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 و را نگاه داردانسان كه تندرستي استپزشكي پيشه اي 
)هدايت المتعلمين(  بازآرد از روي علم و عملباشد چون رفته 

 }013{ بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

ست و آفريدگار هرچه اندرين دو ميان است، از معدني و نباتي             ا را كه آفريدگار زمين و آسمان       ايزدسپاس   
 آسماني چون افالك و ستارگان جنبنده و ناجنبده و آتش و هوا و آب               يعني  ،و حيواني بيافريد اين چهارگونه خلق را      

 و باز سبب گردانيد اين چيزها را پديد آوردن          الِقينفَتَبارك اهللاُ اَحسنَ الخ    بيافريد اين چيزها را نه از چيز،         .و خاك 
فَتَبارك اهللاُ رب   به قدرت و حكمت خويش،       يكديگر  اجسام معدني و نباتي و حيواني را به غذا يافتن و استمداد                

ه و ازجمله حيوانات، انسان را برگزيد و شايسته گردانيد خدمت خويش را و آراسته كرد جان انسان را ب                     .  العالَمين
آگاه  آن را     روشن و از ميان انسان ها پيغامبران آفريد و گرامي گردانيدشان به وحي كه به آنها فرستاد تا خلقِ                    دِرَخِ

كنند از هستي وي و كمال قدرت و حكمت وي و بياموزانيدند ايمان آوردن به وي و به پيغامبران و به فرشتگان و                        
اَشهد اَن ال اِله اِال اهللا و اَشهد اَنَّ محمدا         و بگفتيم   وي    }014{ايي  يكتبه كتاب ها و به روز بزرگ، گواهي دادن به          

 .عبده و رسوله
 ازجملة  شريعت واجب است آموختن شريعت، چه       انساني دانا كه بر هر      انسان هاياما بعد، چنين گفته اند      

 بياموزد تا تن را بر      علم پزشكي دكي از    و باز ان   ،واجبات است تا چون شريعت دانسته باشد ايمن باشد از ضاللت           
 استغنا  ، بياموزد تا از حرام    كسب كردن حالل   و اندكي از     ،، تن آن را هالك نكنند     پزشك نماياندرستي نگاه دارد تا     

  .بهر دنيا تباه كند افتد و به حرام ميل نيفتد كه دين خود را از
تا تو را خاصه از     را درخواست كردي    ك و آسان    ب پزشكي س  در زمينه اكنون تو كه فرزند مني از من كتابي         

 به تمام كردن اين     خداي عزَوجلَّّ   درخواست تو را اجابت كردم و از      .  رساندمن يادگار باشد و ديگر انسان ها را فايده         
 . اِنَه الجوادالكريم.ض ياري خواهمرَغَ
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 }014{درباره عناصر و اَمزَجه و شرح آنها  : 01باب 
يك گونه از وجه تركيب و ديگر از وجه تَحليلِ          :   از سه وجه باشد      جالينوسكه پزشكي به قول     آگاه باش    

 .بِالعكس و سومي از وجه تحليل بِالحد
 اين سه گونه اجسام را از        ايزد سبحانَه و تَعالي    چنان باشد كه گفته اند كه        وجه تركيب اما آموختن از     

ني آتش بدين جايگاه اين گرمي خواهم كه از           ع هوا و آب و خاك و م        چهار عنصر، آفريده است يعني از آتش و        
آفتاب مي تابد و مثال اين برين صفت داند كه گويد گياه نَبود اِالّ از خاك و آب و هوا و آفتاب و اگر اين چهار يكي                           

 گياهخوار، گياه   كم باشد گياه نرويد و تخم، تباه شود و اين ظاهر است بر آنكس كه بازجويد و باز غذاي حيوان                       
نبات، از اين چهار عنصر باشد و هستي حيوان         )  ونكَ(باشد و غذاي حيوان گوشتخوار، گوشت حيوان باشد و هستي           

 هستي از مني باشد حاجت آيد آن        آن را    عفونت اجسام رطبه و آن حيوان كه        }015{ني مادر و پدر باشد يا از        از م
 }015{.به تخم گذاري و تخم مرغ، در اينجا به جاي رحم استيا ) ماذكان(به رحِم، آنگونه كه هست را 

اما آن حيواني كه هستي وي از مني باشد چنان باشد كه چون نر با ماده گرد آيد طبيعت، مني را دفع كند                       
و طبيعت رحم آن مني را جذب كند اگر مزاج موافق آيد بپذيرد و با                )  Seminal vesicle(از مجاري و كيسه مني      

 ماده برآميزد و بفسرد و سطبر گردد و باز چون گوشت گردد و باز بدان گوشت اندر، صورت قلب پديد                       منيِ جنس 
آيد و باز صورت رگ ها پديد آيد، رگ هاي جهنده نظير شرايين و سپس صورت رگ هاي ناجهنده و باز صورت                         

 ناجهنده به يك حال پديد      اعصاب، باز صورت جگر، باز صورت دِماغ و اگر كسي گويد كه صورت كبد با رگ هاي                
آيد و صورت دِماغ با صورت اعصاب به يك حال پديد آيد چنانكه صورت قلب با شرايين، اين نيز صواب گفته باشد                      

قُدرت   اينك تمام شد به   .  و باز از پس همه صورت استخوان ها پديد آيد، باز صورت دست ها و پاها و شكم و سر                   
 اين همه به مدت سي و پنج روز باشد اگر جنس جنين، پسر باشد و به چهل و دو روز                      و ايزَد و حِكمت او جلَّ ذِكرُه     

اگر ماده باشد و انسان باشد و اين از جهت ايام هفته را مي افتد كه يكي به پنج هفته تمام مي كند از قبل حرارت نر                         
 و بيشتر خواهد بود و اين        ولي اگر حيوان ديگري باشد اين زمان، كمتر        .  و ماده به شش از قبل سردي مزاج وي         

جايگاه بحث و گفتگو در خصوص اين مسئله نيست و باز از پس سي و پنج روز به فزودن گيرد تا سي و پنج ساله                          
 .}016{اينك از وجه تركيب، چنين باشد آموزانيدن . گردد باز نقصان گيرد تا آخر عمر

ن از دستان و پاها و شكم، مركب است و          ، چنان باشد كه كسي گويد كه انسا       تحليل بالعكس باز از وجه     
يكي استخوان و   :  هريكي از اين اندام ها از اندام هاي مفرَده مركب است و عدد اندام هاي مفرَده سيزده اندام است                 

ديگر پوست، سوم گوشت، چهارم رگ هاي ناجهنده و پنجم رگ هاي جهنده و ششم اعصاب و هفتم غضروف هايي                  
باشد تا مفاصل را استوار دارد و نهم، غشاها         )  پيوندها(باطات، يعني آن پِي ها كه بر مفاصل        يعني غژغرها و هشتم ر    

، و اَغشيه آن چيزها باشد كه چون كرباس نازك بر استخوان ها و بر پهلو پوشيده باشد و دهم                    )اَغشيه(و كپسول ها     
و سيزدهم  )  رطوبت جليدي (هم جليديه   كه اندر چشم است و دوازد     )  رطوبت زجاجي (مغز استخوان و يازدهم زجاجيه      

. و باز گويند كه تركيب اين سيزده اندام مفرَده از چهار خلط است يعني صفرا و سودا و خون و بلغَم                     .  رطوبت بيضي 
و باز گويد كه تركيب اين اَخالط از مني مادر و پدر است و از غذا و باز گويند كه تركيب اغذيه از گوشت هاي                              

و باز گويند كه تركيب نبات از خاك و آب و هوا و آتش باشد يعني تابش آفتاب چنانكه ياد                    .  از نبات حيوانات باشد و    
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 .تحليل بالعكس اين است. شده است
 كه انسان زنده گويا و ميرا است و به           حد انسان  چنان باشد كه گفته آيد به          تحليل بالحد   و باز از وجه    

 آن را علم و قدرت باشد و از اين لفظ حيوان مهمل انسان خواهد و                   گويند كه حيوان آن چيز باشد كه        حد حيوان 
 .اگر حيوان خواهد گويد آن را حس و حركت بود

 گويد پزشكي پيشه اي باشد كه تن درستي انسان ها را نگاه دارد و چون رفته باشد بازآرد                 حد پزشكي و به    
.  باشد كه مي خواهد به كار داشته    }  017{ن پيشه   از روي علم و عمل و حاجتمند باشد هر پيشه اي به علم و عمل آ              

يكي دانستن  :  پس اين پيشه پزشكي را حاجت است به علم و عمل و علم پزشكي به سه بخش، تقسيم مي شود                     
 .كارهاي طبيعي و ديگر دانستن اسباب آن ها و سومي دانستن عالمات و داليل آن ها

اشد و كدام باشد و اسباب كدام باشد و چند باشد و              اكنون آغاز كنيم و گوييم كه كارهاي طبيعي چند ب           
يكي نگاه داشتن تن درستي به      :  اما عمل پزشكي به دو بخش، تقسيم مي شود         .  بودعالمات كدام باشد و چند        

تن هاي درستان، و ديگر باز آوردن درستي به تن هاي بيماران و اكنون ياد كنم هر يكي را به مقدار طاقت و باز از                         
 }017{. تا پاها، يادكنم هر بيماري و درمان آن چنانكه عادت متقدمان استفرق سر 
اما عناصر و   .  نخستين شناختن عناصر و چندي و چگونگي آنها       :  بود هفت چيز    چيزهاي طبيعي اما دانستن    

بدانكه .  بايداُسطُقُسات و اركان، اين هر سه لفظ را معني يك چيز باشد و هر يكي را به كار بردن به جايگاه ديگر                         
 كه همه اجسام  طبيعي را مادت از آنها است چون آتش و هوا و آب و خاك                عناصر عام عناصر سه گونه باشد يكي      

عناصر  چون اَخالط يعني صفرا و سودا و خون و بلغَم كه عناصر همه حيوانات است و سومي                   عناصر خاص و ديگر   
ا و مزاجات اندام ها هريكي از حيوانات جدا جدا به مقدار حاجت              چون اندام هاي حيوانات و اشكال اين اندام ه       اخص

هرنوعي از حيوانات و من هر يكي را از اين جدا جدا بگويم و چون عدد كني اين هفت را گويي شناختن عناصر و                          
ن شناختن مزاجات، مثال آميزش اين عناصر با يكديگر و باز شناختن اَخالط كه عناصر حيوانات است و باز شناخت                    

آنها، باز شناختن اندام هاي مرَكَّبه و هيئت و مزاج آنها و باز شناختن اندام هاي                 }  018{اندام هاي مفرَده و مزاج      
مفرَده و مرَكَّبه و باز شناختن افعال هر يكي از اين اندامها به انفراد و اشتراك و باز شناختن ارواح كه اين همه                            

و اين گونه تعليم كردن را از وجه تركيب          مان خداي باشد تبارك و تعالي        فرافعال به قوت روح باشد و روح از          
 .  گويند

 گرم است و    طبع آتش  و آغاز كنم اكنون تعليم كردن عناصر نظير آتش و هوا و آب و خاك، و اما                        
كه خشك و گفته بوديم كه معني آتش اينجا تابش آفتاب همي خواهيم و اين گرمي كه اندر حيوان است و نبات                        

 يعني قوت وي گرم و نرم است و قوت آب سرد و تر است و قوت خاك                    طبع هوا آن را حرارت غريزي خوانند و        
و خشك است و گفتن ما قوت از قبل آن است كه به آميزش آنها با يكديگر مزاج هاي مختلف پديد آيد و از                           سرد

 .پسياري و كمي مقادير اين عناصر اجسام مختلف پديد آيد
 ياد كنيم مزاجات اين عناصر يعني آميزش آنها با يكديگر و گفته بوديم كه اين عناصر را چهار                       اكنون 
 يك گونه :  چون آميخته شوند با يكديگر نُه گونه آميزش پديد آيد          .  گرمي و سردي و تري و خشكي       :  قوت است 

 خشكي قوي تر آمده باشد و       آنكه ديگرآنكه هرچهار برآميزند اِالّ آنكه گرمي قوي تر آمده باشد بر آن سه ديگر و                 
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 مزاج يك كيفيت، غالب     }019{ آنكه سردي قوي تر آمده باشد و بدين           چهارمسوم آنكه تري قوي تر آمده باشد و        
، گويند و چهار گونه تركيب ديگر افتد كه به دو كيفيت غالب باشد                مزاج مفرد باشد بر آن كيفيات ديگر و اين را          

 برآميزند و دو كيفيت قوي تر باشد از اين دو ديگر، يكي آنكه گرمي و خشكي، قوي تر بوند                  چنانكه اين چهار كيفيت   
از سردي و تري و دوم آنكه گرمي و تري قوي تر بوند از سردي و خشكي و سوم آنكه سردي و خشكي قوي تر                           

اين .   خوانند مزاج مركب  اين را    بوند از گرمي و تري و چهارم آنكه سردي و تري قوي تر بوند از گرمي و خشكي و                  
هشت گونه مزاج باشد چهار آنكه يكي كيفيت غالب باشد آن سه باقي را و چهار آنكه دو كيفيت غالب باشد آن دو                        

 خوانند و اين نيز بر دو گونه باشد يكي آنكه            مزاج معتدل و اين را    .  باقي را و نهم آنكه هر چهار كيفيت، برابر بود          
بوند و متكافي يكديگر را و ديگر آنكه دو كيفيت متكافي بوند يكديگر را و دو كيفيت نامتكافي بوند                    هر چهار برابر    

و يكي بر آن ديگر غالب باشد و معني غالب آن باشد كه يكي قوي تر باشد و ظاهر تر از آن ديگر و اما معتدل، سه                          
ع را متكافي خوانند به حسب القوه و سومين نوع را            گونه باشد يكي را متكافي خوانند به حسب مقادير و ديگر نو             

معتدل خوانند به برابر حاجت و اين چنان باشد كه هر شخصي را مزاجي باشد چنانكه آن را مي بايد و آن مزاج                           
 .}020{ گويند و من هريكي را مثالي آرم تا ترا معلوم شود معتدل نوعيبراي او طبيعي باشد نه مرضي و اين را 

 مقدار چنان باشد كه اگر كسي چهار گونه رنگ بگيرد چون زعفران و شَنگَرف و                   دل به برابر  معتمثال   
و همه برابر كند بترازو و باز بياميزد همه را  از آميزش آنها همواره يك رنگ واحد پديد آيد،                     )  انقاس(سفيده و مداد    

ل را متكافي االجزا خوانند و سياه بدل         معتدل كه نه سرخ باشد و نه زرد و نه سياه و نه سفيد و اين گونه معتد                     
گرمي باشد و سفيد بدل سردي و زرد بدل خشكي و سرخ بدل تري باشد و اين مثال بدان آوردم تا به هر جاي                            

اما صفرا بگونه زردي باشد كه به سياهي زند و خون سرخي باشد كه هم به                .  بكار داري اين مثال را خاصه به گونه       
فيدي باشد كه به سرخي زند و سودا به گونة خاكستر باشد و اين از قبل احتراق باشد و باشد                      سياهي زند و بلغَم س    

باشد و آن از قبل گرمي باشد كه اندر وي مانده باشد و تمام نسوخته باشد و                     )  اَنگِشت(كه سياه به گونه زغال       
 بيفزايي رنگ نيز بر همان قياس       هرگاهي كزين چهار رنگ يعني سفيد و سياه و سرخ و زرد يكي را مقدار بكاهي يا                

بگردد به زيادت و نقصان و بر تن انسان هيچ اندام نيست معتدل بدين مثال، يعني به برابر مقدار اِالّ پوست بيرونين                      
و از همه پوست ها خاصه تر پوست كف دست زيرا بدين پوست گرمي هم چندان است كه سردي و تري هم چندان                     

 .}021{ن است حسي و اِالّ به جاي ديگر بايد گفت نه اينجااست كه خشكي و اين را برها
و باز آن معتدل كه برابر قوت باشد مثال وي چنان باشد كه اگر كسي خواهد كه ترش و شيرين شرابي                        

آميزد از آب هندوانه و سركه، نتواند يافتن از آب هندوانه و سركه، چون هر دو برابر گيرد به وزن چه ناچار سركه                          
ايد و آب هندوانه بيشتر به اضعاف بشايد تا ترش و شيرين گردد و تن انسان به اَخالط به همين قياس                          كمتر ب 

معتدل باشد كه هرچند صفرا اندك باشد با بسيار بلغَم برابري كند و گرمي وي با سردي بلغَم برابري كند و خشكي                      
بيشتر سردي وي با گرمي خون برابر آيد و           وي با تري وي برابري كند و نيز هرچند سودا اندكي باشد و خون                  

خشكي وي با تري خون برابري كند و نيز به مزاج اندام ها به همين قياس باشد كه هرچند مزاج دل، گرم است و                         
خشك، دِماغ با وي برابري كند به سردي و تري و دِماغ مغز سر باشد و هرچند مزاج طحال سرد باشد و خشك،                          

ند به گرمي و تري و اندام هاي مفرَده نيز برهمين مثال باشد كه هرچند مزاج استخوان                  مزاج كبد با وي برابري ك     
سرد است و خشك، مزاج گوشت قرمز با وي برابري كند به گرمي و تري و هرچند مزاج رگ هاي جهنده گرم                          
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ه تن انسان   است و خشك مزاج گوشت فربهي و پيه با وي برابري كند مزاج پيه سرد است و تر تا بدين قياس ب                        
 گرمي باشد هم چندان سردي باشد و هم چندانكه تري باشد هم چندان خشكي باشد به                     }022{هم چندانكه   

مقدار هم چنين و اين برابري به مقدار قوت همي گويم نه به مقدار كثرت و قلت، چون اعتدالي باشد به برابر                            
 . باشدكيفيت نه برابر كميت، كيفيت، چگونگي است و كميت، چندي

اما اعتدال نوعي را مثال چنان باشد كه گوييم، مزاج شير، گرم است و خشك و اين شير تن درست باشد                       
گوييم كه مزاج اين شير معتدل است هرچند كه مزاج شيران را گرم گفته باشد و خشك باطالق و اگر كسي از                          

و اگر سرد باشد به مزاج خويش       .  است مزاج او  انسان ها به مزاج خويش گرم بود، چون تن درست باشد گويند معتدل            
و از اين قبيل است كه يك چيز را گاه معتدل خوانند و گاه                  .  و تن درست باشد گويند معتدل است به مزاج او          

و مزاج ماهي سرد دارند و تر و مزاج گوسفند، گرم دارند و تر و مزاج سگ، سرد دارند و                        .  نامعتدل به يك وقت   
رم است و خشك و مزاج انسان را ميان اَمزَجه معتدل دارند و چون اضافت كنند اين مزاج ها                  خشك و مزاج زنبور، گ    

را به مزاج انسان نامعتدل آيد و هر مزاجي را از قبل طبيعت آن حيوان و تن درستي وي معتدل خوانند و به اضافت                        
 .انده اندكردن با يكديگر نامعتدل و ترازوي اين همه انسان را دارند و معتدل بدين خو

و اما همه حيوانات را به مزاج خويش گرم دارند و نرم و اگر خواهي گويي گرم اند و تر و فرق باشد ميان                          
و ابريشم پختة ناتافته يا موي      )  حالجي شده (تري و نرمي چه شايد كه چيزي خشك باشد و نرم چون پنبة زده                 

و مثال اندام هاي مفرَده و اندام هاي       .  ب چون يخ   و صل  }023{و روا باشد كه چيزي تر باشد          .  سمور و سنجاب  
مرَكَّبه و مثال اَخالط نيز بدين قياس باشد كه هرچند مزاج استخوان، سرد است و خشك چون بر حال طبيعي باشد                     
گويند معتدل است و مزاج گوشت و ديگر اندام ها بر همين مثال باشد كه هركدام كه به مزاج خويش باشد آن را                         

انند هرچند به اضافت اندامي ديگر گرم خوانده باشندش يا سرد و مثال اَخالط نيز به همين قياس باشد                     معتدل خو 
كه هرچند صفرا به طبيعت خويش گرم است چون بر حال طبيعي باشد هم به كميت و هم به كيفيت آن را معتدل                       

د و بجمله هرچيزي كه بر مزاج طبيعي         خوانند و مزاج بلغَم و ديگر اَخالط يعني خون و سودا برهمين قياس باش               
اينك حال مزاج بر اين     .  خويش باشد آن را معتدل خوانند كه طبيعت هستي و گوهر و بايندگي وي به اعتدال است                

 .قياس بود
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 }023{ )باب في االَخالط(درباره اَخالط و كيفيت شناختن آنها  : 02باب 
انات و به اول، ياد كرده ايم كه وجود ابدان حيوانات بر            و اكنون ياد كنم شناختن اَخالط يعني عناصر حيو          

 .يكي آنكه از طريق تناسل  به وجود آيد و ديگر آنكه علت وجود آنها از عفونت باشد از رطوبات: دو نوع است
يا تولد آنها از بيرون است و اين          :  اما آنكه وجود آنها به طريق تناسل حاصل شود بر دو گونه است                 

اجت آيد به تخم گذاري و يا از اندرون است و خود اين حيوانات را حاجت آيد به متوسطات بسيار چون                    حيوانات را ح  
گرد آمدن نر با ماده و مادتي چون مني و آلتي چون رحم و مانندة اين و چون تولد آنها از مني باشد و خون حيض،                          

 . است بر ما ياد كردن حاالت آنها}024{واجب 
وايي و آتشي بيشتر است و گوهر خاكي و آبي، كمتر و اندر خون حيض، گوهر خاكي                 اما اندر مني گوهر ه     

و آبي بيشتر است و گوهر هوايي و آتشي، كمتر و از قبل اين است كه مني روشن است و تابان و خون تيره و                              
 و هوا به    و گوهر هوايي و آتشي روشن تر است و مني از وي و گوهر خون تيره از قبل خاك و آب و آتش                       .  تاريك

پس گوهر چيز گرم،    .  طبع خويش گرم اند و آب و خاك به مزاج خويش سرداند و گرمي قوي تر است از سردي                    
قوي تر باشد از گوهر چيز سرد و هرچيزي كه قوي تر باشد به گوهر، فعل وي قوي تر باشد و آن به مكان فاعل                          

پس منفعل به مكان مادت باشد و فاعل به          .  شدباشد و آن چيز كه ضعيف تر است قبول فعل فاعل را منقادتر با               
و زين قبيل باشد كه از هر       .  مكان صورت و زين قبل گفته اند كه مني به مكان فاعل باشد و خون به مكان منفعل                 

خوني آن حيوان آيد كه مني وي باشد و به صورت و مزاج آن حيوان گردد و تا آخر عمر قوت مني بر يك حال                             
كه بيابد آن غذا به صورت و مزاج همان حيوان مي گرداند و نبات را حال همين باشد؛ كه هر                    مي باشد و هر غذايي     

تخمي يا شاخي كه اندر زمين افتاد و آب خوش معتدل و هواي معتدل يافت برويد و آن خاك و آن آب را به گوهر                         
بش آفتاب و هوا همان     خويش آرد و از اين قبيل است كه بر يك جاي بيست گونه نبات است و خاك و آب و تا                       

 .باشد و از اين قبيل باشد كه از يكي غذا همه اندام ها غذا يابد
 باشد و مزاج منيِ     }025{و حال ماده و نر نيز بر همين قياس است كه اگر قوت منيِ جنس ماده بيشتر                    

 مادر، گرم تر باشد فرزند نر      پدر، تر باشد فرزند ماده بوجود آيد و برعكس اين، اگر قوت مني پدر، قوي تر و مزاج مني                 
بوجود آيد و مزاج هر اندامي چون درست يعني بر حال طبيعي باشد، غذا را به صورت خويش گرداند تا به آخر عمر                        
و اگر اندامي برود و كم گردد از اندام هاي مفرَده و مرَكَّبه باز نيايد از قبل آنكه قوت مني به اول تكوين وي بوده                           

 جاي نيست و از خون بي قوت مني باز نيايد و چون فاعل، مني و منفعل، خون باشد، منفعل بي فاعل                    باشد اكنون به  
پس اگر كسي گويد شايد كه باز آيد آن اندام رفته كه هستي او از مني است، اين ممكن باشد                       .  كار نتواند كردن  

يزي ممكن نيست و علت اين به جاي         ليكن آن اندام، دندان و آنهم به سال هاي كودكي مي باشد و بجز از اين چ                
 .ديگر ياد كنم

و اندر خون، قوت هر چهار خلط بيايد تا تمام غذا باشد و از اين قبيل است كه طبيعت ما از عناصر مفرد                          
يعني خاك و آب و هوا و آتش غذا نتواند كردن تا آنگاه كه مركب نگردد و تغيير حالت پيدا نكند به صورت نبات يا                         

و )  ماليم(يز از هر نباتي و از هر حيواني اين غذا نتواند كردن تا آنگاه كه آن حيوان يا آن نبات سازگار                        حيوان، و ن  
مشاكل مزاج ما نباشد، چه طبيعت ما داروها را به جوهر خويش تغيير حالت نتواند داد و اندام ها را غذا نتواند دادن و                       
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كردن، باز از گوشت گوسفند و گوساله نيكو غذا تواند كردن و             نه از گوشت مار كشنده و حيوانات كشنده غذا تواند            
 }026{از گوشت هاي ديگر چون گوشت مرغان خانگي و كبوتربچه و كبك و از بعضي بيشتر غذا يابد و از بعضي                     

و ازبهر اين است كه هر      .  كمتر و از بعضي بهتر و از بعضي بدتر به مقدار مالومي و مالومت اين حيوانات و نبات                   
اعلي بر هر منفعلي كار نتواند كردن تا استعدادي نباشد يعني آمادگي و آراستگي قبول فعل، و بعضي اَمزَجه                         ف

حيوان، گرم تر است و بعضي سردتر و حال اشخاص نيز هم براين قياس است و حال اندام هاي مفرَده برهمين بايد                     
 .اچار ببايد و اِالّ فعل و انفعال پديد نيايد البتهشناختن و به ضرورت هر محيلي را و هر مستحيلي را استعدادي ن
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 }026{) اندر خون(درباره خون و اصناف آن و شرح آن  : 03باب 
اكنون ياد كنم اصناف هر يك از چهار اَخالط و آغاز از صفت خون كنيم كه تولد غذاي همة اندام ها از                         
دليل بر اين كه    .  ان به وقت جويدن آن را بگرداند      بدانكه هر غذايي و شرابي كه انسان بخورد نخست ده         .  وي است 

و باز چون فرو خورد نيز بر سر         .  اگر  غذا را پس از آن كه جويده باشد بچشند بدان مزه نباشد كه اول بوده است                   
معده بباشد نزديك چهار ساعت، و آنجا نيز متغير شود و باز به قعر معده افتد و چهار ساعت ديگر آنجا بماند و آنجا                         
تمام پخته شود، چون مزاج و هيئت معده بر اعتدال، يعني طبيعي باشد  غذا زودگوار باشد و اما اگر هيات معده                           
هياتي باشد بد يا مزاج معده سرد يا گرم تر از آن كه ببايد و نامعتدل باشد بدان دو كيفيت ديگر يعني رطوبت و                            

شت ساعت كمتر و بيشتر گردد و به جاي ديگر ياد كنم             يبوست، آنگاه مقدار درنگ كردن  غذا در معده از اين ه            
 روده ها فرود آيد نخست به يكي از روده ها آيد نام وي بواب و نيز                   }027{باز از معده به سوي       .  اين مسئله را  

  و اينجا دير نماند چون زود      المعاالصايمآنجا لختي درنگ كند و باز به يكي از روده ها آيد نام وي              .   گويند اثني عشر
گرد آيد و از اين روده به سوي كبد رود به كشيدن كبد آن را سوي خويش، و                   )  امعا، دقاق (گذرد و به روده باريك      

نام وي  ايزد سبحانه   و راه گذري نيست ظاهر ولكن اندامي آفريده است          )  جوفي(ميان كبد و معده و امعاء فضايي        
سياراند شبيه ريسمان هاي باريك بي جوفي ظاهر از كبد رسته         و اين اندام به عدد ب     )  ماساريقا  (مزانتربه زبان يوناني    

و به روده ها پيوسته و كبد به قوت جاذبه اين ماساريقا را بكشد و بمكد و اين ماساريقا تنة روده ها را و قعر معده را                           
ن غذا را   نام اي .  بمكد و هرچه روشن، رقيق و چرب باشد به خويشتن كشد و باز كبد همان را به سوي خويش كشد                    

 خوانند به زبان يوناني و اين كيلوس چيزي به رنگ سفيد و مانندة                  كيلوستا داخل روده ها و معده قرار دارد          
باز چون وارد كبد شود به رگ هاي كبد گسترده شود و كبد آن را بپزاند و خون گرداند و به گوهر                        .  كشكاب است 

ا بماند از كيلوس به سوي مقعد آيد و بيرون آيد به وقت                كه در معده و روده ه     )  ثفلي(خويش آرد و هر تفاله اي       
 .اجابت مزاج

و ميان معده و ميان مقعد شش گونه روده است و اين جاي يادكردن آنها نيست و ياد كنم كه بدان جاي                       
باز از كبد سوي حدبة كبد      .  باز به كبد هشت ساعت بماند و تمام صورت خون بيابد          .  برسم كه واجب كند ياد كردن     

رآيد و تا اينجا چون خونابه رقيق مي باشد، چون بدين جايگاه رسيد آن خونابه غليظ شود و قسمت رقيق آن به                         ب
 به مجراي آلت تناسلي، بيرون آيد و حال كبد نيز هم بر اين              }028{سوي كليه ها و از كليه ها به مثانه آيد و سپس           

جهت آن علت كه ياد كرديم و لكن غرض ما بدين آن            قياس است كه حال معده به زود ماندن و دير ماندن هم از              
باشد كه غذا جميع اعضا بيست و چهار ساعت غذا يابد و بيش از آنكه به انحناي كبد برآيد هرچه بر سر خون گرد                         
آمده باشد چون كفك به سوي زهره رود و صفرا اين باشد و هرچه دردي باشد زير خون به سوي طحال رود و                           

 اين كه برود به دو قوت رود يكي به قوت دافعه كبد و ديگر به قوت جاذبه كيسه صفرا و طحال و                       سودا اين باشد و   
كبد )  كوزي(كليه ها و به هر اندامي رفتن اَخالط به هر اندامي بر همين حال باشد و باز آن خون كه بر انحناي                          

بلغَم و اندكي سودا با طبيعت بيايد چيزي        باشد كه به رگ هاي تن خواهد رفت از صفرا اندكي بهره باشد و اندكي                
 .ماننده استخوان و مانندة گوشت قلب و شرايين و ماننده هر اندامي از اندام هاي ديگر

پس اگر مزاج كبد سخت گرم باشد اين خون صفراوي آيد و اگر مزاج سرد باشد اين خون بلغَمي آيد و                        
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ج گرم باشد و خشك، خون صفرايي آيد و اگر سرد باشد و تر                اگر بسوزد اين خون سودايي آيد و اگر غذا به مزا            
خون بلغَمي آيد و اگر سرد باشد و خشك خون سوداوي آيد و رفتن خون و گذشتن از جاهاي تنگ از قوت صفرا،                         

 و  فسردن از قوت بلغَم و صلب كشتن از قوت سودا است، تا بداني كه با خون قوت اين سه خلط ديگر ناچاره ببايد                       
 كه  }029{اما غذاي اندام ها از خون است و آن خون را قوت آن بايد و نيز استعداد آن كه به سوي هر اندامي                           

 .برسد تغيير حالت پذيرد به جوهر و صورت آن اندام، چنانكه ياد شده است
 : ، چهار نوع استانواع خوناما 

ز حيوان و موافق مزاج انسان است        و اين آن خوني است كه موافق مزاج هر شخصي است ا             معتدليكي   •
 و . و به رنگ سرخ، به قوام معتدل و روشن و به بوي خوش باشد

 به قوام رقيق و به رنگ سرخي باشد كه به زردي زند و با كفك بسيار و سوزان است و                        خون صفرائي  •
 دير فسرد و به بوي كريه است و سخت روشن است و 

 وقت فصد كردن رقيق است و لكن زود بفسرد و غليظ گردد چون               به رنگ لعل و به قوام به       خون بلغَمي  •
پنير تازه و كم بوي است مگر پوسيده شده يا گنده گشته چنانكه به تب هاي بلغَمي باشد و چون بپاشد به                     
طشت از وي آبي سفيد و روشن بگشايد چنانكه به استسقاء لحمي است و تيره باشد و بدان ماند گويي                       

 ؟؟ رقيق كرده اي و به لمس كردن، سرد است و ) معصفر آبه(ي نشاسته به آب زرد
 به قوام غليظ و به رنگ سياه است و زود فسرد و اگر به دست بمالي يا به آب بشويي                          خون سودايي  •

ليف ها بيني در وي مانند ابريشم تافته و چون بنهي زماني از وي آب گشايد كبود چون نيل و به لمس                        
 . سوخته باشد يا از احتراق اَخالط آمده باشدكردن، سرد است مگر كه 

اين چهار گونه يا سوخته است يا ناسوخته، اگر سوخته باشد به قوام غليظ و تيره و گنده است و به لمس                         •
اينك اصناف خون بدين قياس     .  كردن، سوزان و رنگ هر يكي از رنگ خويش كه ياد كرديم سياه تر است             

 .گويباشد به مثال و اگر خواهي انواع 
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 }030{) اندر انواع صفرا(درباره صفرا و انواع آن و شرح آن  : 04باب 
 : انواع صفرا پنج نوع است

 چنانكه ياد كرديم و اين صفرا به رنگ سرخ و             :يك نوع آن صفرايي است كه شبيه كفك خون است           •
 قوام روغن است و به      روشن بوده و به عربي اين نوع را احمر خوانند و به چشيدن، سخت تلخ نيست و به                 

 است و بدان    طبيعيلمس كردن، نغز است همچو روغن و هر كجا بگذرد ريش نكند و اين نوع از صفرا                    
 . مزاج است كه بايد منفعت تن را و من لختي از منافع وي ياد كنم

o  نخستين منفعت از وي آن است كه مواد زايد را از تن براند و برون آرد و 
o دام ها را كه غذا گرم تر بايد غذا دهد و خون را مانندة مزاج آن اندام گرداند و با خون برود و آن ان 
o                        ت جاذبه راخون را گرم كند تا به راه گدارهاي تنگ و باريك بگنجد و به هرجايي برسد و قو

 بيدار كند تا قوي گردد و 
o  ت كند وحرارت غريزي را قو 
o  دل را قوي كند و 
o  ت غضبي را بيفزايد وقو 
o اج اوتار را يبوست بيفزايد تا حركات ارادي قوي تر گردد و منفعت وي بسيار است و اگر همه                    مز

 . ياد كنم به درازا كِشد
 و اين صفرا به گرمي       اصفرو اگر با اين صفرا از رطوبتي رقيق آميخته شود صفرايي پديد آيد نام وي                    •

 }031{ي طبيعي منفعت است از اين         كمتر باشد از آن صفراي طبيعي و به حسب آنكه از آن صفرا                
مضرت باشد و سبب گردد بيماري هاي صفراوي را خاصه نمله را و اسهال صفرايي را و اين صفرا اگرچه                     
به مزاج بدان گرمي نيست زود تُند گردد و تباه گردد و عفونت پذيرد و تب هاي غب غيرخالص را سبب                      

 .  ياد نتوان كردن تا كتاب دراز نگرددگردد و سحج آرد و مضرت هاي ديگر كه در اينجا
 است و   محياگر با آن صفراي طبيعي رطوبتي غليظ آميخته گردد نوعي ديگر پديد آيد از صفرا نامش                     •

مح به عربي، زرده تخم مرغ باشد و از مضار اين صفرا آن است كه قي افتد از وي و بيماري هاي صفرايي                      
 خوانند و اين آن تبي است كه         اينيالوسوي آن تب آيد كه آن را         را سبب گردد و اگر عفونت پذيرد از          

اندرون تن بسوزد و از بيرون سرد باشد و آماس هايي آرد كه دير تحليل پذيرد و اگر با خون برآميزد ازو                        
 .طاعون آيد

ا به  و اگر از اين صفراها كه ياد كردم در معده افتد از دو حال بيرون نيست كه يا به قِي بيرون آيد ي                             •
اگر آنجا بماند و در معده تيزتر گردد و گرم تر زيان كار به غايت گردد و در معده                   .  اسهال يا همانجا بماند   

و ديگر  )  گندنا(شتاب افكند و تلهب، اگر به قي بيرون آيد به رنگ، دو گونه باشد يك گونه به رنگ تره                      
 باشند و كشنده و گرم به غايت و باشد          به رنگ زنگار يا به رنگ نيل و برگ چغندر و اين هر دو سخت بد               

 و زنگاري از سوختن آيد و از اين صفرا است كه تب هاي محرقه آيد ) كُراثي(كه اين صفراي تره اي 
و از بهر اين است كه تره اي و زنگاري تيزتر باشد از سلقي و نيلي و باشد كه غذاي گرم در معده بماند                           •
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 اين  }032{معده گرم باشد از اين چيزها اين صفرا تولد كند ولكن            چون شرابي كهنه يا شير و انگبين و         
سليم باشد و بدان بدي نيست كه داروي سخت گرم است، چون عاقرقرحا يا چون خزميان يا نيز گرم تر از                    
آنها چون فربيون و مزاج معده چنان گرم كند كه همه كيلوس را به جوهر اين صفراها ببرد يعني كراثي و                     

 . نيلي و سلقي و اگر بيش خورده باشد حال بر همين قياس استزنگاري و
 از  فروتر به گرمي   و دو گونه     معتدلاكنون ياد كرديم انواع صفرا و گفتيم كه پنج گونه باشد يك گونه                  •

  و گرم تر از معتدلمعتدل و دو گونه 
 يكي احمر و اصفر و محي و : سه گونه صفرا در كبد توليد شود •
ده پديد آيد يعني تره اي و زنگاري و اين را سلقي و نيلي خوانند چنانكه ياد كرديم و همه                     دو گونه در مع    •

 .زيرا كه همه تلخ اند! انواع صفرا به رنگ بايد دانست، چه به مزه جدا نتوان كرد
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 }032{) اندر انواع بلغَم(درباره بلغَم و اصناف آن و شرح آن  : 05باب 
. براساس رنگ آن ها جدا نتوان كردن، چرا كه همگي سفيدرنگند، به مزه بايد جدا كردن               باز انواع بلغَم را تنها      
 : اكنون ياد كنم انواع بلغَم

 .بدانكه انواع بلغَم بر پنج گونه باشد يك گونه طبيعي و چهار گونه غيرطبيعي

 چنان باشد     است مزه وي شيرين است و به اجواف عروق، گرد آيد و محل وي از خون                  طبيعياما آنكه    •
 كه او خوني است نيم پخته و منافع بسيار است اين نوع بلغَم              }033{چون محل شيره خام از ميِ پخته         

 . را
o                      لغَم را خون گرداند و تن رانخستين منفعت وي آن است كه چون طبيعت، غذا نيابد اين نوع ب

 غذا كند و 
o                لب است چون        ديگر منفعت آن است كه خون را بفسراند بدان اندام ها كهطبيعت آنها ص 

 استخوان و غضاريف و 
o                        سومين منفعت آن است كه غذا كند آن اندام ها را كه مزاج آنها سرد است و تر، چون دِماغ و

اين نوع بلغَم را منفعت بسيار است كه اگر همه ياد كنم به درازا كشد و كمترين منفعت وي آن                     
 و .  ها از وي باشداست كه اندام ها را تر دارد و نظارت اندام

 و اين بلغَم است كه به معده گرد آيد و سبب گردد بيماريي را كه                  به مزه، ترش است   ديگر نوع از بلغَم      •
و چون  .  خوانند و معده سرد كند و ضعيف و گواريدن  غذا را باز دارد             )  شهوه الكلبيه(آن را گرسنگي سگان     

ندان ها را كُند كنَد و بپوساند و چون به سر برآيد سردرد              بخار اين بلغَم تُرش به دهان برآيد از معده، د           
بلغَمي آرد و چون بپوسد اين خلط سبب گردد تب هايي را كه به هر پنج روزي يا به هر هفت روزي يا به                        
هر نه روزي يك بار بيايد و مزاج اين بلغَم سخت سرد باشد و اگر به پوست تن افتد اين بلغَم و غذا كند                          

 و . هق سفيد پديد آرد و اگر به گوشت برافتد و گوشت از وي غذا كند برَص پديد آيدبر پوست ب
و اندرون روده ها گرد آيد و سبب گردد كندن شكم و زحير را و اگر               به مزه شور است     سومين نوع از بلغَم      •

 اين بيماري   بپوسد تب هاي سوزان آرد مانند تب محرقه و اگر بر پوست افتد بيماري آرد نام وي ريطي و                  
 و چون دير بماند پيس گردد و اگر به زير موي افتد داءالثَعلَب                }034{.  خوانند]  صفرا و سودا؟؟  [را گُش   

 و  .بلغَمي پديد آرد و بيماري هاي ديگر كه اين جاي استقصاء اين اسباب نيست
اين خلط آن است كه      و بر مفاصل گرد آيد و منفعت          بي مزه است و به قوام رقيق     چهارم نوع از بلغَم       •

درد (مفاصل را جنبان دارد و اگر بيشتر گرد آيد و طبيعت مفاصل دفع نتواند كردن اَوجاع المفاصِل بلغَمي                    
 و  .پديد آيد) استرخا(و اگر بر اعصاب افتد سستي ) مفصلي، آرترآلژي

ن خلط آن است كه غذا       و لزج باشد و منفعت اي      بي مزه است ولكن به قوام، غليظ     پنجم نوع از بلغَم هم       •
كند پِي ها را و اوتار و رباطات را و اگر به دِماغ گرد آيد و فرو نيايد از راه بيني و كام و آنجا بماند صرع                              

  . اكنون بسنده كردم از اين باب و ياد كنم انواع سودا. پديد آيد و سكته و فالج و تشنج تر
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 }034{) ع سوداانوا(درباره سودا و انواع آن و شرح آن  : 06باب 
 بدان كه سودا دو گونه باشد يكي  •
 و اين درديِ خون است كه ياد كرديم و از منافع اين سودا آن است كه هر اندامي را كه                       سوداي طبيعي  •

 به  }035{به مزاج سرد باشد و خشك، طبيعت اين سودا آن را غذا كند چون اندكي با خون رفته باشد                      
كند و هر روزي از اين سوداي طبيعي جزوي به معده آيد از طحال تا                سوي اندام و اخالق انسان آهسته       

اشتها بيفزايد و چون اين سودا درون همه تن بسيار گردد آن بيماري اي كه آن را ماليخوليا خوانند و چون                    
بپوسد تبهاي ربع آيد و آماس طحال و اگر اين سودا در معده بسيار افتد آن بيماري آرد كه آن را                             

گان خوانند و اما سودا به مزه ترش باشد و به رنگ خاكسترگون باشد و تيره رنگ و به                         گرسنگي س 
 و . سياه  اين بود) صفرا و سودا(حقيقت گُش 

 آمده باشد و اين به غايت بد است و هر بيماري كه از               از سوختن اَخالط  ديگر نوع از سودا آن است كه          •
 : وي آيد كشنده است و اين چهار گونه باشد

o   و به غايت بدي باشد و به رنگ سياه و تابان است و اگر قي                   از احتراق سوداي طبيعي   يكي 
كند، جانوران از وي بگريزند و از نظر طعم مانندة سركه است هم ترش و هم تُند و اگر بر خاك                     
افتد زمين از وي بجوشد همچنان كه از سركه و اگر به روده ها برگذرد ريش كند چنانكه بهتر                    

و اگر ريش آيد از وي بهتري نباشد و اگر از اين سودا ماليخوليا آيد فرد مبتال بهتري نيابد                   نگردد  
 و از اين نوع سودا همه مضرت باشد و هيچ منفعت نباشد و 

o       لغَم آيد   ديگر نوع از سوداي طبيعيو اين نوع نيز بد است و از پس تب هاي بلغمي             از احتراق ب 
 و ريش هاي گران رو حادث شود كه چه بسا نرود و اگر از اين               آيد و از وي تب ربع آيد گران رو        

 و . سودا ماليخوليا آيد خيره آيد و آبله و خواب ناك و نرم؟؟
o   فرا است   سوميا                از احتراق صو اين سخت زيانكار باشد مگر كه تب ربع وي زودگذر باشد و ام 

 و بيشتر خوره گردد و اندام        از اين نوع سودا آيد همه بد است        }036{ريش ها و آماس هايي كه     
 بيفكند و اگر ماليخوليا آيد از او فرد مبتال اندر جهنده باشد و خشم ناك و كشنده و 

o    د     چهارم آنواين بهتر است از آن انواع ديگر و اگر از اين سودا             .  سودايي كه از احتراق خون ب
 ماليخوليا آيد فرد مبتال خندنده و سرودگوي باشد و 

ه از احتراق اَخالط آيد مانندة يكديگر است مگر آن سودا كه از احتراق بلغَم آمده باشد كه                   همه سوداها ك   •
اكنون بدين جايگاه بسنده كنيم و به ياد كردن          .  بدان تيزي و بدان گرمي نيست كه آن سوداهاي ديگر          

 . اندام ها مشغول شويم
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 }036{) عضا و شرحهاالقول في ذكراال(درباره اعضاي مفرَده و مرَكَّبه  : 07باب 
 خوانند و اين اندام ها مانندة هر         اندام هاي مفرَده يك گونه را     :  اما اندام هاي جانوران بر دو گونه است         

 متشابهه االجزاجزوي به يكديگر خوانند اما مفرَده از قبل آن خوانند كه تركيب اندام هاي مرَكَّبه از وي است و                       
 اين اندام ها ماننده است به بهرة ديگر كه اگر يك باره استخوان را به هزار پاره كنند                   بدان خوانند كه هر بهره اي از     

هر پاره اي را از استخوان هم استخوان خوانند و گوشت و پِي و رگ ها را بر همين قياس بايد دانست و ديگر نوع را                         
شد اين را در قياس با آن مركب خوانند و            مفرد با  }037{ خوانند ازبهر آنكه تركيب وي از اندام هاي          اندام مرَكَّبه 

آن را در مقايسه اين مفرد و اِالّ خود هر دو مركب هستند و لكن تركيب اندام هاي مفرَده از اَخالط است و تركيب                         
 . اندام هاي مركب از اندام هاي مفرد مي باشد

نده اند كه هر اندامي از اين اندام ها         خوانده اند و آلي بدان خوا      اعضاء آلي و اين اندام هاي مرَكَّبه را نيز          
، آلت نشستن و    پاهاو  )  سپوختن( را گرفتن و داشتن و كشيدن و فرو كردن           دست هامرَكَّبه آلتي اند فعل را همچون      

، آلت جماع   قضيب، آلت ديدن و      چشم، آلت گواريدن و      معدهخاستن و رفتن و از جاي به جايي و لگد زدن و                
، آلت سخن گفتن و عدد اين اندام ها تورا بگويم همچون عدد اندام هاي مفرَده گفتم تا                 انزبكردن و ادرار كردن و      

 . تورا به ياد داشتن، آسان تر بود
نخست، مغز سر باشد و ديگر چشم و سوم گوش و چهارم دهان و كام و پنجم زبان و ششم حنجره و بر                         

و هفتم حلقوم و هشتم شُش و نهم         )  وچك، لينگوال زبان ك (سر حنجره يكي زبانكي ديگر است نام وي غلصمه            
قلب و دهم ديافراگم و يازدهم الحجاب الفاصل بنصفين و دوازدهم مِري و اين راه گذر  غذا و شراب بود از فم به                         
معده و به فارسي، اين مِري را سرخَه خوانند و اين آن است كه بر درة گوسفند؟؟ است و سيزدهم، معده و معده به                         

 را قعر معده خوانند     }038{قسم است يكي را فم معده خوانند و منفعت و كار وي آرزو كردن  غذا است و ديگر                    دو  
و فعل وي هضم كردن است و چهاردهم روده ها و عدد اين روده ها شش است و هريكي را فعلي است و ياد كنم                         

م، كبد و هيجدهم، زهره و نوزدهم، طحال و         هر يكي را جدا به جدا و پانزدهم، مقعد و شانزدهم، ماساريقا و هفده              
بيستم، كليه و بيست و يكم، مثانه و بيست و دوم، آلت تناسلي مردان يا فَرج در زنان و بيست و سوم، بيضه از                             

و بيست و چهارم، رحم از زنان و اما مردان را اين رحم نيست و خنثي را از قبل آن                     )  تخمدان(مردان و افراد مونث     
 چه آن را مي بينيم كه فرزند نمي آيد، دانستيم كه آن را اين اندام نيست و بيست و پنجم، دست ها و                         ياد نكرديم 

بيست و ششم، پاها و بيست و هفتم پستان زنان و بيست و هشتم، عضله ها و بيست و نهم، بيني و سي ام، پشت و                         
 . پهلوها و سينه و گوشت شكم

ا گفتم و هريك را فعلي است و يا بيشتر از يك فعل و اين اندام ها                اينك عدد اين اندام ها اين است كه تور        
 :را اجزااند از جملة آنها و من ياد كنم به مقدار طاقت و اكنون از اعضاء مفرَده آغاز كنم

 
 اعضاء مفرده

نسان  ا ايزد سبحانَه و تَعالي   زماني كه   .  بدان كه استخوان هاي تن جانوران را شبيه ستون ها است خانه را           
 سه نوع   }039{و حركت طبيعي    .  يكي طبيعي و ديگر ارادي    :  را بيافريد، متحرّك آفريد و حركت بر دو گونه است         



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  15
 

 
 

 . خوانند و اين جاي ياد كردن اين نيستحافظه خوانند و سومي را مربيه خوانند و ديگر را مولدهاست يكي را 
ه برابر اعصاب و عضالت و اوتار است اين حركات           به برابر مفاصل است و نيز گويند ك        حركت ارادي و اما    

و اگر اين حركت به همه تن بودي چون حركت ستون، هيچ مفصل نبايستي بدين استخوان ها و يكي                       .  ارادي
استخوان، بسنده بودي به همه تن و حركت، حركتي بودي كلي، و لكن از قبل آنكه حاجت آيد حيوان را بدان كه                        

اند و جزوي نجنباند به مفاصل آمد اين استخوان ها را تا غرض او تمام شود مثال همچون                    جزوي را از اندام بجنب    
كسي خواهد كه اندامي را به جمله آن اندام بجنباند، گويي يكي استخوانستي و به مفصل كتف بجنباندي بي آنكه                     

 جزوي از حركات جمله     هيچ مفصل ديگر بجنيدي و اين حركت را حركت كلّي خوانند از حركات دست و حركات                 
كند مفصل آرنج را بجنباند و آن مفاصل ديگر را سخت كند تا هيچ               )  دوتاه(باز اگر خواهد تا دست را خم        .  همه تن 

نجنبد و اين را حركت جزوي خوانند هم از آن دست و هم از همه تن از قبل آنكه اين حركت آرنج جزوي است از                          
ست از حركات همه تن و اگر خواهد كه مفصل ساعد بجنباند و               حركات دست و حركات دست به جمله جزوي ا         

هيچ مفصل ديگر نجنباند و هم بدين قياس كه انگشتي را يا مفصلي از مفاصل انگشتان بجنباند و ديگر مفاصل را                      
نجنباند و اگر كسي خواهد كه پاي يكبارگي بجنباند و مفصل ران و ديگر مفاصل نجنباند و اگر خواهد يك مفصل                      

 چون زانو  يا كعب پاي يا انگشتي يا مفصلي بجنباند و آن ديگر مفاصل را نجنباند و اگر خواهد مفاصل                       }040{ا  ر
همه تن را سخت كند تا چون پاره اي تخته را ماننده كند كه هيچ مفصل را نجنباند و اگر خواهد نيمة تن را بجنباند                     

.  و اين دو گونه حركت يكي را كلّي خوانند و ديگري را جزوي              .و نيمه ديگر را نجنباند چنانكه خواست انسان باشد        
چون جمله همه تن را با جمله يكي اندام بجنباند آن را حركت كلّي خوانند و اگر جزوي از تن، بجنباند يا جزوي از                         

زانو و كتف   اندام، آن را حركت جزوي خوانند و هر مفصلي را دو استخوان بايد يا بيش از دو استخوان، چون مفصل                     
كه بيش از دو استخوان آمده است بر اين مفاصل چنانكه ياد كرده آمد و هر مفصلي را بر سر يك استخوان                             

است و آن رتيل بر مانند بادريسه        )  غُندي(است و بر سر استخوان ديگر برآمدگي گوي مانندي           )  مغاكي(حفره اي  
اندر آمده است و باز بر سر اين هر دو استخوان چيزي بر             است و آن مغاكي شبيه حقه و آن بادريسه در آن مغاكي              

 و اين رباط بدان     رباطرويانيده مانند پِي و آن اندام را حس نباشد چه صلب است به غايتِ صالبت، نام اين اندام،                     
ا پيوند  آمده است تا مفصل را استوار دارد تا از جاي نرود شبيه مفصل كمان و پي اي كه استوار كندش كمان گر ت                       

كمان به وقت كشيدن از جاي نرود و باز برابر هر مفصلي اندامي آمده است از گوشت قرمز و از اين رشته اي از پِي                         
 و  وتَر و بر سر اين عضله ها از سوي مفصل اندامي آمده است نام وي                  عضلهو رشته اي از گوشت نام اين اندام         

 بر مفصل برست رشته اي است از عصب تركيب وي و رشته اي                تركيب اين وتر از عصب و عضله و آن رباط كه            
 از رباط بر سر اين عضله پيوسته است و ديگر سر رباط بر سر آن استخوان كه از مفصل، فروسوتر است                         }041{

مثال چنانكه آن عضله كه كتف را بركشد به سوي برسو بر پيلك ؟؟ برنهاده است و وتر اين عضله بر سر استخوان                        
زو برنهاده است و وتر وي بر استخوان ساعد و آن عضله كه پشت دست را جنباند بر ساعد، نهاده است و وتر وي                        با

بر استخوان پشت دست و اين عضله را قوت آن آمده است كه خويشتن اندر كشد و كوتاه كند به سوي اصل                            
 نهاده آمده است بكشد و بجنباند به سوي         خويش تا وتر را بكشد و با خويشتن ببرد و وتر آن استخوان را كه بر وي                

عضله و آن اندام بجنبد بدان سو كه آن عضله نهاده آمده باشد و حال همه مفاصل بدين قياس بايد داشتن و بدين                       
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 جنبان كرد تن هاي انسان ها را و تن هاي همه جانوران را به حركات كلّي و حركات                   ايزد سبحانَه و تَعالي   تدبير  
 . ارك الُله اَحسن الخالِقينفَتَبجزوي، 
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 }041{) في ذكرالعظام(درباره استخوان ها و كيفيت و عدد آنها  : 08باب 
و عدد استخوان ها به شمار دويست و چهل و هشت پاره استخوان است و من بدان اندازه كه تورا به كار                       

 . آيد ياد كنم و از سر آغاز كنم
ي جمجمه خوانند و براين جمجمه پنج درز است يكي بر پيش             نخست كاسة سر است كه وي را به عرب         

نيز هم بروي بايستد و اين درز را به عربي          )  اكليل( بدان جايگاه كه كاله بطيخي بروي بايستد و تاج           }042{ســر  
و به دو كرانة سر، زير جمجمه بر دو پاره استخوان             ]  <[اكليلي خوانند و اين درز بر پيشاني است بر اين صفت              

 و   است آمده است يك پاره سوي راست و يك پاره سوي چپ و ميان اين استخوان ها ناچار درزها                      )تنك(ازك  ن
و بر ميانة جمجمه به     ]  =[اين صفت     القسري خوانند بر  زاين دو استخوان را قسري خوانند به عربي و آن درزها در            

بابزن به معني    نام آن درز سفودي و سفود         .درازاي سر از پيش تا پس سر به دو پاره است و ميان آنها درز است                 
] λ[ حرف الم يوناني و حرف الم يوناني به نوشتن، براين صفت باشد              شبيه به  و بر موخر دِماغ يكي درز است         است

پس سر ميان اين درز كه آن را شبيه به حرف الم خوانند             س و                   و جملة درز همه دِماغ براين صفت باشد       
نام به زير درز اكليلي يكي استخوان است        .   خوانند به عربي و به فارسي چگوده       فاسن است نام آن را      يكي استخوا 

نام آن را به عربي عظام الخد و به فارسي           وي استخوان بيني و به زير قحف به سوي روي دوپاره استخوان است               
 و  فك زبرين حي االعلي و به فارسي       و زير اين دو استخوان يك پاره استخوان است نام آن را ل             استخوان هاي رخ 

   استخوان و دندان يكي استخوان است به دو پاره            اين}  043{  برين و زير  ز دندان هاي    باشد ربه اين استخوان ها ب
سفل و به فارسي فك زيرين و اين استخوان به دو پاره است و ميان زنخدان بر درزي است و اين                      نام وي لحي اال   

ست به سوي سر و يكي كژي است وي را و از جمجمه سر يكي سوراخ است چون حلقه و                     استخوان را باز گشتن ا    
 يكي سوي راست و يكي       وجود دارد   زفرين و دو    زفرين،آن كژي فك زيرين به آن حلقه اندر افتد نام آن حلقه               

  .فك زبرين، بيرون نيفتد و آن حلقه آن را نگاه داردباز فراز رود سوي چپ تا چون دهان باز رود 
، نام آنها   پايين دو از باال و دو از         پيشين و از باال سي و دو دندان است چهار             پايينو عدد دندان ها از      

 و اين را ازبهر آن ثنايا خوانده  اند كه         ثنايا به پهلوي اين قواطع نام آنها        پايين و چهار ديگر دو از باال و دو از           قواطع
و نيز  كواسر   نام آنها    پايينديگر است دو از باال و دو از           ثنايا چهار دندان  يار بوند قواطع را به فعل و به پهلوي اين           

خوانندشان و به فارسي اشره و بيست دندان ديگر است ده از زير و ده از باال پنج از سوي راست و پنج             )  نيش(انياب  
 و دو   )آسيا  (اي خاييدن از سوي چپ نام اين دندان ها به عربي اضراس و طواحن خوانندش نيز و به فارسي دندان ه                 

 و دو استخوان زير جمجمه نام آنها حجاج و به فارسي              ااستخوان باشد از زير جمجمه پس گوش نام آنها خوشش          
استخوان ابرو خوانند و اين جاي كه سوراخ گوش به وي است دو استخوان است به عربي آن را عظام الحجري                         

 و جمجمه را ديگر و بعضي از         }044{ان ها را ديگر داشته اند      اين استخو  ، تشريح صاحبان علم خوانند و بعضي از     
 . جمجمه داشته اند

سوراخ چيزي فرود آيد هم از گوهر دِماغ نام اين           و از پس جمجمه يكي سوراخ است كه از مغز سر بدان            
 چيز به زبان تازي، نخاع و مثل دِماغ چون جوي كه از حوض بيرون آيد 
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  و ياد كنم بدان جايگاه كه اعصاب را ياد كنم و هفت جفت عصب خيزد از دِماغ
 نام اين مهرها به عربي خرزات،  و به زير اين سوراخ كه از جمجمه است بيست و چهار پاره مهره است 

 خوانند و معتدل    )خرزات العنق (مهره هاي گردني   هفت مهره برگردن از جملة اين بيست و چهار كه آن را             
 كه شش آيد و     باشده بعضي از انسان ها اين مهره و بدين سبب گردن دراز آيد و                كه هشت آيد ب    باشد و   استاين  

 بدين سبب كه كوتاه آيد 
 ) مهره هاي پشتي (باشدرا ) دنده(و دوازده مهره استخوان پهلو 

نيست و اين پنج مهره را به عربي خرزات القطن         )  دنده(و پنج مهره آن جاي را كه بر آنها استخوان پهلو             
 ) مهره هاي كمري(خوانند 

و به زير اين مهره ها يكي استخوان است پهن و آن را به به فارسي استخوان پهناگاه؟؟ خوانند و به عربي                     
 جز خوانند و اين استخوان سه پاره است و هر پاره اي را يكي سوراخ هم چون مهره ها را ظام العِعِ

و به عربي   )  دمجةكون(دنبالچه  رسي استخوان   و به زير اين عظام العجز يكي استخوان است نام او به فا             
ص و اين استخوان نيز به سه پاره است و ميان او سوراخ همچون مهره ها و براين مهره ها و بدين                          عظم العصعِ

 سوراخهااند دو از اندرون شكم و دو از بيرون سوي پشت و از هر مهره اي دو جفت                       دنبالچه و   خاجياستخوان  
استخوان ها اعصاب اين   درون و يك جفت از بيرون تا اندام ها را حس و حركت دهند اين               اناز  بيرون آيد يك جفت     

  }045{. كه ياد كرديم از سوي پشت بود
 و به عربي    )چنبر  (كرَ نام آن را به فارسي استخوان آخُ        استو از سوي  پيش از زير گلو دو استخوان             

 عظام الترقوه خوانند 
خوانند و  )  جناغ سينه (وان هاي سينه است كه آن را به عربي عظام القص          و به زير اين عظام الترقوه استخ      

 اين قص هفت پاره است  
است دوازده از يك روي و دوازده از يك روي و هفت پاره              )  دنده(و باز بيست و چهار پاره استخوان پهلو         

است و ميان هر استخواني از      از چپ و هفت پاره از راست و اين استخوان هاي پهلو به استخوان هاي سينه پيوسته                 
پنج از راست   )  دنده(آن پهلو و از آن سينه يكي استخوان است نرم نام او به عربي غضروف و ده پاره استخوان پهلو                     

دنده هاي   (و پنج از چپ ناپيوسته است بر سينه نام آنها به فارسي استخوان هاي كژك و به عربي اضالع الخلف                      
  )پشتي

ست استخوان پهناگاه بر دو استخوان است به فارسي نام وي استخوان تهيگاه و               و از روي چپ و روي را      
 به عربي عظام الخاصره 

  )استخوان عانه ( زهار يكي استخوان است پهن نام وي به عربي عظم العانهيو باال
  كتف پشت دو استخوان است به فارسي نام او بيل و به عربي يو باال

يند و بر سر اين سه استخوان يكي         آه و سر استخوان بازو هر سه گرد          ترقواستخوان   سر   او سر كتف ب   
استخوان است نام اين استخوان منقارالغراب و به فارسي چشمة سر كتف چنان كه چشمه سر زانو خواني و به                         

 . فارسي عروس كش
 و به هر دستي يكي استخوان است زير كتف نام وي استخوان بازو 
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  يكي استخوان است نام وي استخوان ساعد و از زير اين استخوان بازو
 و بردفسيده بر استخوان ساعد بر        نازگ استخوان ساعد يكي استخوان است پهن و           }046{و زير اين    

 حلقه  ة كردار نيم  برشته  برگذ و اين استخوان را سوي آرنج يكي فزوني است و بر استخوان بازو               ؟؟كردار زخمة بربط  
ست يعني جويي بر كردار چرخ چاه نام آن جويچه به زبان تازي بكره و نام اين                   و استخوان بازو را يكي جويچه ا       

افزوني كه بدين جويچه اندر افتاده باشد كه بر كردار نيمة حلقه است به زبان تازي مرفق و اين استخوان تنك را                        
زوني است هم   سوي كف دست يكي افزوني ديگر است نام وي به زبان تازي كوع و بر استخوان ساعد نيز يكي ف                    

به سوي كف دست نام وي به عربي كرسوع و ميان كف دست و ميان كوع و كرسوع هشت پاره استخوان است                         
يك به ديگر دفسيده نام آنها به عربي عظام الرسغ و زير عظام الرسغ چهار پاره استخوان است باريك و دراز ونام                        

المشط و از زير عظام الرسغ يكي استخوان است دراز           آنها به زبان فارسي شانة پشت دست و به زبان تازي عظام              
نام وي به زبان فارسي پنج انگشت بزرگ و به زبان فارسي سالميات اِالّ بهام گويند و اين سالميات به هر انگشتي                      

و باز از زير مهره هاي شتمازه؟؟به هر مهره اي يكي           .سه پاره استخوان است به زبان فارسي پنج انگشتان گويند           
ان است چن ميخچه نام آنها سناسن و باز استخوان پهناگاه را به سوي ران يكي مغاكي است نام وي حق                       استخو

خد نام سر   فالورك و بدين مغاكي اندر يكي استخوان است سر وي گرد نام به عربي رمان ت الفخد؟؟ و اين رمانت ال                    
ران خوانند نيز از مانند كه وي به قلم و           و به فارسي استخوان ران خوانند و قلم          }  047{اين استخوان ران باشد     

اين استخوان را يكي مغاكي است به سوي زانو ماننده چرخ گرمابه و زير آن استخوان ران يكي استخوان ديگر                        
 اين استخوان به غروچه و از زير اين         به علّت شباهت   ساق   ؟؟است نام وي به عربي عظم الساق و به فارسي غروچه          

نام وي عين الركبه    )  نهنبني(سرپوشي  م ران و غروچة ساق يكي استخوان است پهن چون           هردو استخوان يعني قل   
به عربي و به فارسي چشمة زانو و اين غروچه  ساق را يك سر سوي چشمة زانو است و ديگر سر سوي كعب و                            

ميانه كعب را از يك سر سوي پاشنه و ديگر سر سوي غروچة ساق و اين سر كه غروچه ساق است راست است و                         
هم چون چرخ گرمابه و باز اين سر كه سوي پاشنه است كژ باشد سر اندر آورده و ميانه گاه وي هم چون چرخ                            
گرمابه و كعب را اين جانب كه بيرون تر است كه آن را جانب وحشي خوانند مقبب است و اين جانب كه به سؤ                           

