندي و
مرّكب يا است بسيط خلع كه ُكنند نظر پس ماند محفوظ آماس و تب از تا فرمايند بادام
را آماس و جراحت و قرحه نخست بود, مركب ا@گر قرحه; به يا آماس به يا جراحت به
در ا@گر اّما بود/ بزرگ بندگاه در خلع ا@گر خاصه را; خلع آن] از پس [يعني بعده كنند ع[ج
ورم و جراحت به و برند باز جاي به بيدرد, شود باز جاي به آساني به كه بود عضوي

نگردند/ ملتفت
راستا بجنباند اندك اندك بهآهستگي را عضو آن كه است آن بردن باز جاي به تدبير
آوازي بنشيند, جاي به كهچون باشد بسيار و نشيند جاي به تا تدريجبكشند به پس چپا و
خود موضع به عضو كه آن از بعد و يافت/ قرار خود محل به كه ُكنند معُلوم بدان كه @ُكند
را عضو و بگشايند بند آرد, شديد درد بستن از ا@گر اّما نيايد; بر باز تا بربندند را آن رود,
كه باشد بيم كه زيرا بندند; بر خشك خرقة به كه نشايد و احتياط به بدارند چنان هم
برگ آب به ارمني گل و مغاث كه است آن اوليتر پس كند; تولد آماس و شود گرم آنجا
مورد برگ آب به جو آرد و بربندند/ ساخته سرد و آkيند بدان خرقه و بسرشند مورد
ضمادي نيز مورد آب به جو آرد و بندند/ بر ساخته سرد و آkيند بدان خرقه و بسرشند

نپيچند/ زياده كرت چهار سه از و بست نبايد سخت [را] عصابه و است/ نيك
و گـوشت آن كـه بايد شود, جدا نيز پوست و گوشت خلع, و كسر در هرگاه فايده: [٧٠٣]
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را استخوان تا دهند داغ كرده گرم زيت روغن به را جاي آن و ببّرند [را] شده باز پوسِت
و پوست و افتاد سنگي دوش[او] بر را مردي زماني در كه آوردهاند چنانچه نسازد; فاسد
ُمجّبري آمد, بيرون جاي از ترقوه و گشت برهنه بازو استخوان و شد باز وي از @گوشت
پس ببست, و نهاد باز خود جاي به را پوست و گوشت و برد جاي به را استخوان جاهل,
روي خلع از قويتر آفِت و گشت سبز و تباه هم سبباستخوان بدان و شده گنده گوشت آن

نمود/
ميآيد: گفته جدا نوعي به است مخصوص عضو هر حسب به كه ع�ج و ع�مت

گشاده دهان كه است آن او ع[مت و گويند: منه پارسي به كه خلعفك در اّول: نوع [٧٠٤]
نباشد/ برابريكديگر دندانها و ماند

منه و بگشايند بيشتر است باز دهان چه ا@گر و اوبگيرد سر كه فرمايند را يكي ع�ج:
جاي به و برد راست و چپ به و بجنباند بهآهستگي گرفته را منه طبيب, و دارد ُسست را
آرد kبا به و كشد سويخود به را او منة طبيب[و] نشيند بيمار پشت پِس از ا@گر و بنشاند
بادام بنفشه روغن و برند حّمام به نخست كه است آن اولي و باشد/ بهتر نشاند جاي به و
بدين و برند باز جاي به آن] از پس [يعني بعده و شود نرم عضو تا ريزند گرم آب و بمالند

نشيند/ جاي به آسان طريق
مغا@ك آنجا كه است آن وي ع[مت و گردن/ چنبر يعني ترقوه; خلع در دوم: نوع [٧٠٥]

نرسد/ سر به دست و شود ظاهر
ببندند/ و برند جاي به كرده راست دست به را] [آن ع�ج:

جاي به و آمدن بر كه است بندگاهي اين, و دوش/ يعني منكب; خلع در سّوم: نوع [٧٠٦]
به ا@گر يابند در مستدير بلندِي و نتّو بغل, در كه است آن او ع[مت و بود/ آسان او رفتِن
دست آن مرفِق و نمايد ديگر دوش مخالف و بود كج سِردوش [و] نمايند تفحص انگشت
kبا دست و شديد درد و سختي به مگر نرسد پهلو به حال هيچ به و ايستد دور پهلو از

كرد/ توان دشوار حركت و برد نتوان
و بغلافكند در دست ازديگر ميانين انگشت و طبيب اوبگيرد بازوي و دست ع�ج:
بند كه لحظه همان بيمار ا@گر و رود/ جاي به تا قّوت به بردارد بدان بازو استخوان مهرة
كه آنجا اّما الفور/ في نشيند جاي به مهره آرد, در خود بغل در دست و ُكند قوت شود جدا
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گرم آب و روغن و برند حّمام به كه بايد گشته, سخت مفصل و باشد گذشته چند روزي
از يا پشم يا پوست از كروهه و خسبد پشت بر كه بفرمايند پس شود نرم تا ريزند آن] [به
بر [را] خود پاشنة طبيب آن] از پس [يعني بعده و نهند او بغل در نبود ُصلب كه پنبه

رود/ جاي به تا كشد خود سوي به را او دست و نهد @كروهه
در جا از [يعني جاينگذارد قوي بيآسيب مفصل, اين و مرفق/ خلع در چهارم: نوع [٧٠٧]
و بصر حس به هم است ظاهر او ع[مت و رود/ جاي به دشواري به خلع [از] بعد نرود]و

لمس/ به هم
و نگـاهدارنـد و بگيرند او ساعد و دارند گشاده [را] دست كف تا بفرمايند ع�ج:
و رود جاي به وچون نشيند جاي به او و نشود كشيده بيمار تا ميكشند آن كشيدِن بخ[ف

اعتدال/ به بندند بر برسد, دوش بر دست
دست/ انگشتان و ساعد بندگاه خلع در پنجم: نوع [٧٠٨]

پس آيـد جـاي بـه استخوان و شود همي درست شكل تا كشند همي رفق به ع�ج:
بربندند/

را نخاع كه زيرا است; مهلك اين, و گردن/ و پشت مهرهاي خلع در ششم: نوع [٧٠٩]
ميسازد/ فشرده

خلع جهت <بقراط> و مالند/ درو دست رفق به و بردارند زانو دو هر به را او ع�ج:
يا عليل پهناي و kبا اندازة به تختهيي بگيرند كه: كرده مقرر تدبير اين پشت, مهرهاي
بستري چبوتره يعني ُد@كان يا تخته آن باkي و آن] شبيه [يعني مانند بدان سازند دوكاني
بـفرمايند و آرنـد برون پس شود نرم او اعضاي تا برند حّمام به را عليل و اندازند نرم
كنارة و پيچند او سينه بر دوبار فوطةمحكم يا دستاري و نمايد برشكمتكيه كه را مريض
مريض پاي دو هر و بگيرند دستارديگر و ُكنند بند كتف ميان و آورند برون بغل از را آن
بر كه چوبي به دستار كنار و نمايند بند رانهاست بن كه آنجا و بندند بر زانو باkي از
قوت به تا كه بفرمايند و سازند بدينچوبهامحكم را كناره دو هر بود هاون دستة شكل
و رود/ جاي به تا كنند قوت و نهند مهره آن بر دست كف دو هر و كشد خود سوي به
مهره و بكشند او سر و خوابانند قفا به را مريض كه است آن گردن مهرة استرداد طريقة
گ[ب و زعفران و مغاث و صبر و ارمني گل و ماش از قوي ضماد و رود/ جاي به تا بمالند
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سازند/ مرغ تخم زردة و
است آن ران بندگاِه آمدِن بر ع[مت و سرين/ يعني ورك, مفصل خلع در نوعهفتم: [٧١٠]
و زانو و گردد درازتر دوم پاي به نسبت مؤوف پاي شود, منخلع اندرون سوي به ا@گر @كه
در استخوان سر كه زيرا نمايد; آماسيده و برآمده ران, بيغولة و نگردد دوتو ران بن بندگاه
به نسبت بود كوتاه مذكور پاي رود, برون طرف به انخ[ع ا@گر و باشد/ آمده ران بيغولة
ران سراستخوان كه زيرا نمايد; آماسيده او برابر در هم و رود مغا@ك در ران بيغولة و دوم

باشد/ آمده جانب آن از
پسنگهدارند آيد جاي به سراستخوان تا بجنبانند چپا و راستا و بكشند را پاي ع�ج:
او پاي و سازند ركيبي نوارهمچون سر ويك نرم نواري و ببندندبگيرند و گذارند ضماد و
به و نهند او دوش سر بر ديگر سر و بندند او ران و برساق نوار آن و كنند ركاب آن در را
بر جاي از ران مهرة و كشيد نتواند پاي تا كنند بند و آورند در او بغل زير و پشت سوي

نيايد/
زانو/ يعني ركبه; خلع در هشتم: نوع [٧١١ ]

در دست ديگري و دارد نگاه را او ران قوي مردي و نشانند كرسي بر را بيمار ع�ج:
را او مرد دو آن و بكشد و بگيرد او ساق وديگرياستخوان دارد نگاه و افكند او بغلهاي
جاي برابِر استخوان تاچون دارد بندگاه بر دست طبيب, و ميكشند باkي بر و نگاهدارند

گذارد/ ضماد و ببندند فورًا] [يعني حاْل در نشيند, جاي به خود به خود و آيد خويش
شتالنگ/ يعني كعب; خلع در نهم: نوع [٧١٢]

كه بايد جاينرود, به زود و آيد جايبرون از تمام ا@گر و رود جاي به تا بكشند ع�ج:
چوب اين كه چنان بخوابانند قفا به و بيارند را بيمار و محكم برند فرو زمين به چوبي
از ران ُبـن بكشند, را پاي چون تا بندند چوب بدين كرباسي و باشد او ران دو هر ميان
كشيده ديگر پاي مرد يك و بكشند تمام قوت به و بگيرند او قدم پس نيابد اذيت چوب
فرود پاي كف به كه بايد چنان بند, و بندند بر و گذارند ضماد پس آيد, جاي به كه تا دارد

ُكند/ بند شتالنگ باkي بر و آيد
همچون شود باز جاي به كشيدن به آيد, بيرون جاي از كه پاي انگشتان بندگاه فايده: [٧١٣]
به بماند, آنجا ناهمواري و سختي ليكن شود باز جاي به بندها هرگاه و انگشتان بندهاي
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نمايند/ تدارك يافت ذ@كر صلب آماس ع[ج در كه داروهايي

/Sprain; wrench القانون: قاموس /١

َوثْي��١ در سّوم: قسم [٧١٤]
به كه است آن صحيح و عام/ لغِت در است تحتاني آخر به و مثلثه وسكون او و بفتح
زيرا بتمامه; نه اّما آيد بر مفصل از كهاستخوان است آن وثي, و است/ همزه تحتاني, جاي
پديد كاوا@كي مفصل در كه است آن او ع[مت و خلعخواند/ آيد بر جاي از بتمامه ا@گر @كه
و گردد محسوس بلندي و نتو ديگر جانب از و مفصل خروج قلت و كثرت حسب به آيد

التعذر/ مع عضو آن از بود ممكن حركات بعضي
نرم مورد برگ و بمالند گل روغن باشد, آمده بر كمتر جاي از استخوان ا@گر ع�ج:
ا@گر و نمايند/ ط[ بيضه زردة به خطمي و مغاث و بندند بر اعتدال به و پاشند آن بر @كوفته
و بيد برگ و سرو برگ و اثل برگ چون سازند; ضماد قويتر ادوية باشد, آمده بر بيشتر
ورم با ا@گر و صندلسرخ/ و ا@كليل و ماش و خطمي و اقاقيا و ارمني گل و گلسرخ و سك

نمايند/ ط[ بيضه سپيدة به مغاث و فوفل و اقاقيا و گلنار و ماش بود,

/Strain; feepleness; fatigue القانون: قاموس /٢

َوهي��٢ و وهِن در چهارم: قسم [٧١٥]
و اسـتخوان به كه است آن آن, و آيند معني يك به يعني مترادفاند; دو هر اين و
kحق كوفتگي و درد آن, جز و جلد و رباط و گوشت از است وي محيط [@كه] پايچهيي
درد عضو, آن در كه است آن او ع[مت و آيد/ بر يا بلغزد جاي از كهاستخوان بيآن @گردد
بـعضي ليكـن جـانب هـر در باشد ممكن حركات جميع ذلك مع و بود پيدا كوفتگي و

دشوار/ بعضي و بود آسان حركات
نمايد/ كفايت اينجا آيد كار به خفيف وثِي ع[ج به چه آن ع�ج:

كنند فصد زودي به كه بايد افتاد, خواهد ورم كه ترسند وهن و وثي در هرگاه انتباه:
پردازند/ او ع[ج به آن] از پس [يعني بعده

سـبب به گردد درازتر طبيعي مقدار از كه افتد حالتي مفصل به كه باشد گاه فايده: [٧١٦]
گردد/ منخلع زودتر عضو, چنين اين و روابط و اعصاب استرخاي و زايد رطوبات انصباب
بردارند دست از را آن چون و نمايد آويزان عضو كه است آن مفصل استرخاي ع[مت و
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چون باز و تكّلف غير به گردد باز طبيعي قدر به ُكند, قايم را آن چيزي بر خود بيمار يا
پيدا كاوا@كي مفصل در كه است وي خاصة ايضا و نمايد/ رجوع عارضي قدر به بگذارند,

آمد/ در توان آن در انگشت كه بود [يي] مثابه به كاوا@كي اين كه باشد و آيد
هيئت همان به و نشيند خود مستقّر به تا گردانند سو آن در را مسترخي عضو ع�ج:
ادويـة به آن امثال و اقاقيا و گلنار و مازو چون مشّدد, قابِض مقوِي چيزهاي و بدارند
و نمايند ضماد و سازند مركب جندبيدستر قدري و اشنه و قسط چون مجففه و مسخنه
زوال استرخا كه تا دانند مناسب چه آن نابسته يا بسته بدارند هيئت همان به را عضو
ضماد فتق در چه آن همة و وابهل السرو جوز مرض, اين در و گيرد قوت مفصل و پذيرد

دارد/ نفع نمايند



احترازاز فصل[نوزدهم]:درتدبيرمسمومبهسبيلكليهوطريقة [٧١٧]
آن

زهر قوت كه آن از پيش فرمايند قيء الحال في زهرخورد, شخصي كه بدانند هرگاه [٧١٨]
كند همي قيء تا نوشانند بسيار مسكه با كنجد روغن و گرم نيم آب و گردد منتشر بدن در
و ُكنند حل آن طبيخ در يانمك بوره قدري و بجوشانند شبت نيايد, فراغت به قيء وا@گر
بجوشانند شبت با نيز ا@گرجوزالقي و آيد/ تمامتر قيء تا بدهند كثيرالمقدارآميخته روغن
ا@گرهم و آرد فراغت به قيء كه داد بايد بيشتر دهند قيء براي هرچه بالجمله, باشد/ قويتر
تازه شير شود, كرده مدعا حسب به قيء وچون شكست/ خواهد خود را زهر قوت نيارد,
اثر زهر قّوت ابطال در شير كه زيرا تواندخورد; كه قدر هر بخورانند باشد گاو از خاصه
گاِو روغن و مسكه و باشد/ نيك غايت به آيد, قيء نيز شير خوردن ا@گر و دارد/ تمام
كتان تخم لعاب و است/ اوليتر ازشير كه گفتهاند دفعزهربلكه در دارد شير @گداختهحكم
است/ اkثر سريع آن امثال و مثروديطوس و كبير ترياق و است/ سودمند گداخته بط پيه و
از كـه آنـجا و كند/ پا@ك زهر از را معده شود, داده الفور في ا@گر مختوم طين ترياق و
را مسموم قطعا و فرمود/ بايد قيء و داد بايد روغن و يخ آيد, پديد حرارت گرم معاجين
kيق غذاي طعامخواهد, ا@گر و دارند/ بيدار باشد, ممكن كه تدبيري هر به و ندهند خفتن
جهت آيد آسان قيء كه باشد و كند/ غلبه زهر آن بر طعام بسيارِي تا سير بخورانندشكْم

معده/ امت[ي
را/ سموم اجناس جميع شامل كّلي است تدبيري شد گفته همه اين

بـود او مـضاد چه آن از كه بايد شود, اط[ع زهر آن شخصيت يا نوعيت به هرگاه [٧١٩]
است حاّدات و ملتهبات از زهر كه بدانند كه است آن نوعيت معرفت اّما نمايند: تدارك
و سرد كه آن مانند و گشنيز و گ[ب و كافور به بود, ملتهبات از ا@گر پس مخّدرات; از يا
آن جز و سير نافعچون گرم چيزهاي به باشد, مخّدرات ا@گر و نمايند/ معالجه بود سم دافع
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است كهمردارسنگ بدانند مث[ شود, علم زهر شخصيِت به كه آنجا و فرمايند/ تدارك
بـه چـه چـنان ُكنند استعمال باشد بدان مخصوص چه آن پس ديگر, چيزي يا افيون يا

تعالي/ ا� انشاء شود گفته تفصيل
كرد: توان وچه چند از زهرهخورده, كدام كه آن بر استدkل [٧٢٠]

ميآيد/ دهن از او بوي شود هرچهخورده كه است آن ا@كثر و ببويند دهند كه آن يكي,
مدتينگذشته و باشند آنچهخورده كه است آن اغلب و ُكنند قيء بر نظر كه آن دوم,

يافت/ توان نيز [است] قيء در] كه بو [از چه آن بر و آيد/ برون قيء در بود
دانست بايد آورد, مغص و تقطيع و لذع ا@گر مث[ گمارند; اعراض بر نظر كه آن سّوم,
و تشنگي و التهاب ا@گر و است/ ا@ّكاkت از چيزي آن مانند يا مقتول سيماب يا زرنيخ @كه
كـه دانست تـوان كرده, احداث عرق كثرت و دهان بوي و چشم زردي و وجه حمرت
زبان و بدن ثقل و خدر و سبات ا@گر و آن/ امثال و فرفيون مثل است; وخشك گرم چيزي
و افيون مثل است مخّدر و وخشك سرد چيزي كه دانست بايد كرده, پيدا اطراف ثقل و
نفس تواتر و سقوط و سرد عرق و ذبول و مفرط غشي و قوت ا@گرسقوط و آن/ مانند و بنج

انسانست/ مزاج ضد خود جوهر به و است قاتل زهر كه دانست توان نموده, ظاهر
اميد برود, او چشِم سياهي و گردد منقلب او حدقة و افتد غشي سموم به هرگاه فايده: [٧٢١]
و آيد برون زبان و باشد چشمهاسرخ كه وقتي همچنين و ندهد/ سود دوا و نباشد خ[صي
مـرتبه بـدين كه تا [و] بود احوال بدي نشان گردد, جاري سرد عرق و شود ساقط نبض

است/ بيشتر نجات اميد كه پردازند ع[ج در دانسته غنيمت نرسيده,
واجب پس است; مخصوص نكايت اعضا از عضوي در زهري هر از كه دانست ببايد [٧٢٢]
ا@گـر مـث[ ماند; سالم او اذيت از تا بكوشند عضو آن تقويت در او حسب به كه است
ادوية به باشد, معده در ا@گر و بگشايند/ نرم حقنة يا شافه به بود, بطن اسفل در اضطراب
جگر به است مخصوص كه اشربه و ادويه افتد, يرقان ا@گر و فرمايند/ شكم تليين م[يم
و نمايند/ مبالغه دل تقويت به كرده دلضرر به كه بدانند غشيآرد, و خفقان ا@گر و بدهند/
و لهيب بدن از موضعي در ا@گر و دماغكوشند/ تقويت به ضررآورد دماغ به تشّنجآرد, ا@گر
از كه شرطي به اّما گردد; خدر تا گذارند آنجا نموده سرد صندل و طحلب آرد, حمرت
شريف يا رئيس عضو به قريب جلد در حمرت اين كه آنجا و بود/ دورتر رئيسه اعضاي



در شود ظاهر سردي زهر شرب از ا@گر و ننمايند/ استعمال آن بر سرد ضمادي زنهار باشد,
سازند/ گرم را آن عضوي,

آن از را خـود بـاشد, خـوف اين جا هر كه است آن زهر خوردن از احتراز طريقة [٧٢٣]
بپرهيزد; بود تيز و شيرين و شور و ترش بسيار كه اغذيه و اشربه از و دارد/ دور صحبت
آن در كه طعام باشد ممكن تا و ميگردد محسوس كمتر چيزها درين زهر طعم كه زيرا
ضروري آنجاخوردن طعام و شود حاضر خوف محلِّ چنين اين در ا@گر و بودنخورد خوف
تشنگي, و گرسنگي حالت در كه زيرا نرود; تشنه و گرسنه و بود سير شكْم كه بايد بود,
زهر اثر خلّو, در ايضا و نشود/ مدَر@ك و بود پوشيده كار نابه زهر و زيانكار داروي طعِم
كه بود ممتلي طعام از رگها و معده كه آن خ[ف به رسد; دل به و رگها در گذرد در زود
طعام, ا@گر خاّصه شود وشكسته آيد طعام بر نخست آن قوت و نيابد را زهر وقت اين در
فرصت حسب به آن [از] بعد و طعام از پيش خوف محّل اندر و باشد/ زهر آن مضاد
خورده زهر چه ا@گر تا برند همي كار به نمايد سم مضرت دفع كه ادويه كه است واجب

چـندان سـه بـه و بكوبند نرم و بگيرند برابر الغار حب و مختوم گل مختوم: طين ترياق صفت /١
بخورند/ و سازند چرب گاو روغن به و آميزند عسل

و انجير و آن مانند و مختوم��١ طين ترياق و مثروديطوس مثل باشد; ضعيف او عمل شود
مغِز چار است: مفيد دوا اين و دارد/ سود سداب برگ و آبجوز و پودينه و بانمك فندق
دوا كه مقدار آن سفيد, انجير سدسجزو; هريك وسداب, كوفته مقشر,يكجزو;نمك

بدهند/ سداب شربت با حاجت قدر به شود, خمير آن در



ا@كبري طب ٥٩٢

و ع4مات بمعه سموم و سميه ادوية بيان اندر فصل[بيستم]: [٧٢٤]
آن معالجات

سه به فصل اين [است], حيواني بعضي و نباتي بعضي و معدني آن از بعضي كه آن از
آيد: كرده ذ@كر قسم

معدنيات در اّول: قسم [٧٢٥]
حاْل در كه زيرا نكند; ضرر كه است آن ا@كثر خورند, زنده ا@گر سيماب يعني زيبق [٧٢٦]
و تن@ ورم و باطن درد او خوردن بود, مقتول و د مصعَّ چه آن اّما آيد; برون فورًا] [يعني

آرد/ بول حبس و معده ثقل و زبان گراني و شديد مغص
درم سه و نمايند حقنه بدينها هم و فرمايند قيء نوشانيده, بوره و عسل آب ع�ج:
مّر و تخمها لعاب و شير ازآن, بعد و بدهند مرتبه] چند كّرت[يعني چند عسل آب به مّر
شـرب در چـه آن و است ضـروري مناسبه اغذية و ادويه به دل تقويت و دارد/ فايده
و شـديد درد و تشـّنج رود, گـوش در زنده زيبق ا@گر و دارد/ نفع آيد گفته مردارسنگ
انجامد/ صرع و بهسكته كه است بسيار و آيد پديد جانب آن در قوي ثقل و عقل اخت[ط
برون و بچسبد آن بر سيماب تا كنند گوش در رصاص ميل كه است آن او اخراج تدبير و

آورند/
و آيد پديد آن بر محكم ُغدة و ُكند آماس بدن خوردنمردارسنگ, از مردارسنگ: [٧٢٧]
كه افراط به آرد اط[ق گاه و شود ظاهر روده و معده و زبان ثقل و دهان وخشكي قولنج

گردد/ امعا جراحت و تشّنج به منجّر
و مسهل جوارش به و مرتبه چند فرمايند قيء بوره و شبت و انجير طبيخ به ع�ج:
عسل به دادن نوبت چهار به سنبل درم دو و مّر درم سه و بگشايند [را] طبع قوي حقنة
غذا, و دارد/ سود بول ادرار و ادوية به يا حمام به تعريق و مرّبيى زنجبيل و است/ مفيد
آرنده عرق عسل], [به فلفل درم نيم و فرفيون درم يك و سازند مرغ گوشت به نخوداب



٥٩٣ معالجات و ع:مات بمعه سموم و سميه ادوية بيستم: فصل . امراضمتفرقه

ادرار كرفس آب به مثقال دو مقدار [به] برابر اجزا مّر, و افسنتين و كرفس تخم و است/
مينمايد/ بول

ع[جش و ازمردارسنگ/ كه آيد پديد اعراض همان وي, خوردن از رصاص: برادة [٧٢٨]
است/ ع[جمردارسنگ چون

و زبان و حلق وخشكي خشونت و فواق و سرفه و زبان سپيدِي او, خوردن اسفيداج: [٧٢٩]
آرد/ عقل اخت[ط و معده درد

آب به سقمونيا درم ُربع اسهال, جهت و فرمايند/ قيء انجير و عسل آب به ع�ج:
و منعخواب و نمايند بول ادرار افسنتين شربت به و آرند عمل به حاّده حقنة و دهند عسل

دارد/ نفع مسكه خوردن
دهان وخشكي اختناق و قولنج او, گويند/خوردِن موش مرگ پارسي به كه الفار: سم [٧٣٠]

آرد/
آب و لعابيه اشياي و العسل ماء و آرند عمل به آيد كار به اسفيداج در چه آن ع�ج:

پردازند/ سحج ع[ج به ُكند پيدا سحج ا@گر و بدهند/ سبوس شيرة و خطميتر
اسهال ازينها ليكن بود مقتول زيبِق اعراض مثل دو, هر اين اعراض شك: و شنجرف [٧٣١]

افتد/
دارد/ فايده چرب شورباي و نمايند قيام زيبق تدبير به ع�ج:

كند/ حادث قيء و معده وجراحت حلق وسوزش تب او يعنيزنگار/خوردن زنجار; [٧٣٢]
برند/ كار به آيد گفته زرنيخ شرب در چه آن ع�ج:

درد و دهان خشكي و سر درد وي, چرك و آهن نخالة خوردن خبث: و آهن برادة [٧٣٣]
آرد/ شكم

پيوسته و دهند مسكه و گاو روغن پس كند اسهال تا نوشانند وافر تازة شير ع�ج:
سنگ و نهند سر بر آميخته سركه به بيد و بنفشه و گل روغن چوب مرّطب روغنهاي
اسهال تدبير آن] از پس [يعني بعده آيد/ جمع بود پرا@كنده چه هر تا داد بايد مغناطيس
پس[از] و داد/ بايد مغناطيسي درم يك روز هر كه آيد حاجت بدان كه باشد و نمايند/
است, معده در آهن تا@كه و كند/ اسهال تا خورانيد بايد گاو روغن به چرب باي شور آن,

دارد/ تمام نفع قيء
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شديدشكم درد و روده جراحت و سحج بسيار, وآهِك زرنيخ نوره:خوردن و زرنيخ [٧٣٤]
از كه اعراض وديگر آرد اطراف برد و سرفه و بول عسر و دموي اسهال و دهان وخشكي
نيز حلق در غبارآهك آمدن در و نمايد/ احداث افتد وزنگار صابون آب و مقتول زيبق

است/ نوره خوردن مقام قايم
چند كّرت[يعني چند گاو روغن و مسكه و بادام روغن به جّ[ب و گرم آب ع�ج:
از قدري و برنج و گندم كشك و جو كشك آن] از پس [يعني بعده و تاآيد دهند مرتبه]
ومسكه تازه شير ازآن, بعد و دارد/ سود عسل و خبازي آب و عسلبخورانند با كتان تخم

است/ مفيد چرب شورباي و العبه و
كند/ احداث بود سّل به منجر كه شديد سرفة اينان, خوردن يماني: شب و زاج [٧٣٥]

بادام روغن به جو كشك آب در بنفشه شربت و دهند قند با مسكه و شير ع�ج:
فرمايند/ غذا اسباناخ قلية و فربه مرغ شورباي و برشت نيم مرغ تخم زردة و خورانند

مـزاج فساد و استسقاء جماع, و حّمام از بعد و نهار بر سرد آب خوردن سرد: آب [٧٣٦]
آرد/ جگر

دهند/ دينار شربت و اللك دواء و الكركم دواء ع�ج:
نباتات در دوم: قسم [٧٣٧]

و دوار و غشي و نفس تواتر و زبان و لب ورم او, وخوردن است/ كشنده و حاّد بيش: [٧٣٨]
باشد/ مبت[ سل و دق به يابد خ[ص آن از آدمي ا@گر و آرد قوت سقوط و صرع

بايد قيء كرات به و دهند بسيار روغن و [مثلث] و فرمايند قيء شلغم تخم به ع�ج:
مسك دانگ نيم يا دواء@المسك درم يك درو كه بلوط شاه طبيخ و آيد/ حاصل نفع تا
مجّرب حيواني فادزهر و مثروديطوس و كبير ترياق و است/ سودمند باشند كرده حل فقط
حيواني و است/ گاو روغن و كبر بيخ پوست دارد, عظيم اثر كه ترياقات جملة از و است/

است/ النفع جليل گويند موش> <پيش را آن @كه
آرد/ سرسام اعراض و الدم بول و زبان سياهي او, خوردِن السنبل: قرون [٧٣٩]

بـه كافور تنقيه, از بعد و بنفشه/ و گاو روغن يا صعتر آب به فرمايند قيء ع�ج:
شيرة و انار آب و اسبغول و بهدانه لعاب و خيار آب و گاو دوغ با را كافور قرص و @گ[ب
و صندل و بدهند كرده سرد همه عنب@الثعلب آب و تربز آب و گل و بادام روغن و خرفه
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گذارند/ وجگر سينه بر @گ[ب
اسهالمفرطآرد/ فواقو لذعشكموسوزشاحشاو كربشديدو او, فرفيون:خوردِن [٧٤٠]
و نمايد/ اسهال قطع تا بدهند غيره و گاو روغن و ومسكه شير و فرمايند قيء ع�ج:
[را] انار آب و گ[ب و آمدن در سرد آب در و كرده سرد برف به سبوس حريرة خوردن
قـرون در كه است همان تدبير, باقي و دارد/ نفع خوردن سيب و نوشيدن ُجرعه ُجرعه

يافت/ ذ@كر سنبل
اسهال و لذع و اندوه و بول عسر مقدار, از زياده او خوردن kغيه/ و شبرم مثل يتوع; [٧٤١]

آرد/ مفرط
قابض قرصهاي و قابض ربهاي و سيب پوست و گاو روغن و مسكه و تازه شير ع�ج:
باشد معتدل برودت و حرارت در كه شيرين آب به واستحمام بدهند بود اسهال دافع @كه

دارد/ نفع
ضعفجگر و عطش و مفرط اسهال او, شراب [ميزاِن] از زياده او خوردن سقمونيا: [٧٤٢]

آرد/
بدهند/ سيب پوست و فادزهر و فوا@كه شربت و ريواج و به رّب و دوغ ع�ج:

اعضا فساد و وسواس و حاّده امراض و اندوه و حلق و دهن در آبله او, خوردن ب�در: [٧٤٣]
بماند/ وسواس شدن, خ[ص [از] بعد و بود كشنده آن از مثقال دو و آرد

و خـورانـند/ چـرب شـورباي و كـدو و بـادام روغـن و وتـر سـرد چـيزهاي ع�ج:
خاصيت/ به است آن فادزهِر مغِزچارمغز,

نمايد احداث عظيم شر بعضي در و نيايد پديد ابدان بعضي در ب[در مضرت فايده: [٧٤٤]
و افتد قوي آفت و بخارد و ُكند آماس بدن رسد ايشان به ا@گر او دود اوبلكه عسل كه حتي

سازد/ ه[@ك و بشكافد بدن پوست كه باشد
هر دوغ و بشويند دوغ به را آنجا كه است آن آرد آماس كه بدن به ب[در رسيدن تدبير
نرم سياه كنجد و السمنه حّب و نارجيل مغز و چارمغز مغز و است/ بهتر بود ترش چند
چنان هم زماني و بشويند دوغ به و آرند فرود ساعت چند از بعد و نمايند ضماد @كوفته
بر آب به او قوت تا ُكنند تر آب در تمرهندي ا@گر و برند/ كار به تازه ضماد باز و بدارند
نمايند, ط[ و بسايند صندل مانند آب آن در نارجيل مغز و نمايند صافي آب پس آيد
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سرگين و دارد/ سود كردن ط[ سرخ و سپيد صندل و كند/ زايل الفور في گرمي و حرقت
و دارد/ تمام اثر كه گفتهاند آيد, بر شكم از ساعت همان كه ماليدن نازائيده @گاْو@ميِش
آماس و باشد عفونت مستعد و ممتلي بدن كه آنجا و كنند/ غسل دوغ به چونخشكشود,
[يعني كفيدن از بدن تا دهند مسهل و كنند فصد بايد و نگيرد زوال تدبير بدين بود, قوي

مينمايد/ ورم ازالة زود و دارد فايده فصد حال, جمله در و ماند محفوظ تركيدگي]
بود/ ذراريح اعراض مثل او اعراض مويزج: [٧٤٥]

باشد/ ذراريح ع[ج مثل ع�ج:
آرد/ دق تب و لذع و سوزش او, تناول سداب: [٧٤٦]

دارد/ فايده ترياق حقنه, و قيء از بعد ع�ج:
و بول احتباس و وجه سرخي و معده و حلق سوزش اينها, خوردن دفلي: و ثافسيا [٧٤٧]

آرد/ غشي و نفس تنگي و شكم نفخ و قراقر و زبان ورم و براز
و نوشانند گل روغن به جو كشك و فرمايند غرغره تازه شير به قي, از بعد ع�ج:
مفيد خاصيت به نيز سداب تخم و دارد/ سود خاصيت به عسل و سركه به جندبيدستر

است/ نافع مسكه و شير و است/
درشكم باد و بول حرقت و مغص و خفقان و خناق و اسهال او خوردن ابيض: خربق [٧٤٨]

آرد/
فـربه مـرغ چـرِب شـورباي و دهند عسل با پنيرتر و روغن و مسكه و شير ع�ج:

فرمايند/ شكم تكميد گرم ارزن به و نمايند اسهال دفع قابض ربوب به و خورانند
بود/ سياه ا@گر خاصه آرد; سرسام او خوردن جندبيدستر: [٧٤٩]