اكي ديگر است و مخرج  اوتار از آن          غ اندر م  اندرون است كه آن را جانب انسي خوانند مقعر است و بدين تقعير               
 است بر كعب بيش از آن كه بر مفاصل ديگر و اين بدان است كه اين استخوان                      همغاكي است و بسيار وتر آمد      

كعب خرد است و با بسيار جنبش و اگر اين اوتار و رباطات نبود طاقت نيابد و به زير كعب سه پاره  استخوان است                          
 بردفسيد است بر يك ديگر و رباط بسيار كرد اندر گرد اين               }048{ن تازي و اين استخوان ها       نام او رسغ به زبا    

استخوان ها آمده تا آنها را استوار دارد واين استخوان هاي بسيارند به عدد و به مقدار حاجت شكل كعب تا آن زوايد                      
برابر استخوان هاي رسغ و سمسماني يكي      نام اين استخوان سمسماني است به زبان تازي و            كعب به آنها اندر آيد و     

 نام وي عظام الزورقي به علت شباهت اين استخوان به زورق و از سوي زير                 پاياستخوان آمده است سوي پشت      
اين استخوان پاشنه نيز چند پاره است و به اوتار             نيز يكي استخوان است نام وي عظم العقب و به فارسي پاشنه و             

 اين عظم زورقي به سوي انگشتان پاي چهار پاره استخوان است نام آنها به فارسي پنج                  بسيار استوار كرده و بيش    
هلو عظام المشط است بر عظم      پانگشتان و به عربي سالميات و انگشت نر را دو بيخ ظاهر است و يكي بيخ به                     
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  .الزروقي نهاده و ديگر از ديگر سو است
ه آمد و آن ديگر استخوان ها  را سمساني خوانده اند تا           اينك عدد استخوان ها بدين قياس است كه ياد كرد        

بدين صفت دويست و چهل و هشت پاره استخوان تمام شود و من آن استخوان ها كه دانستن آنها ضروري نيست                     
 زبان  }  049{ياد نكردم چه آن استخوان ها كه اصل قلب بر وي نهاده آمده است و آن استخوان ها كه اندر زير                       

نگاه كن تا تو را علم اين استخوان ها حاصل شود و عدد               ن؟؟ريايا اگر خواهي تا ببيني به زبان سر ب         است چون لوب  
بايد كردن و هرچه من به يك دست و به يك پاي اندر ياد كردم به دو دست و به دو پاي بايد گرفتن تا عدد وي                             

 .         ار طاقت به مقدآنهااكنون ياد كنم اعصاب و عدد . دويست و چهل و هشت تمام شود
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 }049{) القول في االعصاب(درباره پِي ها و انواع وعدد و منابت آنها  : 09باب 
يك گونه را حس باشد و حركت نبود و ديگر گونه را حركت باشد و سومين گونه                 :  اعصاب سه گونه باشد     

 . را نه حس باشد و نه حركت و هر سه گونه به صورت مانند بوند
 به آنها حس باشد و حركت نبود و يا اندكي  بود، حركت آن اعصاب نرم باشد يعني لين                    اما آن اعصاب كه   

 و 
آن اعصابي كه به آنها حركت باشد و حس نبود يا اندكي باشد حس آن اعصاب صلب است يعني سخت                     

 و نقصان حس از اين اعصاب از جهت صالبت آنها باشد و 
 آن اعصاب اند كه بر مفاصل اند نظير پيوندهايي كه آنها را      آن اعصاب كه به آنها نه حس باشد و نه حركت          

 . به عربي رباطات خوانند
اما آن اعصاب كه به آنها حس باشد و حركت نبود            .  رستن اين سه گونه عصب از سه جاي مختلف بود          

 دِماغ باشد يا از     }050{مبداء آنها از مقدم دِماغ باشد و آن كه به آنها حركت باشد و حس نبود مبدا آنها از موخر                       
نخاع يعني پشت مازه و اين آن چيزي باشد سفيد كه به ميان مهره هاي پشت باشد و منبت رباط از استخوان باشد                       
چنان كه از يكي استخوان برخيزد و به ديگر استخوان برويد تا آن پيوند را استوار دارد و آن را رباط از بهر اين                             

ه به وي حس باشد و حركت نبود كه آن را وتر خوانند از موخر دِماغ باشد يعني                   خوانده اند و اما  منبت آن عصب ك       
گفته اند كه آن عضله باشد چنان كه ياد كرده آمد   )  عده اي(مهرة پسين از مغز سر براي بيشتر از استادان و گوشه اي            

 عصب كه از دِماغ باشد منشاء       به باب عضله ها و گوشه اي مردمان گفته اند كه اين وتر مركب باشد از رباط و از آن                 
وي يا از نخاع و به حسب اين قول وتر را هم حس باشد و هم قوت حركت به برابر تركيب وي و اين قول درست                           
. تر است اما حس از آن اعصاب باشد كه منشاء وي از دِماغ باشد و حركت بدين اعصاب باشد كه نام وي وتر است                        

حركت، پس پديد آمد كه منفعت اعصاب سه گونه باشد يكي حس باشد و ديگر                 و اما رباط را نه حس باشد و نه           
و صورت اعصاب به ديدار جسمي ماننده است          .  حركت و سومي استوار داشتن مفصلها چنان كه ياد كرده آمد             

خيزران را و خيزران جسمي باشد دراز و صلب و آن را مجاري نبود ظاهر يعني محسوس ولكن به طبع وي مجاري                      
باشد ناپيدا و باز آن عصب كه از دِماغ به سوي چشم آيد كه آن را عصب مجوف خوانند و چشم را حس ديدار دهد                         

051  {حفره اين عصب به حس پيدا باشد و ديگر اعصاب را حفره پيدا نبود ولكن به طبع مجوف بوند و اين اجواف                     
ب باشد به سوي اندام ها تا اندام ها را حس دهد          معقول بوند نه محسوس چراكه گذر روح نفساني از دِماغ به اعصا           }  

و از دِماغ و نخاع اعصاب رويد جفت جفت من همه ياد كنم و نخست آن ازواج گويم كه از دِماغ باشد                         .  و حركت 
هفت جفت عصب خيزد از دِماغ، نخست از مقدم دِماغ يك جفت عصب خيزد مجوف و يك تار از اين                     .  منشاء وي 

 ديگر تار به چشم ديگر و پيش از آن كه به چشم ها آيد و هنوز به جمجمه اندر باشد هر                     عصب به يكي چشم آيد و     
دو عصب يك بار ديگر بر آميزد و هر دو حفره يكي شود هر دو عصب را و ديگربار از يكديگر جدا شوند و از                               

را حس بصر بدين    جمجمه بيرون آيند و يكي به يكي چشم آيد و يكي به ديگر چشم چنان كه ياد كرديم و چشم                      
اعصاب  باشد و از پس  اين جفت عصب يك جفت عصب خيزد ديگر و به سوي چشم آيد و اين عصب مجوف                           
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نبود و چشم را حركت دهد و بداردش تا بيرون نيفتد و اين جفت عصب از مغاكي استخوان چشم بيرون آيد و                           
 پس جفت دوم خيزد منشاء وي و به          بپراكند به عضله هاي چشم تا چشم را حس و حركت دهد و جفت سوم از                 

سوي زبان آيد و زبان را حس دهد و حركت و بعضي از اين زوج ثالث باز گردد و برآميزد به زوج چهارم كه از دِماغ                          
و اين جاها را حس دهد      )  بحنك(خيزد و  اين زوج رابع از دِماغ خيزد از پس زوج ثالث و بر وي فرود آيد و به چانه                      

 زوج سوم كه به زوج چهارم برآميزد به چهار پاره گردد يك بهره به وي آيد و بهرة ديگر فرود                      و حركت و آن قسم    
 ديافراگم و آن جايگاه را حس دهد و حركت  و باز اين زوج چهارم خاصه حنك را                      }052  {آيد به سينه از فرود    

را حس شنوايي دهد و آن      حس دهد و حركت و زوج پنجم به دو پاره گردد بهرة اول از سوي گوش آيد و گوش                      
بهرة دوم سوي رخ آيد و رخ را حس و حركت دهد و زوج ششم به سوي حلق آيد و زبان و يك بهره از اين زوج                             

و آنجا بهر هاي بسيار      به سوي آن عضله ها آيد كه فك را بجنباند و ديگر بهره از اين زوج ششم سوي گردن آيد                    
 حركت و يك بهرة ديگر هم از اين زوج تمام تر سوي سينه فرود آيد                شود و گردن را و آن جايگاها را حس دهد و          

و سوي معده و امعاء و اين جايها را حس دهد و  حركت و يك بهره از  اين  بهرة آخرين به سوي گلو باز گردد و                               
 سوي   تشريح العصب الراجع الي فوق خوانند و اين عصب بخشيده شود  به بهره هاي بسيار، بعضي به                  علمايآن را   

حنجره آيد و آن را حس و حركت دهد و بعضي به سوي قلب فرود آيد و آن را حس دهد و بعضي به مِري آيد و                             
و بعضي از و به سوي طحال رود و به سوي كبد و پيوسته شود بدان بهرة زوج ثالث و همه                        ]  Cardia[فم معده   

شا از پس همة ازواج باشد به نزد يكي مهرة گردن و            احشاء را حس دهد يعني امعاء را و كليه ها را و  زوج سابع را من               
به دو قسم شود يك قسم به سوي زبان آيد و يك قسم ديگر به سوي حنجره و كام و آن جايگاه را حس دهد و                            

و دنده ها و مهره هاي كمري      و   مهره هاي گردني اكنون آغاز كنم آن اعصاب كه از نخاع آيد و از            .  حنجره را حركت  
 گفته بوديم به باب استخوان ها كه مهره گردن هفت مهره است و مهرة پشت               دنبالچه گاه و استخوان    استخوان  پهنا 

 و چهار باشد و       پنج مهره باشد و جملة اين مهره ها بيست          }053{و پهلو دوازده مهره باشد و مهرة تهي گاه            
ه به برابر گرد آمدن آن مهره با          است و از هر مهر     مفصلاستخوان پهناگاه سه مهره باشد و دنبالچه هم چنين سه           

مهرة ديگر يك جفت عصب رويد جملة اين مهره ها با جملة عظم العجز كه آن را استخوان پهناگاه خوانند و                          
كه آن را تهي گاه     كمري    و چهار مهره هاي گردن و آن پشت و مهره هاي           سي مهره باشد بيست    استخوان دنبالچه 

 اين همه سي مهره باشد پس جملة آن ازواج عصب كه از اين                دنبالچهمهره  خوانند و سه مهره عظم العجز و سه         
مهره ها رويد يك زوج به سوي راست رود و ديگر زوج به سوي چپ تا آن اندام ها را كه زير آنها است حس و                             
حركت دهند و آن عصب فرد كه آن را يار نيست كه از سر استخوان دنبالچه آمده است به سوي آلت تناسلي و                           

زوج نخستين  .  ِان شاءاهللا َتعالي  ،   اكنون ياد كنم هر زوجي را  جدا به جدا         .  مقعد و اين جايها را حس و حركت دهد        
از مهرة نخستين رويد و سوي عضله هاي سر رود و سر را حس دهد و زوج دوم از مهرة دوم خيزد و به سوي                              

 حركت ارادي كه ميان دو كتف است و زوج           پوست سر رود و بعضي به سوي رخ رود و اين جايها را حس دهد و                 
سومي بيرون آيد از گرد آمدن مهره سوم و به دو قسم شود و بعضي برود بدان عضله ها كه رخ را بجنباند و بعضي                         

 از اين زوج به ميان      }054{بپراكند اندر آن عضله كه ميان دو كتف است و زوج چهارم به سوي رخ آيد و بعضي                    
 و  يها را حس دهد و حركت و مخرج اين زوج از ميان مهرة سوم باشد و ميان مهرة چهارم                    دو كتف آيد و اين جا     

 به سوي سينه آيد به برابر ميان دو كتف و آن جايها را حس دهد و زوج پنجم                       بعضي از اين اقسام زوج چهارم      
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 دهد  و    حسسر را   منشاء وي از ميان مهرة چهارم باشد و ميان مهرة پنجم و به سوي گردن آيد و گردن را و                         
حركت ارادي و بعضي به حجاب فرود آيد و بعضي به كتف آيد و اين جايها را حس دهد و حركت و زوج ششم                            
منشاء وي از ميان مهرة پنجم آيد و ميان مهرة ششم و اين آن جايگاه باشد كه اين مهره ها يك بار ديگر پيوسته                         

 باشد و زوج هشتم از ميان مهرة هفتم و هشتم باشد و آخر                گردد و منشاء زوج هفتم از ميان مهرة هفتم و ششم           
مهره ها گردن تا اين جا باشد و اين اعصاب كه ياد كرده آمد بعضي به سوي سر رود و بعضي به سوي حجاب و                           

 زوج هشتم كه آن را به سوي        مگر  ،بعضي به سوي كتف و بازو و ذراع تا اين جايها را حس دهند و حركت ارادي                 
 يعني گرد آمدن مهرة نهم و مهرة هشتم باشد و اين زوج             )ملتقا(محل تالقي    چون زوج هشتم از ميان       حجاب نيايد 

هشتم  همه به ذراع آيد و كف دست و انگشتان و زوج نهم از ميان گرد آمدن مهرة نهم باشد تا مهرة هشتم و اين                          
 پهلو تا آنها را حس و حركت ارادي دهد          يااول مهره ها پشت باشد و اين زوج به سوي دنده ها آيد يعني استخوان ه            

كتف آيد  و اين جايها را حس دهد و حركت ارادي و هر جاي كه مي گويم                 پشت آيد و بعضي سوي      و بعضي سوي    
 زوج نهم از گرد آمدن مهرة       }055{كه آن جايها را حس دهد و حركت عضالت مي خواهم كه بدان جايها آيد و                

رستن وي و به سوي اين عضالت آيد كه ميان استخوان هاي پهلو ها است و                 دهم و نهم باشد منشاء وي يعني         
بعضي به سوي سينه رود و به سوي عضله هاي گوشت شكم و بعضي به سوي پشت رود و كتف و بازو وآن ازواج                        
ديگر يعني يازدهم و دوازدهم و سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم و هفدهم و هجدهم تا نوزدهم منشاء                      

نيز بر   كمري   ديگر و اين آخر مهره هاي پشت باشد و پنج مهرة           با يك اين ازواج از گرد آمدن هر دو مهره باشد            
همين قياس باشد و اين جايها را حس و حركت ارادي دهند يعني آن عضالت كه بر پوست شكم باشد و بر سينه و               

 و چهارم كه آخر      پيوسته شود با زوج بيست    بر پشت و بر پوست پشت و سه زوج از از استخوان پهناگاه بيايد و                   
 مفصل زانو و    مفصل و بيش برابر مثانه و ساق و انگشتان پاي و            باسنن آيد و    ا است و به سوي ر     كمري  يمهره ها

كعب و اين جايها را حس دهند و حركت ارادي، اما آن سه زوج كه از دنبالچه آيند و آن يكي عصب فرد كه كه از                           
ه آمده است اين همه آنند كه عضالت مقعد را و عضالت آلت تناسلي و مثانه را و عضالت                      سر استخوان دنبالچ  

 . رحم را اين جايها حس دهند و حركت ارادي
 ياد كرده آمد عدد اعصاب و منافع وي به مقدار طاقت و يافتن توفيق و بسيار منفعت كند شناختن                      اينك

د كه  رنداپنان  چكسي  هرصورت استخوان و    ت كند شناختن    مخارج اعصاب به وقت معالجه و همچنين بسيار منفع        
 كند چه مردمان از دشواري شناختن اين اندامها گريختند كه           اشتباهمنفعت نبود شناختن اين اندام ها        }056{بسيار  

 ست چنان كه گفته  ه ا وردآياد نكرده اند آن را  و اما جالينوس بسيار وصيت مي كند به شناختن تشريح و يكي مثال                    
 و آن حال كه تن درستي به وي باشد         اشد معلوم نب  به وي باشد  درستي   تنه  است بيماري شناخته نيايد تا آن حال ك       

دانستن پس  .  از اعتدال مزاج اندامهاي مفرَده باشد و اعتدال هيئت اندام هاي مرَكَّبه و سوم پيوستگي همه تن                    
، دانستن بيماري و مركبه و مزاج ايشان و هيئت ايشان و             دانستن اين حاالت باشد يعني اعضاء مفرَده       ،تن درستي

اعضاي مركب  هيئت  و ديگر شناختن بدي     شناختن ضد اين حال باشد يعني شناختن مزاج نامعتدل اعضاي مفرده             
 و شكافتن   دررفتگي مفصل خوانند چون شكستگي استخوان و        را و سوم شناختن آن حال كه آن را تفرق االتصال          

وشت و گسستن رگ و بريده گشتن اعصاب پس چون حاالت بدين صفت باشد كه مزاج اعضاء                 پوست و جراحت گ   
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ني معتدل و همه تن     يعت اندام هاي مركب هياتي باشد طبيعي       ئمفرَده معتدل باشد به برابر حاجت هر اندامي و هي          
 . خوانند تن درستي اين حال را ، طبيعياي و راست بر مجرباشد همه افعال اين كس تمام وپيوسته 

تا چون از جاي برود چنان كه اندام هاي مفرَده را مزاج بگردد يا هيات              پس فريضه آيد دانستن تن درستي      
 از هيئت طبيعي بگردد يا تفرق االتصال افتد تا بدين سبب افعال اندام هاي وي باطل شود يا نقصان                 هاندام هاي مركب 

از اين باب و به     كنم  اكنون بسنده   .   خوانند بيماري وي چنين    اين كس را حال تن درست    }057{  پذيرد يا تباه گردد   
   .  ِان شاءاهللا عزو جل عدد عضله ها و منافع آنها بازگردم
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 }057{) القول في العضالت(درباره ماهيچه ها و عدد آنها  : 10باب 
مع عضله جسمي باشد از گوشت قرمز و از عصب مركب چنان كه گويي تار هاي بسيار به يك جاي ج                     

كردند چون ريسماني يك تار از گوشت قرمز و يك تار از عصب و عصب چون نزديك باشد به دِماغ و به نخاع نرم                        
باشد باز هرچند دورتر گردد از نخاع و از دِماغ صلب تر گردد تا چون به عضله برسد تمام صلب گردد و باز انقسام                          

 تا آن گوشت نيز انقسام پذيرد به اقسام و هر دو برآميزند                گوشت قرمز آفريد   ايزد تعالي   پذيرد به اقسام بسيار و    
 از گوشت تا    رشته اياز عصب و    )  شظيتي؟؟(رشته اي   گوشت چنان كه    يي از عصب با قسمت هايي از     يعني قسمت ها 

از تركيب آميزش آنها جسمي پديد آيد نام وي عضله و چون حيوان خواهد كه اندامي را حركت ارادي آرد بجنبد با                       
058{  )؟؟انقالص(رهايي  دة آن عصب كه از دِماغ آمده است يا از نخاع كوتاه تر كنند خويشتن را و عضله را نيز                     ارا
دِماغ يا به سوي نخاع و از اين اعصاب كه بر اين عضله آمد و               رود به سوي     گردد و به زير      )ندغُ(منقبض  و    افتد }

گوشت قرمز جدا گردد و از پيوند استخوان رباط خيزد و           با گوشت آميخته شده است و عضله گشته باز ديگر راه از              
ديگر برآميزد و از ميان آنها      با يك آن رباط اقسام پذيرد و اين عصب كه از عضله جدا گشته است انقسام پذيرد و                    

 و به كرانة آن    به حركت درآورد  جسمي آيد صلب نام او وتر و اين  وتر برود تا آن استخوان كه آن را مي خواهد                       
تا حركت آن اندام    كشد  تخوان پيوندد تا چون عضله خويشتن كوتاه كند اين وتر آن استخوان را سوي عضله                   اس

تمام شود بدين صفت و حركت مفاصل بدين صفت باشد اگر عضله بر بازو  باشد وتر بر استخوان ساعد باشد و اگر                       
د وتر بر استخوان ساق باشد و اگر عضله بر          عضله بر كتف باشد وتر بر استخوان بازو باشد و اگر عضله بر ران باش               

رخ كون باشد وتر بر استخوان ران باشد وآن ديگر عضله ها بر همين قياس بايد شناختن و عضله را شمار نتوان                         
كردن به حقيقت ولكن جالينوس مي گويد آن مقدار كه من شمار توانستن كردن پانصد و بيست ونه عضله آمد كه                     

آن اندام را   يا بسيار عضله بجنبانند     ه بزرگ تر باشد آن عضله كه آن را جنباند بزرگ تر باشد            بشمردم و هر اندامي ك    
 خيزد يا وترهاي بسيار و نيز اندامي كه خرداست عضلة وي خرد است اما آن                      كرانة هر عضله اي يك وتر      و از 

آن تر نيست و اين      و را   نيست و بسيار عضله است كه آن        }059{ وتر   دارايعضله ها كه پلك چشم را جنباند         
 باشد كه گوشت ها را بجنباند نه مفاصل را يا دهانة مثانه را سخت دارد يا سوراخ مقعد را يا لب ها را يا                             هاعضله

گوشت رخ را بجنباند و هر عضله اي را شكلي باشد موافق آن جاي كه آن را مي جنباند و منفعت عضله جنبانيدن                       
و هر اندامي كه كه آن را حركات مختلف است به برابر آن                خداي جل جالله ان  است و آوردن حركت ارادي به فرم      

حركات عضله ها آمده است و هر اندامي را چهار حركت باشد يكي باال سو و ديگر فرو سو سومين از راست و                            
حركت كند آن   چهارم از چپ آن اندام، به برابر هر حركتي عضله اي واجب كنديا عضله ها بسيار تا از هر كدام جهت                    

هم بر بازو از سوي زير حركت خويش به جاي ماند و باز چون دست راست خواهد                          عضله كه برابر وي است       
شد اين عضله كه بر پيش بازو است حركت خويش به جاي            كگشتن آن عضله كه بر بازو است سوي زير خويش ب          

 دست سخت گردد و راست بايستد        ماند تا دست راست گردد و چون هر دو عضله به يك جاي خويشتن بكشد                 
 كه چند گونه حركت است و برابر هر         ستيد نگري بااكنون به حركات ارادي     .  چنان چون به وقت كمان كشيدن بود      

زير و يكي     }060{   كه سر را چند گونه حركت است يكي سوي          نگريستاكنون  بايد   .  حركتي عضله ها واجب كند   
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ت گردانيدن سر و حركت پوست پيشاني و حركت ابرو و حركت             و سوي راست و سوي چپ و حرك        )  بر(سوي رو   
چشم ها و حركت پلك هاي چشم و حركت گوشت رخ و حركت لب ها و زبان و حركت فك تحتاني و چانه و                           
حركت گلو و حركت حنجره بالوان و حركات مري به فرو بردن غذا و قي كردن و حركت دم زدن و حركت پشت                         

ست و حركت سينه و حركت پوست شكم و حركت ساعد و حركت بازو و حركت                  از پيش و سپس و به چپ و را         
كتف و حركات انگشتان دست از جهات مختلف و حركت آلت تناسلي و حركت لب هاي مقعد و رحم و حركت ران                      
و ساق و كعب به حركت هاي مختلف و حركات انگشتان پا به چندين گونه و هر حركتي را از اين حركات، ناچار                         

 . اي بايد بس عضالت بسيارعضله 
جالينوس كتابي نوشته است به حركات معتاض يعني حركاتي كه بتوان صفت كردن آن حركت را چون                   
سكندر زدن و به كزدمك؟؟ رفتن و الوان حركت كشتي گرفتن كه بتوان صفت كردن و آن حركات كه بازيگران                      

ت و بدين مقدار بسنده باشد چون دانسته آمد كه           كنند سوار و پياده و الزمة اين همه حركات، وجود عضالت اس             
 .مراد من چيست

. اكنون آن عضله ها را كه جالينوس شماره كرده است من نيز بشمارم بي آنكه مرا مشاهدت افتاده باشد                    
چهل و پنج عضله است از او بيست و چهار عضله براي جنبانيدن                 )  بر وي بر  (گوييم كه صورت انسان داراي       

از اين . ها و دوازده عضله براي جنبانيدن فك و چانه و نه عضله براي جنبانيدن جاهاي ديگر صورت              چشم ها و پلك   
جنبانيدن پوست پيشاني و دو عضله جنبانيدن سر بيني و دو عضله                براي  يكي عضله دراز     عضله    }061{نه  

  . دو عضله جنبانيدن رخ رادو عضله جنبانيدن لب زيرين را به سوي زير وو  باالبرين را به سوي زجنبانيدن لب 
و سه عضله است لختي آن است كه بجنباند سر را              را بيست   گردنو اما آن عضله ها كه سر را بجنباند و          

 بجنبد  يكبارگيسوي پيش و لختي بجنباند سوي پس و لختي سوي راست و لختي سوي چپ و اگر همه عضله ها                    
  .ر راست بماندسر را بگرداند گرد و اگر همه از حركت بايستد س

و .   و دو عضله آن است كه حلق را و حنجره را بجنباند             اما هفت عضله آن است كه زبان را بجنباند و سي          
هر كتفي را هفت عضله است كه بجنباند جنبانيدن گوناگون و سيزده عضله آمده است هر بازوي را تا آن را                            

 باز كشند تا    )ذراع(دست را از آرنج به پايين        است تا   بازو آمده   پشت  د و چهار عضله بر       نگوناگون ده حركت هاي  
  راست گردد ،دست

و هفده عضله بر هر ساعدي نهاده آمده است بر پشت ساعد و هفده  عضله بر روي ساعد تا كف را                           
گوناگون حركت دهد لختي به سوي اندرون كف و لختي به سوي بيرون كف و لختي حركت دهندش تا به سوي                      

لختي مشت را گرد كند و انگشتان را و  لختي كف را باز كند و انگشتان را به سوي راست و                          و انگشت خرد بجنبد  
 .به سوي چپ و به سوي انگشت نر و انگشت خردك برد

 و   و هفده عضله جنبانيدن سينه را و دم زدن را تا لختي سينه باز كند و لختي فراز كند و چهل                       }062{
گوناگون دهند و هشت عضله نهاده آمده است بر پوست          حركات   پشت را    هشت عضله بر پشت نهاده آمده است تا       

شكم از استخوان سينه تا استخوان عانه لختي به درازاي تن و لختي به پهنا و لختي به اوريب تا پوست شكم را                          
ا را و   اندر آمدن و مانندة اين و نيز ياري دهند حركات ديگر اندام ه             گرد  د از فشاردن و      نگوناگون ده حركت هاي  

 مثانه تا بول را نگاه دارد       ي و يكي عضله بر گلو     آلت تناسلي  نهاده آمده است و چهار عضله بر         بيضهچهار عضله بر    
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و شش     و بيست    و چهار عضله بر سر مقعد تا نگاه دارد تا مدفوع بدون اراده بيرون نيايد                بيرون نيايد بدون اراده   تا  
 جنبانيدن ساق و بيست   ن و بيست عضله نهاده آمده است بر ران براي           بر باسن براي جنبانيدن را    عضله آمده است    

 و پنج عضله بر       و پنج عضله جنبانيدن پاشنه و بعضي از اين جنبانيدن انگشتان پاي را نهاده آمده است اين بيست                  
شنه و پشت پاي     و دو عضله نهاده  آمده است بر پا          ساق تا اين اندام ها را حركت ارادي دهند كه ياد كرديم و بيست            

    توفيق خداي  شمار عضله ها كه ياد كردم بهبوداين . تا انگشتان را حركت دهند ارادي
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 }063{ )في ذكرالعروق الغيرالضوارب(درباره رگ هاي ناجهنده و اعداد آنها : 11باب 
ند و كبد    اين همه رگ هاي ناجهنده همه از كبد روي        ،اكنون مشغول شويم به ياد كردن رگ هاي ناجهنده        

را دو جانب است يكي جانب، سوي معده و يكي جانب سوي روده ها و اين جانب چون كاسه است كه به عربي آن                        
 خوانند و ديگر جانب سوي حجاب است و كوژ است ماننده سپر درقه و به عربي اين جانب را                            مقعرالكبدرا  

 و اين رگ به دو قسم       عِرقُ الطالِعخيزد نام آن رگ      خوانند و از تنة كبد به سوي اين حدبه يكي رگ              حدبت الكَبِد
 اين قسم زيرين و يكي ديگر        ،تر به سوي اندام هاي زيرين آيد تا اين اندام ها را غذا دهد              تنومندشود يك قسم    

نصفين و  ه   ب ديافراگم برود تا    باالييو اين قسم    .  باريك تر سوي اندام هاي زبرين رود تا اين اندام ها را غذا دهد            
 به شاخه هاي بسياري تقسيم شوند،      را غذا دهد و باز از حجاب بگذرند و آنگاه               آناكنده گردد به ديافراگم و       پر

 خوانند  حجاب الفاصل بنصفين باريك چون موي و بروند تا برسند بدان حجاب كه سينه را به دو پاره كند كه آن را                    
 و برود   }064{ه يكي رگي عظيم گردد از اين اقسام         و بدين حجاب پراكنده گردند و اين حجاب را غذا دهند و آنگا            

 و  )به گوش راست دل   (به دهليز راست     و آن را غذا دهد و باز بگذرد از اين غالف و بيايد                )غالف قلب   (تا پريكارد 
آنگاه به قلب پراكنده گردد و تنة قلب را غذا دهد و پيش از آنكه به قلب فرود آيد اين رگ سه قسم شود يكي                              

 تنة قلب گسترده شود و گوشت قلب را غذا دهد چنان كه ياد كرديم و يك قسم بزرگ به حفره قلب بدان                      خردتر به 
خوانند و آن قسم سوم به سينه       )  بطن راست (  جوف االَيمنحفره كه از سوي راست فرود آيد و اين حفره را به عربي              

 رگ كه بزرگ تر است كه به قلب است و قلب را            فرود آيد و آن اندام ها را كه بر آن موضع است غذا دهد و باز اين                
خوانند چون بدين   )  چنبره(ك  رَخُآغذا دهد از قلب بگذرد و برآيد تا استخوان ترقوه كه آن را به فارسي استخوان                   

جاي رسند آنگاه انقسام پذيرند به اقسام بسيار و آن جاي ها را كه برابر آخرك كتف است غذا دهد و باز از آن اقسام                        
 يكي رگ آيد به سوي بغل دست و بر بازو فرود آيد تا آن جايگاه كه آن را آرنج خوانند و آن جا پديد آيد و اين                           ديگر

 دو پاره شود يكي به دست راست رود و ديگر            دست آيد به   خوانند و پيش از آن كه به         باسليقرگ باشد كه آن را      
آيد و به دو قسم شود يك قسم كتف را و آن             به دست چپ و از آن اقسام باقي يكي رگ خيزد و به سوي كتف                  

جاي ها را غذا دهد و پشت را و يك قسم ديگر به اقسام ديگر تقسيم شود و يك قسم از او به دو پاره شود يك                              
قسم از او به سوي دست راست آيد و يك قسم به سوي  دست چپ و اين از كتف فرود آيد به سوي دست از                               

 خوانند و آن قسم ديگر به دو پاره شود يك            قيفال آن را    }065{ باشد كه     و اين آن رگ    )وحشي(خارجي  جانب  
) انوداج  (وداجپاره از راست و ديگر پاره از چپ و برآيد به سوي گردن و برود تا به كاسة سر و اين رگ ها را                              
لو را و گردن را     خوانند و اين وداج پيش از آن كه به كاسة سر رسد از او اقسام بسيار خيزد اين جاي ها را يعني گ                        

 آيد و آن اندام ها را كه بر وي است غذا دهد چون بيني و رخ                 صورتغذا دهند و از وي يكي رگ خيزد و به سوي            
 و آن وداج الغاير به      وداج الظاهر خوانند و آن ديگر را        وداج الغايرو لب ها و دهان و چشم و سر و اين پيشين را                

 خوانند دست را و بازو را غذا دهد         باسليقغز را غذا دهد و اين رگ كه آن را            اندر آيد و مغز را و پرده هاي م        جمجمه
اِالّ آن كه باسليق باطن دست را غذا دهد و قيفال ظاهر دست را و چون به مفصل آرنج برسند هر دو رگ يكي                            

 استخوان ساعد    خوانند و اين قيفال برود تا ساعد دست و بر          اكحلشوند شاخي از ميان هر دو برخيزد و آن شاخ را            
 خوانند و اما رگ باسليق برود راست بر پشت دست بگذرد          حبل الذراعكه آن را زند اعلي خوانند برگذرد و آن رگ را            
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 است و بنصر و ميان اين هر دو انگشت پديد آيد و اين آن رگ است كه آن را                      كوچكتا آن جا برسد كه انگشت      
 . سليق همه دست را ظاهر دست را و باطن دست را غذا دهند خوانند و به جملة اين قيفال و اين بااسيلم

 و اين فارسي    )چسبيده  (و اما آن ديگر كه از كبد سوي اندام هاي برين رود بر مهره هاي پشت بردفسد                 
       بخاري است و به ديگر لغت بو برود تا برابر كليه ها و آن جا اقسام پذيرد و به سوي كليه آيد و                    )بچسبد  (شلدرب 

  دهد و يك قسم از اين اقسام به تنة كليه اندر آيد و كليه را غذا دهد }066{را غذا ) كپسول كليه(كليه اي پرده ه
 و برابر هر مهره اي از مهره هاي كمري از اين رگ اقسام خيزد و احشاء را غذا دهد 

و آنها را غذا دهد      آيد   آلت تناسلي  ها و   بيضهو از اين قسم كه به كليه آمده است دو شاخ خيزد و به سوي                
 و تولد مني از اين شاخه باشد 

و دو شاخة ديگر خيزد و آيد به سوي مثانه و مثانه را و آن اندام ها را كه بدان ناحيه است غذا دهد و رحم                          
 را و پوست شكم را و پهلو ها و زهار و مقعد را 

جان خيزد يعني وداج الغاير و     و از آن اقسام  برين كه به سوي استخوان ترقوه آمده است كه از وي ودا                   
و باز اين رگ كه     .  وداج الظاهر از وداج الظاهر شاخه اي خيزد و به حنجره آيد و حلق را و مِري را و معده را غذا دهد                    

 گذشت و به عظام العجز رسيد و به دو قسم            )هشتمازِپ( پشتي    فرودين است چون از مهره هاي      يبه سوي اندام ها  
فرود آيد و ديگر به ديگر پاي و پيش از آن كه به پاها آيد از او اقسام خيزد و به رخ كون                        گردد يكي به يكي پاي      

 آيد و اين موضع را غذا دهد و باز چون به پاي فرود آمد گوشت ران را غذا دهد و باز چون به زانو                           )  اطراف مقعد (
 و يك قسم بر كعب گذرد و         رسيد به سه بخشش گردد يك بهره از وي برود به ساق و گوشت ساق را غذا دهد                   

 خوانند و قسم سومين برود بر ظاهر ساق و نزديك استخوان ساق رود و اين  است كه آن               صافناين است كه آن را      
خنصر و بنصر از پاي پديد آيد و اين         انگشتان   خوانند و به پهلو كعب پديد آيد و از كعب بگذرد و ميان               عرق النسارا  

ند و باز صافن برود به پشت پاي تا انگشت ابهام و آن جا پديد آيد و آن را هم صافن                     خوان}067{را هم عرق النسا    
فَتَبارك اهللاُ و حكمت وي،    خداي عزوجل   خوانند و از دو رگ شاخه هاي بسيار خيزند تا پاي را غذا دهد به فرمان                  

 .يين خوانند، اكنون مشغول شويم به ياد كردن رگ هاي جهنده كه آن را شرااَحسنَ الخالِقين
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 }067{) في ذكرالشرايين(درباره رگ هاي جهنده و اعداد آنها  : 12باب 
بر آمدن شرايين از قلب  است و قلب را دو حفره است يكي سوي راست و ديگر سوي چپ و شرايين از                          

) اي نبض دار( يكي را يك طبقه باشد و با همين شرايين باريك تر باشد و آن را رگ جهنده                     ؛حفره چپ پديد آيد   
خوانند ولكن خلقت وي خلقت رگ هاي ناجهنده است و آن را بدين نام از بهر آن خوانده اند كه هر رگي كه از قلب                        
خاسته باشد ناچار آن را از جملة رگ هاي جهنده دارند ولكن رگ هاي جهنده را تنه از دو طبقه باشد و رگ هاي                         

پس به حق آن كه از قلب خاسته         .   از يك طبقه است    آنن  ناجهنده را از يك طبقه و اين رگ از قلب خيزد ولك             
به حق آن كه تنة وي از يك طبقه است خلقت وي خلقت رگ هاي ناجهنده                 است ضارب خوانندش يعني جهنده و     

ش پراكنده شود و شش را گرم دارد و غذا دهد و از شرايين               شُ درش آيد و     و اين شرايين از قلب به شُ       }068{.دارند
 را دو طبقه باشد تنه هم چنان كه شريان ديگر را باشد و اين شريان چون برآمد                 آن است و سطبرتر و      ديگر بزرگ تر 

 به تنة قلب پراكنده شود و گرد همه قلب           آناز حفره قلب به دو شاخ شود يك شاخ همان جا بماند و يك شاخ از                  
آمده است و به دو شاخ شده و يك شاخ          برگردد و ديگر بار به حفره راست آيد و آن ديگر شاخ كه از حفره چپ بر                   

 همه قلب بگشته است اين شاخة باقي بزرگ تر است از آن شاخة              گرداگرد  ، به حفره راست آمده و ديگر شاخ       آناز  
 . پيشين

و .  اين شاخه نيز به دو شاخه شود يك شاخه از او سوي برسوي تن شود و آن ديگر سوي فروسوي تن                      
 به آنها و چون     باشند گرم   باشندي اقسام بسيار خيزد و آن اندام ها كه برابر آنها            اين شاخه كه برسوي تن رود از و       

 پديد آيد يكي به دست چپ رود و ديگري          هبرابر بغل دست آيند يكي از اين دست و يكي از دست ديگر به دو شاخ               
 رود باوي و چون برابر     و مي )  بردفسد(   متصل شود   خوانند )باسليق(بازيليك  بطي كه آن را     به دست راست و با رگ اِ      

مفصل آرنج رسيدند پديد آيند و ديگر بار ناپديد شوند و از وي شاخه هاي بسيار خيزد از راست و از چپ تا                               
 اندام ها به   }069{ اقسام بسيار خيزد برابر به حاجت         آنعضله هاي بازو را و عضله هاي ساعد را گرم دارد و باز از              

 بر استخوان دست    )سغر(مچ  يكي شاخه خيزد و بر ساعد پديد آيد به نزديك            حرارت غريزي و ازجملة اين اقسام       
از درازاي ساعد و اين آن رگ باشد كه آن را پزشكان لمس              .   خوانند و به مقدار بسيار پديد آيد       زند اعلي كه آن را    

 و از بيرون و انگشتان      و از وي دليل خواهند و باز به دو قسم شود و كف دست را گرم دارد از اندرون                  )  ساوندب(كنند  
 . دست را از اندرون و از بيرون و انگشتان دست را حرارت غريزي دهد

و برود  متصل شود   و آنگاه از همان قسم كه بر سوي تن رفته است يكي شاخ كالن خيزد و بر وداج غاير                    
فساني و اين قسم چون به       اندر رود و دِماغ را از او باشد حرارت غريزي و هم از او باشد تولد روح ن                    جمجمهو به   

دِماغ رسيد از وي جسمي آيد عجيب و اين جسم را شبكي؟؟ خوانند و معني تور ماهيگيري باشد و چنان باشد                          
گويي بسيار دام هاستي به يكديگر بر فكنده و به جمله همه دِماغ  برفكنده و به جمله همه دِماغ به پراكند هم بدين                       

  آيد از او اقسام بسيار خيزد و سر و روي را حرارت غريزي دهد صفات و اين شاخه پيش كه به دِماغ
و باز از آن اقسام رگِ زننده كه بر سوي تن رود ديگر اقسام خيزد و آن اندام ها را كه به سينه است و                            

 گرم دارد و چون آن جسم شبكي كه به دِماغ است تمام شود به دو قسم شود و دو رگ بزرگ گردد و يك                           ،پشت
 جمجمهاندر آيد و به اجواف دِماغ رود و تولد روح نفساني از او باشد و آن قسم ديگر از                       جسم مغز   و به   قسم از ا  
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روي باال  ه  روي فرود آيد و اين آن باشد كه به چهار سو و از پس گوش پديد آيد و اين اندام ها كه ب                     ه  بيرون آيد و ب   
 است گرم دارد 

 آن شريان است كه به سوي دِماغ بر آيد تولد روح نفساني از              }070{و اما آن شريان كه به گلو پديد آيد          
وي است چنانكه ياد كرديم و چون كسي را اين رگ را بگيرد و از نبض باز دارد اين كس از هوش برود و اين                              
شريان را از اين نظر شريان سبات خوانند و سبب بي هوش گشتن، آن است كه تولد روح نفساني از روح حيواني                         

افعال ن اين رگ را بگيرند روح نفساني را مادت گسسته شود و حيوان از هوش برود از قبل آن كه                           است چو 
 يعني خيال و فهم و ذكر از روح نفساني باشد چون مادت اين نفس منقطع شود اين فعل تباه شود و اگر                         سياسي

 . ديرتر بدارد حيوان هالك شود
ندام هاي زبرين رود از قلب جدا شود و به مهره هاي پشت       و باز آن قسم ديگر كه از قلب خيزد و به سوي ا            

 و برابر هر مهره اي شاخه ها خيزد از وي و آن شاخه ها نخست سوي شش رود و سوي حجاب و آن جاي ها                       بچسبد
 است گرم   دنده آيد و آن عضالت را كه ميان         دنده هارا گرم دارد و باز آن ديگر شاخه ها كه از فرود وي خيزد سوي               

د و آن شاخ هاي ديگر كه فروتر پديد آيد به سوي مِري آيد و معده و روده ها و طحال و كبد و كليه و مثانه و                            دارن
رحم زنان و آن اندام ها را گرم دارد و آن شاخه ها كه فروتر از اين پديد آيد و اين به آخر مهره هاي پشت باشد                             

 ها را و آن اندام ها را كه برابر خويش يابد گرم            بيضه  ورا    )قضيب(   آلت تناسلي  سوي پوست شكم آيد و زهار را و        
 است يكي قسم بيايد و به دو قسم شود و هر قسمي از او به                   كمر خرزه كه به آخر       }071{دارد و باز از همين       

و ران را   )  باسن(سوي يك پاي آيد ولكن ناپديد باشد و چون برابر خشنده گاه؟؟ برسد پديد آيد نبض وي و دوكونه                    
ارد و باز فرو رود تا كعب و آن جا  پديد آيد و باز برود به پاشنه و پشت پاي و آن جا نيز پديد آيد و اندام ها را                              گرم د 

سپري شد عدد استخوان ها و پِي ها و عضله ها و رگ هاي            .  خداي عزَّو جلَّ گرم دارد به حرارت غريزي به فرمان         
 .جهنده  و ناجهنده

. اي مفرَده فارغ شديم بتز مشغول شويم به ياد كردن هيئت اندام هاي مرَكَّبه            و اكنون چون از عدد اندام ه     
 اعتدال مزاج اعضاي مفرَده باشد و اعتدال هيئت اعضا مرَكَّبه و آن كه همه            تن درستيسبب  چند بار گفته آمده است كه       

د و يا بدي هيئت اعضاي مرَكَّبه يا          ضد اين حال باشد كه يا بدي مزاج اعضاي مفرَده باش             بيماريتن پيوسته باشد و     
و شناختن ضد اين يكي باشد يعني چون دانسته شد كه گرمي ضد سردي است علم به هر دو ضد                        تَفَرُّقِ اِتِصال   

برابر باشد و از اين قبل گفتيم كه تا تن درستي شناخته نگردد بيماري شناخته نگردد تن درستي ضد بيماري باشد                      
پوست تن و گوشت قرمز و سفيد و           : ديگر شناخته آيد و اندام هاي مفرَده سيزده اند           چون يكي شناخته شود آن     

استخوان و نرم استخوان كه آن را غضروف گويند و رگ هاي جهنده و ناجهنده كه يكي را شريان گويند و ديگري                      
و استخوان ها و   .   اعصاب و رباط و اَغشيه و رطوبت جليدي و رطوبت بيضي و رطوبت زجاجي                }072{   و را وريد 

 .اعصاب و رباط و شرايين و وريدها و غشاها و غضروف را ياد كردم
  اوتار با رباط و اعصاب به يك جاي ياد كردم و 

 غضروف و استخوان ها به يك جاي و 
 لحم به عضله ياد كردم و 



 32/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 رطوبات جليدي و زجاجي و بيضي، آن جا كه تركيب العين است بگويم 
ان شاءاهللا تعاليرَكَّبه ياد كنم و آغاز از هيئت دِماغ كنماكنون هيئت اعضاء م    
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 }072{) هيئت دِماغ(درباره هيئت مغز و شكل و طبيعت وي  : 13باب 
 دِماغ كه آن را مغز سر گويند جسمي است مركب از اورده و شرايين و اصل وي از آن شرايين شبكي                         

 آن جسم سفيد كه ميان مهره هاي گردن است و پشت و آن  را              رم وي جسمي است ماننده    است كه ياد كرده ام و جِ     
حفره  سه   نام دارد  خوانند و ميان اين جسم مركب از اورده و شرايين و اين جسم سفيد كه جرم دِماغ                          نخاع

 بطن را   حفرات به دو قسمت يكي به راست و يكي به چپ و به عربي اين                يك از اين سه حفره     است و هر   )كاواكي(
 و مغز سر را دو افزوني       )دو قسم راست  (دو نيمكره راست و چپ       مقسوم شود به     ،و مغز سر  .   خوانند جوافاخوانند و   

 خوانند و   مصفا  }073{است به سوي پيش مانندة سر پستان زنان است و هر دو بر آن استخوان است كه آن را                      
دو ين   ا لمه باشد اندر  ح دو   ،بدينيعني آگاهي بوييدن    )  شم(نيز استخوان مشاش خوانند نزديك اند و حس بويايي           

خوانند يعني جايگاه   )  پنج آگاه   ( جاي تخيل باشد يعني خيال بستن و به فارسي اين را حواس پنجگانه              ،حفره پيش 
م است يعني فهم  كردن حقيقت آن چيز         هّفَ جايگاه تَ  )ميانگين(مياني  آگاهي يافتن اين پنج چيز و بدان دو حفره           

 ياد دارد و ياد كند آن چيزي را كه حفره پيشين خيال بسته است               دو حفره پسين   و بدان    باشد كه خيال بسته باشد    
  . حقيقت آن را فهم كندوسيله حفره ميانيبه 

 شده است از حيوانات ديگر      متمايزاينك اين هر سه قوت را افعال سياسي خوانند و انسان بدين سه قوت                
است، چه علم اين باشد كه به حقيقت چيز را بداند اما خيال و ذكر،                 گفته اند كه بدين قوت فهم جدا شده          برخيو  

  .ديگر حيوانات را باشد و بدين جاي بسيار علم است كه اگر ياد كنم از حد اين كتاب گذشته آيد
و هر يكي را از اين موضع، مزاجي است محسوس كه بدان مزاج افعال خويش تمام تواند كردن چون                       

 معتدل  ، چنان بايد كه به مزاج     مياني حفره باز پسين را و حفره         ،يشين را و يبوستي معتدل     حفره پ  ،رطوبتي معتدل 
باشد ميان هر چهار كيفيت يعني حرارت و برودت و رطوبت و يبوست كه اگر به يكي از اين كيفيات ميل دارد                           

 .  فهم نكند،حقيقت
وانند كه عصب خوانند و حس       و برابر سوراخ گوش دو زيادت است و بعضي مشرحان آن را زيادت نخ                

  و نغم، }74{سمع بدان دو زيادت باشد يعني آگاهي يافتن از اصوات 
و شكل دِماغ ماننده باشد شكل كاسة سر را و بر دِماغ دو غشاء باشد يعني دو پرده يكي نرم و آن را                            

 مركب است از    نرم شامه اين   خوانند و )  غشاء صلب   (سخت شامهخوانند و ديگر سطبر و آن را        )  نليء  غشا  (نرم شامه
  مانند رباط سخت مركب است از جسمي سخت شامهاورده و شرايين بسيار جاي پيوستگي دارد از دِماغ و اين 

 بسيار سوراخ است يكي از پيش تا فضول اين دو بطن پيشين به وي فرود آيد به                     سخت،و بدين غشاء    
وراخ است به سوي آن استخوان كه آن را حنك خوانند تا              است يكي س   ميانيسوي بيني و بر ميانة آنجا كه حفره         

 و فضول حفره پسين بدين جاي فرود آيد يعني اين سوراخ كه به سوي كام است و بدين جايگاه                ميانيفضول حفره   
از دِماغ جايگاهي است كه آن را حوض خوانند مشرحان، تا فضول بدان حوض گرد آيد باز به حنك فرود آيد تا                          

 يوان از گوناگون بيماري ايمن باشد ح
و يكي سوراخي است و مبداء نخاع از آن سوراخ باشد از  دِماغ، نخاع خيزد و پرده اي بر اين دو غشاء                           
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 است تا اعصاب دراز نيايد زيرا        )پايسته(پيوسته  پيوسته گردد از اَغشيه دِماغ چنان كه به دِماغ باشد و اين نخاع بدان              
اشد به برابر حاجت آن اندام زيرا اگر عصب دراز بودي يا نتوانستي عضله را جنبانيدن                برابر هر اندامي مبداء عصب ب     

 و يا ضعيف بودي و قوت نيافتي به جنبانيدن تمام 
 دو از پيش دِماغ باشد كه آن را عصب مجوف             .و مخارج اعصاب كه از دِماغ باشد از هفت جاي باشد            

 راه يابد   سخت شامهين   ا تا هفت جفت تمام شود و هر جفتي را بر         خوانند و دو از پس مجوف و دو ديگر از پس اين             
 . باشد و خواهد كه اين عيان گردد بتواند ديدن)تيمار(انديشه  و هر كه را جمجمهو از 
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 }075{) في هيئت العين(درباره هيئت چشم و طبقات و رطوبات وي  : 14باب 
 روشنايي آفتاب يا چراغ، و برخي گفته اند كه          است يعني )  نار(چشم، آلت ديدار است و محسوس وي نور           

، ولكن متمم فعل وي ضو است يعني روشنايي و اين چشم را اجزا                 است و اَشكال  )  الوان(محسوسِ چشم، رنگ ها    
و اما آلت بصر آن رطوبت است كه آن را جليدي            .  است بعضي از اين اجزا آلت بصر اند و بعضي خادم اين آلت اند             

 . ن اجزاي ديگر، خادمان اين آلت اند تا آن را ياري دهندخوانند و باز آ
 و آن را رطوبت بيضي خوانند و         تخم مرغ   سفيدهاز پيش اين رطوبت جليدي يكي رطوبت است مانندة           

اين رطوبت بيضي اين رطوبت جليدي را به كنار گرفته است و به خويشتن چند نيمة آن را گرفته تا آن را از تابش                         
 سرما مضرت نرسد و شكل اين رطوبت جليدي گرد است و اندك ماية پهني دارد و صافي است                      آفتاب و گرما و   

 . است به روشني و از بهر آن جليدي خوانندش) بشك(پنداري پارة شبنم 
و از زير اين رطوبت جليدي يكي رطوبت ديگر است صافي و سفيد و به قوام سطبر چنان كه آبگينه                         

ه و اين رطوبت زجاجي     ـــگداخت)  آبگينه( است  از شباهت آن به شيشه         زجاجي نام   گداخته باشد و اين رطوبت را     
 از رطوبت جليدي چه آن نيمة پيشين را          ه اي اين رطوبت جليدي را به كنار اندر گرفته است به مقدار نيم             }076{

 زجاجي بدان آمده     گشاده بمانده باشد و اين رطوبت       هيش از نيم  برطوبت بيضي به كناراندر گرفته باشد و آن را            
 . است تا رطوبت جليدي را نگاه دارد و غذا دهد تا آن را نقصاني نيايد

 و پيش رطوبت بيضي يكي      )غشاالشبكي  (شبكيهو از پس اين رطوبت زجاجي يكي غشا است نام وي             
و نزديكند  آن بافتة غنده باشد و هر د       و معني شبكه دام باشد و معني عنكبوت          )عنكبوتي  (عنكبوتيهغشا است نام    

آنكه سطبرتر است اضافت وي به شبكه كرده اند و آن كه تنگ تر است و باريك تر به خانة عنكبوت                  بمانندگي ولكن   
 چنان    اندرهم ه و عنكبوتي  ه بدان خوانده اند چه اين هر سه رطوبت به ميان اين طبقه شبكي              هو اين طبقه را شبكي    

 يكي  ه و عنكبوتي  هاز عصب مجوف باشد و از پس اين طبقة شبكي         باشد چون ماهي ميانة دام و منشا اين دو طبقه            
اندر باشد و پيش طبقة      به وي    شكم مادر    ر كه كودك اند   استرده  پ آن   ه و مشيمي  هطبقه است نام وي مشيمي     

مل چنان  خ انگور از پيش نغز و از اندرون با          دانه از مانند كه اين طبقه به        عنبيهعنكبوتي يكي طبقه است نام وي       
 سوراخ است نام اين سوراخ حدقه و به فارسي ديده و             ه انگور را به دو نيمه كني و ميان اين طبقة عنبي            دانهچون  

 ه رطوبت بيضي را و جليدي     هاين سوراخ ها به وقت تاريكي فراخ تر شود و به وقت روشنايي تنگ تر و اين طبقة عنبي                
ن باشد از اغشية دِماغ و       لي ء از غشا  هيعني مشيميه و عنبي    طبقه ها   }077{را نگاه دارد و از گرما و سرما و منشا اين            

 يكي طبقه باشد نام     ه و پيش اين طبقة عنبي     )طبقة صلب   (صلبيه يكي طبقه باشد نام وي       هاز پس اين طبقه مشيمي    
باشد تا  كرده  كنُ و معني قرن سرو باشد و اين طبقه را از روشني و صالبت ماننده كرده اند به سرو كه آن را تُ                     قرنيه

 يكي غشا   جمجمه است از اغشية دِماغ و از زير         سخت شامه  قرنيه از    صلبيه و  پديد آيد و منشا      بنهيهرچه زير وي    
 نام آن غشا سمحاق و گرد اندر آيد اين طبقة قرنيه يكي طبقه است نام           مغز و جمجمه،    محافظ  سختاست سفيد و    

 است و   كردهنده اند كه وي بر طبقة قرنيه باال چون كفشير           و اين طبقه را از بهر آن ملتحمه خوا         ملتحمهوي طبقة   
 و چنان كه منفعت اين طبقه قرنيه و        )؟  (لحام به عربي كفشير باشد و به فارسي اين طبقه را سفيدي چشم خوانند              
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 است طبقات و رطوبت چشم را هم چنين منفعت طبقة ملتحمه نگاه داشتن است اين                كردن  )وقايه(حفاظت    يهصلب
اينك تركيب العين  .  منشا اين طبقه ملتحمه از سمحاق بود         و اين رطوبات را تا بيرون نيفتد از جاي خويش و           طبقات

 .بر اين صفت باشد از هفت طبقه و سه رطوبت
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 }077{) هيئه االنف(درباره هيئت بيني و شكل و حال وي  : 15باب 
 دو  داراي است و نيمة زيرين از غضروف، و         هيئت بيني بر كردار ناي است و نيمة زبرين بيني از استخوان            

منفعت است يكي منفعت بوي شناختن است و ديگر منفعت دم زدن و روشن داشتن آواز و آن را دو سوراخ است                        
مشاش است  استخوان   مشاش و بوي بدان سوراخ داند كه به سوي           استخوانيكي به سوي حنك و ديگر به سوي         

 فضاي موجود  و آواز روشن دارد به غضروفي و تمامي            }078{ك است   و دم زدن بدان سوراخ كه به سوي حن          
 چه اگر چنان بودي كه اين مجرا از اندازة حاجت تنگ تر گردد يا فراخ تر آواز بگردد و تنگ شدن اين                       ا،يعني مجر 

سورنگ؟؟  يا از رطوبتي باشد كه به وي گرد آيد يا از بخاري غليظ يا از گوشتي فزوني كه به وي بر آيد چون                         امجر
 كه كسي عمدا بيني بگيرد و بفشارد اين همه آن است كه آواز را بگرداند و از             فشارييا از   ]  جانوري شبيه به ملخ؟؟   [

 .   اول دو سوراخ باشد باز چون برابر حنك برسد، هر دو سوراخ يكي شود
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 }078{) االذن و شرحه(درباره هيئت گوش ها و شكل و صورت آن  : 16باب 
 است و محسوس بيني بخاري،         روشناييشنوايي است و همچنان  كه محسوس چشم،            گوش آلت     

 بيرونين به در رفته      يمحسوس گوش، هوايي است كه آن هوا شكل پذيرد از هواي بيرونين هر شكلي كه هوا                  
فس باشد همان شكل بپذيرد آن هوا كه به گوش اندر است و برساند بدان عصب كه از زوج پنجم آيد از دِماغ تا ن                         

انساني و حيواني به توسط اين اعصاب و آالت مستولي گردد بر اصوات و نغم و هم چنين باشد ديدار چشم كه اين                       
شكال اجسام بيرونين بپذيرد و از عصب مجوف هواي بيرون آيد كه آن هوا را روح باصر                   و اَ  رنگ هاهواي بيرونين   

ي برخيزد و رنگ و شكل آن هواي بيرونين بپذيرد و به            خوانند و بر رطوبت جليدي برتابد و از رطوبت جليدي شعاع          
 و اشكال حاصل آيد و هم چنين آن هوا كه اندر حفره             رنگ هانفس انساني و حيواني رساند تا به توسط اين آالت،            

مقدم دِماغ است كه خيال به وي باشد خوش بويي است هر بخاري كه به وي رسد آنچه مانندة وي است يعني                          
 است از وي بگريزد و آن را خوش نيايد اينك به            آن مزاج   مخالف است و    }079{ و هرچه  گنده      خوش بوي پذيرد  

راي ه  اما ب .  راي جالينوس است   ه   به حاصل كند و اين ب         بوييدني هاتوسط اين اسباب و آالت نفس انساني           
بت جليدي رساند و از      و اشكال اجسام بيرونين بپذيرد و به رطو         رنگ هاارسطاطاليس آن است كه هواي بيرونين،        

جالينوس اين را خالف    .  رطوبت جليدي يكي شعاع خيزد و به عصب مجوف رساند و بدين سبب ديدار حاصل آيد                 
 همواره بر يك حال بودي و       مردمك چشم كرده است و مي گويد اگر اين فعل هواي بيرونين را بودي اين دو فعل                

اشتن ديگر، و سوراخ گوش بر استخواني است سخت هم چون          تنگ تر و فراخ تر نگشتي به گرفتن يك چشم و باز د          
سنگ و اين سوراخ  را خم هاي بسيار است تا گرما و سرما و اجسام سايل و حيوان به سوي اين هوا ره نيابد كه به                           
گوش اندر است و گردبرگرد اين سوراخ، جسمي است غضروفي به شكل مانندة صدف تا هواي به وي اندر بايستد                     

      .ايزد تعاليتمام شنود به قدرت تا آواز 
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 }079{) في هيئت اللسان(درباره هيئت زبان و شرح وي  : 17باب 
 است و زبان    چشايي  }080{ شريف است و فضيلت انسان به وي پديد آيد و آلت حس                   زبان اندامي  

 عالوه بر  و   چشايي  مركب است از گوشت و از شرايين بسيار و اعصاب بسيار تا آن را حركات ارادي دهد و حس                     
 تا  قرار مي دهد گرداند و زير دندان     مي  را گرد دهان     غذا كه   فايدة ديگري كه دارد اين است      كه ياد كرديم     يمنافع

  .سايدب را آندندان بتواند 
و زبان به دو پاره است ولكن يكي غشا آن را گرد اندر گرفته است و زراقان آن غشا را بكفانند و سرب به                        

د و يا ميخ آهنين به وي اندر كنند و اين جاي زبان را هيچ زيان ندارد نه به حركت و نه نطق و نه به                           وي اندر كشن  
 خوانند و دو سوراخ     )مولده اللعاب(غدد بزاقي    است كه آن را      ه و به زير زبان دو غد      چشاييحس لمس و نه به حس       

راند و محسوس    كه دهان و حلق را به وي تَ          خوانند، اين لعاب باشد    )ساكبه اللعاب(مجاري بزاقي   است كه آن را     
 .    مايي بودچشايي
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 }080{) في صفه الحلق(درباره هيئت حلق و بيان شكل وي  : 18باب 
 خوانند و يكي    حلقومآن را به عربي     كه   دهان به آخر رسد به دو قسم شود يكي از پيش گلو               حفرهچون   

 بر سوي دهان جسمي     حنجرهند و به فارسي سرخه و بدين         خوان مِري آن را به عربي      پشت،ديگر از پس به سوي      
 شكاف اندر آيد به     }081{ يكي شكاف است كه هوا بدان         ؟؟هچ و ميان اين پنكا    پنكاچهاست غضروفي به شكل     

وقت دم زدن و از همان شكاف بيرون آيد و گرداگرد اين جسم كه ماننده است به پنكانچه عضله هاي بسيار است                       
 به فارسي ناي گلو است و به        ؟؟ند اين جسم را و گاه فراخ تر و نام اين جسم كه مانندة پرنكانچه              كه گاه تنگ تر كن   

  است حنجرهعربي 
و از زير اين شكاف بر يكي پاره گوشت است از وي جدا ماننده به زباني خردتر نام وي به عربي غلصمه                        

زبان نند و به وقت بانگ كردن و دم زدن اين              آن را الجسم الشبيه به لسان المزمار خوا       پزشكانو  )  زبان كوچك (
 استوار بايستد تا چيزي     ه از اين سر حلقوم بلند تر شود و به وقت  غذا و شراب فرو بردن بر اين سر حلقوم ب                     كوچك

به وي فرو نرود و آنگاه كه كه چيزي فرو رود به وي اين كس خفه گردد و سرفه بر وي افتد و چندان بسرفد تا آن                   
آن كس بميرد، و شش را از سوي زير بسته است و هرچه از وي بيرون آيد به سرفه                        اِالّ   قوم برآيد و  چيز از حل  

 دايم موكل است بر حنجره تا چيزي به وي فرو نرود و اما مِري آلتي است فرو بردن                    زبان كوچك بيرون آيد و اين     
 .   به باب ويآنغذا و شراب را و ياد كنم هيئت 
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في هيئه الصدر و    (ئت قفسه سينه و ريه و تركيب و شكل آن             درباره هي :  19باب  
  }081{) الريه

 نيمه است و ميان آنها يكي       }082{ است و اين حفره به دو         فضايي تا استخوان عانه     ترقوهاز استخوان    
 برين را از ند چه جدا كند اين نيمة      اپرده است كه آن را ديافراگم گويند يعني حجاب الحاجز و از بهر آن حاجز خوانده              

 يعني مهره هاي تهي گاه     مهره هاي كمري  است تا    دنده هاي پشتي رين و مبدا اين حجاب از سر استخوان         زيآن نيمة   
تا نيمة برين را از نيمه زيرين جدا         بريسيده باشد به ميان جسمي مجوف        كه  از هر دو روي بر بر شبه ؟؟ كرباس           

اي تن و ميان اين دو نيمه يكي حجاب است نام وي الحجاب الفاصل              بر اين دو نيمه است از دراز      دارد و اين حفره     
و شش به دو قسم است چنان كه گويي دو شش است            .   سينه به دو نيمه كرده است      هبنصفين يعني اين حجاب ك    

 و تعالي سبب دم زدن و آلت دم زدن شش           ايزد سبحانه   يكي قسم بدين نيمة سينه و يكي قسم بدان نيمة ديگر و           
  .امكان پذير نيست زندگاني بي دم زدن را كرد و

شش به دو قسم آفريد تا اگر يكي قسم را آفت رسد آن نيمة ديگر نيابت وي بدارد تا حيوان زود تباه                          
 .نشود و خلقت شش بدين صفت است كه ياد كردم

اين سرنايي كه نام وي حنجره است از سه پاره غضروف است و اين سه پاره غضروف اين حنجره به                        
 آن نيمه كه به وي شكاف       ،رت پرنكانجه اي آمده است كه به ميان وي شكاف باشد يا به صورت نيمه حنظله                صو

را حلقوم خوانند و اين حلقوم آفريده است از          ه آن   ك  لوگنهاده آمده است بر سر ناي        }083{باشد و اين حنجره      
از سوي اندرون تن كه     و  ده اند و قوي    حلقه هاي غضروفي و اين حلقه ها كه به سوي بيرونين سينه است سطبر آم             

 يبه سوي مِري است سخت تنگ مانندة غشا گويي اين حلقه ها تمام نيستي چنان كه گويي از سوي اندرون سو                     
مِري حلقه نيستي چه غشا استي بس و اين حلقه ها را از سوي بيرونين و از سوي اندرونين اَغشيه است آن غشاها                       

 تمام شود باز چون به       )قصبه الريه(ناي   از وي اين     بر روي هم قرار گيرد     حلقه ها   استوار كرده آمده است و چون      
          هاي بسيار و لختي بدين شق از شش رود و لختي بر آن شق ديگر و اين                     شاخه شود به    تقسيمشش فرود آيد    

 شبيه قصبه الريه ولكن    حلقه ها كه به قصبه الريه بزرگ است بدان اقسام قصبه كه به ميان شش است خرد باشد هم                
 خردتر و اين اقسام بسيار شوند و باز گسترده شوند و ميان اين اقسام گوشت شش بربپيوندد و تنة شش تمام شود 

و يك نيمة شش بر يك نيمة سينه باشد و يك نيمة ديگر بر آن نيمة ديگر چنان كه ياد شده است و قلب                       
 جدا كرده است    ديافراگمبزرگ كه   حفره  د و بدان نيمة زيرين از اين        بدان نيمة چپ اندر باشد چنان كه ياد كرده آي        

به وي اندر معده است و روده و كبد و طحال و كليه ها و مثانه و رحم                 .   شكم است  ، زبرين حفرهيك از ديگر نام اين      
 عربي صدر   ش و فعل وي و فعل سينه يعني صدر كه به          زنان و من هيئت اين اندام ها ياد كنم جدا جدا و منفعت شُ            

د كه سينه همان باشد و بر همان و اما سينه را معني             رنداپ به فارسي نام نيامده است اين را كسي         }084{خوانند و   
و فعل اين دو اندام دم زدن است و چون استخوان سينه و استخوان هاي پهلو فراخ باز                 .  همان باشد و صدر را همان     

دم از شش بيرون آيد و بدان مقدار كه حاجت باشد قلب را به قلب رسد                و چون فراز روند       روند دم به شش اندر آيد     
به انبساط قلب و از قلب بيرون آيد به انقباض دخانيت و همان زمان از همة اعضا و حركت انقباض و حركت                            
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 انبساط قلب را و شرايين را به يك زمان باشد بدان زمان كه انبساط باشد قلب را به همان زمان انبساط باشد                           
شرايين را و به همان زمان كه انقباض باشد قلب را به همان زمان انقباض باشد شرايين را و منفعت دم زدن و                           
منفعت نبض يكي باشد بدين صفت كه ياد كردم چون دم زدن نبود حركت نبض برود و چون حركت نبض نبود                        

ركت نبض طبيعي اكنون ياد كنم      حيوان سرد شود و چون حيوان سرد شود بميرد و حركت تنفس ارادي باشد و ح                
 .      هيئت دل
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 }084{) في هيئت القلب(درباره هيئت قلب و صفت و شكل آن  : 20باب 
 است و نوك    }085{ اِالّ آن كه سر قلب از فروسو          را )نشك(صنوبر  شكل قلب ماننده است ميوة درخت        

و قلب به ميان آن پرده اندر است        )  كاردپري(سر قلب ميل دارد به سوي چپ و گرداگرد قلب يكي پرده است سخت               
سخت تر است از گوشت    )  ميوكارد(و آن پرده از قلب جدا است ولكن به سوي قلب پيوست است و گوشت قلب                    

بنفش است و گوشت هاي ديگر به رنگ سرخ باشد و سبب بنفشي وي از قبل آن گرمي                  به رنگ   اندام هاي ديگر و    
هم چنين آن خون كه اندر شرايين است به رنگ بنفش تر است از آن خون              مزاج گوشت است بر گوشت هاي ديگر و        

كه اندر اورده است يعني رگ هاي جهنده و قلب را اندر بن يكي استخوان است نرم چون غضروف كه قاعدة همة                       
 تشريح آن را قاعدة قلب خوانند و قلب را دو حفره است يكي حفره به سوي                     علماي آن استخوان است و       ،قلب
 شرايين از اين حفره باشد كه به سوي چپ است و از اين حفره                  )تنبِم(   رستنگاه ت و ديگر به سوي چپ و       راس

يعني روح حيواني و آن     )  باد(  هوامنافذ است به سوي حفره راست و اندر حفره راست خون باشد و اندر حفره چپ                   
است يكي دهانه آن است كه خون از كبد         حفره را كه به سوي راست است دو دهانه است و بر اين دهانه ها پرده ه               

به رگ هاي ناجهنده به قلب آيد و بر اين دهانه پرده ها است شكاف اين پرده ها از بيرون به اندرون تا از قلب بدين                        
بر اين دهانه      دهانه چيزي بيرون نيايد و يكي دهانة ديگر است از قلب به سوي شش كه خون از قلب به شش رود                    

ف اين پرده ها از اندرون به سوي چپ است دو دهانه است و بر اين دهانه ها پرده ها است يكي                      پرده ها است شكا  
دهانه است كه هوا از شش به سوي قلب اندر آيد و اين دهانه را پرده ها است شكاف وي از بيرون به سوي اندرون                        

رايين از اين دهانه باشد و اين دهانه         ش رستنگاههانه چيزي برون نيايد و يكي دهانة ديگر است كه           دتا از قلب بدين     
 اين اَغشيه و    رستنگاهرا پرده ها است شكاف وي از اندرون به سوي بيرون تا از شرايين چيزي به قلب اندر نيايد و                     

چه اين همان است و آن همان       بگويم  شكافهاي وي به شرح كردن دشوار است ولكن آن جا كه هيئت مثانه است               
 اشد و طبقه هاي شرايين سطبرتر باشد و استوارتر و شرايين را دو طبقه ب

 تشريح  علمايو آن رگ كه از قلب به شش رود آن را يك طبقه باشد ولكن همان طبقه سطبر باشد و                       
.  خوانده اند )عرق الضارب الذي خلقته  خلقه عرق غيرالضارب     (شرياني كه به هيبت وريد، خلق شده است         اين رگ را    

 كه آن را گوشه  هاي قلب خوانند يكي به سوي چپ و ديگر به سوي راست و شرايين از                    و قلب را دو افزوني است     
گوش چپ بيرون آيد و خون از گوشت راست اندر آيد و به شش خون از گوش راست رود و هوا از شش به قلب به                          

 .گوش چپ اندر آيد و از قلب به سوي اندام  ها هم از گوش چپ بيرون رود
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 }086{ئت مِري و معده و كيفيت و شكل آنها درباره هي : 21باب 
 است و يكي پرده است كه       }087{ استخوان عانه به دو نيمه       تا كتف   ترقوهگفته بوديم كه از استخوان       

 ، خوانند جدا كرده است اين حجاب نيمه برين را از نيمة زيرين و بدان نيمة برين                   )حجاب الحاجز(ديافراگم  آن را   
 .  معده است و روده  و كبد و طحال و كليه و مثانه و زهدان زنان،مة زيرينش است و قلب بدان نيشُ

اكنون ياد كنم هيئت اين اندام ها و آغاز از مِري كنم و از معده و گفته بودم كه به آخر دهان دو سوراخ                          
خه  خوانند و به فارسي سر      مِري خوانند و ديگر به سوي معده و آن را              ناياست يكي به سوي شش و آن را           

خوانندش و اين سرخه بر مهره هاي گردن بر بسته آمده است استوار به رباط هاي محكم و پيش ناي گلو نهاده                        
است و اين سرخه فرو رود هم چنين بر بسته بر مهره هاي پشت و گردن تا از حجاب ديافراگم بگذرد و آنگاه فراخي                      

 سوي پشت سطبر مانندة ستونه كاو و اين جايگاه          پذيرد مانندة جودان اسب از پيش به سوي پوست شكم تنك و از            
 گوشتي طعم به وي باشد و نيمة زير         اشتهايو معده به دو بخش است نيمة زبرين از وي عصب و                را معده خوانند  

است و هضم  غذا به وي باشد و گفتن كه عصبي و لحمي في االكثر خواهيم يعني عصب بر نيمة زبرين پيش                           
ن پيش و به آخر معده يكي دهانه است نام آن دهانه بواب و معني بواب به فارسي دربان                    است و لحم بر نيمة زيري     

باشد و اين را از بهر آن دربان خوانده اند كه هر شرابي و غذايي كه به معده فرو رود و معده آن را به كنار گيرد                               
{ذرد تا آنگاه    ـــاز معده چيزي فرو نگ     استوار بگيرد تا     باب المعدهچنان كه ميان آن غذا و ميان معده موي نگنجد و           

 گشاده شود تا  غذا از معده به روده فرو آيد و فراز رفتن سر بواب از                  باب المعده  غذا بگوارد يا تباه شود آنگاه         }088
 ميل دارد به سوي راست و هم         باب المعدهطبيعت دفع كند و اين      روده كور،   ل نيايد از    فشتن امعا باشد و اگر ث     گرپ

 .  يل دارد به سوي چپمعده م
و تركيب معده از سه گونه ليف است لختي به درازاي معده و لختي به پهناي معده و لختي به اوريب و                         
اين اوريب به دو گونه باشد لختي از چپ به راست و لختي از راست به چپ و اين ليف ها را مثال آرم تا بداني اينك                  

و آنچه مورب است از ليف ها و اگر همه را به جمله صفت كني بر                مثال آنچه بر طول است و آنچه بر عرض است           
اين مثال آيد و مِري مركب است از دو گونه ليف يكي به درازاي مِري و ديگر به پهنا و فرو بردن بدان ليفها باشد                          

و اين    تاب بگذرد كه از درازا است و قي كردن بدان ليف ها باشد كه از پهنا است و اگر تمام تر بگويم از اندازة اين ك                      
   .كتاب را بدين مقدار بسنده باشد و اين هيئت دانستن بسيار منفعت كند به وقت درمان
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 }088{) في هيئت االمعا(درباره هيئت روده ها و صورت و شكل آنها  : 22باب 
م خوانده اندش   دوازده انگشتي و از بهر آن بدين نا        اثني عشر بگذرد يكي روده آيد نام وي        باب المعده كه از   

انگشتان همان كس چون انگشتان دست به پهلوي يك ديگر،           كه درازاي اين روده به مقدار دوازده انگشت است با         
 معاالصايم يعني روزه دار و از بهر آن بدين          آنو چون از اين روده فرو گذري يكي روده آيد نام                نهاده آيد  }089{

 كه به سوي كبد است      گدارها باشد و او خود هميشه تهي باشد چه آن           نام  خوانده اند چون كيلوس را گذر اندر وي        
بدين روده پيش است و از وي بگذري يكي روده آيد نام وي امعاالدقاق يعني رودة باريك و اين آن روده اي باشد                        

ام وي اعور    كمان كنند و اين آخر روده دقاق است و چون از اين ديگر بگذري يكي روده آيد ن                   كه آن را بتابند و زهِ     
 ر به همان  دهانه كه كيلوس به وي اند         چه و از بهر آن بدين نام خوانده اند كه آن را گداره نيست                يعني يك چشمه  

 روا نبود كه برود و نام اين         مواد دفعي و راي بهتر آن است كه كه در روده كور جز              آيد از همان دهانه بيرون آيد     
 منفعت آن است كه كيلوس از وي نگذرد چه اندر او بماند تا آنگاه كه تباه                  روده به فارسي بوكان بود و اين روده را        

 كند ) قذف( به استفراغ وادار     تا طبيعت اين روده را     )بشكنجد(تحريك كند    تنة روده را     گَنده،شود و چون تباه شد و       
 ري باشد پ از جهت روده كور ؟؟و برآرد به همان دهانه و به روده قولون افكند و گويند كه انقالص

 است و بدين قولون نيز گردش ها است تا آن جا بماند تا اگر                 پنج روده و اين قولون را به فارسي نام          
طبيعت را حاجت آيد و غذا نيابد از آنچه بدين روده به كار تواند بردن به كار برد و از وي فرو گذرد يكي روده آيد                            

 به وي گرد آيد تا وقت حاجت و          تفالة غذا   }090{است و    و اين روده فراخ       )معاالمستقيم  (راست روده نام وي   
 . باشد )ربد(مقعد  اين روده )كرانة(انتهاي 

مخاطي و اين دو    ء  و روده را دو طبقه است و اندرون روده يكي طبقه است مانند خلط بلغَمي نام وي غشا                 
ار كني چهار طبقه گردد و اين          استوار دارد چون همه را جمله شم         با يكديگر طبقه روده را يكي غشا است كه          

 چه دو   نيستطبقه ها مانند حلقه حلقه اند بر كردار جوشن و هر دو طبقه را پهنا روده باشد و اين نيز چهار طبقه                         
 .باشد و آن دو ديگر غشا است نه طبقه چهار از اين جهت گردد



 46/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }090{) في هيئت الكبد(درباره هيئت كبد و شرح حال وي  : 23باب 
خون است هم چنان كه معده جاي تولد كيلوس است چنان كه هر غذايي يا هر شرابي كه اندر                  انة   خ ،جگر 

 گيرد چنان كه ميان معده و ميان آن  غذا هيچ شكاف نماند و معده را از روي                    رمعده آيد و معده آن را به كنار اند         
آن را  )آناتوميست ها(   تشريح متخصصيناندرون پرزها است چون پرزة دستار مخمل يا چنان كه درة گوسفند را باشد              

اضراس المعده خوانند معده آن  غذا را بپزاند و ماننده كند به كشكاب هم به رنگ و هم به قوام  و گوهر معده                             
عصبي است و به رنگ سفيد و هر چيزي كه معده بر وي مستولي گردد طبيعت معده بكوشد تا آن را به گوهر                            

     روده بند  است سوي كبد نام اين پيوندها          و به روده فرود آمد از روده پيوندها        خويش آرد و چون از معده گذشت      
]Mesentere[   اين پيوندها    رگ ها است ولكن مجوف نبود و مصمت است و بسيار اند           }091{ بر شبه    او اين ماساريق

صايم و لختي به روده دقاق       لختي به اصل معده آيد و لختي به روده دوازده انگشتي و لختي به روده                 روده بنديعني  
 روده بند، و اين    روده بنداست و لختي به اعور و لختي به رودة راست و بامعا مستقيم اين پيوندها بيشتر است يعني                     

هرچند سوي كبد نزديك تر شوند بسياري از آنها يكي مي گردند تا آنگاه كه همه يكي رگ شوند نام او قنات الكبد؟؟                    
 و كبد به طبع و گوهر خويش ماننده است به خون فسرده و اندر وي اعصاب است و                       ت اس كاريزهمان  و قنات    

شرايين و ميان وي چون مهرة است و اين مهره ها از اقسام قنات الكبداند و اين قنات الكبد؟؟ به تنة كبد اندر آيد و                        
و كبد را   .  كي موي گردد  بخشيده شود به بسيار بخشش، همه تنة كبد از وي است چنداني تقسيم شود تا به باري                   

 روده بندقوتي است كه آن را جاذبه خوانند اين كيلوس را از معده و روده به خويشتن كشد بدين آلت كه آن را                            
خوانند و معده را و روده را قوتي است كه آن را دافعه خوانند اين قوت دافعه معده و روده نيز ياري دهند اين                               

ي و از معده و روده مجري نيست محسوس رفتن صفوت كيلوس را ولكن از                  ماساريقا را و دفع كنند به سوي و        
 معقول رسانيدن اين صفوت كيلوس را به كبد و چون كيلوس اندر كبد                  گذرهايجهت قياس همي واجب آيد       

 بر وي مستولي گردد و بداردش تا قوت          كبد)  ماسكة(نگهدارنده  حاصل شود به همه جرم كبد به پراكند و قوت             
 باشد تنك باشد باز چون از كبد بيرون آيد و به            راندش و ماننده كند به گوهر خويش ولكن تا به كبد اند           زپهاضمه ب 
 وي رسد هرچه اندر وي ماييت باشد و تنك به سوي كليه  شود و هرچه سطبر باشد به قوام به سوي رگ                         انحناي

كن ياد كرده آمد تا هيئت دانستن را ياري         بزرگ شود و اين جاي اين نبود چه نه از شمار هيئت آيد اين سخنان ول                
باشد و نيكوتر دانسته آيد و كبد را دو روي است يكي به سوي معده و آن را مقعر كبد خوانند و ديگر به سوي                              

 .     حجاب ديافراگم و آن را كوژي كبد خوانند و آن را شاخه  ها است و آن را زاوية كبد خوانند
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 }092{) في هيئت الطحال(و صورت و شكل آن درباره هيئت طحال   : 24باب 
شكل طحال دراز است و نهاده آمده است به پهلوي چپ يكي روي سوي معده است و يك روي ديگر                        

 خلف خوانندي به گوهر شرياني است و سست است به گوشت مانندة             دنده هاي  سوي استخوان هاي پهلو كه آن را       
 دو دهانه است يكي به سوي قعر كبد و ديگر به سوي فم معده تا از                 دردي خون و آن را حس بسيار نيست و آن را          

آن دهانه از كبد بستانند و بدين دهانه بدهد و آن كس را كه تن فربه شده باشد طحال الغر باشد و اين كس را                            
   .كه طحال فربه باشد تن الغر بود
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 }093{) هفي هيئت المرار(درباره هيئت مراره يعني زهره و شكل آن  : 25باب 
 )كيس المراره(كيسه صفرا     و متقدمان اين صناع آن را            است شكل مثانه     شبيه  كيسه صفرا شكل   

 و نهاده آمده است بدين روي كه قعر كبد است و آن را دو دهانه است                 )كيس البول(كيسه ادرار   خوانده اند و مثانه را     
و يك قسم به سوي روده بدان        ه سوي معده آيد   يكي دهانه به سوي كبد و ديگر دهانه به دو بهر گردد يك قسم ب              

دهانه كه به سوي كبد است صفرا به خويشتن كشد و بدين دو دهانه كه به سوي معده است و روده به روده و                            
معده فرو ريزد و طحال نيز بدان دهانه كه به سوي كبد است دردي خون به خويشتن كشد و بدان دهانه كه به                           

ي معده افكند و اين جاي آن نيست كه اين سخنان اين جا ياد بايد كردن ولكن اندكي                 سوي معده است سودا به سو     
 . ياد همي كنم تا هيئت نيكوتر معلوم شود
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 }093{) في هيئه الكلي(درباره هيئت كليه ها و شكل آنها  : 26باب 
 و هر كليه اي را     يپشتكليه  دو اند يكي سوي راست و ديگر سوي چپ و هر دو بردفسيده اند بر مهره هاي                  

يكي غالف است و از بر اين غالف پيه باشد و كليه راست بلند تر است از كلية چپ و نزديك است به كبد و گوشت                   
كليه صلب است و ميانة وي مجوف است و هر كليه اي را دو مجرا است و يكي از اين دو مجرا به سوي كبد است                          

 و ماييه خون يعني     حالبو ديگر مجرا به سوي مثانه نام اين مجراها          و نزديك آن رگ طالع كه از كوزي كبد برآيد           
بول بدين مجرا آيد  از كبد سوي كليه ها كه آن را طالعان خوانند و آن كليه ها بدان مجرا كه به سوي مثانه است                          

 .  حالب هايعني 
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 }094{) في هيئت المثانه(درباره هيئت مثانه و كيفيت صورت آن  : 27باب 
ه نهاده آمده است ميان زهار و ميان مقعد و مثانه مركب است از دو طبقه و چون از كليه ها بول به                         مثان 

سوي وي خواهد آمدن بدان مجرا كه آن را حالب خوانند آن رگ كه بول به وي اندر آيد يك طبقه را از طبقات                           
آن طبقة ديگر ببرد و به مثانه فرود آيد بول و            مثانه بيايد و آنگاه      گردنمثانه ببرد و ميان اين دو طبقه برود و تا به            

حكمت به آفرينش اين اندام كه چنين آمده است آن است كه چون بول خواهد باز گردد بر همين مجرا نتواند باز                        
گشتن چه آن طبقة اندرونين برفشارد آن را كه بول به وي فرود آيد بدان طبقة بيرونين تا راه تنگ شود و بول                           

 و مثال دهانه هاي قلب همين مثال باشد كه آن اَغشيه كه شكاف               حالب هافتن به بيرون آمدن سوي       نتواند راه يا  
 از بيرون است به سوي اندرون استوار شود بر همين مثال كه ياد كردم به صفت مثانه و آن دهانه ها                       }095{وي  

 ديگر را تا راه     ءغشا  شاردبف  ءشاكه شكاف وي از اندرون است به سوي بيرون بر همين مثال استوار شود كه يكي غ                
 تنگ شود و استوار 

و بر سر مثانه يكي عضله است بزرگ و همه سر مثانه را به كنار گرفته است تا هيچ بول بيرون نيايد از                         
مثانه بي مراد حيوان چون حاجت آيد حيوان را گشاده شود سر مثانه به حركت ارادي و بول بيرون آيد و شكل مثانه                      

جامة بيشيار ؟؟  را كه از آبگينه كرده باشد و گوهر جرم مثانه عصبي است و به وي اندر شرايين است و                       مانند است   
 .اورده



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  51
 

 
 

في هيئت  (درباره هيئت پردة صفاق بطن يعني پوست شكم و حال وي               :  28باب  
 }095{) مراق البطن

 است دو به درازاي     )تنك(نازك  مراق پوست شكم باشد به فارسي و از زير پوست بيرونين هشت عضله                
 راستتن نهاده است و دو بر پهناي و دو به اوريب از سوي راست به سوي چپ و دو ديگر هم به اوريب از سوي                            

 به عربي و به     )صفاق البطن(صفاق  به سوي چپ و از زير اين عضله ها پوست اندرونين شكم است نام اين پوست                  
ده و كبد و طحال و كليه و مثانه و رحم زنان و اين پوست كه نام                 و از پس اين پوست پيه است و رو        پريتون  يوناني  

      پوست شكم  مراق البطن باشد به عربي و اين عضله ها كه بر              وي صفاق است اگر بشكافد نام اين بيماري فتق          
  . را و بعضي از حركات معده راسرفهاست ياري دهند دم زدن را و حركت  }095{
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في هيئه الخصيتين و    (ضه ها، آلت تناسلي و تركيب آنها        درباره هيئت بي    :  29باب  
 }096{) القضيب
 بسيار  حفرات جسمي خيزد عصبي با      ، عصبي و از استخوان عانه     آن گوهر    كه است   اندامي ،آلت تناسلي  

استخوان  يار گردد و هم چنين رگ هاي ناجهنده بسيار و اعصاب بسيار و به سوي               آن و شريان بسيار با      فضاهايعني  
 و اما صالبت وي از آن جسم سفيد         آن آن را كه از دنبالچه آيد به         است آيد و حس و حركت بدين اعصاب         دنبالچه

سياري شرايين  بباشد كه آن را اجواف بسيار است كه منشا وي از استخوان عانه است و عظم يعني زيادت شدن از                      
ياري شرايين و اورده و اعصاب و آن جسم سفيد كه           سبكه به وي آمده است و آمدن مني از جايگاه انثاوين باشد از              

 به وي اندر بسيار باشد وقت بلند شدن آلت اين قضيب را                كه باد مانندة وتر است و اندر وي حفره بسيار است            
  .حزمه العروق خوانده اند يعني بند رگ ها

ل پاي چپ آيد    و از صاق البطن دو سوراخ خيزد يكي به سوي بغل پاي راست آيد و ديگر به سوي بغ                     
 فرود آيد تا نزديك بيضه و پردة اندرونين پوست بيضه از                  }097{مانندة دو مهره و بدين سوراخ ها صفاق           

صفاق البطن و پوست بيرونين از پوست بيرونين شكم باشد و از آن رگي كه از كبد به سوي اندام هاي زيرين آيد                        
يد و يكي رگ بدان سوراخ ديگر و تنة بيضه از آن رگ ها              چنان كه ياد كرده ام يكي رگ بزرگ بدين سوراخ فرود آ          

 )بيضه(تخم   مرغ و از بهر اين       تخم و شكل بيضه ماننده باشد به شكل         غدد لنفاوي باشد و از جسمي سفيد مانندة       
 اين بيضه ها يكي جسم ديگر است مانندة باقلي نام وي انثاوين و اين انثاوين آالت جماع                     بااليخوانندش و از    

 دو  آلت و   آلت به سوي    )؟؟فقد(ريختن   آيد به انداختن انثاوين مني را به         آلت مني از سوي انثاوين به سوي        است و 
راه است يعني دو مجرا يكي آن كه بول از مثانه به سوي وي آيد و ديگر آن كه مني از انثاوين بدين راه ديگر به                            

و توليد مني از آن خون باشد كه از همه          .  د لنفاوي غدسوي وي آيد و اين انثاوين را خلقت از جسمي است مانندة              
 گشته بدان اندام ها كه آن خون را          هتن به سوي كبد باز آيد از آن پس كه به همة اندام ها گشته باشد و مانند                    

القريبه الجمود خوانند و رنگ و شكل آن اندام ها گرفته باشد باز طبيعت آن خون را به كبد آرد و از كبد به سوي                           
 ها آيد و گويند كه اندام ها از جهت ترشح آن رطوبت را دفع مي كنند و جذب مي كنند تا بدان جايگاه برساند كه                      كليه

 خاص و باز به بيضه سفيد گردد        }098{ي  ا است و باز از كليه ها به سوي بيضه  ها آيد به مجر           كيسه و مجاري مني   
 كمرة  ؟؟ آيد به ياري كردن حكاك     آلتاز انثاوين به سوي     و به انثاوين تمام صورت مني بپذيرد و تمام گردد و باز              

 . آلت
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) في هيئه الرحم والثدي(درباره هيئت رحم و پستان و تركيب و شكل آنها  : 30باب 
}098{ 

 سفيد و هر خوني كه از رحم باز           غدد لنفاوي،  مركب است از شرايين و اورده و گوشتي مانندة             ،پستان 
ا سفيد گردد و صورت آن صورت شير گردد به پزانيدن اين گوشت سفيد اين خون را                 گردد به سوي پستان آيد آن ج     

و به جوهر خويش ماننده كردن و حال بيضه بر همين قياس باشد كه بگرداند آن جسم سفيد را كه از معده به                            
 به طبع   سوي كبد آيد و به گوهر خويش ماننده كندش تا خون گردد و هم چنان كه گوشت كبد مانندة خون باشد                     

 ،هم چنين گوشت پستان مانندة شير باشد و گوشت بيضه مانندة مني، از بهر اين باشد كه بيضه گوسفند و خاية گاو                     
 . مني افزايند و پستان گوسفند و پستان گاو شير افزايند چون كسي آنها را بخورند

است روده خوانند و جرم رحم     اما زهدان زنان نهاده آمده است ميان مثانه و ميان آن روده اي كه آن را ر                 
 عصبي و آن را شرايين بسيار بهره آمده است و از رگ هاي ناجهندة بسيار و رحم                   }099{مركب است از جسمي     

چنان آمده است به خلقت كه تمدد پذيرد و فراخ شود بدان وقت كه زن بار گيرد و تنگ شود و خرد بدان وقت كه                          
رد باشد و زاد گان را بزرگ، و روي اندرونين رحم بافته آمده است از                م خُ حِ را ر  بار ندارد و دوشيز گان را و نازاد گان      

 وي سه كاواك است يعني سه حفره يكي پيش و يكي باال است و يكي به چپ و                       رشرايين و اوردة بسيار و اند      
تد فرزند سه آيد و   سبب دو گانه آمدن و سه گانه آمدن فرزند اين اجواف است چنان كه اگر مني اندر هر سه حفره اف                   

  .اگر اندر دو حفره افتد فرزند دو آيد و اگر اندر يكي افتد فرزند يكي آيد
و رحم را يكي گلو است كه آن را رقبه الرحم خوانند و درازاي اين رقبه به مقدار شش انگشت است از                         

 فرج زن باشد و براي       انگشتان همان كس چون انگشتان را به پهلوي يك ديگر بنهد و دهانة اين رقبه لب هاي                 
بعضي از انسان ها ميان لب هاي فرج و ميان رقبه الرحم دوري باشد چنان كه به بعضي از زنان دور افتاده باشد و به                       
بعضي از زنان نزديك تر و آرزو كردن زنان را از نزديكي اين رقبه رحم باشد به لب فرج و به آخر اين رقبه دو                              

زنان تخمدان   اين قرون الرحم     جناحي الرحم خوانند و قرون الرحم خوانند نيز و پسِ         فزوني باشد مانندة پر كه آن را       
 مردان و به وقت مجامعت اين قرون الرحم بجنبيدن          بيضه زنان پهن تر باشد و خردتر و صلب تر از           تخمدانباشد و   

 قياس اين رقبه الرحم    }100{ به سوي رحم افتد و       آنان  تخمدانگيرد تا مني را به خويشتن كشد و مني  زنان از              
 مردان به قضيب زنان اندر      آلت است ولكن سوراخ وي فراخ چنان كه        آلتي مردان باشد پنداري     آلت تناسلي به قياس   

 زنان را يعني رقبة     آلت مردان را دو مجرا باشد يكي از مثانه و ديگر از اثناوين هم چنين                   آلتآيد و هم چنان كه     
 ثانه و ديگر از رحم رحم را دو مجرا باشد يكي از م

اگر بار گرفت آن     شت باشد چون زن رسيده گشت آن رگ هاي رحم وي از خون پر گردد               جاي كِ  رحمو  
نده شود طبيعت آن را     گَطبيعت به كودك به كار برد و چون بار نگيرد آن خون بماند اندر رحم تُند گردد و                       خون

 كه به سوي رحم رفت به پستان زن رود و شير گردد             دفع كند و خون حيض آن باشد و چون زن بار نهاد آن خون             
 مانندة پوست   نازكو دهانة رقبه رحم دوشيزه گان تنگ باشد و اژنگ آژنگ باشد و بر آن اژنگ ها پرده اي باشد                      

رد كه بول به وي بيرون آيد و رحم را حس باشد يعني آگاهي دارد از                  و ميان آن پرده سوراخي باشد خُ       نازك  بيضه
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ود و بعضي از متقدمان رحم را حيوان          رند بگريزد و بر    گوي ميل كند و فرود آيد نزد بوي آيد و از               ب   و به  گَند
ته اند از قبل از آن كه حس و حركت باشد وي حيوان باشد و آن را گفته اند كه هرچه را حس و حركت باشد                           نسدا

 ديگر ارادي و اين حس مانند حس         وي حيوان باشد و از وي جواب داده اند كه حس دو گونه باشد يكي طبيعي و                 
 }101{ است يا مانند حس آن نبات كه بداند كه آفتاب از كدام سو است و آب و خاك                      )مغناطيسسنگ  (آهنربا  

 . موافق كجا است تا ميل كند به همان روي و مثال بار اندر رحم مثال ميوه باشد و بيش نگويم چه به درازا كشد
 و هيئت اعضاي مرَكَّبه اكنون بر ما مانده است ياد كردن افعال اين                 اينك سپري شد عدد اعضا مفرَده      

اندام ها و باز ياد كردن ارواح و من ياد كنم هر يكي را از اين بدان مقدار كه توفيق يابم ولكن از بهر آن كه فعل                             
 .      نبود اِالّ به قوت نخست از قوت ها ياد كنم و باز افعال اجناس تا بداني
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 }101{) القول في القوي(درباره قوا يعني نيروها و انواع آن :  31باب 
يكي جنس قوت نفساني و ديگر قوت حيواني و سوم           :  آن قوت ها كه اندر تن ما است سه جنس است              

 . قوت طبيعي
 قوت نفساني

  تقسيم شود؛  سه بخشقوت نفساني، به •
o  خوانند و ديگر را مدبرهيكي را  
o ت حساسهمينقورا  و سو  
o ت محركهآن كه اندام ها را به خواست بجنباند، قو  

  به سه بخش تقسيم شود قوت مدبره •
o     تت باشد كه خيال به وي باشد چنان كه ياد كردم و ديگر                 مخيلهيكي را قوخوانند و اين آن قو 

 را 
o ت مفهمهمي را قوت باشد كه فهم به وي باشد و سوو اين آن قو  
o ت مذكرهت باشد كه ياد داشت به وي باشد چنان كه ياد شده است خوانند و قواين آن قو . 

  يكي به پنج بخش، تقسيم شود؛  حساسه}102{قوت  •
o و ديگر حس ديدن  
o ميحس شنيدنو سو   
o و چهارم حس بوييدن  
o و پنجم حس چشيدن  
o  و بدين حس باشد دانستن گرمي و سردي و تري و خشكي و نرمي و درشتي و                     حس المسه 

 .  سبكي و گرانينغزي و
بجنباند و اين آن باشد كه از دِماغ يا از نخاع             به طور ارادي     يعني آن قوت كه پيوندها را         قوت محركه  •

پديد آيد بر آن پِي كه عضله را بجنباند و عضله وتر را به خويشتن كشد تا اندام بجنبد و اين قوت به برابر                        
 . عضله  ها باشد چنان كه ياد شده است

 انيقوت حيو

 اما .  خوانند و ديگر را منفعلفاعل دو گونه باشد يكي را قوت حيوانيباز  •
  آن قوت باشد كه انقباض و انبساط شرايين به وي باشد و اما قوت حيواني فاعل •
 آن قوت حيواني باشد كه خشم و ننگ داشتن و حرب كردن و غلبه كردن به مناظره و                        قوت منفعل  •

حسد و كينه داشتن و خجل شدن و شرم داشتن و عشق آوردن و دشمني                   بلندي و مهتري جستن و       
 باز . كردن به وي بود
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 قوت طبيعي

  يكي را مخدوم خوانند و ديگر را خادم و به دو بخش، تقسيم شود؛ قوت طبيعي •
 خوانند دو گونه باشد خادم اين قوت كه اورا  •
  و ديگر خادم محضيكي  •
  }102{.خادم از روي اضافت •

 لده، قوت مغيره، قوت مصورهقوت مو

 آن قوت باشد كه اندر مني باشد چون آميخته شود مني مرد با مني زن و باز رحم اين                        قوت مولده اما   •
 را به كنار گيرد و آويخته گردد به تنة رحم و از شرايين و اورده به سوي اين مني                      ) آميخته منيِ(تخمك  

اند و به صورت علقه برد و علقه ناماننده باشد مني را و باز آن              آنها را بگرد   ، آميخته آيد و طبيعت    با يكديگر 
خون اورده و شرايين كه از رحم به وي گشاده شده است به كار برد چون همه را بگرداند و از صورت                          
علقه به سوي مضغه برد و علقه، مضغه را نامانند باشد و باز از صورت مضغه به صورت اندام ها برد يعني                       

ورت دِماغ و صورت كبد و صورت اندام هاي مفرَده و از مفرَده به مرَكَّبه باز صورت جنين                 صورت قلب و ص   
 خوانند و بدين يكي     قوت مصوره  خوانند و    قوت مغيره تمام شود و اين قوت را كه اين صورت پديد آرد             

و .  ين بدين قوت بود    جن هستي و   ) القوه المصوره االولي   (قوة مصوره اول  يعني  لقب آمده است اين قوت را       
 خوانند و اين آن قوت باشد كه         )القوه المصوره الثانيه  (قوة مصوره دوم  باز يكي قوت ديگر باشد كه آن را          

حرارت غريزي را اندر جنين بيفزايد و نيز به اندام هاي جنين بيفزايد تا تن وي بزرگ شود و اين قوت                        
 مغيره و مصوره را ثاني خوانند 

ن مغيرة اول و ميان مغيرة ثاني از قبل آن كه قوت مغيرة اول اگر اندر مادتي كار كند كه                    و فرق است ميا    •
 از وي گوشت كند و اگر اندر مادتي كار كند كه سرد  باشد و خشك ولكن خشكي اندر او                     مگرم است و نر   

104{ضروف  تر كند و نيز اگر خشكي بيش باشد غ          بسيار نبود از او عصب كند و اگر خشكي بيش باشد و           
 كند و اگر خشكي بدان اندازه باشد كه بتواند فسرانيدن از وي استخوان كند و شكل اندام ها او كند و                       }

ياد كه  مقادير و عدد و وضع و مجاري و تجاويف و خشونت و مالست و به جملة هيئت اندام ها چنان                        
 . كرده ام اين همه آن قوت كند كه آن را مغيره و مصورة اول گويند

 از مركبة اين اندام ها به سوي محيط اين اندام ها بيفزايد و بس و از بهر اين                     قوت مغيرة ثاني  باز اين    •
گويند كه قوت مصوره اول بگرداند و قوت پديد آرد بي  آن كه آن را تشبيه بايدي قوت مغيره ثاني بگرداند                    

 يعني  قوت مربيه ت كند نام آن      و اين هر دو قوت را يكي خدم         .  و صورت تمام كند به طريق تشبيه        
 و اينپروراننده 

  و اين قوت حافظهقوت مربيه را يكي قوت ديگر خدمت كند نام وي  •
 خوانند و ديگر را     جاذبهقوت حافظه را و قوت مربيه را چهار قوت خدمت كنند و اين چهار قوت يكي را                     •

 فعل اين چهار قوت باشد و باشد كه         . الغاذيهقوه و به جمله     دافعه و چهارم را     هاضمه و سومي را     ماسكه
يش از آن كه غذا دهد كه به  كاسته باشد تا خدمت كرده باشد قوت مربيه را و                 باين قوت غاذيه غذا دهد و       

باشد كه بدان مقدار غذا كند كه به كاسته باشد و آنگاه خدمت كرده باشد قوت غاذيه را و باشد كه كم از                        
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 }105{سته باشد تا خدمت كرده باشد قوت حافظه را و به جملة مصوره االولي خدمت             آن غذا كندكه به كا    
       ت مولده را و قوو    مصوره االولي را       مغيره الثاني خدمت كند قوه      هكند قومربيه خدمت كند قوه      هقو  

       و اين هر چهار     مربيه را و قوه حافظه خدمت كند قوه جاذبه را            ه مغيره الثاني را و قوه جاذبه خدمت كند قو
 .  رااقوه يعني جاذبه و ماسكه و هاضمه و دافعه خدمت كنند اين همه قو

 بعضي گفته اند كه قوت     ،و متقدمان اين صناعت پزشكي را اختالف بوده است به جوهر اين چهار قوت                •
جاذبه گرم و خشك است و قوت ماسكه سرد و خشك است و قوت هاضمه گرم و تر است و قوت دافعه                       
سرد و تر است و جالينوس رد كرده است به آنها و گفته است كه طبيعت حيوان از سردي ياري نخواهد از                      
قبل آن كه طبع حيوان گرم است و تر و دليل بر اين كه برودت و يبوست ضد باشند طبع حيوان را و                           

 آمد كه   امساك كنند و مرگ غلبة سردي و خشكي باشد بر اجسام حيوان و اين از جهت حركت گفته                     
 گرم  ،سردي و خشكي از حركت باز دارد و حيوان متحرك نشايد و جالينوس گفته است كه هر چهار قوت                  

است ولكن مقاديرشان هموار نبود و اما قوت جاذبه گرم است و تر اِالّ آن كه گرمي بيشتر است و تري                        
 به گرمي سخت     وي سخت ضعيف است چنان كه به قياس رطوبت دافعه خشك نمايد و قوه ماسكه                  

ضعيف است چنان كه به قياس گرمي آن سه قوة ديگر سرد نمايد و به تري سخت ضعيف است چنان كه                    
 هاضمه معتدل آمده است به گرمي وتري تا هضم           }106{به قياس تري آنها خشك نمايد و باز قوت           

ني آن خون را كه سوي       تواند كردن و غذا را مانندة مغتذي گرداند و بردفساند اين غذا را به مغتذي يع                  
 كه  )؟؟بدرفته(پذيرفته  اندام آمده است و مجاور اندام گشته و طبيعت آن اندام و شكل و هيئت وي                       

 الي الجمود خوانند بفسراند و بردفساند به اندام و اين همه كه ياد كردم فاعل                 پزشكان آن را رطوبه القريبه   
 تري بيشتر آمده است از قوت هاضمه خاصه تري تا            وي قوت هاضمه باشد و اما قوت دافعه به گرمي و           

دفع تواند كردن و براي بعضي انسان ها قوت جاذبه گرم است و خشك اِّال آن كه گرمي وي بيشتر است و                    
قوت ماسكه گرم است و خشك اِالّ آن كه خشكي اندر او بيشتر است و قوت هاضمه گرم است و تر اِالّ                        

 . به اعتدال استاو  آن كه گرمي و تري اندر
وكار غذا به سه چيز تمام شود يكي به زيادت و ديگر ماننده گردانيدن بدان اندام كه غذا مي خواهدش كردن و                          

التزاق يعني بردفسانيدن و زيادت از قوت جاذبه باشد كه جذب كند آن چيزي را كه مشاكل آن اندام                       ه  سومين ب 
 كه آن را بگرداند و ماننده كند به جوهر آن اندام كه آن را غذا مي كند                 باشد و ماننده گردانيدن از قوت هاضمه باشد       

و نتواند اين قوت هضم كردن اِالّ به عنايت قوت ماسكه كه بدارد تا آن وقت كه غذا كند و بردفساند و باز قوت                            
به است و التزاق اگر قوي       چيز را كه ناشايسته باشد و التزاق را زيان دارد دفع كند و كار قوت هاضمه تشا                  ندافعه آ 

 نهالتزاق آرد و مشابهت     تنها  باشد و فعل خويش تمام تواند كردن هم مشابهت آرد و هم التزاق و اگر ضعيف باشد                   
 اگر از معده باشد يا از روده ها و ماننده باشد بدان              ، و اگر قوت ماسكه ضعيف شود غذا ناگواريده فرود آيد           }107{

ين حال از ضعف معده باشد و روده ها غذا به رنگ و قوام كشكاب فرود آيد و اگر اين                       غذا كه خورده باشد اگر ا      
حالت از ضعف قوت ماسكة كبد بوده باشد چون خون آن به فرود آيد و اگر از ضعف قوت ماسكة اندام ها باشد به                         

شد  غذا نتواند فرو بردن و اگر        و اگر ضعف قوه جاذبة معده با         باشد و بگونه زرد باشد و گنده بود        تخم مرغ   ةقوام زرد 
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از ضعف قوه جاذبة كبد باشد غذا به سوي كبد نرسد و اين كس الغر گردد و شكم با قراقر و نفخ فرود آيد و اگر از                           
نده فرود آيد با درد     گَ و   ؟؟ سبز و سفيد و زرد رنگارنگ فرود آيد و به دور معلوم            مدفوعضعف قوة جاذبة اندام ها باشد      

 هاضمه معده باشد  غذا نگوارد چون به گوهر بلغَم بر آيد و شكم باد گيرد و چون اين حال دراز                         و اگر ضعف قوه   
بماند استسقا طبلي گردد و اگر از ضعف قوه هاضمه اندام ها باشد استسقا لحمي پديد آيد و اگر از ضعف قوه دافعه                        

اگر از ضعف قوه دافعه كبد باشد اورام كبد و يرقان            معده باشد و روده ها از او قولنج پديد آيد و اورام معده و امعا و                 
. هر اندامي چيزي ديگر پديد آيد و ياد كنم من همه          ه  سياه و زرد پديد آيد و اگر از ضعف قوت دافعة اندام ها باشد ب             

كا اگر اين حات بر پوست افتد چنان كه قوت دافعة پوست ضعيف شود يا آن خلط كه به پوست آمده است آن جا                         
از او بهق سياه و سفيد و برص سياه و سفيد پديد آيد              يابد و مشابهت نيابد     }  108{ند و متحير گردد اگر التزاق       بما

د و نه التزاق آنگاه از دو بيرون نبود يا بپوسد و قروح پديد آيد يا نپوسد                   بان سياه و زرد و اگر نه مشابهت يا         قو ير 
گر به گوشت بود اين سبب كه قوت دافعه ضعفيف شود و اين              ف و برش و نمش پديدآيد و ا       لواليل و مسامير و ك    ت

ريم كند يا نپوسد اورام صلب پديد آيد و            هخلط آنجا بماند از دو بيرون نبود كه يا بپوسد و آماس پديد آيد از او ك                  
او و  اگر به اجواف اعضا بود اين سبب كه قوت دافعه ضعيف شود و خلطي كه بوي آيد آنجا بماند سده پديد آيد از                         

چون آنكس را كه اين مقدمات و قوانين كه ما ياد كرديم به اين مفهوم               .  به اين مقدار بسنده كنيم كه ياد كرده آمد        
 كبدشود بدان باقي كه بر ما ماندست راه تواند بردن و قياس كردن و چون اين جمله را بدانستي دانسته آمد ترا كه                        

ها را گوشت بود و چون پوست دانستي دانسته آمد ترا غشاها             ه عضل  را و معده را و      طحال و شش و كليه     را و دل و   
به ر شوند يا به جوف اندامها شوند يا به جرم اندامها خاصه به جرم آن اندامها كه                  حيو پردها و بيشتر اين مواد كه مت       

نه اعصاب نيز بود    ايشان گوشت بسيار بود و به جرم دماغ نيز بر همين مثال بود و به اجواف دماغ نيز همان و به ت                      
اينك حال اين قوت به اندامها چنين بود كه ياد كرده آمد و بعضي اندامها را چهار                  .  ها بيش بود   هاين سبب و بعضل   

 و كبد و طحال و كليه و مثانه و رحم زنان اين اندام ها              }109{ها هقوت بود و آن اندامها آلي بوند چون معده و رود          
 دائم به آنها قوت  همي آيد يا از بهر حس را و حيوه               ،خويشتن را و نيز از اعضا رئيس      را چهار قوت باشد از بهر غذا        

 خويش بايد و يكي ديگر      ي؟؟ را بس يا هم از بهر حس و حيوه را و هم از بهر حركت ارادي را يكي قوه از بهر غذا                      
اذبه بايد تا هرچه مشاكل وي باشد        جنين و اما معده را قوت ج       هستي و   ادرار و خون و ماييت      اثفالاز بهر كيلوس و     

جذب كند به سوي خويش و قوت ماسكه بايد تا آن غذا مشاكل را بدارد تا  آن وقت كه قوت هاضمه كار خويش                          
را تمام كند و قوت دافعه بايد كه آن چيزي را كه ناشايسته باشد دفع كند و هم چنين چهار قوت بايد تا  غذا را به                            

و هضم كند تا چون كشكاب كند يعني كيلوس را و كبد را نيز همين چهار قوت ببايد و اعضا                  خويشتن كشد و بدارد     
مفرَده را باز اين چهار قوت از بهر خويش يابد و ديگر از بهر مني تا آن را جذب كند و بدارد و چون تمام شود دفع                            

  . ان شاءاهللاكند به طلق
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 }109{) القول في االفعال (درباره افعال يعني كارها و شرح آن : 32باب 
چون قوت پديد آيد فعل نيز پديد آيد ولكن من اندكي ياد كنم بعضي از افعال چنان باشد كه پديد آمدن                       

آن را يكي قوت بسنده باشد چون جذب و امساك و هضم و دفع و بعضي از افعال چنان باشد كه پديد آمدن آن را                          
وي  غذا و گذشتن كيلوس از معده به كبد و گذشتن خون از كبد به                    چون آرز  }110{به قوت بسيار حاجت آيد       

رگ ها يا از رگ ها به اندام ها كه حاجت آيد به دفع اندامي و جذب اندامي ديگر و هم چنين آرزوي  غذا تمام نشود                         
 حسي از   اِالّ به دو قوت يكي به قوت حاسه و ديگر به قوت جاذبه و حس از اعصاب باشد و عصب را يافت قوت                         

 حرارت غريزي قلب است و كبد و سبب           سرچشمة باشد و دفع و جذب نتواند كردن اِالّ به حرارت قلب كه                 مغز
 باشد و كارهاي كبد تمام نشود اِالّ به          مغززندگاني حيوان اين دو اندام باشد يعني قلب و كبد و فضيلت انساني به                

 تمام نشود اِالّ به حركت عضالت و        دنده ها و كارهاي    دنده هاينه و   زدن نبود اِالّ به انبساط و انقباض س         دم زدن و دم   
 به  )يقِنَ(پاك و پاكيزه     و ديگر كه كار كبد تمام نشود كه خون            مغزعضالت، قوت  از اعصاب يابند و اعصاب از           

ليه ها و مثانه   اندام ها فرستد اِالّ به اعوان يعني ياري دهندگاني چون معده و روده ها و كيسه صفرا و طحال و ك                      
اين كه يكي فعل را به چندين گونه قوت حاجت آمده و مجامعت كردن هم چنين يكي فعل باشد و تمامي آن را                         

 و به قوت كبد و به قوت كليه ها و به قوت بيضه ها و به قوت انثاوين و به                     مغزحاجت آيد به قوت قلب و به قوت          
 را حاجت آيد هم به خيال و هم به فهم و هم به ذكر تا يكي قصه را                      و هم چنين افعال سياسي    آلت تناسلي قوت  

 آيد تا تمام شود و      }111{تمام حكايت تواند كردن و چون تامل كني بداني كه هر فعلي را به چند قوت، حاجت                    
ه بوند آن   باشد كه هر فعلي از  افعال اندام ها به يكي جزو باشد از اجزاي آن اندام و آن جزو هاي ديگر ياري دهند                       

 رطوبت جليدي است اين رطوبت جليدي بي آن رطوبات و طبقات و عصب               ،جزو را براي آن فعل مثال آلت ديدار        
 بي قوت شرايين و قلب بي قوت كبد و كبد بي قوت               مغز و مغز  مجوف نتواند كار كردن و هم چنين تن بي قوت          

نتواند كردن و بدين قياس باشد كار مجامعت كه آلت وي           كليه و مثانه كار        و طحال و   روده ها و كيسه صفرا   معده و   
  .انثاوين است و بي آن ديگر اندام ها برنيايد كار وي

 را باشد و آن خيال باشد و فهم و          مغزاكنون بسنده كنيم از اين باب و به جمله ببايد دانست كه يكي فعل               
ديدن به چشم و شنيدن به گوش و چشيدن         يكي حس بصر يعني     :  ذكر و ديگر حواس را باشد و آن پنج گونه بود           

بيني و لمس كردن، به همه پوست خاصه به پوست كف دست و جنبيدن اندام ها به عضالت،                 به  به دهان و بوييدن     
اوتار و مفاصل و اعصاب باشد اينك آن يكي فعل حركت ارادي را به جنبيدن اندام حاجت آيد و افعال قلب چون                        

 و خجالت و حسد و مكر       شرمندگي و   حسادت.   و تراءس؟؟ و نباهت    )آلفه؟؟(گيري  خوانقباض و انبساط و غضب و       
 و مذموم ولكن بعضي     پسنديده و عفت و اخالق      ترس و انصاف انتصاف و جور و ظلم و شجاعت و تهور و              خدعهو  

 .  نتواند كردن و فعل كبد ياد كردممغزاز اين افعال آن است كه بي ياري 
 مزاج اين اندام ها باشد يعني مزاج اين اندام هاي مفرَده كه تركيب               ، افعال و ببايد دانست كه سبب اين      

 اين  باشند مرَكَّبه و عدد و مقدار و وضع ياري دهنده            }112{اندام هاي الي از آنها است و راستي هيئت اندام هاي           
كل و تجاويف و مجاري و       اندام ها را كه مفرَده اند سبب فعل وي و چون هيئت اعضا مرَكَّبه به خلقت يعني ش                    
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مالست راست باشد و طبيعي باشد و هم چنين به عدد راست باشد و به عظم بدان مقدار باشد به بزرگي                       خشونت و 
و خردي كه حاجت است اندام ها را و به وضع وضعي باشد طبيعي و مزاج آن اندام به مقدار حاجت آن اندام باشد و                         

خوانند و آن تن كه حال وي چنين باشد صحيح خوانند  آن را باز چون                  همه تن پيوسته باشد اين حال را صحت          
بگردد از اين حال طبيعي اگر به مزاج گردد آن را سو المزاج خوانند و اگر به هيات گردد آن را سوء الهيئه خوانند و                          

ري خوانند و آن تن كه مثال       يماباين كه اين حال را     .  اگر گسسته باشد اندامي از اندامي آن را تَفَرُّقِ اِتِصال خوانند           
وي اين باشد بيمار باشد اكنون دانسته شد كه ناچار اين همه ببايد دانست تا تن درستي شناخته آيد و تا تن درستي                       

 .شناخته نبود بيماري شناخته نيايد اكنون بر ما مانده است ياد كردن ارواح



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  61
 

 
 

 }112{)  االرواحالقول في(درباره ارواح يعني جان ها و انواع آن  : 33باب 
 كه اندر كبد    يي را  خوانده اند و آن هوا    روح حيواني كه اندر قلب است     را   آن هوا    ، اين صناعت  متقدمانِ 

 اعتدال اين   ، و سبب صحت افعال نفساني     .روح نفساني  است   حفرات مغز  كه اندر    يي و آن هوا   روح طبيعي است  
 اعتدال اين هوا    ،از اين روح است و سبب افعال حيواني        است و قوت اعصاب و حواس         حفرات مغز  هوا باشد كه اندر   

است كه اندر قلب است كه آن را حرارت غريزي خوانند و قوت شرايين از اين هوا است و گرمي همه تن از حرارت                        
 كه اندر كبد است يعني اعتدال به برابر حاجت           استباشد و سبب صحت افعال طبيعي اعتدال آن هوا           مي اين هوا   
م ها و از قبل آن كه علت به شرف بيش باشد از معلول و تقدم دارد به شرف بر معلول اين هوا را روح                             اين اندا 

خوانده اند فرق باشد ميان روح و ميان نفس، روح جسم باشد و نفس جوهر و اين نه جايگاه اين سخن است بگذريم                 
مواد اصلي   طبيعي خوانند يعني      ءرا اشيا اين كه ياد كرديم آن هفت چيز كه آن           .  از اين باب تا سخن دراز نگردد       

 .ماند بر ما ياد كردن اسباب و عالمات. و ارواح  و افعالا و قوء و مزاجات و اَخالط و اعضا)اتسقُسطُاُ(
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 }113{) في االسباب(درباره اسباب و كيفيت و شرح آنها  : 34باب 
يا حالتي  باشد يعني درستي يا بيماري      اما اسباب به برابر حاالت بدن باشد و حاالت سه باشد يا صحت                 

 اسباب به برابر اين حاالت باشد چنان كه سببي باشد           }114{ هم چنين   .باشد كه نه درستي مطلق باشد نه بيماري       
درستي را و سببي باشد بيماري را و سببي باشد آن حال را كه نه درستي است و نه بيماري و اين حاالت و اسباب                          

المات، هم چنين عالمت به برابر اين حال ها باشد كه يا عالمتي باشد تن درستي را يا                     معلوم نگردد مگر به ع     
اين اسباب و اين حالت و اين       .  عالمتي باشد بيماري را يا عالمتي باشد آن حال را كه نه درستي است و نه بيماري                 

 . عالمات يافته نشود اِالّ به تني كه قابل باشد اين سه حال را
 صحت را و موصوف باشد به حالي كه آن حال را               ، آنچه گفتيم كه يا تني باشد قابل         پس پديد آمد از   

صحت خوانند و آن آن باشد كه مزاج اندام هاي مفردة وي مزاجي باشد معتدل و هيئت اندام هاي مركبة وي هيئتي                    
ه حالي كه آن حال را       بيماري را و آن تن موصوف باشد ب        ،باشد راست و همه تن وي پيوسته باشد يا تني باشد قابل           

بيماري خوانند و آن آن باشد كه مزاج اندام هاي مفرَده او مزاجي باشد نامعتدل يا سوي هيئت اندام هاي مركبة او                      
 چنان كه بايد چه گسسته باشد بعضي از بعضي تا اين            نباشد يا همه تن او پيوسته        )نامستوي(ناهموار  هيئتي باشد   

نند يا تني باشد كه پذيرنده باشد اين هر دو حال را و چنين تن را نه درست خوانند مطلق و                     حال را تَفَرُّقِ اِتِصال خوا    
نه بيمار مطلق و اين تن كه اين  هر دو حال را پذيرنده باشد از سه قسم بيرون نبود يا دايم اين هر دو حال را                                

 باشد چون كوران و لنگان و يك چشمان  پذيرا باشد چنان كه بعضي از اندام ها به مزاج درست باشد و به هيئت بيمار             
 مفرَده نامعتدل باشد    }115{ مرَكَّبه راست باشد و به مزاج اندام ها         ييا به خالف اين باشد چنان كه به هيئت اندام ها        

و اين دو گونه باشد كه يا دايم بدين صفت باشد و آنگاه اين را و آن پيشين را نه درست و نه بيمار خوانند دايما و                             
ن چنين حال آن باشد كه اين تن پذيرا باشد هر دو حال را تمام چنان كه هم صحيح باشد تمام بدان اندام ها كه                         اي

صحيح اند و هم مريض تمام بدان اندام ها كه مريض اند يا بر اين جمله نبود كه دايم پذيرا بودي سوالمزاج را ولكن                      
اپذيرا باشد مثال چنان كه تني باشد به مزاج گرم به تابستان بيمار            بيشتر روزها پذيرا باشد سوالمزاج را و كمتر روزها ن         

گردد يا به مزاج سرد و به زمستان بيمار گردد و اين چنين را نه درست و نه بيمار خوانند في االكثر يا تني باشد                             
 دندان اندر وقت    پذيرا هر دو حال را و هر دو به غايت باشد اندر وقت حاضر چنان كه كسي را درد چشم باشد يا درد                     

 . و آنگاه اين كس را نه درست خوانند و نه بيمار
بيمار كامال  هر يكي از اين دو حال به غايت اندر وقت حاضر يا تني باشد كه حال وي حالي باشد كه نه                        

و نه   و اين نيز سه گونه باشد يا دايما باشد چون پيران و آنگاه اين را گويند تني نه درست                        كامال سالم باشد و نه    
بيمار و نه يكي از آنها به غايت دايما، يا تني باشد پذيرا اين هر دو حال را چنان كه نه بيمار تمام باشد و نه درست                            

 باشد دون مرض و مرضي باشد دون صحت          سالمت او سالمتي  تمام ولكن هميشه باشد و اين كس آن باشد كه            
 }116{خوش تر باشد يا به خالف اين باشد كه بعضي        ا   هولكن بيشتر روزها ناالن باشد و ضعيف ولكن اندكي روز          

 باشد  سالم خوش باشد و آنگاه كه بيمار باشد بيماري باشد دون و آنگاه كه                   هااز روزها بيمار باشد و بيشتر روز       
 و نه يكي از آنها به غايت في  االكثر، يا تني باشد              تني نه سالم و نه بيمار      باشد دون و اين تن را گويند          سالمت

يرا اين دو حال را يعني بيماري و تن درستي را و يكي از اين دو حال به غايت نبود به وقت حاضر و اين ناقهان                           پذ
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 سالم و نه بيمار خوانند بدان خوانند كه بيماري رفته باشد و قوت باز نا آمده آنگاه نه                سالمناقه را نه    .   و آبستنان  باشند
 و آنگاه اين كس را نه سالم خوانند و نه           نيستند از ضعيفي، و بيمار      باشندنده  باشد و نه بيمار و آبستنان از كارها بما        

بيمار و نه يكي از آنها به غايت به وقت حاضر و باشد كه اين هر دو حال به مساوات باشد يعني اين هر دو حال                             
 بسيار  ؟؟ اينجا ازدواج   و باشد كه اين حال بر اندام هاي مختلف باشد و            علي طريق مساواه  برابر باشد آنگاه گويند     

 سرگشته گردد و اما قانون آن است كه ياد كردم و اسباب بر همين قياس باشد و عالمات، و من به                        انسانافتد و   
مانده است بر ما بعضي از عالمات و اسباب آنها جدا جدا و آغاز              .   و اكنون باز گويم تكرار افتد      }117{اول ياد كردم    

 .  كنم از عالمات تن معتدل
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 }117{) في العالمات(درباره عالمات و انواع و اصناف آن  : 35باب 
گوييم گفتار ما كه معتدل اين لفظ مشتمل باشد هر سه چيز را يا اين تن به جميع اجزاي خويشتن معتدل                      

و  باشد    سفيد عالمات تن معتدل آن باشد كه به گونة سرخ و            اما   و.  باشد يا به اخالق نفسي يا به قوات طبيعي          
 نه سرد باشد و نه گرم و نه سخت فربه و نه             به هنگام لمس كردن،   پوست وي معتدل باشد ميان صالبت و لين و          

 و موي وي معتدل باشد به مقدار        )تنك(نازك  سخت الغر و رگ هاي او نه فراخ باشد و نه سطبر و نه باريك و نه                 
د به قوام نه سطبر باشد و نه باريك و نه سخت             ك و موي وي معتدل باش     نُ تُ چندان باشد و نه     چندان پرپشت نه  

ون باشد و مسام پوست     گ مي كهنگي موي و نه سخت سياه و نه سخت سفيد و نه سرخ و نه زرد                  زجعد باشد و نه     
 باشد  ترسو  بي پروايي  اما اخالق نفسي وي چنان باشد كه معتدل باشد ميان            .  وي نه سخت تنگ باشد و نه فراخ       

 دلي و معتدل باشد ميان تنگ دلي و خشم ناكي و ميان بي خشمي و فراخ دلي و معتدل                   ميان سخت دلي و رحيم     
و معتدل باشد ميان دستان آوري و خيرگي، گشاده خو نبود و              )  فرغول كاري(  باشد ميان شتاب كاري و كُند كاري     

 باشد اهل اصالح را و      نبود و شرمگين و باوفا باشد و هم چنين جواد باشد و دوست دار              }118{كينه دار و حسدكين    
اهل خير را و دشمن دار باشد اهل فساد را و اهل شر را و نيك عهد باشد و نيك خواه انسان ها را و حواس وي تيره                          

 و افعال سياسي وي يعني خيال و فهم و ذكر روشن باشد و قوي و حركات ارادي وي قوي باشد و نبض وي                        نباشد
 )خاوي(خالي   و   )ممتلي(آكنده  سريع و بطي و ميان تواتر و تفاوت و ميان           معتدل باشد ميان عظيم و صغير و ميان         

  ولكن قوي باشد )لين(  نرم و)صالبت(سخت و ميان 
 وي  غذا و شراب را به اندازه باشد و معتدل باشد هضم  غذا به                  اشتهايو اما افعال طبيعي چنان بايد كه        

و فضول تن تمام بيرون آيد و باقي نماند به تن و آنچه بيرون                معده و كبد و اندام ها و رگ ها قوي باشد و تمام              
و ببايد دانست كه    .   نيايد و آن چيزي كه بيرون آمدني باشد به كميت و كيفيت به اندازه باشد و معتدل                 نيستآمدني  

 ديگر را قهر     چنان افتد كه قوت نفساني قوي تر آيد و اين دو قوت           مغزاخالق نفسي تابع باشد مزاج تن را اگر مزاج          
كند يعني قوت حيواني را و قوت طبيعي را آنگاه اين كس حليم آيد و عادل و عفيف و اگر مزاج قلب چنان افتد كه                         
اين قوت حيواني كه به قلب است قوي تر آيد و آن دو قوت ديگر را قهر كند يعني قوت نفساني را و طبيعي را اين                          

 آيد  )مهترفش(مهترمانند   و   )قاهر(زبردست   آيد و بي رحم و ستمكاره و        كس خشمگين باشد و شجاع باشد و متكبر       
 باشد و آشكارا كند هرچه كند و اگر مزاج كبد چنان افتاده باشد كه قوت                 نيرنگا ننگ و نبرد باشد و بي مكر و          بو  

ارخوار آيد و    آيد و آن دو قوت را قهر كند يعني قوت نفساني و حيواني را اين كس بسي                     }119{طبيعي قوي تر   
همت باشد و ستم كش و هر خواري كه          و شراب خوار و شادي دوست و جماع كننده و دون            ؟؟)ورآگلو(شكم پرست  

اينك اخالق نفسي به قول      .   بدگلويي؟؟ و بسيار جماع آيد      و)  گيگلوبند(شكم پرستي   از بهر   بردارد  پيش آيدش   
بيرون آيد به سوي گرمي و اين آن وقت باشد كه             جالينوس بدين صفت باشد كه ياد كرديم و چون از اعتدال               

تن اين كس گرم تر باشد از تن       لمس كردن   حي باشد نه مرضي، نشان وي آن باشد كه           ولكن صِ  گرممزاجي باشد   
معتدل و حركات اين كس تيزتر باشد و رنگ تن اين كس سياه باشد يا گندم گون يا زرد و باشد كه سرخ تر باشد از                         

وي سياه تر باشد و دندانش زودتر برآيد و فربه نبود و رگ هاي وي فراخ باشد و ظاهر و نبض                     تن معتدل و رنگ م    
وي عظيم باشد و سريع و متواتر و كم خواب باشد و شتاب زده و عجول باشد و بر هيچ راي نباشد زيرا  گردنده باشد                        
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د اين حال ضد آن حال باشد چنان كه        و اما اگر بيرون آمدن وي به سوي سردي باش         .  راي و خشمناك بود   ه  از راي ب  
اين كس به لمس كردن، سرد باشد و رنگ وي سفيد باشد چون عاج يا رنگ سرب و فربه باشد و رگ هاي وي                          

 و  }120{هر كاري گران باشد و موي وي سفيد باشد و تنك و باريك              ه  باريك باشد و كاهل و خوابناك باشد و ب        
 باشد و رگ هاي وي باريك باشد و ناپيدا و           كُنديف نبود ليكن متفاوت و      باشد و نبض وي صغير باشد و ضع         وربيا  

و اما چون مزاج او ميل دارد به تري تن وي به لمس كردن، نرم باشد و فربه باشد و                    .  كم جماع باشد و كم آرزو بود      
اعصاب و   باشد و كم موي و رنگ موي نبود و سست اندام و سست گوشت باشد و                   ؟؟خوابناك باشد و تنگ مسام    

 نازكاوتار وي ضعيف باشد و بي قوت و مفاصل وي ضعيف بوند از قبل رطوبت اوتار وي و روشن رنگ باشد و                          
 باشد و توانگر روي و نرم         )؟؟رخ آور(گشاده روي   پوست و تنگ دهان باشد و تنگ چشم  و تنگ سوراخ بيني و                 

به گرسنگي ناشكيبا باشد و      ،   زود الغر گردد    گرسنگي كشيدن،  زود مانده شود به       ،كردن و رنج    اندام و از كار    
 و  )برتابنده باشد (تحمل كند   بيمارگين باشد و آن را از چيزهاي تر زود مضرت رسد و طبع وي آن مضرت را                       