شيرخر و ترش دوغ و ليمو شربت او عقب و آرند قيء سپستان و شبت طبيخ به ع�ج:
است/ وي ترياق ليمو و اترج و حماض و دهند/ فادزهر و به و سيب آب و

آرد/ خون اسهال و سينه درد و اندرون درد او خوردن عنصل: [٧٥٠]
برشت نيم مرغ تخم و داده تف آهن به شير و قابض فوا@كه آب و ُخرفه شيرة ع�ج:

دارد/ نفع بهدانه لعاب و بود خون اسهال مانع چه آن جملة و بدهند/
آرد/ روده و معده درد و زبان ورم او, خوردن برنج: قشر [٧٥١]

برند/ كار به آيد گفته ثالث قسم در ذراريح ا@كل تدبير در چه آن ع�ج:
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آرد/ اضطراب و مفرط اسهال او خوردن كه باشد گاه چيني: راوند [٧٥٢]
غسل سرد آب به و به و سيب رّب و دهند مسكه و تازه شير و فرمايند قيء ع�ج:

است/ سودمند فادزهر و كبير ترياق و ريختن سر بر سرد آب و @كردن
و غشي و غثيان كه باشد گاه متغّير, مغزهاي و روغنها خوردن مغزها: و روغنها [٧٥٣]

آرد/ حرارت
نوشانند/ خرفه شيرة و ليمو شربت و فرمايند قيء و دهند تازه شير ع�ج:

ايـن استعمال در هرگاه زرد: تربد و سياه غاريقون و الحمار قثاء آب و @كندش [٧٥٤]
آرد/ سرد عرق و غشي و خناق و شديد قيء و غثيان نمايند, افراط چيزها

اسـتعمال آيـد كـار به هيضه در چه آن و آرند فرود [را] طبع حاّد حقنة به ع�ج:
و بود قريب خوردن زماِن ا@گر و دارد/ سود شير و گرم آب و فادزهر و ترياق و نمايند/

نمايند/ مدد قيء به باشد, معده در هنوز
عرق و جلد خاريدن و چشمها غور و خدر و زبان وگرفتگي سبات او, خوردن افيون: [٧٥٥]
وي از درم دو قدر و آيد دهن از او بوي و آرد چشم تاريكي و نفس ضيق و فواق و سرد

بود/ @كشنده
بگشايند طبع حاّد حقنة به و فرمايند قيء ونمك عسل و ترب و شبت طبيخ به ع�ج:
بود كوفته دارچيني درو كه عسل آب به حلتيت نباشد, ا@گر و دهند مثروديطوس و ترياق و
و فـلفل و جندبيدستر و است/ مفيد جندبيدستر و عاقرقرحا و اربعه ترياق و داد/ بايد
روغن و بوئيدن جندبيدستر و دارد/ سود خورانيدن بندقي مقدار كوفته نرم ابهل و حلتيت

است/ نافع ماليدن بدن و سر در قسط
kدواست/ خورند آميخته كنجد روغن به كه افيون فايده:

آيد/ پديد چشم وتاريكي سبات و چشم سرخي و دوار اول او, ازخوردن ماثل: جوز [٧٥٦]
بود/ كشنده ازو مثقالي و افتد عقل در اخت[ط شود, غالب چون و

دارد/ ُكّلي فايدة چرب شورباي و [است]/ افيون ع[ج مثل او: ع�ج
و وحّكه كري و دوار و بود بارد سرسام و ماثل جوز اعراض مثل او اعراض يبروج: [٧٥٧]

دارد/ kزم شديد سبات
گذارند سر بر اندكسركه به گ[ب و گل روغن و فرمايند تنقيه حقنه و قيء به ع�ج:

دارد/ سود شير و ترياق و بنوشانند و بجوشانند صعتر و افسنتين و
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وحّكه هذيان و عقل ذهاب و نفس ضيق و دهان كف و زبان استرخاي او بنج:خوردن [٧٥٨]
آرد/

و دوغخنك و [مثلث] و ومسكه بادام روغن و انجير طبيخ و شير قي, بعد[از] ع�ج:
رسد/ هم به هرچه بدهند كبار معاجين و سنجرنيا و ترياق

سبات و الصوت بحة و سدر و دوار او, خوردن بسيار گشنيزتر/ يعني رطب; @كزبرة [٧٥٩]
او آب اّما او جرم از است رطل نيم بسيار, مقدار و آيد/ گشنيز بوي بدن تمام از و آرد

تبريد/ به بود كشنده درم چهل @گويند
آيد قيء تا بدهند و آميزند سوسن روغن يا زيت روغن و بوره و شبت طبيخ به ع�ج:
مرغ گوشت و نمك و فلفل به نيمبرشت مرغ تخم بيضه زردة آن] از پس [يعني بعده و

دارد/ سود مثلث و خورانند فلفل و دارچيني به فربه
زهر با ا@گر و نكند مضرت بود مخلوط] [يعني يار ديگر بقول تربا گشنيز ا@گر فايده: [٧٦٠]

دارد/ زهر همان بود,حكم
سقوط و نفس تنگي و كرب و غم كوفتهخورند, را آن ا@گر اسبغول/ يعني قطونا; بزر [٧٦١]

شود/ سرد بدن تمام و آرد غشي و تمدد و خدر و نبض و قوت
تخم زردة و ترياق و فرمايند قيء بوره و شبت طبيخ به يا عسل و گرم آب به ع�ج:

دارد/ سود تخم چهار با خرفه شيرة و بدهند جدوار و مرغ
مثل او برگ و سياه او گل كه الثعلب عنب از است نوعي كه دانست بايد الثعلب: عنب [٧٦٢]
و خـون قيء و فواق و زبان خشكي او, خوردن و باشد/ بد نوع اين و بود جرجير برگ

كند/ احداث شود سحج به منجر كه مخاطي اسهال
دارد/ فايده تلخ بادام و فربه مرغ و انيسون و عسل و شير قي,خوردن [از] بعد ع�ج:
و سياه و سپيده است: انواع وي و آرد/ قولنج و خناق او بسيارخوردن كماة/ يعني فطر; [٧٦٣]
و باشد وسرخ,زهر باشد پادزهر كه سپيد بودمگر بد انواع همة و وسرخ/ طاوسي و @كبود
بود/ بد باشد, دارد قويه كيفيت كه اشجار قريب يا هواّم سوراِخ نواحي در آنچه چنان هم
غشي و فواق و مغص و شكم و معده نفخ و سرد عرق و نفس ضيق فطر, خوردن بالجمله,

آرد/
آرد قيء تا بدهند و آميزند هندي يانمك بوره او, تخم طبيخ به يا ترب آب به ع�ج:
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يا انگور چوب خا@كستر يا آبكامه قي, [از] بعد و دارد/ عمل همين سكنجبين به ونمك
به كّموني و ف[فلي و سنجرنيا و اربعه ترياق و سركه اندك و نمك و گرم آب به انجير
و جدوار و نمايند/ ضماد معده بر گ[ب و صندل و بدهند/ رسد هم به چه هر سداب آب

دارد/ نفع حاّد حقنة
حيوانيات در سّوم: قسم [٧٦٤]

و شديد درد و مغص و مثانه و دهان سوزش او خوردن و است/ تيز و گرم ذراريح: [٧٦٥]
آرد/ غشي و عقل اخت[ط و تب و قضيب ورم و بول حرقت

و نوبتفرمايند چند بوره و شبت و انجير طبيخ به يا كنجد ورغن و گرم آب به ع�ج:
آبجو, از كه حقنه و نوشانند/ لعابها و تازه شير و نمايند باسليق فصد مثانه, جهت به
و چربخورانند شورباي و نمايند استعمال باشند ساخته بط و مرغ چربي و برنج و حلبه
با كبار و صغار صنوبر حّب و است/ او فادزهر ماليدن, و خوردن به روغن كه @گفتهاند
و است/ مفيد مرغ تخم زردة و غيره و مسكه و روغن و بنفشه و انجير و دارد/ نفع مثلث

نمايند/ ضماد عسل و جو آرد و چكانند احليل در مرغ تخم سفيدة و گل روغن كه بايد
در ا@گـر [و] است/ كشنده ساkمندرا از است نوعي كه وزعه گوشت حربا: و وزغه [٧٦٦]
حربا گوشت و آرد/ معده سر در شديد درد و قيء او گردد,خوردن جدا هم از و افتد شراب

بكشد/ شود خورده ا@گر آن بيضة و دارد/ عمل همين نيز است پرست آفتاب @كه
كه بايد جهتحربا, و آرند/ عمل به آيد كار به ذراريح به چه آن جهتوزغه, ع�ج:
و است مفيد تازه شير و بدهند گاو روغن به و برابربگيرند سه هر قند و وخرنوب @كنجد
روغن و كنند قيء كه است آن حربا بيضة ع[ج و دارد/ سود رفتن حمام به و ماليدن روغن

خورانند/ جنطيانا و مسكه و گذارند سر بر گرم ونمك مالند بدن بر
ورم و بول احتباس و استسقا مثل ورمشكم و معده شديد درد او خوردن ساjمندرا: [٧٦٧]

گردد/ عفن و سياه بدن مواضع بعض و آرد عقل زوال و زبان
البطم وعلك مثروديطوس و افعي ترياق و كنند پا@ك ُحقنهشكم[را] و قيء به ع�ج:

دارد/ نفع زيت روغن به صنوبر حّب و عسل و ميعه يا راتيانج و
دندانها و موي و آرد غشي و رنگ زردي و كمودت و بدن ورم او خوردن ضفادع: [٧٦٨]

برود/ طعام آرزوي و بپاشد
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[و] رفته حمام به و كردن رياضت و دهند/ مسهل و فرمايند قيء گرم آب به ع�ج:
و المسك دواء و دارد/ نـفع مـاليدن, بدن در روغن و آمدن در آْبزن به و آوردن عرق

است/ مفيد [شيره] به مثقال دو مقدار ني بيخ و سعد و دوالكركم
سازد/ ه[@ك هفته يك [از] بعد ازو عدسي مقدار آبي: سگ زهرة [٧٦٩]

روغن و خوردن خرگوش ماية پنير و دارچيني و جنطيانا تازه شير و روغن ع�ج:
دارد/ سود نمودن تدبير تلطيف و ماليدن بدن در بادام

آيد/ پديد چشم زردي و دهان تلخي و كبود و زرد قيء او خوردن از يوز: زهرة [٧٧٠]
و الغار حّب مختوم, گل بدهند: ترياق اين و فرمايند قيء گرم آب و روغن به ع�ج:
مثقال آميختهيك عسل به كوفته نرم را] [همه جزو نصف مّر, برابر; هريك سداب, تخم

نمايند/ رجوع هيضه ع[ج به و بدهند
گردد/ مّيسر دشواري به او از خ[صي و آرد متواتر غشي او خوردن افعي: زهرة [٧٧١]

نـوشانند گـرم آب او عـقب و بـدهند كنجد ورغن و كرده گرم مسكه روغن ع�ج:
اللحم ماء غذا و مثروديطوسخورانند و ودواء@المسك كبير ترياق و فادزهر و وفرمايند

سازند/
بدبوي عرق سي[ن و خناق و ورم و وجه زردي و شديد كرب او خوردن دواب: عرق [٧٧٢]

آرد/
يك هـر انـدرانـي نـمك و زراوند و دهند مختوم طين ترياق و كنانند قيء ع�ج:

خورانند/ گرم آب به نيمدرم
معده سر پيچش و دوار و غشي و گردد ترش و شود فاسد معده در كه باشد گاه شير: [٧٧٣]

بكشد/ و ُكند هيضه كه باشد و آرد
بر مصطكي و بادام و ناردين روغن و خوردن ف[فلي و كنند قيء عسل آب به ع�ج:

دارد/ نفع گ[ب و گلقند و ماليدن معده
آرد/ نافض و سرد عرق و غشي و شود بسته معده در شير كه باشد @گاه

و پـودينه آب يـا حلتيت باقلي مقدار با كهنه سركة به مثقال نيم مايه پنير ع�ج:
عسل/ آب به فرمايند قيء پس تابگدازد دهند عسل آب به كرفس تخم طبيخ با سكنجبين
و باشد بسته ا@گرشير و بندد معده در را قبلشيرخورندشير يا kبا ا@گر مايه پنير فايده: [٧٧٤]



لهـذا نـخسپند بياشامند شير كه چون كه است آن اوليتر و بگدازد/ را آن نمايند تناول
در دم و لبن تجّبن و خوردن نبايد شير سر بر غذا هيچ و است ممنوع شب به او خوردن

زوايد/ فوايد مع يافته ذ@كر بيشتر معده امراض
و خناق گردد, بسته و جامد مثانه يا روده يا سينه يا معده در صرف هرگاهخون خون: [٧٧٥]

آرد/ نبض ضعف و اطراف سردي و اعضا ُسستي و غشي سقوط
حل [شيره] به پنيرمايه درمي مقدار با خرگوش مغز و انجير چوب خا@كستر ع�ج:
حقنه باشد روده در ا@گر و فرمايند قيء بود معده و سينه در جمود ا@گر پس بدهند @كرده

برند/ كار به است مخصوص المثانه حصات به كه ادويه بود مثانه در ا@گر و نمايند
او تناول كه باشد گاه گذشته برو شب يعني گويند الليل تازيسمك به كه سرو ماهي [٧٧٦]

بكشد/ كه باشد و آرد هيضه و تاسه
دارد/ فايده مختوم گل [و] دهند بهي عصارة با [شيره] و فرمايند قيء ع�ج:

دارد زهر ماندحكم محتبس آن بخار و بسازند وخنك بپخته گرم كه بريان @گوشت [٧٧٧]
آرد/ هيضه و عقل فقدان و غشي آن خوردن و

به آب به [شيره] آن] از پس [يعني بعده قيء به ُكنند پا@ك را معده نخست ع�ج:
از و دارد سود است مذكور هيضه در چه آن و المسك دواء و دهند مختوم گل و وسيب

نمايند/ منع حّمام و خواب
درد و بد@بو عرق و ربو و نفث@الدم او خوردن دريائي: خرگوش يعني بحري ارنب [٧٧٨]

آرد/ سينه و معده
خـبازي و خـطمي طـبيخ آن] از پس [يعني بعده و فرمايند قيء گرم آب به ع�ج:
باسليق فصد ماند, باقي قدري سينه درد ا@گر و دارد/ تمام نفع حّمام و وسكنجبين نوشانند

خورانند/ عناب شرب و خشخاش شربت و نمايند
آيد/ پديد [او] رودة در درد بخورد, او دم طرف كه كسي كوهي: @گاو [٧٧٩]

[از] بعد و بخورانند/ انجير و فندق و پسته و فرمايند قيء روغن و گرم آب به ع�ج:
مثروديطوس و فاروق ترياق و دارد/ سود ميپخته به فيلزهرج درم نيم قي, به معده تنقيه

حاّده/ ادويه غير به است بره گوشت و آش غذا بهترين و است/ مفيد
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زهردار جانوران ديگر و مار گزيدن معالجة در يكم]: و فصل[بيست [٧٨٠]
الكلي عليسبيل

را آن بعض و] [است خارج حساب حيز از و است بسيار مار اقسام كه دانست بايد
مشروحا مطّوkت در كه آن جز و دارد سر بر تاج كه مار ملْك چون نيست ع[ج هرگز
كار به سموم دفع در كه جامعه قاعدة به و ننمود kيق آن ذ@كر مختصر درين و است مذكور

شد/ كرده ا@كتفا آيد
است: وجه شش بر زهرها دفع طريقة كه بدانند [٧٨١]

بدان و دهد قوت را احشا و افروزد بر را غريزي حرارت كه دهند چيزي كه آن يكي,
آن/ جز و بربري ُلعبت و كبير ترياق چون نمايد دفع را زهر و گيرد قوت طبيعت سبب

در او صحبت به كه نيابد مركب تازهر آرند بيرون تن رطوبتهاي زودي به كه آن دوم,
[يعني بعده و است قيء رطوبات تقليل طريق و رسد/ رئيسه اعضاي به و شود پرا@كنده بدن
بخ[ف سموم اقسام جميع در است النفع جامعه قي, اّما ادرار/ و اسهال و فصد آن] از پس

بست/ نتوان كار به جا همه كه فصد
دهند بود مخصوص زهر بدان بالخاصيت كه ترياقي و آزموده فادزهر كه آن سوم,

افعي/ گزيدن جهت افعي گوشت و تمساح گزيدن جهت تمساح گوشت چون
مزاج ضد كه انگزد چون بود حيوان آن مزاج ضد كه خورانند دوايي كه آن چهارم,

آن/ امثال و است @گژدم
بر را زهر طبيعت پس آرد حركت به اخ[ط[را] كه ُكنند عملي و دواء كه آن پنجم,
دويدن به يا معّرقه ادوية به تعريق همچون نمايد دفع و افكند پوست سوي به تموج سبيل
ياري اخ[ط حركت كه باشد گاه كه زيرا نيست خوف از خالي تدبير اين ليكن آن جز و

رئيسه/ اعضاي به زهر سرايت بر دهد
لسع مجرد به كه باشد چنان اين و نمايد زهر انتشار منع كه كنند تدبيري كه آن ششم,
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كه آن ديگر دهند/ داغ پس بود ممكن ا@گر سازند جدا تن از و نمايند قطع را ملسوعه عضو
زهر تا گذارند مخّدره ادويه لسع محل بر و بندند بر سخت را عضو لسع موضع از باkتر
شرط يا شرط غير به يا مع@الشرط ُكنند حجامت محل آن بر كه آن ديگر نكند/ تجاوز
و نگرايد/ تن جانب به و آيد بر طريق بدين زهر تا چسبانند زلو يا بيحجامت فقط زنند

است/ آسان و مفيد طريقة غايت به زهر جذب جهت دهان به ملسوعه عضو مكيدن
مضمضه [شيره] به و بشويد را دهان و طعام از بود سير شكم كه بايد را مكنده انتباه:
[يعني بعده و سازد چرب بنفشه يا گل روغن به [را] خود دهن و بخورد لختي بلكه @ُكند
دندان و او ذات تا بيندازد دهن آب بردارد دهن كه زمان هر و آغازد درمكيدن آن] از پس

ماند/ محفوظ آفت از او
kغيه, دهد: سود را دار زهر جانوران گزيدن كه مرّكبه و مفرده ادوية ذ@كر در فايده: [٧٨٢]
ضّد مثقال دو مقدار ترنج, تخم يعني بزراkترج; است/ نافع سخت را افعي گزيدن او شير
است/ زهرها همة پادزهر انجدان, بيخ و پنجنگشت ثمرة است/ حيوانات زهرهاي همة
و شكوفةخرزهره و زراوند و جاوشير و جنطيانا و بندق و انجير و بادام و بلسان حب
ثمرة و دارد/ نفع همه غاريقون و قردمانا و قيصوم و راسن و جرجير و دارچيني و او برگ
ابن معدة و بطون و است/ اkثر عجيب باشد آمده بر تازه كه چنار درخت بار يعني الدلب
طبيخ و دارد/ سود نموده خشك و ساخته بريان گشنيز به كرده پا@ك سو را يعني عرس
او پشت سنگ خون و نهري سرطان طبيخ و [شيره] با دشتي موش طبيخ و زنده راسوي
تخم و كمادريوس و كردن ضماد و سرگينبزُسوختهخوردن و است/ اkثر عجيب و سپرز
و او آب در حندقوقي بزر و پلپل و سير و ماند شونيز به كه زيرهيي و حرف و آورد باد

دارد/ نفع خوردن و كردن ضماد كوهي پودنة طبيخ
مفيد را كار زيان ادوية تمام سميت و دار زهر جانوران همه گزيدن كه ترياقي صفت
هريكيك گرد, زراوند جنطيانا, درم; دو هريك وزيره, اسپند هزار تخم شونيز, است:
عسل به بيخته كوفته داروست هفت كه] [را جمله درم, نيم هريك مّر, و سپيد پلپل درم;

دهند/ [شيره] اندر رومي باقلي مقدار شربتي آميزند
دار سياه, پلپل سپيد, پلپل دشتي, شلغم تخم زوفايخشك, بلسان, حّب ديگر: نوع
و سـنبل درم; چهار يك هر بزر@البنج, و زيره اسارون, فطراساليون, انيسون, وج, پلپل,
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عسـل بـه بيخته كوفته است دارو چهارده كه] [را جمله درم, شش يك هر اذخر, فقاح
رومي/ باقلي مقدار شربتي آميزند

طويل زراوند بيخ نيم; و درم هريكيك مّر, و افيون است: اkثر عجيب كه نوعديگر
و پخته كه جرجير آب به دارو پنج هر درم دو درم;سداب, سه هريك زراوندمدحرج, و
دهند/ [شيره] به مثقال يك و بسرشند عسل به و كنند تر بود كرده صافي و برداشته @كف
و پخته شير ديگر: كنند/ ط[ ازرق يا سپيد نفط دهد: سود نهند لسع محل بر كه ادويه [٧٨٣]
سوده بول يا گوگرد يا جويباري پودينة عصارة با جند@بيدستر و نهند بر گاو روغن به خام
سير يا سركه به چوبانگور و انجير چوب خا@كستر يا فقط گاو زهرة با ونمك سركه يا
زندة و بودبگيرند نرينه و سپيد خاصه مرغخانگي ديگر: دارد/ سود همه كوفته بهنمك
بز سرگين و نهند/ ديگري شود كمتر او گرمِي وچون گذارند آنجا بر و بشكافند سينه را او
در زفت و گـويند صـما تازي به كه را ماري گزيدگي مگر دارد سود را گزيدگيها همة
كننده وداغ را افعي گزيدن است نافع نمايند ط[ آميخته بهنمك و جوشانيده زيت روغن

است/
و دانند غنيمت بهخود, خود يا ادويه استعمال به آرد لسعجراحت محل گاه هر انتباه: [٧٨٤]
عضوي از لسع كه آنجا و بايد/ چه چنان بپاkيد زهر تا ندهند شدن ملتحم [اجازة] را او
آن حوالي كه است kزم ندهد, سود گذشته تدابير يا نبود ممكن او بستن و او قطع كه باشد
كه اطليه به و ُكنند معالجه پس آيد بر پا@كيزه استخوان تا برگيرند استره به [را] جايگاه
داغ يا باشد زهر بدان مناسب چه هر آن جز و يبروج چون بفسراند و بگرداند زهر طبع

جوشانيده/ زيت روغن و زفت به يا تفته آهن آنجا نهند
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عليسبيل حيوانات گزيدن معالجة اندر دوم]: و فصل[بيست [٧٨٥]
التفصيل

آيد: گفته نوعي به يك هر
و است موضع ص[بت و وحمرت درد او گزيدن ع[مت و عقرب: لذع در اّول: نوع [٧٨٦]
و صرع افتد عصب بر ا@گر و آرد غشي افتد شريان بر نيش ا@گر و آنجا در شديد درد احساس

آرد/ صداع
به و محاجم به يا دهن به بمكند را زهر و بندند بر لذع محل از باkتر الفور في ع�ج:
در هندي بندق و بشويند را عضو سداب و برنجاسف و سبوس و بابونه طبيخ به يا گرم آب
سداب آب به جو آرد و پودينه و گذارند محل آن بر و كنند ص[يه درهاون و بخايند دهن
زيت روغن به و كوفته سير يا جندبيدستر يا علك@البطم و ونمك كتان تخم و گوگرد يا
و سـير و بمالند/ زيبق و فرفيون روغن و رسد/ هم به كه كدام هر نمايند ضماد سرشته
ترياق و [شيره] اوقيه يك به حلتيت مثقالي يا بخورانند [شيره] به عاقرقرحا و حلتيت
و آوردن عرق و دارد/ سود به شراب اندك با رّبجوز آن مقدار يا سير و سنجرنيا و اربعه
و است/ بهتر كند عرق ملذوعه عضو همان كه كنند تدبيري ا@گر و است/ مفيد رفتن حّمام به
بادروج و ترب گفتهاند بعضي و خوردن/ قدري طعام نمك است مجربات از حمام بعد
و ترب بود,خوردن بسيار عقرب كه جا آن پس نرساند; ضرر عقرب لذع نمايند, ميل ا@گر
كرفس تخم نمايندچون احتراز بود ومسالك مسام مفتح چه آن از و ُكنند وظيفه بادروج

آن/ امثال و
بـر خود دم رود راه چون او كه زيرا گويند; <جّراره> را آن كه كژدم از است نوعي [٧٨٧]
و دوم روز و كند كم درد بگزد كه روز آن است وي خاصة و بود گرم او زهر و كشد زمين
خفقان و غشي و شديد كرب و آيد بولخون جاي به و بياماسد زبان و كند غلبه درد سّوم

سازد/ ه[@ك كه باشد و آرد طبيعت حبس و يرقان و
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ا@گر و كنند فصد آن] از پس [يعني بعده دهند داغ و بمكند محاجم به نخست ع�ج:
سركه و ارمني گل به او حوالي و نهند لذع موضع بر جندبيدستر و فربيون نيايد ميسر داغ
و كـاسني و كـاهو شيرة و بهي و سيب رب و تازه شير خوردن كه بدانند و نمايند ط[
سود كافور قرص و سرد آب به سيب پوست و خشقوق طر آب و آبجو و كدو و خيارين
فوا@كهسرد آب قويبود, درد ا@گر و دهد تمام نفع ترش سيب آب به كافور مثقال نيم و دارد
نرم برابر اجزا گشنيزخشك و ترش سيب برگ و طرخشقوق و دهند ترش دوغ و @كرده

م/ اضطراب/ معني به است صحيح <تاسه> اما است چنين نسخهها در /١

ا@گر و بنشاند تاسر��١ كرده گلسرد روغن به ميوهها آب و اندازند دهان در كف @كوفتهسه
و كاسني آب به و بزنند زبان زير رگ بياماسد, زبان ا@گر و نمايند حقنه گيرد, باد شكم

نمايند/ غرغره سكنجبين
زده ندف پنبة محجمه ميان كه بايد محاجمبمكند, به چون جراره كژدم زهر فايده:
وجه هيچ به دهن به او پسمكيدن شود ه[@ك مكنده چنيننكنند, ا@گر كه زيرا كنند; پر

شد/ گفته كلي معالجة در كه شرايطي به مگر نشايد
تولد صعب دردي و سرخ آماسي او زخم از عسل: مگس و زنبور لذع در دوم: نوع [٧٨٨]
او وچون باشد دايرهها وي تن در و بود سياه و بزرگ او سر كه اززنبور است نوعي و @كند/

بكشد/ كه باشد و آرد شديد الم بگزد
يخ از شيافي و بنشاند درد [@كه] بخورانند گشنيز كف سه فورًا] [يعني حاْل در ع�ج:
به خرقه و نمايند ط[ كا@كنج و الثعلب عنب و خرفه و خطمي و خّبازي آب و بردارند
يا طحلب يا سركه به حر طين و گذارند آن بر ساخته سرد غيره و برف به و كرده سركهتر
و سركه به گشنيزتر آب يا سركه به كوفته كنجد يا سركه به جو آرد يا سركه به @كافور
و خيار آب و ترش انار آب و سكنجبين و سيب رب و دارد/ نفع كردن ط[ كافور اندك
يا بود ك[ن زنبور ا@گر و است/ مفيد سردخوردن آب به قند و گشنيز و كاهو و كاسني آب

است/ نافع ط[ي آميخته سركه به زنبور خانة ِگل و كرد/ بايد فصد باشد ممتلي بدن
بماند/ آنجا او نيش بگزد چون عسل زنبور فايده:

بنشاند/ درد محل آن در مگس ماليدن و باشد زنبور ساير مثل ع�ج:
كه آوردهاند چنان و است بسيار او انواع و مورچه: يعني نمله گزيدن در سّوم: نوع [٧٨٩]
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را آدم چون كه گرگ مثابة به هستند مورها اندلس بيابان در و بعيده اما@كن بعضي در
سازند/ ه[@ك بيابند

است/ زنبور ع[ج همچون مورها گزيدن ع[ج بالجمله [ع�ج]:
او اقسام بدترين و است بسيار او انواع عنكبوت: و رتي� گزيدن در چهارم: نوع [٧٩٠]
و كمودت و اندكحمرت و ورم آنها همة گزيدن از و بود پروانه مثابة به كه است مصري
درد او, حمراء گزيدن از چه چنان است خاص اعراضي را او نوع هر و شود ظاهر خضرت
و بطن اخت[ف سفيد, از و رعشه و بدن سردي و شديد درد سياه, از و افتد وحّكه اندك
زرد از و بدن سستي و خدر بود, براق خطوط او پشت بر كه كوكبّيه از و اندكحكه درد
كند/ ه[@ك و شود عارض بطن انتفاخ و عرق و رعشه و شديد درد بود, نا@ك موي كه او
جذب جهت بمكند محجمه يا دهان به را لسع موضع اّول كه: است آن همه ع�ِج
اسـتحمام و نـمايند طـ[ نمكاب و گذارند گرم آب در آن] از پس [يعني بعده و زهر
گرم آب در لحظه هر كه است آن سزاوار و دارد/ عظيم فايدة درد تسكين در كه فرمايند
ونمك مّر و نمايند ط[ گرم آب به كوفته نرم قلي و نوره و انجير چوب خا@كستر يا نهند

نيكست/ ضمادي
حل گرم آب به حلتيت يا كرفس تخم و دانه سياه از سفوف و سنجرنيا و اربعه ترياق و

است/ سودمند @كرده
قضيب انتشار و بدن قشعريرة و اطراف سردي او گزيدن از كه ازعنكبوت است نوعي

آيد/ پديد شكم انتفاخ و تمدد و
و تـرياق خـوردن و بدهند/ [شيره] به شونيز و سعد و سداب كه است آن او تدبير

است/ مفيد حمام به تعريق
و اومطبقه گزيدن از و دارد كوتاه پايها و بود سياه كه ازعنكبوت[است] ديگر: نوع

عنكبوت/ ساير خ[ف به بود گرم او سم و گردد سياه محل آن و افتد حكه
و بگشايند طبيعت فوا@كه مطبوخ به و دفعه چند به ُكنند فصد كه است آن او تدبير

نمايند/ [عمل] رديه قروح معالجة [به] و بگيرند را آن فاسِد @گوشت
ميگيرد را او [و] ميجهد مگس بر او و فهد به معروف ازعنكبوت استديگر نوعي
روي بر كردن صيد در يوزپلنگ چون [يعني الّصيد لمشابهة يوز, يعني گويند فهد لهذا و
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و باشد سياهي به مايل وي نقطة و بود سفيد و پايهايُخرد را اينعنكبوت و ميپرد]/ صيد
افتد/ سرد عرق و حكا@ك وي گزيدن از

باشند جوشانيده كرفس بيخ درو كه سركه و گل روغن و حضض كه است آن تدبيرش
نمايند/ ط[

و قيء و معده درد او گزيدن از باشد, دراز او پاي و دست كه جهنده عنكبوت فايده:
بود/ كشنده و بد اين و شود عارض براز و بول دشواري

عنكبوت/ به مشابه است حيواني رتي[ و است رتي[ ع[ج مثل او: ع�ج
و قلق او گزيدن از گويند: چلپاسه و ابرص سام كه كرپاسه گزيدن در پنجم: نوع [٧٩١]
دندانهاي كه زيرا باشد; دايمي درد لذع محل در و شود ظاهر فاسد رطوبت سي[ن و تب

بماند/ آنجا او
خا@كسـتر و روغن كه باشد چنان اين, و آيد برون دندانها كه ُكنند تدبيري ع�ج:
خمير روغن به [را] خا@كستر آن از پس [و] كشند برو حرير يا مالند برو ابريشم يا بمالند
مكيدني دهانبمكند به نشود, زايل تدبير بدان و بود دايمي درد ا@گر و گذارند/ آنجا @كرده
ا@گر و دارد/ سود رتي[ ترياق و ريزند باشند جوشانيده سبوس درو كه گرم آب و نيك
پسبكشند, و پيش و چپا و راستا و بگردانند لذع محل بر و بپيچند @كارد بر حرير قدري
حل آن در عربي صمغ كه آبي به و آميزند اسبغول به كرده ريزه صوف و آيد/ بر زود دندان
دندان كه بردارند رفق به آن] از پس [يعني بعده و زماني گذارند آنجا آميخته باشند @كرده
كبودي و كند مفارقت تب كه است آن او دندانهاي آمدن برون نشان و آيد/ در به زود به

ماند/ باز سي[ن از صديد و برود موضع
دارد پاي چهار و كرباسه مشابه جانوريست او و ساjمندرا: گزيدن در ششم: نوع [٧٩٢]
ابرص سام از پهنتر و بزرگتر آن و باشد [او]باريك گردن و سياه دمش سر و كوتاه دم و
نسوزد آتش در كه گويند و بود بسيار نوشادر كان در و باشد سياه و زرد ابلق وي لون و بود
آن او زهر مضرت و ذراريح/ مانند است قتاله سموم جمله از و نشود كارگر بدان وسنگ
زبان و آرد گرم آماس و كند احداث باطن در آتش همچون حرارتي و شديد درد كه است
سياه او گزيدن جايگاه كه باشد و شود خدر و افتد اعضا بر و گردد سنگين يا و شود بسته

بيفتد/ شده عفن كه باشد و @گردد
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صحرائي پشت خايةسنگ و اينست/ ع[ج شد گفته ذراريخ معالجة در چه آن ع�ج:
است/ مفيد كردن ضماد و خوردن ضفدع طبيخ و دارد سود خوردن دريائي و

بود گرسنه كه است آن گزندهها بدترين كه دانست بايد آدمي: گزيدن در هفتم: نوع [٧٩٣]
آيد/ پديد رّدي حالهاي دار روزه گزيدن از و

پوست با سركه و ايرسا يا سركه و چوبانگور خا@كستر گداخته موم در زيت ع�ج:
آرد يا باشند ساخته چربي و موم و زيت و قنه از كه أسود مرهم يا عسل و باديان بيخ
ضماد آيد ميسر ازينها كدام هر عسل و ونمك پياز يا ُگل روغن و سركه و آب و باقلي
شـبت تـخم و دارد/ عظيم فايده كردن ط[ گردد,مردارسنگ ظاهر ورم ا@گر و نمايند/
ط[يي كنجد, روغن يا زيت روغن اندك و سركه و كرنب خا@كستر با كوفته نرم و سوخته