و چون مايل باشد به     .   و لرزه برافتد بر وي از اندكي خشم يا از كاري بيمناك يا با حشمت                  دِلترسنده باشد و بد   
ه ضد حال آن كس باشد كه مزاج وي تر باشد چنان كه تن اين كس به لمس كردن، صلب                   يبوست حال اين كس ب    

ف باشد چون مسام زنگيان و بسيار موي و جعد موي و            طباشد و الغر و كم خوار باشد و مسام وي فراخ باشد و منع            
رگ و فراخ دهان و      و باريك    باشند پوست   ضخيمقوي باشد اعصاب و اوتار و مفاصل آنها و مانده نگردند زود و                

بلند بيني و خشك روي و فراخ چشم و فراخ سوراخ بيني و تن درست و شكيبا به گرسنگي و دراز زندگاني و سبب                        
باشد و اين كس ها را از چيزهاي خشك بسيار مضرت رسد و دلير بوند و سخت دل و از                    )  تحليل(اين كمي تحلل    

 كه ياد كرده آمد و چون مفردات ياد داري مركبات             است   مفردات اين  نك اي }121{.  دـــهيچ كاري باك ندارن   
 عالمات آن تنها كه به مزاج گرم باشند و خشك و سرد باشند و گرم و تر و                   يعنيآسان تواني ياد داشتن و دانستن،       

اكنون بر ما مانده است كه عالمات مزاج        .  گرم و خشك از اين عالمات كه اين جا مفرد ياد كنم آن جا مركب يابي              
 . كنيممغزدام هاي آلي گويم و آغاز از ان
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 }121{درباره عالمات اَمزَجه اعضا آلي جداجدا بر ترتيب  : 36باب 
كر به غايت تمامي باشد و         افعال سياسي يعني خيال و فهم و ذِ           چون دِماغ به مزاج معتدل باشد؛        
زياني به مغز،     ،ا سرد يا تر و يا خشك       كه از سر فرود آيد معتدل باشد و از آن اسباب كه سر را گرم كند ي                 فضوالتي

 نگردد يا خود هيچ اصلع نگردد و بيداري و خوابش به اندازه باشد و                )اصلع(دچار ريزش موي جلو سر       و زود    نرسد
سفيد گردد و   دير  ون و   گ مي بلوغ،حواسش روشن باشد و موي سرش به وقت كودكي آتش رنگ باشد و به وقت                  

 و به كارها كاهل     نباشديار و نه جعد و و نه زنگي موي و آهسته باشد و شتاب كار                موي سر نه اندكي باشد و نه بس       
  و نه شتاب زده، نباشد

 سر به هنگام لمس كردن، گرم باشد و موي زود برآيد و به رنگ سياه باشد                  ؛باز چون ميل دارد به گرمي     
بيني و گوش و كام كم فرود آيد و         و رگ ها بر سر وي فراخ باشد و رنگ روي و رنگ پوست سرخ باشد و فضول از                   

خواب و متهور باشد و عجول باشد و به كارها شتاب زده باشد و از راي براي زود گردد و بر هيچ كار آن                         كم }122{
 و اين كس را سر زود سفيد گردد از بخارات و مواد گرم و از اسباب گرم كننده چون گرمي هوا و                           نباشدرا ثبات   

اي گرم بسيار مضرت باشد اين كس را و از چيزهاي خنك و بوي هاي خنك آساني                   گرمي آتش و بوييدن چيزه    
باشد و ضعيف راي باشد و چون ميل دارد به سوي سردي حال بر ضد اين باشد كه ياد                    حيله  يابد و خداوند مكر و      

هاي سر پر    باشد و سفيد و رگ      بور سر سرد باشد و موي دير برآيد و به رنگ             ،كردم يعني به هنگام لمس كردن،     
خواب  باشد و سر و روي باريك باشد و فضول از بيني و گوش و حنك و كام بسيار فرود آيد و بسيارخواب و گران                         

باشد مانندة سبات و از چيزهاي سرد مضرت بسيار يابد و از چيزهاي گرم صالح يابد از هوا و از بوييدني خاصه                          
كار باشد و بي خرد و افعال سياسي از وي           وشو كاهل و فرام   زكام و نزله و بزاق بسيار بودش و گران  كار باشد               

 ند باشد و حركات ارادي او ضعيف باشد ضعيف باشد و حواس وي كُ
 و به هيچ كار آن را ثبات        فراموشكار اين كس خواب ناك باشد و       ؛و اگر مزاج مغز ميل دارد به سوي تري        

ا خود نگردد و موي سرش باريك باشد از قبل تنگي             گردد ي اصلع   و پيوسته از بيني وي فضول رود و دير             نباشد
  باشد   وشكار چه زنگ موي باشد و حواس وي تيره باشد و فرام           نباشدهر رنگي باشد ولكن جعد      ه  مسام و به رنگ ب    

 افتد و بسيارخواب باشد به تنگي نفس  زود }123{و پيوسته به نزله و زكام مبتال باشد و به سل 
يت و ياددارنده   احال بر ضد اين باشد يعني اين كس كم خواب باشد به غ               و چون ميل دارد به خشكي؛     

كننده گردد به حال بلوغ و از حنك و از بيني هيچ             موش  شنيده و ديده باشد و فرا       كي را كه به كود    ييباشد چيزها 
زكام و نزله   گردد و موي بر سر وي بسيار باشد و قوي و جعد و حواس وي تُند باشد و                   اصلع  د و زود    يفضول فرو نيا  

 .  يا خود نبود و از خواب زود بيدار گرددشكم بود
اينك مزاج دِماغ آنچه مفرد باشد چنين باشد كه ياد كردم و چون مفرد ياد داري مركب بداني و غلط كم                      

 . افتد
 داليل مزاج چشم

 سخت   نه لمس كني اكنون ياد كنم داليل مزاج چشم اما آن چشم كه معتدل باشد چنان باشد كه چون                   
 قوت   چشم به غايتِ   د و دي  )ظجاحِ(از حدقه بيرون زده      افتاده باشد و نه      گودگرم باشد و نه سرد و نه خشك و نه            
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 انبوه باشد و نه سطبر و مژة چشم نه سخت           كستن آهسته باشد نه تُند و نه پژمرده و پلك چشم نه تن            يباشد و نگر  
 به يك اندازه باشد، به هنگام شب و روز،  ديد چشم ها و  و نه جعد باشد و نه زنگي مويتُنُكباشد و نه سخت 

 باشد و رگ هاي چشم فراخ باشد و        }124{ چشم به لمس كردن، گرم       ؛و چون ميل دارد به سوي گرمي      
 به شب و     چشم ها  تُند باشد و ديد    نگاه كردن، سرخ و از چيزهاي خنك آساني يابد و از چيزهاي گرم مضرت يابد و               

 روز قوي باشد 
 حال بر خالف اين باشد چنان كه چشم به هنگام لمس كردن، سرد باشد و                  گر ميل دارد به سردي؛    و ا 
  گران باشد و سفيدي چشم يا سفيد باشد يا به رنگ سرب و ديدار به شب و روز ضعيف باشد نگاه كردن،

م تر باشد و     و دايم آب رود و پلك هاي چش       مي گريد چشم دايم چنان باشد گويي       و اگر ميل دارد به تري؛     
 مژه ها دراز باشد 

 باشد و   گودافتاده حال بر خالف اين باشد يعني چشم ها خشك باشد و                و اگر ميل دارد به خشكي؛      
 . را نيز مي تواني بدانيي مركب ندارا ب باشد و مژه كوتاه باشد و چون مزاج مفرد كپلك هاي چشم تن

 مگر  ،و كبودي بر سردي   زاغ چشمي  ان دهد و     و سرخي و كبودي به گرمي نش        هو اما سياهي طبقة عنبي    
سياري رطوبات  بشهر ياري دهد چون هند و صقالب و اين آنگاه باشد كه حال شهر معتدل باشد و سياهي حدقه از                     

 . و طبقات چشم باشد و بدانستن اين بسيار فايده نيست ولكن من اندكي ياد كنم
 وي يا از تيرگي رنگ      ت روح باصره باشد يا از غلظ      گويند سبب سياهي حدقه هفت چيز باشد يا  از نقصان          

 مغز  }125{افتاده باشد به سوي     گود  يا از خردي رطوبت جليدي يا از كمي روشني يا از بهر وضع اين رطوبت كه                  
زاغي سياري رطوبت بيضي و سطبري وي و تيرگي وي يا از سياهي رنگ طبقة قرنيه كه سياه باشد و اما                        بيا از   

 وي يعني روشني و ديگر        ي اين اسباب باشد يكي بسياري رطوبت جليدي و بسياري صفا              چشم را سبب ضد    
بسياري روح باصره و تنگي وي و روشني وي يا اندكي رطوبت بيضي و روشني و تنگي وي و از رنگ طبقة قرنيه                        

خ چشم آنگاه   كه ازرق باشد يا از وضع رطوبت جليدي كه نهاده آمده باشد به سوي بيرون و اما ميش چشم و سر                      
باشد كه اين اسباب كه آميخته آيد و اندر باب درمان دانستن اين بسيار فايده ندهد ولكن از بهر آن ياد كرده آمد تا                        

 . سنت متقدمان كار بسته آيد
و نيز گفته اند كه اگر چشم بزرگ آيد و ديدار وي تمام باشد دليل باشد بر بسياري مادت و اعتدال مزاج                        

 قوت طبيعت و با همين اگر حال ديدار اندكي باشد دليل باشد بر بسياري مادت و ناموافقي مزاج او                     وي و قوام او و    
 عف طبيعت ضو 

و اگر چشم خرد باشد و ديدار تمام آرد دليل باشد بر اندكي مادت و اعتدال مزاج او و قوام او و قوت                             
 و ضعف   تنكي و ناشايستگي مزاج او و سطبري و         طبيعت و اگر خرد باشد و ديدار اندكي دليل باشد بر اندكي مادت            

 قوام وي و كدورت رنگ      تو نيز اگر از دور ببيند و از نزديك نبيند دليل باشد بر بسياري روح باصره و غلظ                 .  طبيعت
. وي و چون از نزديك نيكو بيند و از دور دشوار بيند دليل باشد بر كمي روح باصره و رقت قوام او و صفاي رنگ او                         

روز كمتر بينند از    ه   بعضي از حيوانات و از انسان ها چنان باشند كه به شب نيكو ببينند و ب               استو هم چنين     }126{
 و از انسان ها چون آن  كس ها كه آنها را روز كور خوانند و اين از قبل كمي روح باصره باشد و                        جغدحيوانات چون   
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روز نيكو بيند و به شب كمتر از حيوانات همان و           ه  ان كه ب ، يا بر ضد اين باشد چن      ه عنبي سوراخصفاي او يا از فراخي      
از انسان ها همان به خاصه آن كس كه حدقة وي سياه باشد و از حيوانات چون زاغ و از انسان ها چون شب كوران                        

 و بعضي از حيوانات و از انسان ها چنان باشند           ؟؟اصره باشد و غلظ وي و تنگي ثقب عنبي         بو اين از پسياري روح      
ق چشمان و سبب    زره هم به شب نيكو بينند و هم به روز، از حيوانات چون گربه و گرگ و اسب و از انسان ها ا                       ك

اين بسياري روح باصره باشد و صفا و اعتدال ثقب عنبي و بعضي از حيوانات به شب تاريك نبينند و نه به روز                            
شفق فرو رود و چون شفق فرو شد نبيند و           كه به وقت آفتاب فرو شدن بيند تا آن وقت كه              ؟؟روشن چون شرزقه  

چون آفتاب برآمد بيش نبيند و بعضي از انسان ها هم چنين باشند كه نه از دور نيكو بينند و نه از نزديك و سبب اين                     
 . بگذريم از اين باب تا دراز نگردد}127{قلت روح باصره باشد و غلظ او و 

 ، قلبش و اكنون ياد كنم عالمات مزاج شُ
 ، سرعت و تواتر و هم چنين آواز      دامنه، اين كس معتدل باشد به        دم زدنِ زاج شُش، معتدل باشد؛   چون م 
 و سينه معتدل باشد ميان آن كه سخت گرم باشد يا سخت سرد و هواي سخت                  خشونت و ظرافت  معتدل باشد به    

نه سخت  باشد،  عتدل  مبراي او    آرام يابد و فصول       ، اين كس را زيان دارد و به هواي معتدل           ،گرم و سخت سرد   
 بسيار و سينة وي     بعد از تالش  ا  ي  از صرف غذا   پس   مگر  عارض نشود بسيار باشد و نه سخت اندك و تشنگي بسيار          
 معتدل باشد نه سخت فراخ و نه سخت تنگ 

 باشد و قوي چون   خشن دم زدن وي عظيم باشد و سريع و متواتر و آواز وي              و اما اگر ميل دارد به گرمي؛      
تشنگي وي     و عارض شود و سينة وي فراخ باشد و پيوسته سوزشي باشد اندر سينة وي و تشنگي بسيار                 بانگ شير   

ب و خاصه آنگاه كه آب گرم باشد و اگر آرام يابد به آب از جهت سردي آب                   ه آ نشيند از آن كه ب   ه  به هواي خنك ب   
 ه به خنكي هوا آرام يابد نه به جوهر هوا،  جوهر آب و حال دم زدن نيز بر همين قياس باشد كلِبيافته باشد نه از قِ

 حال اين كس به ضد اين حال باشد كه ما ياد كرديم يعني دم زدن وي                   و اما اگر ميل دارد به سردي؛       
 خادمان و سينه وي تنگ باشد و پيوسته          گ يا بان  ميمون باشد چون بانگ     صداي او نازك   و متفاوت و     كوتاه، كُند 
و به آب گرم و هواي گرم       كم تر احساس تشنگي كند      و   مي باشدك اندر سينه وي      كه چيزي خن   }128{  چنان داند 

 آرام يابد و از آب سرد و هواي سرد مضرت يابد 
 عالمات وي آن باشد كه دايم آواز وي گرفته و تيره باشد مانندة بانگ               و اما اگر ميل دارد به سوي تري؛       

و اگر بانگ كند با بانگ، بلغَم بر آيد از حلقوم وي و مخاطره              سگ بچه و دايم سينه و شش اين كس پر بلغَم باشد             
 باشد كه به تنگي نفس و سل افتد، 

 حال اين كس به ضد آن حال باشد يعني بانگ او روشن باشد و صافي و                  و اما اگر ميل دارد به خشكي؛      
 سل و از هواي خشك و گرد و         نيفتدش از حركت بسيار و ايمن باشد از دمه و          ؟؟  ش او پاك باشد از بلغَم و دمه       شُ

 آن را بسيار مضرت باشد و از هواي تر آساني يابد و اگر قياس كني و مزاج مفرد را ياد داري مركب بتواني                          ،خاك
 . دانستن

 پيش ار اين گفته بوديم كه فرق است ميان نفس و روح، چنان كه نفس جوهر                  اندر عالمات مزاج قلب؛   
 روح و قلت و كثرت و صفا و         تو روح، جسم باشد و اگر ما اندر لطافت و غلظ          باشد و نشايد كه صورت جسمي دارد        

 چنان كه گفته آمده است همين سخنان اندر روح باصره و چون اندر روح باصره                 نباشدكدورت سخن گوييم منكر     



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  69
 

 
 

مين جايز  سخنان جايز باشد اندر ارواح ديگر كه اندر تن ما است يعني روح نفساني و روح حيواني و روح طبيعي ه                      
 آنها را و     }129{باشد اِالّ آن كه چنان نيكوتر باشد كه اضافت بدان اعضا و اجواف كنيم كه جاي وي اند                          

 آن به روح حيواني و كبد و اجواف         حفرات آن  به روح نفساني و قلب و        مغز و حفرات آن   مخصوص اند به آنها چون     
چون تخيل قوي باشد دليل باشد كه جزو         .  مغزاي  به روح طبيعي چنان چون اضافت اعتدال روح نفساني به اجز            

 معتدل  مغز  مياني معتدل است بر رطوبت و يبوست، و چون فهم و فكرت قوي باشد دليل باشد كه جزو                    مغزمقدم  
است به حرارت و برودت و يا ميل دارد به حرارت معتدل و كمي رطوبت و نيز گفته اند بعضي از مردمان كه جزو                          

يد ميان هر چهار كيفيت تا ميل نكند و حق استنباط تواند كردن چه از يكي كيفيات بر اين جزو                     معتدل با  مياني مغز 
 ميل  مغزغالب باشد ميل كند و حق حاصل نتواند كردن و چون يادداشت قوي يافتند گفتند كه جزو آخر از اجزاي                      

تخيل از رطوبت مفرط يافتند يا      دارد از اعتدال به خشكي و سردي ولكن خشكي معتدل و اين بدان گفتند كه آفت                 
 موم از نگينة انگشتري و آب از افراط تري مهر           پذيرفتناز خشكي مفرط و گفتند اين تخيل چنان است چون مهر            

نگيرد و سنگ از افراط خشكي و هم چنين موم گداخته مهر نپذيرد و آفت فهم يا از تري باشد يا از سردي و آفت                          
 . ذكر از تري بود

ال روح حيواني و آفت وي را اضافت به قلب كرده اند و اجواف وي ترا ببايد دانست و قياس                    هم چنين اعتد 
كرده است بدين باب و عنوان آن كتاب اين است كتاب جالينوس في ان قوي النفس               تاليف  كرده و جالينوس كتابي     

زاج معتدل باشد نبض اين      لمزاج البدن و مراد اين معاني است كه من ياد كردم و همي گويم چون م                 }130{تابعه  
و تفاوت و تواتر و به صالبت ولين و قوي باشد و به قوت                    و معتدل باشد به سرعت      دامنه كس معتدل باشد به      

انفعالي به غايت اعتدال باشد و چون ميل دارد به گرمي نبض اين كس عظيم باشد به غايت عظم و سريع و قوي و                       
باشد و بي رحم، و اگر اخالق محمود و عقل مكتسب ياري ندهدش               اين كس دلير باشد و متهور و و سخت دل           

 و سينه فراخ باشد به غايت دليل باشد         نباشدخشمناك و اگر سر و گردن و پهلوها بزرگ            ستم كاره باشد و كشنده و    
ايد سر و گردن و پهلوها بزرگ باشد و با همين قلب گرم باشد و آنگاه داليل ديگر ب                   ه  گرمي قلب را و باشد نيز ك      

دانستن و دليل بردن و اگر مزاج قلب ميل دارد به سردي نبض اين كس صغير باشد و بطي ولكن ضعيف نبود و                          
سر بزرگ باشد و    ه  اين كس به غايت بد قلب باشد و ترسنده و كم خشم باشد و سينة وي تنگ و خاصه آنگاه ك                      

 گردن و سينه تنگ آنگاه دليل باشد به غايت سردي مزاج قلب 
 نبض اين كس نرم باشد و همه تن وي به لمس كردن، نرم باشد و چنان كه                 اگر ميل دارد به تري؛    و اما   

اگر مزاج قلب گرم باشد همه تن به لمس كردن، گرم باشد به غايت و گر سرد باشد همه تن سرد باشد و اين كس                         
يعني نبض اين كس صلب    زود خشم باشد ولكن زود آرامد و چون مزاج قلب خشك باشد حال به خالف اين باشد                   

  باشد ولكن چون خشم آيدش دير بردارد آن خشم و نگذرد و بدخو باشد به غايت چنان                    }131{باشد و كم خشم     
 باشد و آراميده و چون مفردات بداني مركبات را قياس تواني كرد                )س ؟؟ لِس(  ، مطيع و منقاد   كه خداوند مزاج تر   

 .اكنون بگذريم از اين باب تا دراز نگردد
اندر داليل مزاج كبد پيش از آن كه مزاج كبد ياد كنم اندكي از مزاج معده ياد بايد كرد چون مزاج وي                         

 . نباشدريه كَ و اگر آروغ باشد نباشداقر و آروغ رمعتدل باشد و به مقدار حاجت باشد و هضم تمام باشد و نفخ و ق
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 و منفعت يابد به خوردن آب       عارض شود  اشتها ضعيف باشد و تشنگي بسيار         باز اگر ميل دارد به گرمي؛     
سرد و غذايي كه به قوت سرد باشد و به چيزهاي ترش ميل كند و از چيزهاي چرب و شيرين مضرت رسدش به                         

و  غذا بدگوار به تواند گواريدن از  غذا         تلخ  خاصه آن وقت كه گرمي بسيار باشد و جشا؟؟ و آروغ دود غنج؟؟ باشد و                
ي ماند اندر چنين معده زود طلخ گردد و خمار گيرد و توليد صفرا اندر چنين معده بسيار                     زود گوار و اگر شراب باق     

باشد و اگر قي كند صفراوي باشد تيز، و اگر ميل دارد به سوي سردي حال به ضد اين باشد كه ياد كردم يكي                            
 و از خوردن    }132{ا به قوت    ه فعل باشد ي    ب  و خشكي كم باشد و منفعت يابد از چيزهاي گرم اگر           زيادآن كه اشتها   

نه منفعت يابد و قراقر و نفخ بسيار باشد نيز و آروغ ترش بسيار باشد اين كس را و بلغَم                      هشراب تلخ خوش بوي ك    
بسيار گرد آيد اندر معدة او و اگر قي كند همه بلغَم باشد سفيد و زجاجي و  غذا تا به گوهر سبك گوار نبود به                               

 اين معده ترش گردد چون سركه و اگر قي كند دندان هايش            رد و اگر شراب باقي ماند اند      اين چنين معده هضم نيفت   
كند گردد از ترشي آن قي و اگر ميل دارد به سوي تري تشنگي نبودش و و اگر آب بسيار خورد بسيار زيان داردش                        

 به بيداري و از دهان اين  و قراقر و نفخ از شراب خوردن بسيار بودش و دايم از آب دهان رودش هم به خواب و هم              
كس گند زند به خاصه چون به ناشتا باشد و از خوردن غداهاي تر هم به قوت و هم به فعل مضرت يابد و بيم                             

 طبلي و زقي باز گردد حال اين كس و اگر ميل دارد به سوي خشكي حال او بر ضد اين حال                       ءباشد كه به استسقا   
 و دايم   زياد وجود ندارد   و قراقر و نفخ      براي وي زياني ندارد   آب  نوشيدن   و   شديد شود  تشنگي   دچارباشد چنان كه   

         دچار ضعف و   ت و هم به فعل مضرت يابد و به آخر كار اين كس              دهانش خشك باشد و از اغذية خشك هم به قو
 .  و مركبات بتوان دانستن از مفرداتبه درازا نكشدگردد و بدين مقدار بسنده باشد تا الغري 

 گرديم به ياد كردن مزاج كبد چون مزاج كبد معتدل باشد اَخالط اندر تن معتدل باشد و كار غذا                    اكنون باز 
 باشد و تمام گوشت  و تن به هنگام لمس كردن، معتدل باشد ميان               }133{ نيكو گوشت    چنين فردي تمام باشد و    

د ميان فراخي وتنگي و ميان     لب و رگ هاي ناجهنده وي معتدل باش      صگرم و سرد و ميان تر و خشك و ميان نرم و             
 موي و بر شكم و سينة او موي باشد به خاصه  به پوست شكم                تُنُكنرم و صلب و نه سخت بسيار موي باشد و نه            

در و معتدل باشد اين كس به خوي آمدن چنان كه نه بي خوي باشد و نه بسيار خوي و چون ميل دارد به گرمي                           
 و توليد صفرا بدين كس بسيار باشد و از غذاهاي            نباشدو گوشتش بسيار     ناجهنده فراخ باشد     ي رگ ها چنين فردي 

گرم بيمار گردد و به غذاهاي خنك سالمت يابد از بيماري ها و چون به آخر جواني برسد خون وي سودايي گردد از                      
نده اين  كثرت احتراق و اما اگر ميل دارد به سوي سردي حال اين كس به ضد اين حال باشد يعني رگ هاي ناجه                      

كس باريك باشد و خون اين كس بلغَمايي باشد و توليد بلغَم بدين كبد بسيار باشد و بيماري هاي بلغَماني بسيار                        
افتدش و از غذاهاي سرد بيمار گردد و به غذاهاي گرم راحت يابد از بيماري ها و به خاصه از شراب كهنانة انگوري،                      

ونه وي زرد يا ماننده باشد به رنگ سرب يا سفيدي باشد تيره و                 و تن اين كس به لمس كردن، سرد باشد و گ            
بي نمك پس اگر ميل دارد به سوي تري رگ هاي ناجهنده اين كس نرم باشد و همه تن وي نرم باشد و خون وي                        
بسيار باشد و تن وي از آب خوردن بسيار مضرت يابد و از شراب خوردن منفعت يابد و بيم آن باشد كه حال اين                           

 سرد و اما اگر     }134{ زقي اگر خويشتن نگاه ندارد و خاصه آنگاه كه هوا تر باشد و هم                 ءباز گردد به استسقا   كس  
و اما اگر سرد     باشد و آب دار     شادابگرم باشد و تر يا نزديك باشد به اعتدال و كم زيان تر باشد و گونة اين كس                    

ماسيده است و اما اگر مزاج كبد ميل دارد به سوي              باشد و پنداري رويش آ      ؟؟ گونة اين كس فاسيده     ، تر باشد و 
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خشكي رگ هاي ناجهنده اين كس صلب باشد و خون وي سطبر باشد چنان كه خون آن  كس كه مزاج جگرش تر                     
بوده باشد و اين كس الغر باشد به خاصة آن وقت كه هم سرد باشد و هم خشك و تشنگي بسيار بودش و از                             

غذاهاي تر آساني يابد و هر كه مفردات نيكو ياد گيرد مركبات بتواند دانستن و                 غذاهاي خشك مضرت يابد و از        
بدان كه مزاج گرم و تر بيماري ناك      .   و آسان باشد دانستن    شدقياس كرده و من اندكي از مركبات ياد كنم ترا مثال با           

ين كس را بيماري هاي    باشد مگر گرمي بسيار باشد و تري اندكي و اما چون تري بسيار باشد و گرمي اندكي ا                      
 مزاج گرم باشد و خشك اين كس صفرايي مزاج باشد و موي ناك و گرم اندام و سخت                     چون ني بسيار باشد و   وعف

ي باشد و نرم اندام و سرد باشد و تن وي به لمس كردن، و تر و                 نامپوست و چون مزاج سرد باشد و تر به غايت بلغ          
 باشد دو گونه    تنومندو ببايد دانست كه آن كس ها را كه تن هاي آنها           چون مزاج سرد باشد و صلب به لمس كردن،          

 آنها يا از گوشت باشد يا از پوست يا از پيه آنان كه كالني آنها از گوشت باشد                     تنومندي بوند چنان كه آن     }135{
 است  مادت آن گوشت از تري است كه اندر خون است و فاعل وي حرارت و آنان كه كالني تن آنها از فربهي                         

 كه گوشت آوران گرم مزاج     آمدپس پديد   .  ست كه اندر خون است و فاعل وي برودت         بي ا مادت آن فربهي از چر    
 . به درازا نكشد باب تا اينباشند و فربهان سرد مزاج و بسنده كنيم از 

بدين كه  كه بدين باب مشغول شويم نخست سخني است ياد كردني            از آن يش  پ و انثاوين و     بيضه هامزاج  
بدان كه سبب زندگاني حيوانات به دو اندام باشد يكي قلب و ديگر كبد و اندر قلب دو گونه جسم                     .  ايگاه ياد كنم  ج

است يكي آ ن هواي گرم كه آن را حرارت غريزي خوانند و ديگر آن خون كه مركب است اين حرارت را و سبب                          
و ناري است و مادت اين جوهر هوايي و          گرمي تن حيوان اين دو گونه جسم است و اندرين حرارت جوهر هوايي               

ايد از هوا بيرون و اندر خون جوهر خاكي است و آبي و اين               ي به سوي قلب و شش كه ب       }136{ناري از شش آيد     
پس اين حرارت را نيز      .    خون از كبد آيد به سوي قلب و هر موجودي طبيعي را حاجت آيد به صورت و مادت                     

.  هوا است كه ياد كردم و مادت اين خون كه از كبد به سوي قلب مي آيد                حاجت آيد به صورت و مادت صورت اين       
پس ناچار قوت اين هر دو اندام ببايد تا توليد اين روح كه آن را روح حيواني خوانند حاصل شود زيرا حصول همه                         

دو جوهر  چيزهاي جسماني از جهت مادت باشد و از جهت صورت به يك جاي و از اين قبل باشد كه دايم اين هر                        
       لرا يعني هوايي و ناري را برا يعني   ر آن كه تحلل پذيرد ببايد و آن به دم زدن تمام شود و آن دو جوهر ديك                   د 

 آبي و خاكي را آنچه تحلل پذيرفت آن به غذا خوردن تمام شود زيرا توليد خون از اغذيه باشد و بدين                         جوهرهاي
اكنون اگر قلب گرم آمده باشد به مزاج و          .   عز و جل   خداياي باشد به قدرت     جصفت صورت حرارت غريزي به       

كبد سرد گرمي قلب مقاومت كند و ياري دهد كبد را و باز اگر قلب به مزاج سرد آمده باشد گرمي كبد ياري نتواند                         
كردن و مقاومت كردن نتواند سردي قلب را و اگر قلب خشك آمده باشد و كبد تر، تري كبد مقاومت كند خشكي                       

 و خشكي قلب مقاومت نتواند كردن تري كبد را و اين از آن قبل است كه قلب سخت گرم است                       }137{قلب را   
به مزاج و اما خشكي وي ضعيف است و كمتر است از خشكي اعصاب و كبد گرم آمده است و تر و تري كبد بيش                          

 باشد و آن كه ضعيف     است  از گرمي او و هميشه آن چيز كه قوي باشد مقاومت تواند كرد با آن چيز كه ضعيف                      
و اكنون مشغول شويم به مزاج      .  باشد مقاومت نتواند كرد با آن كه قوي باشد و هميشه اين قانون ياد بايد داشتن                

چون خصيتين معتدل باشد اين كس قوي باشد به مجامعت كردن و مني وي بسيار                 .  انثاوين و خصيتين و قضيب    
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 و مني به رنگ سفيد باشد و به لمس كردن، گرم باشد نه سخت                 ظغلي و نه    رقيقباشد و به قوام معتدل باشد نه         
گرم سوزان و به عظم نه سخت بزرگ باشد و نه سخت خرد و رگ ها كه بر قضيب باشد معتدل باشد به فراخي و                          

 تُنُكو نه سخت    انبوه  سخت تنك باشد و نه سخت سطبر و نه موي زهار نه سخت                نه  تنگي و پوست خصيتين     
 دارد به گرمي موي زهار زود بر آيد و بسيار باشد و خصيتين به لمس كردن، گرم باشد و بزرگ و                      باشد و چون ميل   

 باشد و سوزان و زردرنگ باشد و اندكي         غليظ سخت قوي باشد و مني        برخاستن آلت،  رگ ها بر قضيب فراخ باشد و     
يا مايل به سردي و اما اگر مزاج        باشد و فرزند بسيار باشد اين كس را  خاصه آن وقت كه رحمي يابد معتدل مزاج                   

رحم گرم باشد آنگاه مني مرد را بسوزاند و اين كس را جماع بسيار زيان دارد و توانا باشد به مجامعت كردن ولكن                        
 نيابد به وقت جماع و مني از وي زود جدا شود باز اگر ميل دارد به سردي نشان                   }138{ بسيار     لذّتباشد و   ناپايدار  

 خرد باشد و موي زهار و نواحي وي          بيضه هامني وي سرد باشد و فسرده باشد و اندكي باشد و              وي آن باشد كه     
اندكي باشد و بلند شدن آلت ضعيف باشد و رگ ها اندكي باشد بر قضيب او و باريك باشد و نشاط اندكي بودش و                        

 سرد باشد و به  وقت سرما و به           و قضيب به لمس كردن،     بيضه هامني از او دير فرود آيد و مزه نيابد از مجامعت و             
 آلت   و بيضه ها هاي سرد اين كس جماع نتواند كردن و باز چون ميل دارد به تري به لمس كردن، تر باشد                         جا

 اين كس و آن اوتار مجوف كه ياد كرده ام ضعيف بوند و بلند شدن آلت نيز ضعيف باشد و مني بسيار                            تناسلي
باشد و موي اندكي باشد به زهار اين كس بر و هر وقتي كه از تمتع                    چون آب و باشد كه گنده         رقيقبودش و   
او  بيااليد و مني از او جدا گردد بي مراد و مزه نيابد از جماع، و باز چون ميل دارد به خشكي حال بر ضد                           بينديشد از 

 آلت قوي   اين باشد كه ياد كرديم چنان كه خصا اين شخص خشك باشد و اوتار اين كس قوي باشد و بلند شدن                     
باشد و موي بسيار باشد ومني اندكي باشد و سطبر باشد و چون مفردات ياد داري تركيب تواني كردن و مركبات                        

 بعضي آنند كه فعل آنها شريف        }139{  و بدان كه اين اندام ها را كه مزاج آنها ياد كردم بعضي رئيس اند و              .  بداني
يد ياد كنم    آ  بدان باب  ها كه بيماري ها ياد كرده      ديگرآن اندام هاي   باز مزاج     .است و واجب باشد ياد كردن مزاج آنها       

ناچار هم چنين مزاج اندام هاي مفرَده ببايد دانست و عالمت هاي وي اگر اعضاي مفرَده جزوي است از حيوان و                      
فرَده گرم بوند و    اكنون بدين قياس همه اعضا م     .  جميع حيوان گرم باشد و تر ناچار اجزاي حيوان نيز گرم بايد و تر              
 را معتدل دارند و شير را چون اضافت كنند          انسانتر ولكن هرچند همه حيوان گرم بوند به مزاج و تر از جملة آنها                

د و خشك و ماهي را سرد دارند و تر و سگ را سرد دارند و خشك و اسب را گرم دارند و تر و                          نبه مردم؟؟ گرم دار   
 را معتدل دارند از جملة اندام هاي او پوست را معتدل تر دارند و از                 انسانند  گوسفند را گرم دارند و تر و باز هرچ         

جملة پوست كف دست را معتدل تر دارند كه چون قياس كنند ديگر اندام ها را به وي قياس كنند و چون بنگري                         
م هاي مفرَده  بيني كه معدن حرارت غريزي قلب است و همه تن را گرمي از او است پس واجب آيد كه از همة اندا                      

گوشت قلب گرم تر باشد و از پس گوشت قلب گئشت كبد و خون و از پس خون گوشت قرمز ولكن اين گوشت را                        
ضله را ليف ها باشد و از اين قبل اين گوشت به گرمي كمتر است از گوشت هاي ديگر و گوشت شش نيز                        عيعني  

 آميختگي اين گوشت ها    }140{ين گوشت از قبل     ماننده باشد بدين گوشت و گوشت كليه و طحال ماننده بوند بد            
به اجسام مختلف و از پس اين گوشت ها تنة شرايين و از پس تنة شرايين رگ هاي ناجهنده باز اگر قياس كند آن                        
اندام ها را كه آنها سردتر باشند از پوست كف دست گويند از همه سردتر بلغَم است و از پس بلغَم موي باشد و باز                          

و از پس استخوان غضروف يعني نرم استخوان و از پس غضروف رباط و از پس رباط غشا و از پس غشا                       استخوان  
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وتر و از پس وتر نخاع و از پس نخاع دِماغ يعني مغز سر آن جسمي سفيد كه آن را مغز گويند و چون بنگري هر                            
و هر كدام اندام را كه بهره از بلغَم          يش آمده است آن اندام به مزاج گرم تر است           بكدام اندام را كه از خون بهره         

يش آمده است آن اندام به مزاج سردتر است و هر كدام اندام را كه اين دو خلط برابر آمده باشد آ ن را معتدل                             ب
 و چون قياس كنند      نسبت دهند   آنخوانند ميان گرمي و سردي و اگر ميل دارد به يكي از اين دو كيفيت به                      

ا پوست كف دست به تري گويند از همة ترتر فربهي است و باز گوشت دِماغ و باز گوشت نخاع                    اندام هاي مفرَده را ب   
و باز گوشت شش و كبد و باز گوشت طحال و باز گوشت كليه و باز گوشت عضله و چون قياس كنند اندام هاي                          

باز غضروف باز    موي است باز استخوان      }141{مفرَده را با پوست كف دست به خشكي گويند از همه خشك تر               
گ هاي ناجهنده  باز اعصاب كه به آنها حركت باشد باز گوشت            ررباط باز وتر باز اَغشيه باز تنة رگ هاي جهنده باز            

اينك تمام شد كارهاي طبيعي يعني صحتي و تا اين جا همه صفت              .  قلب و باز آن اعصاب كه به آنها حس نبود          
دليل كند بر دو معني يكي اعتدال مطلق و ديگر اعتدالي كه به                كارهاي تن درستي باشد و بدان كه لفظ اعتدال          

طالق معتدل نبود ولكن نزديك باشد به اعتدال و دوري وي از اعتدال بدان مقدار نبود كه به كارهاي طبيعي زيان                     ا
ي و اگر   دارد و تا اكنون ما به صفت كردن اين بوديم و از بهر آن گفتيم كه ميل دارد به گرمي و ميل دارد به سرد                         

ميل دارد اين اندام ها به گرمي و سردي و تري و خشكي بدان مقدار باشد كه به كارهاي طبيعي زيان دارد اين نيز                        
دكي دارد يا بسيار و يكي را مسقام خوانند و يكي را سقيم چنان كه اگر تمام معتدل باشد                  نبه دو گونه باشد يا زيان ا      

ردم به صفت بيماري ها و بدان كه       گو من اكنون مشغول     .  شد دون صحتي باشد تمام و چون ميل دارد صحتي با         
 سرد باشد و خشك و      ميانساالنزاج  ممزاج كودكان نارسيده گرم باشد و تر و مزاج جوانان گرم باشد و خشك و                  

  .مزاج پيران برابر اندام هاي مفرَده سرد باشد و خشك و برابر اندام هاي مفرَده سرد باشد و تر
 زادن باشد تا وقت رسيدن و اين آن وقت باشد كه شان انزال مني افتد                 }142{ از وقت    كيسنين كود و  

 سنين از سي و پنج باشد تا شصت و          سنين ميانسالي و پنج سال و        از وقت رسيدن باشد تا سي        سنين جواني و  
  . از شصت تا آخر عمريپير

بب باشد و اين اسباب مشترك بوند        و بدان كه نگاه داشتن تن درستي را و آوردن تن درستي را شش س              
ت و كيفيت و وقت و      درستي و ميان بيماري چنان كه تا اين اسباب معتدل باشند به مقدار حاجت به كمي                 ميان تن 

ردند نگاه داشتن تن درستي را بر تن درستان و آوردن تن درستي را به تن هاي بيماران و چون بيرون                  گترتيب سبب   
    ت يا به وقت يا به ترتيب سبب گردند نگاه داشتن بيماري را بر بيماران و آوردن                    شوند از اعتدال به كميت يا به كيفي

رد گرفته است تن هاي    بيماري را به تن درستان و اين شش چيز اين باشد كه ياد خواهم كرد اول اين هوا كه گِ                      
 كه اندر تن هاي جانوران بماند از فضول        جانوران را و ديگر آنچه بخورند از  غذا و شراب و دارو و سومين آن چيزها                

اَخالط و براز و بول و مخاط و خوي و ريم  تن و بخارها يا ناامدني باشد به همه روي ها و ببايد چون خون يا آمدني                          
باشد و بسيار آيد چون شكم رفتن يا آمدني باشد و نيايد چون بول سياه و چهارم خواب و بيداري و پنجم جنبش و                         

 چيز موافق   }143{ني يعني غم و خشم و فزع و بيم و آنچه بدين ماند و چون اين شش                  ا حوادث نفس  آرام و ششم  
باشد ياري دهد تن درستي را و چون ناموافق باشد سبب گردد بيماري را و من ياد كنم و بگويم به اختصار از هر                          

 .   يكي چگونه بايد به كار داشتن و آغاز كنم از هوا



 74/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }143{) في االهويه(ل هواها و شرح آن درباره حا : 37باب 
يكي هواي روز و ديگر هواي فصول سال چون تابستان و               :  گوييم لفظ هوا دليل باشد بر سه معني           

عني ي  ،تان و هندوستان و روم    بستان و سقال  كس تر يزمستان و بهارگاه و تير ماه و سوم هواهاي شهرها چون هوا            
 .  گرمسير و سرد سيريشهرها

آنها نگاه دارد و  چيزي از افعال          هوا معتدل باشد شايسته باشد تن هاي معتدل را تا صحت بر          گوييم چون   
آنها را ضرر نكند و مزاج اعضاي آنها را نگاه دارد و فضول از تن هاي آنها بيرون آرد و نشان اين هوا آن باشد كه از                          

 . تري نكند پوست را و نه خشكيگرمي وي خوي نيايد و از سردي وي تن سرد نيابد و فرژه ؟؟ نگيرد و 
و باز آن هوا كه گرم باشد بيمار گرداند تن ها معتدل را و به شرف هالك برد تن هاي گرم را يا به حالي                         

  .رساند بد
معتدل الغر كند و گونه زرد گرداند و خون بپوساند و قلب را گرم كند و                   }144{اما هواي گرم تن هاي     

 آرد  شكم و آرزو  غذا برود و سرها پر كند و درد چشم آرد و نزله افتد و كندن                         تب هاي تُند آرد و تشنگي آرد      
رد كند و تن هاي حيوان به هواي گرم درويش         س و اجواف را     يكبارگيصفرايي و خون را تُند كند و هضم  غذا ببرد            

 فالج و تشنج    يان به مبتاليسته باشد   اباشند و به حرارت غريزي و توانگر باشند به حرارت غريب ولكن اين هوا ش                
 كه ورزش نكنند و مسام آنها       كساني را  كه مزاج آنها سرد باشد و آن         افراديبلغَمي را و باد گرفتگان را و پيران را و           

 . اين چنين هوا مسام بگشايد و خوي آرد و مزاج گرم كند خاصه مزاج پوست .باشدبسته 
 را بكشد يا به     افراد سرد مزاج  ري هاي سرد توليد كند و      و اما هواي سرد زيان دارد تن هاي معتدل را و بيما          

 افكند آن بيماري ها كه از او تولد كند تب هاي بلغَمي باشد و ربع و شطرالغب و نزله سرد و زكام سرد و                        ت بدي حال
ود دارد   لحمي و باز چنين هوا س      يلنج بلغَمي و استسقا   وسرفه بلغَماني و فلج و سكته و تشنج تر و رعشه و خدر و ق              

 گرم را و نزل هاي گرم را باز دارد و تن ها را قوي گرداند و هضم  غذا بيفزايد و                    ي مزاج گرم را و بيماري ها     دارندگان
{مواد را سطبر گرداند و قلب را نگاه دارد از بيماري هاي گرم و حرارت غريزي را قوي كند و تن هاي حيوان اندر                         

غريزي و درويش بوند به حرارت غريب و نيك موافق باشد اين هوا نگاه                هواي سرد توانگر بوند به حرارت        }145
داشتن تن درستي را اِالّ آن كه زيان دارد آنان را كه مزاج سر آنها سرد باشد اگر احتياط كنند به سر پوشيده داشتن                        

اشند و شهرهاي    هاي سردسير ب  كوهبرهند از مضرات اين هوا، و از موافقت اين هوا است كه آن انسان ها كه به                    
 درست و اجواف گرم باشد و حرارت غريزي قوي باشد و قوت هاضمه هضم بيش                  سردسير دير زندگاني بوند و تن     

و باز به هوا گرم همه به خالف اين باشد يعني            .  كند و تن غذا يابد و تحلل كم افتد و اندكي هوا و آب بسنده بود                
و باز هواي تر تن هاي      .   تن غذا كم يابد و تحلل بسيار يابد          كه اجواف سرد باشد و قوت هاضمه ضعيف باشد و           

ل و نزله و زكام تر آرد و آن كس ها را           هو گراني؟؟ زبان و تر    سستي  معتدل را تر گرداند و بيماري هاي تر آرد چون          
شود كه مزاج آنها تر باشد به حالي افكند بد چون فلج  تر و تشنج تر و و باز چون مزاج خشك باشد و هوا تر                                 

اين چنين كس ها را نيك سود دارد و رطوبات اصلي را نگاه دارد يعني آن رطوبت كه آن را القربيه للجمود خوانند و                       
ديگر آن رطبت كه آن را المنبته في االعضا خوانند و سوم آن رطوبت را كه آن را الماسكه لالعضا خوانند و اين                          

بدان كه مني تر باشد و چون اندام گردد         .  د كنم تا ترا دانسته آيد     جايگاه شرح آن رطوبات نيست ولكن من اندكي يا        
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 بر رطوبت مني و ناچار اندام ها را غذا بايد و آن غذا اندام به دو قسم باشد يكي                    }146{آن مني اندام نيز تر باشد       
 آن آن را الماسكه     قسم تشابه يافته و التزاق خواهد يافتن و آن رطوبت پيشين را الماسكه لالعضا خوانند و از بهر                  

خوانند چه قوام اعضا و صورت اعضا بدين رطوبت باشد باز اين ديگر كه آن را القريبه للجمود خوانند از بهر آن كه                       
مود مي خواهد يافتن و غذا به حقيقت آن رطوبت باشد و يكي رطوبت است سومين نام وي                   جتشابه يافته است و     

 كه نه تشابه يافته باشد و نه التزاق ولكن آهنگ كرده باشد كه تشابه يابد                المنبته في االعضا و اين آن رطوبت است      
چنان كه آن تشابه يافته است آهنگ كرده است التزاق را و خواهي گوي جمود را و باز رطوبت چهارم اندر                             

د و به    و بدان كه مثل رگ ها چون مثل جوي ها باشد كه زمين ها را آب دهد از نخست رود باش                    شيردهندگان باشد 
عربي نهر خوانند و باز جداول كه آن را افدق؟؟ خوانند و باز سواقي و اين به فارسي آب راهه خوانند و باز رواضع و                          

 .  خوانند؟؟اينرا به فارسي بران
 رطوبات اصلي   اينك شيردهندگان باشد    ، مثال رگ ها بدين قياس باشد كه ياد كردم و معني رواضع           اينك

 دق و ذبول را و خفقان گرم را نيك سود            مبتاليان به ياد كردم و هواي تر پوست تر دارد و           عني اين باشد كه     مرا  
 تا معلوم   }147{دارد ولكن بيماري هاي عفوني آرد خاصه چون مزاج هوا گرم باشد و تر و اين را شرح بسيار ببايد                     

 .گردد و ما بسنده كنيم بدين مقدار و ياد كنيم معني وبا
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 }147{) في الوبا(با و شرح افتادن آن و كيفيت وي درباره و : 38باب 
 آرد و   )؟؟موتان(مرگ چهارپايان    آن باشد كه جوهر هوا گنده گردد و چون جوهر هوا گنده گردد               وبامعني   

و اكنون آغاز كنيم ياد كردن مزاج بادها و      .  نبانج   هوايِ ،باد و   باشدستاده  ي ا  بادِ هوابيماري هاي وبايي بسيار گردد و      
باع حيوان را و تن هاي حيوان بدين باد درست باشد و           ط كنيم از بهر آن كه اين باد موافق تر است          باد شمال آغاز از   

معتدل و مزاج اين باد سرد است و خشك و موافق است مزاج قلب را از قبل آنكه حيوانات منفعت يابند به هواي                         
ت يافتن ما از كيفيت هوا است نه از جوهر هوا و اگر             س پديد آمد كه منفع    پردند به هواي گرم     گخنك و خبسه ؟؟     

ه گشتمي ولكن اين هوا زكام و نزلة         ف نبايستي كه به هواي گرمابه و هواي چاه خ          مي بودمنفعت ما از جوهر هوا       
سرد افزايد و اما نيك منفعت كند به امراض عفوني و هضم را ياري كند و احشا را قوي گرداند و ديگر باد صبا                            

و صبا آن باشد كه از ناحيت مشرق آيد و اين باد نيز ماننده باشد به باد شمال اِالّ آن كه اندكي از شمال گرم تر                        باشد  
 اين باد سخت     }148{باشد و طبع اين معتدل باشد و ميل دارد به حرارت اندكي و سومين از جنوب باشد و                         

 گرم را و مبتاليان به سل را و بيماري هاي عفوني و             زيان كار باشد و سرها پر كند و زيان دارد مبتاليان به سرفه            
هضم تباه كند و احشا را ضعيف كند و مزاج اين باد گرم باشد و تر و سبب تري اين باد بسياري درياهاي ناحيت                           
جنوب است و اين باد از ناحيت سياهان آيد يعني يمن و زنج و هندو و باد شمال از ناحيت كنجاك و بعضي از                             

 مغرب آيد و اين باد معتدل باشد ولكن          سمتبور و اين باد از      كيماك و چهارم باد د    شهر  ك و خاصه    سقالب و تر  
 و ميل دارد به تري و از قبل آن كه تري ياري دهنده باشد بيماري هاي عفوني هم چنان كه                  نباشد  )؟؟محمود(دلپذير  

اكنون آغاز  .   گفتيم طبايع هوا كه روز روز بود       صبا ماننده باشد شمال را هم چنين دبور ماننده باشد جنوب را اين كه            
بدان كه گشتن هواها را    .  كنيم آن هواها كه به نواحي باشد و به شهرها و به تابستان و زمستان و بهارگاه و تيرماه                    

و همسايگي با كوه و     پستي  شش سبب است يكي وقت سال و ديگر نواحي و اقاليم و سوم نهاد شهرها به بلندي و                   
رياها و بيابان و گشادگي شهر به سوي جنوب و بستگي سوي جنوب از قبل كوه ها كه به سوي جنوب                       ريگ و د  

 جنوب و صبا و دبور و ششم برآمدن بخرهاي          }149{باشد و چهارم برآمدن ستارگان و پنجم بادها  يعني شمال و             
بدان كه  .  ر من ياد كردن اين چهار     گنده، و من دو از اين جمله ياد كردم يعني تصاعد بخار و بادها و مانده است ب                   

تابستان چون به مزاج طبيعي خويش باشد گرم باشد ولكن اول وي گرم باشد و به آخر وي گرم و خشك باشد و                         
ميانة وي سخت گرم و نه به غايت تر باشد و نه خشك و تير ماه اول وي به آخر تابستان ماند و آخر وي به اول                             

ه ميانة وي به گرمي و سردي و معتدل نبود به تري و خشكي چه ميل دارد به خشكي               زمستان و معتدل باشد تير ما     
و اندر اين فصل بيماري ها بسيار باشد و سبب مخالفي هوا كه شب و بامداد سرد باشد و به آخر روز و نيم روزان                           

ماري هاي بلغَمي بسيار   گرم باشد و بيماريهاي سودايي و تب هاي مختلف بسيار باشد و زمستان سرد باشد و تر و بي                  
باشد اندر اين فصل ولكن هضم بسيار باشد بدين وقت از قبل درازاي شب و بسياري خواب و گرمي احشا از قبل                        
تنگي مسام و پوشيد كه تن به جامه بسيار و باز به تابستان  هضم اندكي باشد از قبل كوتاهي شب و كمي خواب و                         

 مسام و بسيار خوردن آب هاي سرد و يخ بهارگاه معتدل باشد محض              گرمي هوا و سردي اجواف به سبب گشادگي       
و اول وي به آخر زمستان ماند و آخر وي يه اول تابستان و بهارگاه وقتي باشد به غايت اعتدال اِالّ آن كه اَخالط                          

وها مسهل و   واجب آيد بدين فصل استراغ كردن بيشتر به فصد و كمتر به دار              .فسرده بگذارد و نزالت بسيار گردد     
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 كمتر به فصد و دانسته اي تو كه مزاج هوا و منفعت و مضرت وي ياد                  }150{تير ماه بيشتر به داوري مسهل و         
كرده ام بدن باب كه صفت مزاج هواها گفتم و اين آن وقت باشد كه فصول سال به مزاج طبيعي باشد باز چون                          

ر را و وبا را و اين جاي صفت كردن اين نيست چه              فصول سال به مزاج طبيعي نبود سبب گردد بيماري هاي بسيا          
سخن دراز شود اگر خواهي كه اين به حقيقت داني به كتاب بقراط به اهويه و مياه و بلدان ببايد خواندن يا فصول                        

و طبايع  .  گوييم نواحي چهار دست شمال و مشرق و جنوب و مغرب           .  بقراط و بر من مانده است ياد كردن نواحي         
 باشد به طبايع بادها يعني بادها شمال و جنوب و صبا و دبور و وقت برآمدن ستارگان و فرو شدن آنها                      نواحي ماننده 

چنان كه وقت برآمدن شعري سخت گرم باشد و چون آفتاب به جوزا و سرطان و اسد باشد وقت سخت گرم باشد و                      
ل باشد سخت معتدل باشد و        به قوس و جدي و دلو باشد سخت سرد باشد باز چون به ميزان و حم                   }151{چون

چون به حوت باشد ماننده باشد به زمستان و چون به ثور باشد ماننده باشد به تابستان و و به عقرب و به سنبله به                          
 افتاده باشد مزاج     گود و اما شهرها چون بلند باشد و بر سر كوه مزاج آن شهر سرد باشد و چون                  .  همين قياس بود  

اصه چون كل وي شوره دارد و اگر به سوي شمال كوه دارد و به سوي جنوب گشاده                  هواي آن شهر گرم باشد به خ      
 خاصه  }152{باشد بادهاي جنوبي بسيار باشد و مزاج هواي شهر گرم باشد و به چنين ناحيت بيماري بسيار باشد                    

گشاده چون حال به خالف اين باشد چنان كه به سوي جنوب كوه باشد و به سوي شمال                       .  بيماري هاي وبايي 
بادهاي شمالي بسيار جهد به چنين شهر و مزاج هوا اين شهر سرد باشد و خشك و مردمان وي تن درست بوند باز                       

باز اگر نهاد شهر بر لب دريا باشد هوا آن شهر تر باشد             .  اگر كوه به سوي مغرب باشد يا به مشرق بسيار زيان ندارد           
ان ها سخت گرم و شهر بيماري ناك باشد باز اگر آب شور           چون آب خوش باشد زمستان ها سخت سرد باشد و تابست         

باشد و تلخ هوا اين شهر خنك باشد و به زمستان سخت سرد نبود باز به تابستان سخت به غايت گرم باشد و                            
خشك و اگر به ناحيت شهر ريگ باشد مزاج  هواي اين شهر خشك باشد و به تابستان سخت گرم باشد و به                            

ر دريا به سوي جنوب باشد مزاج شهر سخت گرم باشد باز اگر دريا به سوي شمال باشد                    زمستان سخت سرد و اگ    
باز اگر نهاد شهر به نزديكي بيابان باشد         .  مزاج شهر سخت سرد باشد و اين آن وقت باشد كه آب دريا خوش بود                

ناك باشد مزاج هواي آن     مزاج آن شهر بگردد به مزاج آن بادها كه بدان شهر كار گر گردد باز اگر تربت شهر شوره                    
سوزان  شهر سنگ ناك باشد به تابستان       خاك آن شهر تر باشد و اگر        يشهر گرم باشد و اگر نمناك باشد مزاج هوا        

 .باشد هواي شهر معتدل ، شهر خوش باشد و معتدل مزاجخاك و گرم گردد و به زمستان سرد باشد و اگر شود
 شهر را تباه كند از       ي گنده كه برآيد و هوا      يبخارهانيز هواهاي شهرها تباه شود از جهت             و }153{

نده يا مستراح ها يا از ميوه ها و تره هاي پوسيده و دايم به چنين شهر وبا باشد و                        تاالب هاي گ مردگان يا از     
سبب گرد آمدن سرگين و بول ستوران و         به  بيماري هاي وبايي بسيار باشد و نيز اين عارضه بيفتد به لشگرگاه ها              

و نيك منفعت دهد اندر درمان      .   ها و برخاستن بخارهاي گنده از اين چيزها و تباه شدن هوا و پديد آمدن وبا                انسان
شناختن هوا و تو بدين كه من گفتم دايم قياس كن و بدان كه اگر هوا ياري دهد طبيعت بيماري را چنان كه                            

 ضد اين بيماري سخت قوي بايد كردن و چون          بيماري گرم باشد و هوا گرم باشد يا سرد باشد و هوا سرد درمان بر              
 . هوا ضد مزاج بيمار باشد درمان سخت قوي نبايد كردن چه هوا ياري دهنده است پزشك را

 كرد چه بيمار از     نبايد آن را به شدت خنك     باز آن جا كه بيماري گرم باشد و مزاج صحي گرم بوده باشد              
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نبايد به شدت    سرد آيد    ان را كه مزاج صحي سرد باشد و بيماريِ        مزاج خويش دور بيرون نيامده است و هم چنين آن        
 .  چه از مزاج خويش دور بيرون نيامده استگرم كرد

چه از مزاج   بايد به شدت خنك كرد،        ، را بيماري گرم آيد    وي باشد و    بودهاصل سرد   ه  باز اگر مزاج بيمار ب    
بايد به   گرم باشد و آن را بيماري سرد آيد           ،صحيخويش دور بيرون آمده است و هم چنين اگر مزاج اصلي يعني              

 . چه از مزاج خويش دور بيرون آمده استشدت، گرم كرد، 
معتدل كرد بايد   كند درمان بر ضد بيماري       }154{باز اگر هوا يا مزاج اصلي از دو يكي با بيماري موافقت             

 و اگر مزاج اصلي     طور معتدل بايد سرد كرد    به  چنان كه اگر مزاج اصلي گرم باشد و بيماري گرم لكن هوا سرد باشد              
از اكنون بسنده كنيم از اين باب و          .  ، به طور معتدل بايد گرم نمود        سرد باشد و بيماري سرد باشد و هوا گرم           

 .      خوردني ها و نوشيدني ها ياد كنيم
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 }154{ )في االطعمه واالشربه(درباره طعام ها و شراب ها و آنچه واجب كند  : 39باب 

 ديگر  ،يكي غذاي مطلق  :   شود تقسيم خوردني ها از  غذا و شراب به سه معني           اما معني آن لفظ كه گوييم      
 . داروي مطلق و سوم آن غذاهايي كه به آنها هم قوت دارو باشد و هم قوت غذا

 گردد   آن باشد كه چون خورنده آن را بخورد تن  خورنده بدل يابد از نقصان و قوي                غذاي مطلق و اما    ـ   1
بلكه و به جوهر اندام هايش بيفزايد و بر مزاج طبيعي بماند و از خوردن اين غذا تن خورنده نه گرم گردد و نه سرد                          

چنان كه تغيير حالت پذيرد از قوت هاضمه به گوهر اندام ها و به مزاج اندام ها و اين به                     مطيع طبع خورنده باشد      
 . حقيقت غذا بود

 طبيعت خورنده آن را بگرداند و جوهر اندام ها به          ،خورندهبخورد  ن باشد كه چون      آ اغذية دوايي و باز    ـ   2
ه گوهر و مزاج يا تن از       ب آنچه بكاسته باشد از وي بازيابد ولكن غذا معتدل نبود            دلوي بيفزايد و قوي گردد تن به        

آيد بر  ييغذااز عهده خاصيت    ا هم   ا كيفيتي باشد مانند كيفيت دارو ت      ذ گردد يا سردتر يا در اين غ       }155{او گرم تر   
 . يي باشدداروقادر به ايفاي نقش و هم 

متناسب سرشت او     خورنده از او غذا نيابد و          باشد و دارو آن چيزها را خوانند كه تنِ          دارو  يو سوم  ـ   3
گرم يا تر يا خشك      و تغيير حالت نپذيرد تا به گوهر اندام هاي خورنده بيفزايد چه تن خورنده را سرد گرداند يا                   نباشد

 آن را بخورد طبيعت خورنده آن       ،و اين معني را به ديگر لفظ گفته اند چنان كه گويند غذا آن چيزي باشد كه خورنده               
 آن باشد كه چون آن را بخورد از اول وي تن خورنده را بگرداند و به                  اغذية دوايي را و به گوهر اندام ها بيفزايد و         
 خويش باز طبيعت خورنده آن را قهر كند و به گوهر اندام ها برد و اندام ها به وي                    گوهر خويش آرد يعني به مزاج     

 آن چيز باشد كه چون خورنده آن را بخورد او تن خورنده را بگرداند و به مزاج خويش آرد و به هيچ                        داروبيفزايد و   
غذاي فظ سه معني باشد يكي از        روي طبيعت خورنده وي را نتواند گردانيدن تا به گوهراندام ها بيفزايد و بدين ل                

سرشت ما از آن     آن باشد كه      دارو ما فاعل او گردد و        سرشتطبع هاي ما و    از  آن باشد كه منفعل گردد       :  مطق
 نيز از طباع ما منفعل گردد       آن وي منفعل باشد و      }156{آن باشد كه طباع ما از       نيز    اغذية دوايي منفعل باشد و    

 آن چيز كه تن هاي ما را تباه كننده باشد به گرمي چون زهرباشد از جهتي ديگر و   يا فاعل باشد از جهتي و  منفعل         
 .  باشد چون زهر مار يا ذراريح اكنون از هر يكي اندكي ياد كنمگنداننده يا افيون يا به سردي چون بِيش

ن گوشت  يد ولكن معتدل باشد و محمود چو      آيكي آن كه از او غذا اندكي       :  اما اغذية مطلق سه گونه بود     
و اما آن .  سنگناك باشد و بال هاي مرغ دشتي يرودهاه  جوجه و گوشت فاخته و دراج و ماهي شيم خرد كه ماوي ب            

 و  ك مرغ خانگي و گوشت گوساله فربه و گوشت خوك و نان كا            تخم  ةغذا مطلق كه از او غذا بسيار آيد چون زرد         
تهيه شده از آرد سفيد     نه اندك باشد و نه بسيار چون نان         و مثال آن غذا كه از وي غذا معتدل آيد و            .  اردكگوشت  

 . اك و گوشت بزغاله يك ساله يا گوشت گوسفند يك ساله و مرغ دشتي و مرغ خانگي خاصه ماكيانبي سبوس پ
يكي تر چون شير و كدو و خيار و خيار بادرنگ و شراب نو و ديگر                   :  و اما اغذيه دوايي شش گونه بود       

يا گرم چون انگبين و گوشت كبوتر و شاشب ؟؟ و كندشك و             عدس  اورس و ارزن و     گ و   جبرنخشك چون سركه و     
 به قوام يا سرد چون نان جوين و كشك و           }157{اك و صافي و معتدل      پ و خوش بوي و      مزه خوش   كهنهشراب  
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 و  نجترشك و تر  و غوره و    سماق  نار و بِه و سنجد و       او ماش يا غذاهاي قابض چون سيب و         خشخاش   و   ؟؟با پرك 
ج كوهي يا غذاهاي شكم نرم كننده چون روغن ها خاصه           و قصب و بسر و آل      يلوط و شاه بلوط و خرما      بترشه و   

بين و اسفناج و قَطَف     نجو بادام و پسته و عصير و انگور و خرما و قند و شكر و شيرخشت و تر                  گردو  روغن شيره و    
و از جملة اين غذاها كه گفتم بعضي         .  و چغندر ]  عدس تلخ [و آب نرسك    كلم   و   ؟؟و ذخنح ]  گياهي شبيه اسفناج  [

و ]  خربق سفيد؟؟ [و پياز و شلغم و ترب و گوشت اردك و زردة تخم مرغ و كندشك                 زردك  آب پشت افزايند چون     
از اين غذاها صفرا انگيزند     بعضي  و  تره تيزك   و و حبه الخضرا و از تره ها        نارگيل  گردو و بادام و پسته و فندق و          

 سودا انگيزند چون پنير كهنه و       ديگريكي كهنه و بعضي     همة غذاهاي شيرين به خاصه انگبين و سِ       چون خردل و    
و نان سبوسناك و گوشت حيوانات       ]  خايه كرنب؟؟ [ كلم   تخمكلم و نرسك و رخبين و ترف و بادمجان خاصه و              

 و سطبر و    ؟؟ دار سياه رنگ ،  كوهي چون خرگوش و گورخر و گوشت شتر و گوشت اسب و شراب كهنة شيرين                  
ماهي شور و گوشت زاغ و نمك سود و گوشت گاو پير و اما آن غذاها كه بلغَم توليد كنند هر غذايي كه لزج باشد                           

 و همه شيرها خاصه     ه تخم مرغ   و سفيد  ؟؟ و غوشينه  ؟؟ و قارچ و كشنج    و سرِ برّه  چون گوشت ماهي و گوشت بره       
از  دنبه و پيه و بعضي       }158{ روغن گاو و      و  پاچه و كشك جو    و ماست و مغز سر و روغن پاچه و        آغوز  شير گاو و    

 ترش و هر غذايي كه مني بيفزايد شير زنان           و بويژه سيب   چون سركه و انار و سيب         هستند؛غذاها كاهندة مني    
 . كننده باشد و هر غذايي كه مني را بكاهد شير بكاهد و تن را الغر كند بيفزايد و فربه 

 و مبدل آن باشد كه سرد را گرم كند و گرم را سرد              است  مبدليكي آن كه   :  هستند  سه گونه بر  باز داروها   
 يا نقصان را بيفزايد يا افزوني را بكاهد و گونه            كند و ديگر گونه آن كه بازداشته را فرود آورد يا فروآرنده را باز دارد              

ل چون بابونه يا سرد باشد        يا گرم باشد و محل      بنشاند كه درد    استمسكن آن      باشد و  مسكن كه   سوم آن است  
   .را بايد بخوانييل جدا جدا بداني ادويه مفرَده صچون افيون و اگر خواهي تا به تف