است/ نافع
اجـتناب او صـحبت از گـردد, ديوانه نيز او و بگزد ديوانه سگ كه را آدمي فايده:
سگ گـزيدن از كه آيد پديد حالت همان آدم اينچنين گزيدن از كه زيرا دانند; واجب
ديوانه سگ گزيدن در كه است همان وي تدبير [و] توان مشكل تدارك را آن و ديوانه

آيد/ @گفته
نباشد ديوانه كه سگ گزيدن در هشتم: نوع [٧٩٤]

و نطرون و عسل و ونمك پياز و دارد/ سود شد گفته مردم گزيدن از چه هر ع�ج:
بر سركه و است/ ضمادينيك عسل و تلخ بادام و باقلي و سداب و پياز و بانمك سركه
در گل روغن قدري ا@گر و است/ نافع نهادن بر كرده سركهتر به صوف يا ريختن محل آن
از و بستن و گذاشتن آنجا آميخته سركه به نطرون قدري و است اوليتر ُكنند اضافه سركه
بود/ ديوانه كهسگ ترسند ا@گر خاصه است; مفيد غايت به كردن تازه روز سه هر پِس

كه دانست بايد اينان: چنگال جراحت و يوز و شير و پلنگ گزيدن در نهم: نوع [٧٩٥]
محّل به نخست كه است آن صواب پس نيست خالي زهرنا@كي از اينان چنگال و دندان
و ايرسا و زراوند آن] از پس [يعني بعده آيد برون زهر مادة تا گذارند محجمه جراحت
و ايرسا و نحاس پوست از و بشويند سركه به را جراحت آن از پس و نمايند ضماد عسل
قـيام قـروح معالجة به باقي و نهند بر و سازند مرهم زيت روغن و موم و فّضه خبث

نمايند/
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كه است آن خاصيتش بشويند, را شير زخم او طبيخ به و بجوشانند را چاي ا@گر فايده: [٧٩٦]
نمايد/ آن سم ازالة [هم] و كند به [هم] معا

است/ كوسج به معروف كه ماهياي و نهنگ و آبي سگ گزيدن در دهم: نوع [٧٩٧]
جـراحت بـر عسل به نطرون يا پيه و نمك و جاليات پس بكشند آنها زهر ع�ج

دارد/ سود گل روغن و مسكه و چربيها مطلق و بط و مرغ چربي و @گذارند
زود او گزيدن درد كه دانست بايد راسو: يعني عرس ابن گزيدن در يازدهم: نوع [٧٩٨]

شود/ پرا@كنده تن در
محل آن بر سو را گوشت ا@گر و نمايند ضماد كرسنه آرد يا و خام انجير يا سير ع�ج:

دهد/ عظيم سود و بنشاند درد فورًا] [يعني حاْل در @گذارند,
و شود ديوانه بگزد را كه هر و گردد ديوانه كه باشد گاه ابنعرس,همچونسگ فايده:

يابد/ ذ@كر ديوانه ع[جسگ در كه است همان ديوانه عرِس ابن گزيدن معالجة
صعب دردهاي او گزيدن از كه باشد بسيار گربه: يعني هّره گزيدن در دوازدهم: نوع [٧٩٩]

گردد/ سخت و سبز محل آن و آيد پديد
سياه و كنند ضماد پودينه و پياز و محاجم با دهن امتصاص به بكشند او زهر ع�ج:
عام ع[ج همان] [به باقي, و است/ مفيد پودينهخوردن و كردن ضماد آب به كنجد يا دانه

حاجت/ حسب به كرد بايد شد] ذ@كر [@كه
ميمون و گرگ گزيدن در سيزدهم: نوع [٨٠٠]

و پياز و برند كار به نهم نوع در شد گفته غيره و پلنگ عّض جهت چه آن ع�ج:
دارد/ سود نهادن ميمون گزيدگي بر كوفته درهم نمك

[@كه]چونبگزد ايستهمچونسوسمار داّبه آن و ورل: گزيدگي در چهاردهم: نوع [٨٠١]
كنند/ رديه قروح ع[ج همچون او ع[ج و آيد پديد جراحت

و شود ظاهر بد اعراض اينها گزيدن از كه بسياراند گزنده حيوانات بر و بحر در فايده: [٨٠٢]
[اجـازة] را جراحت شدن خ[ص وقت تا و نمايند زهر جذب كه است آن همه ع[ج
دوام سبيل بر دهند همي زهر مسكنات و جدوار و فادزهر و ترياق و ندهند شدن مندمل

آرند/ بجا مراعات شراب و غذا در و
از و بـزرگتر مـورچـه مثل بود جانوري اين, الّنسر قملة گزيدن در پانزدهم: نوع [٨٠٣]
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آيد/ بر دندانها بيخ و چشم از كه حتي شود روان مجاري جميع از خون او @گزيدن
نمايند ط[ گزيده محّل بر طحلب و خرفه و صندلسرخ و كاهو آب و فادزهر ع�ج:
آن همة و كدو آب و خيار آب به اسبغول و مختوم طين و بز شير يا گاو شير و حلتيت و

فرمايند/ استعمال غيره و ترياقات از دهد تسكين را زهر چه
و است پليد وجانوري بود اوسرخرنگ و بحري: ضفدع گزيدن در شانزدهم: نوع [٨٠٤]
نتواند ا@گر و بجهد بدو دور از و كند [او] قصد بيند كه جانوري هر و بود بو بد او زهر
آرد آماس كه است آن او مضرت و است كار زيان نيز او دميدِن و زند دم او سوي @گزيد,

بكشد/ زود و بزرگ
برند/ كار به شده كرده ياد رتي[ ع[ج در چه آن و بزرگ ترياق ع�ج:

آيد/ پديد نرم آماس نهري و بري غوك گزيدن از [غوك]:
است/ سرد زهرهاي ع[ج مثل او: ع�ج

و است معروف خزنده گوْش به او و اjربعين و بعه ذواjر گزيدن در هفدهم: نوع [٨٠٥]
و پس از هم و رفت تواند پيش از وهم دو و بيست سو هر از و دارد پايد چهار و چهل
از و بود/ وجب باشد,يك بزرگ آنچه و بود انگشت ازيك قدر] به او بيشتري[درازاي
طبيعت, و آيد پديد نفس ضيق و ترس و وسواس به شبيه حالتي و شديد درد او, @گزيدن

خواهد/ خوردن شيرين چيزي
و جـنطيانا و طـويل زراونـد و گذارند محل آن بر و بكوبند را جانور همان ع�ج:
سنجرنيا و اربعه ترياق و بخورانند/ العسل ماء به برابر اجزا آردكرسنه, و كبر بيخ پوست

است/ مفيد كردن ط[ سركه و ونمك دارد سود المسك دواء و
و بود زهردار موشها بعضي دنداِن كه دانست بايد موش: گزيدن در هجدهم: نوع [٨٠٦]
سياه يا كبود موضع, آن و نمايد درد و كند جراحت و آرد عضو در آماس موش, آن @گزيدن
سازدهمچون فاسد را اعضا وديگر كند سر سو دروْن او فساد و شود فاسد كه باشد و @گردد

ناسور/
ود ـب مفيد ضمادا و Uًا@ك دفعزهر در كه تدبيري امتصاصو به بكشند را زهر ع�ج:
به كشندو ا@گردير باشدو بهتر بيرونآرند ا@گرآنجاشرطزنندوخون و نمايند/ استعمال
باشند/ ادراروفادزهرميداده فصدومسهلوقيءو فرمايندبه تقليلرطوبات فسادسرنهد,
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است مرضي وآن, گويند َكْلب تازي به را ديوانه:سگ سگ گزيدن در نوزدهم: نوع [٨٠٧]
و شود حادث كفتار و اشتر و روباه و راسو و شغال و شير و گرگ و بهسگ كو مانند جذاْم
ا@گر گردد مبت[ ب[ بدان نيز او بگزد, را كه هر ديوانه حيوان اين پس سازد; ديوانه را آنها
مـتعارف الكـلب كلب به افتد, بيشتر را سگ علت اين كه آن از و نشود/ كرده تدارك

آيد: گفته فايده سه به نوع اين و @گشته/
شود, ديوانه سگ هرگاه او: گزيدن امتحان و ديوانه سگ ع�مت در اّول: فايدة [٨٠٨]
و نخورد آب و بترسد و بلرزد بيند, آب هرگاه و خورد كم چيزي و بگردد او احوال همة
از و ميريزد نا@ك كْف لعاِب و دارد دهانآويخته از زبان و بود اوسرخ چشم و بماند تشنه
پاي ميان در دم و آورده بر پشت كرده پيشنگون در سر و بود گوشافكنده و آيد بينيتري
بر و ديوار بر [و] آيد در سر به و آيد بر قدم چند و باشد مستان مثل او رفتن و @كشيده
بگريزند/ ازو سگان و بود گرفته گلو آواز همچون او آواز و آرد حمله آن جز و درخت

مغز يكي, است: وجه چند بر ديوانه, غير يا است ديوانه گزيدگيسگ كه آن امتحان
مـرغان پـيش آن] از پس [يـعني بـعده دارند نهاده ساعتي و نهند جراحت بر مغز چار
كـه آن دوم, گـزيده/ ديوانه سگ بميرد, و خورد يا نخورد را آن مرغ ا@گر پس اندازند:
سگـان پـيش و بـياkيند پـاkيد جراحت از كه رطوبتي به نان تكهيي] [يعني پارچهيي
بر سرد آب كه آن سّوم, باشد/ ديوانه گزيدگيسگ دليل بميرد, و بخورد ا@گرسگ اندازند
<شيخ>: قال و باشد/ گزيده ديوانه شود,سگ گرم آن بدن او عقب ا@گر ريزند: كس آن بدن

خاصه>/ غير ع[مة <هذه
گزيده حالسْگ و صورت بر آن جز و تاريكي سبب به كه باشد گاه كه آن از انتباه:
هرگاه پس شد; مرقوم امتحان طريقة عليه بناًء ديوانه, غير يا بود ديوانه كه نبود اط[ع
في بود, ديوانه ا@گر تا فرمايند امتحان زودي به نشود, اط[ع او ماهيت بر و بگزد سگ

نمايند/ آن تدارك الفور
ِكِلب هرگاه نمايد: روي ديوانه سگ گزيدن از كه احواjت بيان در دوم: فايدة [٨٠٩]
نشود, كرده تدارك و بگذرد روز چند و بگزد ديوانه] َكِلب[يعني حيوان ديگر يا الكلب
و انـدوه و بـد انديشههاي چون ميآيد پديد طبيعي غير فاسد حالتي سخت را كس آن
روشنائي از و بيند آشفته وخوابهاي وتشنگي دهان وخشكي عقل واخت[ط خشمنا@كي



٦١٣ التفصيل سبيل حيواناتعلي گزيدن معالجة دوم: و بيست فصل . امراضمتفرقه

به و گردد ريش كه روي[است] خاصة و شود اندامهاسرخ و دارد دوست تنهائي و بگريزد
وبگريزد بترسد آن از و كند توهم درو خيالسگ بيند, آب هرگاه و آغازد گريستن آخر,
حالها اين ظهور از پيش كه باشد و گردد/ ه[@ك و افتد غشي و سرد عرق و كند فرياد و
سگي يا حيواني او بول از و گردد منقطع او آواز يا كند آوازسگ كه باشد و شود ه[@ك
كردن بول گردد حبس بعضيمحل, در و بود سياه گاهي و رقيق او بول و آيد/ برون @كوچك
بيند, آئينه در خود روي هرگاه و گردد حريص مردم گزيدِن بر و شود [او]خشك طبع و

ترسد/ نيز آئينه از سبب بدان و كند م[حظه وي در صورتسگ و نشناسد
در تغير هفته يك از بعد بگزد, را] [@كسي ديوانه چونسِگ كه است آن ا@كثر انتباه: [٨١٠]
هفت از بعد كه گفتهاند قومي و روز چهل پا ماه شش از بعد را بعضي و آيد پديد احوال
كـه تـجربه اهـل نزد ليكن نيست درست اّطبا بعضي نزد قول اين و كند ظهور نيز سال
مذكوره تغيرات را شخصي درويش, اين عهد در چه چنان است; ثابت كردهاند مشاهده
آب ا@گر آبنميخورد و داشت تمام تحير اّما بود جا به او هوش تمام و شد ظاهر يكبارگي
و مـيافـتاد او بـدن در عـظيم تـ[طم ميكرد, خوردن قصد چون اّما ميديد ميآوردند
او آثـار از و مـيريخت زمـين بـر آب كـوزة و مـيزد نعره و ميكرد ناطبيعي حركات
چون [اما] بود رفته اينان خاطر از سگ گزيدن و كردند جن آسيب به حمل [اطرافيان]
آنسگ [@گفتند]جگر و بود گزيده را اين ديوانه كهسگ آوردند ياد به كرد, تفحص فقير
چهار از بعد ا@كنون [و] رفته [او] خاطر [از] آواز انديشة [لذا] و بوديم خورانيده او] [به
بعده بود حالت همان به روز نيمة تا تغّير وقتظهور از كس آن [و] آمد/ پديد او اثر سال
بمرد/ و نشست فرو [او] چشم يك و كرد دم او شكم و شده بيهوش آن] از پس [يعني

پْسخوردة كسي يا بگزد باشد آمده پديد درو تغير كه گزيده آدِمسْگ را كه هر تنبيه: [٨١١ ]
ديوانهبگزد راسگ كه هر دانست بايد و گردد/ مبت[ مرض بدين نيز او شخصبخورد, اين
هم و اقرب/ پذيرفتن ع[ج به و بود اسلم خود, به خود آيد بر بسيار خون محل آن از و
گفتهاند و آب/ ترسيدن از گردد ايمن كند, بول وچون دهند/ ترياقيه ادوية را آن ا@گر چنان

نكند/ ع[ج قبول ترسد, آب از گزيده چونسگ
بيمار كه بايد گزيده, ديوانه را]سگ كه[@كسي بدانند هرگاه او: ع�ج در سيم: فايدة [٨١٢]
كه مدت اقل و ندهند شدن ِبْه [اجازة] را جراحت و ُكند عرق تا ياسوار پا پياده بدوانند را
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چنان نهاده جراحت سر بر محاجم كه بايد و است روز چهل داد نبايد شدن مندمل آن در
تا بود اوليتر كنند, فراختر را جراحت ا@گر و آيد برون زهر تا بمكند است[و] معلوم چه
جراحت خطا روي از ابتدا در كه آنجا و آيد/ بر نيز زهر او تبع به و پاkيد فراغتر رطوبت
با نيز سركه و جاوشير و سير مقّرحهچون ادوية و بشكافند را آن باره شده,ديگر درست
زفت, است: كننده ريش مرهم اين و كند ريش تا نمايند ضماد كوفته ونمك پياز و سير
و سركهبگذارند در [را] جاوشير سهجزو, دوجزو;جاوشير, ونوشادر, يكجزو;نمك
چون گذارند ا@ّكال دواي خواهند, قويتر ا@گر و برند/ كار به و آميزند هم به [را] جمله
هم و نمايد دور را فاسده اجزاي تا مينمايند استعمال گاو روغن تقّرح, [از] بعد و فلدفيون
و تغير/ وظهور انتشارزهر هنگام خاصه نمايند مبالغه سودا اسهال در و ُكند/ سميت ازالة

جزو, سه يك هر كندر, و جنطيانا جزو; پنج كرده, بريان نهري سرطان سرطان: داروي صفت /١
به تا سازند زياده دوم روز و بدهند اّول روز مثقال يك گاو روغن و آب به و بسايند نرم را] [همه

رسد/ مثقال چهار

و دهند/ همي دارد عظيم نفع كه سرطان��١ داروي و اربعه ترياق و كبير ترياق پيوسته
جندبيدستر و ماهودانه ا@گر و دارد سود خورانيدن, كرده بريان همانسگ @گفتهاندجگر

نيست/ جنطيانا چون دارو هيچ كه گفتهاند و دهد/ نفع بنهند و كنند شياف
كرده پا@ك او سر بريده پا و دست ذراريح درينجاست: نافع كه ذراريح معجون صفت
يك هر دارچيني, و فلفل قرنفل, سنبل, زعفران, و جزو يك مقشر, عدس و جزو يك
هر شربتي دانگ دو يك هر سازند قرصها آب به و بكوبند نرم را همه و جزو سدس
فـربه مرغ گوشت از نخوداب و كند بول آْبزن در و برند حّمام در و قرص يك بامداد
و بجوشانند آب در عدس كه بايد پديدآيد, مثانه در پيچش دوا اين پِس از ا@گر و خورانند/

بخورانند/ گاو روغن و بنوشانند مسكه يا بادام روغن به و بستانند او طبيخ
هر پودينه, و كندر درم; پنج يك هر جنطيانا, و نهري سرطان است: مفيد كه سفوفي
كه گفتهاند و بدهند/ درم دو بيخته و كوفته را] [همه درم, ده مختوم, گل درم; سه يك
چوب از كه خاصه قدحي بر يا سازند كفتار پوست از كس آن آِب] [يعنيظرف به مشربه
ميخورده آب همين به كس آن و [آن] بروِن و درون [در] گيرند در [را] كفتار پوست بود
باشد بهتر كفتاربپوشند, پوست به را آن و سازند ديوانه پوستسگ از مشربه ا@گر و باشد/



دارد/ باز آب به ترسيدن از و است مفيد بالخاصيت همه اين و
از تا داد بايد آب و كرد بايد حيله ونخورد, بترسد آب از مذكور آدمي گاه هر انتباه: [٨١٣]
مشربه در [را] او سر يك و بگيرند دراز نايزة كه است آن حيله و ه[@كنگردد/ تشنگي
و نـبيند را آب وي كه چنان او حلق در بفرستند آب و او حلق در ديگر سر و @گذارند
دهند/ همي نشاند فرو تشنگي كه بارد مايع غذاهاي و قرصها و سرد شيرهاي و لعابها
و نگردد/ ه[@ك زود تشنگي و خشكي سبب به تا كوشند تبريد و ترطيب در بالجمله
به قدري سگ[را] آن خون بگزد, ديوانه سگ كه وقت همان كه گويند مجربين بعضي
گفتهاند تجربه اهل كه همه اين بالجمله, اثرنكند/ او بنوشانندزهر را كس آن آميخته آب
بر بعضي و ماند/ نشايد باز شد گفته كه ع[ج اصل از نموده بسند همين به ليكن كرد توان
كه كردهاند تا@كيد راه ازين و نكند اثر او زهر نشود, آبتر به آنسگ استخوان تا كه آنند
عميق را زمين و اندازند بود كهمحكم گل آوند در و بكشند را آن بگزد ديوانه چونسگ
ماه شش تا گفتهاند و نرسد/ بدو آب تا خا@ك به بپوشند و نهند آن در آوند آن و بكاوند
[اجازة] را زخم ماه سه تا و دارد تمام نفع كه ماشه يك روز هر و خورانيد بايد مشك

داد/ نبايد بهبودي] [يعني آمدن فراهم
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الهوام طرد در سوم]: و فصل[بيست [٨١٤]

حشرات/ كردن دور يعني
وخردل, بگريزد/ عاقرقرحا با سوسن بيخ و بز سم و گوزن شاخ دود از مار يعني حيه; [٨١٥]
كرده آبحل در نوشادر با را ا@گرآن و گيرد/ كناره گذارند او گذر راه در ا@گر و رابكشد مار
ا@گر دار روزه دهان آب و ميكند]/ رها را خانه [يعني بگذارد جاي اندازند, مار خانة در

باشد/ دهن در نوشادر ا@گر خاصه بميرد; افتد مار دهان در
و راستبگيرند راستا بز پية و زرنيخ و گوسفند وپشك ميعه ا@گر كژدم/ يعني عقرب; [٨١٦]
برنيايد/ كژدم ُكنند, دود كژدم سوراخ نزد و بسرشند بدان ادويه[را] وديگر رابگدازند پيه
آب و بادروج برگ و بميرد/ اندازند آن بر او برگ آب يا نهند كژدم بر ترب پوست ا@گر و
افتد كژدم بر چون باشند محروري ا@گر خاصه دار, روزه دهان آب و دارد/ عمل همين او
ديگران بسوزند, را كژدمي ا@گر و نيايد/ بر نهند [او] سوراخ بر ترب قطعهيي ا@گر و بكشد/

بگريزند/
و بـميرد كيك بپاشند, خانه در و ُكنند آبتر در حنظل ا@گر كيك/ يعني براغيث; [٨١٧]
نمايند, ط[ برچوبي خارپشت پية ا@گر و نماند/ برگخرزهره و گوگرد بوي از و بگريزد/
پاشند, بستر در ا@گر البرغيث حشيشة يعني كيكواشه گياه و آيد/ جمع آن بر كيك تمام

دارد/ سود پاشيدن خرنوب و وخسك سداب آب و بميرد/ شده خدر @كيك
دود از چنان هم و بگريزد/ او تراشة و صنوبر چوب و سبوس دود از پشه/ يعني بق; [٨١٨]
شاخ و گوگرد و مقل دود از و سرو برگ و موردخشك برگ دود از و قلقديس و اشق
آنجا از پشه نهند, فراش در سرو وچوب سرو برگ ا@گر و اسپندبگريزد/ و سرگين و @گوزن

نرسد/ او الم بمالند, روغن به را بدن ا@گر و برود/
باشد, هدهد كه خانهيي در و بگريزد/ چنار برگ دود از خوره/ چوْب يعني ارضيه; [٨١٩]

بميرند/ همه اندازند, ارضه خانة در سوخته هدهد ا@گر و نماند/ ارضه



و آب در يا ُكنند شير در زرنيخ ا@گر و بميرد كندش و زرنيخ دود از مگس/ يعني ذباب; [٨٢٠]
دارد/ عمل همين سياه خربق طبيخ و بميرد/ و افتد وي در مگس تمام اندازند, ظرفي در

بگريزد/ سداب بوي از راسو/ يعني عرس; ابن [٨٢١]
خصي يا ُكنند جدا پوست آنها از را يكي ا@گر و بگريزد زا@ك بوي از موش/ يعني فأر, [٨٢٢]
خبث و وسك خربق و ا@گرمردارسنگ و بگريزند/ همه بگذارند و سازند اخته] [يعني
در سـاخته غـلولهها و سـازند معجون خمير به و بگيرند زعفران و بذرالبنج و الحديد
در الفار سم و بميرند/ موشان همة او خوردن از اندازند, خانه كنجهاي تمام و سوراخها

نيايد/ ميسر را آنها خوردن آب كه شرطي به دارد عمل همين خمير
يا ُكنند دود قطران و گوگرد يا نهند او سوراخ بر مغناطيس ا@گر مورچه/ يعني نمله; [٨٢٣]

بگريزد/ پاشند, آن خانة در انگزد و زفت يا گاو زهرة
در زيت و خبازي آب با خطمي عصارة ا@گر و بگريزد/ سير و گوگرد دود از زنبور, [٨٢٤]

نيايد/ گرد زنبور بمالند, خود
پودينةجويباري و شونيز و افسنتين ا@گر افتد/ كتاب و جامه در كه كرمي يعني سوس; [٨٢٥]

نيفتد/ آن در سوس اندازند, پارچه صندوق در ترنج پوست و
پشت خار و بط و طاووس و منازل,لكلك و مسا@كن در كه است آن سزاوار فايده: [٨٢٦]
و پودينه و خربق و غار و حلتيت و شيح خانه, حوالي در و نگاهدارند راسو و گوزن و
بـا صنوبر چوب خا@كستر از است] پارچهيي طناب نوعي [@كه منديلي يا بپاشند درمنه
دود از و نـمايد/ حشرات خروج تا بدارند خانه در آلوده حلتيت و قطران به ريسماني
مقل و جانوران ناخنهاي] اظ[ف[يعني و موي و سرو و بارزد و سوسن بيخ و انار چوب
قّنه و دانه سياْه و افيون دود از خاصه حشراتبگريزند; همة غار, برگ و انگزد و زفت و
آنجا هواّم تا دارند دور خود از روشنائي و شمع شب, وقت و گوگرد/ و كوهي بز شاخ و

گردند/ متوجه
چيزي در بكشد را گرگ و خربق,سگ پايه: چهار حيوانات قاتلة ادوية بعض ذ@كر [٨٢٧]
بادام بكشد/ را شغال و گرگ الذئب, خانق بكشد/ را پلنگ النمر, خانق بدهند/ كرده تعبيه

بكشد/ را بهايم ا@كثر درخت, آزاد برگ و بكشد/خرزهره را روباه تلخ,
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كه بيماريها ذ@كر و يعنيداغ كّي منافع ذ@كر در فصل[بيستوچهارم]: [٨٢٨]
كنند داغ به [را] آن ع4ج

آيد گرد بسيار عضوي در كه فاسد رطوبتهاي كه است آن داغ منفعت كه دانست بايد [٨٢٩]
استفراغها انواع به و باشد مدد را بد علتهاي و سازد تباه را عضو آن گوهر و مزاج و
منافذ و گردد نيست بد رطوبِت آن آتش, به كردن داغ سبب به نگردد, حاصل آن تنقية

گردد/ سخت و ببندند ميرسد آنها از رطوبت آن مدد كه بزرگ
دماغ نزلة از كه كهنه چشم درد يكي, است: مرض شانزده ُكنند, داغ آن در كه امراضي [٨٣٠]
و شقيقه و سر درد چهارم, جذام/ سّوم, باشد/ او سبب بسيار نزلة كه النفس ضيق دوم, بود/
گوشة ناصور ششم, چشم/ پلك بر فزوني موي آمدن بر پنجم, چشم/ به آب آمدن فرو
غشاي اندر ريم و بود درجگر كه خراج هشتم, كند/ تولد شوصه از كه خراج هفتم, چشم/
او سبب كه معده ضعف دهم, سپرز/ امراض نهم, ندهد/ سود شربت و ضماد و افتد جگر
به كتف سر از بازو استخوان مهرة برآمدِن دوازدهم, استسقا/ يازدهم, بود/ نزلهها @كثرت
سرين بندگاه ُسستي و استرخا سيزدهم, آسيبي/ و زخمي سبب به يا رطوبت بسياري سبب

ران/ ُبِن فتق شانزدهم, الماء/ قيله پانزدهم, النسا/ عرق چهاردهم, ورك/ وجع و
شود: گفته چه چنان ايست طريقه را داغ هر كه بدانند

و بتراشند موي[را] سر ميانة از بود: سر نزله از كه النفس ضيق و چشم درد داغ طريق [٨٣١]
نيز را استخوان افتد, باز پوست وچون بسوزد جمله سر پوست چه چنان كنند داغ آنجا در
و داد/ بايد داغ سه يا داغ دو بود, قوي نزله كه آنجا و آيد/ نزله مادة بخار تا بتراشند قدري
اين از رطوبتها تا داد نبايد شدن مندمل [اجازة] و داشت بايد سايل مدتي را جراحت

گردانند/ به منبته مراهم به آن] از پس [يعني بعده پاkيد/ همي جانب
يكي نهند: داغ پنج وي سر بر افتاد, خواهد جذام كه ترسند هرگاه جذام: داغ طريق [٨٣٢]
آنجا سر پِس سّوم, است/ برتر يافوخ از كه آنجا دوم, است/ پيشاني موي رستن حد كه آنجا
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داغ دو و است/ بهگردن متصل پسسر بر كه گويند را مغا@كي نقره, و است/ برتر نقره از @كه
قشري/ درز جايگاه بر گوش دو هر پِس بر ديگر,

شـريان بـود: المـاء نـزول خوف را او كه آن و مفرط شقيقية و سر درد داغ طريقة [٨٣٣]
و بشكافند صدغ پوست بعضي و نمايند َسّل بعضي و كنند داغ است بزرگ كه را صدغين
در رطوبت سبب بدان و كشد اندر سرها و بسوزد تا نهند داغ پس سازند برهنه را شريان

يافته/ ذ@كر نيز الماء نزول و شقيقه در و نيابد/ گذر وي
آلتباريِك و بهموچينه كنند بر ازپلك را فزوني موي نخست زايد: شعر داغ طريق [٨٣٤]
كفايت داغ يك را موي دو هر بن كه باشد و گذارند/ موي برين كرده گرم [را] مانند سوزْن
و كرد/ بايد عليحده داغ را موي هر kّا و باشند متصل هم به كه آنجاست اين و ميكند
كنند ط[ چشم پشت بر سوزاننده داروي كه باشد چنان اين, و نمايند داغ ادويه به بعضي
و ُكنند/ تشمير كه مقدار بدان و شكل آن بر هم است رسم كردن تشمير كه موضع آن بر
دارو سّوم روز تا نمايند پا@ك و بشويند روز ديگر و دارند نهاده روز يك بايد] [را دارو
و سياه آنجا پوست كه تا [بشويند] روز ديگر و بنهند دارو روز ديگر چنان هم و نهند
بـعده [و] بيفتد سوخته پوست تا بگذارند كرده گرمتر آب در اسفنج پس شود, سوخته
طين و يماني شّب و مازو و اقاقيا چون نمايند استعمال قابضه ادوية آن] از پس [يعني
موْم و داخليون مرهم گردد, درهم] متقّلص[يعني و نشيند باز هم به پلك ا@گر و قبرسي/
ارمني بورة و صابون و نارسيده آب اينست:آهك سوزاننده داروي و نمايند/ ط[ روغن
برپلك و بسرشند نابالغ كودكان بول و وانجير بلوط خا@كسترچوب آب به و بسايند برابر

آرند/ عمل به شد گفته كه دستوري به
تا بردارند پا@كي به را مذكور ناصور كه بايد چشم: گوشة ناصور يعني غرب; طريقداغ [٨٣٥]
ا@گر پس شده: تباه ياقدري است پا@كيزه و درست كهاستخوان وبنگرند شود استخوانظاهر
سـوراخ بـاريك آلتـي بـه آن] از پس [يعني بعده و بتراشند [را] آن از لختي باشد, تباه
كرده سردتر آب به پنبه يا اسفنج نخست داد, خواهند داغ چون [و] دهند داغ را استخوان
بار سه يا دوبار نكند كفايت ا@گر يكبار داغ و نرسد چشم به داغ گرمِي تا گذارند چشم بر
نشان و بگشايد/ بيني سوي به منفذ كه شود چنان تا گذارند سوراخ در و كنند همي گرم ميل
تفحص پس بگيرند [را] بيمار بينِي و دهان كه است آن بيني داخل به منفذ شدِن @گشاده
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پنبه پس گشود بيني منفذ كه بدانند ميآيد ا@گر نه: يا ميآيد بر نفس سوراخ اين از كه @ُكنند
آيد/ فراهم تا بگذارند تنها كهنه پنبة روز يك و گذارند درو آلوده زنگار مرهم به

گـويند/ ذاتالجـنب طبيبان را خراج اين و ُكند/ تولد شوصه از كه خراج داغ طريق [٨٣٦]
بيخ به را آن كه بايد كند, ريم و نگردد پا@ك نفث به و شود بزرگ مذكور خراج هرگاه
تا گذارند درو زراوند و كنند گرم بسيار زيت روغن كه طريق بدين ُكنند داغ طويل زراوند
نشايد آهن به داغ مرض[را] اين كه دانست بايد و دهند/ داغ آن از آورده بر و شود @گرم
موضع آن ماند, خطرمحفوظ از ا@گر و است بزرگ خطر درين كه نبايدشكافت ايضا و داد

ُكنند: داغ جا هفت را اين و نشود/ به و گردد ناصور
داغ اينجا چون و است/ پيوسته هم به گردن چنبِر استخواِن دو هر سِر كه آنجا يكي,

كنند/ داغ آن] از پس [يعني بعده كشند باkتر آنجا پوست نخست @كنند,
يكي كرد بايد داغكوچك و دارد پيش سوي به ميل و اوداج به قريب كه آنجا دوم,

چپ/ يكي و راست سوي
كنند/ بزرگ داغ دارد پيش سوي به ميل كه آنجا پهلو ميان سّوم,

نهند/ ديگر داغ و دارد پشت به ميل كه آنجا پهلو ميان چهارم,
داغ/ يك معده فم باkي پنجم,

ميان داغ محل از فروتر پشت جانب دو بر ديگر داغ دو و يكي شانه دو ميان ششم,
بايد/ پشتكوچك داغهاي اين و شانه/ دو

ُكنند/ ع[ج مرهمآهك و اسفيداج مراهم به داغ, از پس
درد و گراني و تب كه وي ع[متهاي و افتد خراج درجگر هرگاه داغجگر: طريق [٨٣٧]
آن ع[ج به و است جگر گوشت در خراج كه بدانند شود, ظاهر است راست جانب در
ع[ج هيچ و باشد شدت به درد هرگاه و يافته/ ذ@كر ورمجگر در كه چنان نمايند; اشتغال
كه: طريق بدين داد بايد داغ صورت, اين در و است غشا زير ماده كه بدانند ندهد, سود
يك برتر اندكي است ران بيغولة كهنزديك آنجا آخرجگر بر و ُكنند گرم [را] داغ آلِت
چندي[اجازة] و آيد برون ريم و رسد غشا به و بسوزد جمله پوست كه چنان نهند بر داغ
و موافق شربتهاي و شود پا@ك بتمامه تا ندهند زخم] به شدن بهبود [يعني آمدن فراهم

سازند/ مندمل آن] از پس [يعني بعده شود پا@ك تا داد بايد شوينده



٦٢١ كّي منافع ذ@كر چهارم: و بيست فصل . امراضمتفرقه

داغ پس بردارند صّنارهها به اوست باkي كه را پوستشكم كه بايد سپرز: داغ طريق [٨٣٨]
به قريب و افتد/ داغ دو يكبار به تا بود شاخ دو او سر [در] كه دراز آهني[و] آلتي به دهند
بعضي و بهيكديگر/ آيدنزديك حاصل داغ شش بار, سه در تا نهند داغديگر دو يكديگر
داغ شش بار يك در چه چنان شاخه شش ساخت بايد آلت كهيك گفتهاند قديم طبيبان

شود/ @كرده
تباه را معده و آيد فرود معده به بسيار نزلة آنها دماغ از كه را كساني معده: داغ طريق [٨٣٩]
چنان مثلث برشكل جا سه دهند داغ معده فم بر كه بايد ندهد, سود دوا سبب بدان و @ُكند
تا فروتر قدري آن جانب دو از وديگر بود غضروفحنجري از فروتر اندكي داغ چهيك
نبود/ آن از كم و نباشد فروتر پوست سطبري از كه بايد چنان داغها و باشد/ مثلث برشكل

بپاkيد/ او از رطوبات همة تا ندهند شدن ِبْه [اجازة] را داغها و
فم بر يكي, دهند: داغ جا پنج ندهد, سود دوا به ع[ج هرگاه استسقا: در داغ طريق [٨٤٠]

ناف/ باkي پنجم, معده/ قعر بر چهارم, سپرز/ بر سيم, برجگر/ دوم, معده/
مهره اّول كه بايد بيفتد, كتف سر از بازو سر مهرةاستخواِن هرگاه كتف: سر طريقداغ [٨٤١]
آن پوسِت و بخسپانند سالم پهلوي بر را بيمار كه طريق بدين ُكنند داغ پس برند جاي به را
و عصبها به داغ قوت تا بردارند انگشتان سِر به يا صّناره به بود لغزيده مهره كه محل
برشكل است داغ چهار آن اقّل و كنند داغ آنجا گردا@گرد پس نرسد است آنجا كه رباطها

بسوزد/ تمام پوست سطبري كه كرد بايد چنان داغ و مربع
رطوبتي واسطه به شود كهنه الّنسا عرق و الورك وجع هرگاه سرين: مفصل داغ طريق [٨٤٢]
سـر مـهرة و شود سست آنجا رباطهاي و عصبها و آيد گرد سرين بندگاه در كه لزج
ران مهرة گردا@گرد كه بايد گردد, باريك پايها و افتد برون سرين حقة از ران استخوان
آن در ديگـر دايرة دو و قدحي شكل بر ساختهاند آلتي طبيبان بعضي و نهند/ بر داغها
قطر و ميكنند دراز دنبالي را قدح اين و شود كرده داغ سه يكبار در كه چنان كرده; نصب
دوري و خرما دانة سطبري چون او لب سبطرِي و وجب] نيم بالشت[يعني نيم قدر قدح,
شدن به [اجازة] طويل مدتي داغ, [از] بعد و انگشت/ يك سطبري چون دايرهها ميان
و گـردانـند/ به روياننده مراهم به آن] از پس [يعني بعده و بپاkيند رطوبات تا ندهند
بايد داغ كه را عضوي هر وكذلك يافته ذ@كر نيز الورك وجع در آلِتقدْح@مانند اين صفت

رفته/ بدان ذ@كر او محل در @كرد







مشكله طبِي غير و طبي مصطلحات و لغات فهرست [٨٤٣]

دفع/ از بعد فرج و مقعد شستِن آبدست:
انـدازة بـه چـوبي يـا فلزي ظرفي آْبزن:
سـوراخ سرپوشي داراي كه انسان قامت
و مـينشانند آن در را بيمار و است دار
آن و ميكنند/ بيرون سوراخ از را او سر
آبزنخشك: و تر آبزن است: بردوگونه
مخلوط ادويه با را گرم آب آبزنتر, در
آب و جوشانيده آب در را ادويه يا @كرده
آبزنخشك, در و ميبرند كار به را آنها
بـخور يـا مـيريزند خشك را داروهــا
آن در مذكور گونة به را بيمار و ميكنند

ميخوابانند/ يا مينشانند
در و كرده سرخ را آهن يعني آهنتاب:
آن در آهن خواص كه كنند سرد چيز آن
امـراض در مـعمو  و شـود داخـل چيز

است/ مفيد معده
چــون كــه است آلو آش ٕاجــــاصيه:
شود رجوع ميشود/ درست <حصرميه>

حصرميه/ ذيل به
در احشــاء: و اخــ�ط ٕاحــــتراق

ماليخوليا/

مرد/ تناسلي آلت ٕاحليل:
غليظ/ سرخ ناصع: أحمر

مادي/ صداع در ٕاستنشاق: و أخ�ط
شّمي/ صداع در أرايح:

شال/ چون ميبندد, كمر بر چه آن ٕازار:
دفـع سـنتي, طب اصط[ح در ٕاستفراغ:
به بدن از فضوkت و اخ[ط و رطوبات
قـيء, ادرار, مـدفوع, مثل مختلفه ُطرق
نـه گـويند را دمـاغ خوْن و حيض عرق,
امروز محاورة زبان در كه را قيء صرِف

است/ رايج
بـراي نـافع است غـذايـي ٕاســفاناخيه:
است مفيد گرم كبد براي و صادق تشنگي
تـهيه شـيرين بـادام روغن و آب با @كه
فربه مرغ باجوجة را آن سپس و ميشود
گاو روغن يا شيرين بادام روغن و وشكر

ميكنند/ مصرف
صرع/ در ٕاسفيداج:

گـونه آش و آبكـي غـذايـي ٕاسفيدباج:
و بزغاله و مرغ بچة گوشت از كه است
خفيفة گوشتهاي از اينها غير و حّ[ن
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چـون حـبوباتي و سـبزيجات و لطــيفه
جـو و كـنده پوست ماش كدو, اسفناج,
كـه ميسازند اينها امثال و كنده پوست

است/ مناسبه حاّرة ادوية داراي
كـنند, تـهيه نـمك بـا ا@گـر را غـذا ايـن
به و سن هر در و است سالمي خورا@ك
احـوال و اوقـات بـيشتر در مزاجـي هر
كـه كســاني بــراي مگــر دارد ســازش
يـا و است سـوزان و مـلتهب مزاجشان

هستند/ مزاج انق[ب و غثيان دچار
تـو لولهيي ميگويد: ُقَرشي ريشه: اصْل

است/ <ني> مانند خالي
پاها/ و دستها أطراف:

چـون مـعطر; و خـوشبو ادويـة أفاويه:
وميخك/ دارچين

دماغي/ ضعف صداِع در دماغيه: أفعال
عقل/ اخت[ط در ٕاقدام:

كـ[ه نـيز و گـلها كــاسبرِگ أقــماع:
ميگويند/ را انار و بادنجان

حيوانات/ پاچة أ@كارع:
را دارويـي عـضو/ خـورندة يعني أ@كّال:
تحليل قوِت افراِط سبب به كه مينامند
را عضو اعضاي دارد كه نفوذي و ج[ و

زنجار/ مانند بپاشد; هم از
ضخيم/ درشت, آ@كنده:

تيرگي/ به مايل سفيد أ@كهب:

يا مقعد طريق از مايعات فرستادن ٕاماله:
درمان/ جهت زنان فرج

طبي درا@كثركتب اينتعبير, أمراضآليّه:
اهوازي عباس بن علي تنها و نشد يافت
انطا@كي داود و الصناعة> <@كامل كتاب در
را لفـظ اين المبهجة> <النزهة كتاب در
مركبه امراض معني به و كرده استعمال
است امراضي امراضمركبه, و @گرفتهاند/
ميكند بيماري ايجاد عضو تركيب در @كه
مـيشود: تـقسيم قسم چهار به خود @كه
عدد, و مقدار زيادتي مرض مرضشكل,
مـرض و عـدد, و مـقدار نـقصان مرض

وضع/
از كـه است امـراضـي ذوباني: أمراض
چـنان ميشود; ايجاد بدن اعضاي ذوبان
آن شحم كليوي امراض از نوعي در چه
بـيمار تـفسرة در و مـيشود @گــداخـته
هـمين مـولف يــا و مــيشود/ مــنجمد
و قـرحـه بـحث در ا@كـبري @كـتابطب
سـخن رحـم َذَوبـان از رحـم جــراحت

ميگويد/
و ترش آن مزة كه اناري ميخوش: أنار

باشد/ شيرين
هم با كه شيرين انار با ترش انار أنارين:

كنند/ مخلوط
جّراحي/ انبر نوعي أنبوبه:
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گرم/ درريگ بدن كردِن فرو ٕاندفان:
زخمها/ يافتن بهبودي ٕاندمال:

فشردگي/ كوفتگي, ٕانضغاط:
نـوع كـه ساذج بارد صداع در ٕانكباب:
سـاذج صـداع اقسام از اول قسم از دوم

يافت/ ذ@كر است
ساذج/ صداع در ٕانكباب:

آتِش انگشت: آتِش زغـــــال, ٕانگشت:
زغال/

كـه است ايـارج هـمان مـنظور أيـاره:
ميباشد/ مركب دارويي

كردن/ نرم و كردن پودر كردن: باريك
ُقوي مراتب ك دانست بايد بالخاصيّه:
مـيباشد: مـرتبه سـه بر منحصر ادويه,
محسوسه افعال و آثار همين اول, مرتبة
و سـردي و حـرارت ايـجاد چـون است
نام هم اولي مزاج كه رطوبت, و خشكي
حاصله محسوسة افعال دوم, مرتبة دارد/
صـاحب اشـياء در ثـانويه امــزجــة از
لوازم از سوم, مرتبة است/ ثانويه امزجة
ظـهورات از كه است ثاني و اول مرتبة
و است دارو آن نــــوعية> <صـــــورت
كـمك بـه دارو تأثـير همين بالخاصية,
اين فهم طالب كه ميباشد نوعيه صورت
در كـه نـوعيه> <صورت از بايد مطلب
مـطلع ميشود بحث آن از فلسفه دانش

از آثاري كه گفت بايد اجما  ولي باشد/
ادويه تأثير قواعد چارچوب در كه دارو
اثـر را نـميگنجد دوم و اول مــرتبة در
مـزاج كه دارويي مث� نامند; بالخاصية
بايد كه دهد انجام كاري است, سرد آن
در كه گيرد انجام گرم داروي يك توسط
بـه دارو ايـن كـه مـيگويند صورت اين
بـالخاصّيت و نـوعيهاش صـورت خاطر

است/ نهاده را اثر اين كه است
اkجفان/ جرب در برود:

مطبقه/ حمي در برود:
امـراض در و سـرد/ ادويـة يـعني برود:
ادويـة كـه است سـرمه مـعني به چشم
بـه و ميريزند آبكي چيزي در را چشم
سـرمهاش نـوع دارد كه پسوندي حسب
و ُكحل با برود فرق ميشود/ معلوم هم
بـا را بـرود ادويـة ك است ايــن ذرور
را ذرور و كحل ولي ميسرشند مايعات
فـرق و ميبرند/ كار به پودر صورت به
عنوان كحل, كه است آن ذرور و @كحل
ذرور اما است چشم مخصوص پودرهاي
كار به هم جراحات درمان پودرهاي در

ميرود/
از بـخشي شكـافتن به بزل, كردن: بزل
غرض كه ميگويند حيوان يا انسان بدن
آن در كـه باشد آبي اخراج عمل, اين از
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است/ شده جمع محل
درسكته/ شريفه: بطون

مفصل/ بندگاه:
آن دهانة كه مسي بزرگ ظرف پاتيل:
بـا غـذاهـايي پـختن بـراي و بـوده فراخ

ميرود/ كار به زياد مقدار
سـاعت سـه معادل اردو زبان در پاس:

است/
تيغ/ يعني اردو, زبان در پا@كي:

پشكل/ پشك:
دو بـين كـه است فـتيله هـمان پــليته:
به و ميتابند را پنبهيي نخ يك انگشت,
نـازك يـا ضـخيم اسـتفاده, نـوع حسب
نهاده مطبوخ ادوية در و ميكنند درست

دارند/ برمي ُقُبل يا ُدُبر در و
اضطراب/ تاسه:

خالي/ فضاهاي تجاويف:
ادويه مضرات اص[ح يعني ادويه: تدبير
با آنها تناسب عدم و تيزي يا پستي @كه
اين شود/ كمتر يا رود بين از انساني مزاج
سـنتي طب در ضرر, نوعي داراي ادوية
طـريقي بـه يك هر كه شدهاند شناخته
ســقمونيا, مــيشوند/ اصــ[ح خــــاص
دنـد, انزروت, تشميزج, تربد, ماذريون,
بـه مـحتاج ادويـة از و/// الملوك حب
كتب انتهاي يا ابتدا در كه هستند اص[ح

بـحث يك هـر اصـ[ح از <قـرابـادين>
@كردهاند/

ساذج/ صداع در تدهين:
قروح/ در بوته: تراب
كلف/ در زيبق: تراب

قروح/ در نحاس: تراب
بـه را تـربز دهخدا, نامة لغت در تربز:
در امـا مـيگيرد هندوانـه و ترب معني
نيز و تربد معني به تربز اkدويه> <مخزن
اين در و ميداند هندوانه هندِي معادل
بـه مكرر آن در هندي لغات كه @كتاب
دkلت هـم قراين و شواهد و رفته @كار
ميباشد/ منظور هنداونه است, برهمين

هـم و مـيدهد خـربزه مـعني هم تربز:
كه فهميد قرينه با بايد كه هندوانه معني

است/ منظور @كدام
بدن/ سستي ترهّل:

دفع جهت رودهها شديد حركت تزّحر:
گويند/ را براز

نزديكي/ تسافد:
بـه مـاده كـردن سرايت و نفوذ تشّرب:
عـضو بـه عـضوي از يـا و چـيزي درون

اسفنج/ در آب تّسري مانند مجاورش
الجفن/ استرخاء در تشمير:

مادي/ صداح در تصعيد:
ساذج/ صداع در سر: تغريق
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ندارد/ خاص يي مزه كه چيزي خام/ تفه:
مادي/ صداح در تقطير:

تشّنج/ در تقلّص:
آمدن/ برهم و انقباض تكاثف:

مطبقه/ درحمي تكّسر:
صلبي اجسام احراق از عبارت تكليس:
آسـاني به تا دارند درماني خاصيت @كه

شود/ سائيدن قابل
دوم نوع كه ساذج بارد صداع در تكميد:
است ساذج صداع اقسام از اول قسم از

يافت/ ذ@كر
اندوه/ اضطراب/ تلواسه:

ذ@كر شش امراض در انفاس: اقسام تمام
يافته/

گلو/ كردن صاف تنحنح:
انداختن/ بيني آب تنخع:

صداعيعني اقسام از اول قسم در تنطيل:
ذ@كر سراست امراض از كه سازج صداع

شد/
سـي[ن در صـناعي: و مـعدني تنكار

حيض/
در كه ابزار وديگ ادويه نوع هر توابل:
باشند گرم مزاج در چه ميريزند اغذيه

باشند/ بايدخشك منتهي سرد, جه و
ماليخوليا/ در توثّب:

نازك بسيار تابستاني جامة و قبا توزي:

توز, و ميبافند/ كتان از را آن و گويند را
شبيه كه نازكي بسيار درخِت پوست به

ميگويند/ هم است @كاغذ
نـان كـردن ريـزه كه است تريت ثريد:

غيره/ و دوغ و شير در باشد
نامند را دوايي كننده/ پا@ك يعني جالي:
لزجـة رطـوبات كــارشتـحريك @كــه
يـا عـضو سـطح از آنـها دفـع و جــامده
مـانند است; درونـي عـروق دهـانههاي

العسل/ ماء و انزروت
زنـيان مـعادِل اردو, زبـان در جوانـي:

است/
مـغزهاي از يك هر منظور, مغز: چار
گاهي و است/ پسته و بادام فندق, @گردو,
منظور كه ميرود كار به مركب طور به
و مـيباشد/ بـاهم آنهـا تـاي چهار هر
تـخم مـغزهاي منظور اساسا هم @گاهي
تخم و هندوانه تخم خربزه, تخم @كدو,

است/ خيار
جوجه/ چوزه:

و زيرين لب در رگ دو نام رگ: چهار
آنها فصد كه است زبرين لب در رگ دو

دارد/ سود لثه و دهان امراض در
ذيل به شود رجوع لّذاع/ يعني حريّف:

<لّذاع>/
شـود رجوع است/ اماله معني به حقنه:
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اماله/ ذيل به
<مـخزن در كـه بـزغاله گوشت حلوان:
ح[ن مؤمن>, حكيم <تحفة و اkدويه>

است/ شده ضبط ح[م و
ساذج/ صداع در حمات:

مـعني بـه است حـم[ق جمع حماليق:
آن در را كهسرمه درونيپلكها قسمت

ميريزند/ جا
بوي كه گويند را معدني آبهاي حماة:

دارند/ هم نامطبوعي
سوزن را بدن كه لرزي نافض: قشعريرة

كند/ سوزن
در كـه مـيگويند را يـي ادويـه حمول:

مينهند/ فرج و مقعد
نسيان/ در ظاهري: و باطني حواس

َجويدن/ زدن, گاز خائيدن:
بدون دلتنگي و اندوه غم, نفس: خبث

سببيآشكار/
ماليخوليا/ در سميد: خبز

را رودههـا داخـلي پـوستههاي خراطه:
ميگويند/

<خراطه>/ ذيل به شوده رجوع خريطه:
ميوهها/ هستة خسته:

يا حّريف كيفيتي ا@كّال: لّذاع حاّد خلط
يعني لّذاعيت موجب كه خلط در مالح
يـعني ســوزندگيوا@ّكـاليت و @گــزندگي

باشد/ آن در خورندگي
بلغم لّذاع: حّريف محترق غليظ خلط
سـوداي بـه و شـده مـحترق كـه مـالحي

است/ شده تبديل احتراقي
خالي/ فضاهاي منافذ, ُخلَل:

پرز/ خمل:
مادي/ صداع در خياشيم:

مقعد/ ُدُبر:
نشين/ ته رسوب, دردّي:

استراحت/ و سكون دعت:
خارش/ دغدغه:

چاه/ چرخ دوjب:
ساذج/ صداع در دهن:

<برود>/ ذيل به شود رجوع ذرور:
دارويي بازگرداننده/ و مانع يعني رادع:
قـبض قـوت و سردي سبب به كه است
كـه مـيكند ايـجاد عضو در كثافتي خود
حرارتي حّدت و كرده تنگ را آن مسام
و بشكـند را شـده ايـجاد عـضو در @كـه
گرداند/ غليظ و منجمد را رقيقه اخ[ط

خفقان/ در رايب:
شركي/ صداع در : ربُّ

كـه گـويند را غـذايـي الكيموس: ردّي
بـه كـبد در و شود هضم معده در وقتي
مـعتدل غـير خـلطي شـود, تبديل خلط

شود/ حاصل آن از الكيفيه و القوام
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كـه است رطـوبتي بـورقيه: رطــوبت
نـضج بـه ولي كـرده اثـر آن در حرارت
عـفونت و سوختن نوعي بلكه نرسانيده
ابدان در است;چنانچه كرده ايجاد آن در
خـلطي كـه مـيشود مشاهده زياد پيران

است/ سوزنده و تيز و لّذاع
شعر/ تجعيد در ملح: رغوة

بستن براي كه يي پارچه كمپرس, رفاده:
ميبرند/ كار به زخم پانسمان يا

عـضو روي بر كه هايي دستمال رفايد:
رفاده/ جمع ميبندد, بيمار

كهنه/ پارچة ركوه:
گـوشة در كـه جـامد چــركي رمــص:
ميشود/ جمع چشمها در بيني به نزديك

مدفوع/ سرگين زبل:
كه كننده تزريق آلتي دزدك/ آب زّراقه:
را مايعات و است شبيه<سرنگ> بسيار
چرك يا خون و ريخته رحم يا مثانه در
ميكشند/ بيرون اعضاء اين از آن با هم را

گوش/ طرش در است: آلتي كه زّراقه
كـار به كتاب اين در معني دو به زرق:
دفع بهشكل مدفوع شدن دفع است: رفته
با قضيب در دارو چكانيدن پرندهها, از
نـيز <زّراقـه> كه آن, مخصوص دستگاه

نامند/
كـه بـاريك دم انـبِر اردوي نـام زنبور:

دارد/ نام السهام> <@كلبتي
چانه/ زنخ:

يـا درنـدگان گـوشت بــوي زهــومت:
چرك/ بوي مانده, دريايي ماهيان

كردن/ پودر كوبيدن, سحق:
و كـامل بـحثي طبي, كتب در سردارو:
اما نشد, يافت طبي عنوان اين از صريح
كـتاب در درمـان قــوانـين مــباحث از
آن بـراي مـعني دو الحكــمة, خــ[صة
بـرخـي بـه يكـي نمود: استنباط ميتوان
بـه كـه مـيگويند اسـهال مـقدمة ادوية
جهت كه مطبوخي بر كرده پودر صورت
غرضشان و ميبرند كار به اسهال ايجاد
است كــثيره غــليظة اخــ[ط اخـــراج
حّب را آن جدا@گانه كه اين يا و ميپاشند
يك عـنوان بـه مـوارد ايـن در و نموده
از بعد مسه[ت افعال به دهنده تقويت
مـيخورند/ مسـهل, نـقوع يـا و مطبوخ
بـراي مطبوخي كه است اين دوم, معني
ايـن عـمود و اصـل كـه شود تهيه بيمار
ميدهد تشكيل خاص دارويي را مطبوخ
با هم ديگري امراض يا مرض چون ولي
بـرخـي دارد, وجـود بـدن در مرض اين
يـا مـرض ايـن بـراي مـفيد كه را ادويه
ميافزايند/ مطبوخ برآن هم است امراض
<ع[وه> را دارو سر كه است ذ@كر به kزم
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مينامند/ هم
مقعد/ ِسفره:

و مـيكنند پـودر كه داروهايي سفوف:
ميخورند/

ساذج/ صداع در سكوب:
قسم اولين كه ساذج صداع در سكوب:

شد/ ذ@كر است صداع
در كـه است مسـموم بـادهايي سمائم:
مسافران از و ميوزند سرزمينها برخي
برخي در را بادها اين كه است شده نقل
داراي بـادها, ايـن ديــدهانـد/ بــيابانها
و حرارت شّدت و تيرگي چون ع[ئمي
بـرسد, دمـاغ بـه وقتي كه است بدبويي
اضطراب و كرب و كرده متغير را احوال

ميكند/ ايجاد وغشي قلب
سـاخته حـصرمّيه دسـتور بــه سماقيّه:
از غـوره جاي به اما گذشت كه ميشود

ميشود/ استفاده سماق
ماليخوليا/ در رضراضي: سمك

كه است ماهي نوعي رضراضي: سمك
ميباشد/ وريگ آبهايپرسنگ در

بـرخـي در كـه مسـموم بادهائي سموم:
نـقل مسـافران از و ميوزند سرزمينها
چون; ع[ئمي و ديدهاند/ را آنها كه شده

دارد/ بدبوئي و حرارت شدت و تيرگي
كـام� را آن سـبوس كـه نــاني سـميد:

@گرفتهاند/
شده/ سائيده سوده:

مـعده امراض در ا@كل: در ترتيب سوء
غيره/ و الهضم ضعف فصل در

دوار/ در مستوي: و مختلف مزاج سوء

شب آخر در غذاخوردن خواري: شب
خواب به مانده ساعت سه دو مدت در و
امري سنتي طب نظر در كه ميگويند را
سالمان براي آن از پرهيز و است مذموم
برخي در باkخص و مريضان خصوصا و

است/ kزم مرضها
دوار/ در سباتيه: شرائين

حجامت/ در زدن تيغ شرط:
شظيه/ جمع شظايا:

استخوان/ ريزة شظيه:
بـه كـه چشم رنگهاي از رنگي شع�ء:

ميزند/ سرخي
خـواه بـبويند; چـيزي كـه آن شــموم:

ياخشك/ ترباشد
كـه گـويند را رنگي سياه چشم شه�ء:

ميشي/ باشد, سرخي به مايل
بر آن و است شافه جمع شياف, شياف:
چشم امراض براي ا@گر است: كلي نوع دو
ادوية كه است چنين استفادهشود, بيني و
و عـصارات بــا و كــرده پــودر را kزم
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انـدازههـاي بـه و سـرشته kزم مايعات
و ميكنند وخشك كرده درست متناسبه
چشـم دور به بيرون از يا نياز وقت در
در يـا و مـينهند بـيني در يـا و مـاليده
در و كرده حل kزم مايعات و عصارات

ميچكانند/ بيني يا چشم
اسـتفاده رحـم يـا رودهها براي ا@گر اما
مسهله ادوية مثل تركيباتي معمو  @كنند,
مورد اندازة به ميسازند بزرگتر و دارد

كند/ برآورده را kزم غرض تا نياز
كلف/ در التين: شيرج

زائـيده دخـتر كـه زني شير دختر: شير
است/

ديوانگيها/ فصل در صخر:
و است گوش و ابرو گوشة بين ما صدغ:
آن تـثنية و مـينامند نـيز شـقيقه را آن

است/ <صدغين>
زرداب/ صديد:

كردن/ هاون سابيدن, ص�يه:
كـه پـهني سـنگ مـعني به هم ص�يه:
به نيز و ميگويند ميسابند برآن را ادويه

ميشود/ گفته هم ادويه سائيدِن
گـودي در آن سر كه گردي ميل صنّاره:
ديگـر چـيز يـا رگ زيـر چون كه باشد
چيز آن كنند, جا جابه را آن كه اندازند
وحكيم نلغزد/ و افتد ابزار اين گودي در

در كه سبل انواع از سوم نوع در ارزاني
تشـريح را ابـزار اين است چشم امراض

است/ @كرده
فشارنده/ درد ضاغط:

اصـط[ح در خــ[ء, َخـ�ء: ضرورت
از كـه است مكـاني از عـبارت فـلسفي
از مـنظور و بـاشد خـالي هــرجـوهري
فـلسفي بـحثي به اشاره خ[ء, ضرورت
كـه مـيرسد اثبات به آن طبق كه است
ايـن است/ مـحال عـالم در خـلأ وجـود
برخـي تبيين براي اطباء دستماية بحث,
در سنتي طب دانش در بدن عملكردهاي
الگوهاي برخي ارائه نيز و نظري مبحث
امـا است/ شده عملي مبحث در درماني
مـنظور كـتاب ايـن مـباحث در چه آن
در خلأ كه جا آن از كه است اين است
محال انسان بدن در جمله از و جا همه
ا@گـر پس بـاشد, داشـته وجـود كه است
يـا قـيء يـا اسـهال يـا فـصد بـه مادهيي
سبب خارجشود, بدن از يا/// و حجامت
سـبب بـه كـه ديگـري مـواد كه ميشود
ماده اين به هم با بدني رطوبات اتصال
يك و بگيرند را آن جاي هستند متصل
كل مايعات و مواد چينش در جابجايي
درمان باعث امر اين كه شود ايجاد بدن
كـمك بـه چنانچه است; امراض برخي
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حبس به مبت[ زنان در پاها عروق فصد
و كرده جا جابه بدن در را خون حيض,

ميدهند/ ميل رحم سمت به
خميْر و جامد نيمه اشياي نهادن ضماد:

عضو/ بر ضخيم طور به مانند
ماهي/ از است قسمي [@كه] طريخ:

ديگ/ طغار:
به عضو بر مرطوب ادويه ماليدن ط�ء:

نازك/ يي kيه نحو
زايمان/ درد طلق:

زنان/ ماهانة عادت طمث:
چشم/ قذي در فارسي: طين

لعابدار/ سفالي ظرف سبز: ظرف
ك[م در تعبير, اين خون: اخراج بر ظن
كه است اين آن معني و است رايج اطباء
است خون نگهدارندة و حافظ طبيعت,
و است آن از بـدن غـذاي ا@كــثر چــون
و روح مـركب و روح مـوافـق مـزاجش
دفع هنگام لذا و است حيات اصلي سبب
طـبيعت, تـوسط بـدن از فـاسد اخـ[ط
مگر شود دفع آنها با نميگذارد را خون

باشد/ شده ناتوان طبيعت كه اين
ميبندند/ پيشاني به كه دستمالي عصابه:

شد/ ذ@كر بلغمي صداع در عطوس:
قابض مزة نوعي كه گس مزة عفوصت:

ميكند/ قبض را دهان كه است

نشين/ ته رسوب, عكر:
جدا@گانه/ عليحده:

ُبـن و دندانها ميان گوشتهاي عمور:
گويند/ را آنها

است زن از كنايه كتاب, اين در عورت:
مؤنث/ جنس و

مادي/ صداع در غذا:
گلوله/ غلوله:

لون/ فساد در غمره:
را ادويـه كـه است آن اطـبا نـزد فتيله:
انگشت مقدار به و كرده خمير و @كوبيده
و سطبري و باريكي در كمتر يا زياد يا
در كـه حاجت قدر به كوتاهي و بلندي
و مقعد يا و زخمها شكاف گوش, بيني,

مينهند/ مرد تناسلي آلت
نا@گهاني/ فجئًة:

جوجهها/ فراريج:
رجوع است/ <قشعريره> معني به فراشا:

آن/ ذيل به شود
خالي/ فضاهاي منافذ, ُفَرج:

كرده تر را پارچهيي تكه يعني فرزجه:
ادوية به يا كرده پودر ادويةخشك با و
مينهد/ خود فرج در زن و ميآkيند تر

قروح/ در عضله: فسخ
نسيان/ در فكر:

بول/ احتباس در قاثاطير:
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را دو هر زن و مرد در تناسلي آلت ُقبُل:
مينامند/ نام اين به

كردن/ ترش قتق:
kغري/ قحل:

چيز/ هر جلوي بدن, جلو قسمت قّدام:
از شده فاسد آب كردن بيرون عمل قدح:

گويند/ را خاص ابزار بهكمك چشم
معدي/ صرع در كندر: قشار

مطبقه/ حمي در قشعريره:
شد/ ذ@كر بلغمي صداع در قطور:

بـرروي را ديگـي كه كباب نوعي ق�يا:
را گوشت شد, كه داغ و ميگذارند آتش
معنيسرخ به احيانا و ميچسبانند آن به

ميآيد/ هم @كردني
اضطراب/ قلق:

ساذج/ صداع در قلق:
ق[يا/ به شود رجوع قليه:

رجوع ادويه, ُپر ق[ياي پرمصالح: قلية
ق[يا/ به شود

ني/ قيف, ِقَمع:
خـرماي غـورة يـا خشك غـورة قمقم:

اينها/ آب يعني قمقم آب و خشك/
دل/ امراض باب در حيواني: قوت

امراضجگر/ باب در طبيعي: قوت
نسيان/ در نفساني: قوت

<مّده>/ ذيل به شود رجوع قيح:

كنندة دفع و يعنيشكننده الرياح: @كاسر
قـوام كـه مـينامند را دارويــي بــادها/
شده حبس پوست در كه را غليظ بادهاي
رقـيق خـود, تجويف و حرارت قوت با
مانند برد; تحليل به يا كند دفع و نموده

ُسداب/ تخم
مـيان و پـوچ/ و تـهي خــالي, @كـاوا@ك:

تهي/ ميان يعني @كاوا@ك,
درون/ بودِن تهي @كاوكي:

مراد و سوزنده و كننده داغ يعني @كاوي:
كــه است دارويــي اصــط[ح در آن از
تـجفيف و سوزندگي شدت با را پوست
آن مجارياخ[ط و آورد در هم به خود
و آورد بـند را مسام و سازد مسدود را

قلقطار/ و زاج مانند كند; زخم را عضو
پوشيدن/ فرو @كبس:

مترا@كم/ @كثيف:
چشمپزشك/ @كّحال:

<برود>/ ذيل به شود رجوع @كحل:
سيخ توسط آتش بر كه گوشتي @كردناج:
كـبابي كـه گـفته سديدي و كنند/ @كباب
بـا كمي ابتدا را جوجه گوشت كه است
را آن درون شد كه پخت نيم و بپزند آب
كنند/ كباب آتش روي بر و كرده ابازير

كهنه/ پارچه @كروهه:
ظفره/ در @كشط:
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گفتهاند: لغت اين براي معني سه @كعك:
كه غليظي نان ناِنخشك, سوخته, نان

بپزند/ تنور در داغ سنگي روي بر
زدن/ برهم كفگير با زدن: @كفچه

زدن/ نيشتر زدن: @كلك
چـه نـهند عضو بر را گرم چيزي @كماد:

تر/ چه و باشد خشك
تيره/ به مايل سفيد تيرگي, @كمودت:

كلف/ در التين: لبن
مادي/ صداع در لخلخه:

كه دردي يا خلطي يا دارو گزنده, لّذاع:
ميكند/ گزش حالت ايجاد

عرق/ كثرت در الكرام: لف
سبل/ در لقطه:

را يـي پـارچـه اردو, زبـان بـه لنكوته:
ميبندند/ كمر دور بر كه @گويند

سوي از چشم گوشة به ماق, عينين: ماق
و است متصل بيني به كه ميگويند بيني
گاهي و ميباشد/ چشم در مجراياشك
به آن دنبالة يا چشم پيش معني به هم

ميرود/ @كار
را فـصد اطـباء جـا هــر فصد: از مانع
كه: ميكنند قيد معمو  ميكنند, تجويز
فصد, موانع نباشد>/ فصد از مانعي <ا@گر
مـيباشند: امر يازده اين اجمال طور به
برازيه, فضوkت از امعاء امت[ي هنگام

افـراد در غـذا, از مـعده ُپري حالت در
ابـدان و چــاق خــيلي و kغــر خــيلي
سست و پــوستان ســفيد و مــــتخلخل
سّن در حس, بي پوستاِن زرد و @گوشتان
بعد سال, چهارده از كمتر سن در پيري,
هنگام باشد, انزال با ا@گر خصوصا جماع
خيلي ب[د در دربدن, شديد دردي وجود
ايـن آخر و سرد/ خيلي امزجة در سرد,
باعث كنند, فصد ا@گر كه مواردي در @كه

شود/ بدن بر شديد سرماي غلبة
ا@گر موارد اين در كه است ذ@كر به kزم
نـظر زيـر آيـد, حـاصل قـوي ضـرورتي
احـتمالي مـضّرات كــه حــاذق طــبيبي
تدبير را فصد, در و/// غشي چون حاصله

است/ شده داده فصد اجازة @كند
انار/ حرق در الرماد: ماء

ساذج/ صداع در ماءالشعير:
اين آن شأن از كه است چيزي مبدرق:
را شـود مـخلوط آن با چه آن كه است
نـفوذ اعـضاء درون بـه و مـيكند خـرد
چـنين غـذاهـا بـا كـه آب مثل ميدهد;
زنـدگي ادامة و حيات نيروي و ميكند
ايـن بـه را است اغـذيه در كـه بافتها

ميدهد/ قرار آنها اختيار در وسيله
انـواع و مــيگويند را نــيشتر مــبضع:
كـتابهاي به شود رجوع دارد/ متنوعي
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سنتي/ طب جراحي ابزار
شهوت قوة كنندة دارويتحريك مبّهي:
و مـني كه آن مادة كنندة زياد و جنسي
مـانند بـاشند; آور نغوظ غليظ بادهاي

بوزيدان/ و بهمنين
طحال/ نفحة در ناري: مجحمة

منقل/ مجمر:
افروزند/ زغال آن در كه منقل مجمر:

به كه دارويي كننده/ سرخ يعني محّمر:
گـرم را عـضو خود جذب و گرمي قوت
متصل آن به كه ازخون چه آن و ميكند
بدان و كرده جذب عضو سوي به را است
مانند ميكند; سرخ را عضو ظاهر سبب

فودنج/ و انجير خردل,
جراحت/ در مدمّل:

زخـمها/ دهـندة بـهبودي يـعني مدمّل:
كه را رطوبي ميكند خشك كه دارويي
و دارد وجـود جراحت اجزاي ميان در
ايجاد التيام تا ميكند لزج و غليظ را آن
و كـتيرا صـبر, اkخـوين, دم مانند شود;

عربي/ صمغ
مـعني بـه كـه است قـيح هـمان مــّده:
در كـه است لزجـي و ســفيد رطــوبت
جـمع بـرسند نـضج بـه وقـتي جراحات
صـورت ا@گـر گفتهانـد برخي و ميشود/
بـاشد, مـوجود رطـوبت ايـن در خلطيه

دارد/ نام <مّده> گرنه و <قيح>
ماليخوليا/ در مراق:

را دارويـي كـننده/ سست يعني مرخي:
رطـوبت و حـرارت قوت به كه @گويند
مسـام و نرم را كثيف اعضاي قوام خود
آساني و سهولت به كه كرده وسيع را آن
دفع را آنها زير در شده حبس فضوkت

كتان/ بزر و شبت ضماد مانند @كند;
بزن/ باد مروحه:

اخـ[ط/ و فـضول لغزانندة يعني مزلق:
نـرم قـوت بـه كـه مـينامند را دارويـي
دارد كـه لغزانندهيي رطوبت و @كنندگي
كه يي گونه به ميكند نرم را عضو سطح
و بلغزاند را شده حبس عضو در چه آن

بخارا/ آلو مانند كند; دفع
شّمي/ صداع در مستنقعات:

را نـزده نمك تازة روغن همان مسكه:
گيرند/ حيوانات كرة از كه @گويند

در پـائين فك انــتهايي قســمت مــنّه:
گوش/ نزديكي

از را رطوبات كه است دارويي مسهل:
و امـعاء سـوي به اعضاء ساير و عروق

ميكند/ ردههاتحريك
كباب/ مشوي:

است متخلخل و نرم استخواني مِصفات:
دار پـيچ و معّوج سوراخهاي آن در @كه
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بـاkي بر و ميباشد اسنفج سوراخ مانند
در پسـتان نوك به شبيه زايد عصب دو
واقـع آن سـوراخهـاي بـر و بيني انتهاي
مجرايديگر و است بوئيدن آلت و است

است/ رسيده بهحنك تا آن
بيني/ خشم در مصفات:

آمده/ kبا مطفو:
كردنيها/ سرخ مُطنَجنات:

اعـضا كـنندة آويزان رباطهاي معاليق:
گويند/ را چونجگر

در را عـادت مـورد امــر هــر مــعتاد:
ميخوانند نام اين به سنتي طب اصط[ح
ذهنها به لفظ اين كها@كنوناز معنايي نه
عـادت مـردِم از عبارت كه بوده متبادر
مـخّدر مـواد و افيون استعمال به @كرده

ميباشد/
آورنده/ عرق معّرق:

آورنده/ عطسه معطس:
خشكي داروي كننده/ لزج يعني مغّري:
به كه باشد يي لزجه رطوبت آن در @كه
مـنافذ و عـروق دهـانههاي و سوراخها
آن سطح و بسته را آنها دهانة و بچسبد
و عـربي صـمغ كـتيرا, مانند كند; لزج را

نشاسته/
را شــده داده غســل ادويــه مــغسول:
غسـل, كـه است ذ@كر به kزم ميگويند/

طب ادوية برخي سازي بهينه در روشي
حـالت بـه كه داروهايي كه است سنتي
اسـتفاده قابل طبيعت در كه خود عادي
برخي يا و ميكند استفاده قابل را نيستند
آنها از را مزگي بد نامطبوعچون خواِص
روشي داروها اين از ميكند/هريك دور
انتهاي يا ابتدا در كه دارد غسل در ويژه

است/ شده ذ@كر <قرابادين> @كتب
پهن/ مفرطح:

موچين/ قيچي, مقراض:
آورنده/ چرك و كننده زخم مقّرح:

آورنده/ قيء مقييء:
گوشت/ رويانندة ملحم:

كهنه/ پارچه مناديل:
پوست/ تنفسي سوراخهاي منافس:

گوشت/ رويانندة لحم: منبت
بدبو/ منتن:

يافتن/ بهبودي شدن: مندمل
كشنده/ خود به كننده, جذب منّشف:

هـم به دل و تهوع حالت گشتن: منش
خوردگي/

باعث كه ادويههايي از عبارت منضج:
آن تـا شـوند دفع قابل مواد قوام اعتدال

شوند/ دفع قابل بتوانند راحتي به مواد
مـورد مـوچيِن بـه شـبيه آلتـي منقاش:

است/ انبر نوعي كه زنان استعمال
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مردگان/ : موتيى
ظـرفي عـنوان بـه كـه است آلتي مهت:
در را آن چرك و كرده چشم در ظريف

ميآورند/
شدن/ پخته مهّرا:

شيره, به كه است انگور شيرة ميفختج:
مــعروف مــيپختج و عــنب رّب دبس,

است/
بيمار/ زده, آفت مؤوف:

آويزان و بچسبد گلو به كه شيئي ناشب:
شود/

رطوبات/ كنندة خشك ناشف:
قروح/ فصل در ناصور:

پشم/ زدِن ندف:
رطوبات/ خشكانيدن نشف:

مادي/ صداع در نضج:
تعريف چنين قرشي ك[م در نضج نضج:

است: شده
صـورت طــبيعت تــوسط كــه نــضجي
كه است بدن تغذية جهت به يا ميگيرد,
و رگها و كبد و معده در غذا پختن به
چهارگانه هضمهاي همان يعني بافتها
و مواد دفع جهت به يا و ميشود @گفته
صـورت بـدن از فاسده يا زايده اخ[ط
نـضج, اين از طبيعت غرض كه ميگيرد
است; بدن از دفع براي آنها كردن آماده

عبور قابل كه هستند غليظ بسا اي چون
يا و ندارند را دفع جهت ريز رگهاي از
نـفوذ اعضاء درون در يا و هستند رقيق
ويـا نيستند دفع قابل هم باز و @كردهاند
و چسبيدهاند بافتها به كه هستند لزج
فلذا ندارد امكان جهت اين از آنها دفع
را رقيق و رقيق قدري را غليظ طبيعت,
تا ميكند تكهتكه را لزج و غليظ قدري
كه نضجي اما شوند/ دفع قابل اينشكل به
هـمان مـيگيرد, صـورت طـبيب توسط
ميداد انجام طبيعت كه است نضجهايي
ساير و ادويه بهكمك را آنها طبيب و
طب, در و ميكند مصنوعي ايجاِد تدابير,
دارويي خلط, هر به بخشيدن نضج براي
بـراي چـه چـنان گـرفته; نظر در خاص
اعـضاِي بـرخـي اخـ[ط بـخشيدن نضج
نظر در عضو آن مخصوص دارويي ويژه,
دارويي با را بلغم مث� است; شده @گرفته
داد; نضج بايد ديگر دارويي با را صفرا و
مـفاصل در كـه بـلغمي نـضج چه چنان
مـنضج داروي از غـير دارويـي با است,
مـدت نـيز و است مغز در موجود بلغم
فرق ديگر خلط با خلط هر نضج زمان
<ميزان شريف كتاب ابتداي در كه دارد
طـبيعت تـوسط كه امور اين از الطب>,
كـاملي و مـفّصل بحث ميگيرد صورت
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است/ شده ايراد
موها/ كندن نطف:

ساذج/ صداع در نطول:
بـريده بـريده نـفس يعني البكاء: نفس
هـنگام در كودكان تنفس مانند @كشيدن
نـام هـم مـضاعف نفس كه كردن @گريه

دارد/
عشق/ در صعداء: نفس

سرسام/ در نقوع:
ابتدايي حالت به بيماري برگشتن ُنكس:
اثـر در نـقاهت يــا مــعالجه دوران در
شدت يا طبيب خطاي يا بيمار @كوتاهي
كـني ريشه و كامل درماِن عدِم و مرض
علوم از <@كليات> دانش در كه است آن
و شده بحث آن از سنتي طب گانة چهار
شريف كتاب انتهاي در ازهمه, مفصلتر

است/ شده ذ@كر الحكمة> <خ[صة
يـي كـلمه كتاب, اين در لغت اين نهار:

ميباشد/ ناشتا معني به كه است اردو
عضو گويا كه است دردي خدري: وجع
شـدن مـور مور احساس است/ خوابيده

بدن/ در اندامها از اندامي
آن صاحب كه است دردي jذع: وجع
گـويا عــضو آن كــه مــيكند احســاس

ميسوزد/
نميكند/ رها كه است دردي jزم: وجع

عضو گويا كه است دردي متمدد: وجع
ميآورند/ درد وبه ميكشند اطراف از را
چـنان صاحبش كه دردي مسلّي: وجع
در را بـزرگ سوزني كسي كه ميپندارد

ميكند/ فرو او دردنا@ك عضو يا بدن
صاحبش كه است دردي ناخس: وجع
فـرو او بدن در وتير خار كه ميپندارد
اخ[ط ابخرة حّدت از غالبا و ميكنند

است/ وي صفرا
دوار/ در وداجين:

اkجفان/ جرب در است: آلتي كه ورده
و گـاو گـوشت از كـه غـذا نوعي ه�م:
آب در ازپختن بعد آن امثال و @گوساله
آن آب تـا مـيگذارنـد جـايي در نمك
حــاجت حسب بــه و شــود چكـــيده
و پخته سركه با را سرد يا گرم سبزيهاي
بـر و انداخـته آن در را مذكور @گوشت
زماني اندك از بعد و مينهند آتش روي

دارند/ برمي آتش از
مخلوط معني به كتاب اين در كردن: يار

است/ @كردن
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را افـتيمون> <مـطبوخ لذا و ميدهند معني يك دو هر طبيخ, و مطبوخ عنوان تذكر:
در و است ذ@كركرده افتيمون مطبوخ عنوان به گاهي و افتيمون طبيخ عنوان به كتاب @گاهي
عنوان ذيل در يا و است طبيخ عنوان ذيل در يا مطبوخي, يا طبيخ نوع هر هم فهرست اين

مطبوخ/
مزه ترش است خورشي نان آبكامه:
درست غـيره و مـاست و شـير از @كــه

ميكنند/
درست مـربا هـليلة مثل مربا: آملة
از تنها را مربا آملة كه فرق اين با ميشود
بـه شود رجوع ساخت/ ميتوان آملةتر

مربا>/ <هليلة ذيل
ورمجگر/ در اثاناسيا:

ضيق/ در زعفران: اخ�ط
شركي/ صداع در محموده: اص�ح

اطريفل همان عينا گشنيز: اطريفل
به هم را گشنيز تخم منتهي است صغير
بـرآن صـغير اطـريفِل ادوية وزِن همان
گفتهانـد; هم زيادتر برخي و ميافزايند
اجـزاي از جـزء يك بــرابـر دو يــعني

صغير/ اطريفل

بواسير/ در صغير: اطريفل
هـليلة كـابلي, هـليلة كبير: اطريفل
و فلفل مقشر, آملة هليله, پوست سياه,
شـقاقل, درم; شش يك هــر فــلفل دار
العــصافير, لســان تــودريين, زنــجبيل,
مقشر,شكر سمسم الفلفل, حب بهمنين,
درم, دو يك هر سفيد, خشاش و طبرزد
روغن يا گاو روغن با و بكوبند را همه
بود نياز مورد ادويه چهارم كهيك بادام
كف عسل همه برابر سه در و كرده چرب
استعمال ماه سه از بعد و بسرشند @گرفته
ميماند/ سال سه تا دارو اين قوت @كنند/

بواسير/ در مقل: اطريفل
مورسرج/ در ا@كسيرين:

سليخه, بلسان, عود قو, دو امروسيا:
يك يك هـر كـرفس, اذخـرو قردمانا,
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تلخ, قسط و سفيد فلفل سياه, فلفل درم;
درم; سـه صـاف, مـّر درم; نـيم يك هر
وزعفران, تركي ا@گير دودانه; الغار, حب
و بيخته و كوفته را همه درم; دو هريك
و بسـرشند گرفته كف عسِل برابر سه با
مصرف قدر برند/ كار به ماه دو از بعد

است/ گرم آب با درم دو دارو, اين
قسـط, شـونيز, عـاقرقرحـا, انقرديا:
درم; ده يك هـر وج, فـلفلو دار فلفل,
زراونــد حــلتيت, جــنطيانا, ســـداب,
و خـردل جـند, الغــار, حب مــدحرج,
بـ[در, عسـل درم; پنج هريك شيطرج,
و بيخته و كوفته را همه نيم, و چهاردرم
را همه و سازند چرب گردكان روغن به
از بـعد و بسـرشند عسـل چندان سه در
استعمال باشند نهاده جو در كه ماه شش
مثقال يك آن شربت هر قدر و نمايند

است/
ماليخوليا/ در شدارو: انو

ا@گر و دارد مختلفي انواع ايارجات:
را هـركدام يـعني نشـود, معلوم آن نوع
از است بـهتر امـا بـرد كـار بـه ميتوان
بـه kزم ا@گـر و كـنند شـروع ضـعيفتر
ابتدا يعني برند; بهره آنها از بود قويتر
جالينوس ايارج از سپس فيقرا, ايارج از
اين در همگي كه روفس ايارج از بعد و

كنند/ استفاده مذكورند مجموعه
سقوطري, صبر ثياذريطوس: ايارج
وج, درم; دو و بيست غاريقون, درم; سي
و سورنجان مصطكي, دارچيني, زعفران,
كمادريطوس, درم; سه يك هر سليخه,
بـلسان, عـود و اسـارون ابــيض, فــلفل
وجندبيدستر, سياه فلفل درم; ده هريك
سنبل, و چيني ريوند درم; چهار هريك
همه, برابر سه عسل, درم; چهار يك هر

سازند/ معجون عسل با بيخته @كوفته
شـحم پـودينه, جـالينوس: ايـارج
سـقمونياي َمشـوي, غــاريقون حــنطل,
و فــرفيون ســــياه, خــــربق مشــــوّي,
درم; شــانزده هـــريك هــــوفاريقون,
سـليخه, و افتيمون كمادريوس, بسفايج,
سكــبينج, مــّر, درم; هــفت هــــريك

زراوندطويل/
پـنج حـنظل, شـحم لوغازيا: ايارج
غـاريقون, مشــّوي, عــنصل پــياز درم;
اسـقوريون و اشق سياه, خربق سقمونيا,
افـتيمون, نــيم; و درم چــهار يك هــر
هـر سقوطري, صبر و مقل @كماذريوس,
سـاذج هوفاريقون, حاشا, درم; سه يك
فـلفل سـليخه, جـعده, فراسيون, هندي,
دارفـلفل, شــير, جــاو ســياه, و ســفيد
جندبيدستر, بسفايج, دارچيني, زعفران,
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عصارة طويل, زراوند اساليون, فطر مر,
و حــماما ســنبل, فــرفيون, افســـنتين,
و جـنطيانيا درم; دو هـريك زنــجبيل,
درم, نيم و يك يك هر اسطوخودوس,
بسرشند/ عسل با و بيخته و كوفته را همه
و گـرم آب بـا مـثقال چهار ميزان به و
مـصرف مـاه شش گـذشت از بعد عسل

نمايند/
كبير باسليقون همان ا@كبر: باسليقون
دريـا, كـف است: شرح اين به كه است
نـمك درم; ده يك هـر نـقره, اقليمياي
ارزيـر, سـپيدة هـندي, سـاذج انـدرانـي,
سـرمة و الطـيب سـنبل فلفل, دار فلفل,
و هندي نمك درم; دو اصفهانيهريك
صـبر درم; يك هــريك دواله, قــرنفل
سوخته, مس و ماميثا عصارة سقوطري,
مـّرمكي, مـاميران, درم; پـنج يك هــر
درم; سـه يك هـر زردچوبه, و نوشادر
ص[يه به را همه درم; چهار زرد, هليلة
و كنند غبار َگرد] بصورت و نرم [بسيار

كنند/ مصرف
سبل/ در باسليقون:

بـاسليقوِن يعني ك: ممسَّ باسليقون
ذيــل بــه شــــود رجــــوع دار/ ُمشك

<باسليقون>/
اkجفان/ جرب در بنفسجي: برود

بصر/ ضعف در حصرم: برود
را شـيرين و تـرش انار رمّان: برود
و بكـوبند را او شـحم و تـخم و بگيرند
صد و كرده صاف را آن آب و بفشارند
ايـن از مـن يك در را مصفي عسل درم
آتش بـر سـنگي ديگ در و بريزند آب
قوام به تا بردارند را آن كف و بپزند نرم
نگهداري شيشه يا نقره ظرف در و آيد

كنند/ مصرف گ[ب با يا تنها و @كرده
هـمان ظــاهرا صــغير: بــ�دري
ذيل به شود رجوع است/ ب[در جوارش

ب[در>/ <جوارش
خـيار, تـخم مغز بارد: بزور بنادق
و قـرفه قـثاء, تـخم مغز كدو, تخم مغز
درم; ده يك هـر سـفيد, خشخاش تخم
سه السوس,هريك رب و كتيرا نشاسته,
البنج بزر درم; سي تخمخربزه, مغز درم;
وزن به آب با هايي قرص درم; دو سفيد,
ايـن مـصرف مـقدار بسـازند/ درم يك

است/ قرص يك دارو
مثانه/ و گرده جرب در بزور: بنادق
امراض باب در چشم: ادوية پختن

چشم/
هــمراه الشــعير مــاء پــــختن

سل/ در سرطانات:
طـبقة امــراض در انـزروت: تدبير
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بلغمي/ رمد در ملتحمه
ســرعت در الحـديد: خبث تدبير

انزال/
استسقا/ در مازريون: تدبير

كلف/ در زيبق: تراب
و بگـيرند بزرگ ترنج : مربّيى ترنج
پوست كه نوعي به بخراشند را وي زردي
و نيزجدا@كنند وي ترشي و نشود دور وي
نـيم تـا بـجوشانند آب با را آن @گوشت
بفشارند و آورده بيرون پس شود پخته
نرم آتش با و افزوده برآن سفيد وعسل

آيد/ قوام به تا بجوشانند
لسعي/ صرع در اربعه: ترياق

اkسنان/ وجع در اjسنان: ترياق
ذيـل بـه شـود رجوع بزرگ: ترياق

كبير>/ <ترياق
سموم/ تدبير در مختوم: طيِن ترياق
جزء, شش الغار, حب كبير: ترياق
بـلسان, عود مقل, مصطكي, جبلي, شيح
يك هـر اشـق, و افـتيمون هـندي, عـود
هريك كبر, بيخ و چهارجزء;سورنجان
قـدر بـه بايد سالگي تاسي كه جزء/ دو
سالگي شصت تا آن از پس و بندقه يك

بدهند/ مثقال يك قدر به
كـه است أشـربه جـملة از جـلّاب:
و خـفقان رفـع و قـلب تـقويت جـهت

ترتيب اينها امثال و ماليخوليا و توحش
مـناسبه عــرقهاي بــا و مــيشود داده
چـنين آن سـاخت دسـتور مــيآشامند/
يـا سـفيد نـبات مـن يك بگيرند است:
آتش با و گ[ب من سه با و سفيد شكر
و رابگـيرند آن كف و بجوشانند م[يم
سپسيك نصفرسد, به تا نمايند صاف
آن در سـوده گـ[ب بـه زعـفران درهـم
هنگام و نگهدارند ظرفي در و بيفزايند
عـرقهاي از يكـي يا و سرد آب با نياز
و بـالنگو تـخم و كــرده حــّل مــناسبه
آن بر اينها امثال و ريحان يا فرنجمشك

بنوشند/ و پاشيده
گـل از kزم قدر شكري: جلنجبين
در را تخم و كاسبرگ از كرده پا@ك سرخ
كـرده پـودر قـند بــا و بكــوبند طــرفي
سـه تـا و زنند هم در خوب و بياميزند
و زنند هم بر را آن شب و صبح هر روز
آفــتاب در را آن روز چـــهل ســــپس
چهار نهايتا و سه وزنشكر, و بگذارند/
هر ميدانند kزم بعضي و باشد/ گل برابر

زد/ برهم بايد را آن روز سه دو
است شكري مثل عسلي: جلنجبين
اسـتفاده عسـل از شكـر جـاي به تنها و
بـا فرقهايي خواص, در البته و ميكنند

دارند/ هم
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و كـرفس تـخم بـزوري: جـوارش
مــصطكي, درم; دو يك هــر نــانخواه,
سـه يك هـر قـرنفل, و قرفه خولنجان,
درم; بـيست بــريان, الرشــاد حب درم;
با و بيخته و كوفته را همه درم, پنج ابهل,
اين از شربت قدر بسرشند/ مصفي عسل

است/ درم سه دارو
اسـتار ده زنـجبيل, ب�در: جوارش
دو هندي, شيطرج استار]; سه فلفل, [دار
چـهار فـانيد, اسـتار; پنج شقاقل, استار;
سـفيد گـردوِي مغز مثقال; پنجاه و صد
ده و مثقال, ده يك هر از كنجد, و @كرده
اوقـيه سـه در و كـوبيده را بـ[در عـدد
ماليده دست با و خيسانيده كنجد روغن
چـرب آن بـا را ادويـه و كرده صاف و
قوام به فانيد نيم و وزن يك با و نموده

بسرشند/ و آورده
هـمان الحـديد: خـبث جـوارش
بـه شـود رجوع است/ فنجيوش جوارش

فنجيوش>/ <جوارش ذيل
ذرب/ در خرنوب: جوارش

معده/ ضعف در خوزي: جوارش
جـوارش هــمان زيـره: جــوارش
ذيل<جوارش به رجوعشود است @كموني

@كموني>/
سـنبل هـندي, عــود عود: جوارش

قـرنفل, مـصطكي, رومي, سنبل الطيب,
درم; سـه يك هـر جـوزبوا, و هل دانة
كـرفس, تخم قرفه, كابلي, هليلة پوست
و زرنــباد تــرنج, پــــوست انــــيسون,
زعفران, درم; يك يك هر بادرنجبويه,
درم; نـيم يك هـر زنـجبيل, و بسـباسه
نيم و يك سفيد, قند مثقال; نيم مشك,
تـهيه جـوارشـات دستور به همه, برابر
مثقال دو تا دارو, اين شربت قدر @كنند/

است/
سفيد و سياه فلفل ف�فلي: جوارش
عـيدان اوقـيه; دو يك هـر فلفل, دار و
و الطــيب ســنبل اوقــيه; يك بــلسان,
تخم زنجبيل, درم; چهار يك هر حماما;
و اسـارون رومـي, سـيساليوس @كـرفس,
را ادويـه همة درم, يك يك هر راسن,
عسِل با همه برابِر باسه و بيخته و @كوفته
اين مصرف مقدار بسرشند/ كرده صاف

است/ گرم آب با درم يك دارو,
بـليله, هــليله, فنجيوش: جوارش
سعد, زنجبيل, دارفلفل, فلفل, شيرآمله,
درم; ده هـريك سنبل, و هندي شيطرج
چهار يك هر گندنا, تخم و شبت تخم
همه درم, صد مّدبر, الحديد خبث درم;
و گرفته كف عسل با و بيخته و كوفته را
و بسرشند باشد نياز قدر به كه گاو روغن
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مـاه شش از بـعد و بـدارنـد ظــرفي در
و معده تقويت در دارو اين كنند مصرف
نيكو و انزال سرعت و بواسير دفع و باه
جهت به و است مفيد چهره @كردنرنگ
هـــم ا�> <عــــطية را آن واkيش ارج

ناميدهاند/
و فلفل زنجبيل, قندايقون: جوارش
و مـصطكي درم; شش يك هـر ســنبل,
كرفس تخم درم; چهار يك هر نانخواه,
زيـره, درم; پـنج يك هر بّري, فودنج و
هـر قرحا, عاقر و بلسان حسب سليخه,
درم, يك هــندي, ســاذج درم; دو يك
اين مصرف قدر بسرشند/ عسل با را همه

است/ مثقال نيم دارو
كـرماني زيـرة كـموني: جــوارش
و اصـيل سـفيد فـلفل درم; پـنجاه مّدبر,
كه سداب درم; هفت يك هر سياه, فلفل
از قـبل و كـنند خشك ســايه در را آن
قـابل كـه هـمين و شـديد شـدن خشك
دارچين درم; پانزده باشد,بكوبند, @كوفتن
درم; پنج يك هر ¢نطرون¡, سرخ بورة و
مـرباي هـليلة درم; چـهل مربا, زنجبيل
گلقند, درم; شصت هسته, از كرده پا@ك
مـرباي و هـليله مـرباي كـه درم; صــد
شود/ معجون چون تا بكوبند را زنجبيل
شش تا چهار دارو اين مصرف مقدار و

است/ درم
ذرب/ در كندر: جوارش

مـثقال سـه مـصطكي: جــوارش
سي و قند من يك با و كوفته را مصطكي
رويسنگ بر و آرند قوام به گ[ب درم

بپزند/ و ريخته
فلفل نارمشك, نارمشك: جوارش
و سـعد درم; دو يك هــر دارفــلفل, و
و كوفته را همه درم, پنج يك هر سنبل,
عسـل آن بـرابـر چـند هـم بـا و بـيخته
از بعد و قبل در سرد آب با و بسرشند/

بخورند/ غذا
پـانزده صـبر, اصـطمخيقون: حّب
شش يك هر افتيمون, و بسفايج مثقال;
و غـاريقون مشـوي, سـقمونياي مـثقال;
سنبل, مثقال; سه يك هر حنظل, شحم
هندي, ملح بلسان, حب زعفران, سليخه,
عـود, افسـنتين, عــصارة اســارون, وج,
زراونـد اذخـر, بـيخ رومــي, مــصطكي
يك يك, هــر دارچــيني, و مـــدحرج

مثقال/
مــصطكي,مـيخك, اjفاويه: حب
و دارفـلفل فــلفل, دارچــين, زنــجبيل,
مـثقال; ششـم يك هـريك نـارمشك,
و مـثقال يك يك, هـر قند, و سقمونيا
يك قـدر بـه حبهـايي كه ششم, يك
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مرتبهشكم حبيك هر و بسازند نخود
يا قبل ميتوان را دارو اين ميگشايد/ را

خورد/ غذا از بعد
بخر/ در المسك: حّب

درم; يك فيقرا, ايارج ايارج: حّب
مـوصوف تـربد درم; ربـع حـنظل, شحم
شـده¡, واص[ح كنده پوست تربد ¢يعني
نيم سقمونيا, درم; ثلث افتيمون, درم; نيم
كرفس آب با را همه مقل,دانگي; دانگ;

كنند/ حّب
ذيـل بـه شـود رجــوع ايـاره: حب

ايارج>/ <حب
مـثقال; يك بــنفشه, بـنفشه: حب
يك سقمونيا, مثقال; سوم دو غاريقون,
رب و مـصطكي كـتيرا, مـثقال; هشــتم
يك دارو ايـن دانگي/ يك هر السوس,

است/ وعده يك براي كامل شربت
هـر فيقرا, ايارج و تربد تربد: حب
كتيرا, و حنظل شحم نيم; و درم يكيك
و كـوفته را هـمه دانگ, يك يك هـر

سازند/ حب آب با و بيخته
ربو/ در جاوشير: حب

الماء/ نزول در ذهب: حب
يك هر مقل, و راوند راوند: حب
تــربد درم; يك غــاريقون, درم; نــــيم
مـدحرج, زراوند درم; دو مدبر, مجوف

را هـمه دانگ يك انـيسون, دانگ; دو
مصرف مقدار سازند/ حب بيخته @كوفته

است/ دانگ يك دارو اين
معده/ وجع در سكبينج: حب

گـانه, سه هليلجات سكبينج: حب
و دارچـين زنـجبيل, درم; شش يك هر
دار فـلفل, مثقال; پنج يك هر سكبينج,
تخم مثقال; سه يك هر اسارون, و فلفل
و شـيطرج سليخه وج, نانخواه, @كرفس,
مـــثقال; دو يك هــــر بــــلسان, حب
ده غـاريقون, مـثقال; شـانزده مصطكي,
صـبر مـثقال; سـي طـبرزد, شكر مثقال;
آب در را مقل مثقال; چهارده سقوطري,
بسرشند آن رابا ادويه و كرده حل @گندنا
قدر كنند/ درست را حبها فلفل مثل و
آب با مثقال دو تا يك دارو اين مصرف
بـخورند خـواب وقت كه است گرم نيم
يك دارو اين استعمال از بعد و قبل بايد

نمايند/ پرهيز روز
مفاصل/ وجع در سورنجان: حب

پوست و سياه هليلة شاهتره: حب
صـبر درم; پــنج يك هــر زرد, هــليلة
و درم دو سقمونيا, درم; هفت سقوطري,
آب بـا و بـيخته و كـوفته را هـمه نـيم,
مرتبه چهار تا ا@گر و كنند/ حب شاهتره
سايهخشك در و بسرشند شاهتره آب با
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ايـن مـصرف قدر ميشود/ قويتر @كنند,
است/ درم دو دارو,

در و سـر امـراض در شـبيار: حب
مادي/ صداع

فالج/ در شيطرج: حّب
شش سـقوطري, صـبر صــبر: حب
سه سرخ, گل درم; چهار مصطكي, درم;
ده مدبر, مجوِف سفيِد تربِد ثلث; و درم
قـدر بـه و بـيخته و كوفته را همه درم;
دارو, اين مصرف قدر سازند/ حب نخود

است/ حب پانزده تا ده از
ربو/ در غاريقون: حب

عصارة سقوطري, صبر قوقايا: حب
مثقال; يكيك هر مصطكي, و افسنتين
نيم يك هر حنظل, و مشوي سقمونياي
آب بـا و بـيخته و كـوفته را هـمه درم,
يك آن, شربت قدر سازند/ حّب @كرفس

است/ مثقال
و صداع در يكي سودا: مسهل حب

سرسام/ در يكي
بواسير/ در ممسك: مقل حب

فالج/ در صغير: منتن حب
فالج/ در كبير: منتن حب

قيل/ در بادشكن: حبّي
كه حسواست فارسي معادل حريره:

است/ مذكور حسو در

بياض/ در صغير: حزم
بياض/ در كبير: حزم
بياض/ در مقل: حزم

از كـه آبكـي و رقـيق غذايي حسو:
بـا و كـرده تـهيه روغن و حبوب بلغور
مايعاتي گفتهاند برخي و مينوشند/ شكر
ميكنند تهيه آن غير و ازحبوب كه است

مينوشند/ چايي مانند و
است; غـوره آش هـمان حـصرميّه:
اثر تا باشد غوره آن اصل كه آشي يعني
و شود حاصل آن در غوره ويژة درماني
از ديگر مقوي اشياي برخي آن كنار در
گوشت يا رشته يا برنج حبوبات, اندكي
غذا اين ميافزايند/ ب[د عرف حسب بر
ميكند مزاج برودت و شكم قبض ايجاد
افـراد خـصوصا مـزاجـان گـرم بــراي و
مـفيد گـرمسيري مـناطق در و صفراوي
كه افرادي و مزاجان سرد براي ولي است
بـه ابـت[ء مستعّد يا دارند شكم در نفخ

دارد/ ضرر هستند قولنج يا يبوست
هـر از بزركتان; حلبه, حاّده: حقنة
حب دانـه, ده زرد; انـجير درم, ده يك
درم; بـيست كـوفته, نـيم مقشر الخروع
القرطم, مغزحب درم; سي خروع, برگ
اسپست, برگ درم; هفتم سداب, درم; ده
مـغز درم; بيست گندم, سبوس درم; سي
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سپستان, درم, پنج كوفته, نيم مقشر بادام
يك هر از خطمي, ريشه السوس, اصل
آب رطــل ده در را هــمه رطــل, نــيم
پس رسـد رطـل سـه بـه تـا بــجوشانند
ازرق, مقل آن از رطلي هر در و بپاkيند
جـاوشير, مثقال; يك سكبينج, درم; دو
پس كنند حل مثقال, يك اشق, درم; دو
درم; ده ناردين, روغن نموده, صاف باز
آبكامه, نيم; و اوقيه يك مصفي, عسل
هـم بـر و نـموده اضافه نيم, و اوقيه دو
سه به گرم نيم پس شود آميخته تا زنند

كنند/ حقنه دفعه
به شود رجوع الحدت: قليل حقنة

معتدله>/ <حقنة ذيل
جوز, روغن بادام, روغن گرم: حقنة
زيت, روغـن و الخـضراء حـبة روغــن
اوقيه; نيم گاو, روغن اوقيه; هريكيك
ساخته كنده پوست گندم از كه @كشكاب
آميزند هم با را همه درم, شصت باشند,

كنند/ حقنه متوالي روز سه و
مـعتدله> <حـقنة هـمان لينه: حقنة
<حــقنه ذيــل بــه شــود رجــوع است/

معتدله>/
يك چــغندر, آب مـعتدله: حـقنة
بـنفشه, روغن درم; يك بوره, سكرجه;
حقنه و كرده مخلوط را همه اوقيه, يك

@كنند/
كنجد روغن از كه حلوايي خبيصه:

ميسازند/
خناق/ در الجوز: خّل

و گوش وجع در الحديد: خبث خل
معده/

از كـه عـطريات از نــوعي خـلوق:
ميشود/ تهيه آن غير و زعفران

ذيــل بــه شــود رجــوع خــوزي:
خوزي>/ <جوارش

<مرهم ذيل به شود رجوع داخليون:
داخليون>/

ونيم; من يك تخمحرمل, دحمرثا:
البـلسان, حب مــصطكي, ذ@كــر, لبــان
فـلفل و سـنبل المـلك, ا@كـليل زعفران,
چـيني, ريـوند درم; ده هــريك ســياه,
هريك زراوندمدحرج, و طويل زراوند
و تلخ قسط زنجبيل, انيسون, درم; بيست
ده سـعد, اسـتار; سـه يك هـر سـليخه,
سـفيد, خربق درم; شش ميخك, استار;
استار; شش يك هر شونيز, و سرخ @گل
درم, چـهارده مـغسول, سـقوطرِي صـبر
كـه گرفته كف عسِل با و كوفته را همه
به و بسرشند باشد ادويه همة برابِر سه