و بدان كه همة اغذية لزج سده كند و تب آرد و همه اغذية تُند ملطف باشد و اَخالط تُند توليد كند و تب                         
 . آرد

شرابي كه غذا    و ديگر    نداردچ گونه قوت غذايي     باشد كه هي   شراب محض يكي  :  و اما شراب سه گونه بود     
اما آن شراب كه محض     .   هم غذا باشد و هم شراب      و سوم آن كه     نباشد چنان كه در وي هيچ قوت شرابي         باشد

است، خته بِه و ميپخته انگور و اما آن كه هم غذا و هم شراب               پميميپخته سيب و     انار باشد و     ميپختهغذا باشد آن    
 شراب محض آب باشد و آب چند         نآ   شراب انگوري تازه و نو و اما آن شرابي كه هيچ غذايي نكند               شير باشد و  

دو گونه  بر   آب باران و ديگر آب چشمه ها و سوم آب رودها و جوي ها و اين آب رودي                    }159{ يكي   است؛گونه  
 تلخ و شور و زعاق ؟؟ و         است كه ا  و چهارم آب درياه   .  ايجاد شده است   يا از چشمه ها يا از باران ها و برف ها           است

و .  و بطايح و اوزها و پنجم آب چاهي خوش باشد و شور باشد و تلخ بود                  ]  آب انبارها و گنداب ها   [آب باركين ها   
بهترين آب ها آن باشد كه به  غذا عذب باشد و اندكي شيريني دارد و به رنگ سفيد باشد و به قوام معتدل و روشن                         

 تيره باشد چون بنهند زود روشن گردد و تنك باشد و به وزن سبك باشد و به بوي خوش                       و اگر تيره باشد و اگر     
بودو اين رود كه اين آب اندر وي آيد برابر آفتاب باشد رفتن وي و بهتر آن باشد كه از مشرق سوي مغرب رود و                           

 نبود و تيزرو باشد و بر         كوهي بازدارنده نبود شعاع آفتاب را از اين آب و بسيار فرسنگ ها رفته باشد و بسيار                     
سنگ ريزه رود يا بر ريگ يا بر خاك خوش و طعم هيچ چيز آن را غلبه نكند و زود سرد گردد و گرم گردد و چون                           
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خورده شود زود فرود آيد و قراقر نكند و باد نيفكند و پرتام  ؟؟نكند و درد شكم نكند و چون بخوري تشنگي زود                           
زند نكند و مگر معدة وي ضعيف بوده باشد و سرد و چون آب بدين صفت باشد                  نشاند و هرچند بسيار خورده آيد گ      

دليل باشد بر لطافت جوهر و اعتدال مزاج او از پس اين آب به نيكي آب چشمه هاي بزرگ باشد و چنان بايد كه                          
طعم هم بر اين صفت كه ياد كرديم و طعمي ديگر ندارد و از پس اين آب آب چاهي خوش و آب باران چون به                            

خوش باشد نيز نيكو باشد اِالّ كه زود بپوسد و بيماري هاي عنفي آرد و بهتر از همه آب بطايح باشد و اين آب غليظ                        
باشد و آماس شكم آرد و طحال بياماسد و آن آب كه از كوه فرود آيد و به سايه اندز باشد و بسيار نبود ميان وي و                            

ر اين آب نيز غليظ باشد و مانندة آب بطايح باشد اِالّ آن كه اين آب به                ميان آن برف ها كه از او گداخته باشد و گوه         
باشد از آب زغار كند و بطايح و بطايح به عربي آبي باشد بزرگ و ايستاده چون آب سفيد ماشة بخارا و اين سفيد                          

 به هيچ روي و اگر      و اما آب شور و تلخ خوردن را نشايد        .  ماشه آب گيري است به در بخارا كه به وي كشتي كار كند           
خورده آيد شكم فرود آيد به اول و به آخر شكم بگيرد و اگر ضرورت افتد به خوردن آب شور صالح اين آب آن                           
باشد كه سبوي ها نو آرند و خنب هاي نو و اين آب را بدان سبوي ها و خنب ها اندر كنند تا بچكد و از چكيدة وي                           

و اما  .  ندر كنند و باز ببااليند و از بر اين آب غذاهاي چرب خورند              بخورند يا گل خوش و كلوخ خشك بدان آب ا          
هرچند اب ستوده باشد چون گرم باشد دير فرود آيد و هضم تباه كند و قراقر افكند و نفخ و اگر بسيار خورده آيد به                         

. هم تيره باشد و هم گرم     استسقا افكندو باز اگر تيره باشد سده كند و به تب ها افكند يا به استسقا و خاصه آنگاه كه                    
باز آب سرد معده را به  غذا اندر آرد و هضم را ياري كند و اَخالط را نگاه دارد تا تباه نشود و از تب هاي محرقه؟؟                             

 باشد عظيم و آب كه سرد باشد يا از هواي خنك باشد يا از برف و يخ                  }161{نگاه دارد و به وقت تب تُند درماني         
اده باشد يا بر سنگ و زمي؟؟ آنگاه اين برف را اگر باب اندر افكنند يا آب را به جامه اي                       اگر برف بر كوه پاك افت     

اندر افكنند و به زير برف بنهند هر دو يكي باشد باز اگر برف بر زمين تلخ و شور افتاده باشد آب را بر وي بايد                               
 باشد اگر يخ از آب خوش ستوده بسته         نهادن و چنين برف را اندر آب نبايد فكندن و حال يخ نيز هم بر اين مثال                 

باشد اگر اين يخ را به آب اندر افكني يا آب را اندر وي نهي هر دو يكي باشد باز اگر يخ از آب تباه بسته باشد آب                              
بر وي بايد نهادن و آن را اندر آب  نبايد نيايد فكندن باز اگر برف و يخ نيكو باشد و آب بد برف و يخ را باب اندر                               

ادن و آب يخاب و يخ بسيار نبايد خوردن چه معده را بشكنجد و مزاج معده را تباه كند و اگر اندر معده                            بايد نه 
و محل رب ها قابض يعني      .  اَخالط غليظ يابد بفسراند مگر مزاج معده گرم باشد يا اندر وي اَخالط صفرايي بود                 

ز آن شراب كه هم شراب باشد و هم غذا يعني            قابض و جز قابض ماننده باشد به اغذية دوايي با          يرب هاي ميوه ها 
و اختالف بسيار پذيرد به حسب آن اشخاص كه شير  از آنها آيد و به حسب انواع حيوانات و به                      )  مِي(و شراب   شير  

 هندي كه آن را     ي شكر و گردو   ، قند ، خرما }162{  ، يعني مويز، انگور   آن ساخته باشند،  حسب آن ميوه كه شراب از       
و مزة شراب و صفا و تيرگي او و قوام او و سطبري و تنكي و بوي او و                   كهنگي  و به حسب تازگي و      يل خوانند   گنار

     .     كمي بوي او و رنگ او و من به مقدار طاقت ياد كنم
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 }162{) في االلبان(درباره حال طبيعت شيرها و آنچه از شير كنند  : 40باب 
 .  يعني گوهر پنير و روغن و آبمائيّتت و هنيت و دبني ج:  از سه گونه گوهر ازاستبدان كه شير مركب  

 غليظ باشد و دير فرود آينده از معده و فسرنده و اندر معده سرد ترش گردد و پنير بندد و                        :جبنيتو اما   
 او ولكن   يت زيان دارد و سده كند و زود پوسد و قولنج كند از              ااندر معدة گرم تُند گردد و تلخ و مغز سر را به غ              

  و گاورس، )كرنج(برنج  جو خورند يا با آرداسهال صفراوي را و ريش روده را سود دارد به خاصه چون با 
 را و خارش    رّّگنيكو و   كند   نيك شايسته باشد خشكي حلق را و سل را و غذا             ؟؟ او يعني مستكه   دهنيّتباز  

 را بنشاند چون با شكر خورند 
ي باشد و صفرا فرود آرد و نيز سودا را فرود آرد و چون با                 آرنده باشد و مجلّ    شكم   : وي مائيّتو باز آن    

 بلغَم بيارد به خاصه چون با تخم  معصفر باشد و پنيرآب اين باشد كه ياد كردم و شير                   ،هليله سياه باشد يا با افتيمون     
 . ستوده بدين صفت باشد كه ياد خواهم كرد

 معتدل و   ، شيرين و چرب باشد و به قوام       ، به طعم  }163{ باشد و     سفيد ،آن باشد كه به رنگ    شير ستوده   
ني دير   كُ كاسه اي  در خوش باشد و اگر بر ناخن يا بر آينه بچكاني هم چنان بايستد و بماند و نگسترد و اگر                     ،به بوي 

ور كه شير از او     به حال خويش بماند و آنگاه اندكي از او سطبر گردد و باقي آب گردد و هر دو برابر بوند و اين جان                       
 و از جماع دور باشد و تن درست باشد و تمام گوشت باشد و حال هضم  غذا وي                    نباشدوشند جوان باشد و آبستن      د

 باشد و نه سخت و علف معتدل داده          كقوي باشد و نشان وي آن باشد كه سرگين او به قوام پيوسته باشد نه تن                 
ون آن را عج  زني ؟؟ مستكه زود برآيد و بسيار و دوغ وي                كه چ  است شير آن    گيباشندش و ديگر نشان بر ستود     

 آن حيوان موافق درمان بوده باشد و        يمعتدل باشد به قوام و چرب و اگر درمان كني بدين شير چنان بايد كه غذا                
به عرض غذا سه شير خورند يكي شير گاو و چنان بايد كه اين شير بر اين صفت باشد كه من ياد كرده ام تا                               

 باشد نگاه داشتن تن درستي را و خاصه چون اين كس كه شير مي خورد قوي باشد و شير گاو معتدل تر باشد                    شايسته
و بيماري هاي صفراوي را باز ماست      فرونشاننده  از شير ديگر حيوانات و از شير زنان و دوغ تازة وي ممسك باشد و                

وي دوغ ترش   را و ترف وي سرد باشد و خشك و           باشد صفرا    فرونشانندهو به خاصه آب وي ملين باشد شكم را و           
 . باشد بدگوار باشد و  جغرات ؟؟ بهتر از ماست آغوز آنضعيف باشد و نابكار و 

}164{     ردند از او و درمان     گ شايسته باشد الغران را و قوي          ز بر اين صفت باشد نيك       باز چون شير ب
ت برابر جبنيت باشد يا اندكي فزون و از او پنير كنند            يّئت و ما  هنيّ از د  ر بيش آنت  بنيّ سل و دق را و ج      مبتاليانباشد  

 شكم آرنده باشد چنان كه يادكردم و پنير چون تازه باشد بلغَم افزايد و چون كهنه شد                 ،و  پنيرآب كنند و آن پنير آب      
 سخت  ؟؟ اما لور  سودا افزايد و شكم ببندد چون بريان كنندش و چون با گردو بخورند قوت جماع را ياري كند و                     

  و پوسنده باشد و معده را زيان دارد تن درستي راناموافق باشد 
 و اين شير گرم باشد و گوشت افزايد و اندكي مستي كند خاصه چون آن                 شير اسب و باز از پس شير بز       

 گردد ماست را بپرورند تا 
 وي بيشتر از شير بز باشد چربي و شير ميش گران باشد و بدگوار و 

 استسقا را شايسته باشد و غذا كند چه ترش گونه گردد و نه                مبتاليان به  اسهال كند و      شير شتر ا  و ام 
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  .چربي نه در آن وجبنيت باشد 
ت بسيار باشد و به مزاج سرد باشد و تر و از همة شيرها وي                 يّئ و باز ما   نباشدنيت  ب ج شير خر، و اما در    

 يعني مركب   همراه نباشد ه باشد و با تبي ديگر از تب هاي عفوني            دق را چون دق ساد     مبتاليان به موافق تر باشد   
يم به درازا كشد اكنون اندكي از        واين كه حال شيرها بر اين صفت باشد كه ياد كردم اگر بيش از اين بگ                 .  نباشد

ر ياد كنمسكِشراب م     . 
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 }165{) في ذكراالنبذه(درباره جوشانيده ها و انواع آنها؟؟  : 41باب 
گوهر و ديگر    كه تنومندي از او است         گوهر جسماني  مركب است از دو گوهر يكي           انسان،   كه  نبدا 
بعضي به جان چون      هم چنين اَعراض بعضي آن است كه به تن اضافت كنند و             .   و آن روان وي است      روحاني

 است كه تن از او      از چيزها آن   اكنون پديد آمد كه بعضي    .  گرسنگي و سيري كه تن را باشد و شادي و غم روان را            
و از طعام ها و ميوه ها و آب ها و حلواها فايده تن را باشد و از اخبارهاي خوش و                   و بعضي جان فايده يابد      فايده يابد   

سماع خوش و فرمان روايي و شادي سود و فايده روان را باشد و هيچ چيز نيست كه از او هم تن را فايده باشد و                            
 جاي آن  سخاوت آرد و گنگي ببرد و به         جاي آن  شادي آرد و بخل ببرد و به         اي آن جهم روان را كه غم ببرد و به         

فصاحت آرد و هضم  غذا را ياري كند و مواد بد را از تن بيرون آرد و غذا را به اندام ها برساند و حرارت غريزي را                             
                طوبات اصلي را نگاه دارد مگر شراب مسكر و از شر   قوي گرداند و تن را غذا كند و ر ر شراب انگوري   كساب هاي م

       ّشَكه از انگور لعل كرده باشند و مد و باز بكوبند و   نس باشد و مشمس آن باشد كه انگور را يك هفته به آفتاب بنه             م
اندر كنند و شش ماه بنهند تا تمام برسد و اگر انگور لعل نيابند نيمه سفيد                  }166{به خم هاي سنگين روغن داده      

يد كه اين انگور شيرين باشد و آنگاه اين شراب ستوده آن وقت باشد كه تلخ باشد و خوش                     كنند و نيمه سياه و با     
 و خوش بوي باشد و از پس اين شراب            غليظ و نه    رقيقعتدل باشد نه    مطعم باشد و سبك رو باشد و به قوام           

 بيه؟؟ داده   باشند  ريخته نو   يم ها خُ داخلانگوري جوشيده باشد به آتش بدان مقدار كه از هر دهي دو برود يا سه و                 
 يا آن وقت كه آفتاب به اول ميزان باشد يا به            باشندو سخت سرد كرده باشند و بيش از مهر گان به يك هفته كرده              

آخر سنبله و چنان بايد كه شش ماه بر آمده باشد بدين شراب و سر خم استوار نبايد كردن تا تمام از جوش نايستد                         
ت كم نكند بلكه شيريني بيفزايد و باز         كند و عسليّ   مت انگور ك  يّئاست كه آفتاب ما   و مشمس را فضل به زياده آن        

آتش هم رطوبت و هم عسليت ببرد و دليل بر اين چيزهاي مصعد كه اگر سركه را مصعد كني به آتش آب را ببرد                         
د مست كند و زود      خام نامشمس و اين شراب زو       ميِباده  پس  سباز  .  يد به تصعيد  آو هم سركه را و هم شراب بر        

 به جاي   ه تا شراب در معد    }167{هشيار گردد انسان از او و ناموافق باشد معده را چه زود در معده سركه گردد و                   
  . كه شراب از معده فرو گذرد شودهشيارآنگاه  هشيار نگردد و انسان،باشد 

از  شيرين تهيه شده باشد و       و از پس ميِ خام كه از انگور رسيده تهيه كرده اند، عصير كه از انگور ترش                 
باز .  باشد و چون بسيار خورند شكم باد افكند و برايد         مي ان را موافق    ه و ناق  استهمه شراب ها اين شراب ضعيف تر      
 و مويز را به آب جوشانيده و آب چند مويز به وزن دوبار بوده               باشندكرده  درست  شراب مويزي چون از مويز شيرين       

ه؟؟و تمام كهنه   كِّه چِ د و تمام تلخ گشته باشد و صافي كرده باشند ب          نافكنده باش در آن   ين  باشد و به آخر اندكي انگب     
شده باشد و باشد كه اين شراب ده سال بدارد و نيز بيشتر و سخت خوش باشد ولكن به شراب انگوري نرسد به                          

سول خواندش و اين آن     غ م ،ثابت بن قرّ  منفعت و هضم كند  غذا را و قراقر و نفخ ببرد و از پس اين آن شراب كه                     
ه نِ عجي يعني شيرز   ون و باز در   درون سبدي بپااليد  باشد كه مويز را چوبك ها پاك كند و باز به آب بجوشاند و باز                

 و چندان بزند تا برسد صفت مي كند كه اين سخت موافق آيد               درون آن بريزد   و اندكي شكر و بادام كوفته         بريزد
 ، پس اين شراب مويزي خام     }168{چه مويز را موافق است  مزاج كبد را و سينه را و از            معده را و سينه را و كبد را         

 . نارگيل و از آب تهيه نمايند باز آن كه از شكر ،كنندتهيه  )بانيد؟؟(قند  كه از ي باز آن شراب،باز شراب خرمايي
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س باشد و   مّشَتر انگوري م  اينك شراب ها بدين گونه بايد دانستن و از همه بدتر خرمايي باشد و از همه به               
 .  به بهتري و بدتريباشندآن ديگران متوسط 

ني گنام شراب ب  به  كنند  تهيه   شراب   نوعي:  تهيه كنند   )تركان از گندم  (حبوبات  و اما آن شراب ها كه از        
ه جاي  كنند و ب  تهيه    ي اَخالط آرد و شراب ديگر     ييعني ملكي نيك قوت كند و نشاط آرد ولكن بيماري هاي عفون           

            آب بكار دارند و نشاط نيارد ولكن تشنگي ببرد نام آن س به    يديگرشراب  م و   ب س ديگر به  س و يكي    ب سِ نام س
و هضم غذا را ياري كند و       كنند و اندكي نشاط آرد      تهيه  م و اين هر دو شراب از گندم          خس ب يخسي و ديگر  بنام  

نام اَخسمه را از ارزن، تهيه مي كنند كه فرد را مست كند و                شرابي به   )  ماوراءالنهر؟؟(تشنگي بنشاند و در اينجا       
 كند و نيز سده كند و شراب        ؟؟شكم افكند و شكم برتام    به درون   ن باشد و اندكي باد      فَّعولكن م اندكي نشاط آورد    

بر سر   مست نكند ولكن تشنگي بنشاند و معده را ضعيف كند و              كه  ،غردخوكنند هم از ارزن نام آن اَ      توليد    يديگر
 اين هر دو را بنكوهيده پيشينلماب و پزشكان   كنند و از گندم شَ    آبجو تهيه   معده دير بماند و ترش گردد و باز از جو           
 بنشاند و گرمازدگي را نيك باشد و ديگر           }169{گفت خمار   مي   استاد ما و گفته اند سودا كند و جذام آرد و باز            
 .  استسقا آردرداند وگمنفعتي نيست از او چه معده را ضعيف 

  ا جب نيك باشد بر و سينه را و بيماري هاي گرم را كه بدين جاي ها باشد و نيك معين است                         الّو ام
برآوردن نفث را و نُضج افكند آن مواد را كه محتَقِن  گشته باشد و تن درستي را نگاه دارد و معده را قوي كند و از                            

 سينه را نشايد    درند و اما سكنجبين به ناشتا به باشد و سكنجبين ب          پيش  غذا و پس  غذا به كار داشتن او منفعت ك            
 . باز جالينوس بسيار بستايد سكنجبين را و گويد معده را زيان ندارد. كه معده را ضعيف كند اند  گفتهنيزو 

به طوري كه نوع ساده معده ضعيف را كه ضعف آن           .  و اما سنكنجبين شامل دو نوع ساده و بزوري است         
 معده سرد را زيان كمتر دارد و منفعت و           ، سكنجبين بزوري  ردي باشد زيان دارد و معده گرم را زيان ندارد و           از س 

 كهمضرت او برابر صنعت او بگردد چه سكنجبين از شكر كنند و از انگبين كنند و نيز با سركة بسيار باشد و كم سر                       
يز هم بدين قياس باشد به زمين       نباشد و انگبين     و بسيار سركه آن باشد كه يك من شكر را نيم من سركه                .باشد
 مي گويد  عبدوسق و به هواي گرم شكري بهتر باشد و به زمين سردسير و به هواي خنك انگبين بهتر باشد و                     اعر
 باشد و منافع اين     تر انگبين به  ، بلغَماني يبيماري هابراي   و   است  تر شكري به  ، خاصه صفرايي  حادبيماري هاي  در  

 رقيقاَخالط غليظ را    .   ببايد ولكن از جملة منافع اندكي بگويم       }170{ است اگر تمام بگويم يك دفتر        شراب بسيار 
كند و لزوجت ببرد و پاك كند معده را و كبد و طحال و شش را و امعا را از اوساخ غليظ لزج و از اَخالط تُند گرم و                              

و عفن و تُند نگردد و سده بگشايد و ادرار كند و مجاري    از اَخالط عفن و آن ديگر اَخالط را نگاه داردتا غليظ و لزج              
بول و اجواف عروق را پاك كند و اورام احشا را بنشاند اگر ورم گرم باشد يا سرد و اگر به اول باشد يا به آخر آمده                             

 كرده باشد كم سركه و هم      ناخوش   بيش سركه بايد و به آخر ورم كه            ،باشد جلي كند و پاك كند ولكن به اول         
ني را موافق باشد هم به اول و هم به وقت انتها و هم به وقت انحطاط و سكنجبين سفَرجلي شايسته                      و عف يتب ها

 آنها و خواهند تا قوي گردد و سكنجبين عنصلي          ء را كه معدة آنها ضعيف باشد و احشا         كسان باشد ناقهان را و آن     
سقمونيا ه  ج و سكته را و آماس رحم را و چون مسهل كند ب             سر را و صرع را و فل       زنيك شايسته باشد بيماري ها مغ    

 سقمونيا نگاه دارد و اگر مركب كند با افتيمون چنان كه بيست دِرمسنگ            گزند  اسهال كند صفرا و بلغَم و معده را از          
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ين مقدار  سكنجبين را پنج دِرمسنگ افتيمون سوده برفكند سودا آرد و نگاه دارد از گرمي افتيمون و اگر به هم                       
و اما بزوري نشايد مگر به استسقا        .  سنگ صبر برافكند خلط لزج فرود آرد بلغَمي و سودايي           مسكنجبين بر دو در   

 به اَخالط وي برگ مازريون بيفزايد آنگاه زقي را نيك            }171{لحمي يا زقي و باشد كه طبلي را بشايد نيز و اگر              
 جايگاه سخن بِبرَم تا دراز نگردد و گُلَنگَبين را منافع به همين               شايسته باشد و آن دو نوع ديگر را نشايد و بدين            

 را شايد و هم     ؟؟قياس باشد اِالّ آن كه معده را به باشد و گوارش زيره و فالفلي و فودنجي و فنداديقون هم اصحا                    
 و قراقر و نفخ ببرند      مرضي را و بدان ياد كردم كه به حِفظُالصِّحه اين گوارش ها به كار آيد هضم  غذا را ياري دهد                    

  . يش  غذا خورند و اكنون مشغول شوم به ياد كردن حركت و سكونپو حرارت را بيفزايند چون 
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  }171{) في الحركه والسكون(درباره حركت و سكون و آنچه بدين پيوندد  : 42باب 
ي پيش از  غذا به       يك باشندحركت دو گونه باشد يكي نفسي و ديگر بدني و اين حركات بدني به دو گونه                  

ناشتا و ديگر پس از  غذا و اين حركت كه پس از  غذا باشد اگر بسيار باشد يا اندكي باشد و اگر قوي باشد يا                                 
 ناشايسته و بد باشد و  غذا را ناگواريده از معده فرود آرد و اورام كند به اندام هاي ظاهر و اندام هاي باطن و                         ،ضعيف

 بد را به اجواف شريف افكند و به جمله هم چنان كه حركت پيش از  غذا سود دارد                    سده كند و تب آرد و مايه هاي      
و هر  .  باشدبه همان مقدار چون پس از  غذا باشد زيان دارد مگر اين كس كودك باشد و حرارت غريزي بسيار                         

 يك   هشت ساعت در كبد و هشت ساعت در رگ ها بماند تا            ،ساعت در معده  }172{   كه خورده شود هشت    غذايي
 و چهار ساعت كه يك شبانه روز باشد اين كه چون  غذا خورد حال چنين باشد كه ياد                     بار غذا كند به تمامي بيست     

 صناعت ها چه   صاحبانكردم و باز آن حركت كه پيش از  غذا باشد آن نيز دو گونه باشد يك گونه چون حركات                        
ون اندكي باشد   چت چون بسيار باشد گرمي كند و          و اين حركا    مسافران پيشه وران و كشاورزان و ركيب داران و       

باز يك گونه حركت ديگر باشد      .  اندكي منفعت كند و اگر معتدل باشد حرارت غريزي را بيفزايد و برابر ورزش باشند              
ـ مور ضُ ، آن را  كه آن را ورزش خوانند و متقدمان       خوانده اند و اين ورزش    ـ  به معني الغري و باريك ميان شدن            

د و عمدا كنند از بهر اين سبب و به قصد كنند باز آن حركات به ضرورت كنند و                   ن تا تن درستي را نگاه دار     بدان كنند 
 . ياد كنماز اين باب، اين به اختيار و من اندكي 
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 }172{) في الرياضه(درباره ورزش و بيان فوايد آن  : 43باب 
واهد گشتن اندر ساعت آن رنج به جاي         ورزش آنگاه باشد كه انسان خويشتن رنجه كند و چون مانده خ             

ماند و اما اگر بيش باشد از اين مقدار يا كم باشد از شمار ورزش نبود و اين حركت كه آن را ورزش خوانند تنها                             
وي زدن و تير انداختن و     گ و   }173{باشد بي يار چون راه رفتن به شتاب و دويدن و سنگ برگرفتن و كمان كشيدن               

بود چون كشتي گرفتن و سكندر زدن        باز آن چه با يار   .  و آنچه بدين ماند   .  اختن و شمشير باختن    ب پهنهطبطات يعني   
و كنده جستن و فارح خوردن و اين آن باشد كه دو تن پشت با پشت بنهند و بغل هاي دست يك به ديگر اندر آرند                         

ين ا گاه بر پشت اين باشد ستان و گاه          و چون حمال گاه اين آن را بردارد و گاه اين آن را برگيرد هم چنين مي كنند               
 برگيرد و گاه    زمينبر بر پشت آن باشد ستان و باشد كه اين هر دو تن يك ديگر را كنار گيرند و گاه اين آن را از                          

و اين بازي ها كه كودكان كنند اين همه متقدمان نهاده اند تا به كار دارند انسان ها                .  آن اين را چنان كه تركان كنند     
 هاي آنها درست باشد بدين رياضات و دختركان يكي بازي كنند چنان كه دو تن بيايند و دست هاي يك ديگر                   تا تن 

بگيرند اين دست راست آن گيرد و آن دست راست اين و اين دست چپ آن گيرد و آن دست چپ اين هر دو بر                            
زي مي گويند تا آن وقت كه مانده        پاي ايستاده و هر يكي از آنها خويشتن ستان بكشند و برگردند و به زبان چي                  

و اين ورزش   .   كه اگر همه ياد كنم به درازا كشد         ؟؟گردند و بسيار گونه ورزش است چون ميداني و حربو ماليدني           
 و اندام ها را تشنه و گرسنه كند تا به غذا رغبت كنند و              }174{ايسته است تا فضول اغذيه از تن بيرون آرد          ببدان  

يد و اندام هاي رئيس را به قوت حيواني و نفساني و طبيعي قوي گرداند و آن  كس ها كه                      حرارت غريزي را بيفزا   
ورزش خواهند كردن پيش كه به ورزش مشغول شوند چنان بايد كه اندام ها را بمالند پيش از ورزش و اين ماليدن                       

 و استعداد از اول نرم باشد ماليدن اندام         را استعداد خوانند و از پس ورزش نيز اندام را بمالند و اين را استرداد خوانند               
و به آخر سخت و استرداد از اول سخت ماليدن باشد و به آخر نرم و ماليدن اندام ها نيز به شمار ورزش باشد و اين                          

ق دايم به كار دارند و ماليدن بسيار گونه باشد و با روغن باشد و ماليدن اندكي باشد و بسيار باشد و                         ابه زمين عر  
د كه معتدل باشد و نيز ماليدن باشد به يك دست و باشد به دست هاي بسيار و ماليدن باشد كه نرم باشد و                            باش

 مفرد ياد   چونباشد كه درشت باشد و باشد كه معتدل باشد و باشد كه مركب باشد جنسي با جنسي ديگر و من                        
و چون اندكي باشد جمع كند و گرد آرد و          اما ماليدن چون دراز آهنگ باشد تحليل كند و بكاهد           .  كنم مركب بداني  

چون معتدل باشد جذب كند غذا را و حرارت غريزي را بيفزايد تا اندام ها غذا يابد و كالن گردد، و ماليدن اندام ها را                       
يا قوي باشد و سخت يا ضعيف باشد و نرم اگر صلب باشد تحليل كند و اگر نرم باشد جمع كند و اگر معتدل باشد                          

 و حرارت طبيعي را بيفزايد و غذا كند و اندام ها را بيفزايد و ماليدن يا با روغن باشد يا                       }175{ذب كند   غذا را ج  
بي روغن و اگر روغن به قوت گرم باشد تحليل كند و اگر سرد باشد جمع كند و اگر معتدل باشد غذا را ياري كند و                          

 آن كه هر روزي هر غذايي كه         لِبب آمده است از قِ    و بدان كه ورزش به ضرورت واج      .  رطوبات اصلي را نگاه دارد    
به كه  خورده شود فزوني بماند و اين فزوني ما به احشا باشد و بيرون آوردن وي به اسهال باشد يا به كبد و اين                           

كبد باشد اگر اندر قعر كبد باشد اين فزوني بيرون آوردن وي به اسهال باشد و اگر به حدبة كبد باشد بيرون آوردن                        
 به فصد باشد و اگر به سوي پوست باشد بيرون             آن باشد و اگر به اجواف عروق باشد بيرون آوردن             آن به ادرار  

  .بسيارتعريق آوردن وي به گرمابه باشد و به 
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وردن چه احشا را ضعيف كند چنان كه بقراط گفت         آاسهال بيرون آرد هر روزي نتواند بيرون        به  اكنون اگر   
گر به فصد بيرون آرد هر روزي نشايد بيرون آوردن چه تن را به ذبول افكند و اگر به ادرار                       الدوا ينقي و يبلي و ا     

بيرون آرد به دق افكند و رطوبات اصلي بيرون آيد از پوست و آن چه غليظ باشد بماند و سده كند و اجزاي پوست                         
{  ند اين فضول از تن بيرون آور      تا به ورزش  تدبيري انديشيدند   پيشين   انسان هاي   كم كند پس از بهر اين ضرورت      

 از قبل آن كه حركت ارادي عضله ها را بجنباند و از آنها استفراغ افتد و همه احشا بجنبد و از آنها استفراغ                          }176
ردند و آن گرمي حرارت غريزي را بيفزايد چون         گ استخوان ها گرم    يكديگرافتد و مفاصل بجنبد بسيار و به احتكاك         

 ولكن از اعتدال گذشته     نباشدسخت  بسيار   بسيار باشد تحليل كند و تن سرد گردد و چون              باز چون .  باشدمعتدل  
باشد سبب گردد بيماري هاي گرم را و چون حركات از اعتدال بگذرد تن مانده گردد و از بهر اين باشد اين ماندگي                       

 رقيقي از مفاصل رطوبتي باشد      هر پيوند ه  رند و حركت را نقصان پذيرد و ب       صل اند و مغي  ا مف درونكه رطوبات كه    
آن را بلغَم تفه خوانند تا آن رطوبت معتدل باشد به قوام و معتدل باشد به قلت و كثرت كه آن حركات مفاصل نيكو                        

 شود اين رطوبت اين كس را حالي پديد آيد كه آن را اعيا خوانند و اين اعيا يكي تعبي باشد                        رقيقباشد باز چون    
ضي و اين به جاي ديگر ياد كنم هم بدين كتاب و اين اعيا سه گونه باشد و يكي را اعيا                       چنان كه گفتم و يكي مر    

تمددي خوانند و اين آنگاه باشد كه حركت بسيار بوده باشد ولكن قوي نبوده باشد و رطوبات كم گشته باشد و                          
گرم گشته باشد ولكن     گشته باشد و ديگر اعيا قروحي خوانند و اين آنگاه باشد كه مفاصل                  }177{مفاصل گرم   

رطوبات نقصان نيافته از قبل آن كه حركت بوده باشد و اندكي بوده باشد و دراز آهنگ نبوده باشد و سومين اعيا                         
ورمي خوانند و اين آنگاه باشد كه مفاصل گرم گشته باشد و رطوبات نقصان يافته باشد و اين آن هنگام باشد كه                        

 .  آهنگ و اين هر سه اعيا را درمان ديگر گونه بودحركت هم قوي بوده باشد و هم دراز
اما اعيا تمددي را خواب يابد و به آب اندر آمدن و اعيا قروحي را روغن گل ماليدن يا روغن بنفشه يا                           
چيزي چنان كه صورت حال واجب كند اگر به تابستان باشد سرد كرده بايد ماليدن و اگر به زمستان باشد گرم كرده                     

 و باز اعيا ورمي را هم خواب بايد و هم به آب اندر آمدن و هم روغن ماليدن و اعياها اَعراض صحت                          بايد ماليدن 
د و اَعراض مرض باشد اگر سبب اعيا رنج بوده باشد اين اعيا باشد كه من ياد كردم و اگر بي رنج اين اعياها                          نباش

يا رداءت اَخالط يا هم رداءت و هم كثرت آنگاه          پديد آيد آنگاه اعيا مرضي باشد و سبب يا كثرت اَخالط بوده باشد              
آن اعيا را كه از كثرت اَخالط آمده باشد تمددي خوانند و آن كه از رداءت اَخالط امده باشد قروحي و آن كه از هر                         
دو آمده باشد ورمي خوانند چه ماننده باشد درد اين اعياها به درد تمدد يا به درد قرحه يا به درد آماس و كودكان                           

 . اكنون بسنده كنم از اين باب و سكون و منافع وي ياد كنم. باشداره جنبانيدن ورزش هوخرد را گا
 گرمي  صاحباناما سكون تري كند و آن   كس ها را كه رنج بسيار رسيده باشد نيك منفعت كند و                    }177{

 آنها را سرد گرداند و       يام هاو خشكي را درماني عظيم باشد سكون دايم و باز معتدل مزاجان را تر گرداند و اند                    
سردي و تري را هالك      صاحبان سردي و خشكي را مضرت كمتر كند و          صاحبانل كند و بر آن نداردشان باز        بِّرَتَم 

 گرداند و حرارت غريزي     ناچيزكند و اندام هاي آنها را باد گرفته كند و            رپكند و تن آنها را از رطوبت غريب بلغَمي          
 .   شغول شوم به ياد كردن خواب و بيداري و منافع آنهاماكنون .  گردد و هالك شودرا فرو كشد و تن سرد
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 }178{) في النوم واليقضه(درباره خواب و بيداري و شرح حال هر دو  : 44باب 
بيداري تن را از بيرون گرم كند و از اندرون سرد و سبب گردد ناگواريدن  غذا را از بهر آن كه قوت هاي                         

قت خواب قوي باشند و به وقت بيداري ضعيف و چون قوت ها طبيعي قوي باشند هضم نيكو باشد و                      طبيعي به و  
تن غذا يابد و قوت هاي نفساني يعني ارادي به وقت خواب ضعيف باشند و به وقت بيداري قوي ولكن چون بيداري                     

 ضعيف باشد   }179{ طبيعي   بسيار گردد قوت نفساني را تحليل كند و قوت طبيعي خود ضعيف باشد و چون قوت                
و چونقوت نفساني ضعيف شود     اندام ها غذا بيابند و چون اين هر دو حال بسيار گردد حال اين كس ضعيف شود                    

قط گردد و هالك شود يا به بيماري هاي        اقوت س   و اختالط عقل افتد و هذيان آرد و باز        افعال سياسي ضعيف شود     
باشد و به مقدار معتدل باشد و اندر تن مادتي يابد ناپخته بپزاند و اگر                 و باز خواب چون طبيعي      .   و گرم افكند   حاد

بگوارد و حرارت غريزي را بيفزايد و تن را گرم كند و تر و اگر تن را خالي يابد و                       هضم نشده، آن را     غذايي يابد   
 و به عقب اين     تدف حرارت غريزي برگردد و رطوبات اصلي را به كار برد و سپري كند و خداوندش به دق ا                     ،تهي
بيفزايد و اگر به    تن مادتي باشد به مقدار معتدل تن را غذا كند و حرارت غريزي را                  در    تن سرد گردد و اگر     ،حال

فرو كشد و از بهر اين باشد كه به وقت ابتداي نوايب تب هاي بلغَمي از خواب                مقدار معتدل نباشد حرارت غريزي را       
 . ال بدين قياس بايد دانستن اكنون ياد كنم احتقان و استفراغاين كه اين ح. باز دارند بيماران را

  پرينت70 تا صفحه 9/10/1386تااينجا؟؟ 
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 }179{) في  االحتقان واالستفراغ(درباره احتقان و استفراغ و كيفيت هر دو  : 45باب 
اشد كه چيزي   اما معني احتقان آن باشد كه چيزي امدني اندر تن بماند و نيايد و معني استفراغ آن ب                       

ن امدني بيايد و ناآمدني نيايد اين هر دو حال نيك باشد و صحي و آن                .ناآمدني بيايد و اين هر دو حال بد باشد و چ          
 حال پيشين مرضي و اگر اين احتقان به دِماغ باشد كه خلطي از اَخالط به اجواف دِماغ يا جرم دِماغ يا به                         }180{

واهم كردن و اگر اندر معده محتَقِن گردد امراض معده آرد و اگر اندر امعا گرد           اجواف عروق بماند امراض دِماغ ياد خ      
آيد امراض امعا آرد و حال كبد و طحال و كليتين و مثانه بر همين قياس بايد كردن باز اگر به اجواف عروق گرد                           

قان سياه و زرد را و سرطان را        آيد اين را امتال خوانند و اگر به گوشت گرد آيد اورام را سبب گردد و استسقامي و ير                  
اكنون .  و جذام و برص را و اگر به پوست گرد آيد بيماري هاي پوست آرد چون به هق سفيد و سياه و گر و خارش                        

ببايد دانست كه چند سبب بايد تا احتقان پديد آيد يكي بسياري خلط و ديگر بدي قوام خلط و سوم آمادگي اين                         
يد و اين آمادگي يا از قبل مجاري باشد آن مجاري كه به اين اندام مي آيد اين خلط                   اندام كه اين خلط به وي گرد آ       

يا از قوت اندامي ديگ كه به وي فرستد و بر سمت وي باشد و چهارم ضعف قوت هاضمه اين عضو و اگر قوت                           
شد تا هضم نتواند    كه با گرمي باشد افزوني عضو را تا جذب كند اَخالط را و قوت هاضمه ضعيف با                 }181{طبيعي  

كردن و قوت دافعه ضعيف باشد تا دفع نتواند كردن و آن جا بماند و متحير شود و سبب گردد امراض را اكنون من                        
بدين جايگاه امتال ياد كنم و عالمات امتال و باز آن ديگر را به باب بيماري ها ياد كنم كه بدان اندام ها گرد آمده                          

 .بود
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 }181{) في االمتال(و انواع آن و شرح آن درباره امتال  : 46باب 
امتال دو گونه باشد يكي را بحسب االوعيه گويند يعني تجاويف عروق رواضع و اين آن وقت باشد كه هر                     

چهار خلط بسيار شوند چنداني كه اجواف عروق رواضع آنها را برنتاود و نگنجد به وي و اما قوت طبيعي قوي باشند                      
انيدن و به گوهر اندام هاي مفرَده بردن و التزاق كردن ولكن اجواف عروق را طاقت نبود                      و بتواند غذا را گرد     

برتاويدن و اين اَخالط را و اين اَخالط طبيعي باشند به كيفيت و ناطبيعي باشند به كميت و عالمات اين امتال آن                        
مات اين حال آن باشد كه اين كس        باشد كه نبض عظيم باشد اين كس را و اين حال را اعيا تمددي خوانند و عال                 

كاهل گردد و خواب ناك و چون خبه كشتن به اين كس پديد آيد و درمان اين كس آن باشد كه رگ زند و خون                          
از حدقه  بسيار برگيرد و به يك بار خاصه آن وقت كه رنگ روي سخت سرخ باشد و رگ ها برگردد و چشم ها                          

 چندان برگرفته آيد كه غشي افتد باك نبود چه اگر برنگيرد             }182{ و چون حال چنين باشد اگر خون          بيرون زند 
هالك شود  فرد مبتال   بيم باشد كه رگي بكفد و خون بگشايد كه باز نتوان داشتن يا سكتة دموي افتد بيم باشد كه                    

خون  خون از بيني بگشايد اين كس را يا از مقعد و اگر زن باشد از رحم چون                     ايزد تعالي مگر اندر يابدش فضل     
برگيرندش و باز غذا اندكي خورد و آن غذاها خورد كه بسيار غذا را اندكي قوت باشد چون اسفناج؟؟ و مانند وي و                        
جهد كند تا هيچ گونه حركتي نكند نه از حركات نفسي چون خشم و نه از حركات بدني چون ورزش يا شغلي ديگر                       

اي شيرين نخورد و سركة بسيار بكار دارد و سكنجبين          چون تمتع و مانندة اين و جهد كند تا شراب گوشت و چيزه            
ترش و طبع نرم دارد و بفرمايد ماليدن اندكي كه مايه آن جا ريخته شود و متحير شود و بسيار بدان نبايد ماليدن تا                        

 و باز عالمات آن امتال كه به      .  گرم نگردد اَخالط كه بيم فجا باشد و از هواي گرم حذر كند و به جاي خنك باشد                   
 را تَنجيده ؟؟ گيرد و اندام هاي وي گران گردد و كاهلي و يازيدن بر وي                  فرد مبتال حسب القوه باشد آن باشد كه       

افتد و فرژه ؟؟ بي  آن كه  هيچ گونه روي رنگين نيايدش و اگر بخورد نكواردش و شتاب كندش درمان همان باشد                       
رداشتن و اگر برگيرد به بارهاي بسيار بايد برداشتن هر           فصد نبايد كردن و اگر فصد كند خون بسيار نبايد ب           }183{

باري چند ده درم سنگ و شكم نرم نكند و هيچ چيز نكند كه قوت نفساني را يا حيواني را يا طبيعي را زيان دارد چه                      
 همان ساعت قوه ساقط كند و اگر شراب خواهد خوردن بسيار نخورد و به بارهاي بسيار خورد اندك اندك و از آن                      

زيادتي قوت جويد نه كثرت غذا و باشد كه كسي پري شكم را از  غذا و شراب امتال خوانند و اين امتال را درمان                            
قي كردن است و غذا ناخوردن و انتال به حقيقت آن باشد كه هر چهار خلط به نسبت راست باشند ولكن بسيار                          

باشد كه قوت عاجز نگردد ولكن عروق برنتاودشان و باز          باشند بدان مقدار كه قوت عاجر گردد از تغيير حالت آنها و             
اگر يكي خلط افزون گردد از ديگران آ را فضله خوانند و من عالمات هر يكي ياد كنم جدا جدا و بدان كه اين امتال                        

را را يا مايه اعيا است و اعيا تعبي گفته آمده است به باب ورزش و گفته بوديم كه يكي از اعيا ديگ است كه آن                            
بدان كه چون اَخالط بسيار شود به كميت و كيفيت          .      مرضي خوانند و آن اين باشد كه اكنون ياد خواهم كردن            

طبيعي باشند رگ ها را حالي افتد مانندة تمدد از قبل آن كه پر شوند و از عرض بيفزايد رگ ها را و از طول بكاهد و                         
ت نيز باشند رگ ها را حالي افتد مانندة درد ريش از قبل آن كه              ن اين اَخالط به كميت بسيار نبود ولكن به كيفي          .چ

 كوشت را و تنة رگ ها را و باز اگر اين اَخالط هم به كميت بسيار باشند و هم به                        }184{اين اَخالط لذع كنند     
 خوانند و   كيفيت لذاع حالي لفتد رگ ها را مانندة آماس خوني كه از خوني لذاع آمده باشد آن پيشين را اعيا تمددي                    
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اكنون اگر خون بيفزايد رگ ها برگردد و سردرد خيزد و اندام ها            .  ديگر را اعيا قروحي و سومي را اعيا ورمي خوانند          
سوختن گيرد و نبض عظيم گردد و چشم ها سرخ گردد و رنگ روي و آن همه تن سرخ شود و سوزان باشد و اعيا                         

و حالي پديد آيد مانندة سبات و رگ ها به چهار سو بجستن گيرد             تمددي يا اعيا ورمي پديد آيد و خواب بسيار شود           
و مز دهان شيرين گردد و آب پيشين سطبر گردد و سرخ و خدامندش را دمل و خارش بسيار شود و نزل هاي تر                          
گرم بسيار شود و درد چشم و حالي مانندة خناق و خير خير از بيني و دهان و باروگ خون آيد و آن جاي هاي كه از                          
وي خون برگيرند به حجامت يا برگ زدن خارش گيرد و وقت فصل بهار باشد و اين عارضه ها بيشتر كودكان را                        
افتد و آن  كس ها را كه گوشت و انگور و خرما و انجير بسيار خورده باشند و اين از قبل آن باشد كه طبع كودكان                           

 باز اگر صفرا بسيار     }185{.  ن غذاها مولد خون اند   گرم باشد و تر و خون بدين مزاج و بدين سال بسيار باشد و اي                
شود روي زرد گردد و تن الغر و اندام ها سوزان گردد و حركت نبض سريع گردد و متواتر و تب هاي صفراوي بسيار                      
گردد و پيش از تب فرژه باشد مانند خليدن سوزن و خواب اندكي شود و تشنگي بسار شود و دهان خشك شود و                         

و رنگ آب زرد شود به رنگ آتش و شهوت به هواي خنك بيفزايد و اشتها بكاهد به هواي گرم و                        درشت و تلخ    
اين چنين احوال به تابستان ها بيشتر باشد و به مزاج جوانان سي ساله و آن كس ها كه اغذيه صفرايي بسيار خورده                     

ردل و اين بيشتر به جوانان باشد و        باشند چون انگبين و سيكي كهنة تلخ و داروهاي گرم چون زنجبيل و فلفل و خ               
 . به فصل هاي تابستان باشد چه اين هر دو گرم خشك باشند

باز چون بلغَم بسيار شود حال بر ضد اين باشد چنان كه گونة تن همه سفيد شود و رنگ روي ماننده گردد                     
فرد ند گردد و     كُ ،واسبه رنگ عاج و نبض وي به لمس كردن، نرم باشد و همه تن هم چنين و سرد چون يخ و ح                     

ار گردد و كند فهم و به هر وقتي به خواب اندر رود و از خواب دير بيدار گردد و نزلة بلغَمي و سرفه                         شك فرامو مبتال
بسيار باشد اين كس را و اين بلغَم كه به سرفه برآيد از اول تنك باشد باز لزج گردد و هضم  غذا اندكي باشد و                              

 اين حال بيشتر آن  كس ها را افتد كه اغذية بلغَمي بسار خورده باشند و پيران را و خاصه                   بول سفيد گردد و سطبر و     
 باز چون سودا    }186{.  به زمستان ها اين حال بيشتر باشد چه طبيعت پيران سرد باشد و تر و زمستان سرد تر بود                  

وي و مويش برخويشتن بگسلد     بيفزايد تن الغر گردد و و خشك و سطبر پوست و موي آور و درشت موي و سيام م                 
و به دو نيم گردد و اين كس سياه رنگ گردد و تن وي به لمس كردن، نه سخت سرد و هميشه به انديشه هاي                           
فاسد باشد و ترسنده گردد و سبك خواب و از خواب بجهد و بترسد و هم چنان كه آن كسي را كه خون غلبه كرده                         

ن و نشاط و سرود گفتن و مبتاليان به غلبة بلغَم به خواب آب ها بينند               باشد اندر خواب مي خوردن بيند و شادي كرد       
و باران ها و برف و درياها و يخ  و بادها و مبتاليان به سودا بيم و ترس و گرستن و ماتم به خواب بسيار بينند و                              

سرب يا سياه و باشد     تاريكي و ظلمت و خواب هاي آشفته بينند و هول ها بيم ناك و آب آنها سبز باشد يا به رنگ                     
كه به همين صفات تنك باشد به بيشتر حال و چون اتفاق افتد كه تير ماه باشد يا اين كس نزديك شصت سله                          
باشد و غذاهاي سودايي بسيار خورده باشد و نبض وي صلب باشد و صغير بيش دليل ديگر نبايد از قبل  آن كه سال                      

و اما استفراغ دو گونه باشد يكي آن كه منفعت كند چنان كه به             .  كنمكهالن سرد باشد و خشك اكنون استفراغ ياد         
 بر ماية بيماري و براندش      }187{وقت بحران باشد و بروز بحران باشد و اين آن باشد كه طبيعت بيمار دست يابد                 

خون حيض يا به    يا بقي يا به شكم رفتن يا به ادرار بول يا به ادرار خوي يا به خون بيني يا به خون باسور يا به                            
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آماسي كه بفكند به اندامي خسيس چون ران يا بازو و يا ساق و نشان اين گونه استفراغ آن باشد كه آسان فرود آيد                  
اين مادت و آسان بيرون آيد و بيمار آياني يابد و منفعت و باشد كه به وقت بحران نبود و نه بيماري هاي تُند و هم                          

اما آن استفراغ كه زيان دارد آن باشد كه به وقت بحران بد باشد و به روزي بد و                   و  .  راحت يابد خداوند بيماري بوي    
اين آن باشد كه طبيعت بيمار شتاب كند و دست نايافته بر بيماري و نُضج ناافتاده از عجز و طاقت نايافتن بر مايه                         

از دست يابد بر طبيعت بيمابر و قوت        بيماري جهد كند و مواد را از تن بيرون اندازد اندكي و باقي بماند و آن باقي ب                  
ساقط شود يا نه به وقت بحران باشد و نه بيماري تُند به دو گونه باشد يك گونه چون شكم رفتن كه يا بسيار آيد                          
يا به بارهاي بسيار آيد يا به كميت طبيعي باشد ولكن به كيفيت طبيعي نبود چون بصاق زرد و كنده و اسهال لذاع                        

بهر دو هم به كيفيت و هم به كميت برونامدم وي نه طبيعي باشد چون رونĤمدن خون از شش يا به                      و بول سياه يا     
   .         اين كه حال استفراغ از اين گونه بود كليه مجري بول يا كرم از امعا و ريگ از
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 }188{) في حوادث النفس(درباره حوادث، حوادث نفس و انواع آن  : 47باب 
 يكي خشم باشد و ديگر غم خشم تن گرم كند و سبب گردد جوشيدن خون قلب را از                      و اما حوادث تن    

قبل انتقام و كينه آختن و حركت طبيت خشم از اندرون تن به سوي بيرون آورد مفاجا و خشم تن سخت گرم كند                        
و چون اين   و باشد كه تب آرد و باشد كه اين حركت طبيعت به سوي بيرون به يك بار نبود چه اندك اندك باشد                        

حركت تن را سخت گرم نكند چنان كه شادي غم تن را سرد گرداند و حركت حرارت غريزي از تن به سوي                            
اندرون رود به يك بار و باز باشد كه حركت حرارت گاه به سوي بيرون باشد گاه به سوي اندرون و اين حال تن را                          

 به سوي اندرون تن باشد و به آخر از اندرون به            گرم كند چون به وقت خجل باشد چه به وقت خجل حرارت از اول             
اين كه سپري  .  سوي بيرون تن و بدين سبب تن را گرم كند ولكن نه بسيار و از بهر اين باشد كه روي سرخ شود                       

 و اين چيزهاي طبيعي چون      }189{.  شد اين چيزهاي طبيعي و آن چيزها كه مشترك باشند ميان صحت و مرض             
 سه حال يكي پديد آيد چنان كه از اين چهار خلط يكي زيادت گردد بر آن ديگران و                       بگردند از حال طبيعي از     

اندام ها از اين خلط زايد غذا گيرند و اندام هاي مفرَده را مزاج بگردد يا به گرمي يا به سردي يا به خشكي يه به                            
 تري چون اَخالط از     مزاج مركب يعني به گرمي و خشكي و گرمي و تري يا به سردي و خشكي يا به سردي و                      

حال طبيعي بيرون آيند سبب گردند و چون اندام هاي مفرَده بيمار گردد اندام هاي آلي بيمار گردد و چون اندام هاي                    
آلي بيمار گردد افعال اندام ها را سه حال پديد آيد چنان كه باطل شود يا نقصان پذيرد يا ردي گردد پس كشتن                          

يا به كيفيت سبب گردد بيماري را و كشتن اندام ها از مزاج خويش به نفس                  اَخالط از طبيعت خويش به كميت        
خويش بيماري باشد و گشتن افعال به باطل بودن يا به نقصان پذيرفتن يا ردي گشتن عرضي باشد اين كه پديد                       

د يا  پس از اين كما كه گفتيم پديد آمد كه آن چيزها كه بيرون از مجري طبيعي باشن                  .  آمد سبب عرضي و عرض    
فاعل باشند چون اسباب يا مفعول باشند چون اَعراض يا فاعل باشند از جهتي و مفعول باشند از جهتي ديگر چون                      
امراض كه به سبب اضافت كني مفعول باشد و چون به عرض اضافت كني فاعل و تن درستي بنود اِالّ به اعتدال                       

 هر سه طبيعي باشند افعال       }190{وستگي همه تن و چون         اندام  ها مفرَده و راستي هيئت اندام ها مرَكَّبه و پي          
اندام هاي اين كس به حالي ستوده و اين حال را صحت خوانند و چون بگردد يا مزاج اندام ها مفرَده گردد كه آن را                        

 سؤالهيئه  مرض متشابهة االجزا خوانند و سوء المزاج يا هيئت اندام هاي مرَكَّبه بگردد و اين را امراض آلي خوانند و                   
و تباه گشتن هيئت يا به شكم مادر باشد يا به وقت بيرون آمدن يا به وقت پروردن يا بيماري آيد ئ                            .  خوانند

اما به وقت آن كه به شكم مادر باشد          .  پزشك درمان نتواند كردن يا بيماري تن خويش را نتواند تيمار داشتن               
ود يا ندكي باشد يا بسيار يا سطبر باشد يا تنك باز به وقت               چنان كه يا قوت مصوره ضعيف باشد يا مادت طبيعي نب         

بيرون آمدنش چنان لفتد كه بيرون آمدنش طبيعي نبود چه به پهلوها بيرون آيد يل به پشت يا يكي دست يا يكي                       
پاي پيش بيرون آيد و بدين سبب شكل بگردد و بدان سبب پيشين زيادت و نقصان عدد پديد آيد و زيادت و                            

م و صغر و باشد كه به شكم مادر گوشت اندام  اين كودك را شكل بگردد يا به وقت بيرون آمدن از                          نقصان عظ 
شكم مادر كه نتواند برگرفتن و بزمي افتد يا بد برگيردش يا يه وقت قماط؟؟ يعني بند كردن و بستن او تا شكل                          

ره رود يا شكستگي افتدش يا پيوند         يا كودك را بفكنند يا دست باز دارند يا پيش از وقت                 }191{اندام بگردد   
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بيرون آيد و مجبر نتواند بستن يا جراحتي آيد و ريش گردد كه وضع تباه گردد يا آماسي صلب كه وضع تباه كند يا                        
دو اندام نزديك شوند كه دور نگردند يا چنان دور شوند كه نزديك نگردد يا بينار تيمار نتواند داشتن و اندام را                           

ن عارضه مجاري را افتد چنان كه فراخ تر گردد از استعمال بسيار چنان كه كسي جماع بسيار كند و                 شكل بگردد يا اي   
آن را سلس المني پديد آيد يا تنگ شود و تنگ گشتن را اسباب بسيار باشد و از جمله اين سبب ها يكي را انضام                          

 از قبضي يا از آماس كه به تنة مجري  خوانند و انضام آن باشد كه مجري به خويشتن اندر كشيده شود از خشكي يا              
افتد چون خناق گلو را يا ضغط ؟؟ افتد از اندامي ديگر اين مجرا را چون زوال فقار رقبه به خناق كلّي يا ريشي بوده                         
باشد و گوشت افزوني برآورده باشد چون مجري قضيب يا چيزي اندر مجري ماند باشد چون علقة يا گوشت پاره اي                  

ريمي يا از بيرون بسته شده باشد بر سن و خبه شده؟؟ يا اندامي نغز گردد از خلطي بلغَمي چون                        يا به سنگي يا     
       }192{. خمل معده يا درشت شدن حلق و شش از خلطي صفرايي اين كه اسباب سؤالهيئه اين باشد كه ياد كردم
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 }192{ )في تفرق االتصال(درباره تفرق االتصال و شناختن كيفيت آن  : 48باب 
اگر بر گوشت افتد و تازه باشد جراحت خوانند و اگر كهنه باشد ريش و اگر بر استخوان افتد كسر خوانند و                       

اگر بر عضله ها افتد فسخ خوانند و رض خوانند و اگر بر رباط  و وتر و عصب افتد به تر خوانند و اگر بر مفاصل افتد                           
اَغشيه و پوست شق خوانند و اين همه اسباب باشند اكنون مانده است            خلع خوانند و اگر بر عروق افتد قطع خوانند و           

بر من ياد كردن اسباب بيماري هاي گرم و سرد و تر و خشك باز مشغول شويم به ياد كردن هر سه جداجدا به                           
   .  انشاءاهللايك جاي از فرق سر تا قدم
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 }192{) في االسباب(درباره اسباب بيماري و انواع آن  : 49باب 
و گويم كه اسباب يا صحي باشد يا مرضي و سبب صحي يا نگاه دارنده باشد صحت را يا ارنده صحت را                        

سبب نگاه دارد صحت را به  تن هاي درستان بايد و آرنده صحت به تن هاي بيماران و اسباب مرض يا نگاه دارنده                       
و اسباب يا   .   اين به تن هاي درستان     }193{باشد بيماري را و اين به تن هاي بيماران يابد يا آرنده بيماري را و                  

مشترك چنان شش باشد كه ياد شده است چون هوا و  غذا و شراب و خواب و بيداري                   .  مشترك باشد يا مخصوص   
و جنبش و آرامش و احتقان و استفراغ و عوارض نفس و اما اسباب مخصوص يا مخصوص باشد به صحت و ياد                        

ين سه قسمت باشد كه يا بادي باشد و اين آن اسباب باشد كه حركت                 شده است يا مخصوص باشد به مرض و ا         
آنها از بيرون باشد چون گرمي افتاب و مانندة اين يا سابق باشد و اين آن باشد كه حركت وي از اندرون باشد چون                        

انند چون  گرد آمدن اَخالط كه آن را امتال خوانند و يا واصل باشد و اين آن باشد كه آن را الحافظه للمرض خو                         
سؤالمزاج يا عفونت اَخالط كه تا به جاي باشد بيماري به جاي باشد و اين اسباب مخصوص بعضي اخص باشند و                      

يكي مالقات  :  اسباب بيماري هاي گرم پنج بود    .  اين نيز برابر سؤالمزاج مفرد باشد و من هر يكي را جداجدا ياد كنم              
ش يا خوردن چيزي به قوت گرم باشد چون سير و خردل يا              چيزي گرم به فعل از بيرون چون گرمي آفتاب يا آت           

بسته  شدن مسام كه تحلل را باز دارد و حرارت محتَقِن شود يا حركتي نامعتدل خواهي بدني چون ورزش و خواهي                     
يكي مالقات چيزهاي سرد به فعل از بيرون        :  باز اسباب بيماري هاي سرد هشت بود     .  نفسي چون غضب يا عفونت    

سرد و برف و يخ و ديگر خوردن چيزي ولكن به قوت چون اغذية سرد و داروي سرد چون فنك ؟؟ و                       چون هواي   
 و سرد تن را گرم كنند و سرد كنند از بيرون به اندرون و بر نهادن و تطول كردن و مروخ                        }194{داروهاي گرم   

رقر حا و فلفل و خزميان و        كردن چون فنك و افيون كه اندر طلها ؟؟و ضمادها از سبب او تن را سرد كند عاق                     
بوي هاي گرم چون مشك اين همه از بيرون تن را گرم كنند و آرامش دايم تن را سرد كند و از افراط به خوردن                          
غذا تن را سرد كند اگر غذا گرم باشد به مزاج يا سرد و حال فراط غذا سرد كردن هم چون حال هيزم بسيار باشد                          

 بميرد و هم چنين شرايين و اورده پر شوند و راه نماند حركت روح حيواني را                 كه بر آتش نهي تا آتش خبه گردد و         
به تمام كردن انقباض و انبساط تا بدين سبب تن سرد گردد و به همين مثال آماسي آيد از خون نام او عاهنانا                            

كي غذا تا حرارت غريزي را      ؟؟كه باز دارد انبساط را و انقباض را و آن اندام را سرد گرداند و مراند و پنجم افراط اند                   
انطفا؟؟ كند و بميرد چون آتش كه هيزم بيابد و بميرد و ششم افراط جنبش تا تحليل كند رطوبات اصلي را و غذا                         
نماند حرارت غريزي را و تن سرد گردد و هفتم تحلل مسام تن تا تحلل افتد رطوبات طبيعي را و تن سرد گردد                          

 }195{و هشتم تكاثف مسام چون از حد بگذرد تا تنفس را راه نماند و حرارت                چنان كه به حركت مفرط ياد كردم       
غريزي را انطفا افتد چنان كه اگر كسي سر تنور سخت كند آتش بميرد و اگر كسي اندامي را به رشته اب ببندد تا                         

 شود و گويد حرارت     باز اگر كسي را خاطر مشغول     .  حرارت غريزي بريده شود از آن اندام و اندام سرد گردد و بميرد            
ضد باشد برودت را و ضدين ا صفت سبب برابر باشد چرا بايست تا سبب حرارت پنج آمد و سبب برودت هشت                          
جواب آن است كه سبب از اين هشت به بايست انطفا حرارت غريزي را از قبل آن كه مبدا حيوان از حرارت غريزي                      

و اين پنج سبب است آن پنج سبب ديگر و آن اسباب              باشد كه به طبع آمده است اين حرارت بي سببي مسخن             
يكي از وي مالقات چيزي تر به فعل چون آب         :  باز اسباب بيماري تر چهار بود     .  عرض باشد و از حرارت طبيعي بود      
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و هوا تر و روغني كه مزاج او تر باشد از برون تن و ديگر خوردن چيزهاي تر به قوت چون شير و ميوه هاي تر                              
و اسباب  .   گوشت ها گوشت ماهي و سوم سكون دايم و چهارم كثرت غذا                }196{كدو و از        چون خيار و     

بيماري هاي خشك برابر اين چهار باشد يكي مالقات چيزي خشك به فعل چون سموم و گرد و خاك و طلي                         
 داروهاي گرم و ديگر خوردن چيزها خشك به قوت چون سركه و نمك و داروهاي خشك كننده و سوم حركتي                      

و باشد كه سببي آيد از سببي       .  اين كه اسباب سؤالمزاج مفرد اين باشد كه ياد كردم         .  دائم و قوي و چهارم قله الغذا     
ديگر چون امتال و عفونت تا امتال سبب سابق گردد عفونت اَخالط را و عفونت سبب واصل باشد تب را و باشد كه                        

اشد كه عرض آيد از عرضي ديگر چنان كه از بيداري            بيماري آيد از بيماري ديگر چون از آماس خوني تب و ب              
اختالط ذهن آيد بيداري عرض باشد يبوست دِماغ را و اختالط ذهن عرض باشد ارق را يعني بيداري را هرچند                        
بيداري عرض باشد آن جا سبب گردد اختالط را از قبل آن كه چون بيفزايد بيداري خشكي دِماغ بيفزايد و چون مزاج               

 به سوي خشكي اختالط آرد و باشد كه بيماري آيد از سبب چون از عفونت تب  و باشد كه سببي آيد                         دِماغ بگردد 
 }197{از بيماري چنان كه سؤمزاج گرم بيماريي از بيماري هاي مفرد بيايد از وي انتشار اَخالط و انتشار اَخالط                      

د تب را و ريشه هاي صفرايي را و باشد          يعني گداختن اَخالط اين پراكنده گشتن باشد به همه تن و اين سبب گرد              
كه بيماري آيد از عرض چنان كه از بيداري تب آيد بيداري عرض باشد و بيماري تب و باشد كه عرض آيد از                            
بيماري چون از تب سردرد يا خالف نبض و باشد كه بيماري آيد از عرض چنان كه از ناگذاشتن غذا امتال يا از                           

يد از سببي چون گراني اندام ها از امتال و تيزي بول از عفونت و چون بدين جاي                  سردرد غشي و باشد كه عرض آ      
. رسيدم بايد تا اَعراض را ياد كنم كه چند گونه باشند چه اسباب و امراض خود ياد كرده ام به مقدار طاقت مبتديان                       

 .   اكنون اَعراض را نيز ياد كرده ايد
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 }197{)  في االعراض( آندرباره اَعراض بيماري و عالمات : 50باب 
گويم كه منزلت عرض از مرض چنان است چون منزلت سايه از ديوار كه تا ديوار به جاي باشد سايه به                        

جاي باشد و عرض را چون اضافت به بيماري كني عرض باشد و چون اضافت به سوي پزشك كني دليل باشد و                        
 پديد آيد و اين سه گونه باشد يا         }198{بيماري از سبب    عرض آن چيز را خوانند كه از بيماري پديد آيد چنان كه             