برند/ @كار
بلغمي/ حمي در الّتربد: دواء
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كليه/ هزال در الترنجبين: دواء
گوش/ طرش در الّرمان: دواء

سگ گــزيدن در الّســرطان: دواء
ديوانه/

كبد/ ورم در الكركم: دواء
عـقر در صـغير: و كبير اللك دواء

زنان/
ماليخوليا/ در حار: المسك دواء

خفقان/ در مّر: و حلو المسك دواء
مثانه/ درسنگ :yيدا دواء

بـر او تـخم كـه كـوكناري ديـاقوذا:
خطمي, تخم عدد; بيست باشند, نياورده
بهدانة و خبازي تخم عربي, صمغ @كتيرا,
السوس; اصل درم; پنج يك هر شيرين,
را هـمه درم, ده قطونا, بذر درم; بيست
روز شــبانه دو تــا آب رطــل شش در
به تا بپزند نرم آتش با سپس و بخيسانند
يك و كنند صاف را آن بعد و آيد نيمه
قـوام بـه و افـزوده آن در سفيد قند من

آورند/
و مـلتحمه امراض در ابيض: ذرور

بلغمي/ رمد در و قرنيه امراض در
اع[لشبكيه/ در اصفر: ذرور

شش انـذروت, صغير: اصفر ذرور
دو صـبر, درم; سـه مـاميثا, شـياف درم;
را همه درم; شش لين, ابيض ذرور دانق;

برند/ كار به و ببيزند نرم و بكوبند
را تـازه رازيانة عصاره اغبر: ذرور
و بامشك سپس شود تاخشك بگذارند

برند/ كار به كرده ص[يه @كافور
و العـين قـروح در انـزروت: ذرور

آبلهفرنگ/ در ديگر نسخه به ايضا
سَبل/ در رمادي: ذرور

صنان/ در متقرقات, در عرق: ذرور
كمنه/ در كمنه: ذرور

اع[لشبكيه/ در ملكايا: ذرور
بياض/ در ك: ممسَّ ذرور

اع[لشبكيه/ در نيمانيم: ذرور
دهن/ بخر در رامك:

خناق/ در الجوز: رب
كه است آن اطباء نزد در رب رّبها:
را آن آب و بكوبند را ميوهها و @گياهان
بـه تا شود غليظ تا بجوشانند و بگيرند
قـابل كه را ميوهها برخي و رسد/ نصف
هوا كثرت جهت به نباشند كردن غليظ
در شكر قدري ايشان لطافت و آنها در
گونا@گوني انواع رب, ميكنند/ اضافه آن
و/// سيب رب گ[بي, رب به, رب چون

دارد/
تـهيه زرشكـّيه دسـتور بـه رمـانيّه:
بـه امـا آمد خواهد آن ذ@كر كه ميشود
آب يا و ترش انار آب از جايزرشك
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شـيرين بـه آب هـمراه بـه شـيرين انـار
از پـختن وقت در و مــيكنند اســتفاده
و هـل و تـازه نــعناع چــون مــصالحي

بيفزايند/ آن در دارچين
ذيـل به شود رجوع كبير: روشنائي

ا@كبر>/ <باسليقون
<@كحل ذيل به شود رجوع روشنايي:

روشنايي>/
اقليمياي و دريا كف كبير: روشنايي
انـدرانـي, نـمك درم; ده يك هـر نقره,
دار فـلفل, اُرزّيـه, سـپيدة هـندي سـاذج
هر اصفهاني, سرمة و الطيب سنبل فلفل,
و مـيخك هــندي نــمك درم; دو يك
سقوطري, صبر درم; يك هريك دواله,
پنج يك هر مسسوخته, ماميثا, عصارة
و نــوشادر مـــّرمكي, مــــاميران, درم,
زرد, هليلة درم, سه يك هر زردچوبه,
بـه و كـرده پـودر را هــمه درم; چــهار

@كاربرند/
سعال/ در بيد: روغن

ثافسيا: روغن
موي/ انتشار در الغار: حّب روغن

مثانْه/ درسنگ عقرب: روغن
صــداع در آن: جـز و گـل روغـن

ساذج/
قوباء/ در گندم: روغن

موي/ حفظ در jدن: روغن
ماميثا: روغن

قضيب/ معظِّمات در مورچه: روغن
<روغن ذيل به شود رجوع روغنها:
اخذ طريق كه kدن> <روغن نيز و @گل>
است/ شده گفته جا آن در روغنها تمام
جهت كه است غذا نوعي زرشكيّه:
و بـپزند آب در بـايد را بـرنج آن تـهية
يا تازه آبزرشك شد پخت نيم وقتي
كه نبات قدري و خيسانيده آبزرشك
يا شيرين بادام شيرة با گرداند لذيذ را آن
مصرف و بپزند و كرده داخل آن روغن

@كنند/
باه/ قوت فصل در زرعوني:

ريشـة بـي چـوِب مـربا: زنــجبيل
روز وهر كنند زيرريگ را آزاد زنجبيل
سپس و روز بيست تا بريزند آن بر آب
بجوشانند وعسل آب با و آورده در را آن

آيد/ قوام به تا
تهية روش كه است غذايي باج: زير
طريق به كه اkدويه مخزن اساس بر آن
شكـل ايـن بـه نـموده نقل الأسقام شفاء
رطـل يك قـدر بـه را گـوشت كه است
بند از است مرغ ا@گر و كنند ريزه ريزه
نـخود و دارچـيني بـا و كـرده جـدا بند
آب و تـازه كنجد روغن و كنده پوست
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سركه رطل نيم و گردد پخته تا بجوشانند
ويك سفيد ياشكر و جّلاب رطل ربع و
شيرة و كوبيده را آن كه بادام مغز اوقيه
گشنيز درم يك و گرفته گ[ب در را آن
سداب و هندي عود آن وزن به و خشك
و كـرده داخـل آن در زعـفران اندكي و

مينمايند/ مرتب
و افـيون جـندبيدستر, َســنجرينيا:
مـّر, مـثقال; يك يك هـر از دارچيني,
هر از قسطشيرين, و قند فلفل, دار فلفل,
كه مثقال يك زعفران, مثقال; شش يك
است; قيراط شش تا نسخهها بعضي در
يك يك هر از اسارون, و دوقو فّو, مو,
عسل با و بيخته و كوبيده را همه مثقال,
به ماه ازشش بعد و بسرشند گرفته @كف
بـرحسب مـثقال دو تـا دانگ يك قدر

كنند/ مصرف حاجت
درم دو سـقمونيا, مسهل: سفرجلي
خيار تخم مغز درم; ده سفيد, تربد نيم, و
گـل درم; پنج يك هر كدو, تخم مغز و
درم; دو يك هــر شــير, طــبا و ســرخ
پـنجاه يك هـر بـه, عـصارة و ترنجبين
بـــجوشانند آب در را تــــرنجبين درم,
را آن سپس و بگدازد ترنجبين كه چندان
را آن همة و آورند قوام به و كرده صاف
قسمت يك دفعه هر و كرده قسمت ده

بخورند/ را
پا@ك اصفهاني به سفرجليممسك:
در رطـل يك دانـه, و پـوست از @كرده
را آن بـعد و بـپزد تـا بـجوشانند سـركه
اضـافه بـرآن عسـل رطل يك و بكوبند
آن بعد و آيد قوام به تا بجوشانند و @كرده
آن با و بكوبند را ادويه اين و برداشته را
فلفل, دار و فلفل زنجبيل, كنند: مخلوط
نانخواه كرفس, تخم درم; چهار يك هر
مــيزان درم/ دو يك هــر زعـــفران, و

است/ مثقال چهار دارو, اين مصرف
درم پنج ريه: جهت الطين: سفوف
كه عربي صمغ و ارمني ِگل از يك هر از
پنج نيز و باشند كرده بريان گل روغن در
هر از درم هفت با را بريان نشاستة درم
تخم اسبغول, گانة چهار تخمهاي از يك
بـريان كـه حـرف و خرفه تخم ريحان,
حماض تخم درم هفت نيز و باشند @كرده
را هـمه اkخــوين دم درم ســه و بــّري
سه دارو, اين مصرف قدر كنند/ سفوف
كه است آب يا به رب يا آس رب با درم

نمايند/ استعمال شام و صبح
و ذرب در الرمـان: حب سـفوف

خلفه/
ذرب/ در اjمعاء: زلق سفوف

سل/ در سرطان: سفوف
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سـفوف و سـودا مسـهل سفوف
الطحال/ نفخة و الّطحال ورم در حرف:

سحج/ در مقلياثا: سفوف
و كابلي هليلة پوست هليله: سفوف
تـخم درم; چـهل هـريك سـياه, هــليلة
پنج يك هر رازيانه, و انيسون @كرفس,
صورت به و بيخته و كوفته را همه درم,
ايـن مـصرف قـدر كـنند/ مـصرف پودر

شتر/ شير با است درم سه دارو,
بـه شـود رجوع زرد: هليلة سفوف
به تركيب, آن در و هليله> <سفوف ذيل
اسـتفاده زرد هـليلة از سياه هليلة جاي
قـرابـادين در تـركيبي چـنين زيـرا @كنند

نشد/ يافت
ده افـتيمون, افـتيموني: سكنجبين
مجوف سفيد تربد و فستقي بسفايج درم;
گــاوزبان, درم; شش يك هــر مـــدبر,
تـخم كـاسني, تـخم ايـرسا, پرسياوشان,
پنج هريك بيخكاسني, پوست و @كشوث
كمافيطوس, و سرخ گل برگ حاشا, درم;
بادروج,فرنجمشك, درم; چهار هريك
بهمن زرنباد, عقربي, درونج بادرنجبويه,
سنبل, و قاقله هندي, ساذج سفيد, و سرخ
وزن به آفتابي, گلقند درم; سه يك هر
شبانه آبيك و سركه در را همه ادويه,
من يك وبا جوشانيده و خيسانيده روز

آرند/ قوام به قند
اطـباء اصط[ح بزوري: سكنجبين
بـزوري سكـنجبين هـرگاه كه است اين
مـنظور حـار> <بـزوري بگـويند, مطلق
<سكـنجبين ذيـل بـه شـود رجوع است/

حار>/ بزوري
بيخ پوست بارد: بزوري سكنجبين
تـخم از يك هر از درم; هفت @كاسني,
درم, پنج خربزه تخم و درم; پنج خيارين
سركه و آب در و كرده كوب نيم را همه
و بـپاkيند و خيسانيده روز شبانه يك
قوام به و آميخته آن با سفيد قند من يك
چـهارِم يك را قند اين معمو  و آرند/

ميكنند/ اختيار سركه و آب
كهنة سركة حار: بزوري سكنجبين
شـيرين, صـاف آب رطــل; ده خــمري,
ميزان برحسب زياد و كم يا رطل بيست
را آن تـيزي كـه قـدري بـه سركه ترشي
بيخ پوست و رازيانه بيخ پوست بشكند;
رازيـانه, اوقـيه; سـه يك هـر @كـرفس,
يك هـريك كـرفس, تــخم و انــيسون
يك و كـرده كـوب نـيم را هـمه اوقيه;
مــزبور ســركة و آب در روز شــــبانه
تا جوشانيده را آن آب بعد و بخيسانند
سـرد را آن سـپس و برود آن ششم يك
به و كنند صاف شد كه گرم نيم و @كرده
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يا قند جزء نيم آب, اين از جزء هر ازاي
جزء يك آب جزء نيم و دو هر ازاي به
زعفران درم دو ميتوانند و آميخته عسل
انداخته آن در و بسته يي پارچه در هم

آيد/ قوام به تا بجوشانند نرم آتش با و
تـخم مـعتدل: بـزوري سكنجبين
هـريك كرفس, تخم و رازيانه @كاسني,
هر خربزه, تخم و خيارين تخم درم; سه
و كـاسني بــيخ پــوست درم, پــنج يك
درم, هفت يك هر رازيانه, بيخ پوست
و آب رطل سه در كرده كوب نيم را همه
روز شــبانه يك ســركه درم بــــيست
و جـوشانيده را همه سپس و خيسانيده
قـوام به سفيد قند من يك با و بپاkيند

آورند/
است: نـوع دو سـاده: سكــنجبين
كـردن تـهيه جـهت شكــري/ و عســلي
است نـياز كـه قـدري عسلي, سكنجبين
كف و گذاشته نرم آتش بر را خوب عسل
سـركه حـاجت قدر به و برداشته را آن
باشد نرمي همان به آتش و ريخته برآن
خام سركه شوندو مختلط هم با دو هر تا
آب با نياز هنگام و آرند فرود پس نماند
بـخواهـند ا@گـر امـا بـنوشند/ و آمـيخته
بايدشكر كنند, درست سكنجبينشكري
قدري و ريخته ديگ در حاجت قدر به

ريخته آن بر خمري خصوصا تند سركة
ولي بــرگيرد در را آن كــه نــحوي بــه
تا نهاده نرم بسيار آتش بر پس نپوشاند
را آن كف و جوشش بدون بگدازد شكر
دو تـا ريـخته آن بـر آب بعد و @گرفته
به تا بجوشانند م[يم و آيد kبا انگشت
كمي ا@گر شد قوام وقتينزديك آيد قوام

است/ بهتر بياميزند هم @گ[ب
از مـن يك سفرجـلي: سكنجبين
تـرش ا@گـر خصوصا به آب از يك هر
سـركه مـن ربـع بـا سـفيد قـند بـا باشد
جاي به ا@گر و آيد/ قوام به تا بجوشانند
ا@گـر و است بـهتر كنند ليمو آب سركه
هر ازاي به نباشد, گرم خيلي معده مزاج
در زنجبيل اوقيه منسكنجبينيك يك

بريزند/ آن
عـنصل, پــياز عـنصلي: سكنجبين
و كرده ريز @كاردچوبي با نيم و يكرطل
و بپزد تا بجوشانند سركه رطل پانزده با
هر مقابل در و كرده صاف را آن سپس
و افزوده قند رطل نيم و يك آن از رطل

آورند/ قوام به
گرده/ درسنگ عقرب: سوختن

دهن/ آ@كلة در سورنجان:
آب در را بـــخارا آلو آلو: شــراب
را آن پس بپزد تا بجوشانند و خيسانيده
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را آن كـه شكـر قـدري با و كرده صاف
ا@گـر و آرنـد قـوام بـه كـند طعم خوش
قـدري بـاشد, اkسـهال قـوّي بــخواهـند
را آن بـاشند كـرده تشـويه كـه سقمونيا

بيفزايند/
شراب@اسطوخودوس:@اسطوخودوس,
پـنج يك هر عودصليب, و پرسياوشان
رازيـانه, السـوس, اصـل زبان, گاو درم;
و بنفشه خطمي, تخم كرفس, بيخ پوست
و منّقي مويز درم; سه يك هر @گلسرخ,
در را همه عدد, پنجاه يك هر سپستان,
من يك با و بجوشانند و خيسانده آب

آرند/ قوام به قند
غبِّ تب در افســنتين: شــــراب

غيرخالصه/
گرفته را شيرين انار آب انار: شراب
يك انار, آب اوقيه چهار هر درمقابل و

آرند/ قوام به و افزوده سفيد قند رطل
به شود رجوع نعناعي: انار شراب

منعنع>/ انار <شربت ذيل
مثقال; هفت انجبار, انجبار: شراب
هـر سائيده, سفيد صندل و سرخ صندل
قـند مـثقال; دو اقـاقيا, مثقال; پنج يك
چنانچه سازند شربت سفيد,يكرطل;

است/ رسم
تـــخم بــــادرنجبويه: شــــراب

تخمفـرنجمشك, و كاسني بادرنجبويه,
درم; سـي گـاوزبان, درم; بيست هريك
اصـل درم; پـانزده بــادرنجبويه, بــرگ
بسـفايج, و باديان تخم درم; ده السوس,
بـرابـر شش گـ[ب, درم; هفت يك هر
ادويـه, همة برابر دو شيرين, آب همه;
تركنند سيب آب و گ[ب در را ادويه @كه
بماند سوم تايك جوشانيده را آن بعد, و
از نياز قدر با و كرده صاف را آن سپس و

آرند/ قوام به سفيد قند
تازه بنفشه رطل نيم بنفشه: شراب
در را آن و كـنند پـا@ك آن اقـماع از را
گل آن وزن ربع يا نصف يا تركنند @گ[ب
مـخلوط آن با جوشيدن هنگام در سرخ
رطل دو با و نزند ضرر معده به تا @كنند
را آن پس رسد ثلث به تا بجوشانند آب
نيم بعضي نزد و رطل يك و كرده صاف
آرند/ قوام به و آميخته آن در قند رطل

شـراب مــانند ترنج: ترشي شراب
ذيل به شود رجوع ميشود/ درست ليمو

ليمو>/ <شراب
شراب دستور به هندي: تمر شراب
ذيـل بـه شـود رجـوع ميشود/ تهيه آلو

آلو>/ <شراب
زوفـاي رطـل نــيم زوفـا: شــراب
شبانه رايك ازچوب كرده پا@ك خشِك
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و پخته و كرده گرمتر بسيار آب در روز
يـا سـفيد قند رطل چهار و كرده صاف
آن بـا عسـل رطـل يك و سـفيد شكــر

آرند/ قوام به و كرده مخلوط
خـوش سفيد صندل صندل: شراب
شـده پـودر كـام� كـه مثقال بيست بو,
شـبانه دو گـ[ب رطل يك در را باشد
كرده صاف را گ[ب بعد و بگذارند روز
شيرين خالِص آب در را مذكور صندل و
كـامل طور به صندل قوت تا بجوشانند
هـم بـا را گـ[ب آن و آب اين و برآيد
به كمتر يا سفيد قند رطل دو با و آميخته

آيد/ قوام به ذائقه حسب
يك وkيـتي, عـناب عنّاب: شراب
به قند رطل سه يا دو با و بجوشانند رطل

آرند/ قوام
اصلي; هندي,سك عود عود: شراب
قرنفل, الطيب, سنبل درم, دو يك هر از
درم, يك يك هر از مصطكي, جوزبوا,
بسـته كتاني خرقة در كوفته نيم را اجزا
آن ثلث تا بجوشانند گ[ب رطل دريك
را آن شيرة و بمالند نيكو را كيسه و برود
يك بـا و كـنند دور و بفشارند @كشيده
يك بـه و آورنـد بقوام سفيد قند رطل
در و سـازند خوشبو تبتي مشك قيراط

دارند/ نگاه چيني ظرف

انزال/ سرعت در فنجنوش: شراب
بـيست زبان, گاو زبان: گاو شراب
مــثقال; ده زبــان, گــاو گــل مــــثقال;
تراشة سرخ, گل مثقال; پنج بادرنجبويه,
سه يك هر اشنه, الطيب, سنبل صندل,
گ[ب و آب رطل دو در را همه مثقال,
وبا كرده صاف و جوشانيده و خيسانيده
كـف و آورنـد قـوام بـه قـند رطل يك
و زعفران درم نهايت,يك در و برداشته
اضافه كافور دانگ دو و مشك درم نيم
درم پنج دارو, اين مصرف مقدار @كنند/

مشك/ بيد عرق و گ[ب با است
را ليـمو آب رطـل دو ليمو: شراب
رطل سه پس رسد نصف به تا بجوشانند

آرند/ قوام به و ريخته آن در قند
آب و سفيد قند عسل, شرابمشك:
قوام به تا بپزند من هريك,يك شيرين,
يك و مشك مـثقال يك سـپس و آيد
هـم بـا و كـرده پــودر را زعــفران درم
تا درم سه دارو, اين شربت قدر آميزند/

است/ درم پنج
قـادري قــرابـادين در مورد: شراب
كـامل كـتاب در اهـوازي اما نشد يافت
الآس حب شراب همان را آن الصناعة,
حب <شربت ذيل به شود رجوع ميداند/

الآس>/
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بـنفشه شـراب مانند نيلوفر: شراب
ميشود/ درست

مـورد> <شـراب همان آس: شربت
مورد>/ <شراب ذيل به شود رجوع است

شيرين انار آب شيرين: انار شربت
به @كاردچوبيبگيرند با را آن پوست @كه
چهار هر مقابل و كرده تهيه حاجت قدر
سـفيد قـند رطـل يك انـار, آب اوقـيه
بـخواهـند ا@گر و آرند قوام به و افزوده
زيادتر را انار آب شود, زيادتر آن قوت

@كنند/
آب نياز قدر به منعنع: انار شربت
بـه تـا بـپزند و بگـيرند را ميخوش انار
شده پخته آب اين نصف و برسد نصف
اضافه نعناع آب و قند از يك هر از را

ميآورند/ قوام به و @كرده
رازيـانه, كاسني, تخم بزور: شربت
القـرطم, حب و كـدو تخم خربزه, تخم
كـاسني, بيخ پوست مثقال; پنج يك هر
السـوس, اصـل خطمي, تخم غافث, @گل
هر زبان, گاو گل و بنفشه الطيب, سنبل
نيم را است كوفتني آنچه مثقال, سه يك
در روز شبانه يك را همه و كرده @كوب
درم بيست سپس و كرده آبتر رطل پنج
تا بجوشانند و آميخته آن با منّقي مويز
صاف را آن سپس و بماند آب رطل دو

بـه و افزوده من يك سفيد قند و @كرده
يك دارو, ايـن قـدرمصرف آرنـد/ قوام

است/ اوقيه
را الآس حب الآس: حب شـربت
بعد و شود پخته تا بجوشانند و بكوبند
جزء ده آن از جزء دو هر بر و بپاkيند
ا@گر و آورند/ قوام وبه افزوده سفيد قند
و كـرده پـودر را سـفيد طـباشير قـدري

باشد/ بهتر بيفزايند
زكام/ در خشخاش: شربت

مثقال; ده كاسني, تخم دينار: شربت
صـندل مـثقال; هـفت دانه, بي زرشك
يك هر السوس, اصل و سرخ گل سفيد,
مـثقال; دو مـغسول, لك مـثقال; چهار
كـوفتني چه آن مثقال, سه كشوث, تخم
آب يـا كاسني عرق در و كوفته را است
و جوشانيده را آن سپس و بخسيانند آن
به سفيد قند مثقال نود با و كرده صاف
كـنند اضـافه ريـوند ا@گـر و آرنـد/ قوام

ميشود/ قويتر
سـيب آب مــن ده سـيب: شـربت
مـن دو تـا بجوشانند را اصفهاني شيرين
مخلوط آن با قند من يك سپس و شود
قوام وقت در ا@گر و آرند قوام به و @كرده

است/ بهتر آميزند آن بر گ[ب قدري
سـفيد صندل ترش: صندل شربت
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كوب نيم را آن كه مثقال بيست خوشبو,
شـبانه دو گ[ب, رطل يك در و @كرده
كرده صاف را آن سپس و بخيسانند روز
شــيرين خــالص آب در را صــــندل و
و بـرآيـد كـام� آن قـوت تـا بجوشانند
و مذكور گ[ب و جدا@كرد را آب سپس
قند رطل دو و آميخته هم با را آب اين
آن بـر ذائـقه حسب بـه كـمتر يـا سفيد

آرند/ قوام به و افزوده
را ليمو آب رطل دو ليمون: شربت
سـه بـا پس برسد نصف به تا بجوشانند
در بايد و آورند قوام به را آن قند رطل
خاطر به نكنند روي زياده ليمو فشردن
نـيز و است/ تلخ ليمو پوست آب اينكه
ظروف در بايد را ترش شربتهاي تمام
شده قلعي تازه يامِس و سفالي يا سنگي

نشود/ فاسد تا بپزند
سرسام/ در حجريه: ادوية ُشستن

در ملتحمه أع[ل در حلبه: شستن
بلغمي/ رمد

قولنج/ در سيماب: شستن
ماليخوليا/ در صبر: شستن

يك را تـازه شــقاقل : مربّيى شقاقل
را آبـها و خـيسانيده آب در روز شبانه
بعد و كنند چنين مرتبه سه تا و ريخته
نـيم تـا بـجوشانند و كـنده پوست را آن

ريخته برآن صاف عسل بعد و شود پخت
و آيد قوام تابه بجوشانند نرم آتش به و
كار به روز چهل از بعد و كرده ظرفي در

برند/
دارچـين, قـرنفل, قـرفه, شهرياري:
هـل, جـوزبوا, سـنبل, سـليخه, زنجبيل,
زعـفران, و بلسان حب قاقله, مصطكي,
سـه سقمونيا, نيم; و درم چهار يك هر
هر النيل, حب و مدبر مجوِف تربِد درم;
همة وزن به سفيد, قند درم, هشت يك
عسل با و بيخته و كوفته را همه ادويه,
چهار دارو, اين از مصرف قدر بسرشند/

گرم/ آب با است مثقال هفت تا
سـفيد طـ[ء, اقـليمياي آبار: شياف
ســـرمة ســــوخته, مس ارزيــــر, آب,
سـرب و كـتيرا عـربي, صـمغ اصـفهاني,
يك افيون, درم; هشت هريك سوخته,

كنند/ شياف باران آب با درم,
امـراض در افـيوني: ابـيض شياف

صلبيه/ طبقه
انـتفاخ در حـاد: احــمر شــياف

ملتحمه/
ودقه/ در لين: احمر شياف

بصر/ ضعف در اخضر: شياف
سبل/ در اسود: شياف

قـروح در اصــطفطيقان: شــياف
الجفن/
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بصر/ ضعف در اصفر: شياف
سـه سـوخته, مس خـلوقي: شياف
عـربي, صـمغ كتيرا, درم; دو اقاقيا, درم;
آب به درم يك زعفران,هريك و سنبل

سازند/ شياف باران
و ظــفره/ در ديـنارجـون: شـياف

سبات/ در ديگر نسخة
زحير/ در زحير: شياف

نسـخة و دمعه/ در زعفران: شياف
ضيق/ در ديگر

اkهداب/ انتشار در زنگار: شياف
سبل/ در سماق: شياف

شـادنج طــرحـماطيقان: شــياف
درم; ده عربي, صمغ درم; دوازده مغسول,
پـنج هـريك سـوخته, قلقطار و زنگار
و افـيون درم; چـهار سوخته, مس درم;
آب بــا درم, يك يك هــر زعــــفران,

سازند/ شياف رازيانه
مقعد/ ناصور در غرب: شياف

بواسير/ در كحلي: شياف
ودقه/ در كندر: شياف

تـوتياي ســرمه, مــاميثا: شــياف
قلعي, سفيداب و محرق نحاس @كرماني,
جـزء; نـصف اقاقيا, جزء, يك يك هر
جزء ربع افيون,هريك و نشاسته @كتيرا,

كنند/ استعمال و نموه داخل

اتساع/ در مرارات: شياف
سـي[ن در حـيض: ممسِك شياف

حيض/
ظفره/ در ويزج: شياف

عرق/ جراحِت در ب�ط: صمغ
بلغمي/ حمي در سك: ضماد

شوصه/ در شوصه: ضماد
درم; پـنج افسـنتين, افسنتين: طبيخ
بـيست هندي, تمر درم; شش سرخ, @گل
و پخته را همه درم, سي ترنجبين, درم;
نموده صاف و كرده حل آن در ترنجبين

بنوشند/ و
ربو/ در حلبه: طبيخ

و كليه امراض در خطاطيف: طبيخ
مثانه/

زرد هليلة پوست شنبر: خيار طبيخ
مويز درم; پانزده يك هر هندي, تمر و
وآلو,هريك عناب درم; بيست دانه, بي
بـنفشه, درم; پنج سرخ, گل عدد; بيست
و ندهند بنفشه معده, ضعف در ـ درم سه
بـيفزايـندـ نـعناع شـاخ چند آن جاي به
نيم تا بپزند آب نيم و من يك در را همه
بيست و كرده صاف را آن بعد بماند من
اين از درم صد در شنبر خيار فلوس درم
دارند نياز كه قدري به و گذارند مطبوخ

بدهند/
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پـوست سـياه, هليلة شاهتره: طبيخ
پـوست كابلي, هليلة پوست زرد, هليلة
پـنج يك هـر كرده, پا@ك آملة و بليله
هـفت يك هـر بـنفشه, و شاهتره درم;
و نــيلوفر درم; چــهار ســـنامكي, درم;
گـاو درم; يك يك هـر چيني, ماميران
سـه يك هـر سرخ, گل و افتيمون زبان,
كـرفس, تـخم كـاسني, تخم باديان, درم;
درم; دو هريك نعناع, و اسطوخودوس
كاسني عدد; بيست يك هر آلو, و عناب
كه چنان بپزند را همه دست, يك سبز,
و كـرده صاف را آن سپس و است رسم
درم پانزده و كرده پا@ك ترنجبين درم سي
تـمر و شـنبر خيار فلوس از يك هر از
صـاف مكـرر و كرده حل آن در هندي
وعدة ايندارو,يك تمام وبنوشند/ @كرده
الُبنيه/ قوي مرد يك براي است مصرف

هر از سپستان; و عناب عنّاب: طبيخ
از خطمي,خبازي; تخم دانه, پانزده يك
گـل درم, ده تـا درم نيم و يك يك هر
مـحكوك السوس اصل درم, سه بنفشه;
سه از نيلوفر; گل مثقال, يك مرضوض;
درم, دو پـرسياوشان; عـدد, پـنج تا عدد
بـه درم, يك كـوفته; نـيم رازيـانه تخم
شب را ادويه درم, يك تا درم نيم دانه;
داده كمي جوش صبح و بخيسانند آب در

هـمان بـه بـنوشند گرم نيم نموده صاف
سرد تا بگذارند آنكه غير از طبخ @گرمي
در ا@گر و بنوشند/ و كنند گرم ثانيا و شود
بـد نـمايند اضافه شكر قدري مغلي اين

نيست/
از سوم وجه تعليقة در هليله: طبيخ
جزء كه دوار از دوم نوع از اول صنف
آن لذا و است شده ذ@كر سراست امراض
از بايد ميآيد, كار به سر امراض در چه
ديگـر يي نسخه و كرد/ جستجو جا آن

است/ شده ذ@كر ماليخوليا در هم
پـخته سـركه بـا كـه عدس طفشيل:

باشند/
و آرد از كـه حـلوا, نـوعي عصيده:
بيخ بابونه, تدريج, به و ميسازند روغن
خـبازي و بـنفشه سـوس, بـيخ خـطمي,

ميپزند/ و افزوده آن در بستاني
در كـه است پـالوده مـعّرب فالوده:
حلواي از عبارت قديم, اطباي اصط[ح
نعلبكيها و جامها در كه است نشاسته
بادام يا پسته روغن و كرده هايي پياله و

ميخورند/ ريخته آن بر
قــرحـة در حيض: ممسك فرزجة

رحم/
ذيل<جوارش به شود رجوع ف�فلي:

ف[فلي>/
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الفم/ آ@كلة در فلدفيون:
بـذر و سـفيد فـلفل فارسي: فلونيا
گـل و افـيون درم; بـيست هريك البنج,
پـنج زعـفران, درم; ده يك هـر مختوم,
عاقرقرحا, و الطيب سنبل فرفيون, درم;
درم; يك جندبيدستر, درم; دو يك هر
و نـاسفته مـرواريـد درونــج, زرنــباد,
يك كـافور, درم; نـيم هــريك مشك,
با و بيخته و كوفته را همه نيم; و دانگ
كار به ماه شش از بعد و بسرشند عسل

است/ درم يك آن شربت قدر برند/
دار سـفيد, فـلفل رومـي: فـلونياي
مثقال; بيست يك هر البنج, برز و فلفل
پـنج زعـفران, مـثقال; ده مـصري, افيون
الطيب, سنبل و كوهي كرفس تخم مثقال;
نبطي, كرفس تخم مثقال; چهار يك هر
حب سـليخه, هـندي, سـاذج مثقال; سه
يك هـر فـرفيون, و قرحـا عاقر بلسان,
با و بيخته و كوفته را همه مثقال; يك
مـاه شش از بـعد و سرشته مصفيى عسل
يك از آن شربت قدر نمايند/ استعمال
قولنج جهت كه است مثقال نيم تا دانگ
در مـعده درد جـهت و جعده طبيخ در
سكنجبين با سپرز جهت و انيسون طبيخ
طبيخ در مثانه ورم و گرده درد جهت و
در فاسد خون داشتن باز جهت و رازيانه

كنند/ مصرف سماق طبيخ
ذيـل بـه شـود رجــوع فــنجيوش:

فنجيوش>/ <جواش
<جــوارش هــمان فـــنداديــقون:

باشد/ فنداديقون>
كـوهي, پـونة نـهري, پونة فوتنجي:
هــريك ســيساليوس, و فــطراســاليون
حاشا, و بونه با كرفس, تخم درم; دوازده
درم; پـانزده كـاشم, درم; چهار يك هر
را هـمه درم, چهار و بيست سياه, فلفل

بسرشند/ عسل با و بيخته و @كوفته
در ديگـر نسخة به افسنتين: قرص

بلغمي/ تب
<قـرص هـمان انـبرباريس: قـرص
ذيـل بــه شــود رجــوع است/ زرشك>

<قرصزرشك>/
باب در نمله, در اندروخون: قرص

بثور/ و اورام
نوعي است: دونوع اي�وس: قرص
تـخم است: مـفيد مـفرط قيء براي @كه
درم; پـانزده يك هر انيسون, و @كرفس
بـيست سـليخه, درم; ده رومي, افسنتين
هـر وافيون, جندبيدستر فلفل, مّر, درم;
بيخته و كوفته را همه نيم, و درم دو يك
دو قرص هر وزن كه بسازند قرص سي و
يك دارو, ايـن مـصرف قدر باشد/ درم
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كـه ديگـر نوعي و است/ قرص هر سوم
تـخم است: مـفيد اي[وس بيماري براي
هر دارچين و غاريقون انيسون, @كرفس,
هر مصطكي, و افسنتين درم; ششم يك
و افــــيون فــــلفل, درم; چـــــهار يك
آب بـا كه درم دو يك هر جندبيدستر,
ايـن مـصرف قـدر سازند/ قرص خالص

است/ مثقال يك دارو
خالص/ غير غب در بنفشه: قرص

الدم/ بول در الّدم: بول قرص
طحال/ نفخة در پنجنگشت: قرص
دموي اسهال براي كه جلنار: قرص
بـاز را دو هـر و بـوده مفيد صفراوي و
كـزمازو, نبطي, خرنوب گلنار, ميدارد:
و افيون هريكيكجزء; ومازو, @كندر
قرص درم, دو تا جزء نيم يك هر صمغ,