گرفته شود از افعال اندام ها يا باطل باشد چون نابينايي يا نقصان پذيد چون ضعيفي ديدار يا بگردد فعل اندام                          
ارد چنان كه يكي چيز را دو بيند و به همين قياس معده كه  غذا را نگوارد هيچ يا نقصان افتد گواريدن را يا بد گو                           

و اين حاالت تن يا متصور باشند چون زردي روي يا سرخي            .  چنان كه تلخ كند  غذا را يا ترش و ديگر از حاالت تن            
يا سياهي يا سفيدي اين به سودني باشد چون صالبت و لين و خشونت و مالست و خفت و ثقل يا گرمي يا سردي                        

دين ماند يا به ذوق باشد چون تلخي و ترشي و             يا تري يا خشكي يا مشموم باشد چون كند و به وي و آن چه ب                 
شوري و سكوكي و شيريني و آن چه بدين ماند و از جهت خوي و بول و براز ؟؟ حاجت آيد نيز و اين چيزها به                              
وقت درمان يا از نوع مايبرز من البدن و اين دو گونه باشد يك گونه مسموع باشد چون قراقر شكم و بانگ گلو كه                        

بر يا تيره يا باريك چون بانگ كلنگ يا روشن يا ضعيف چون بانگ كبي و خادمان و زنان و                        گرفته شود يا سط   
{كودكان يا قوي چون بانگ شير و باد كه از شكم بيرون آيد يا از بر سو آيد چون آروغ يا از فروسو بيرون آيد يا                             

ود چه رطوبتي باشد چون بصاق زرد و          با بانگ باشد يا بي بانگ و يا بي كند باشد پا باكند يا از اين نوع نب                    }199
سرخ و سفيد و كمد و سياه و تنك و سطبر و لزج و مجيب و ريم از گلو و خون از شش و از سينه برده حلق يا به                                
بول چون ريگ و سنگ و بول زرد و سرخ و سفيد و كمد سياه و خون و ريم و گوشت پاره كه از قضيب بيرون آيد                            

 اندك به مقدار و كرم به مس و سرد و مني چون خون يا از دبر برون آيد چون                       و مني تنك و سطبر و فسرده و        
بلغَم يا چون صفرا يا خون يا ريم يا غايط يا معتدل باشد به قوام و به رنگ و به بوي و بول نيز بر همين قياس                               

بار و اين همه كه ياد كردم       باشد كه يا معتدل باشد يا نامعتدل چون سطبر يا تنك يا به بارهاي بسيار آيد يا به يك                    
گويم كه اين چيزها كه بيرون آيد يا چنان باشد كه بيرون آمدن طبيعي               .  بدين جمله اندر آيد كه ياد خواهم كردن       

باشد ولكن به كميت ناطبيعي چون بول سياه و نفث سياه و غايط سياه يا به جملة جنس خويش غريب باشد و                          
ه و ريگ و سنگ از مثانه و گوشت پاره از كليه و حلق خرد از شش و باشد                   ناطبيعي چون خون و ريم و گرم از رود        

 بر همين گونه باشد     }200{كه از ناي گلو و از تنة روده كه به وقت زحير ؟؟ و ريش روده بيرون آيد از مقعد و نيز                       
 اَعراض بداني به    اين كه اَعراض را بدين گونه ايد شناختن و اگر خواهي كه جميع             .  قي ها كه از معده آيد و خوي       

صفتي آسان تر بگويم اَعراض را از سؤمزاج اندام هاي مفرَده باشد يا از سؤالهيئه اندام هاي مرَكَّبه و افعال آنها يا از                      
تَفَرُّقِ اِتِصال يا از جهت اندام هاي رئيس و احالل قوت و من همه ترا ياد كرده ام و آگاه كردم و به نام دليل ياد                            

اكنون آن اَعراض مانده است بر من و به باب بيماري ها ياد كنم             .   عرض دليل و عالمات باشد پزشك را       كرده ام زيرا 
 . هم سبب و هم مرض و هم عرض و هم درمان به يك جاي اكنون اندكي از جمل درمان بگويم
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 }200{) في ذكر جمل المعالجه(درباره جمل درمان بيماري ها را  : 51باب 
يماري ها مشغول گردم گويم كه بيماري ها اندام مفرَده را درمان بر ضد مزاج بيماري باشد               از پيش كه به ب     

چنان كه برابر گرمي سردي و برابر سردي گرمي و برابر تري خشكي و برابر خشكي تري و اگر گرمي و خشكي                        
ي باشد به گرمي     به سردي و تري و اگر سردي و تري باشد به گرمي و خشكي و اگر سردي و خشك                   }201{باشد  

و تري پيش روي و اين بيماري هاي اندام ها مرَكَّبه را درمان كني و شكل بگشته باشد آن اندام ها را به شكل                           
طبيعي باز آري و بر همان شكل بداري و استوار كني و اگر تجوبف را درمان كني و كمتر گشته باشد تجويف آن                         

فزون گشته باشد آن اندام را به كار نداري و آسايش دهي تا آن زيادت                اندام آن اندام را كار فرمايي و اگر تجويف          
و اگر بيماري مجاري باشد مجاري تنك گشته باشد از خشكي يا از قوت ماسكه يا از قبض به نرم كردن                     .  كم گردد 

عف قوه  درمان كني به قسير و طيها و روغن ها و نطول ها تركننده و نرم كننده و اگر اين تنگ شدن مجري از ض                       
دافعه امده باشد درمان كني به داروهاي گشاينده و قوت طبيعي را افزاينده چون ترياق و متروديطوسو سيكي كهنة                   
قوي و اگر اين تنگي مجاري از قبل سردي مزاج اين اندام ها افتاده باشد به داروهاي مرخي و اگر از خشكي افتاده                       

ز بيرون بسته آمده است به گشادنĤن بند و اگر از قبل فقار آمده                 اگر ا  }202{باشد به تر كردن به چيزهاي تر و          
باشد آن مهره رت به جاي خويش باز بري به آلتي مانندة كلبتين ؟؟ و انبور كه سر وي دراز باشد به گلو فرو كني و                          

اگر از زوال   پايان انبور باز كشي تا آن سر انبور بر مهره افتد و به جاي باز بردش و اين درمان مخاطره است و                            
اندامي ديگر آمده باشد حيله كني و به شكل آن اندام باز بري تا مجري گشاده شود و اگر اين تنگي مجاري از قبل                        
آماس آمده باشد درمان آماس كني و اگر اندر حفره اين مجري چيزي افتاده باشد جهد كني و بيرون آري و اگر                         

. بدين مجري بدار و اگر اندرون باشد به آهن اگر ار بيرون بود             گوشت افزوني بر آمده باشد آن گوشت را كم كني            
اما اگر اندام بزرگ تر گردد از مقدار خويش درمان آن به ناجنبانيدن باشد و بسته داشتن و چيزهاي سرد و خشك                        

ن  باشد كه آ   ؟؟بر نهادن چون سفيده و سركه و آرد كشك و اگر خردتر گشته باشد از مقدار خويش درمان بمالين                    
اندام را بمالي تا سرخ شود و باز آب گرم به وي بر ريزد و باز مرهم باسليقون به وي براندايد يا قير و اگر اندامي به                            

باز .  عدد افزون آمده باشد به آهن درمان كنند و به داغ و اگر گرم باشد به داروي مسهل و مجفف و كشنده كرم ها                       
ز خون باشد چون گوشت قرمز و فربهي از همه تن الغر گشته باشد به                اگر اندامي كم آمده باشد و كون آن اندام ا         

 و اگر آن اندام كه      }202{هر سالي كه باشد ممكن است كه باز آيد و بتواند بيرون آوردن آن كمي اندر ريش ها                    
ان كون وي از مني باشد چون استخوان و اعصاب و غضاريف و عروق الضوارب و غيرالضوارب و اَغشيه و رباط نتو                     

باز آوردن مگر دندان چون به سال كودكان باشد و آن سبب آن باشد كه طبيعت آن مايه دندان را از مني به فك                          
آن كودك پنهان كرده باشد تا وقت حاجت به سال كودكان اندكي از آن مايه به كار برد و دندان خرد برآرد به                            

 دندان قوي برآرد و هيچ باقي نماند مايه آنگاه چون آن            عاريتي و باز آن دندان را بفكند از قبل آن كه ضعيف باشد و            
دندان بفتد ديگر برنيايد و اگر درمان كني درشت گشتن اندام را چنان بايد كه به نرم كردن باشد و به ماليدن روغن                       

هاي و لعاب اسبغول و دانة بِه و آن چه بدين ماند و اگر نرمي اندام را درمان كني به درشت گشتن باشد به دارو                           
و اگر درمان   .  درشت كننده يعني به مازو و كه از مازو و سك و قرنفل و عود و مشك و كبابه و آن چه بدين ماند                        



 102/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

كني دررفتگي مفصل را و شكستن استخوان را به كشيدن باشد و راست كردن يعني مد و تقويم و برافكندن بند                        
كني اندام را اگر دور گشته باشد و از سبب آماس باشد             موافق با تخته و بي تخته با ضماد و بي ضماد و اگر درمان              

درمان آن آماس را بايد كردن و اگر تشنج باشد به نرم كردن و سست كردن به روغن و آن چه بدين ماند و اگر به                          
  چنان كه دور نگردد اگر سبب       }204{سبب صالبتي باشد به درمان بلين باشد و اگر وضع اندام نزديك گشته باشد               

باشد درمان تشنج كني و تشنج دوگونه باشد يكي از تري و يكي از خشكي هر يكي درمان برابر وي كني                        تشنج  
باز تفرق االتصال را درمان به چهار چيز كني گرد آوردن           .  واگر صالبت باشد و آن  دمال؟؟ را درمان به آهن كني            

 كه نيفتد و سومين بند و امساك تا بر همان           آنچه پراكنده شده باشد و ديگر نگاه داشتن تا چيزي اندر ميان جدا شد             
جمع ب باشد و چهارم مزاج عضو را نگاه داشتن و به مزاج طبيعي را باز آوردن به داروهاي موافق چون ذرورات و                         

اكنون بسنده كرديم از مقدمات و آغازكنيم ياد كردن بيماري ها و درمان جداجدا از فرق سر تا                     .  طلي ها و مراهم  
  .باهللا التوفيق و هو حسبنا و نعم المعين و ال حول و ال قوه اِالّ به ناخن پاي و



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  103
 

 
 

 }205{ داءالثَعلَب و انواع و درمان آن  ريبيمادرباره :  52 باب
ماريي باشد كه موي از سر و ابرو و ريش بريزاند تا پوست برهنه گردد از موي و اين بيماري از                         بين  اي

و  باشد   كه گياه را خشك كند و مثال موي بر پوست چون مثال گياه بر زمين              صفراي تُند گشته باشد چون آب تلخ        
ر آن خوانند كه    بهز   ا داءالثَعلَبيا از بدي و ناشايستگي آب و اين بيماري را            ب باشد   باه شود يا از كمي آ     تكه    هايگ

ري ديگر باشد كه آن را       و يكي بيما  .  روباهان را بسيار افتد اين بيماري كه موي آنها بريزد و پوست برهنه گردد                
اران را بسيار    م ن،خت آن بريزد و پوست ري     ان ب ته  همست  د پو د و اين آن باشد كه چون موي بريز         ننوا خ يهلحءادا

 .و داءالثَعلَب بر سر و ابرو و ريش باشد و داءالحيه بر پوست همه تن. افتد
و شحم حنظل و سقمونيا كرده       ي از نخست شكم پاك كند بطوري كه از صبر              صفرائ  داءالثَعلَب جعال

يله هلخ  بيخوانندش و نيز موافق باشد ط       ايوقاحب ق دل   ب كه  }206{باشد چون حب جالينوس و حب محمدبن زكريا       
زرد كه بروي افكند بوقت خوردن يك دِرمسنگ ياره؟؟ فيقرا و دانكنيم سنك؟؟ سقمونيا يا شكم پاك  كند چند بار                     

ب باشد هر شربتي و دانگ سنگي و نيم سقمونيا و نشان آن كه اين بيماري از                   به پنيراب چنان كه ده ستير پنيرا       
جايگاه كه موي رفته باشد زرد باشد و اين كس الغر باشد و خشك و گرم مزاج                    اين  هنوگصفرا باشد آن باشد كه      

 من اين   چنانكه ياد شده است از پيش، به باب غلبت صفرا و اين كس غذاهاي صفرائي بسيار خورده باشد و                        
سبب، تباهي آن     اجينا.  ودعالمات همه گفتهام اگر خواننده فراموش نكند و دانسته باش كه هر بيماري را سبب ب                 

خلط است كه موي از وي همي رويد و باز صلع؟؟ را سبب عدم اين رطوبتست كه موي از وي رويد همي و                              
 . بيماري تباه شدن مسام و عرض موي ريختن بود

ي ريختن را سبب بلغَم شور باشد و نشاني آن باشد كه گونه، آن جايگاه سفيد باشد و به                   كه اين مو   باشد   و
 باشد و اگر بر آيد سفيد برآيد و خداوند بيماري به مزاج              ورمويها كه مانده باشد ب      اقيب  نآ  وم باشد   لمس كردن، نر  

لوغاديا؟؟ و يارها بزرگ؟؟ شربتي چهار      بلغَمي باشد يا نمك بسيار خورده باشد درمان آن خوردن يارة روفس باشد و               
 .ندكر يارها؟؟ نيابد به اين حب درمان اگو  }207{مثقال با مطبوخ افتيمون خورد 

 يكي يك دِرمسنگ، شحم حنظل دو دانگ سنگ، مصطكي و             هرز   ا  صبر و تربد   ردگيب:   حب تصف
د و حب بندد و اين همه يك شربت         مقل و قرنفل و زنجبيل از هر يك، يك دانگ سنگ اين همه را بكوبد و ببيز                 

آب شبت و      باشد و  ده بو تربباشد و اين حب چندبار بخورد و باز قي كند از پس  غذا و چنان بايد كه اندران  غذا                       
از نخست ماهي تازه با روغن پاچه بخورد و باز ترب بكوبد و آب وي بياهنجد؟؟ و شبت بجوشاند و آب بكشد و هر                        

 غذا بخورد و انگشت فرو كند از پس يك ساعت و باز قي كند و اگر قي نيفتادش انگبين                    دو براميزد و گرم از پس       
د اگر بدين قي نيفتد آنگاه بگيرد يك بند شبت و بجوشاند به سه رطل    تفاقي  مام  به آب ترب بخورد و جهد كند تا ت        

و به مقدار ده ستير آب ترب بخورد        آب  تا شبت بفركند؟؟ و باز بپااليد و آنگه سي دِرمسنگ انگبين به وي برافكند                 
بخورد گرم اگر   ر  از پس غذايي كه به وي چغندر و سبندان؟؟ و ترب افتاده باشد اگر قي افتاد نيكو و اِالّ ده ستي                        

نيفتد آنگاه بگيرد هم ازين آب شبت ده ستير و به وي برافكند كنگر زد؟؟ دِرمسنگي پوره نان سه دِرمسنگ و نمك                 
  مسباشد كه اين بيماري را سبب خون         و}208{.  نگ و قي كند و چند بار بر همين صفت، قي كند             سياه يك دِر 
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 اين كس را نشانيهاي غلبة خون بديد آمده         و باشد   خرس  جايگاهگنده  گشته باشد و نشان وي آن باشد كه گونة آن             
را نخست فصد بايد كردن صفرايي را       باشد و اما درمان صفراوي و خوني يكي باشد اِالّ آنكه مبتاليان به غلبة خون                

و باز آن مسهالت بايد دادن كه مبتاليان به غلبه صفرا را گفتهام و طعامهاي عذب بايدشان دادن چون آب كشك                      
قتي و نرسك و اسفناج بوقتي ديگر و فرمائي تا آب با سكنجبين خورد و بدان كه چون خون                   وب  شيلو طف و اسفناج   

و باشد كه سبب داءالثَعلَب از سودا بوده باشد و           .  ن نپوسد و نوزد از وي داءالثَعلَب نيايد        بپوسد صفرا گردد و تا خو      
،  باشد چنانكه ياد كرده ام بمقدمه     دهديد آم پنشان وي آن باشد كه گونة آن جايگاه سياه باشد و نشانيها زيادت سودا               

سنگ خربق سياه بفزايند و اگر نيابند چند بار           و درمان اين نوع بيارة روفس باشد كه با هر شربتي نيم دِرم               ابكت
يك دِرمسنگ يارة فيقرا و يك دِرمسنگ تربد و دانگ            .  ربتي مطبوخ برافكند   ش هره  مطبوخ افتيمون بخوزد و ب     
خربق سياه و بفرمايد تا بخورد و اگر اين حب بخورد نيز            گ  ان د م تا دو  يو ن   يگنسنگ  و دا سنگي و نيم نمك نفطي      

 .موافق آيد
وي بگيرد افتيمون ده دِرمسنگ غاريقون پنج دِرمسنگ شحم حنظل دِرمسنگي و نيم                ت  صف  }209{

  نيم  تا دو   دِرمسنگ دو،  مصطكي و قرنفل از هر يكي يك دِرمسنگ اين همه را بكوبد و معجون كند شرتبي                    
 سليم تر اين باشد كه بگيري        ن پاك كرده باشد سر پاك بايد كردن به غرغرها و از همه               ت ون چ زاو ب   دِرمسنگ

 دِرمسنگ و نيم ياره فيقرا دو دانگ سنگ اين همه را برآميزد و بوي غرغره                  دوسنكنجبين ده درم سنك آبكامه      
 .كند چندبارو آنگاه بطليها مشغول گردد

ود يا  به كفك دريا كه بمالد بر آن جايگاه تا سرخ ش            ن  رد درمان ك  ديابا ب يي ر وند داءالثَعلَب صفرا  دا خ و
بدستار خويش يا بر گوي درشت و آنگاه آن جايگاه را طلي كند به پيه خرس؟؟ يا به پيه اردك كهنه گشته كه به                          

 ي كن  طلي ي مفرد و خواهي مجموع و اگر كوه موش تنها          اهخو،  بوي برافكني كوه موش يا پورة نان يا كفك دريا          
دايي را ببايد ماليدن از اول به پياز خام چنانكه پياز را بدو نيمه                ا باشد فاما داءالثَعلَب بلغَمي را و سو        روه  سركبا    اي

 باشد به باشد و باز از پس اين ماليدن طلي كند            ؟؟كسنرببري و باز بمالي چندان كه سرخ شود و اگر اين پياز، پياز              
210{ به سركه و      ارمني اين همه را بكوبد و تركند        رهپو و   لفلف  و  بسداجذالبعاقرقرحا و فريبون و تفسيا يعني        

اكنون يكي درمان اشارت كنم برسم استاد خويش         .   و اگر ريش شود به مرهم سفيد طلي كند تا بهتر شود             لدماب}
 آن  اگر درمان كودك را بايد كردن يا زن را يا آنكس را كه تن وي نازك باشد و پوست نرم باشد چنان بايد كه                           

؟ يا بر گوي؟؟ درشت تا سرخ شود باز به پياز بمالند چندان كه                 موي رفته باشد بمالند بدستار خيس؟      ها ك رجايگاه  
سوختن گيرد و باز به برگ كرفس تر و آنگاه پاك كند و اين طلي براندايد فندق را و بادام تلخ را و ميانه زردآلو هم                          

چون مرهم شود و    از پسايد و باز به روغن زيتون تركند تا          ب  وود  اه ش تلخ و درست ناشكسته به تابه بريان كند تا سي         
براندايد و اگر اين كس سخت پوست باشد و بيماري محكم گشته باشد و دشوار رو باشد بر اين مرهم بيفزايي هم                       
چند چهار يك اين مرهم گوگرد فارسي؟؟؟ و چند چهار يك ديگر تافسيا و مرهم كن همه را و برانداي و چون                          

از ديگر بعالج باز كرد و درمان داءالحيه بر همين گونه باشد            رهم كافوري درمان كن تا بهتر شود و ب         م شود به   ريش
 .كه ياد كردم از مسهلها فوي و طليهاي قوي
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 }210{انتشار الشعر يعني ريختن موي و درمان آن درباره :  53 باب
ن از اي  ب ددگرم موي برهنه     م در  در  داءالثَعلَب ن آ ر،گيختن دگر گونه باشد و ريختن داءالثَعلَب دي          ر ينا 

 .و پوست برهنه نگردد تمام و اين را سه سبب است بريزد }211{ريختن موي همه موي اندك اندك 
يكي ناقهان را يعني آنان را كه از بيماري نو برخاسته بودند و غذا نايافته               .   نقصاني غذا و اين دو گونه بود       ببس  كي

وري خوردن و خواب بسيار آوردن و ديگرگونه         انگ ينير ش  رفتن و شراب   مابهوردن باشد و به گر    خ  او درمان آنها غذ   
 .مبتاليان به سل را و اسهال را و اين نوع را درمان نبود مگر از سل و اسهال بيرون آيد

و .  سبب موي ريختن راه تنگي مسام باشد و اين تنگي مسام از قبض باشد و الغري و خشكي به افراط                         رگيدو
باز آن پيشين موي را خبه كند و راه ندهد          .  ند و نگاه نتواند داشتن    زاير ب كه موي را  ام باشد   ز فراخي مس  ابب  س  رگيد

تا بر آيد و فرق ميان هر دو بدان توان كردن كه موي را بكشي اگر بيرون آيد زود از فراخي مسام باشد و اگر                               
مان كه بكني يا    ز قبل آن كه ه    ا يك گونه باشد     ز ا درمانفاما نوع   .    سخت باشد و زود بيرو نيايد از تنگي مسام بود         

قبض معتدل بايد كردن چه سبب اين نوع سوالهيئه ؟؟ است و بايد تا مسام درمان كني تا به اعتدال باز آيد از هر                          
دو حال يعني تنگي و فراخي و ترا حاجت آيد بدين بيماري كه داروي قابض جمع كني با داروي گرم و تر كني و                          

 }212{.دن مخصوص است بقوت خويشيعي باز آيد و الب تامسام به حال طييابراند
ن الدن را با روغن مورد يا با روغن امله جمعكني و              ايو  ،  رض كه هم حرارت است اندر وي و هم قبض          غ  نيدب

 نچود  براندايي و اگر ببايد ستردن پاك نداري و مقدار الدن چنداني بايد كه روغن مورد يا روغن آمله سطبر گرد                     
ه دِرمسنگ الدن بده دِرمسنگ شراب برافكني و بسائي و باز يك وقيه                س  و يااق دِرمسنگ ق  ر يك م و باز اگ   همر

روغن مورد يا كمتر با آنها يار كني و براندائي خوب ايد ولكن چنان بايد كه آن كس را مسام تنگ شده باشد بعالج                        
 داروهاي قابض پيش    مدستام آ ز فراخي مس  اري  اميب  كردن داروهاي گرم پيش كني از داروهاي قابض و آن را كه           

 درمان اين نوع كه از تنگي مسام آمده است همان باشد كه درمان                 كهكني از داروها گرم و گوشه اي بنداشتند          
داءالثَعلَب و غلط دانستند چه فرق است ميان هر دو آنجا سبب رطوباست و اينجا تنگي مسام آنجا درمان برابر                         

 سبب گردد بيماري ديگر را بدان گفتم تا ترا غلط            ريمابي گفتم كه     ترا هم و اين ك   ا مس رباربرطوبات باشد و اينجا     
نيفتد بدان كه درمان دانسته اي كه سبب را بايد كردن چه تا سبب بر نخيزد بيماري بر نخيزد و باشد كه سبب                           

 ن باب از اي   نونكا  و  عرض باشد بيماري ديگر را و سبب گردد بيماري ديگر را و درمان آن عرض را بايد كردن                    
 .ده كنيمبسن
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 }213{) باب الحزاز(حزاز يعني سبوسة سر و درمان آن درباره :  54 باب
و سبب اين سبوسه رطوبات درمان باشد كه از مسام بيرون آيد و خشك شود مانند                 باشد   سر،  سبوسهز  زاح 

آن لغَم باشد و نشان وي      فكند و باشد كه از ب     ارون  ي ب  و سبوس چون ديگر بيرون آيد آن پيشين را بيرون سبوزاند          
ا سفيد باشند و مبتاليان به بلغَم را باشد و نشانيهاي زيادت بلغَم پديد آمده باشد و باشد كه اين                    سهبو س كه اين باشد  

سبوسه از غلبهء صفرا باشد يعني خوني كه با وي صفرا آميخته باشد و نشان وي ان باشد كه اين سبوسه سرخ                          
وي آن باشد كه سبوسه سياه رنگ        شان  ء خون را باشد و باشد كه از سودا باشد ون           هغلب  گونه باشد و مبتاليان به    

باشد و مبتاليان به غلبهء سودا را باشد و حد درمان اين بيماري آن باشد كه اگر نشان امتال بجاي باشد و تن بر                           
ا و به حبها    هرا باشد و به ي    باشد يعني اَخالط بسيار باشد استفراغ كني بفصد اگر خداوند بيماري خون غالب شده               

دم خلطي را جدا جدا و باز غرغرها بايد كردن تا سر پاك شود و باز تدبير سر                      رچنان كه به باب داءالثَعلَب ياد ك       
 . شستن بايد كردن به آبهايي كه اكنون ياد كنم

آب و  د  انبجوشبه  ا حل و بكوبد و آب بياهنجد و نمك به وي برافكند و سر به وي بشويد و ي                   ندرغچ  دريبگ
ببااليد و بر اين آب افكند شحم حنظل سوده و صبر و خربق سياه و پورة نان كمتر و بيشتر چنان كه حال واجب                          

ه گاو تر كند و بسر اندر مالد و         ر زه هب  اركند و باز پسر اندر دهد تا خشك شود و باز به خطمي بشويد يا آرد نخود                   
 اگر زهرهي گاو با آب حلبه بياميزد و به سر اندر دهد و باز به آب                    د و بشويباز به آب چغندر و نمك و سركه؟؟          

خطمي يا بلعاب اسبغول سر بشويد صفت داروي سليم بگيرد قيموليا و بسايد و به سركه ؟؟ و زهرهء گاو تر كند و                         
ندر بشويد   آب چغ  هباز از پس يك ساعت بشويد و پيش از دارو و از پس دارو چنان بايد كه سر ب                     و  به سر اندر دهد   

كه بر اين آب افكنده باشند پورهء نان و زهره گاو از همه قوي تر آن باشد كه بگيرد پوره ي سفيد كه زرگران سفيد                        
يك ساعت بدارد و باز بشويد بدان آب چغندر         د  پوره خوانند با توبال مس برابر بكوبد و بسركه تر كند و بسر اندر ده              

 .و پوره و زهره گاو كه ياد كردم
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 }214{) باب السعفه(سعفه كه بر سر باشد و انواع و درمان آن درباره :  55 باب
و ديگر گونه     نباشد}215{نه بر پوست سر باشد و دور و عميق           گوك  ي:  ماري چند گونه است    بين  اي

 رسياب  شراعميق تر باشد و به وي ريمي باشد مانندهء آرد هاله و ديگر نيز عميق تر باشد و سوراخها بسيار باشد و خ                     
 بدان دو نوع پيشين      و دهگنطبر و   سو بوي رطوبتي باشد مانندهء انگبين و شهد و سبب هر سه گونه خوني باشد                  

باشد كه اين خون بلغَمي باشد محض و اين ديگر خوني بلغَمي باشد شور و باشد كه اين ريشها آماس دارند چوه                         
ين خون و يكي بيماري باشد كه آن    دب باشد   راو بلغَم بسي  انجير و گردو و صعب باشد و سبب وي خوني باشد بلغَمي             

و درمان اين همه نوعها كه ياد كردم فصد باشد و              .  ني باشد صفرايي  ي خو را شيرينه خوانند و سبب اين بيمار        
حجامت و سر آزدن و رگ بيشاني گشادن و رگ پشت گوش و گوش آزدن بسيار و شكم آوردن بحب قوقاياي                         

هره و مطبوخهاي قوي و قي كردن بسيار و دايم حب صبر و              ز  ب و حب اصطمخيقون و ح     جالينوس و حب جترء   
 سر و غرغره كردن بسيار و باز سمغول باشيدن به اندودنيها بر سر و بايد كه بداني كه اين                     عمصطكي خوردن و نقي   

رد؟؟ و گرم گردد و     خلط لذاع باشد و با خارش بسيار و دايم اين كس بخارد سر را خاريدني قوي تا آماس كند س                      
ن چو  مريزي گ چ  بهو  ،  ء ديگر بخويشتن كشد و غرض اين درمان نشاندن اين لذع باشد و تجفيف كردن                  يهما

نواني كردن و ريش را درمان نتواني كردن به چيزي كه مجفف نبود و هر مجففي لذاع                  تداروهاي داءالثَعلَب درمان    
 آن لذع وي    ورد  ا د ذعف است و هم مبرد ولكن اندكي ل         غرض بيابي كه هم مجف     ينهم  }216{باشد و از سركه   

زيز و سفيدهء سرب اين داروها مجفف       اره  لد و سفي  ولياشكسته گردد چون با وي برآميزي مردا سنگ و توتيا و قيم            
اند و لذع ندارند ولكن به سر كه تر بايد كرد به چيزي تر درمان نشايد كردن چون به سركه و روغن گل و بكار                             

و بال مس و از هر يكي دو دِرمسنگ خردهء علك و زاج             ترد  يگب  ست داروي سخت قوي از صفت جالينو      صف.  دارد
 دِرمسنگ زريوند دراز و قلقطار و خاكستر شبت و صبر از هر يكي يك دِرمسنگ اين همه را                   چهارسفيد از هر يكي     

 .ياد كردمبكوبد و به سركه تر كند و اندر مالد و اين بسنده باشد بدين باب كه 
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 }217{ )القمل باب (قُمل كه بر انسان باشد يعني شپش و درمان آندرباره : 56 باب
ض آماس و ريم و خارش و ترا بدين بيماري دو             عرو  دي اَخالط   بيماري تفرق االتصال و سبب ب     ك  ينا 

 و ديگر   اَخالطزي  يت  ببگونه درمان بايد كردن يكي برابر اَخالط و ديگر برابر تفرق االتصال يعني قرحه يكي س                 
 .سبب تفرق االتصال اينك سببي از سببي چنين باشد و هر دو سبب را درمان بايد كردن

تي يابد كه بشايد تولد حيوان را از آن مادت حيوان كند و آن حرارت               اد م جار ك عي ه نسته باش كه حرارت طبي    اد  اما
 باشد غليظ و چرب چون زير مسام اندر ماند آن           كه از عفونت خيزد همان و اين مادت كه از وي شپش خيزد مادتي             

 دق  ي مبتاليان به  گرمي غريزي بر وي مستولي گردد و شپش خيزاند و از مسام بيرون آيد و اين دو گونه باشد يك                    
و سل و اسهال را كه چون تنها آنها خشك گردد آن رطوبت كه بميان پوست و گوشت آنها باشد گرم گردد و باز                          

و ديگر گونه جوانان را باشد و چرب جامكان؟؟ را و آنكس ها را كه گوشت و انجير                   آيد  نوريانه ب شپش گردد و از مي    
يشتن خوو    }218{ داشتن باشد و به گرمابه بسيار اندر آمدن            پاك و درمان اين گونه جامه    .  تر بسيارخورده بودند  

ا و حب ياره و بار به       ياقون حب قو  بصابون بسيار شستن و به اُشنان و فصد كردن و داروي مسهل خوردن بسيار چ               
خويشتن اندر مالد داروهاي مخصوص به پاك كردن شپش چنانكه بگيرد ميويزهء ؟؟ كوهي و زرنيخ سرخ و سبندن                   

از .   گشته ؟؟ بيندايد به روغن زيتون و آب ترب و گويند هركه؟؟ ترب بسيار خورد آن را ناچار شپش خيزد                    يمابو س 
 راهچ  ،ليظ باشد و بگيرد زرنيخ سرخ دو دِرمسنگ ميويزه           غهم    و  ددد گنده گر  قبل كيفيت اين آب كه هم زو        

 همه اندام را بر اين دارو به        لدما ب و  دكنرت  ،دِرمسنگ اين همه را بكوبد و به سركه روغن گل           ود  ،دِرمسنگ پوره نان  
 .ان بايد كردناينك بر اين گونه درم. گرمابه يا سيماب را به روغن گل بكشد و بمالد به همه تن
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 }218{) باب صداع(درد سر و درمان آن درباره :  57 باب
ز  باشد ا  ضا عر گوييم سردرد يا به نفس خويش بيماري باشد ي        .   ياد كنيم انواع سردرد و درمان آنها       ونكنا 

ب غب كه   ا از تبها چون ت    ربي  ترض باشد مر   ع يا،  بيماري ديگر و اينكه عرض باشد از بيماري ديگر بر دو گونه بود            
 نوبت تب  ت  وق ب هادنن  دياب   بر سر  دلصن؟؟ و هكالبايد كردن اِالّ آنكه اندك        ار  باندر نوبت سردرد كند و درمان ت      

 ياري كردن باشد طبيعت را تا اگر منش وي؟؟           و درمان آن  ين سردرد از جملهء اَعراض بحراني باشد          ا يا  }219{
درد شكم همي كند تنقيهء نرم فرماي يا شافه بنفشه تا شكم            د و اگر    ني ك قا  تن  يبگردد آب گرم فرمايي و سكنجب     

فرود آيد و اگر بيني وي؟؟ بخارد و چشم سرخ است بفرماي تا چيزي اندر بيني كند تا خون بگشايد از بيني و بر                           
ري بايد  اي  ندل و گالب و به همه حال چون درست گردد كه اين سردرد اَعراض با حوريست طبيعت را                   هد ص سر ن 

ا بر سر بيمار مستولي گردد يا سردرد از قبل آماس مغز سر باشد و درمان سر سام باشد يا از قبل زهدان                          كردن ي 
باشد و درمان زهدان بايد كردن يا از قبل شراب خوردن بسيار باشد و يان را درمان آن باشد كه قي كند تا آن باقي                         

دد و آنگاه شراب انار يا آب انار بيخ سرد كند و              اك گر  پ سيكي تباه شده و تلخ شده از معده بر آيد و پاك گردد              
بخورد و بخسبد و چون از خواب بيدار گردد آب گرم بسر بر ريزد و باز  غذا خورد اندكي كه از آب غوره يا از زرك                            

ته باشد  تا بخار باز دارد و بفرمايي تا دستها و پاها؟؟ بمالند نيك و باز ديگر باره از پس آنكه خف                   ديا ناردان كرده باشن   
بسيار به گرمابه رود و آب گرم بر ريزد و اگر بدين بهتر؟؟ شود و اِالّ اندكي شراب را با بسيار آب بياميزد و سرد كند                          

دو گونه  .   آن سردرد كه بذات خويش بيماري بود       زاو ب }220{و بخورد اندك اندك تا باز خواب آيد و درد بنشيند             
 رطوبتي باشد گرم يا رطوبتي باشد سرد يا بخارها بودند كه تمدد كنند               اه ي يما  آن  باشد يا بي مايه باشد يا با مايه و        

اَغشيهء دِماغ را و عروق دِماغ را يا اين سردرد به عقب زخمي آمده باشد يا به عقب افتادني و آن سردرد با مايه                            
. نم هر يكي را جدا جدا     كد  ا ي كه به همه سربود و باشد كمتر نيمة سر را باشد كه آنرا؟؟ شقيقه خوانند و اكنون                اشد  ب

و باشد كه از تمتع سردرد كند و آن نيز عرض باشد نه مرض و درمان آن به آب اندر آمدن و خاية نيم برشت كواژه                          
 ضعيف بوده باشد چون گرسنه شود درد معده         هكردن و كليه قوي كردن به تنقيه ها و معجون ها و اگر كسي را معد             

 وقت گرسنگي انصباب كنند و به معده آيد از قبل جذب معده اين رطوبات را از قبل                   بدان كه خلطي لذاع به    .  گيرد
 خيزد و درمان    دردرس  ،چون فم؟؟ معده ضعيف باشد بر نتواند داشتن اين خلط را به مشاركت فم معده               .  نايافتن غذا 

 گ از زخم آمده باشد ر      باشد و آب انار و آب غوره و آنچه بدين ماند و درمان سردرد كه                 و شكر آن خوردن بست    
ن باشد و خون برگرفتن از قيفال بسيار چندان كه بيم غشي باشد و باز بر سر نهادن اين ضماد بگيرد آرد كشك                        دز

سه دِرمسنگ اين همه را     يكي  و خطمي سفيد و مورد كوفته و بيخته از هر يكي ده دِرمسنگ را مك و قاقيا از هر                     
ن گل تا همه جمع شود و بر سر نهد          وغ ر و}221{نگور كرك و آب غوره يا آب بِه         بكوبد و ببيزد و تر كند به آب ا        

و چون خشك خواهد شدن ديگري بدل كند و اگر بارة استخوان برخاسته باشد و جدا گشته ناگهاني برگيرد و اگر                       
وصف .  راس خوانند ز برنهد و بر جراحت برنهد آن دارو كه آن را؟؟ دواءال            و با جدا نگشته باشد به روغن گل تر كند         

و و خون سياوشان و عنزروت اين همه را برابر بكوبد و ببيزد و به سر برنهد تا بهتر؟؟ شود                    ركند   و ور  ب بگيرد ص  :آن
آن سردرد كه بيماري    ردم  اكنون ياد ك  .  و دايم صندل و كافور و نيلوبر ببويد و شكم نرم كند به شافه يا به حقتنه                  
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 .بذات خويش بيماري بود كه است بر من ياد كردن آن سردردنبود به وي چه عرض باشد و ماده 
چون م  گر،  كه سبب كه سردرد از گرمي باشد از بيرون تن چون گرمي آفتاب يا هواي گرم يا بوييدن چيزها                     مييوگ

؟ گرم بي مايه را و سوءالمزاج گرم سبب          ج؟لمزاءااند تا آن چيزها سبب كردند سو       م  نيدب  مشك و خزميان وآنچه   
تَفَرُّقِ سردرد را اين همه دردها را سبب تَفَرُّقِ اِتِصال باشد و                رددگب  بفَرُّقِ اِتِصال را و باز تَفَرُّقِ اِتِصال س        گردد تَ 
 را اسباب بسيار باشد ولكن اينجا سبب تَفَرُّقِ اِتِصال گرمي مزاج دِماغ است چه حد گرمي آنست كه گرمي                      اِتِصال

و حد سردي آن است كه      .  نس را و برا كننده چيزهاي نا متجانس را         جامت  }222{يزها چ كيفيتي است گرد كننده   
 گرد كننده چيزهاي متجانس و نامتجانس را و حد رطوبت آن است كه رطوبت كيفيتي است                   ت اس يكيفيت  سردي

 مي از د گر اكنون پديد آم  .  آسان بديرنده؟؟ اشكال غريب را و يبوست كيفيتي است دشوار بديرنده اشكل غريب را               
از رطوبت و يبوست تفرق نيايد       بو    هر پراكندگي را تفرق االتصال آرد و سردي از بهر جمع هم تفرق االتصال آرد              

مگراز يبوست كه اندكي تفرق آيد نه بدان مقدار كه درد واجب كند و به مقدمة اين كتاب بسيار گفته آمده است از                        
درد باشد و اما از تري نبود هيچ و باشد كه اين گونه                ز سردي   ااين باب اگر ياد داري كه از گرمي درد باشد و               

سردرد به بعضي ها؟؟ آماده باشد و همان سوءالمزاج دِماغ آنها گرم باشد و يا بسياري اَخالط تُند كه اندر معده آنها                       
ندي تا  چنانكه بر ريزند از بل    .  كرد آمده باشد و درمان اين گونه سردرد بر ريختن روغن گل قوي باشد بر سر آنها                  

بدان نيرو فرو كه درد و به دِماغ رسد و اگر بدين بهتر نشود واال با اين روغن گل گالب قوي و سركه بياميزند                             
{همه را   ن  اي  چنانكه گالب ده دِرمسنگ باشد و از روغن پنج دِرمسنگ و از سركه انگور خوش بوي دو نيم سنگ،                  

شب به هوا گذاشته تا سرد شود و صندل سفيد و            ه   ب بد يخ نيا  زند و بيخ سرد كند و بر سر نهد و اگر           ب  كين  }223
يزي ديگر قابض نشايد چه مسام ببندد و حرارت محتَقِن گردد           چيا    ورهغ  بگالب نيك خوش شايسته باشد و اما آ       

 سو باشد و پر گشتن اين       ارچه،  و اگر گمان بري كه اندر معده خلطيست بد و بخار ميكند نشان اين جستن رگ ها                
دن به سكنجبين و آب گرم يا بĤب كشك؟؟ و سكنجبين و روغن بنفشه و روغن نيلوفر                  كري  ما ها آنگاه قي فر   رگ
 سر نهد خاصه چون با سركه باشد بدان مقدار كه ياد كردم يا اندكي                بره   ك ين همه شايسته هستند؟؟   ايد  بن  غرو  و

رگ و كدو و خيار و       ب بار  غايت خوب آيد و اگ    ر اسبغول به سركه و روغن گل فرغار كند و بر سر نهد ب              اگو  ،  افزون
ه و  رك س بابيد مفرد و مجموع بكوبد و         برگ   و ر ت زخيار بادرنگ و عصاالراعي و برگ استغول و انگور كرك و گشني           

روغن گل جمع كند و بر سر نهد و اگر خواب نيايد كه او كنار ؟؟ تر بفشارد يا لقاح اگر نيابد و آب آنها بر سر نهد و                              
كوبد و با خطمي سفيد نيمانيم برآميزد به آب خشخاش تر كند و بر سر نهد                    ب شك خ يابد پوست خشخاش  اگر ن 
بدان كه اندر سر بخارهاي سطبر است آنگاه نطول بايد كردن            .  ه اين كه ياد ؟؟ كرديم بهتر نشود        بگر  از  با.  بضماد

 اين همه را    گ گل نفشهء خشك و بر   بدين طبيخ نسخت وي چنانكه بگيرد بابونه و اكليل المسلك و كشك جو و ب              
ابونه گرم كند و بر سر نهد و اين           بن  غ و اگر اين نيابد رو      زدري  }224{بجوشاند و صافي كند و نيم گرم بر سر          

درماني باشد نيك موافق كودكان را و خادمان و خصيان را و زنان را و سفيد پوستان را پس اگر شكم خست                            
افه بنفشه با سقمونيا يا شكم آرد به آب ميوه ها چون            ش ون چ و شافهاي نرم  م  نر  ،بودشان نرم بايد كردن به تنقيه ها     

ه زرد و غذا اسفناج دارد و كشك يا قَطَف يعني شور            يلهلو  ك و خيارشنبر؟؟    ش خ ول؟؟ و آ  آب تَمر هندي و ترنجبين    
اينك درمان  .   كند و فراخ برگ و ذخنح گاه ترش كرده به آب زردك؟؟ و گاه به آب تَمر هندي چنانكه حال واجب                    

 .يه گرم چنين بودماي  بسردرد
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 ماند درمان آن به چيزهاي      ن اي ه ب هنچآر درد از چيزهاي سرد آمده باشد چون هواي سرد يا برف و             گا  زاب
از روغنها چون روغن سداب و روغن حب الغار و روغن مرزنگوش و روغن سوسن و روغن قسط و روغن                     .  گرم بود 

ي از اين روغنها فربيون و خزميان و از همه بهتر روغن              يكا   ب  بهتر نشود آنگاه بياميزد    اذخر و اگر به اين روغنها      
 مشك و عنبر و  غذا نخودآب كنند به روغن زيتون يا به روغن گردو و اگر                     وود  عا  رسداب باشد و ببوياني آنها       

ا  فرمايد و خوي آوردن بسيار ت       اندكي آبكامه باشد با اين غذاها روا باشد و چون بهتري پديد آيد به گرمابه رفتن                  
 غلبه صفرا   تماال ع ور سردرد از ماية گرم باشد و آن مايه از صفرا باشد              اگس  پ}225{.  ام را سر گشاده گردد    مس

ظاهر باشد يعني كه دهانش تلخ باشد و اين كس الغر باشد و سرش بپوشاند؟؟ و سوزان باشد و با درد سخت باشد                       
و رمنده باشد از جاي بجاي و هواي         ر باشد   د و با بي خوابي باشد و با تشنگي بسيا          و بسر اندكي گراني ظاهر نبو      

رمايد اوردن به شراب آلو يا به شراب كل با سقمونيا يا            فم  كخنك را جويان باشد و شكم وي سخت باشد از اول ش           
ين قوي كرده به    طبيخ هليله زرد خورد و يا خرماء هندي و خيار جنبر و بنفشه و گل خشك  آلوخشك و ترنجب                       

 كشك جو  وبناشتا بست جو خورد با آب انار ترش شيرين و شكر و هر شبي آلو فرغار                    وسقمونيا و غذا اسفناج دارد      
كرده خورد به جالّب يا لعاب اسبغول و شكر و باز بدان درمان ها باز گردد كه سردرد گرم بي مايه را ياد كردم از                           

 .روغنهاي خنك و طليها و لخلخها
 اول خون برگرفتن باشد چنداني كه طاقت باشد          بهكه اين مايه خوني باشد صفرائي و درمان آن           اشد   ب و

ه خون ظاهر باشد و باز بدان درمان ها باز گردد كه             ب غل تماالع  خاصه آن وقت كه روي سرخ باشد و چشم ها و           
 .سردرد صفرائي را ياد كردم

ن مايه بلغَمي باشد و آن مايه بلغَمي باشد نشان وي آن باشد              گر سردرد سرد باشد و با مايه باشد و آ           ا ازب 
هر ابلغَم ظ   هءب سخت نبود ولكن سر گران باشد و چنان پندارد كه بخواب اندر رودي؟؟ و عالمات غل                    سردردكه  

 چنانكه  ظلحن  }226{باشد درمان آن شكم آوردن باشد به حب قوقايا و حب صبر و مصطكي و ياره فيقرا و شحم                    
و لوغاديا اگر نيابد نقيع     نيس  ه دو دِرمسنگ باشد و شحم حنظل دو دانگ سنگ و ياره جالينوس و ياره اركاغا                 يار

 داروها بجوشاند و آن سنبل باشد و سليخه و          ه باشد ك  ن آ رصبر خورد و اين نقيع صبر چند گونه كنند و از همه بهت            
 زعفران و كبابه و اذحز و اگر زعفران نبود بهتر             اسارون و حب به لسان و عود به لسان و دارچيني و مصطكي و               

 و نيم كوفته كند و باز بجوشاند و صافي كند و آنگاه هر يك مني را دوازده                     گيردباشد اين داروها همه به وزن ب       
ر سقوطري برافكند و به آفتاب بنهد و هر روزي از وي مقدار يك وقيه يا دو وقيه به مقدار طاقت                         بدِرمسنگ ص 

س كوهي و   رفكيخ  دهند و استاد من به اين نسخت كردي نسخت وي هليله سياه و بليله و آمله و پوست ب                  خورنده ب 
يزه از هر يكي سه     رالذ  صب ق پوست بيخ رازيانه و ادخر و بيخ سوس از هر يكي ده دِرمسنگ سنبل و مصطكي و                  

              مسنگ شحم حنظل دو دِرمسنگ شكاع و باد آورد از هر يكي پنج دِرمسنگ اين همه را بجوشاند به پنج رطل        دِر
آب تا دو بهر برود و يكي بماند و صافي كند و آنگاه دوازده دِرمسنگ صبر سقوطري سوده بر آن برافكند و به                            

و اگر اين مايه سودايي باشد مطبوخ افتيمون         .بيست دِرمسنگ   را  آفتاب بنهد شربتي از آن ده دِرمسنگ و قويان          
مون كرده باشد صفت آن حب بگيرد هليله سياه چهار دانگ سنگ افتيمون نيم                تياف  }227{خورد يا حبي كه از       

هندي و خربق سياه و سنگ ارمني يعني الجورد شسته از هر يكي دانگ              نمك  دِرمسنگ غاريفون دو دانگ سنگ      
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 بيماريها را و    بيزد و حب كند اين يك شربت باشد و حب شب از نيز موافق باشد اين                ب و   دوبك ب اسنگي اين همه ر   
 حب اصطميخيقون بزرگ و حب اسطمخيقون مختار و اگر قي كند چنانكه به باب دالثعلب بلغَمي ياد كردم سخت                   

 مثقال باشد با مطبوخ     رهاچد آيد و اگر ياره جالينوس يا لوغاديا يا يارهاي بزرگ بخورد سخت صواب آيد شربت                 خبو
آميزد و بخورد و غذا نخود آب دارد به روغن زيتون يا به روغن گردو و                 افتيمون و مويز با بنفشه پرورده نيمانيم بر         

اد كرده ام از نطولها و روغنها گرم و بوييدنيها گرم و از شراب حذر              يباز بدان درمان ها باز گردد كه سردرد بي مايه را           
را و نشان وي آن باشد كه       و باشد كه سبب سردرد بخارات گرم باشد و سرد تا تمدد كند عروق دِماغ                .  فرمايد بغايت 

به دور باشد چنانكه به هر سفيده دمي برخيزد و تا وقت نماز پيشين بدارد يا به خالف اين به روزي معلوم و برو و                           
به دور باشد و باشد       كه باشد   و باشد   }228{چشم با وي درد كند و باشد كه نيمه سر باشد و باشد كه به همه سر                   

 بيماري چنان بايد كه نگاه كني تا آم مايه اندر كجا مانده است اگر اندر معده باشد قي                  كه بي دور باشد و درمان اين      
نكه ياد كرده ام به باب داءالثَعلَب بلغَمي و باز هليله پرورده             چنا فرمائي كردن به جوزالقي و كنگر زرد؟؟ و تخ ترب          

د يك شربت تا بهتر شود و اِالّ مااالصول بخورد           تا معده قوي گردد و باز ياره فيقرا را بخور          هردوخورد يا زنجليل پر   
 و مصطكي و    رو با روغن بيد انجير صفت مااالصول بگيرد كرفس و تخم رازيانه و بيخ كرفس و بيخ رازيانه و اذخ                    

انيسون و حلبه و نانخواه و قردمانا و شكاع و باد آورد و لك و ريوند و غافت و روينه اين همه را بجوشاند و صافي                           
ر رسم خويش و آنگاه برافكند بر اين آب بر هر شربتي ياره فيقرا يك دِرمسنگ و دو دِرمسنگ روغن بادام                        كند ب 

تلخ با روغن بيد انجير و به ناشتا بخورد يا بخورد اين طبيخ صفت وي بگيرد بيخ كرفس و بيخ رازيانه و اذخر از هر                         
 آورد از هر يكي پنج دِرمسنگ هليله سياه پخته كرده            يكي ده دِرمسنگ وذن كوهي و زريوند گرد و شكاع و باد             

هفت دِرمسنگ افتيمون پنج دِرمسنگ مصطكي سه دِرمسنگ سنبل دو دِرمسنگ سليخه و نانخواه و قصب الذريره                 
از هر يكي سه دِرمسنگ غاريقون پنج دِرمسنگ اسطوخودوس هفت دِرمسنگ مويز پاك كرده از تكسك سي                      

و برافكند بر وي    د  كن  }229{گ اين همه را به هفت رطل آب بجوشاند تا يك من بماند و آب وي صافي                   دِرمسن
 از وي ده دِرمسنگ تا      روزييك وقيه يارهء فيقرا و به آفتاب نهد باز از پس آنك به آفتاب نهاده باشد بخورد هر                     

 روغن بيدانجير برافكند و     دِرمسنگسه    تيبشر  بيست دِرمسنگ به مقدار طاقت و هر باري كه بخواهد خوردن بهر            
بخورد و باز جهد كند تا نطول كند به بخار آب مرزنگوش و بابونه و اِكليلُ الملِك و سيسنبر وآنچه بدين ماند و                           

 .د و به گرمابه بسيار اندر آيد و ببويد مشك و عنبرر كنغذاهاي معتدل بكار دارد و از شراب حذ
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 }229{) شقيقه ابب (و خاصيت و اصل درمان آنشقيقه درباره :  58 باب
 از اين ياد كرده ام كه دِماغ مقسوم است بدو قسم اگر اين اَخالط و بخارات سخت سطبر باشند به                     يش پ و 

ند و اين از مايه هاي     نخوا  يقهقش  ندر نيم شق بماند اين را     چه ا نتواند گسترده شودن     دِماغ   قوام چنانكه به همه اجزا    
اگر سبب اين شقيقه گرم باشد عالمت وي        .  ي خون و صفرا و از مايه هاي سرد باشد چون بلغَم و سودا            گرم باشد يعن  

آن باشد كه اين شق كه به وي درد باشد سوزان باشد و اگر مايه سرد باشد سوزان نبود كه اين شق كه به وي به                            
 درمان اين هر دو نوع آن باشد كه به           آساني يابد به چيزهاي سرد و      باشد   رمگ گرم كرده به آتش و اگر         زهايچي

 باشد كه از برآمدن بخارهاي سطبر باشد اين شقيقه و بيشتر بادوار باشد و                و}230{سردرد گرم و سرد ياد كرده ام       
 يعني بر   ت بيماري به حجاب دِماغ اس      اين چشم و ابرو؟؟ با وي درد كند و هركه كه چشم درد كند نشان آنست كه               

رسام باشد اگر اندر نيابدش و من حبي تركيب كرده ام اين بيماريها را شك فرود آرد بدين حب                   هاي دِماغ و بيم س    د
چند بار صفت او بگيرد صبر سقوطري يك دِرمسنگ هليله زرد نيم دِرمسنگ تربد نم دِرمسنگ شحم حنظل دان                     

 سقمونيا دانگي و نيم      نيم دِرمسنگ ي  هندي از هر يكي دانگي مصطك      نمك  كنيم سنگ گل سرخ و انيسون و         
سنگ اين همه را بكوبد و ببيزد و حب بندد و بخورد اگر تابستان باشد به سحر گاه و اگر زمستان باشد به وقت                            

 درد  رآفتاب بر آمدن و غذا نخود آب دراد و بر اين شق بمالد روغنهاي گرم چنانكه به باب سردرد ياد كردم و اگ                         
ن و فربيون بگيرد از هر يكي برابر و هم چند چهار يك همه افيون برافكند و                 آنگاه خزميا   صعب گردد و بيداري آرد    

با يكي از اين روغنهاي گرم يار كند و به گوش فرو كند و از همه موافق تر آن باشد كه قرص كوكب را بسايد به                            
 به نقيع الصبر و     ت خوده اعتماد به تنقيه هاي قوي باشد و        لشراب خنديقون برآميزد و به گوش فرو ريزد و باز بع            

 .نطولهاي محلل كه از بابونه و اِكليلُ الملِك و مرزنگوش و سيسنبر كرده باشند و به روغنها گرم
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 }231{) باب خوذه(خوذه يعني درد همه سر و درمان آن درباره :  59 باب
مان شقيقه درد خيزد و درمان آن همان باشد كه در          انيهاگن  ر س مه معني خوذه سردردي باشد كه ه      كهانبد

همان از قبل آنكه اين خوذه را سبب اَخالط تُند صفرائي باشد و اين نوع را درمان به باب سردرد گرم و به درمان                          
شقيقه ياد كرديم اِالّ آنكه به اين علت خوذه درمان ها قوي بايد به غايت و تمامتر از مسهل همان و از بر سر                             

ايي باشد نيز و به همان بابها درمان اين نوع ياد كرديم و باشد كه از                     سود ون و از اَخالط بلغَماني       اهم  نهادني
بخارات باشد و درمان ياد كرده ام به همان بابها اِالّ آنكه به اين بيماري درمان قوي تر بايد چه سبب اين بيماري                        

 تخم و پوست    بيشتر باشد و قوي تر صفت ضمادي شايسته علت خوذه را بگيرد خطمي سفيد و آرد جو و كنكاو و                    
خشخاش و تخم كنكاو و پوست بيخ لفاح و اين همه را بكوبد و ببيزد به سركه تر كند تا سطبر شود و با روغن گل                          

  . گرم كند و بر سر نهد



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  115
 

 
 

 }231{سدر و دوار و درمان آنها درباره :  60 باب
كه رات باشد    بخا آنو    }232{اف عروق   جو ا در بيماري را سبب محصور شدن بخارات باشد ان        نه اي كنادب

از خون خيزد كه بسيار كرد آمده باشد اندر تن و نشاني آن باشد كه بيمار را به وقت بيماري رويش سرخ باشد و تن                         
ردن باشد چندانكه طاقت    ك  دقوي و رگ هاي اوداج و پيشاني و از پس گوش پر كردند و سطبر شوند درمان فص                   

ورد و به روي چند بار و اگر آب سيب و آب انار و بِه با                 خنجبين و آب انار     باشد خون بردارد و ابز بگرداند و باز سك        
سنكجبين بر آميزد و پيوسته بخورد خوب آيد و غذا طفشيل دارد به عدس و شكر و سركه و برگ چغندر يا چغندر                        

گر بكار دارد نيز ار شكو ر بخورد و هر شبي به وقت خواب و اسبغول        كا ش بك  ش خ زوقت زمستان باشد گشني   ر  اگ،  را
گر غذا نرسك داد و كشك موافق آيد و زرك و تتري و آب غوره اين همه را نيز شايد كه بخورد و باشد                           و ا  شايد

 خ و ل ت دكن  كه سبب اين بيماري صفرا بو و عالمت وي آن باشد كه بيش از دوار كردن منش بگردد و باشد كه قي                      
آرد به طبيخ هليلهء زرد و آلو و         شك    تا صفرا بر آيد و آنگاه      اين هم قي كردن باشد به آب گرم و سكنجبين         درمان  

خرما هندو و ترنجبين و بنفشهء خشك و سقمونيا و غذا ناربا دارد و همان غذاها كه به باب دوار خوني ياد كردم و                         
ار خوب و   آن باشد كه كه خدواند دوار بلغَماني باشد و بسي            وي  باشد كه سبب اين بخارهاي بلغَمي باشد و نشان         

ن اين همه عالمات به باب زيادت بلغَم ياد كرده ام و درمان آن همان باشد كه                 و م يره باشد    ت وي  }233{حواس  
به سردرد بلغَمي ياد كردم و باشد كه اين بيماري از سودا باشد و نشاني وي آن باشد كه بيمار خياالت بيند سياه كه                        

 .تمگفي ائه به سردرد سوذرد و درمان آن همان باشد كگي بوم چشپيش 
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 }233{ و درمان آنها  انواع آنسرسام ودرباره :  61باب
يماري سرسام گرم باشد و سرد باشد چون گرم باشد فرد مبتال را سردرد بسيار باشد و تبي بودش                       ب ينا 

به پرده هاي مغز،   ز باشد كه بيمار، بي هشانه گويد و برمذ و اين سرسام آماسي است كه                  يو ن   تنف ر شتُند و از هو   
كه اين آماس بر سمحاق باشد عالمت وي آن باشد          و باشد    غشا است نام وي سمحاق       كياندر باشد و بر جمجمه ي     

 آرد  ز باشد ا  دماضكه اگر دست بر سر بيمار نهي درد كند و آماس بديد باشد و اين علت صعب نبود و درمان آن                         
رگرفتن از قيفال و غذاهاي خنك دادن چون كشك آب و           كشك و خطمي و اسبغول و سركه و روغن گل و خون ب            

س زير جمجمه باشد بر غشاء صلب و اَعراض اين بيماري صعب باشد و درمان قوي                   آما سكنجبين و باشد كه كه    
رگ ها وي خاسته باشد و       }234{  واگر آماس خوني باشد نشان وي آن باشد كه رنگ روي سرخ باشد              .  بايد كردن 

 از پيش گذشته باشد و باشد كه وقت بهار باشد و اندر فصل كودكي باشد بيمار و به طبع                        تدبيرهاي خون انگيز  
و به هشانه بسيار كوبد و باشد كه بخندد و سرود كوبد و چشم هاي بيمار سرخ باشد و باشد كه از بيني                        باشد   خوني

ه كه نبض عظيم باشد     د كه سرسام خوني است خاصه آنگا      وت ش س در يديخون چكد چند قطره جو اين عالمات د       
ايد بسيار و باز تنقيه كردن      ن گش درمان فصد كردن باشد از رگ قيفال يا از رگ پيشاني يا جهد كردن تا از بيني خو                 

و شكم آوردن و بر سر نهادن روغن گل و سركه و گالب و آن ضماد كه از آرد كشك و خطمي و اسبغول و سركه                          
 هر زمان اين ضماد تازه كرده آيد اگر تابستان باشد سرد كرده نثي و اگر           گل كرده باشند و چنان بايد كه به        نوغرو  

كشك آب بايد دادن و از وي كدر؟؟ نبايد كردن به چيزي ديگر و ببايد دانست كه                    زمستان باشد گرم كرده و دايم     
ت وقت و   هرچند تب قوي تر و به هشانه گفتن بيشتر علت صعب تر و اگر صندل و كافور و گالب بر سر  نهد وق                        

ين برافكند  كنجبيد و اگر بدين كشك آب س       آ بهد  باز ديگر بار بدان روغن گل و سركه و گالب و آن ضماد باز گرد              
 .گاه گاه و بدل آب بدهند سخت خوب آيد

به وقت    ر و ك ش ون  دكه سبب اين آماس خوني باشد صفرائي آنگاه به وقت خواب هر شب اسبغول بايد دا                 باشد   و
ردم و به  يكالب و بوقت آفتاب برآمدن كشك آب و من يكي بيمار را درمان م              گ به  }235{ر كرده   سحرگاه آلو فرغا  

 من شكم آورده بودم به حقنة نرم هر روزي پانزده من آب كشك ميخورد و از ديگر روي                       ووقت تابستان باشد    
 نرم تا شكم آورده شود به هر         بيماران را به تنقيه    ن اي ر ب نردكتميز؟؟ ميكرد و هميشه جهد بايد كردن به استفراغ          

 اين خوني باشد     كهگونه مبتاليان به سرسام را از فصد چاره نباشد چه سرسام آماسي باشد خوني و اگر باشد                        
صفرايي و خوني باشد بلغَمي و بهر حال از فصد چاره نبود و غذا آب كشك بايد د ادن و اگر بتواند بست و شكر                            

 غذايي سازند خوب آيد و اگر اين بيماران آب سرد خواهند باز نبايد داشتن و اگر اين                  ب غوره و شكر    آ خورد و اگر به   
 آماس مشارك باشد  با غشالين و آنگاه اين تب مطبقه قوي تر باشد و اين                نآماس بر غشا لين باشد ناچار دِماغ بدي       

ه رنگ زبان باشد اگر رنگ زبان       ماد ب تاع  بيمار ضعيف گردد زود از درد صعب و درمان گونه سرسام صعب تر باشد و              
بايد   سياه باشد ببايد دانست كسر سام صعب است و كار مخاطره آنگاه درمان قوي تر بايد كردن و به نبض نگاه                       

كردن اگر صلب باشد و صغير دليل باشد كه آماس به غشاء صلب است و اگر سرعت دارد به مقدار سرعت و بطات                       
اينك فرق به اين تواني و به       .  تاس  }236{موجي باشد بدان كه ورم اندر دِماغ        خلط تُند است يا سرد و اگر نبض         

 آب با برگ تر و آب خيار        :وصف آن .  طولين ن هر سه گونه سرسام يعني دموي و صفرائي و بلغَمي نيك سود دارد ا             
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 ا ب هركسغن گل و    و خيار بادرنگ، كدو و عصاالراعي و آب انگور كرك اين همه آبها چنان باد كه جمع كني و رو                     
آنها يار كني و به يك كوزه اندر كني چنانكه سر تنگ باشد يا با نايزه و سرد كرده بر تارك سر بر ريزي چندان كه                          

 ماني تا آماس صلب نگردد و اين نطول سرسام را و مانيا را صفته چنانكه بگيرد كشك جو و                    بجايسر سرد يابد باز     
ه خشك و پوست غالف خشخاش و تخم خشخاش و از همه بيشتر كشك بايد چنانكه                بابونه و اِكليلُ الملِك و بنفش    
و به هيچ حال گرم نشايد        اين همه را بجوشاند و ببااليد و آنگاه نيم گرم بر سر ريزد             .  كشك چند همه داروها بود    

ر نطولي به روغن    چه مادت ديگر جذب كند و چنان بايد كه به روزي دو بار نطول كند بامداد و شبĤنگاه و از پس ه                     
بنفشه يا روغن گل بر سر بايد نهادن سرد كرده و روغن بيد و روغن كدو نيز موافق باشد و اگر بيداري بسيار گردد                         
كنكاو بكوبد و با روغن بنفشه بر سر نهاد و اگر بوه وقتي باشد كه كنكاو نيابد تخم خشخاش با تخم كنكاو؟؟ ببايد                        

) كنجاله(يرين و روغن بستاند از اين چيزها و اندر بيني بيمار چكاند و آن مقعد                كوفتن و تخم كدو شيرين و بادام ش       
 .را به روغن بنفشه تر كند
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 }237{ليثَرغُس يعني سرسام سرد و درمان آن درباره :  62 باب
ماري ين ب و چ ول  و كند گرم و آن نطول را بسيار كند و روغن بنفشه بر سر بسيار نهد از پس نط                    ادضمو  

قصان نهد و ترا به قوت بيمار حاجت آيد اگر تخم مرغ نيم برشت يا بال جوجه بخورد پاك نبود و اگر بيمار                        روي بن 
ر برآميزد و سرد كند و بخورد روا        بسياخورد و اگر شراب به آب        ن ارسيآب يخ و يخ بخواهد جهد آن بايد كردن تا ب           