سازند/
دق/ تب در خشخاش: قرص

ذيابيطس/ در ذيابيطس: قرص
هيضه/ در راسن: قرص

مغز عصارةزرشك, قرصزرشك:
خربزه,هريك تخم مغز و خيارين تخم
يك هـر تـرنجبين, و سرخ گل درم; سه
رب كشـوث, تـخم طــباشير, درم; شش
سـنبل مـصطكي, كـاسني, تـخم السوس,
مغسول لك فوه, غافث, عصارة الطيب,

زعفران, درم; دو يك هر چيني, ريوند و
آب با و بيخته و كوفته را همه درم, نيم

كنند/ قرص ترنجبين
ورم در دو هر كبير: زرشك قرص

جگر/
در ِمـّده بـرآمـدن در زرنيخ: قرص

امعا/ نفس
المعده/ ورم در سنبل: قرص

در ايضا و ذرب در طباشير: قرص
مختلفه/ بنسخة ذيابيطس در و دق

طـباشير قـابض: شـير طـبا قرص
تخم درم; ده يك هر سرخ, گل و سفيد
درم; پنج يك هر خرفه, تخم و حماض
نـيم و يك عربي, صمغ درم; دو @گلنار,
قـرصها و بـيخته و كوفته را همه درم,

كنند/ درست
بـه درم دو دارو, ايـن مـصرف قـدر
آب يـا سـاده بـه رب اوقيه يك همراه

است/ جو سويق
در ايـضا كـهربائي: طباشير قرص

دق/
هيضه/ در عود: قرص

ديگـر نسـخة بـه غــافث: قــرص
دربلغمي/

ايـرسا, درم; دوازده فوه, فوه: قرص
يك هر طويل, زراوند و كبر بيخ پوست
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بـا و بـيخته و كـوفته را هــمه درم, دو
طبيخ با و كرده قرص و سكنجبينسرشته

برند/ كار به انيسون
در آخـر: نسـخة بـه كافور قرص

ذيابيطس/
نسـخة و خـفقان در كـافور: قرص

دق/ در ديگر
مثانه و گرده قروح در كا@كنج: قرص

نسخه/ دو به
حب و كـبر بـيخ پوست كبر: قرص
اسقولوقندريون, درم; ده يك هر الفقد,
سداب,حرف, طويل, زراوند درم; هفت
را اشق درم; سه هريك اشق, شونيز, وج,
آن بـا را ادويـه و كـرده حـل سـركه در
درم دو وزن بـه هـايي قـرص و سرشته
در قـرص دارو اين مصرف قدر بسازند
مـاء يـا عسـلي سكـنجبين بـا مرتبه هر

است/ اkصول
الدم/ قيء در كحل: قرص

وجـع در اjرض: كـوكب قــرص
المعده/

حيض/ سي[ن در كهربا: قرص
دربلغمي/ ديگر نسخة به گل: قرص

خالص/ غير غب در گل: قرص
استسقا/ در مازريون: قرص

حيض/ احتباس در مّر: قرص

ورمجگر/ در دو هر مقل: قرص
الدم/ نفث در الدم: نفث قرص

است روغـن و موم همان قيروطي:
يعني دارد را جزء دو همين تنها گاهي @كه
بـه يا هاون در را گداخته روغن و موم
را ايـن كـه كـنند مـخلوط خـوب دست
بـا گاهي و نامند/ ساذج موم و قيروطي
كنند تركيب نياز حسب به ديگر ادوية
نامند/ مركب روغن موْم و قيروطي @كه

سعال/ در اخضر: قيروطي
انتشاراkهداب/ در @كحلروشنائي:

اkماق/ درحكة عزيزي: @كُحل
دق/ در سرطاني: @كشكاب

بعد و كرده بريان را @كشكاب:كشك
و عـادت مقتضاي به و ميپزند آب در
چيزهايي مرض, نوع يا و شهر هر رسم
سبزيجات برخي و انار دانة نخود, چون
حكـيم چه چنان ميكنند; اضافه آن در
آخر در را كشكاب از يي نسخه ارزاني
اغذية وقتي حصبه> و جدري <تب بحث
بـيان يـي فـايده ضمن در را بيماران اين
گـونههاي كـه مـيكند اشــاره مــيكند,
طبيب نظر به كشكاب ساخت مختلف
بداند را اغذيه و ميوهها خواص كه است
را كشكاب از ويژه آنهانوعي اساس بر و
برخي در ميكند اشاره يا و دهد/ ترتيب
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وارد منظور كه <@كشكابجو>, به جاها
است/ كشكاب در جو @كردن

مـطبوِخ نيز و جو شيرة جو: @كشك
مينامند/ را جو كردة صاف ماليدة

كتب در كه گندم شيرة گندم: @كشك
دسـتور بـه ظـاهرا و نشـد يـافت ادويه
شود رجوع ميشود/ جو>ساخته <@كشك

جو/ كشك ذيل به
استسقا/ در بارد: و حار @كلك�نِج

ذيل<جوارش به شود رجوع @كموني:
@كموني>/

است/ گلقند همان شكر: @گل
است/ جـلنجبين هـمان @گــلنگبين:

جلنجبين/ ذيل به شود رجوع
سر/ شقيقة در افيوني: jزق

الّصوت/ فساد در زنجبيل: لعوق
الّصوت/ فساد در كرنب: لعوق

و بـادام آرد از كـه حلوائـي لوزينه:
ميكنند/ درست شكر

بـه شـود رجـوع ليمو/ آش ليمونيه:
حصرميه/ ذيل

هم ف[سفه معجون كه الحيوة: مادة
فــلفل, دار فــلفل, زنــجبيل, دارد: نــام
شـيطرج بـليله, پـوست آمـله, دارچـين,
الثعلب, خصية مدحرج, زراوند هندي,
تازه, نارگيل و بابونه بيخ چلغوزه, مغز

درم; پـنج بـابونه, تخم درم; ده يك هر
مصفي, عسل درم; سي كرده, پا@ك مويز
قـانون طـريق بـه هـمه; برابـر سه يا دو
و چهل از بعد و سازند معجون معاجين,
اين مصرف مقدار برند/ كار به روز يك

است/ مثقال چهار تا دو از دارو
البول/ تقطير در البول: ماسك

ديگـر و ماليخوليا در اjصول: ماء
مختلف/ طريق به يافته ذ@كر نيز امكنه
و عـناب گـرم: بـلغمي امــراض جــهت
بـيخ پـوست عدد; سي يك هر سپستان,
ده يك هر رازيانه, بيخ پوست و @كاسني
پنج يك هر رازيانه, و كاسني تخم درم;
سـه در را همه درم, سه سورنجان, درم;
و شـوند نـصف تـا جوشانيده آب رطل
درم ده با درم سي روز هر و كرده صاف
سرد: بلغمي امراض جهت بنوشند/ @گلقند
كـرفس, بيخ پوست رازيانه, بيخ پوست
درم; ده يك هر خطمي, و السوس اصل
كـرفس, تـخم رازيــانه, كــاسني, تــخم
هـر كـرماني, زيرة و نانخواه سورنجان,
مـنّقي, مـويز زرد, انـجير درم; پنج يك
آب رطـل سـه در را هـمه درم, بـيست
و كرده صاف و شود نصف تا بجوشانند
بنوشند/ گلقند درم ده با درم سي روز هر
و سـپرز و جگـر سـّدة گشـودن جــهت
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پوست معده: برودت و بلغمي استسفاء
هريك رازيانه, بيخ پوست و كرفس بيخ
هـر اذخر, فقاح و اذخر بيخ درم, هفت
يك هر مصطكي, و سنبل درم; پنج يك
عـود و مـنّقي لك فوه, درم; نيم و يك
غــافث, درم, يك هــــريك بــــلسان,
و بـادآور شكـاعي, سـرخ, گـل افسنتين,
انجير, درم; سه يك هر كبر, بيخ پوست
را هـمه درم, بيست منّقي مويز عدد; ده
شود نصف تا بجوشانند آب رطل سه در
درم چهل روز هر و كرده صاف را آن و
درم يك و تلخ بادام روغن درم يك با
لقوه, جهت بنوشند/ شيرين بادام روغن
و سوداوي و بلغمي امراض تمام و صرع
سّدة گشودن و مثانه و كليه ريختنسنگ
مـفصلي: دردهـاي و اسـتسقاء و جگــر
هر رازيانه, بيخ پوست و كبر بيخ پوست
درم; پـنج كـبر, بيخ پوست درم; ده يك
بـيخ و رازيـانه, انـيسون, كـرفس, تــخم
و اسـارون درم; چـهار يك هـر اذخـر,
و جنطيانا درم; دو هريك بلسان, حب
عـود درم; نـيم و دو يك هـر ســليخه,
يك هـر اسپند, هزار و بوزيدان بلسان,
را همه درم, بيست منّقي, مويز درم; سه
و آيد من يك به تا بپزند آب من دو در
ده با را آن از مثقال يك و كنند/ صاف

روغن درم پنج و انجير بيد روغن مثقال
تلخ/ بادام

بـحر تــوضيح بــراســاس نــاطف:
است/ سوهان چون حلوايي الجواهر,

بدن/ لرز نافض:
ناخس/ وجع به شود رجوع نخس:

ذيـل بـه شـود رجـوع شـوربا/ مرق:
<شوربا>/

گندم/ آِش گندم: مرقة
بيمار كه هست اوقات برخي مزّوره:
بـه مـحتاج يـا و سـنگين غـذايـي نـبايد
از و بـخورد, هـضم بـه طبيعت اشتغال
اذيت را او گـرسنگي رنـج چـون طرفي
لذا بماند, خالي نبايد هم معده و ميكند
و آبكي خيلي و گوشت بدون كه غذايي
ميدهند/ بيمار به رشته آش چون ساده
مريض چون مينامند مزّوره را غذا اين
غذايي ميكند خيال و ميدهند فريب را
ُپركن شكم چيز يك صرفا ولي خورده

است/ نموده تناول
كه طعامي يا بريان گوشت مصوص:
هـمراه گاهي كه اندازند سركه در را آن

ميكنند/ داخل نيز را حاره ادويه آن
گـاهي كـه پـخته نــخود نـخوداب:

ميكنند/ آن در هم @گوشت
حبوبات از كه است غذايي هريسه:
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آن آن, بـهترين و مـيسازند/ گـوشت و
گوشت با كرده] [بلغور گندم از كه است
قوام به كه گونهيي به كنند درست مرغ
گوشت و گندم و درآيد آن مانند و عسل

نشود/ داده تميز ازيكديگر آن
نيز/ ماليخوليا و دوار در الجبن: ماء
جزء; يك خوب, عسل العسل: ماء
با بجوشانند هم با جزء; دو صاف, آب
چـون و بردارنـد را آن كف و نرم آتش
و برداشته را آن شد بخار آن سوم يك
باشد, قوت پر ا@گربخواهند و آرند/ فرود
زنـجبيل, دارچـين, چـون مناسبه افاويه
هــل, زعــفران, مــصطكي, خــولنجان,
كوفته حاجت قدر به را بسبابه و جوزبوا

ميكنند/ اضافه برآن و بيخته و
ذيـل بـه شـود رجـوع الفوا@كـه: ماء

فوا@كه>/ <مطبوخ
تـازة گـوشت بگـيرند اللـحم: مـاء
كرده كباب و كشتهاند تازه كه @گوسفندي
در را آن و كـنند دور آن از را پـيها و
پنج و گ[ب درم پنج و كرده پاتيلسنگي
آن بر ترش به آب يا ترش سيب آب درم
گوشت روي بر سنگين چيزي و ريخته
گـوشت آب تا بگذارند قدر آن و نهاده
دوباره و بردارند را آب آن و شود جدا
ادامه و ريخته آن بر ميوه آب و @گ[ب

شود سفيد و آيد در گوشت قوت تا دهند
اندكي و كرده پاتيل در را آبها همة بعد و
كدويتر آب با گشنيزتر آب و كوك آب
جـوشي و ريـخته آن در نـمك كـمي و
و عربي صمغ كمي و شود پختهتر تا دهند
آن در كرده پودر طباشير و بريان نشاستة

ريزند/
دق/ در اللحم: ماء

سعال/ در مثلث:
اkذن/ وجع در سه هر ابيض: مرهم
اوقـيه يك مـقدار اخـضر: مـرهم
اوقـيه يك با و سائيده را خالص زنگار
دفـع و رفـع جـهت كـه بـياميزند عسـل

ميرود/ كار به فاسد @گوشت
بواسير/ در اسفيداج: مرهم

در ديگر: نسخه به باسليقون مرهم
رحم/ قرحة

در سـه هــر كبير: باسليقون مرهم
اkذن/ وجع

آبلةفرنِگ/ در شادنه: مرهم
وجـع در سـه هـر مـصري: مـرهم

اkذن/
الّنار/ حرق در نوره: مرهم

رجـوع است/ آبكـامه هـمان مري:
<آبكامه>/ ذيل به شود

رازيانه, بيخ پوست اصول: مطبوخ
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كـاسني, بـيخ پـوست كرفس, بيخ پوست
سـنبل كـرفس, تـخم انيسون, اذخر, بيخ
درم; سه يك هر كشوث, تخم و الطيب
مـثقال; يك يك هـر فـوه, و مـصطكي
كوب نيم را همه درم; پانزده منّقي, مويز
با شيرين آب درم صد چهار در و @كرده
آن سپس و برسد ربع تابه بپزند نرم آتش
ا@گـر و نمايند/ مصرف و كنند صاف را
باشد, و/// كليه ريزه سنگ تنقية جهت
مقدار بيفزايند/ هم حجراليهود درم نيم
درم ده بـا درم پـنجاه دارو ايـن مصرف

است/ بادام روغن درم دو و سفيد شكر
اصناف نسخه, اين افتيمون: مطبوخ
تـمام در آن, نـوع ايـن كه دارد مختلفي
و سـوخته صـفراوي و سـوداوي امراض
درم; هـفت مكـي; سناء دارد: سود بلغم
لتة در كه افتيمون درم; چهار سرخ, @گل
و زرد هليلة پوست و باشند بسته @كتاني
بسـفايج درم; پـنج يك هر سياه, هليلة
يك هر رازيانه, و السوس اصل فستقي,
پــرسياوشان, اســـطوخودوس, درم; دو
و بنفشه بادرنجبويه, زبان, گاو شاهتره,
و مـنّقي مـويز درم; سـه هريك نيلوفر,
سه در را همه دانه, سي هريك سپستان,
و آيـد نـيمه بـه تـا بجوشانند آب رطل
مغز درم; ده آفتابي, گلقند و كرده صاف

و كرده چرب بادام روغن به شنبر خيار
حل آن در درم پانزده هريك ترنجبين,
در است شربت اين,يك بنوشند/ و @كرده
شربت/ دو اواسط, در و مزاج قوي مردي
در سادهتر يي نسخه كه است ذ@كر به kزم

است/ شده ذ@كر ماليخوليا بيماري
ماليخوليا/ در نيز افتيمون: مطبوخ

آبلهفرنگ/ در سنا: مطبوخ
وجـــع در ســورنجان: مـــطبوخ

المفاصل/
الماء/ نزول در قنطوريون: مطبوخ

نسـخة به و دوار در هليله: مطبوخ
ماليخوليا/ در ديگر

ذيـل بـه شود رجوع بزور: معجون
بزوري>/ <جوارش

زعفران, ميعه, سنبل, ب�در: معجون
حب اذخـر, افـتيمون, ســاذج, ســليخه,
البـان, حب قـرنفل, زراونــد, البــلسان,
هر بلسان, دهن و مّر مقل, صبر, زنجبيل,
و ب[در عسل اوقيه;مصطكي, يك يك,
غرميات; هشت يك يك هر غاريقون,
پـوست اقـيه; دو آسمانجون, سوسن بيخ
قسط, سه سركه, رطل; سه رازيانه, بيخ
در روز سه را رازيانه بيخ پوست كه بايد
و انـداخـته ديگ در و كـنند تـر سركه
را بيخ و كرده صاف و داده خفيف جوش
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آن بـر عسـل رطل نيم و يك و افشرده
انـدكي تـا بـپزند نـرم آتش به و افزوده
و كـوفته را ادويـه سـپس و شـود غليظ
مـصرف مقدار بياميزند/ آن با و بيخته
مـوافـقه اشـربة بـا درم يك دارو, ايــن

ميباشد/
نوعي است: نوع چند تربد: معجون
و كند دفع را بلغم و بگشايد را قولنج @كه
مـجوِف تـربد كـند: زايــل را پشت درد
مـثقال; صد يك هر سرخ, شكر مدبرو
كـبار, و صـغار قـاقلة درم; ده سقمونيا,
نـارمشك, قــرفه, دارچــين, زنــجبيل,
پـنج يك هـر فـلفل, و مصطكي قرنفل,
حـاجت قـدر بـه صـاف عسـل بــا درم
دارو, ايـن مصرف مقدار كنند/ مخلوط
بلغم اسهال كه ديگر نوعي است/ درم دو
سقمونيا, درم; بيست تربد, كند: صفرا و
هر سليماني, وشكر قرطم لباب درم; پنج
هر بادام, مغز و مقّشر كنجد درم, ده يك
عسل با دانگ دو زعفران, درم; سه يك
قـدر كـنند/ مـخلوط حـاجت قـدر بــه
درم شش تـا پـنج از دارو, ايـن مـصرف

است/ گرم نيم آب با ناشتا
سدابخشك, الغار: حب معجون
كـاشم, كـرماني, زيرة نانخواه, درم; پنج
فـطراسـاليون, كــرويا, صــعتر, شــونيز,

حب پونه, فلفل, دار فلفل, تلخ, مغزبادام
درم; دو يك هـر جـندبيدستر, و الغـار
درم; چـهار سكبينج, درم; سه شير, جاو
كنند حل شيره يا درسكنجبين را صمغها
آن داخـل و بـيخته و كوفته را ادويه و
قـدر بسـرشند/ عسـل با را همه و @كنند

است/ مثقال دو دارو, اين مصرف
سرعت در الحديد: خبث معجون

انزال/
ذيل به شود رجوع خوزي: معجون

خوذي>/ <جوارش
غـير غب در خـيارچـنبر: معجون

خالصه/
مـثقال صـد شـنبر: خـيار معجون
به عسل مثقال صد با را شنبر خيار فلوس
از يك هر از مثقال بيست و آرند قوام
و سقمونيا مثقال پانزده و تربد و بنفشه
دوازده و الســوس رّب مـــثقال دوازده
نـيم و مثقال هفت و هندي ملح مثقال
از يك هـر از مــثقال پــنج و انــيسون
و كـرده جــمع را رازيــانه و مــصطكي
چرب بادام روغن مثقال سي با را همگي
غلظت باعث فلوس وچونجوشيد, @كنند
از پس بـايد و ميشود او عمل ضعف و

بسرشند/ عسل با را آنها قوام
سگ گـزيدن در ذراريـح: معجون
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ديوانه/
دارفـلفل, فـلفل, راحت: مــعجون
خولنجان ُسداب, كرماني, زيرة زنجبيل,
هفتاد سقمونيا, درم; ده هريك قرفه, و

درم/ چهل صدو يك عسل, درم;
قوت در في@الجماع: زايد معجون

باه/
صرع/ در سيساليوس: معجون

بـه شـود رجوع شهرياران: معجون
<شهرياري>/ ذيل

جـوارش همان شهرياران: معجون
ذيـل بـه شـود رجــوع است شــهرياران

<شهرياري>/
گرده/ درسنگ عقرب: معجون

قرحا, عاقر زعفران, غياثي: معجون
كبار, قاقلة خولنجان, فرفيون, البنج, برز
عسـل بـا بـالسويه را جـند و فــلفل دار

بسرشند/
سعال/ در قفي: معجون

درم; سـي كـندر, كــندر: مــعجون
فـودنه, نـانخواه, فـلفل, شـونيز, انيسون,
ده گلنار, درم; پنج هريك وسنبل, @كاشم
عسـل بـا و كــرده پــودر را هــمه درم;
درم سه دارو, اين مصرف قدر بسرشند/

است/
باه/ قوت در لبوب: معجون

بـه شود رجوع صغير: لك معجون
صغير>/ اللك <دواء ذيل

بـه شـود رجــوع كبير: لك معجون
كبير>/ اللك <دواء ذيل

به شود رجوع الحيوة: مادة معجون
الحيوة>/ <مادة ذيل

سـنگ در الحصاة: مفتّت معجون
مثانه/

كابلي, هليلة پوست نجاح: معجون
سياه, هليلة و مقّشر آملة بليله, پوست
مـدبر, مـجوف تـربد درم; ده يك هــر
هـر اسـطوخودوس, و افـتيمون بسفايج,
وبا بيخته و كوفته را همه درم, پنج يك
كـرده صـاف عسـِل بـا هـمه بــرابـر دو

بسرشند/
ماليخوليا/ در مفرح:

حسب به معده: مقويات و مقيئات
صرع/ در خلط هر

زكام/ در ميفختج:
اkذن/ وجع در نرد:

بـخارا, آلو سياه, آلوي فوا@كه: نقوع
تمر عدد; سي يك هر از پستان, و عناب
ده آلويخشك, زرد درم; ده هــــندي,
بيست ترنجبين, درم; ده سفيد, قند عدد;
و بـخيسانند آب در شب را هــمه درم,

بنوشند/ كرده صاف صبح
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است/ جـلنجبين هــمان مـربا: ورد
جلنجبين/ ذيل به شود رجوع

بـزرگ هـليلة عدد صد مربا: هليلة
آن تر چه ا@گر خشك يا بود تر بگيرند
آب و نهند سبز ظرف در و است قويتر
و بپوشاند را آن كه قدري به ريزند آن در
و پاشند آن بر پا@ك خا@كستر درم پنجاه
و آب روز, سـه هـر و بگذارند روز ده
پس كـنند تازه و داده تغيير را خا@كستر
بشويند نرمي به و آورند بيرون را هليله
بماند خود حال به آن پوست يي گونه به
نهاده درديگ را آن سپس و نشود جدا و
آن بر بپوشاند را آن كه آب قدر همان و
كندة پوست جو كف يك سپس ريخته
تا@كه بپزند و افزوده آن به هم كوب نيم
در را هـليلهها سـپس شـود پـخته جــو
يي پارچه با و بشويند ديگر بار و آورده

كـه يـي گـونه بـه و كـنند خشك را آن
هليلهها آن از پس نشود جدا پوستها
و كنند سوراخ سوراخ مختلفه نقاط از را
عسل قدري و نهاده سبز ظرفي در را آنها
و ريـخته آنهـا بـر بپوشاند را آنها @كه
را عسل هفته هر و بگذارند روز بيست
دهـند تـغيير كه دفعه هر و كنند عوض
آبي هيچ تا بدهند آن به جوش چند بايد
را هـليلهها سـپس و نـماند هليلهها در
بـه صـاف خـوب عسـل و كرده خشك
آنـها بـرروي بـپوشاند را آنها كه قدري
بـعد و كـرده سـبز ظـرف در و ريــخته
جـاي بـه ا@گر برند/ كار به روز ازچهل
كـنند, اســتفاده قــند شــربت از عســل
مـيتوانـند مـيشود/ كـمتر آن حــرارت
جوزبوا, هل, زنجبيل,ميخك, دارچين,
بيخته و كوفته را ومشك مصطكي عود,

بيفزايند/ آن بر و
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آنها: احوال شرح و فهرستاع4م [٨٤٥]

اjقسـرائـي�, �صاحب آقسرايي
محمد بن محمد اjقسرايي�: �صاحب
آقسرايـي, رازي, فخر امام بن محمد بن
و عارف طبيبي كه است ٧٧٠ سال متولد
در و است قـونيه <آقسراي> شهر سا@كن
از مينمود/ تدريس جا آن در يي مدرسه
ايضاح, كشاف,شرح حاشية ست: او آثار

١٢١٨ ,٢٥٦ القانون/ الموجز شرح

ابيصادق ابن
ابـن الدوله �امـين تــلميذ ابــن
بن سعيد الدين هبة ابوالحسن, تلميذ�:
مـوفق تـلميذ, ابـن بـه مـلقب ابـراهـيم,
در پنجم قرن در الدوله, امين و الملك
فاني دار جا همان در و ميزيسته بغداد
مسيحيت آئين در او است/ گفته وداع را
را مسـيحيان جـامعة ريــاست و بــوده
درپزشكي پدرش مانند و داشت برعهده
عـربي غير زبانهاي به او بود/ برجسته
وبا بود آشنا هم سرياني و فارسي چون
طـبي دانسـتههاي بر ايران به سفرهايي

احاديث در نيز مطالعاتي و افزود خود
او آثـار از است/ داشـته اسـ[مي طــبي
شرح و سينا ابن قانون حواشي قرابادين,

/٥٤٤ ,٤٤٧ ,٥٠ است نبوية احاديث

سـرافـيون�: �ابـن سـرابـيون ابن
وي از كـارهائي رازي كه است جراحي
دوم قرن در احتما  او است/ كرده ذ@كر
را فتق كه بوده جراحي و است ميزيسته
براي را متعفن زياِد اندام و كردن داغ با
كرده درمان آن قطع با بيمار جان حفظ

/١٣٦٣ ,٣٦٠ ,٣٥٢ ,٣٠٣ است/

مـاسويه, ابـن يـوحنا مـاسويه: ابن
نـامي پزشكان از زكريا>, <ابو به ُمكني
مـخصوص طـبيب كـه عــباسيان دوران
هـ@/ دوم قرن در كه بود مأمون و هارون
اطـباي از مــاسويه پــدرش و بــوده ق
او است/ بـوده شـاپور جندي بيمارستان
وفـات سامراء در و بوده سرياني اصالتا
جـهت بـه بـيشتر او شــهرت مــييابد/
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را علمي كتب و بود دربار براي او طبابت
كـرده تـرجـمه عـربي به يوناني زبان از
تأليـف كـتاب جلد چهل حدود و است
هـاست آن جـملة از كــه است نــموده
و الشــعير> <مــاء الطــّيبه>, <النـــوادر

/٩٨٩ ,١١٩ <الحميات>/

ابـي بـن عـلي العـ[ء ابو نفيس: ابن
در كه شافعي فقيه و طبيب قرشي, الحزم
در و شـد مـتولد دمشـق در ٦٨٧ ســال
او بـه مصر اطباي رياست سمت قاهره
سـلطان مـخصوص طبيب و شد تفويض
و گـذشت در مـصر در او بـود/ بـيبرس
كه نمود قصد را <الشامل> عظيم @كتاب
٨٠ كـه بنگارد طب در مجلد ٣٠٠ در
آثار از كند/ تكميل توانست را آن مجلد
فصول شرح الكحل, في المهذب اوست:
خـ[صة كـه الطب في الموجز و بقراط
نگاشته برآن شرح دهها كه است قانون

/١٣٦٤ ,٩ است شده

/١٠١١ هبل: ابن

/٤٤٧ ,١٠٣ ,١٠١ ابوالفرج:

عالم محمد الدين محي ابوالمظفر

/٢ پادشاه: بهادر @گير

/١٣٦٣ ابوزكريا:

از �ابـيماهر�: شيرازي ماهر ابو
و چـهارم قـرن اوايل و سوم قرن اطباي
از تذكرهها در كه است جراحي نخستين
الدولة ركـن مـعاصر او بردهانـد/ نام او
در وي تــبّحر جــهت و بــوده ديــلمي
او دادهاند/ ماهر ابي كنية وي به جّراحي,
وسـلعة ¢نـاخنك¡ چشـم ظفرة بيماري
ركـن فـرزند الدوله عضد در كه @گردني
اثـري نـهادن بـدون بـود ديــلمي الدولة
عـباس بـن عـلي نـمود/ درمــان جــزئي
و الصناعة> <@كامل كتاب اهوازيصاحب
بـن ابـوعلي و طـبري مــحمد احــمدبن
<الكافي كتاب صاحب اصفهاني مندوية
/٢١٨ هستند او شا@گردان از الطب> في

/٥١٦ فرح: احمْد

/٢٠٠ ارجيجانس:

از قـبل كـه است طـبيبي اسكـندر:
كتابهاي از و است ميزيسته جالينوس
<@كتاب و ع[جاتها> و العينين <علل وي,
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ترجمه را آن بطريق ابن كه است برسام>
الديـدان و <الحـيات كـتاب نيز و @كرده
تأليفات جملة از البطن> فيى تتولد [التي]

/١٣٦٤ ,٥٠٩ اوست

/٨٨ ,٧٦ اف�طون:

/٣٣٢ اjرسطو:

و يـوسف نـام بـه طــبيبي السـاهر:
در كه ميباشد القس يوسف به معروف
خـــليفة بــــا� المكــــتفي روزگــــار
قســمت در او است/ عـــباسيميزيسته
كم موجب كه داشت ورمي سرش جلوي
يـعني ساهر به لذا و بود شده او خوابي
او است/ گـرديده ملقب دارـ زنده شب
است نموده تأليف <@كناش> نام به @كتابي
گـفته سخن آن در امراض درمان از @كه

/١١٥ است/

/١٠٥١ ,٧١٨ السديدي:

,٢١٨ ,١٠٣ ,٨٣ ,٧٦ ,١٢ الطبري:
/٨٣٥ ,٢٢٠

/١١٥٦ مالك: امام

/١١٣٨ ,٢٨٣ اندروماخس:

كه است طب پدر �البقراط� بقراط:
الهي بقراط و هيپوكرات را او يوناني به
پـيروان از او نـامند/ حكــيم بــقراط و
اطباـ اقدميِن از اسق[بيوس طبي مكتب
در يـي جـزيره كـه <قـو> شهر در و بود
دنـيا به است آناتولي كرانههاي نزديك
آموخت/ هروديكوس از را طب و آمد
تعاليم از سنتي, طب مطالب اساسيترين
مـجلد دهـها در كـه اوست تحقيقات و
المـعرفة, تـقّدمه الفـصول, چون @كتاب
واkهويه المياه الخلع,اkخ[ط, و الجبر
او آثار بر جالينوس و است نگاشته و///
,٦٣ ,٧٩ ,٤٣ است/ نـوشته وافـي شرح
,٤٤١ ,٣٣٢ ,٢٠٠ ,١٢٨ ,١٠٥ ,١٩
,٧٣٨ ,٧٣٤ ,٥٥٤ ,٥٢٥ ,٥٠٦ ,٤٧٧
,١٠٨٠ ,١٠٥١ ,٩٤٥ ,٨٠٨ ,٧٥٥

/١٢٧٤ ,١٢١٩ ,١١١٢

,٤٠٣ �الثـابت�: قـره بـن ثـابت
/٩٨٩ ,٧٤٥

,٦٣ ,٥٤ ,٥١ ,٤٨ ,٧ جـالينوس:
,١٠٦ ,٩٩ ,٨٨ ,٧٤ ,٥٣ ,٤٣ ,٤٠ ,١١
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,١٣٩ ,١٢٥ ,١١٩ ,١١٧ ,١١٤ ,١٠٩
,٢٢٦ ,٢٠٣ ,٢٠٢ ,١٩٢ ,١٤٧ ,١٤٤
,٢٩٧ ,٢٧٨ ,٢٦٦ ,٢٥٣ ,٢٤٤ ,٢٣٥
,٥٠٧ ,٤٩٩ ,٤٧٦ ,٤٠٣ ,٣٨٥ ,٣٦٠
,٥٨٦ ,٥٦٠ ,٥٤٤ ,٥٤٠ ,٥١٤ ,٥١٣
,٧٤٥ ,٧٢٤ ,٧٠١ ,٦٦٠ ,٦٥٥ ,٦٠٧
,١٠١٥ ,٩٥٩ ,٨٨٩ ,٧٨٧ ,٧٨١ ,٧٥٤
,١٠٣٦ ,١٠٣٥ ,١٠٢٨ ,١٠٢٣
,١٠٨٠ ,١٠٧٩ ,١٠٦٤ ,١٠٤٧
,١١٥٤ ,١١٢٨ ,١١٢٣ ,١١٠٣
,١٢٥٧ ,١٢٥٦ ,١٢٤٢ ,١٢٣٥

/١٣٣٢ ,١٢٦٤

/١٢٣٦ ثقفي: كلدة بن حارث

/٣٢٨ ,٢٢٦ اسحاق: بن حنين

/١٢٥٧ خيران:

الّرازي�: زكــريا �مــحمد رازي
سال متولد رازي, زكّريا بن محمد ابوبكر
٣١١ سال متوفاي و ري در ق هـ@/ ٢٥١
بـه جــوانـي در او است/ ري در ق هـ@/
و نـجوم و ريـاضيات و فـلسفه تحصيل
تـعليم متوجه سپس و پرداخت ادبيات
ا@كـتشاف به رشته اين در و شده @كيميا

شد/ نايل الكل چون شيميايي مواد برخي
آموختن به رو عمرش باkي سنين در او
ايـن در عالي مقامي به و نهاد طب علم
و طبي تجربيات در و يافت دست دانش
از گشت/ اطـباء سـرآمـد بـاليني طبابت
<الحاوي> عظيم كتاب وي مهم طبي آثار
و المــنصوري> <طب كــــتاب نــــيز و
طـبي رسـاله دهـها از بيش و <التدابير>
مجموعة ليست كه است/ نگاشته ديگر
دكـتر تـوسط او مــصنفات و مــولفات
است/ شده گردآوري آبادي نجم محمود
,٨٢ ,٤٩ ,٤٣ ,٢٤ ,٥٩ ,٤٤ ,٣٠ ,٢٨
,٣٧٦ ,٣٦٠ ,٢٠٠ ,١٤٧ ,١٤١ ,١٠١
,٧٦٤ ,٦٧٩ ,٥٠٤ ,٤٧٧ ,٤٤٦ ,٤٣٢
,١٠٤٥ ,٩٣٥ ,٨٦١ ,٨٤٩ ,٨٣٠ ,٧٨١

/١٢٠١ ,١١٠٠ ١٠٥٩

/١٢٣٦ :yا رسول

,٢٠٠ ,٩٩ ,٩٤ ,٧٦ ,٧٤ روفس:
/١٣٣٢ ,٤٩٣

اسـباب �صــاحب ســمرقندي
اسـباب�, �صــاحب العــ�مات�,
�ماتن ع�مات�, و اسباب �صاحب
ع�مات�, و اسباب �ماتن اسباب�,
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<اسباب مولف [سمرقندي]�, �ماتن
حـامد ابـو الديـن نـجيب ع�مات>: و
طبيب سمرقندي, عمر بن علي بن محمد
و بـود رازي فـخرالديـن مـعاصر فـاضل
به هرات شهر در مردم از جمعي همراه
آثار از رسيد/ قتل به تاتار حملة هنگام
و اkســباب , المــرضيى اغـــذية اوست:
قـرابـادين و كـبير قـرابـادين العـ[مات,
,٢٤٣ ,٢١٢ ,١٥٦ ,١٤٣ ,١٠٢ صغير/
,٤٤٧ ,٣٦٧ ,٣٥٧ ,٣٥٦ ,٢٩٥ ,٢٥٨
,٧٧٥ ,٦٢٠ ,٦٠١ ,٥٣٢ ,٥٢٠ ,٤٨٠

/١٢٦٨

جــرجــاني اســماعيل ســـيد
�صــاحب الذخــيره�, �صــاحب
ذخــيره �صــــاحب ذخــــيره�,
اسـماعيل ابراهيم, ابو خوارزمشاهي�:
و جـرجـان در مـتولد حسيني حسن بن
٥٣١ سـال در كـه است خوارزم سا@كن
در و كرده زندگي درخوارزم و شد متولد
زبـدة اوست: آثـار از درگـذشت/ مــرو
ذخــيرة الفــ[سفه, عــــلي الّرد الطب,
خـفي و الطبيه اkغراض خوارزمشاهي,
,٢٠١ ,١٤٥ ,١١١ ,٩١ ,٧٧ ,٨ ع[ئي
,١٠١٤ ,٥٤٤ ,٥٣٣ ,٥٢٢ ,٤٣٨ ,٢٤٧

/١٢٦٧ ,١١٣١ ,١٠٥٣ ,١٠٣٣

اjسـباب� �شارح اسباب شارح
,١٥٨ ,١٤٧ ,١٣٤ ,١١٩ �الشـارح�:
,٢٩١ ,٢٨٩ ,٢٤٦ ,٢٠٠ ,١٨٩ ,١٧٢
,٨٨١ ,٨٨٥ ,٨٢٩ ,٦٣٠ ,٦٢٠ ,٥٨٧
,١١٦٤ ,١١٦٣ ,١٠٧٠ ,١٠١٢ ,٩٧٢

/١٢١٣

/١٠٧٠ الموجز�: �شارح

�شـيخ �شـيخ�, الرئـيس شــيخ
�بـوعلي�: سـينا�, �ابـن بـوعلي�,
ملقب سينا بن عبدا� بن حسين ابوعلي,
فيلسوف شرفالملك, و الرئيس شيخ به
مـتّبحر و حـاذق طـبيب حكـيم, نـامي,
هـجري ٣٧٠ سـال در كـه است ايرانـي
نـزديك در مـحلي كـه افشنه در قمري
عـمر طـول در و شـد متولد است بخارا
فلسفه, چون زمانش علوم تمام در خود
داراي و/// موسيقي لغت,شعر, فقه, طب,
مـهمترين بـود/ دانش از ارجمندي مقام
كه است قانون عظيم كتاب طب در او اثر
او البته و است/ طبي كتب تمام سرآمد
رسائل سنتي طب گونا@گون درشاخههاي
است/ گذاشته يادگار به خود از فراواني
همدان در قمري هجري ٤٢٨ سال در او
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,٨٥ ,٣١ ,٢٧ ,١٣ ,١٢ ,٧ يافت وفات
,٧٣٤ ,٧٢٠ ,٧١٢ ,٧٠٧ ,٥١٥ ,٤٤٧

/١١٩٦ ,١١٢٩ ,١٠٨٠ ,٨٨٩ ,٧٥٤

/١٩٨ تذكره: صاحب

/٤٤٧ تقويم: صاحب

/٧٧٦ موجز: صاحب

مـحمد بـن احمد ابوالحسن, طبري:
از و ميزيسته سوم و دوم قرن در طبري
ركن مخصوص طبيب و طبرستان اهالي
كتابي او آثار از است/ بوده ديلمي الدولة
بــنام كــه است الشأن عــظيم بســــيار
<معالجات به معروف و بوده <الكّناش>
مكرر اسباب شارح و ميباشد بقراطيه>
در و مـيكند نـقل نـفيس مـطالبي او از
ديـدة بـه آنـها نـقد و تـحقيق و تـدقيق
,٤٤ مـيكند نگـاه وي آراي بـه احـترام
,٤٤٣ ,٤٤١ ,٢١٨ ,١٠٣ ,٧٦ ,٢٤ ,١٢

/٨٣٥ ,٦٣٨ ,٤٥١

طريحي:

شـيرازي] الديـن [قـطب عـ�مه

العـ�مة�: �الفـاضل علّامه� �فاضل
شـيرازي الديـن قـطب مـحمود عـ[مه,
در قمري هجري ١٣٤ سال در كه است
@ق هـ@/ ٧١٠ سال در و شد متولد @كازرون
و تفحص پي در او گذشت/ در تبريز در
ب[د در گونا@گون فنون و علوم در تحقيق
عـالمان مـحضر از و نمود سفر مختلفي
اصول او آموخت/ نكتهها خود روزگار
خــواجـه نــزد را ســينا ابــن حكــمت
منحصر مدرسان از كه طوسي نصيرالدين
بود, سينا ابن طبي و فلسفي تعاليم فرد به
طب, در او مـعروف اثـر فــرا@گــرفت/
سينا ابن قانون كليات بر كه است شرحي
حــضرت مــحضر از را آن و نگـــاشته

/١٠٣ است/ آموخته نصير خواجه

�الفارابي�: فارابي عيسي بن علي
/٢٨٩ ,٧٦

كسـي ويژه, عنوان اين به فيلسوف:
مـنحصرا را لقبي چنين كه اطباء بين از
مـنظور ظاهرا اما نشد, يافت باشد دارا
بـن عـلي ابـوالفـرج فـيلسوف, از مؤلف
مـتولد ري در كه است هندو بن حسين
جرجان در و شد بزرگ نيشابور در و شد
چـهارم و سـوم قـرن در او درگــذشت/
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است كتابي او آثار از و است ميزيسته
در آغـاز در او الطب>/ <مـفتاح نـام به
ميكرد خدمت ديلمي الدولة عضد ديوان
آل دربـار در عـمر آخر تا روايتي به و

/٤٤٧ بود بويه

ذيل به شود رجوع �قرشي�: ُقَرشي
,٥٢٠ ,٥١١ ,١٥ ,٧٧ نــفيس> <ابــــن
,١١٥٠ ,٧٣١ ,٧٠٩ ,٦٣٥ ,٥٢١

/١٣٢٧ ,١٣١٤

/٢٢٦ @كتافيون:

الكـامل�, �صــاحب مــجوسي
بـن عـلي ابـوالحسـن كامل�: �صاحب

و چهارم و سوم قرن در اهوازي, عباس
طـبيب و بـوده سـينا ابن معاصر تقريبا
او است/ بـوده ديـلمي عضدالدولة ويژة
مـاهر ابـو ايرانـي, بزرگ طبيب شا@گرد
مجوسي لقب بوده, قمي سّيار بن موسي
<@كامل آثارمعروفاو, از دادهاند/ وي به
<الطب به معروف و طب در الصناعة>
,١١١ است عضدي> <@كّناش و الملكي>

/١١٢٩ ٥١١ ,٤٤٧ ,٣٥١ ,١١٥

/٨٨ روم: مولوِي

/١٣٦٣ ماسويه: ابن يوحنا

/٥٠٩ ,١١٥ يونس:



فهرستاما@كن [٨٤٦]

/٤٢٤ آذربايجان:
/١٢٣٨ الهندوستان:

/١٢٩٦ اندلس:
/٢ آبادنو: بهجت

/٤٢٤ حبشه:
/١١٤٨ حجاز:

/٥٧٨ ,١٣ ,٨ خراسان:

/٢ دكن:
/ سند:

/١٥٨ عراق:
/١٢٣٧ @كرناتك:

/١١٤٨ منّوره: مدينة
/١٢٣٦ مكه:

/٧٥٩ ,٢٥٧ ,١٤٦ هندوستان:
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/٣٣٤ ,١٤٧ ,١٤٦ آفتابه:

,٢٩ ,٩٣ ,٦٢ ,٦١ ,٤١ ,١٠ اّره:
,٤٥٠ ,٤٣٣ ,٣٣٥ ,٢٠٦ ,١٠٢ ,٩٧
,٧٠١ ,٦٩٩ ,٦٦٠ ,٦٥٩ ,٥١٣ ,٥٠٦
,٧٤٦ ,٧٤٥ ,٧٤٤ ,٧٤٣ ,٧٤٢ ,٧٤١
,٨٨٥ ,٨٢٥ ,٧٩٦ ,٧٩٥ ,٧٦٥ ,٧٥٩
,١٢٥٤ ,١٢٤٨ ,١١٣١ ,١٠٥٢

/١٢٩٥ ,١٢٩٤ ,١٢٦٩ ,١٢٦٦

اّرة

,١٢٠٣ ,١١٩٢ ,١١٣٨ اســـتره:
/١٢٩٣

,٣٦٣ ,٣٥١ ,٢٠٧ ريشـه: اصــل
/١٣١٤

,٣٥١ ,٣٥٠ ,٣٣٥ ,٣٣١ انــبوبه:
,٤٢٥ ,٤٠٧ ,٤٠٦ ,٣٦٧ ,٣٦٣ ,٣٦٠

/٨٦٩ ,٨٦٥ ,٤٣٧ ,٤٣٢ ,٤٣١

/١١٧٤ ,٧٥٩ ,١٥٥ انبيق:

/١٢٧٠ ,١٢٦٩ ,١٢٥٤ برمه:

/١٣١٩ ,٩٨٤ ,٣٤٠ ,٣٣٥ زّراقه:

,١٢٥ ,١٠٠ ,٩٢ ,٩٤ ,٩٣ زنـبور:
,١٢٩٥ ,١٢٤٩ ,١٢٠٢ ,٤٥٣ ,٣١٤

/١٣١٩ ,١٣٠٦ ,١٢٩٦

/٣٣٥ سكّين:

,٢٤١ ,٢١١ ,١٣٧ ,٤٥ ســـوزن:
,٦٢٩ ,٥١٦ ,٤٥٤ ,٢٩٦ ,٢٩٥ ,٢٩٤
,١١٢٨ ,١١٠٤ ,١٠٥٦ ,٩٨٣ ,٦٨٣
,١١٧٤ ,١١٧٣ ,١١٧٠ ,١١٥٣
,١٣٠٨ ,١٢٤٩ ,١١٨٠ ,١١٧٩

/١٣١٨

,٤٢٠ ,٤١٢ ,٢٧٣ ,٢٣٢ سـوهان:
/١٣٥٥ ,١٢٥٤ ,١٢٤٧
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/٢٩١ ,٢٠٨ ,٢٠٧ صنّارات:

,٢١٦ ,٢١٢ ,٢١٠ ,٣٤ صـــنّاره:
,٤٤٤ ,٣٧٩ ,٣١١ ,٢٩٦ ,٢٨٧ ,٢٨٤

/١٣٢١ ,١٣١٠ ,١٠١٦ ,٩٧٨

,١١٤١ ,٢١٢ ,٢١١ صـــــنانير:
/١٢٤٦

,١١٠١ ,٩٣٨ ,٩٣٧ ,٨٠٧ طـغار:
/١٣٢٢

/٩٥٣ ,٨٠٧ ,٧٧٨ طغاري:

/٢٧١ عينك:
,٨٦٧ ,٨٦٥ ,٨٦٤ ,٦٨ قــاثاطير:

/٨٦٩ ,٨٦٨

,٢٦٢ ,٢٦٠ ,٢٥٩ ,٢٥٨ ,٣٥ قدح:
,٩٥٩ ,٧٥٩ ,٥٢٩ ,٢٦٦ ,٢٦٤ ,٢٦٣

/١٣٢٣ ,١٣١٠ ,١٠١٤

,١٣٠٣ ,٧٥٩ ,٥١٥ قــــــدحي:
/١٣١٠

/١١٧٤ ,٤٦٦ ,١٥٥ ,١٢ قرع:

,٥٧٦ ,٣٣٤ ,٣١٧ ,٣٠٧ ِقــــَمع:
/١٣٢٣ ,٩٤٦ ,٨١٢

,١٢١٠ ,٣٥٠ ,٣٣٥ ,٥٠ ,٣٨ @كارد:
/١٣٤٧ ,١٣٤٤ ,١٢٩٧

,٤٦٥ ,٤٣٤ ,٤٣٢ ,٢٩٦ @كــفچه:
/١٣٢٤ ,١٢٢٥ ,٦١٩

/٤٣٤ اللّهات: ماسكة

,١١ ,٧٩ ,٤٦ ,٣٧ �مبردات�: ِمبرد
,٣٠١ ,٢١٢ ,١٧٧ ,١٠٢ ,٥٨ ,٤٧
,٤٨٥ ,٤٦٢ ,٤٢٤ ,٣٨٢ ,٣٦٥ ,٣٠٧
,٨٩٨ ,٨٥١ ,٧٦٦ ,٦٧٢ ,٦١٤ ,٥٤١
,١٠٧٧ ,١٠٥٥ ,١٠٣٩ ,١٠٠٢
,١١٠٦ ,١١٠١ ,١٠٩١ ,١٠٨٩

/١٣٧٢ ,١٢٦١ ,١١٨٢

,٣٠٤ ,٣٠٣ ,٣٠١ ,٢٨٢ مــبضع:
,٣٧٩ ,٣٧٦ ,٣٥٧ ,٣٥١ ,٣١٦ ,٣١٥
,٩٢٧ ,٤٣٧ ,٤٣٤ ,٤٢٣ ,٤١٧ ,٣٩٧

/١٣٢٤ ,١١٧٩ ,١١٦٣ ,٩٧٨



ا@كبري طب ٦٨٤

/٣١٢ ,٢٦٠ مدورالرأس: مبضع

/٩٧٨ ,١٩٩ مبضعي:

/٢٨٢ مبّط:

/١٢٥٣ مِجس:

,١٠٨٦ ,٩٧٤ ,٩٥٣ ,٩٤٦ مجمر:
/١٣٢٥

,٣٦٠ ,٣٢٨ ,٣٧ ,٢٢ مـــحاجم:
,٩٤٠ ,٨٧٣ ,٥٢٩ ,٤٩٨ ,٤٤٢ ,٤٢٢
,١٠١٤ ,٩٩٧ ,٩٨٠ ,٩٦٢ ,٩٦١
,١١٦٢ ,١١٣٢ ,١١٢٢ ,١٠٧٩
,١٢٩٥ ,١٢٩٤ ,١٢٦١ ,١١٨٠

/١٣٠٣ ,١٢٩٩

/١١١٥ شيشه: محجمة

/٨٥٤ مِحقنه:

/٩١٨ مزرقه:

/٤٠٦ صغيره: ِمغرفة

/٢٣٢ ,٢١٢ مغزل:

/٣٦٣ الرحم: مفتاح

,٢٨٥ ,٢٨٢ ,٢٦٢ ,٢١١ مقراض:
,٣١٢ ,٣١١ ,٣١٠ ,٢٩٦ ,٢٩٢ ,٢٨٧

/١٣٢٦ ,٤٣٤ ,٣٩٧ ,٣٧٩

/٢٨٤ ناصوره: مِنحل

,١١٥٣ ,٤٥١ ,٤٥٠ ,٣١٤ منقاش:
/١٣٢٦

/١٢٠٣ ,١١٥٣ موچنه:

/١٣٠٨ ,٣١٤ موچينه:

,٢١٦ ,٢٠٨ ,٢٠٧ ,١٩٩ مِـــَهت:
/١٣٢٧ ,٢٨٤ ,٢٦٣ ,٢٦٢ ,٢٦١ ,٢٦٠

,٢٢٣ ,٢٢٢ ,١٩٨ ,١٨٣ مــــيل:
,٣٠٤ ,٣٠١ ,٣٠٠ ,٢٩٦ ,٢٩٥ ,٢٨٤
,٣٦٣ ,٣٦٠ ,٣٣٥ ,٣١٩ ,٣١٨ ,٣٠٩
,٤٣٧ ,٤٣٤ ,٤٣٢ ,٤٣٠ ,٤٢٥ ,٤٠٦

/١٢٥٣ ,١٠٠٤ ,٦٢٠ ,٤٤٣ ,٤٤٠



٦٨٥ ابزارها: فهرست . فهارس

٢٢٣ دار: سوراخ ميل

/١٣٠٤ ,٩٢٨ ,٣٣٤ نايزه:

,٣٤٣ ,١٧٣ ,١٤٧ ,١١٨ محجمه:
,٤٥٥ ,٤٤٦ ,٤٤٥ ,٤٤٣ ,٣٧٨ ,٣٦٠
,٦٧٦ ,٦٥٢ ,٦٣٦ ,٦٢٤ ,٦١٠ ,٥٩٤
,٨٢١ ,٨٠٩ ,٧٨٩ ,٧٧١ ,٧٥٩ ,٧٥٧
,٩٨٠ ,٩٦٢ ,٩٣٨ ,٩١٢ ,٨٦٩ ,٨٤٣

,١٠٧٩ ,١٠١٣ ,٩٩٧ ,٩٩٦ ,٩٨٩

,١٢٩٦ ,١٢٩٥ ,١١٥٣ ,١١٣٢
/١٢٩٨

/٤٣٧ ,٧٩ نشتر:

/٣٠٣ ورده:

,٥٧٨ ,٥٧٦ ,٣٢٩ ,٧٣ هــــاون:
,١٢٣٥ ,٩٢٦ ,٨١٣ ,٨٠٨ ,٨٠٧

/١٣٥٣ ,١٣٢١ ,١٢٩٤ ,١٢٧٤



فهرستكتب: [٨٤٨]

,٢٥٦ ,٢ �اjقسـرايـي�: اقسرائي
/٨٦١ ,٧١٣

جالينوس]: از [@كتابي التاسعه

�حـاوالكـبير�, الكـبير الحـاوي
/٧٨١ ,١٤٧ �حاوي�:

توسط كه است كتابي المني: و الغني
ابن استاد قمري نوح بن حسين منصور ابي
تأليف ساماني منصور امير طبيب و سينا
<علل نام به هم كتابيديگر او است/ شده
امـراض از مقاله سه در كه دارد العلل>
/٦٨٤ ميكند/ بحث آنها درمان و بدن

/٥٠٤ ,٣٧٦ الفاخر:

/١٢٥٦ ,١٢١٩ ,٣٦٧ الفصول:

/٩٤٣ الجراحات: و الكي

/١٠٧٠ ,٧٠٠ �موجز�: الموجز

كــتابي �الترويح�: اjرواح ترويح
محمود الدين تأليفحكيم است طب در

/٧٨١ تبريزي/

/٤٧٦ الكبير: تشريح

يكي غلوقن, غلوقن: الي جالينوس
فـلسفه در كه بوده جالينوس دوستان از
و بـوده <نـوافـ[طونيان> مكــتب تــابع
و طبي آراء از بسياري بر را او جالينوس
نـموده مـطلع خـود درمـاني روشهـاي
مينگارد طب در كتابي جالينوس, است/
و اورام بـرخـي از ابتدائي شكلي به @كه
كتاب آن و ميكند بحث ابت[ پر تبهاي
لذا و ميكند هديه غلوقن دوستش به را
يـعني غـلوقن> الي <جالينوس را آن نام
آن به يا مينهد غلوقن به جالينوس هدية

/١٢٥ ميشود/ مشتهر نام

/٢٧٨ ,٢٠٢ حيلةالبرء:



٦٨٧ كتب: فهرست . فهارس

/١٠٦٥ ع�ئي: خّف

,٢٢٧ ,١٤٥ ,٩١ ,٢ ,٨ ذخـــيره:
,١٠١٤ ,٥٤٤ ,٥٣٣ ,٥٢٢ ,٤٣٨ ,٢٤٧

/١٢٦٧ ,١٠٥٣ ,١٠٣٣

/١٣٢٣ ,٢ سديدي:

و اسباب �شرح اسباب�, �شرح
ع�مات و اسباب �شرح ع�مات�,
,١٨٩ ,١٠ ,٩ ده, نـه, مــعالجات�: و
/١١٢٨ ,٨٨٥ ,٨٣٠ ,٦٨٥ ,٦٤١ ,٥١٨

,١٢١٩ ,٣٦٧ الفــصول: شـــرح
/١٢٥٦

,١٩٤ ,١٨٨ ,١٢٠ ,٢ ,١ ,١٢ شفا:
,٢٧١ ,٢٦٩ ,٢٤٩ ,٢٤٨ ,٢٤٧ ,١٩٥
,١٠٩٧ ,٧٧٣ ,٧٤٥ ,٥١٤ ,٣٠٨ ,٣٠٧

/١٣٤١ ,١١٩٦ ,١١٣٣

/٢ ,٩ ,٨ نه, هشت, اj@كبر: طب

,٣٨ ,٣٦ ,٣١ ,٢١ ,١٢ ,١١ قانون:
,١٦٧ ,١٥٣ ,٢ ,١ ,٨٧ ,٦٩ ,٦١ ,٥٠
,٦٢٥ ,٤٩٩ ,٣٥٤ ,٢٩٠ ,٢٧٧ ,٢٥٧
,١١٠٧ ,١٠٩٦ ,١٠٧٢ ,١٠٦٨ ,٩٥٧

/١٣٥٤ ,١١٣١ ,١١٢٧ ,١١١٦

,١٤٦ ,١٤ ,١٣ ,١١ ,٩ ,٨ قرابادين:
/١٣٤٦ ,١٣٤٣ ,١٣٢٦ ,١٣١٦ ,٨٩٣

/٢ مجاهديه: @كفاية

يادداشتهاي از مجموعهيي @كنّاش:
خـود بـراي يك هر اطباء كه بوده طبي
بـر مشـتمل مـعمو  و ميكردهاند جمع
احيانا يا و ايشان تجربة مورد معالجات
ايشـان قـبول مـورد طبي و علمي نكاتي

١٣٦٨ ,١٣٦٥ ,٣٥٢ است/ بوده

/٣٥٢ ,٢٦٦ @كناشه:
/٣٦٣ ,١٠١ مفتاح:



مقادير فهرست [٨٤٩]

,٥٨٦ ,٥٧٢ ,٥٤٥ ,١١ اســــتار:
/١٣٣٩ ,١٣٣٥ ,١٢٢٥ ,١١٠٧ ,٦٠٥

,٤٨٣ ,٣٢٩ ,٧٤ ,٦٦ ,٥٠ اوقـيه:
,١٠١١ ,٩٢٦ ,٧٩٢ ,٦٠٧ ,٤٨٤
,١٣٣٥ ,١٢٩٤ ,١٢٠٢ ,١٠١٣
,١٣٤٤ ,١٣٤٣ ,١٣٤٢ ,١٣٣٩
,١٣٥٦ ,١٣٥٢ ,١٣٤٧ ,١٣٤٥

/١٣٥٧

/٥٤٣ ,٥٠٩ توله:

,٣١٩ ,٢٢١ ,٢١٧ ,٧٣ دانگ:
,٥٤٦ ,٥٤٥ ,٥٤١ ,٥١٥ ,٤٨٤ ,٤٨٣
,٧٣٣ ,٧٣٠ ,٧٢٧ ,٦٤٧ ,٥٩٤ ,٥٤٧
,١٠٦٥ ,١٠١١ ,٩٣٩ ,٨٥١ ,٨٤٥
,١١٣٧ ,١٠٩٢ ,١٠٧٩ ,١٠٧٨
,١٢٨٣ ,١٢٢٧ ,١٢٢٦ ,١١٦٧
,١٣٤٦ ,١٣٤٢ ,١٣٣٧ ,١٣٠٣

/١٣٥٨ ,١٣٥١

,٧٥ ,٧٤ ,٧٣ ,٧٢ ,٥٠ ,٩٢ درم:
,١١٨ ,١١٦ ,١٠٨ ,١٠١ ,٩٢ ,٧٦
,١٩٩ ,١٧٨ ,١٧٦ ,١٦٩ ,١٥٥ ,١٣٦
,٢١٧ ,٢١٥ ,٢١٣ ,٢١٢ ,٢٠٨ ,٢٠٤
,٢٤٣ ,٢٣٣ ,٢٢٨ ,٢٢١ ,٢١٩ ,٢١٨
,٣١٢ ,٣٠٢ ,٢٩٨ ,٢٦٨ ,٢٥٦ ,٢٤٥
,٤٤٥ ,٤٣٨ ,٤٣٦ ,٤٢٦ ,٣٨٩ ,٣١٩
,٤٨٣ ,٤٨١ ,٤٦٥ ,٤٥٤ ,٤٥٣ ,٤٥١
,٤٩٩ ,٤٩٤ ,٤٩٣ ,٤٨٦ ,٤٨٥ ,٤٨٤
,٥٤٦ ,٥٤١ ,٥٣٤ ,٥١٦ ,٥١٥ ,٥٠٠
,٥٩٤ ,٥٨٩ ,٥٨٦ ,٥٧٨ ,٥٧٢ ,٥٤٧
,٦١٩ ,٦١١ ,٦٠٦ ,٦٠٥ ,٦٠١ ,٥٩٧
,٦٥٤ ,٦٥٣ ,٦٤٨ ,٦٤٧ ,٦٤٦ ,٦٣٨
,٧٠٩ ,٦٩٧ ,٦٧٧ ,٦٧٥ ,٦٧٠ ,٦٥٦
,٧٣٠ ,٧٢٧ ,٧٢٤ ,٧١٦ ,٧١٢ ,٧١٠
,٧٥٣ ,٧٥٠ ,٧٣٦ ,٧٣٤ ,٧٣٣ ,٧٣٢
,٧٦٩ ,٧٦٧ ,٧٥٩ ,٧٥٨ ,٧٥٥ ,٧٥٤
,٧٧٨ ,٧٧٧ ,٧٧٦ ,٧٧٤ ,٧٧٣ ,٧٧١
,٧٩٩ ,٧٩٥ ,٧٩٢ ,٧٩٠ ,٧٨٣ ,٧٨٠
,٨١١ ,٨١٠ ,٨٠٦ ,٨٠٢ ,٨٠١ ,٨٠٠
,٨٤٥ ,٨٣٩ ,٨٣٨ ,٨٣٧ ,٨٣٤ ,٨٢٨



٦٨٩ مقادير فهرست . فهارس

,٨٨٢ ,٨٧٤ ,٨٧٠ ,٨٦٦ ,٨٥٣ ,٨٥١
,٩٣٩ ,٩٢٦ ,٩١٤ ,٩٠٢ ,٩٠١ ,٨٩٣
,٩٥٦ ,٩٥٤ ,٩٥٣ ,٩٥٠ ,٩٤٨ ,٩٤٠
,٩٧٥ ,٩٧٠ ,٩٦٦ ,٩٦١ ,٩٦٠ ,٩٥٩
,١٠٠٦ ,١٠٠٣ ,٩٨٨ ,٩٧٧ ,٩٧٦
,١٠١٣ ,١٠١١ ,١٠١٠ ,١٠٠٧
,١٠٥٩ ,١٠٥٣ ,١٠٤٩ ,١٠١٩
,١٠٦٧ ,١٠٦٥ ,١٠٦٤ ,١٠٦٢
,١٠٧٢ ,١٠٧١ ,١٠٦٩ ,١٠٦٨
,١٠٩٠ ,١٠٨٦ ,١٠٧٩ ,١٠٧٨
,١١٠٧ ,١١٠٥ ,١١٠٤ ,١٠٩٦
,١١٤٩ ,١١٤٥ ,١١٣٧ ,١١٢٦
,١١٦٦ ,١١٥٩ ,١١٥٧ ,١١٥٥
,١١٧٥ ,١١٧١ ,١١٦٨ ,١١٦٧
,١٢٠٢ ,١٢٠١ ,١١٩٩ ,١١٩٤
,١٢٢٦ ,١٢٢٥ ,١٢٢٤ ,١٢٠٥
,١٢٦٣ ,١٢٦٢ ,١٢٦١ ,١٢٢٧
,١٢٨٦ ,١٢٨٣ ,١٢٨٢ ,١٢٨١
,١٢٩٣ ,١٢٩٢ ,١٢٩٠ ,١٢٨٧
,١٣٣٣ ,١٣٣٢ ,١٣٣١ ,١٣٠٣
,١٣٣٨ ,١٣٣٧ ,١٣٣٦ ,١٣٣٥
,١٣٤٢ ,١٣٤١ ,١٣٤٠ ,١٣٣٩
,١٣٤٦ ,١٣٤٥ ,١٣٤٤ ,١٣٤٣
,١٣٥٠ ,١٣٤٩ ,١٣٤٨ ,١٣٤٧
,١٣٥٤ ,١٣٥٣ ,١٣٥٢ ,١٣٥١
,١٣٥٨ ,١٣٥٧ ,١٣٥٦ ,١٣٥٥

١٣٦٠ ,١٣٥٩

,٣٢٩ ,٧٦ ,٧٣ ,٧٢ ,٥٠ ,٩٢ رطل:
,٨٦٠ ,٨٢٨ ,٧٩٩ ,٧٩٢ ,٧٣٣ ,٦٥٤
,١٢٠٥ ,١١٧١ ,١١٥٨ ,١٠١١
,١٣٤١ ,١٣٤٠ ,١٣٣٩ ,١٢٨٧
,١٣٤٥ ,١٣٤٤ ,١٣٤٣ ,١٣٤٢
,١٣٥٤ ,١٣٤٨ ,١٣٤٧ ,١٣٤٦

/١٣٥٨ ,١٣٥٧ ,١٣٥٥

/١٠١٣ بغدادي: رطل

/١٣٣٩ ,١١٠٣ ,١٣ سكرجه:

/٥٤٥ طسوج:

,١٣٤٢ ,٦٥٣ ,٥٠٩ ,١١٨ قيراط:
/١٣٤٦

/١٣٠٤ ,١٠٦٩ ,٨٦٠ ماشه:

,١٠١ ,٩٢ ,٧٦ ,٧٤ ,٦٦ مــثقال:
,٤٨١ ,٤٥٤ ,٢٦٨ ,٢٥٦ ,١٤٥ ,١١٦
,٥٤٦ ,٥٤١ ,٥٠٩ ,٥٠٠ ,٤٨٥ ,٤٨٤
,٦٥٣ ,٦٤٧ ,٦٣٨ ,٦١١ ,٦٠١ ,٥٨٩
,٧٥٤ ,٧٣٣ ,٧١٦ ,٧١٢ ,٦٩٧ ,٦٧٠



ا@كبري طب ٦٩٠

,٧٨٥ ,٧٧٨ ,٧٧٣ ,٧٦٩ ,٧٥٩ ,٧٥٥
,٨٣٧ ,٨٣٤ ,٨٠٦ ,٨٠٢ ,٨٠٠ ,٧٩٢
,٨٧١ ,٨٦٦ ,٨٥٨ ,٨٥٣ ,٨٥٢ ,٨٤١
,٩٤٠ ,٩٣٩ ,٩٢٧ ,٩٢٦ ,٩١٤ ,٨٧٤
,٩٦٦ ,٩٥٣ ,٩٥٢ ,٩٥٠ ,٩٤٦ ,٩٤٤
,١٠٠٧ ,١٠٠٠ ,٩٩٦ ,٩٧٧ ,٩٧٦
,١٠٦٩ ,١٠٦٨ ,١٠٦٢ ,١٠١٠
,١١٥٥ ,١١٠٥ ,١٠٧٧ ,١٠٧١
,١١٧٥ ,١١٦٨ ,١١٦٧ ,١١٦٦
,١٢٦٢ ,١٢٢٦ ,١٢٠٠ ,١١٧٧
,١٢٨٤ ,١٢٨٢ ,١٢٧٢ ,١٢٦٦

,١٢٩٥ ,١٢٩٣ ,١٢٩٢ ,١٢٨٩

,١٣٣٤ ,١٣٣٣ ,١٣٣٢ ,١٣٠٣
,١٣٣٨ ,١٣٣٧ ,١٣٣٦ ,١٣٣٥
,١٣٤٦ ,١٣٤٥ ,١٣٤٢ ,١٣٣٩
,١٣٥١ ,١٣٥٠ ,١٣٤٨ ,١٣٤٧
,١٣٥٧ ,١٣٥٥ ,١٣٥٤ ,١٣٥٢

/١٣٥٨

,٦٠٧ ,٥٨٦ ,٥١٦ ,١٥٥ ,١٥٤ مَن:
,١٢٢٥ ,١٠٧٨ ,١٠٦٢ ,٩٥٦ ,٦٥١
,١٣٣٩ ,١٣٣٦ ,١٣٣٤ ,١٣٣٣
,١٣٤٥ ,١٣٤٤ ,١٣٤٣ ,١٣٤٠

/١٣٥٥ ,١٣٤٩ ,١٣٤٧ ,١٣٤٦



تحقيقات: منابع اهّم فهرست [٨٥٠]

دهخدا عليا@كبر . دهخدا نامة لغت
خراساني عقيلي حسين محمد مير . اkدويه مخزن

خراساني عقيلي حسين محمد مير كبير. قرابادين
خراساني عقيلي حسين محمد مير . الحكمة خ[صة

جهان ناظم خان اعظم محمد .حكيم ج ٤ اعظم ا@كسير
جهان ناظم خان اعظم محمد .حكيم ج ٢ اعظم محيط

اصيبعه ابيى . اkطباء طبقات في اkنباء عيون
مؤمن .حكيم مؤمن تحفةحكيم

جوان فضائلي مهين آذرتفضلي, . ايران و اس[م بزرگان فرهنگ
رازي زكرياي بن محمد . مضاّرها دفع و اkغذيه منافع

سينا ابن . الطب في قانون
كرماني عوض بن نفيس الدين برهان . الع[مات و اkسباب شرح

ارزاني ا@كبر .حكيم القلوب مفرح
چوهدري شاهد دكتر اردو. زبان در فارسي واژهها فرهنگ

نقوي شهريار حيدر سيد سروش, نصرا� سيد . فارسي اردو فرهنگ
مير تقي محمد دكتر . ١ ـ ٣ ج ايران سنتي طب مصطلحات فرهنگ

داودانطا@كي . العجاب للعجب الجامع و اkلباب اولي تذكرة
اهوازي عباس بن علي . الصناعة @كامل

الهروي الطبيب يوسف بن محمد . بحرالجواهر
اkطباء/ ملك . ناصري الصحة حفظ