 شير زنان و شير بز بر سر اين بيمار ريزند و اين               ماند مر يكوش  و  باشد و اگر تب بقيتي مانده باشد به اين وقت          
مخاطره باشد نبايد ريختن چه شير محلل باشد و باشد كه آماس بگستراند و به همه اجزاي دِماغ بگسترد و بيم                         

 .سرسام گرمدار باشد درمان اينك به اين كر. هالك بود
 باشد از بلغَم كه بجز و مقدم دِماغ آيد          ياسم آ ني سرسام سرد باشد كه آن را ليثارغوس خوانند و اي          كي  زاب

و نشان وي آن باشد كتبي باشد مطبقه نرم به ابتدا ماننده ي تب بلغَمي دايم و بيمار بخواب اندر رود و چشم ها                           
 و چون آن را آواز كنند چشم باز كند و باز فراز كند زود و نبض                  نكندن نگويد و نجنبد و فهم       سخچ  هيفراز كند و    
نشانيها ديدي به چيزي ديگر حاجت نيايد آنگاه درمان ليثرغوس بايد             ن  اي  }238{  چون  و باشد   وجياين كس م  

يده اگر قوت بجاي باشد فصد كند از قيفال و خون برگيرد به مقدار طاقت و هرچند اين بيماري از بلغَم پوس                     .  كردن
ره نبود و باز از     ات چ مجاحو    حال از فصد  است كه به جز مقدم دِماغ است ماية وي به عروق دِماغ باشد و به هيچ                  

پس فصد سكنجبين عسلي فرماي دادن چنانكه يك بهره سركه بوده باشد به وقت پختن و دو بهره انگبين پاك و                     
مار را و اندكي نان كمك بوي اندر مالند تا            د بي چهار بهره آب و اگر بتواند اندكي آب نخود با روغن زيتون بدهن              

گل بر سر نهد بسيار دمادم و اگر با اين روغن گل اندكي مرزنگوش باشد يا                   غنواز سركه و ر   معده برهنه نبود و ب    
زفوده نيك ايد و باز تنقيه كند تُند بر اين صفته بگيرد شحم حنظل بد وي يك كف و تخم معصفر كوفته دو كف و                 

؟؟ يك كف اين همه     ته يك كف و پوست بيخ كَبر كوفته يك كف و اسطوخودوس يك كف ودن                 فتخم انجره كو  
را بجوشاند به سه سطل؟؟ آب تا به يك سطل باز آيد و آنگاه صافي كند و ده ستير از اين بگيرد و بر وي افكند ده                           
دِرمسنگ آبكامه شور و ده دِرمسنگ روغن زيتون و تنقيه كند به وي و اگر شكم آمد و اِالّ ديگر روز تنقيه كند و                          

ذا  غ از  }239{مده باشد اگر زردي تخم نيم برشت بخورد روا باشد و جهد كند تا                به آخر كار كه لختي به هوش آ        
نايستد و اگر از بيماري چهار روز بگذرد و بهتر بديد نياد آنگاه كار دشوار شود باز روغن گل ببايد گرفتن و با هر ده                          

ها يار بايد كردن و بر سر نهادن و         يد آميختن و سه دِرمسنگ سركه با آن       ه با دِرمسنگي يك دِرمسنگ خزميان كوفت    
شتن كه ليثرغوس انتقال بديرد به قرانيطس و قرانيطس انتقال بديرد به ليثرغوس و اين از بهر                    اد د يباه  نيك نگا 

 .ناموافقي درمان افتد كه گاه سرد گردد آماس و گاه گرم
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 }239{ قاطاخوس و بيان درمان آندرباره :  63 باب
 اين بيماري باشد مانند بليثرغوس بدانكه هر دو سرسام سرد باشند و فرق              يمو، گ سواخطقا   ياد كنم  ونكنا 

بدانكه ليثرغوس به مقدمه دِماغ باشد و قاطاخوس به مؤخر دِماغ و اين كس كه                .  ع علت وض م بهباشد به ميان آنها     
ودايي باشد  سري  ابيم  نيند سخن گفتن و سبب ا     نتواكل بماند و نتواند جنبيدن و        ش انهمآن را اين علت گيرد بر       

كه به مؤخر دِماغ گرد آيد و محمدبن زكريا اين را سرسام سودائي مي خواند و سرسام آماس باشد و اين آماس نبود                       
چه سوءالمزاج باشد با مايه و اگر آماس بودي خود تحليل نبد رفتي و بيمار هالك شدي و اين بيماري را بتازي و                         

ناگاه اگر به نماز اندر باشد يا كاري مي كند از صناعت بر همان                انسان را   د  ر بگي هر آنكه  ب از  }240{د  اخذه خوانن 
شكل بماند و معني اخذه گرفتن باشد و درمان آن تنقيه كردن باشد بر اين گونه چنانكه صفت وي بگيرد شحم                         

ا به  طل؟؟ آب ت  سه س حنظل يك كف بسبايه دو كف وذن يك مشت افتيمون يك كف اين همه را بجوشاند به                     
زآيد و باز صافي كند و بگيرد از وي ده ستير و بر وي افكند ده دِرمسنگ انگبين و سه دِرمسنگ                          ا ب ليك سط 

روغن بابونه و تنقيه كند و بر سر بيمار فرمايد نهادن روغن نرگس و روغن سوسن نيم گرم و از همين روغنها                           
اكنون ياد  .   افاويه و ليثرغوس را نيز ماالعسل موافق آيد         سل با عبفرمايد چكانيدن اندر بيني و به گلو فرو كند ماال           

 .كنيم سبات السهري
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 }240{سبات سهري و درمان آن درباره :  64 باب
دِماغ از ماية آميخته از صفرا و بلغَم مانندة آن تب كه آن را غب غير خالص                   ،  ماسي باشد به مقدمه    آ ينا 
د گوئي اندر خوابستي ولكن چشم باز بودش تا از جهت سبات             مان  بدان ن بيماري آن باشد كه بيمار     اين  شاخوانند و ن  

بخفتگان ماند و از جهت گشادگي چشم بيداران و درمان نيز مركب بايد كردن از فرانيطس و ليثرغس، اگر سامان                     
 به آخر   ه اول و  بند  كم  نر  باز تنقيه   ،ون برگيرد به خاصه چون روي سرخ باشد و رگ ها خاسته           باشد خ  خون برگرفتن 

و سركه و روغن گل و گالب بر سر بسيار نهد و غذا كشك آب كند و شكر به اول و به آخر ماالعسل و                          ء تُند   تنقيه
نيك جهد كند تا از غذا باز نايستند اين بيماران و اگر تن بر باشد به اين بيماريها اگر اندام بمالند نيك هر روزي                           

ين درمان ها به اين گونه      ا نكاي.   دهي و يك روز ني     اي تا يك روز غذ     نيك جهد كن   ود  يچند بار خاصه پاها نيك آ     
باشد و گويند سبات مستغرق را به خانه روشن بايد خوابانيدن؟؟ و سبات سهري را به خانه نيم روشن و نيم تاريك                       

 .و مبتاليان به قرانيطس را به خانة تاريك
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 }241{ ان آنو درمد ننمانيا خوا  آن راه كيبيماردرباره :  65 باب
ند سرسام گرم و از صفراي سوخته باشد كه اندر دِماغ گرد آيد و انسان را ترسنده                    مانيماري باشد    ب ينا 

 دردگكرده اند و بدگمان و به آخر ديوانه كرده اند ولكن با تب باشد و از پس تبها گرم آيد و اين كس را روي سرخ                           
ئي رويوي به گونه    از آ ي وي سياه نمايد و چون نزديك فر        روي  گراسيده اي و چون از دور به اين كس بن         من آ وچ

طس باشد از   نيراق}242{خود باشد و آب سفيد گردد از قبل آنكه حرارت به سر بر رفته باشد و درمان آن درمان                      
 پوست وي و روغن بنفشه       وخشخاش    مختنقيه هاي نرم و از نطولها چون بابونه و اِكليلُ الملِك و كشك جو و ت               

ر دادن و اگر شكم نرم باشد بدل آب كشك بست            و شك ار بر سر ريختن و ماليدن و آب كشك و روغن بادام              بسي
جو بايد دادن بي شكر و بي روغن و سكنجبين بايد دادن به اين بيماري و من بسيار درمان كردم به اين چيزها و                          

 .بهتر شدند
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 }242{ ماليخوليا و انواع آن و درمان هر نوعيدرباره :  66 باب
ماري بي تب باشد و سخنان بي معني گويد و گاه           ن بي اليخوليا ترسي باشد بي معني و اي       م يرفسكه ت ن  داب 

دروغ گويند و     سخن  مههو    بگريند و گاه بخندد و چون چيزي بپرسي شان به جواب اندر مانند يا جوابي دهند دروغ                
 : اين بيماري سه گونه بود

 وي  نده باشد و سياه گشته و از سياهي        مار  نده با حفره عروق دِماغ ا     ه از سوداي سوخته باشد ك     ون گ يك
روح نفساني را وحشت افتد و ترس چنانكه انسان به شب تاريك بترسد و تاريكي ضد روشناييست و سودا تاريك و                     

اد آيد  ي س نوخ  راگآنگاه  ،   است و درمان اين گونه فصد كردن باشد از قيفال          نروش   و يدسياه است و روح نفساني سف     
ر بسر  يابس  }243{نهد روغن بنفشه بسيار و آب گرم         سر   اگر روشن آيد بر نگيرد و باز بر       و  ت  اجبرگيرد به اندازة ح   

بر سر ريزد و روغن       يارس ب هاچپبر ريزد و به گرمابه اندر نيايد هيچ و نطولهاي تر كننده بسيار كند و خاصه آب                      
ر دارد چون آب كشك و روغن        كا ب دهعني سعوط كند و غذاها تر كنن       بنفشه و روغن نيلوبر ببيني بسيار اندر كند ي         

كر و پالوده به روغن بادام و شكر و نشاسته بسيار خورد و غذاها چرب بكار دارد چون شورباهاي چرب و                        و ش  بادام
 و روغن    سر نهد پوست كدو يعني رندة پوست كدو تر و خيار و خيار بادرنگ              رو ب   بدس خ رگودابها و مانند اين و بسيا     

، ند و ضماد كند بر سر بيمار به اين چيزها دايم          له ك بنفشه و روغن نيلوبر و آرد جو و خطمي سفيد اين چيزها را جم             
به همه  ر  مابيين  اكه    نستآ  دان آنكس كه اين سودا اندر سر وي باشد تنها و همه تن را اندر وي هنبازي نبو                  نشو  

يار پاشيده باشد و رنج     بسب  تاشم هاش به گودافتاده باشد و به آف       تن الغر نبود چه به سر و روي الغر باشد و چ             
و داروها و بويها گرم بسيار بوييده باشد و اين كس به تن بي موي باشد و دايم غمناك باشد و                       ده باشد   بسيار كشي 

 به آب پنير    ه اين بهتر شود كه ياد كردم و اِالّ شكم بايد آوردن           بگر  ا.  دبو  خاموش و بزمي بسيار نكرد و ترش روي       
 .كه بافتيمون باشد و سنگ الجورد

 وي ماووف بمشاركت همه تن و عالمت وي آن باشد كه همه تن                 دِماغ كه اين سودا به همه تن باشد و        و باشد   
اري برابر هر كسي ديگر     م بي نالغر باشد و اين عالمات به مقدمه كتاب ياد كرده ام ظاهر شده باشد و اَعراض اي                 

  يكي پيغمبريم و وحي به ما مي آيد وماد ينانكه بعضي از اين بيماران علم غيب دعوي كنند و گو     چن.  گونه پديد آيد  
گويد من ملكم و چندين سال پادشاهي خواهم كرد و بعضي گويند كه تن ما سفالين است و بعضي گويند ما مرغ                        

ز گردش بايستد بيفتد و دستها را       ك خروس كنند و بعضي گويند كه اگر آسمان ا         ن با ود  نانبگشته ايم و دسته ها بجن    
 جالينوس صفت ميكند و درمان اين گونه ماليخوليا به            كايتبر سر دارند تا اگر بيفتد بر سر آنها نيفتد و اين ح               

 و معجونهاي افتيموني    لهاساسهال كردن باشد به مطوبوخ افتيمون يك از پس ديگر چندني كه ضعيف كردند از ا                
باز آن تدبيرها كه اندر نوع پيشين ياد كرده ام بكار دارند و از غذاها و روغنها و آب                    و دواءالمسك شيرين و تلخ و       

ير چنانكه مثال داده آمده است و اين نوع را خون برگيرند از اكحل اگر سياه آيد بيشتر برگيرند و اگر روشن آيد به                نپ
 بره و جوزه و پالوده به روغن بادام و          جاي مانند و باز غذاهاي معتدل خورند چون اسفناج و قَطَف و كشك و گوشت              

شكر؟؟ و حذر كنند از كلم و نرسك و گوشت قديد و پنير تر و كهنانه و نان سبوس ناك و ماهي شور و گوشت گاو                       
ن باشد شراب آنها    يرنگ  انار و ببايد نگاه كردن اگر آب اين بيم         ندما  }245{و خر گوره و خرگوش وآنچه به اين          

 باز اگر داوري مسهل دهند از اول نرم دهند و به اين حب كفايت باشد صفت وي ياره ي                    سنكنجبين شكري بايد و   
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 شحم حنظل دانگ سنگي و نيم افتيمون نيم دِرمسنگ سقمونيا دانگ سنگي و نيم اين همه را                   دِرمسنگ فيقرا يك 
ين صفت وي هليله سياه     ر به اين بهتر نشود مطبوخ دهندش به ا        گبكوبد و حب بندد و اين همه يك شربت باشد ا          

كي هفت درم سانگ     يپخته كرده ده دِرمسنگ بليله و آمله از هر كه پنج دِرمسنگ سنا و افتيمون از هر                           
اسطوخودوس پنج دِرمسنگ بسبا به سه دِرمسنگ تخم باندرنكوبيه ؟؟ و تخم بادرو و لسانالثور و بلنك مشك از هر                    

رمسنگ خيارشنبر هفت دِرمسنگ اين همه را بجوشاند به چهار سطل آب تا             يكي يك دِرمسنگ  مويز منقا بيست دِ       
به يك سطل باز آيد و ده ستير از اين مطبوخ بگيرد و بر وي افكند يك دِرمسنگ ياره فيقرا و نيم دِرمسنگ                             

. مطبوخ روا بود  غاربقون و دو دانگ سنگ نمك سياه و بخورد و اگر خربق سياه دانگ سنگي و نيم برافكند بر اين                      
اينك بر اين گونه باشد درمان اين بيماري و هر باري يك هفته ميانه بايد كردن و اگر بتواند خوردن بخورد                            

سه دِرمسنگ و افتيمون دو درم و ياره فيقرا نيم دِرمسنگ و باز از پس اين آب پنير دهي                     د  خر  }246{طريفل؟؟  
يد دادن تا تن آنها قوي گردد و باز ديگر باره به سر درمان باز بايد                  ادلبتمع  هااچه آب پنير تن آنها را تر كند و غذ          

ها بهتر نشود ياره هاي بزرگ بايد دادن چون يارة         دارواگر به اين    ز  با،  گشتن چه اين بيماري دير رونده است و دشوار        
 .؟رها ياد كنم به قراباذين؟يان ايجالينوس و لوغاديا و ياره طوطاروس و من نسخت 

ن قدر كه ياد    دا ب ين سدي گرم نوع از طحال و از ماساربقا و درمان آن خوردن افتيمون باشد با سنكنجب                   ن آ ز با و
 ديگر بار بخورد تا هفت بارتمام شود آنگاه طريفل افتيموني سوده دو دِرمسنگ                باز شده است دو روز درنگ كند و      

 دِرمسنگ افتيمون يك دِرمسنگ معجون كند و         ودف  يياره نيم دِرمسنگ و اگر بتواند خوردن بر اين صفت طر            
ربق گيرد  خبخورد اگر بتواند قي كند به آب ترب كه بر آن ترب خربق سياه اندر كاشته باشند آن شب تا ترب طمع                       

اين ترب را بكوبد و آب بكشد و         .  بايد و ترب چنداني كه ده ستير آب آيد         گ  سن  }247{و مقدار خربق نيم درم       
 .د از پس  غذا غذايي كه به وي ماهي شور بوده بودربخو  ودكنفراانگبين به وي ب

اين بيماران را و نگواردشان و      كند  ه آن را مراقي خوانند اين باشد كه  غذا بسيار آرزو              ك ياول اين گونه ماليخ   ناشن  و
رگ ها   وباشد  شكم باد گيردشان و دايم شكم رودشان با قراقر و نفخ و دايم مزة دهانشان ترش باشد و روي سبز                       

 باشد بر پشت دست و بر اندامهاي ديگرظاهر جو اين عالمات ديدي بدان كه ماليخوليا مراقي است آنگاه                        دكبو
ن دواءالمسك و گوارش عودي و گوارش عنبري و سفَرجلي نامسهل و              ن چو بفرماي معجونهاي بزرگ بكار داشت    

ه درمان ماليخوليا اين باشد كه ترا       لجم  اينك.  بودگوارش مفرح و گوارش پنج نوش و شراب ريم آهن كه با مشك              
 .ياد كردم و حبها و معجونهاي ديگر در قرابادين ياد كنم
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 }247{قطرب و درمان آن درباره :  67 باب
ت س ا يع ياد كنم يكي بيماري است آن را قطرب خوانند ياد كنم اين قطرب يكي دوانگ               ه صر ز آنك  ا يشپ 

ه دِماغ افتد تا انطباع برخيزد ناگهاني و هيچ خيال به بنددش و              ب كه  }248{ي بسيار د از انسان ببرد از خشك     ره خ ك
 اندر انسان نگرند و     شادهين بيماري آن باشد كه اين بيماران اندوهگين چشم ها گ           ا اننشفهم نكند و ياد ندارد و        

ريش باشد از گزيدن سكان     قها و پاهاي آنها     او س   نددوخاموش باشند و هيچ سخن نگويند و به بيابان رون و مي              
شكافيدن بسيار و من يكي را درمان كردم اندر اين بيماري به روغنهاي بسيار و ترطيب بسيارو بند كردم دستها و                       

  او كه به دهان وي غذا و دارو فرو كردم و به چنين تدبيرها بيرون آوردم               و كه پاهاي آن را و يكي آلت ساختم از سر        
درمان اين كس همان باشد و درمان آن ماليخوليا كه سودا باجواف عروق دِماغ گرد                  آن را از بيماري و به جمله         

 .آمده باشد همان
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 }248{مة صرع و درمان آن قدكابوس يعني مدرباره :  68 باب
،  كابوس خوانند و اين كابوس مقدمه       آن را ه  كع  ر يكي بيماري است كه ببايد دانست پيش از ص           يز ن و 

مدن بخارهاي سطبر باشد از معده بسوي دِماغ و اين بيماري آنكس ها را بيشتر افتد كه                 و سبب وي بر آ    ع باشد   صر
 آنها حاصل شده باشد درمان اين بيماري خون         دِماغ   عروقه   ب  و مزاج دِماغ آنها سرد باشد و خون سرد به دِماغ           

و باشد كه   .  خ  بود   كردن بر ساق و غذا كم خوردن خاصه كه چشم و روي سر               تجامح و   لافن باشد از قي   برگرفت
اين برآمدن بخارهاي بلغَمي سطبر از معده يا از اندامي ديگر به سوي دِماغ بر آيد و اين كس بخواب اندر خبه گردد                    

صرع  درمان   ونچم  هنجك و درمان اين       فدر اري به زبان ؟؟ بخاري سكاچه خوانند و به زبان سغدي            يم ب ينو ا 
 .ايم شود به صرع باز گرددبلغَمي است و چون اين بيماري بر كسي د
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 }249{بيماري صرع و انواع آن و درمان آن درباره :  69 باب
به دِماغ  ه باشد و از اجواف       شت گ صله گونه باشد يك گونه از بلغَم زجاجي باشد كه به دِماغ حا               س رعص 

ه اعصاب و به اين سبب حس       ر روح نفساني را بگيرد تا روح نفساني فرو نتواند گذشتن ب           ا كد هانة بيها فرود آيد و ر     د
و حركت ارادي را ببرد و عضالت را تشنج افتد به سوي دِماغ و از بهراين گويند كه صرع تشنجي باشد به همه تن                        

سكته سده اي باشد تمام و       ندر اجواف دِماغ بمبادي اعصاب و     ام  او صورت اين علت آنست كه اين سده اي باشد ناتم         
گردد  از بهرتمامي سده و اندر صرع بعضي تباه گردد و بعضي به جاي باشد از                 اندر سكته حس و حركت همه باطل        

 ياي اركاغانيس و ارسطاطاليس سده صرع از بخار غليظ باشد شبيه ميغ و برا             برو    }250{بهر آنكه سدة تمام نبود      
آن باشد كه بيمار به     يل دارد به سودا و نشان آن كه صرع بلغَمي باشد              كه م ز بلغَم غليظ باشد و باشد        اوس  نلياج

گونه سفيده باشد و عالمات غلب بلغَم ظاهر باشد و اين كس را دايم از مغز تري فرود آيد و دهانش دايم بر خيو                           
يكي آن كه اين بلغَم اندر      .  ه سه نوع بود   بي  رباشد چو اين عالمات ديدي يقين بدان كه از بلغَم است و اين بيما               

در اندر معده باشد يا اندر عضوي ديگر و سومي آنكه همه تن وي بر بلغَم باشد و هر                    دِماغ وي باشد تنها و ديگر آن      
 .يكي را اندرين عالمتي باشد خاصه

و   تندف ا عصر   بيمار را ناگاه   كهت  نس آنكه بلغَم اندر دِماغ باشد تنها بي مشاركت اندامي ديگر آ             تامالع
ي ديگر پيش از صرع بداند و افغان كند و بجنبد و كفك به                 ر معده باشد يا اندر اندام       اند هيچ نجنبد و آن را كه      

دهان برآرد و چنان داند كه تيرهاي از يخ به سوي مغز وي بر آيدي و درمان آن شكم آوردن باشد به حب قوقايا يا                         
چهار د  چن  }251{باري بخورد      بيابد يا لوغاديا يا رو فس هر        سنويجالينوس يا محمد زكريائي و اگر ياره ي جال         

مثقال با يك خوردن طبيخ غاريقون و افتيمون و اگر هليلة سياه بگيرد پانزده دِرمسنگ و افتيمون هفت دِرمسنگ                    
و مويز منقا سي دِرمسنگ اين همه را بجوشاند به سه سطل آب تا به يك سطل باز آيد و صافي كند و باز بوي                            

مخيقون خورد نيز نيك آيد و باز قي كند و غرغره كند به             ورد و اگرحب اصط   و بخ اين يارها كه ياد كردم         از دكنفراب
سبندان و سكنجبين انگبين و باز معجون سيساليوس بكار دارد معجون سيساليوس بگيرد سيساليوس سه دِرمسنگ                

 كحب الغار سه دِرمسنگ زريوند گرد دو دِرمسنگ عود فاونيا دو دِرمسنگ خزميان يك دِرمسنگ اقراص عنصل ي                 
دِرمسنگ اين همه را بكوبد و با انگبين معجون كند و بكار دارد و از اين شربتي سه دِرمسنگ باشد با سكنجبين                         
عنصلي و اگر كسي عاقرقرحا را با انگبين بر آميزد و بخورد به ناشتا شربتي دو دِرمسنگ نيك شايسته آيد و من                         

ن بيماري را بگيرد شحم حنظل و اسطوخودوس        ييت نيكو مر  رشدند صفت حبي به غا    هتبشليئا بسيارعالج كردم و ب    
و خزميان از هر يكي برابر يك دِرمسنگ يك دِرمسنگ ياره فيقرا چهار دِرمسنگ غاريقون دو دِرمسنگ تربد نايزه                    

 تا سه دِرمسنگ به مقدار طاقت و          ي  هفت دِرمسنگ اين همه را بكوبد و حب بندد شربتي از دِرمسنگ                   
اينك به  .  حمدزكريا بكراباذين خويش آن نيز سخت خوب آيد        ند م عجون سيساليوس صفت ميك    م گردي   }252{ 

 .اين گونه درمان كردن و اما من از شليئا عجب ديدم در اين باب
گاه كردن اگر شير     ن يدبا اين بيماري به كودكن شيرخواره باشد درمان شير دهنده را بايد كردن و ب                گر ا و

ك بايد كردن به سكبا و سكنجبين خاصه عنصلي         ت تن ي و كرنج و اگر سطبر اس      ربتت  دنر ك دايتنك است سطبر ب   
و نيز اگر شليئا به روغن بادام تلخ بگشايد يا به آب مرزنگوش و اندر بيني چكاند يعني سعوط كند و مبتاليان به                          
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بايد فرمودن تا به    بد  درگتر گر اين بيماري را سبندان و كرفس زيان بزرگ دارد حذر بايد كردن و چون كودك بز                  
د بسيار و اين كسي كه وي شير دهد از جماع سخت دور باشد و چون كودك برسد و حرارت غريزي                       وناشتا راه ر  

قوي تر گردد برهد از اين بيماري و از بهر اين گويند كه صرع چون به كودكان پديد آيد برود از آنها به وقت                              
و باشد كه اين بلغَم ميل دارد به           }253{.   بميرند و اين بيماري با آنها بود        رسيدن و چون به وقت بلوغ پديد آيد        

سودا و درمان ديگر گونه بايد كردن و نشان اين آنست كه اين كس الغر باشد و سياه رنگ باشد و با فكرت بسيار                         
و   ونمتيفبكار داشتن ا  و درمان آن درمان ماليخوليا مراقي باشد و اسهال كردن بيارة روفس و به طبيخ افتيمون و                    

وشت بره و زردة تخم و شراب انگوري بكار دراد با آب و باز غذاء آن كس كه آن                    و گ  اها همه گوشت جوجه دارد    ذغ
را صرع بلغَمي باشد آب نخود بايد داشتن به روغن زيتون يا روغن گردو و بوي هر دو نوع را نا موافق باشد و                              

 .يار نبايدش باشيدنس بن را موافق باشد ولكگرمابه و آب ريختن بسيار صرع سودائي
رع از بخارهاي فاسد باشد كه از پاي يا دست يا از رحم بسوي دِماغ برآيد و صرع افتد و                    ين ص كه ا  باشد   و

خداوند بيماري چنان داندكه چيزي چون يخ برآيد به سوي دِماغ وي از آن اندامها كه نام بردم و آنگاه بيفتد و                           
اندام كه مايه اندر وي      آن   آن باشد كه ساقهاي وي ببندند تا         كس  ت و باز بيفتد درمان اين      ند كه بگيري   ك نگبا

تا بخار بر نيايد و آن پاي را با آن دست را به بالدر يا عسل بالدر به روغن زيتون بگشايد و برنهد تا                        .  محصور است 
و   }254{.  دكند و بدان روي بيرون آي     ريش شود و باز بر آن ريش حجامت كند و بيازند و بمكد سخت تا بخار راه                  

 آن را تابه العقل خوانند و اين خيره باشد و فدم يعني كنك و همه حواس وي تيره                   كهي نوع دوانگي ديگر باشد      يك
باشد و پنداري كودك طفل استي به وقت سخن گفتن از قدمي و اين دوانگان كه گرد شهرها ميگردند از اين                          

كه ياد   باشد   ين بيماران از اين گونه     ا درمان   نكاي.  اشد و درمان صرع بلغَمي همان      جمله اند درمان آنها همان ب     
 .كردم
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 }254{بيماري سكته و انواع و درمان آن درباره :  70 باب
دو گونه باشد يكي از پس زخمي يا افتادگي بر سر و درمان آن رگ زدن باشد و برنهادن آن ضماد                      ه  كتس 

و باشد كه سبب، خون باشد و نشان وي آن باشد كه روي سرخ باشد               .  خم افتاده بود   ز ازه  ه ام ك د كر دايكه سردرد را    
 رگ ها برخاسسته و حالي مانندة خبه و اين به حقيقت سكته نبود ولكن محمدزكريا اين را سكته دومي؟؟ داشته                      و

ن را درمان آن باشد ياو  ابت كه باشد به حسب االوعيه و عالمات وي گفته است به مقدم        تالام  }255{است و اين    
د و باز حجامت كند بر ساق و غذا اندكي خورد           ز آي كه هر دو قيفال بگشايد و چنداني خون برگيرد تا هوش به تن با             

 .و از سير و سيكي پرهيز كند و غذا آب غوره دارد به شكر شيرين كرده
و مسالك روح   ه  رد ك اممه ت د س ود  آن سكته كه از بلغَم لزج باشد و اجواف دِماغ از وي بر گشته باش               و اما   

 مگر اندكي بدان مقدار كه دم زدن به جاي دارد و            عصابنفساني گرفته تمام تا هيچ روح نفساني راه نيابد به سوي ا           
صعبي اين علت به دم زدن توان دانستن كه اگر دم زدن دشوار باشد و با غناسيدن چنانكه كسي بخواب اندر                           

 آسان باشد و بي غناسيدن بدانكه علت سلين؟؟ است و روي به                ن زد م د راگ  بغناسد بدانكه علت صعب است و      
ر اين گفته اند كه سكته سدة تمام باشد و موافق ترين درمان آندر اين علت تنقيه هاي                   ز به درمان آر و مترس و ا      

كس   ينارابر سر   گرم باشد و تُند كه مايعهاي بلغَمي را از سر فرو كشد و آنگاه كبجة آهنين گرم بايد كردن و ب                        
 روغن ياسمين و خزميان و       ابدارد تا سر بتفسد و گرم گردد و باز بگيرد فلفل سفيد و سياه و دارفلفل و گوزبوا ب                      

فربيون جمع كند و به سر اندر مالد و دهان بيمار باز كند به حيله اي كه بتواند و يك پر مرغ به روغن نرگس تر                             
{دهان بيمار فرو كند تا قي كند و بلغَم بيرون آيد و غذا ماءالعسل بسنده كند                   كند و به ياره فيقرا اندر مالد و به           

وش ايد غذا آب نخود كند به روغن زيتون و هر بامدادي گُلَنگَبين به انگبين خورد                  به ه ز چون اندكي    باو    }256
هفته بباشد و باز    شربتي ده دِرمسنگ با نيم دِرمسنگ علك رومي و دانگ سنگي عود خام و جهد كند تا يك                        

 ني و    روز اره فيقرا دهد هر روزي و افتيمون سه دِرمسنگ و چنان بايد كه يك روز بخورد و يك                  بته  ف ه ك ي سسپ
هليلة سياه پرورده و زنجبيل پرورده هر روز بكار دارد پيوسته و ترنج پرورده نيز هم چنين و باز سپس دو هفته                           

حب قوقايا و دايم مشك بويد و غالية مشكين            و سا و ياره جالينوس و روف     يارهاي بزرگ بكار دارد چون يارة لوغادي      
فيقرا و سكنجبين و آبكامه و عطسه بايد آوردن به فلفل و كندش و                بويد و سد آب و خرميان و غرغره كند به ياره          

 .خزميان
د به كبوتربچه و از      درمان سكته بلغَمي براين گونه باشد و اعتماد به تنقيه باشد و غذا آب نخود دار                 كنيا

و زرگ  مابه رود و روغن قسط و روغن ناردين مالد و ماءاالصول خورد با روغن كالنه ب               گر   به زو ر رهاچپس بيست و    
شليئا و ترياق و مثروديطوس بكار دارد و اما معجون بالدر مخصوص است به اين علت ولكن سخت موافق نيست                     

 .اكنون فالج را ياد كنم
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 }257{) باب فالج(فالج و بيان درمان آن درباره :  71 باب
 سكتهكه دِماغ قسمت بديرد به دو قسم و چون طبيعت مستولي گردد بر آن مايه كه سبب                    م  ديه بو فتگ 

وي است و آن مايه سخت بسيار نبود يا لزج نبود يعني آن مايه كه اندر اجواف دِماغ محصورست طبيعت آن را                          
ق پاك بماند و آن اعصاب كه بر اين شق باشند حس و حركت باز يابند و                     ش رديگ   آن و  دبيك سوي دِماغ انداز   

ايد و اگر بگشايد به فالج گشايد چنانكه         نگش نيمة تن جنبان گردد و به درست بدان كه سكته دشوار گشايد يا خود              
ه همه تن و    جي باشد ب  لفا  السكته النتحل و انانحل الي الفالج و چنان است كه گويي سكته           :  بقراط كوبد به فصول   

فالج سكته اي باشد به نيمه تن و اسباب صرع و اسباب فالج و اسباب سكته همه يكي باشند لكن فرق باشد به                          
ع چه سكته به اجواف دِماغ است و صرع به مبادي اعصاب باشد و فالج به يك شق دِماغ                   ضميان هر سه علت به مو     

خود نابودني باشد چنانكه بقراط گفت حل الفالج القوي         باشد و درمان سكته دشوار باشد سخت و درمان فالج قوي             
اليمكن و حل الفالج الضعيف ليس بهين معني حل گشادن باشد و معني فالج رباط پديد آمدن باشد و گشادن رباط                     

از اول نبايد كه به داروهاي      .  نبود و درمان آن به داروهاي صرع و سكته باشد و من اندكي ياد كنم                ن  ساآ}258{
حقنة تير چند بار و هر روزي گُلَنگَبين عسلي فرمايي دادن بيمار را با مصطكي و عود                      به رمگ  ويشغول  قوي مش 

سنگي و نيم به هر شبي يك دِرمسنگ يارة          انگ  مقدار گُلَنگَبين ده دِرمسنگ مصطكي نيم دِرمسنگ عود خام د          
 يك بارديگر بكار دارد     هختيمون و يارة فيقرا آم    فيقرا معجون كند با انگبين و بدهد تا بخورد و طريفل خرد و افتي               

پيش به چيزي ديگر مشغول نباشد تا هفته نخستين بگذرد باز به هفته ديگر اسهال كند به داروهاي قوي چون                        
ب جتره و آن حب خزميان كه به باب صرع ياد كرده ام و آن نيك حب است هم مبدل است و                    ححب منتن بزرگ و     

ه هاي قوي بكار دارد به سبندان و عاقرقرحا و بيخ كَبر و شاخ فريژ و نيك منفعت كند                     هم مستفرغ و دايم غرغر    
غرغره كردن به يارة فيقرا و آبكامه و سكنجبين و اگر سكنجبين به سركة عنصلي باشد سخت خوب آيد و اگر                         

 تر آيد مگر كه اين       غرغره بيارهاي بزرگ باشد چون ياره اركاغانيس و جالينوس و روفس و لوغاديا نيز موافق                  
داروها نايافت باشد و معجون شليئا را و مثروديطوس را خاصيت است به منفعت اندرين بيماري و ترياق بزرگ و                       

 اگر بيابد معجون اثاناسيا و اميروسيا 
عت كند و خاصه سكزينيا بزرگ كه عيسي صهار بخت اندر قرابادين خويش ياد كرده است و                       نفم  يزن}259{

ارج مخا   ر  بيابد ماليدن سر بيمار را و مهر هاي كردن و پشت            مدائ   و ايهر نيز منفعت كند به اين بيما       سكزينيا خرد 
ها يار كن به هر ده       روغناعصاب را به روغن ياسمين و روغن سوسن و روغن قسط و روغن ناردين و با اين                       

 زگونه بباشد تا دو هفته تمام شود و با        دِرمسنگي روغن دو دِرمسنگ خزميان و يك دِرمسنگ فربيون و هم بر اين              
نجير يا روغن كالنه يا روغن فيقالد بفرمايد دادن يا بدهد مااالصول هر روزي به ناشتا يك قدح با سه                      ابيد  غنور

دِرمسنگ روغن مااالصول كه شايسته مبتاليان به فالج و سكته و صرع را بگيرد بيخ كرفس و بيخ رازيانه و ادخر و                      
وي بيخي باشد خاكستر گونه؟؟ سخت تلخ        دهن   هر يكي ده دِرمسنگ كركوهن و اين دارويي است           تخم ارغج از  

هفت دِرمسنگ تخم رازيانه و تخم كرفس و انيسون و قنطوريون باريك و عاقرقرحا و زنجبيل نيم كوفته از هر                        
 چهار دِرمسنگ شونيز و قردمانا      سه دِرمسنگ نانخواه و قسط و شاخ فريژ و زريوند گرد نيم كوفته از هر يكي                  يكي
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ر يكي پنج دِرمسنگ خزمين يك دِرمسنگ اين همه را بجوشاند به چهار             هاز    دينه ه رجت  }260{و تخم سداب و     
نج ستير تا شش ستير با سه        ار پ من آب تا به يك من باز آيد و آنگاه روشن كند شربتي يك قدح باشد به مقد                     

ثرغوس و  ي ل ب اندرين بيماري به تنقيه باشد و من يكي تنقيه تُند ياد كرده ام و به با               دِرمسنگ روغن و پيشتر اعتماد    
اين نيز موافق است نسخت او اين باشد بگيرد شبت و بابونه و مرزنگوش و هزار سپند و اِكليلُ الملِك و تخم                            

نظل و تخم بيد انجير نيم      لبه و تخم كتان و چغندر و سبوس و انجير و شحم ح            حمعصفر نيم كوفته و تخم انجره و        
كوفته و قنطوريون و روغن زيت كهنه و آبكامة شور و انگبين اين همه را بجوشاند به سه سطل آب و به يك                            
سطل باز آرد و تنقيه كند و غذا آب نخود دارد به روغن زيت يا روغن گردو يا شوربا به بچه كبوتر و به آخر كار                              

 و خنديقون و شراب كهنه بر اين بيماري را موافق باشد و اگر وقت و طبيعت                  يارها بزرگ خورد چنانكه ياد كرده ام     
يك ماه . ارد و چون پاك شد به غذا مشغول گردد د ود س بيمار موافقت كند قي فرمايد چون قي اندرين بيماري نيك         

 . به جاي ماند و باز به سر درمان باز گردد
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 }261{) باب لقوه(لقوه و درمان آن درباره :  72 باب
فالج است لقوه كند و زبان ببرد و گنگ گردد و باز چون اندكتر                  سبب  ين بلغَم لزج بسيار باشد كه       ا گرا 

 خود لقوه افتد بي آنكه فالج افتاده بودش پيش و سبب لقوه رطوبتي باشد                 كهد  اشباشد لقوه نكند و زبان نرود و ب        
ن انش   و دد و آن نيمه ديگر از روي متشنج گرد        د از روي تا يك نيمه روي سست شو        د آي تنك كه به يك شق فرو     

كه كدام روي سست است آن باشد كه بيمار را بفرمائي تا بدمد به دهان و چراغ بكشد باد بدان روي مسترخي                         نآ
 . يا كنبيرون آيد و آن نيمه درست بجاي باشد آنگاه بداني كه كدام شق ماووف است تا درمان آن شق ر

رغره كردن باشد و روغنهاي گرم      غ و   يقو  هابز پس تن پاك كردن به داروهاي كار و ح          اد در اين بيماري ا    متعا  و
 و خردل و پوست بيخ كَبر ميويزه و           حاقرقراندر بيني ريختن و غرغره چنان بايد كردن كه بگيرد زنجبيل و عا                

كند موافق آيد يا بگيرد      آبكامه و يارة فيقرا غرغره       ين و انگبين و اين همه را جمع كند و غرغره كند و اگر سكنجب             
ن  آ به  }262{جبيل هزار سپند و خردل و تتري و ناردان و ميويزه اين همه را بجوشاند و                 نو ز   فلل ف رعاقرقرحا و دا  

ه ن هم آب غرغره كند يا بگيرد حاشا و اگر نيابد به قلب وي افتيمون كند و ودن كوهي كه آن را كاكوتي خوانند اي                       
ا تنها بكار داشتن بر اين علت نيك         رفيق  رةا ي وره فيقرا به وي برافكند و غرغره كند          را بجوشاند و صافي كند و يا      

سود دارد و باز از پس غرغره كردن تن پاك كند به داروهاي كار و به تنقيه هاي تُند و سعوطهاي گرم و ماليدن                           
 . نطول كند صواب ايدوها روغن گرم به همان سو كه بيماري است و اگر به اين دار

سپند و بابونه و اِكليلُ الملِك و مرزنگوش و            ارزته بگيرد سعتر و سداب و عاقرقرحا و وخشج و ه             صف
سيسنبر اين همه بجوشاند و نطول كند چنانكه ياد كردم و به آخر كار سعوط كند بدان شق از بيني كه بيماري به                         

وش بگيرد و به وي سعوط كند و         زهرة كلنك و آب مرزنگ      وي است و اگر به زهره كبك سعوط كند نيك آيد يا            
بعضي كسها به حبالهنگ سعوط كنند چنانكه بگيرند به مقدار يك طسوج حبالهنگ و بسايند و به آب مرزنگوش                    
تر كنند و به وي سعوط كنند و اين بيماري را مااالصول با روغن بيدانجير و ياره فيقرا نيك باشد چنانكه ياد كردم                        

د و روغن قسط و     ربدا  انه د هبوا با هليله سياه و دايم ب       گردو   }263{شق به دهان    به باب صرع و بگيرد بر همان        
 .روغن سوسن با عاقرقرحا و خزميان و فريبون بمالد با روغن بلسان و يا غاليه و مشك و عنبر

مان  و به يك روز در      يناركار نشابوري حكايت كرد كه به بغداد من مقاطعه كردم يكي مفولج را به بسيار د                  روبا  و
ر وي زنجبيل و كر كوهن و شحن حنظل و شيح از         بدم  نفكابر  كردم و بياوردم بيست من سركه تُند سفيد انگوري و         

 و حاشا و سداب و رازيانه از هريكي مقدار            اِكليلُ الملِك  و نههر يكي ده دِرمسنگ مرزنگوش و ودن و سينبرو بابو          
قدار ده من باز آمد باز مفلوج را برهنه كردم و بر سر طغاره اي               ا به م  كه ت نيم من اين همه را بجوشانيدم به آن سر         

هادم به پهنا و مفلوج را بر سر آن طغاره بنشاختم و كليمي به سر وروي او اندر كشيدم و آنگاه آن سركه را                        نا ب هجوب
شد و باز   ك سست    بان به دان بن طغاره فرو ريختم و مفلوج فغان ميكرد و من مي داشتم تا آنگاه كه مفلوج از                      

 استاد من نيكو نداشت اين سخن را و هم بوزكار              وه  دبيرون آوردم آن را راست گشته و از بيماري بيرون آم              
تادمن گفت كه   اسو    }264{ه اين درمان      ب دمدين مخاطره    م چه،  نشابوري نصيحت كند كه شما مكنيت اين        

 .  نشدعجب باشد كه بيمار اندرين درمان هالك نگشت يا مغزش خشك
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يخته و اين سليم تر باشد چون كماد         آمه سر سرابيون بكناش خويش آوردست حاشا و فودنج به سركه و آب                 ب زاب
به داروهاي عطسه آرنده و من يكي       ا  ررماكند و از پس همه درمان چنان صواب تر باشد كه عطسه آرد بر اين بي                 

ا مشتي را كه از بلغَم باشد و خدر را و رعشه            فر يعني   داروي قوي ياد كنم كه سود دارد سكته را و فالج و نسيان را              
دِرمسنگ فلفل سياه و فلفل سفيد از هر يكي دو دِرمسنگ صبر يك دِرمسنگ و                  فتهش  درا صفت وي بگيرد كن    

نيم و شونيز دو دِرمسنگ اين همه را بكوبد و ببيزد و اندر بيني افكند دمادم و چنان خوبتر آيد كه اين داروها را اندر                         
ين داروها و به مقدار يك حبه       اند و آنگاه در بيني دمند تا بمغز برود و عطسه آرد بايد تا اندكي باشد                   كننايچه اي  

 . بيش نبود و چون سوختن گيرد بيني و سر و روي به روغن گل و روغن بنفشه چرب كند
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 }264{) باب خدر(بيماري خدر يعني خيره گشتن و درمان آن درباره :  73 باب
ون باشد و نشان وي آن       خ از  }265{ باشد يك گونه     هگون  دو  يناامها باشد و     اند خدر خيره گشتن  ي  نعم 

 وخباشد كه پاي و دست بخواب اندر رود و روي سرخ باشد و رگ ها خاسته و درمان آن فصد باشد و اسهال به مطب                       
مان و درمان آن همان باشد و درمان        له زرد و ديگر گونه از بلغَم باشد و عالمات وي همان باشد و آن صرع ه                 ليه

 .نهما رعصو   فالجمبتاليان به
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 }265{) باب دعشه(بيماري رعشه يعني لرزيدن و درمان آن درباره :  74 باب
 اندامهاي آنها    و ندرسرا سسب يا ضعيفي قوت نفساني باشد چنانكه آن كسها را كه از سلطان بت                 ه  عشر 

ذا موافق دادن درمان آن      و غ  را باشد از پس بيماريهاي گرم       رانا چنانكه بيم  بلرزيدن گيرد يا از ضعف قوت طبيعي      
باشد و يا از شراب خوردن بسيار باشد و درمان آن شراب ناخوردن و به گرمابه خوي آوردن باشد و يا از بلغَم باشد                          

ديد آيد  پد  ا گونه حركت متض   كه خواهد تا حركت را باز دارد و طبيعت اندامها آن را نپذيرد و از خويشتن دفع كند دو                  
 اندام و ديگر فروسو از گراني بلغَم و درمان اين هم چون درمان فالج باشد و يكي                  تيكي سوي بر سو از قوت طبيع      

حب است نام او حب الرعشه و اندر قرابادين محمدزكريا آن بكار دارد و همه غذا بكلم دارد و مغز خرگوش و دايم                        
 . ذا آب نخود داردبه حب صبر اسهال كند  و غ



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  135
 

 
 

 }266{) نجب تشبا(بيماري تشنج و درمان آن درباره :  75 باب
و گونه باشد و اين هر دو گونه يا به همه تن باشد يا به بعضي از اندامها و يك گونه از خشكي باشد و ديگر                           د نجتش

 اين امتداد از پس استفراغهاي      و امتدادست و  اام  ن باشد   نته  همه  اما آن تشنج كه از خشكي باشد و ب        .  گونه از تري  
ا سوي پيش يا سوي پس چنداني كه پيشاني به زمين آرد و يا قفا                دك ي مفرط افتد چنانكه بكشد انسان را اندك ان       

به زمين آرد و يا به ببايشنه بر دفساند و اگر چهار روز بگذرد به جهد از بيماري خاصه چون كودك بو دكم از هفت                          
 يا به   د و درمان اين بيماري آن باشد كه اين كس را به يكي سطل روغن بنفشه اندر نهن                  يا زن باشد تر مزاج      لهاس

لعاب اسبغول و اندام را تر كند به روغنهاي سرد چون روغن نيلوفر و بيد و بفرمايد تا بيمار را شير دوشند بر سر از                           
يمار بريزند و اندر بيني وي سعوط كنند و         پستان زن يا از پستان بز يا شير بگيرند و با روغن بنفشه بزنند و بر سر ب                  

از آن نطولهاي مرطب كه ياد كرديم به باب قرانيطس و مانيا بكار دارند و غذا  وي شير و كدو كنند و شكر و                              
اينك بر اين گونه    .  كدو شيرين و ضماد كنند از كنكاو و روغن بنفشه بر سر بيمار            م  تخ  }267{روغن بادام و روغن     

و ز روغن بنفشه    باز اگر اين تشنج به يكي اندام باشد همين درمان ها را بكنند و باز مرهم كنند ا                .  دتدامباشد درمان ا  
به يك اردك يا به يك ماكيان و نشاسته گندم و مغز استخون گوساله و مغز استخوان بره و دنبه و اين ضماد را بر                          

 تن آن صرع باشد و درمان آن ياد كرده ام و اگر به              مههه  باين اندام ببندند دايم و اما آن تشنج كه از تري باشد و               
تن كه به باب صرع ياد كرده ام و يكي مرهم بايد كردن از روغن                  شيك اندام باشد همان درمان ها بكار بايد دا         

سداب و موم مصفا يا موم زرد و خزميان و فربيون بر اين روغن برافكند و بدان اندام بر بندد و استرخا يعني سستي                        
م از بلغَم رقيق باشد و تشنج از بلغَم غليظ و جهد بايد كردن تا غليظ نگردد چون آنگاه درمان نپذيرد و من روا                          اندا

ندارم به هيچ تشنج به گرمابه اندرآمدن چه تشنج خشك را به شرط صاحب الدق اندر بايد آمدن و آن دشوار است                       
خوي آيد مايه هاي رقيق بيايد و غليظ بماند و تشنج بيفزايد و            و باز تشنج را چون به گرمابه اندر ايد خداوند تشنج و             

اكنون بگذريم از اين باب و به باب نزله باز          .  اگر به غذا حاجت آيد همان غذاها بايد دادن كمر صرع را ياد كرده ام               
 . كرديم چه پس از دِماغ وي اولي ترست به ياد كردن
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 }268{) نزله باب ( درمان آنوبيماري نزله درباره :  76 باب
 زله از دِماغ همان باشد كه محل ذرب از معده و درب شكم رفتن باشد يا از ناگواريدن  غذا كه                         ن حلم 

اكنون نزله از پسياري مواد باشد كه         .  ار خورده باشد يا قوت هاضمه و قوت ماسكه معده ضعيف گشته بود                بسي
يا به يكي ديگر از مجريها يا       ك  حني  ا سوي بيني يا سو    ع كند آن مايه را ي     فدِماغ د   اندردِماغ حاصل شده باشد و    

بيعي ضعيفتر آمده است و از بهر        طقوت طبيعي از دِماغ ضعيف تر آمده باشد به طبع يا آنك دِماغ خود به قوت                    
و سبب اين   دِماغ  از    دياينست كه مجاري آمده است از دِماغ سوي اندامهاي ديگر تا مواد بد از اين مجراها فرود ا                   

عف يا سوءالمزاج گرم باشد يا سوءالمزاج سرد يا سوءالمزاج تر يا سده اي كه افتاده باشد به مجاري اجواف عروق                     ض
اگر سوي بيني رود زكام آرد و اگر سوي حنك بد            .  زاجها بد ياد كرده ام به مقدمه كتاب      ين م دِماغ و من عالمات ا    

و نشان نزله گرم آن .  ر به گوش افتد بيماريها گوش آرد       قروح چشم و اگ    ود  رسرفه آرد و اگر سوي چشم باشد رمذ آ        
باشد كه  هرچه ا؟؟ فرو آيد به نزله سوزان باشد و زرد و عالجوي دياقوذا باشد يعني شراب خشخاش و اگر با تب                          

و درمان  و سرد    باشد   }269{باشد طبيخ زوفا خرد با بنفشه پرورده و اگر سرد باشد نشان او آن باشد كه اون سفيد                   
 طبيخ زوفاي بزرگ باشد با معجون قفي و شراب خشخاش به انگبين كرده و معجون فونيا و قرص كوكب و                         وا

بكار داشتن هر روزي اگر دو ستير بخورد پاك نبود خاصه            يار  اسهال كردن به حب صبر و مصطكي و گلنكبين بس          
و اگر بتواند بر ميان سر داغ كند و         ه شب   بم  هچون با مصطكي خورد و عود خام و سر دائم پوشيده دارد هم بروز و                

و   اگر گِل اَرمني بكار دارد نزله بايستد از گرم باشد يا سرد و اگر درست شود كه نزله گرم است روغن گل و سركه                         
گالب بر سر نهد و بعضي از پزشكان نزلة گرم را آب يخ برسر ريزند تا نزله باز ايستند و اين از پس فصد بايد با                              

گِل اَرمني و گالب بر سر نهاده اند من نيز ياد          و  ل  ندز درمان سخت موافق نيست ولكن كرده اند و ص        آنكه اين نوع ا   
ي و غذاي نزلة سرد، كلم باشد اينك به اين گونه باشد            باقلكردم و اما غذا نزله گرم كشك باشد و تخم خشخاش و             

 . درمان نزله
 هوا گرم درمان آن خون       ا باشد ي  همدآشيدن  اما زكام چون گرم باشد و سوزان و از پس به آفتاب پا                

 گرم را ياد كرده ام و زكام باز دارد بوييدن كافور و صندل يا              لةنز  }270{برگرفتن باشد و بكار داشتن آن چيزها كه         
ند كافور را چنانكه برآبگينه باره نهد و آبگينه را به آتش برنهد و بخور كند به قمع يا سبوس را به سركه                          ور ك بخ

د و بخور كند و باشد كه اين زكام از سردي باشد و از پس هواي خنك و سرما پديد آمده                     نك ك ش خ زبا   كند و  فرغار
نزلة سرد باشد و منفعت كند براين زكام        او درمان   باشد نشان وي آن باشد كه آب تنك رود و سفيد و سرد و درمان                
 . تا زكام باز ايستد والسلمندانسوختة قرطاس چرا بخور كردن به عود خام و پرورده و مشك و كندر و قسط تلخ و 
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 }270{ چشم و درمان آن اييهاربيمدرباره :  77 باب
آماس آن باشد كه خون     اين  اد كنم رمد و معني رمد آماسي باشد خوني كه به بايد به چشم و سبب                  ي ولا 

 را بياماساند و نشان وي آن باشد كه          م و طبقة ملتحمه   شه چ بد  ي آ دبسيار گرد آيد اندر اجواف عروق دِماغ و فرو         
چشم سرخ باشد و آماسيده و اين آماس تَنجيده باشد و چشم را بتَنجاند و تمدد كند و درمان آن فصد باشد از قيفال                       

رد به حقنة نرم يا شراب آلو قوي كرده به سقمونيا يا شراب تَمر هندي               كم آ از آن دست كه برابر چشم باشد و باز ش         
ير زنان با سفيدي تخم تنك؟؟        ش يا  }271{ سقمونيا و بفرمايد شير دوشيدن اندر چشم از پستان             ده به ري ك وق

به ن و   به يك جاي و به چشم فرو كند و باز شافه كافوري را فرغاركند با گالب يا سفيدي تخم يا شير زنا                        .  بزند
  دكن درمان ديچشم اندر چكاند تا آن وقت كه چشم خم گيرد و آنگاه بد رور؟؟ سف

 بگيرد سفيده ارزير شسته، ده دِرمسنگ عنزَروت جالل سه دِرمسنگ نشاسته دو              :نسخت شافة كافوري  
اين همه را بسايد و شياف كند به رسم خويش و اگر بايد كه               .  دِرمسنگ كتيرا يك دِرمسنگ افيون يك دِرمسنگ      

 شاند بر افيون بيفزايد نيم دِرمسنگ ديگر تر ندرد به
فيد بسايد و به شير خر بپرورد و باز خشك كند و بسايد و برافكند بر                سل،   عنزروت جال  :ور سفيد صفت ذر 

هر ده رم سنگي سه دِرمسنگ نشاسته گندم و يك دِرمسنگ افيون خالص و اگر درد، بسيار باشد يك درم افيون و                      
 نيم دِرمسنگ كافور بر او بيفزايد 

عنزروت سفيد ده دِرمسنگ شكر طبر زد سه دِرمسنگ، بسايد          :   شايد ذرور سفيد كه به آخر رمد به        صفت
و باشد كه اين درد چشم از خوني صفرايي باشد و  .  و اندر چشم ذرور كند و اين ذرور آنجا شايد كه گرمي بسيار نبود             

كم آوردن  نشان وي آن باشد كه تمدد و آماس و آب كم باشد ولكن با سوختن و درد بسيار باشد و درمان آن ش                         
ه زرد پانزده دِرمسنگ پخته كرده آلو بخاري        يلهل  }272{باشد از پس حجامت به مطبوخ هليلة زرد بر اين صفت             

به شمار ده خيارشنبر هفت دِرمسنگ شكر يا گُلَنگَبين شكري بيست دِرمسنگ كاسني سه دِرمسنگ اينها را                        
د و صافي كند و بگيرد از وي به مقدار هفتاد پنج             ز آي ح با بجوشاند به سه قدح بزرگ آب اندك اندك تا به يك قد            

، بِه  م سقمونيا به او برافكند و بخورد و به چشم اندر چكاند لعاب اسبغول و لعاب دانه                 يو ن   ينگدِرمسنگ و دانگ س   
 .رمان كند از پس آنكه دوشيده باشد اندر چشم شير از پستان زني كه دختر زاده باشد و باز به شافة كافوي ابيوني د                      

 سرخي و سوختن اندكي     و باشد   رياسكه سبب اين رمد خوني باشد بلغَمي و نشان وي آن باشد كه آماس ب               و باشد   
ديگر بر دفسد درمان او شكم آوردن باشد به يارة          يكه   ب باشد و آب بسيار رود و خم بسيارگيرد و سطبر باشد و چشم            

 همه را بجوشاند و لعاب آنها به چشم اندر           اين ت و دانه بِه و زعفران     فيقرا و به چشم اندر چكاند لعاب حلبه و عنزرو         
وي باشد بهتر باشد و اگر اندكي گرمي دارد دانه بِه و اسبغول با اين داروها بجوشاند و                      ابكرشچكاند و اگر اندكي     

ر و حضض از هر يكي      آنگاه بذرور زرد درمان كند صفت ذرور زرد بگيرد دو دِرمسنگ شافه ماميثا سه دِرمسنگ صب               
ه آخر طلي كند بر     بو    ن يك دِرمسنگ كفك دريا نيم دِرمسنگ اين همه را بسايد و ذرور كند              عفرادو دِرمسنگ ز  

كي تر كند و به گالب وطلي كند و به آخر درد چشم به               ي هر  }273{بشتهاي بصبر و مر و قاقيا و زعفران برابر از           
و ريش خلطي باشد صفرائي كه به       بله  اما سبب آ  .  مدن تا باقي رمد تحليل پذيرد     هر سه گونه به گرمابه اندر بايد آ        
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كند و اين هفت گونه باشد يك گونه بر ملتحمه باشد يعني سفيدي               بلهآ  وش  تچشم افتد و چشم را بسوزاند چون آ       
نمايد و باشد كه    چشم و هرچه بر سفيدي چشم باشد سرخ نمايد و  هرچه  بر قرنيه باشد يعني سياهي چشم سفيد                      

ه مكه بر قرنيه باشد سفيد نمايد و آنكه بر ملتحمه باشد سرخ باشد كه ه              ه آن ريشي آيد هم بر قرنيه و هم بر ملتحم        
وي قرنيه تمام گرفته باشد ولكن تنك باشد چون ابر تنك و اين را غمامه خوانند و درمان او چون درمان رمد                          ر

ن درد  واب حلبه و لعاب تخم كتان و آن لعابها كه برمد بلغَمي ياد كرده ام چ              صفرايي باشد تا سه روز پس سه روز لع        
و چهار گونة ديگر باشد يكي آنكه       .  كم گشت و آرامش؟؟ گرفت و بر رفاده پديد آمد آنگاه درمان كني به شافة آبار                

خت عميق نباشد   ريش بر همه قرنيه نبود چون به يك جاي باشد ولكن گود باشد و ديگرآن باشد كه اين ريش س                    
و با درد بسيار و سوم آن باشد كه اين ريش پهن نباشد ولكن عميق باشد چون جاه و درمان اين بر همان قياس                           
باشد كه مثال داده ام از شكم آوردن و لعابها اندر چشم افكندن و به شافة كافوري ابيوني درمان كردن تا آرامش                        

 درمان كني كه دمادم بفرمايي به چشم اندر چكانيدن و هر باري               اربآ  }274{پديد آيد بر رفاده و آنگاه به شافة          
،  تخم تنك  هفيدس  ول  وانكه از پستان اندر چشم فرمايي جوشيدن يا فرو چكاند لعاب اسبغ           ا چن بيشتر بشويند چشم ر   

اده كند و   ة آبار باشد ولكن از بر چشم رف       اف ش بهارم نوع آن باشد كه مورسار  گشته باشد و درمان مورسار هم               چهو  
 تربهد و به آخر چون ريش       نشينميانة رفاده سرمه سوده آكند و چون بالش ز بر چشم نهد و ببندد تا مورساره فرو                    

ند صفت آن بگير سرمه و شادنه و قليمياسيم از هر يكي پنج               درمان ك  ينرود و مورساره فرو نشيند آنگه با كسي        ش
ر از هر يكي يك دِرمسنگ اين همه را بكوبد و بسايد و به                  دِرمسنگ خون شاوسان و صب     ه   س يادِرمسنگ قاق 

 شافة آبار آبار سه دِرمسنگ قليمياسيم و صمغ عربي از هر             نسختسفيدي تخم تر كند و به چشم فرو كند اينك            
واريد بي سوراخ دِرمسنگي و نيم مروابيون و كتيرا از هر يكي نيم دِرمسنگ نشاسته يك                    ردِرمسنگ م   يكي سه 

دِرمسنگ علك شاخ دو دِرمسنگ اين همه را بسايد خرد و به آب باران بسايد و شافها كند و بكار دارد و باشد كه                          
{ باشد و تنگ مانندة دود يا      خرافيك گونه   :  و اين سفيدي سه گونه بود     .  ر شود اثر ريش سفيد بماند      بهت چون ريش 

ونه از سفيدي سخت تيره نبود چون تابنده باشد پنداري           تنك و اين به درمان آسان تر باشد و ديگر گ            ر  اب  }275
 باشد و اين دشوارتر باشد به درمان و          عاج قرنيه زير او بديد استي و اين بعالج دشوارتر از پيشين باشد و سوم مانندة              

ر ر مي گويد طبقة قرنيه از چهار طبقه آمده است اگر سفيدي و ريش ب               د ان نيعال  حنين بن اسحق به كتاب تركيب     
طبقة نخستين باشد درمان آسان باشد و اگر بر طبقة ديگرم باشد ريش و سفيدي دشوار باشد و اگر به طبقه سومم                       

 .ه خود نبود و اگر به چهارم طبقه گذاشته باشد مورسار گردد يا عنبيارسيده باشد درمان سخت دشوار باشد 
 و ليسيدن چنان بايد كه      تااش ن يسيدن به سفيدي چشم اگر اندكي باشد و بر كودكان باشد ببايد ل           و درمان   

آن شب، آرد سنجد خورده باشد يا نان گاورسين يا ارزنين تا زبانش؟؟ درشت شود و بامدادان خداوند سفيدي را                        
يدي نرم گردد و آنگاه بليسد چشم       فا س ت  ارايد تا روي به بخار آب گرم نيك بدارد و چشم را باز كرده بدان بخ                بفرم

يك بر آيد ذرور به چشم اندر بپراكند صفت آن بگيرد شكر طبرزد و عنزروت و كفك دريا از هر                    وي و چون زماني ن    
يم به بخار آب گرم بدارد و به گرمابه بسيار اندر            دايكي برابر و بكوبد و ببيزد و اگر صلب باشد و سبب قوي باشد                

و باشد كه   .  ر و دايم بليسد چنانكه ياد كردم       گوه موش از همه براب      و انن}276{ نرم بر افزايد پورة      رروذآيد و بر آن     
 اين درد چشم ريش نگردد چون كهنه گردد و رگ هاي او سطبر گردد و ديدار تاريك كند و آنرا مردمان عامه تم                        

 باشد و درمان آن رگ زدن باشد         كنته  نو اين دو گونه باشد يك گو       .  نند و نيز گوشت خوانند و سبل خوانند        خوا
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 بر سر و ناظرين گشادن و ناظرين دو رگ باشد كه بر بيغوله چشم باشد سوي بيني آنگاه                     بسيار و حجامت كردن   
 قوي چنان كه يك دِرمسنگ ياره كند         بار داروهاي كار قوي خورد چون مطبوخ هليله زرد و ياره فيقرا برافكند و سر             

فه كند شافه اصطفطيقان به     نيم سقمونيا و دانگ سنگي نمك و آنگاه شا            و يو يك دِرمسنگ تربد و دانگ سنگ       
چشم اندر كشد اصطفطيقان بگيرد زعفران و قليميا و افيون و فلفل سياه از هر يكي چهار دِرمسنگ لبني و نمك                       

وت و صمغ عربي از هر يكي دوازده دِرمسنگ زرنيخ زرد دو دِرمسنگ پوره               رهندي از هر يكي يك دِرمسنگ عنز      
به آب سداب و بكار دارد اگر به اين مراد بر نيايد آنگاه بگيرد شادنه و زنگاراز هر                    ارمني يك دِرمسنگ شافها كند      

يكي شش دِرمسنگ شب يماني پنج دِرمسنگ قلقطار سوخته پنج دِرمسنگ قليمياسيم سه دِرمسنگ روي سوخته                 
يزد و شافها كند به آب سداب و        پنج دِرمسنگ صمغ عربي ده دِرمسنگ زعفران دو دِرمسنگ اين همه را بكوبد و بب              

 .اطيقان نيز موافق بودخمطر }277{سيكي كهنه و اگر به اين بهتر نشود و اِّال بدو كارد بر بايد گرفتن و شافة 
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 }277{ظفره يعني ناخنه و درمان آن درباره :  78 باب
يد و اين دو گونه باشد      يني است يكي زيادتي پديد آيد چون ناخن سف        بكه    مش چ هز بيغول اناخنه باشد   ة  فرظ 

و درمان آن همان باشد و درمان سبل همان و يك گونه سطبر باشد و               ر  يابسيك گونه تنك باشد و ديدار باز ندارد         
 مو ه   را  تل همين ع   چشم درمان آن برگرفتن باشد به او كارد و و باز به داروها چون با سليقون بزرگ كه بكشد به                   

ليقون درمان بايد كردن تا بهتر شود و باشد كه از پس سبل برداشتن و ناخنه                 سبل را چون برگرفتي به سرمه با س       
اگر از پس ناخنه و سبل بوده . برداشتن از چشم آب دويدن گيرد و باشد كه پيران؟؟ را به اين سبب از چشم آب دود             

رمسنگ داربلبل دو   ده سه دِرمسنگ روي سوخته و دو دِ         و س دليله زر  ه باشد درمان آن بگيرد توتيا ده دِرمسنگ       
چنان بايدكه پيش از اين بدرور زرد درمان         و  د  كشدِرمسنگ صبر يك دِرمسنگ بسايد چون سرمه و به چشم اندر           

كند اگر بهتر نشود باز به اين دارو كه ياد كردم و باشد كه آب دويدن با سوختن باشد و حالي مانندة خوره و درمان                          
؟؟ خرما  نهدا  }278{ا آن آب دويدن كه پيران را باشد درمان آن باشد كه بگيرد                و ام .  بود  القسمانندة درمان   او  

سوخته يك دِرمسنگ و دخان كند رو يعني دود علك شاخ چنانكه بگيرد علك شاخ را و بسوزد و از بر وي سفالي                        
انند از اين دخان دانگ     خو  درونك  انخين را د  نك ا آب ناخورده يا كوزه يا گوشه اي ؟؟ بنهي تا دود بر او گرد آيد اي               

سنگي و نيم و سنبل و ناردين و اگر نيابد ساده هندي و سنگ الجورد از هر يكي سه دِرمسنگ اين همه را بكوبد                         
 .و بسايد چون سرمه و به چشم اندر كشد و اگر دخان كندرو نيم دِرمسنگ باشد شايد
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 }278{) سالقلاي ف ( درمان آن وضعيفي ديدار چشمدرباره :  79 باب
يك ه باشد   الق آن بد كه چشم سرخ شود و پلكها؟؟ بياسامد و مژه برود و چشم ها خنبه گيرد و اين دو گون                     س نيمع

گونه سبك باشد و نو باشد و درمان او ماننده باشد به درمان درد چشم صفرائي چنان بايد كه سفيده تخم را به                           
كانند و از بيرون چشم نيز بر نهند يا آب با پرك و آب هند               ر چ دبا روغن گل وش بزنند و به چشم ان           يا مادبا  روغن

با هر دو با روغن گل بزنند و بنبه كهنه را به او تر كنند و به چشم اندر چكانند و آن بنبه به چشم برنهند و ديگر                               
ن به هليله   د خون برگرفتن از قيفال و شكم بايد آور        ون  دقوي آن باشد كه كهنه  گشته باشد آنگاه حجامت بايد كر           

شم بر بايد نهادن بگيرد نرسك مقشر و شحم انار و بكوبد هر دو را به                 چ به  }279{زرد و سقمونيا و باز اين ضماد        
 . يك جاي و باز به مي پخته تر كند و بر اين سالق برنهد
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 }279{ درمان آن ود يبيماري طرفه كه در چشم آدرباره :  80 باب
يا خود بي زخم چشم چون خون گردد آن را طرفه خوانند و ردد  خون گسي را زخم آيد و چشم چون      ك گرا 

يارد يكي بچه كبوتر و زير بال او يكي رگ باشد            اِالّ ب  درمان آن آن باشد كه شير دوشند از پستان اگر بهتر نشود و             
چند بار  سطبر آن رگ را به نيشتر بگشايد و آن خون گرم به چشم اندر چكاند تا خون بكشد و چشم سفيد گردد                          

 . ند و اگر بهتر نشود و اِالّ زرنيخ زرد شاخ را به آب گشنيز تر بسايد و به چشم اندر چكاند تا بهتر شودين كچن
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  }279{في ديدار چشم و درمان آن عيضدرباره :  81 باب
 ز رطوبتي باشد كه روح با صر را غليظ كرده اند و نشان وي آن باشد كه روز                  اي  رديدار اين بيما  ي  يفضع

ر خوردگي و سپس خواب بدتر گردد و درمان آن خوردن ياره فيقرا باشد كه بسيار                 س سي نمناك؟؟ و تاريك و از پ     
 يك شب نخورد دو دِرمسنگ طريفل خرد با يك دِرمسنگ ياره             و ردخوان كند كه يك شب ب     چنو    }280{بخورد  

گيرد زهره  بد ب باسليقون يا سرمة عزير و اگر نيا      ميزد و بخورد و دايم اندر چشم كشد شافة مرارات و سرمة              ا بي اريقف
بز و به يكي جامة مسين اندر كند و به آفتاب خشك كند و باز بگيرد ازين زهره خشك ده دِرمسنگ شحم حنظل                        

 دِرمسنگ اين همه را شافه كند به آب           ك ي يدِرمسنگي و نيم صغبين دو دِرمسنگ فربيون و نوشادر از هر يك              
 چشم اندر چكاند يا به ميل اندر كشد و سرمة              هزيانه و چون حاجت آيد باب رازيانه بگشايد و ب           سداب و آب را   

و باشد كه معده با او يار باشد و درمان ياره فيقرا باشد و طريفل و گُلَنگَبين و علك رومي و                      .  روشنايي نيز نيك آيد   
شير زنان كه اندر بيني چكاند و سفيدي تخم         ي باشد و درمان آن روغن بنفشه باشد و          كشخز  او باشد كه    ،  عود خام 

 . ي بزند و به چشم اندر چكاند و از پستان دايم شير دوشدك جاو شير زنان به ي
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 }280{) لعينين افيل باب الماالناز(آب كه به چشم آيد درباره :  82 باب
وز باز ناداشته باشد درمان      به چشم فرود آيد اگر به ابتدا باشد و عالمات پديد آمده باشد و ديدار هن                كهب  آ 

و ديدارباز داشته باشد درمان دشوار باشد و اين بيماري            باشد   دهش}281{بديزد و آسان باشد و باز چون مستحكم         
 ديدة چشم تيره گردد و گويد كه پيش         ودد  رگ  كم  يدار د عالمات خاص آن باشد كه    .  خاص باشد با نيازي معده بود     

رد و به يكي چشم باشد و به سير خوردگي و گرسنگي به يك حال باشد و                  چشم موي سياه يا چون پشهاي مي پ       
درمان آن خوردن يارة فيقرا باشد و حب قوقاياي جالينوس و حذر             .  ين خاص عالمات آب را بود     دد ا كم بيش نگر  

 از   و همچنين از ماهي تازه و از الكچه و باقلي و ماش و آب خوردن بسيار و                     دننككند از طعامهايي كه از سير        
و غذا قليه دارد و شراب نخورد و اگر خورد اندكي خورد و كهنه از به هر قوت معده و باز به                          .  سيري پرهيز كند  

چشم اندر گشد شافة اسطفطيقان به نسخت عيسي صهار بخت يا شافه مرارات كه به من يادكرده ام يا باسليقون                      
كه به چشم به آب رازيانه و سداب بكشد سود دارد اِالّ             بزرگ يا عزيز يا سرمة روشنايي و به جمله هر زهره اي را              

آنكه زهرهاي مرغان نافع تر باشد و اگر آن شافه مراراتكه اندر وي زهرها بسيار آمده است بتواند ساختن از همه                        
 .بهتر بود

ده باشد و   به سير خوردگي بهتر باشد و به گرسنگي بهتر و چهار ماه برآم                 باشد و  مشچ دو   هره   ب گر خياالت ا  زاب 
ل خرد و   يفطر  }282{ باشد و    يقراچشم را نقصان نكرده باشد ديدار تيره نگشته آن از معده باشد و درمان او يارة ف                

ال آنگاه  يد خ وشنم  كهليله سياه پرورده و گُلَنگَبين و علك رومي و عود خام و به جمله اگر ياره فيقرا بخورد و                        
كه به چشم او آب آمده باشد و نابينا گشته باشد و به آتش اندر افتاد و                 درمان چشم را بايد كردن و من ديدم مردي          

و بيرون آوردندش از آتش بينا بيرون آمد از آنكه آن آب خشك گشته باشد يا                 دند  همي بخواست سوختن حيله كر    
ب اندكي  بدان مي بايد تا سطبر گردد آن آب يا خشك شود اگر آ               جانفرو نشسته باشد آنجا و اين داروهاي گرم اي        

باشد غرض اين باشد كه ياد كردم و اگر كهنه؟؟ باشد و ديدار باز داشته باشد درمان آن قدح است يعني آب گشادن                       
و آن كه قدح بديزد آن را مهاي خوانند و اين آب باشد صافي و چون انگشت بر وي بنهي و باز چشم بگشايي آب                          

ندكي از جاي خويش جنبيده باشد و باشد كه اين آب بلرزد باز رود               را ببيني پراكنده و باز به درنگ باز فراز آيد يا ا            
باز جمع شود و قدح نبديرد و باشد كه آب به ديدار چون كج باشد تا آن را كجينه خوانند و اين قدح نه بديزد و                              

 باشد چشم   باشد كه اين آب سبز باشد يا سياه و اين نيز قدح نبديزد و سبب آن باشد كه دور باشد و به مغاكي اندر                        
اين  و اگر نگردد نبديرد و به         ردديب}283{درست را فراز كند و به چشم بيمار بنگرد اگر ديده فراختر گردد قدح                 

چشم دو علت باشد يكي آب و ديگر سده به عصب مجوف و گشادن آب را شرطهاي بسياري است يكي بايد تا آب              
ردن و شافهاي گرم و تُند به چشم اندر كشيده تا آب              ر نبود چندان اسهال بايد ك      گو ا   هتگش  پخته باشد و سطبر   

و چون آب گشاده باشد حركت      وار باشد   پخته شود تمام و ديگر شرط فصل معتدل بايد چون كودك را و پير را دش                
 .نبايد كردن و اگر درد خيزد درمان سردرد گرم بايد كردن و درمان سرسام گرم
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 }283{) في العشا(ن آن غشا يعني شبكوري و درمادرباره :  83 باب
لت شبكوري آنگاه باشد كه روح باصره سطبرتر گردد و رطوبت جليدي به مزاج سردتر گردد تا چنان                   ع ماا 
ندر كشد شافه اسطفطيقان    اشم  چ  بهو   باشد    خوردن يارة فيقرا   ، درمان آن   آفتاب فرو رود بيش نبيند      چون گردد كه 
حان كرده ام و نيك آمده است صفته دار فلفل و قنبيل را برابر بگيرد و به             فه مرارات و يكي دارو امت     شاو  ن  و باسليقو 

 .  خاصه چون كبد بز باشد بر آتشش بهكنندن يابرچشم اندر كشد با آن آب كه از كبد بيرون آيد چون 



 146/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }284{) النتشارافي  (انتشارالعين و درمان آندرباره :  84 باب
ردد و ديدار بكاهد و باشد كه اين از پس زخمي باشد كه بر چشم                ديدة چشم فراختر گ   ه  ر آن باشد ك   شانتا 

يد تر  بآب     كند به  تر   و آيد و درمان او فصد باشد و اسهال و اين ضماد بر بستني به چشم نسخت وي بگيرد باقلي                   
ز دو  وضماد كند تا بهتر شود و باشد كه از پس سردرد باشد و اگر سخت فراخ شده باشد آن را درمان نبود و اين ا                          

گونه پديد آيد يا از خشكي يا از تري وآنچه از خشكي باشد چنان باشد كه فراخي طبقة قرنيه را باشد تا ثقب عنبي                         
شود و درمان او مانند درمان ضعيفي چشم باشد كه از            خ   فرا ودشك  فراخ شود چون سوراخ پرويزن كه چون خش        

 تا ثقب عنبي را بسبوزد و فراخ كند و درمان او مانند             خشكي افتد وآنچه از تري باشد از پسياري رطوبت بيضي باشد          
درمان آب فرود آمدن باشد و نيز ضيق الحدقه ديدار باز دارد و اين دو گونه باشد يكي از خشكي و يكي از تري                            

ه از تري باشد تر گشتن مزاج طبقة عنبي باشد تا سوراخهاي عنبي را تنگ كند چنانكه مشك آب كه چون آن                       چآن
رغاركني سوراخهاي او تنگ شود و درمان اين نوع چون درمان آب باشد و آنچه از خشكي باشد كم شدن                     را باب ف  

 . رطوبت بيضي باشد تا ثقب عنبي يك به ديگر فرود افتد و تنگ شود و درمان او ماننده باشد به درمان دق
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 }285{) في الجرب في العين(كر چشم و درمان آن درباره :  85 باب
 كه آن را اگر خوانند و درمان آن شافة سبز باشد و اگر به شافة سبز                   تدافش   بر ريشها؟؟ خار    باشد كه  و 

 را كه از    ن آن ورد چند بار و درمان ضعف بصر بايد كرد        خهل  سمو  بهتر نشود بيايد تراشيدن به شكر و خون بردارد          
 .اكنون علل گوش ياد كنم. خشكي آمده بود



 148/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }285{درمان آنها اوجاع االذن و درباره :  86 باب
صد كردن   باشد و درمان ف     رها آماس باشد و آن از پسياري خون باشد حال وي خود ظا                ب ياش  و گ ردد 

ه و همه را     سرك باشد و خون بسيار برگرفتن باز بگيرد روغن گل ده دِرمسنگ و با وي يار كند پنج دِرمسنگ                      
ش اندر چكاند نيم گرم به روزي چند بار و اگر بهتر نشود             بجوشاند تا سركه برود و روغن بماند آنگاه آن رون به گو           

كه اين آماس چون دملي باشد يا چون تبشي ؟؟ كه آنجا بر              و باشد   آيد    كيسفيدي تخم با شير زنان اندر چكاند ن       
دردي ش  گو  }286{ين آن باشد كه با او تب صعب باشد و ضربان و درد              ادميده باشد اين را ببايد بزانيدن و نشان         

 خوت كه بيم باشد كه از هوش ببرد و درمان اين فصد قيفال باشد و خون برگرفتن بسيار و شكم آوردن به مطب                     سخ
  نيم و آنگاه پوست كدو را بپزند و آب از آن بكشايند و آن آب را با روغن گل يار كنند و به گوش فرو كنند                          ه  هليل

نان بزنند و به گوش فرو كنند و از پس آن لعات تخم كتان              گرم و اگر شافة ماميثا با يارة افيون بياميزند و با شير ز            
 نيم گرم و به گوش فرو كند و جهد كند تا ريم كند و               دبزن  نناير ز ش  او لعاب تخ اسبغول و لعاب تخم مرو بگيرد و ب          

زمستان اسليقون را بگيرد و اگر تابستان باشد به روغن گل و اگر به               هم ب ريم از آنجا بيرون آرد اگر بهتر نشود مر         
ري صمم   مره هب   بگوش فرو كند چندان كه ريم كند و ريم برود و آنگاه            رم گ  و باشد به روغن بابونه يا روغن ناردين      

ه ني ك درمان كند و نسخت اين بكرابادين به سر سرابيون بيابي و اگر آماس بيرون باشد درمان به آن ضماد ك                        
رمسنگ سركه هفت دِرمسنگ زنگار دو دِرمسنگ و          مرهم مصري انگبين هشت دِ     .  سرسام گرم را ياد كرده ام      

مرهم اين باشد و اگر عنزروت و صبر و كندرو            نيبعضي سركه را و انگبين و زنگار و كندرو همه برابر جمع كنند و ا              
ت دارد و به گوش اندر       صيخا  }287{وش  گجمع كنند و خون سياوشان با انگبين جمع كند و انگبين خود بكار                

و باشد كه اين درد گوش از سردي باشد و نشان اين آن باشد كه چيزهاي گرم كرده كه بوي                       .  ب ايد چكانند خو 
وغن سداب را گرم كنند و به گوش فرو كنند با اندكي خزميان كه با               ر آن باشد كه     وفراز آري آساني يابد و درمان ا      
فريبون يا خزميان با او نيز يار كنند و اگر           و درمان آن همين باشد و باشد كه          د باشد   وي يار كنند و باشد كه از يا        

 باشد كه از    و.  شاندنب  قرص كوكب را با شراب خنديقون يار كني و بسايي و به گوش فرو كني نيك خوب آيد و درد                   
اندر آمدن جانوري باشد به گوش و نشان او آن باشد كه بجنبد و دغدغه كند و درمان او آن باشد كه به گوش فرو                          

 اوي اندر صبر گداخته باشد يا اَفسنتين رومي را يا شحم حنظل يا سركه نيز و اين همه گرم كرده                       كني آبي كه به   
آوردن به آن چيزها كه من ياد كرده ام به باب            .  بايد فرو ريختن تا آن حيوان بميرد و جهد بايد كردن به عطسه              

ن بيرون آيد مرده و بايد تا پيش از           صرع و بيني را استوار بگيرد چون عطسه آيد و از قوت آن عطسه آن حيوا                   
و باشد كه گرم باشد به گوش و درمان او همين           .  عطسه آوردن و روغن بنفشه به گوش اندر چكاند تا آن بيرون آيد            

باشد كه ياد كردم و باشد كه آب اندر آمده باشد به گوش و نشان آن باشد كه از پس گرمابه يا از پس آب اندر                               
ن او آن باشد كه به گوش آب اندر كند و زود باز گرداند و به يك پاي بر جهد تا آب بيرو                         آمدن آمده باشد و درما    

بهتر نشود و اِالّ يكي چوب شبت         د و نك ب  اين راب لختي روغن بادام به گوش فرو كند اگر چند           آنگاهو    }288{.  آيد
ر زنند آن همه آب را آن آتش به           آتش اند  ند و آرند و آن چوب را به گوش اندر كنند و بر سر ديگر لختي پنبه نه                 

خويشتن كشد و چيزي نماند ولكن نگاه بايد داشتن تا آتش بر روي و ريش و جايي نيفتد به پارة ؟؟ كاغذ كه به آن                
گوش به اين گونه باشد و بدان كه گوش به مغز سر نزديك باشد و نبايد تا ضرر افتد و به                     ك درمان   اين.  دزميانه بسا 
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بر او ضماد بايد داشتن و بر سر آرد كشك و خطمي و بنفشه و بابونه ببايد كوفتن و روغن                        پيوسته   دمغز سر رس  
بنفشه با اين ياركردن و گوش را و سر را به او اندر گرفتن و  غذا اندكي بايد خوردن و از گوشت خوردن حذر بايد                            

 .كردن و از شيريني به خاصه از شراب



 150/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }288{) في الطنين(ان آن بيماريهاي طنين و درمدرباره :  87 باب
ار ياز پسو باشد   غذا دنريوش بيماري است كه آن را طنين خوانند و آن دو گونه باشد يكي از ناگوا               گ بهو  

289{خوردن و از پس  غذا خفتن و درمان او درمان سردي باشد اكنون اگر بابونه و سوسنبر و اِكليلُ الملِك و                           
 سر آفتابه استوار كني و سرچه آفتابه به گوش باز نهي تا بخار              به و يكي افتا وش و ودن بجوشاني با آب اندر        نگرزم}

گر گونه  ديو  ،   طريفل و گُلَنگَبين و مصطكي خوب آيد       وره  ايه  ني ب ك  دآن به گوش بر آيد نيك آيد و معده را تماه          
سركه باشد و   از پسياري شنوايي گوش باشد و نشان آن باشد كه به گرسنگي بدتر شود درمان او روغن گل و                         

 نانكه ياد كردم ده دِرمسنگ روغن گل و پنج دِرمسنگي روغن چند يك جو افيون يار كند و به گوش اندر                     چافيون  
 .ا باشد و اگر از گوش خون رود باز بايد داشتن بدان داروها كه خون بيني را باز دارندماد ست ا رسمنيا و ندكاچ
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 }289{) في الطَرَش(و درمان آن بيماري طرش يعني كري درباره :  88 باب
و اما اگر از پس سرسام آمده باشد          بود باشد درمان ن   گوش نيز باشد كه كري و كراني آيد اگر مادر زاد          ه   ب و 

خود بهتر شود و اندك اندك درمان بايد آن را و اگر تمام بهتر نشود آنگاه ياري بايد طبيعت را و درمان كند به                         ه  ك
 قسط بايد اگر نيز بهتر      غنرو  }290{ر بهتر نشود    خ اگ ايا و به گوش اندر چكاند روغن بادام تل        ياره فيقرا و حب قوق    

 وي خرميان و فرميون و دايم گوش را به بخار بابونه و مرزنگوش و شيح و خشيش و سوسنبر                        اد ب ييما بفر دوشن
سيار درمان كردم به يارة فيقرا و       كماد كند چنانكه ياد كرده ام هم به اين باب اگر بهتر نشود طمع برداري و من ب                  

 روغن بادام تلخ فرو كردمي      وشبه گ   و  بي بخوردي يك دِرمسنگ ياره و دو دِرمسنگ طريفل خرد          هر ش طريفل  
 .بهتر شدند ولكن نه تمام

 به گوش اندر ريم مانده باشد پاك بايد كردن به گوش خار يا آن شب به گوش فرو كند روغن                       رگا  سپ
 گوش بر تابة خانة گرم ترين برنهد تا آن گرمي            يد و رم كرده و از بامداد روز ديگر به گرمابه اندر آ           بادام تلخ نيم گ   

و كند پوره و سركه و به جاي ماند تا بجوشد به گوش اندر و                فرش  گونرم كند و فرود آرد و اگر ب          را شو گ تابه ريم 
 فرود آيد از گوش و به اين مقدار كه گفتم             باز بيرون كند و روغن نيم گرم كرده به گوش فرو كند چند بار ريم                 

ريا و مگر تو پنداري داروي      كن ز بدحمفت م ر  ش باشد و استاد من هم چنين كرد و بر رسم استاد خوي              ا پس اينج
 .غريب بهتر باشد از داروي آيان عرض بايد كه بيابي و اما دارو هر كدام
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 }291{) علل االنف(علل انف و درمان آن درباره :  89 باب
نين باشد نبايد بازداشتن و به      ن چ و چ ،شواز گ   نتن از بيني به وقت بحران باشد و هم چنين رفت           رفن  خو

بايد داشتن به حجامت كردن بي آنكه بيازنند اگر از            ز  باد  يار رو بسن  چو.  جاي بايد ماندن تا برود مگر بسيار رود        
ر اگ،  طحال نهد حجام كبه را و بمكد نيك         بيني راست رود محجمه بر كبد نهد و اگراز بيني چپ رود بر جاي                   

ي ريزد تا سر سرد شود و بازوها و رانها ببنديند سخت تا خون را فرو كشد و آب                    وسر    ر ب خآب ي   ونايستد آب سرد    
 باشد كه از پسياري و از تيزي خون آيد و            و.  ز بسيار اگر بهتر نشود فصد كند از قيفال تا خون بايستد            نيد  وريخ بخ 

پس اگر بسيار آيد از     .  آيد  ندكاندك  يد ا آ  باشد كه اگر از پسياري خون باشد بسيار ايد و اگر به تيزي            نشان اين آن    
من رعاف را ياد كردم كه از بحران افتد و باز ببيني            ه   ك دناول خون بايد برداشتن از قيفال و باز آن داروها بايد كر           

 ا آبه نيداد بسيار زاج يا فتيله كند و به زاج سفيد بيااليد و به ا             اندر چكاند آب غوره با كافور يا آب بادرو يا كافور يا م            
و نگاه دارد تا به گلو فرو نرود و اگر فرو رود هم سوي بيني راه بايد كردن تا مخاطره نبود نيك آيد و اگر                             كند  رت

يد و ببيني اندر    گل مختوم و عصاره لحيهالتيس و زاج سفيد روشن جو مرواريد و كافور اين همه را جمع كند و بسا                    
دم سوراخ ناشده و گرد آسيا و علك شاخ و صبر و خون                 كر   ياد هكدمد يا فتيله كند و تر كند باب آن چيزها              

سياوشان و زاج سفيد بكوبد و به سفيده تخم تر كند و چون مرهمي كند و ببيني اندر نهد و آب كشك و لعاب                             
د يا قرص كهربا يا قرص كوكب نيك آيد و اگر اين به             اسبغول بخورد و شكر و بست و تتري به گوشت پخته خور           

 مخاطره باشد و نيك جهد بايد كردن مگر بايستد و اگر خردة علك و گل مختوم                   ت باشد سخ  }293{ردحصبه ان 
برابر كنند و به سفيدي تخم تر كنند و فتيله كنند نيك خوب آيد و قلقطار و زاج سفيد و نسج عنكبوت اين هر سه                          

 و كافور با او يار كند خوب        شدكاو ب له كند و ببيني اندر كند خوب آيد و اگر سر كين خر بگيرد و آب                 جمع كند و فتي   
و اما ريش بيني بعضي از وي خشك باشد درمان موم روغن باشد كه اندر مالي و پاي او                       .  آيد نيز و اندر چكاند     

 بيماري باشد كه آن را سورنك خوانند و         چرب كني به روغن بنفشه اگر بهتر نشود درمان به مرهم كافوري باشد و              
 درمان خون برگرفتن باشد و مطبوخ افتيمون خوردن و اگر اندك تر               ئيناصور خوانند و سبب او خوني باشد سودا        

باشد درمان آن به مرهم كافوري باشد تا بهتر شود و نسخت وي به قرابادين حنين اسحق يابي اگر بهتر نشود                          
 و از كنياف }294{او آن باشد كه دو تا موي اسب بتابي نيك و بر او سه چهار جاي گره              آنگاه دشوار شود و درمان      

ردار جوال دوري كني و اين موي به آن سرب اندر كشي و سرب را ببيني اندر كني و حيله كني تا او به                         كبه    بسر
ني و تو موي را گه از اين        حلق فرو كني تا به كام فرود آيد و اين موي لختي سوي دهان اندر آيد و لختي سوي بي                   

 اي آن گوشت افزوني را ببرد باز به مرهم زنگاري           اره تسسوي دهان كشي و گاه از آن سوي بيني تا چنان چون د            
 .درمان كني تا بخورد و پاك گردد باز به مرهم كافوري درمان كنند تا بهتر شود تمام

 و ديگر بيماري باشد و گوشت افزوني آمده باشد و راه             بيماري باشد كه بوي و گد نداند و اين را خشم گويند              زين  و
ي باشد كه باد سطبر اندر مانده باشد به بيني و نشان اين آن باشد                رديگ  ورده ام  ك  دم زدن گرفته و درمان اين ياد      

نه و  ن آيد و درمان او خوردن يارة فيقرا باشد و حب قوقايا و دايم بيني بر بخارآب بابو                  روبيي  كه دم زدن به دشوار    
  و ر عنب و  مرزنگوش و شيح داشتن و عطسه آوردن به خزميان و فلفل و كندش و پيوسته و بوييدن مشك                         

وش و سوسنبر و باشد كه عظم مشاش را سدة افتاده باشد و نشان اين آن باشد كه مجري بسته شده باشد و                       گرزنم
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 و به آن بيني فرو چكانند و ستان خفته بودند و            به او نداند و درمان او آن باشد شونيز بسايند و سركه با او يار كنند                
د كنب}295{د كند و من آزموده ام چون چند بار چنين          در   سخت عودهان پر آب كرده تا به دهان فرو نيايد و اين ن           

بهتر شود باز ركويي تر كند به روغن بنفشه و ب يني اندر نهد تا بهتر شود يا بگيرد شحم حنظل و خربق سياه و به                          
 نز اي ا  ر تر كند و به بيني اندر كند و اين دشوار باشد باز به روغن بنفشه چرب كند و آنچه مادرزاد باشد و                        بول شت 

ود و باشد نيز كه بوي بداند و گند نداند و درمان او آن باشد كه خزميان به روغن ياسمن بگشايي و به بيني                        شر ن تهب
آب اسپرغم حل كني و اندر چكاني        ين آن باشد كه صغبين به       اندر چكاني و باشد كه گند بداند و بوي نداند درمان ا           

ين باشد كه صفت كنم نسخت وي بگيرد شحم حنظل و باز            يد ا اشو آن چيزي كه جامع النفع باشد و همه انواع را ب           
 و كليم شوي و شونيز و پوره نان اين همه را بسايد و به سركه تركند و باز خشك كند و آنگاه باز به زهره گاو تر                             

 دنككند و از او شافه كند چون حاجت آيد بر سنگي بايد با آب و به بيني فرو چكاند خوب آيد و اسباب بسيار باشد                           
آيد دايم و   د  رو ف را بعضي از نواصير باشد و درمان او ياد كرده ام و بعضي از بخاري گنده باشد كه از مغز آنجا                     ي  بين

 انگوري باشد كه اندر بيني چكاند و باز اندر دمد بر گنه و نسرين و                 باشد كه گاه باشد و گاه نبود و درمان او شراب           
ه آب شاسبرغم تر كند و به اين داروها اندر مالد و اند                ب وكند  قرنفل و سعد و سنبل سوده اين چيزها را فتيله اي            

ره و قرنفل و نسرين     بيني نهد و نيز درمان كند به اين داروها بگيرد سك و مر و قلقطار و پوست انار و قصب الذري                     
ن ياز ا   مراب تركند و به بيني اندر چكاند يا اندر دمد به بيني پس كرد                ش به  }296{همه را جمع كند و بسايد و         

 .باب
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 }296{) في وجع االسنان(درد دندان درباره :  90 باب
 عصب   آن را از شمار استخوان داشتند و بعضي از شمار             ضيبعن   كردند متقدان در حال دندا      فتالاخ

داشتند اين كسها اينطور گفتند كه زير هر دنداني يك تاه عصب است كه غذاي آن دندان از آن عصب است و                          
ني يك تاه عصب است كه دندان را استوار دارد و اين گفتند از استخوان است گفتند دندان درد                      دنداگرداگرد هر   

 و گرداگرد وي و اين سخني راست باشد و باز           نكند كه آن را حس نيست ولكن اعصاب درد كند كه زير او اندرست             
ا و اين سخني قويست ولكن خدر       صب ر در افتد از چيزهاي ترش و خدر نيفتد اِالّ ع          خرا    نداد دن نيوآن ديگران گ  

چيزي ديگر باشد و احساس درد، چيزي ديگر از قبل آنكه خدر عدم احساس درد است و احساس، خدر نباشد پس                      
در بدن    ب را صع  ن هر دو سخن قويست اكنون هيچ استخوان را پوسيدن نباشد و هيچ              آن ديگر باشد و اين ولك     

و اكنون چون   .  ستخوان و جز عصب    ا جز  }297{او چيزي ديگر است       انسان مگر دندان را بسيار دليل كند كه       
 اندرگرد وي است چون درد با آماس اروك؟؟ باشد و آماس             و اننددندان درد كند يعني آن عصب كه زير د        

قفا و چهار رگ       بر تمجاسوزان و سرخ باشد و آساني يابد از چيزهاي خنك درمان فصد قيفال باشد و ح                 
له زرد و ياره فيقرا و غرغره كردن به سكنجبين ساده و به دهان بگيرد                 هلي گشادن و شكم آوردن به طبيخ     

 اگر بهتر نشود از پس دو       اسبغول به سركه فرغار كرده و آب سرد برسر ريزد و گالب با كافور به سر برنهد                 
دِرمسنگ مصطكي سوده برافكند اين روغن به دهان بدارد            ودروز بگيرد روغن گل و به هرده دِرمسنگي          

فق تا آن غذا متحير شود تا تغيير حالت         وا م ناانكه دندان درد نكند اِالّ از جهت غذا         بدو  د   گرم و گاه سر    هگا
 آن چيزهاي ناموافق آنجا بماند از بيرون او آماس كند و چون به تنة نيابد به گوهر دندان درد ننشيند و چون

 تا باريك شود و زرد و جنبان چنانكه          ن را وساند و سياه كند يا نقصان غذا افتد دندا         پا ب ر دندان   دنادندان م 
ه آنجا  دندان بيران باشد چون اين سبب دانسته آمد بايد تا غذا ناموافق از وي دور داري و آن مواد متحير ك                    

 اِالّ سركه و    و  ودر نش تهبه هرچه كه بتواني اگر به اين روغن گل و مصطكي              ب}298{باشد بيرون آري    
و باشد كه درد دندان بي آماس باشد و           .  اد بد را آنجا خشك كند      ن مو نمك را به دهان بدارد بسيار تا آ        

ب زيادت بلغَم و درمان او آن باشد        بلغَمي باشد و نشان وي آن باشد كه ياد كردم به مقدمة اين كتاب به با                
باز غرغره كند به ياره و باز به دهان بگيرد و قون يخمكه شكم آرد به ياره فيقرا با به حب قوقايا يا حب اسط

ق االربعه يا بگيرد فلفل سياه سوده با قطران آميخته دهان اگر بهتر نشود شحم حنظل با سركه                         اتري
 تا آن بلغَم ببرد يا بگيرد يك كف برگ مورد خشك و يك كف چوب                 بجوشاند و آن سركه قه دهان بدارد      

درخت نشك كه ناز گويند و دو دانه سير بجوشاند با سركه و آن سركه را گرم به دهان اندر بدارد يا بگيرد                        
عاقرقرحا و پوست بيخ كه بر سوده و با سركه بجوشاند و به دهان بدارد اگر بهتر نشود به نشتر بيازند                           

د آن دندان تا آن عصب را از آن دندان جدا كند و اگر بهتر نشود بگيرد تخم فنك سياه يك                             گرداگر
دِرمسنگ ميعه تر دو دروم سنگ آن را بسايد و هر دو جمع كند و بخور كند و دود آن به نايزه بدارد تا                             

دهان بدارد و آنگاه    دندان خيره شود يا بگيرد روغن شيره و بجوشاند با بابونه و بيخ خطمي و آن روغن به                    
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آن باشد كه مايه      شانن  ين و ا  دساو دندان بيام  د  آي  }299{گردو مغز گرم كند و دندان بر او فشارد تا خوي            
يرون آمده است و اگر اين همه بكني و بهتر نشود و درد نشيند دندان را                 ست ب از آن عصب كه زير دندان ا      

 .اچار ببايد كندن كه جز اين روي نبودببايد كندن يا داغ بايد كردن و اگر كاواك باشد ن
كه نافع و مبارك      ردنوخد  بباي  هشبه يقين بداني كه از صفرا خاستست شربتي قرص بنف             رگا  و

اين قرص كه گفتم چون غلبه صفرا بود چون از همه بماند آنگاه               .  داردسود  است و اگر كاواك باشد هم        
رد گُلنار و سعد و گل سرخ و سك را از هر يكي يك                 دندان جنبان باشد بگي   ا   ر انببايد كندن و اگر جو     

ر مالد و نگاه دارد اروك را تا ريش          د ان ناندبه د   و  سفيد نيم دِرمسنگ اين همه را بسايد       و زاج   دِرمسنگ  
 از خوردن چيزي ترش باشد و قابض كه دندان كند گردد درمان جويدن با برگ تر باشد يا مغز                     و گر نشود  

ر گردد به    س اننديا مغز گردو يا به دندان گرفتن موم جداجدا شايد و هم جمله و اگر د                  بادام سفيد كرده    
دان اندرماليدن  ه دن كم آوردن باشد به ياره فيقرا و ياره ب         ش وي  }300{مزاج كه هوا و اب سرد نتابد درمان         

ي چند بارتا   و باز گردو مغز بريان يا زرده تخم گرم به دندان گرفتن چندان كه چشم آب گيرد هر روز                       
 . بهترشود و باشد كه دندان گنده گرد درمان آن كندن بود

ا از معده باشد و به تبهاي تُند        ي:  ودب  ايسه ج   زاكه به خر گويندش آن گنده دهان باشد         ت  ل ع آن  و
ب اين گرمي مزاج معده باشد و درمان آن آب آلو باشد و آب زردآلو گشته و غذا آب كشك و و سب اندر باشد   

اسفناج و باشد كه از بلغَم پوسيده باشد كه اندر معده گرد آمده باشد و درمان او قي كردن باشد به                       زرك و   
ورده و گوارش بِه    رره فيقرا به كار دارد و زنجليل پرورده و ترنج پ          ياگ و   رزبناشتا و شكم آوردن به يارهاي       

 آن را بيروز نوش گويند و طريفل هم شكم آرند وهم ناآرنده هر دو شايد و گوارش خبئي و دوغ آهن و آنك
خرد و بزرگ هر دو شايد و نشان اين علت آن باشد كه دايم كند آيد از دهان اگر به ناشتا باشد و اگر سير                           

چنانكه ياد كردم و باشد     .  خورده و باشد كه اين كند دهان از دندان باشد و درمان آن كندن آن دندان بود                  
        لغَم پوسيده اندر او گرد آمده باشد و درمان آن حب مشك باشد كه به               كه اين گند دهان از شُش باشد كه ب

 يك  }301{دهان بدارد حب مشك بگيرد پوست ترنج خشك و قرنفل و سنبل و عود خام از هر يكي                       
ب كند و به دان بدارد و بخورد هر روزي بامداد سه             و ح   مسك نيم دانگ سنگ اين همه را بسايد        دِرمسنگ

 معجون صفته برگ مورد سه دِرمسنگ آمله و سعد و سنبل و پوست ترنج خشك و ادخر و                   دِرمسنگ از اين  
مويز بي دانه جمع ا  و بديامصطكي و سك مشك و قرنفل از هر يكي يك دِرمسنگ اين همه را بكوبد و بس       

 . كند و بكار دارد خوب آيد
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 }301{) باب القالع(قالع و درمان آن درباره :  91 باب
يكي از خون صفرايي باشد و نشان او آن باشد كه سرخ سوزان              :  ع درد دهان باشد و سه گونه بود       قالي  ا 

دن به زير آرنج و شكم آوردن به هليله زرد و شكر و سقمونيا و به دهان                  كرت  امو حج  باشد   باشد وعالج اورگزدن  
ست و تخم با برگ حنا مكي       و گل سرخ و گشنيز خشك و تتري و نرسگ بي پو           شير  بدارد اين دارو صفت وي طبا     

ه كند و   مضمضم  كهو سر   باين همه را گرد كند و بسايد و اندكي كافور با او يار كند و به دهان بدارد و باز به گال                      
 . باز ديگر بار بدارد چند بار و نام اين دارو و معروف است و مبارك

او از پس شكم    ج  الع}302{د و   ا سفيدي باشد و اين بدتر از ان پيشين باش          ان ب كه اين درد ده    باشد   و
بمالد باز  ن  هابه د كند    عمآوردن آن باشد كه زاج سفيد با شكرطبرزد بسايد و به دهان بدارد يا زاج سفيد با انگبين ج                  
ر نشود بگيرد به دهان      بهت غرغره كند به جالب؟؟ باز عاقرقرحا و شياف ماميثا و هليله زرد به دهان بدارد دايم اگر                 

فت وي پوست انارشيرين سي دِرمسنگ گُلنار و مازو و زاج سفيد و عاقرقرحا از هر يكي ده                        دايم اين دارو ص    
له اين داروها هفت چيز باشد به شمار اين همه را بكوبد و             مم ج ردج  دِرمسنگ تتري پانزده دِرمسنگ نمك هند و پن       

درد دندان را بنشاند و آروك را سخت        ينجان است و نيك منفعت كند       وسوربسايد و به دهان بپراكند و نام اين دار         
ا تبه   ر نداندو باشد كه درد دهان خوره باشد و دهان و دندان سياه باشد و كند خاسته باشد                    .  كند و خوره باز دارد    

ن فرغاركند  هكند زرنيخ زرد و آهك آب نارسيده و مازو و زاج سفيد و زنگار اين همه را بسايد برابر و به سركه ك                         
قرص كند چون حاجت آيد بسايد و دهان را به كرباس خام و سركه بمالد تا خون بگشايد و باز                        يك هفته و باز     

303{دهان را به سركه بشويد و اين دارو به او اندر دمد و بپراكند اندر او بامداد و شبĤنگاه تا بهترشود و من بسيار                          
دة منست و اما آنچه مرا به او تجربت نيست          اد ميكنم آنست كه آزمو    جا ي كردم به اين بيماريها و هرچه اين       درمان   }

 باشد و   ايكربن ز دمحياد نكنم و من شاگرد ابوالقاسم مقانعي ام و نام او طاهر باشد ابن محمدبن ابراهيم وشاگرد م                  
 . استاد من براي او رفتي اندر درمان و من هم براي آنها مي روم و نيك مي آيد
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 }303{) باب علل اللسان(ان و درمان آن ل لسعلدرباره :  92 باب
رم ريش پنجم تشنج ششم     هاان چ بز  يكي آماس دوم گفتن زبان سوم درشتي       :  ي زبان نه گونه بود    اريمب 

يد نام او به عربي ضفدع و هشتم كوتاهي آن رگ گريز زبان باشد نهم بزرگ                 آ يدپدگراني هفتم عنده كه زير زبان       
 و اما آماس يا از خون باشد و         به توفيق خداي عز و جل     ياد كنم    يك به يك     و من شدن زبان تا سخن نتواند گفتن       
304{و درمان او فصد قيفال باشد و حجامت كردن زير زنخ و غرغره                نختا سو ب  ونشان او آن باشد كه سرخ باشد        

مي بلغَماس   به گالب و سركه و بكار داشتن آن داروها كه خناق گرم را ياد كنم و قالع گرم را يا اين آ                         دنكر  }
ايا باشد و   قوقباشد نشان او آن باشد كه سرخي و سوختن نبود و آب از او بسيار رود و درمان اين يارة فيقرا و حب                          

غره كردن به سكنجبين و به يارة و به دهان گرفتن آن داروها كه خناق بلغَمي را ياد كنم و قالع سفيد را ياد                           رغ
م كافوري باشد كه به دهان بدارد و جهد كند تا فرو نرود به               مره و كفتكي و درشتي زبان را هر دو درمان به         .  كردم

استه و روغن گل از هر يكي برابر و برافكند چند يك              نشم و   خت  دهان يا اين مرهم ديگر صفت وي بگيرد زرده         
 ب اين چيزها زعفران و به دهان بدارد و نيز شايد كتيرا و نشاسته و سفيدي تخم و به دهان بدارد و لعا                           ازه  يمن

غول نيك موافق باشد خوردن و به دهان داشتن هر دو نيك باشد به اين باب با شكر و غذا آب كشك بايد با                           اسب
يك آيد و گويند خيار بادرنگ را به او نيمه ببايد بريدن و باز بر يك ديگر ماليده تا كفك خيزد و آن                        نيز  نرشكر و   انا

نج را درمان به روغن شبت باشد و روغن بابونه و            و تش اشد  و درمان ريش زبان مانندة قالع ب       .  كفك آنجا ماليدن  
صفته بگيرد روغن بنفشه خوش يا         مرهماين  }305{  .روغن بنفشه بر سر و بر قفا غرق بمالد و به دهان بدارد               

اما گراني زبان   .  روغن بادام و مغز استخوان گاو و نشاسته و روغن دنبه اين همه را جمع كند و به دهان بدارد دايم                     
اگر سپس سرسام باشد و كهن باشد درمان نبود و اگر كهن نبود شليئا بايد ماليدن با نوشادر و نمك و نمك و انگزد                       

و .  سيار برود اگر بهتر نشود درمان فالج بايد كردن خاصه آنگاه كه عالمات غلبة بلغَم ظاهر بود                      ب لعاب  واتا از   
 و درمان اين بريدن آن رگ باشد كه زير          ريده باشد به سوي زي    كوتاهي رباط را نشان آن باشد كه سر زبان اندر كش          

و اما درمان ضفدع اگر بزرگ باشد بر بايد گرفتن به نيشتر و اگر خرد باشد نوشادر و نمك و انقدر؟؟ بمالد                       .  زبانست
 . به دارو گرماندر او تا آب از او برود و فرو نشيند و باز بزرگي زبان از رطوبات باشد و درمان او ماليدن باشد 



 158/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }305{) في سقوط اللهاه(لهاه ط السقودرباره :  93 باب
 آخر دهان چون نيك بنگري يكي باره گوشت بيني آويخته از كام آنرا                 هبم باشد    فرود آفتادن كا   ين ا و 

ه شُش   ب با  }306{عت او آن باشد كه هواي سرد و گرم و سموم باز دارد              نف م  و خوانند و آن اندام باشد ميانه كاواك      
 .بلغَمز  و انوخاز جايي آويخته باشد و اين اندام بياماسد از كه فرو نرود و شبيه پرده اي باشد 

 خون باشد نشان وي آن باشد كه سرخ باشد و بسوزد نيك درمان آن فصد قيفال باشد و حجامت بر قفا و                          زا  رگا
ور همه به يك جاي جمع كني و به كرباس ن به سركه و گالب و گل سرخ و گُلنار و صندل سفيد و كاف            رد ك رهغرغ

م غرغره كند به شراب خرتوت و شراب كدر و          ي دا و بگيرد   ناهر مالي و آن دارو كه آن را انثرا گويند به د           اندپاره اي  
و اگر اين آماس    .  اگر ميل دارد به ريم كردن خيارشنبر و انجير و تخم مروه بجوشاند و غرغره كند به او تا ريم كند                     

ني ك  د نوشادر باشد و نمك اندراني و مازو همه را گر          او باشد نشان او آن باشد كه اين كام دراز گردد درمان              بلغَمي
ندر دمي و و نگاه داري تا به حلق فرو نرود چه بيم خناق باشد و هر باري غرغره كند به سكنجبين و آبكامه و                            ا و

ا خون  ترندش به آلتي كه آن را داسكاله خوانند و نگاه دارند            يارة فيقرا چنانكه ياد كرم و از همه بهتر آن باشد كه بب            
بسيار نرود چه بيم خناق باشد و اين نگاه داشتن آن باشد كه بيش كه اين را ببرند خون از وي بسيار بردارند                              

ود چندانكه زرد گردد روي بيمار آنگاه قرص كهربا با شراب خرتوت بياميزند و شراب گردو آماده دارند اگر خون ر                      
قرص كهربا به دهان گيرد باز دارد و اگر آماس كند به اين شرابها باز دارد و باشد كه اين آماس خوني ريم كند                            

كام كبود و بزرگ گردد چون غژب انگور؟؟ و به اين باريك شود درمان                سره  ك}307{بكفاند تا ريم برود و باشد        
 .نكه از بهر زبان ياد كردمشود اين بريدن باشد و باز به دهان بدارد مرهم زغفراني آ
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 }307{ )اقالخنباب (خناق و درمان آن درباره :  94 باب
يماري آماس باشد به عضالت حلق اندر و اين عضالت حلق دو گونه بودند يكي از بيرون حلق                        ب ينا 

س پديد نبود   دند آنجا كه حنجره باشد و آما      بوق  حلچنان كه چون دهان باز كند آماس پديد باشد و ديگر از اندرون              
و باشد كه اين    .  ببرد و  غذا فرو نرود       زدنم   د ورد  يگبچون دهان باز كند و اين صعب باشد به درمان و زود گلو                

، آماس از خون باشد و نشان وي آن باشد كه با تب باشد و عالمات غلبة خون ظاهر باشد با سوزش باشد و با درد                          
اندك اندك به چند بار تا قوت ساقط نكند از قيفال و اگر آن رگ                يك بار نبايد چون     ه   ب وفصد كردن باشد    درمان  

جا فصد كند بهتر باشد و اگر بهتر نشود روز ديگر ببايد گشادن چه اين بيماري كشنده                  نز آ  ا  و دكه زير زبانست بياب   
يه صفت وي شحم    باشد و باز تنقيه بايد كردن از اول نرم و به آخر تُند تا مايه فرو كشد اگر تب نبود به اين تنق                          

ه و برگ چغندر با بيخ      مبكا آ  و دسفي  يم اِكليلُ الملِك و خط   و}308{حنظل و قنطوريون بايد و اگر تب باشد بابونه          
چغندر و پورة نان و اندكي تربد و نمك سياه و قند و روغن شيره و بنفشه و شبت و انجير و آنچه به اين ماند و اگر                            

جو و خطمي و بابونه و اِكليلُ الملِك و روغ شيره و نمك خمير و پوره نان و                    و كشك   د  اي ب تنقيه نرم كني بنفشه   
و انجير خشك و آنچه به اين ماند و باز جهد كني تا آب كشك و روغن بادام و                      سرخر  شك  سپستان و خيارشنبر و   

اصيت است شكر به گلو فرو رود و اگر كشك دو بهره باشد و نرسك بي پوست يك بهره نيك آيد چون نرسك را خ               
ن ياد  مه  كها  ورابه تطفيت خون و باز به غرغره مشغول شوي به شراب گردو و شراب خرتوت و باشد كه اين د                      

اين همه را   .  كردم به آب بجوشاند و به آن آب غرغره كند بگيرد نرسك بي پوست و گل سرخ و بيخ سوس و گُلنار                     
 هر دو را نيم كوفته كند به آب بجوشاند و غرغره             بجوشاند و به آب آن غرغره كند يا بگيرد بوبل و صندل سرخ              

نگور كرك و آب عصاالراعي و آب با برگ كوفته غرغره           ب آ ه آ ك  دكند به آن آب و اين به اول بايد كردن و نيز شاي            
كند و رب خرتوت بهتر باشد و برت الجوز از پس آن از نخست ساده باز مركب به مر و زعفران و زاج سفيد به                              

 اندكي هر ده دِرمسنگي دارو را دانگي زاج سفيد و بسيار باشد كه هر ده دِرمسنگي دارو را دو دانگ                        مقدار حاجت 
اين گونه درمان كنند تا سه روز و از پس اين بگيرد خيارشنبر و انجير خشك و خمير مايه هر سه را                          سنگ زاج بر  

 و اگر بهتر نشود     آنه  ب}309{ده كه غرغره كند     بجوشاند غرغره كند و نيز شايد آب كلم كوفته و پالوده و جوشاني             
شود بيفزايد با آن تخم مروه و تخم        نتر  گر به و ا   هدبگيرد خيارشنبر و بگشايد به شير تازه و غرغره كندش گرم كر            

كتان بجوشاند به آن غرغره كند اگر گشايد و ريم كند و اِالّ به هر رطلي از خيارشنبر و شير پنج ستير آب انجير                            
رده يار كند و غرغره كند و اگر نگشايد با او دو دِرمسنگ پوره يار كند و غرغره كند و اگر نگشايد باز به                           صافي ك 

 درمان كند و اگر حلبه و خرما بجوشاند و درآن آب بگدازد بهرده دِرمسنگي دو دانگ نيك آيد باز                       يانرزغف  مهمر
دن اين درمان بگيرد تخم هزار سپند و تخم ترب و            اگر كار تنك شود اكنون درمان مخاطره شود ولكن ببايد كر           

ر دمدو دوالخطاطيف چون با نوشادربود      اندلق  ح  هانگزد و مر و پوره ارمني و نوشادر از همه برابر و همه را بسايد و ب                
نيك آيد بر اين گونه درمان بايد كردن و اگر گلو نگشايد بر كردن بر سو قفا كبة حجام بايد نهادن و مكيدن نيك                         
تا گلو بگشايد و به آن ساعت آب كشك بايد دادن ازيراح چون كبه بردارد گلو فراز رود و اين طرفه درمان است و                         

 . كرديميينچن }310{ درمان مي كرديم با ابن حليم هر باري وقت  غذا اما يك بار يكي ر
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ن شنگي بسيار ولكن درمان اي    كه آماس از صفرا باشد نشان وي آن باشد كه درد و سوختن بسيار باشد و ت                  باشد   و
 رهغ غر و  نهمان باشد كه ياد كردم اِالّ آنكه تنقيه نرم بسيار بايد كردن و آب كشك و لعاب اسبغول بسيار بايد داد                     

 انگور كرك بسيار بايد كردن و آب خربزه و خيار بادرنگ بايد دادن و دايم غرغره بايد كردن به شراب                           به آ ب
 .ابدخرتوت ساده و رب زرك اگر بي

كه آماس از بلغَم باشد و نشان اين آن باشد كه سوختن نبود و رنگ نبود زيادتي و زبان بيشتر                         باشد   و
تنقيه تُند باشد و غرغره كردن به سبندان و انگبين كه به هر                 و درمان اين   دورحال بيرون آمده باشد و رنگ مي         

رب بگيرد و با سكنجبين بياميزد و غرغره كند به آب            رطلي انگبين ده دِرمسنگ سبندان باشد و نيز شايد كه آب ت            
ك باشد و به    يد ن ننكانجير و پورة ارمني و بدمد اندر حلق پوره ارمني و نوشادر و اگر دواالخطاطيف بيابند و غرغره                    

 آن كه به آخر خناق دموي ياد كردم اگر غرغره كند نيك آيد و اگر به شراب گردو با مر و زعفران درمان كني نيك                        
 .آيد و غذا كلم بايد داشتن و سبوساب به تخم معصفر

و   مد باب خناق دموي ياد كر      بهه  ك}311{كه زخمي افتد بر گردن و خناق افتد و درمان او همان باشد                 باشد   و
اين زخم مهرة گردن بشكند سوي گلو و خناق افتد و درمان آن باشد كه يكي آلت سازند چون انبور و                         به كهباشد  

بود باز رود و مهره به جاي خويش رود يا لقام نيز كه             درانو   كنند و پاية انبور بكشند تا سر انبور كه به گل           به گلو فرو  
زة لقام بكشد تا زفافه لقام مهره گردن را باز جاي خويش            ي نا آنگاه و   ار  آرند و زبانة لقام به گلو فرو كند چنانكه اسب         

 .اب واجب ديدم گفتمآنچه اندرين ب. برد ولكن زبانه لقام دراز بايد
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 }311{) عاللس اابب(سرفه و عالجش درباره :  95 باب
ش ياري خواهد از قوت حركات ارادي كه به دنده ها است           حركتي باشد طبيعي كه از قوت دافعه شُ       ه  رفس 

باشد كه   عضالت كه جنباننده پهلوهاست تا دفع كند چيزي را كه دم زدن را همي زيان دارد و اين از قبل آن                       و آن 
 ا زير دفع كندي چنانكه معده راست و مغز را ت          وي س بهشش را كدر نيست سوي زير تا چيزي كه آن را زيان دارد               

فه يا از جهت بيرون آوردن خلطي باشد از          و سر يد از شش بيرون آيد به جنبش سرفه بايد آوردن            اه ب ك  زير چي ه
بل سوءالمزاج شش باشد كه يا خشك         ق از  }312{شش و آن بيماري نبود چون عرض باشد از بيماري ديگر يا               

 .باشد يا تر يا گرم باشد يا سرد يا آماس باشد يا ريش بود
مغز فرود آيد و به      از    باشد يا آماس چگر يا از قبل تريها كه          ذات الجنببل  ق  ازآنچه عرض باشد يا      اما   و

ض را ولكن اينجا هم سبب را بايد درمان           همه روي ها ببايد دانست كه درمان سب بيماري را بايد كردن نه عر               
دن سبب  يببر  و ا ط به لخ  ها ياري بايد دادن طبيعت را به بيرون آوردن        وي ر مهكردن و هم عرض را از قبل آنكه به ه         

 .بر نيايد و بيمار را برنجاند و باشد كه خفه؟؟ كند و بميرد مفاجا شش وي و اين سرفه چون دشوار شود و نفت از
 دشواري  كهش  بانكه به درمان مشغول گردم يكي مقدمه آرم تا ترا غرض درمان پديد آيد آگاه                   پيش از آ    نونكا

ل تا  اسها باشد و درمان او استفراغ آن خلط باشد به فصد يا به               طل خ  اين يرابرآمدن نفث و به صاق يا از قبل بسي        
آن خلط باشد به صمغ و نشاسته       يا سبب دشواري برآمدن تنكي خلط باشد و درمان او سطبر كردن              .  آن خلط بيارد  

 م درمان او تنك كردن باشد به تخم كرفس بيخ آن و تخ            وو كتيرا و كرينج و آب با يه يا سبب سطبري خلط باشد              
ومن و  تياف  }313{راسيون و ايرسا و عنصل و        و ف   آن و انيسون و بر سياوشان و جعده و زوفا خشك            خ بي و  نهازيار

ه سبب لزوجت خلط باشد و درمان آن به سركه عنصلي باشد و سركة خري و                  غاريقون و شحم حنظل و باشد ك       
ببايد دانست و باز  ماتدق م اينتسخفلفل و دارفلفل و دارچيني و فريبون خاصه چون با آب كشك خورد اينك از ن             

يكي درمان بايد   ا و سل و ذات الجنب و ذات الريه و آماس كبد و هر يكي را خاصه                 ماسهدانستن نوازل و معالجات آ    
 .كردن و نبايد با درمان سرفه بر آميختن

 زلةن  ابغليظ باشد از نخست نزله باز بايد داشتن چنانكه به ب          ه  زل ن ن ياد كنم آن سرفه كه سبب آن       ونكا  و
سرد ياد كردم و باز طبيخ زوفا بزرگ دادن و گُلَنگَبين شكري و علك رومي و انيسون و دايم ببايد ماليدن سر را و                         

اكلم بايد داشتن و اسفناج ميان هر هفته يكبار قي بايد كردن به آب ترب خام پيش از  غذا و اگر بهتر نشود                            غذ
ه ل نخست نزله گرم باز بايد داشتن چنانكه ياد كردم به باب نز            زدرمان تنگي نفس بايد كردن و اگر نزله گرم باشد ا          

گ گل سرخ و چلنار خرنوب شامي اين همه را بجوشاند           و باز هر شبي پيش از خواب غرغره  بايد كردن به طبيخ بر             
 با آب و آن آب را غرغره كند پيش از خواب و باز به دهان بگيرد اين حب صفته نشاسته و كتيرا و بادام سفيد كرده                         

عربي و گِل اَرمني از همه برابر اين همه را بكوبد و                باقلي كوفته و بيخته و تخم خشخاش و پوست آن و صمغ             و
چند يك باقلي و به دهان بدارد چنانكه ياد كردم آن پيش را غرض تنك كردن                ي  يك  }314{ و حب كند هر      ببيزد

خواب باز دارد نزله خشك شود و         وك باشد   م تن رگ  باشد و اين سبسين را غرض سطبر كردن از قبل آنكه اين نزله            
ختوم يا قرص گِل اَرمني و نسختهاي       ماد بر اين سرفه به شراب خشخاش باشد و به قرص گل م             اعت هيچ بر نيايد و   
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اگر نزله نايستد و گرمي كمتر نگردد آنگاه به دهان بگيرد اين حب               .  اين قرض به كناس عيسي صهاربخت يابد       
ك دِرمسنگ مر وابيون از هر يكي دو دانگ سنگ رب السوس يك دِرمسنگ                  ي  خنسخت وي بگيرد علك شا     

ببيزد و حب كند چند دانگي و به دهان بدارد شب به وقت خواب اين                زعفران دو دانگ سنگ اين همه را بكوبد و          
هر اينه نزله باز دارد ولكن نگاه بايد داشتن اگر دم تنك باشد افيون بكار ندارد چه افيون دم تنكتر كند اگر نزله باز                         

محمر خواند و اين را     ايستند و اِالّ سر ببايد ماليدن تا گرم شود و سرخ گردد و يكي طلي باشد كه آن را جالينوس                       
طلي الخردل گويند به سر اندر بايد ماليدن اين طلي از پس آنك سر پاك سترده باشد و به جاي ماند تا سر آبله                           
كند و آبله را بكفاند تا ريش شود و آن ريش يله كند و دارو نكند تا نزله باز ايستد طلي الخردل بگيرد سبندان و                            

ل گردد آنگاه نيمانيم كند انجير و سبندان و باز قرص كند چون بكار آيد بسايد و با                   بكوبد و انجير را بپزد تا چون گ       
انگبين جمع كند و بسر بر كند تا آبله گردد اگر نزله نايستد داغ بايد كردن و جالينوس به ترياك درمان كردست                         

از گردد آنگاه آن را درمان      سبس طلي الخردل و اين چندين به آن گفتم تا خوار نداري اين بيماري را كه به سل ب                   
 .نبود

 بلغَمي گيرد و    فهكه آن كسها را كه بلغَم به آنها بسيار باشد از زنان و كودكان و پيران را خاصه سر                   باشد   و
رگ باشد  ا بز ه گلو درماند و خرخره كند و درمان او طبيخ زوف          ببلغَم  و  فتد  ا  هنشان او آن باشد كه از پس خواب سرف        

انگبين و علك رومي و انيسون و عود خام گُلَنگَبين دو دِرمسنگ مصطكي نيم دِرمسنگ عود و                   و گل انگبين به     
هل سم  انيسون از هريكي دانگ سنگي و زنجبيل پرورده و هليله پرورده و طريف بزرگ بكار دارد و قي كند بسيارو                    

 غاريقون و شحم حنظل از هر       د خاصه اين حب نسخت وي ياره يك دِرمسنگ تربد يك دِرمسنگ زنجبيل و              ورخ
يكي دانگ نيم سقمونيا نيم دانگ اين همه را بسايد و حب كند چون فلفل و اين همه يك شربت باشد و حب                            
قوقايا محمدبن زكريا سخت موافقست  صفت وي حب قوقايا محمدبن زكريا ياره يك دِرمسنگ تربد و                            

گ سنگ سقمونيا دانگ نيم و اين را همه حب كند و             اسطوخودوس از هر يكي نيم دِرمسنگ شحم حنظل دو دان          
قون است آن نيز موافق باشد و از همه بهتر           ريغا  }316{يك شربت باشد و بكرابادين به سر سرابيون يك حب            

فا بگيرد تخم رازيانه و تخم كرفس       وخ ز يبط باشد   قفاياره روفس باشد و ياره لوغاديا و اين طبيخ زوفا بزرگ نيز مو            
اي خشك و بر سياوشان و تخم ترب از يكي يك كف بجوشاند به سه سطل؟؟ آب تا به نيمه                       زوف و بيخ سوس و   

باز آيد و روشن كند و به روز بخورد با گُلَنگَبين و روغن بادام تلخ گُلَنگَبين ده دِرمسنگ و روغن بادام سه دِرمسنگ                       
زه هندو را نيك خاصيت است      رب و روغن خرب   غن بيد انجير نيك خاصيت دارد به اين با        رو يا   گرزو روغن كالنه ب   

به اين باب و نسخت اين بكرابادين مروزي يابي كه به زبان سوري است و معجون قوفي را نيك خاصيت است به                       
اين باب و لعوق عنصل و لعوق كلم و لعوق بيخ سوسن و لعوق طباشير اين همه شايسته باشد و از همه بهتر لعوق                         

و نسخت وي بكرابادين ساهر يابي تا به غايت و كمال و اين معجون نيز شايسته باشد                     يحيي بن ماسويه باشد      
صفته بگيرد سيساليوس ده دِرمسنگ زوفاء خشك و بر سياوشان و تخم انجره و ايرسا و قردمانا و فلفل و زريوند                       

ر كند با انگبين و ه    ع  جم  }317{گرد و بادام تلخ و سبندان سفيد از هر يكي پنج دِرمسنگ اين همه را بكوبد و                    
زي پنج دِرمسنگ بخورد يا چند كوزي و اين دارو اَخالط غليظ را و ريم از گلو بيرون آرد و اين حب صفته بگيرد                        رو

 و  هتففلفل سياه و قردمانا و مر و بادام تلخ از هر يكي دو دِرمسنگ انگزد يك دِرمسنگ اين همه را جمع كند كو                        
ياه و مر و صغبين و تخم انجره و تخم ترب بگوبد و              فل س رد تا بلغَم بيرون آرد يا بگيرد فل       به دهان بدا    د و نكب  ح
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حب كند و به دهان بدارد تا بلغَم بيرون آرد اگربه شب نزله افتد و سينه پاك كرده بوي از بلغَم اين حب بكار دارد                           
رمسنگ افيون دانگ نيم و حب كني از        ر يكي يك دِ    ه و از ر  دبه وقت خواب صفت وي بگيرد مر و ميعه تر و كن            

گي و به دهان بداري به وقت خواب و به دانگ اين درمان با درمان تنگي نفس يكي باشد و به باب تنگي                  ندانگ س 
اكنون ياد كنم آن سرفه كه از خشكي مزاج شش افتد و نشان وي آن باشد كه سرفه خشك              .  نفس ياد كنم تمام تر    

شود و به سير خوردگي نبود و به گرسنگي             و به گرمابه كمترشود و آب خورد كمتر         باشد و با وي هيچ نفث نبود       
بدتربود و به وقت تشنگي دم كوتاهشود و دايم دم كوتاه بودشان و هيچ رنج نتوانند كشيدن و تن الغرگردد و نبض              

اه هر باري ده ستير     ضعيف باشد و متواتر و درمان او اگرتب باشد آب كشك و روغن بادام و شكر بامداد و شبĤنگ                    
آب كشك و بيست دِرمسنگ شكر و پنج دِرمسنگ روغن بادام و باز به آب زن اندر نشيند از پس آب كشك                            

{خوردن به سه ساعت و غذا كشك دارد و كدو و شكر به روغن بادام و يا اسفناج و كشك و روغن بادام و شكر و                           
خورد و شكر و آب كدو نيز نيكو           غولبس ا لعاب  باه وقت خو   نيز موافق آيد و آب با جالب خورد و ب            اران  }318

ر آرد جو اندر گيرد و به تنور اندر نهد تا آن خمير بپزد آنگاه كدو را از خمير بيرون آرد و سوراخ                  خمي بودش كدو را به   
 گار بادرنكند تا آن آب از وي بيرون آيد و به آن آب شكر برافكند و هم چون جالب بجوشاند و بكار دارد و آب خي              

حب صفته بگيرد تخم كدو شيرين و تخم خيار و              خام ستده با شكر نيكو باشد و به دهان اندربدارد اين            انم چن ه
تخم با برگ از هر يكي سه دِرمسنگ رب السوس دِرمسنگي اين همه راحب كند و به دهان بدارد و اگر رب                            

و به لعاب اسبغول و سفيده تخم جمع كند و حب كند            السوس اين حب را تلخ كند شكر بيفزايد چنانكه خوش شود            
هر يكي چند باقلي و به دهان بدارد آنگاه كه تب دارد و باز اگر تب ندارد درمان آن به شير تازه باشد آن بز كه چو                            
خورده باشد و شير خر نيز صواب آيد بايد كه اين شيرها گرم خورند همان ساعت كه بدوشند و كفك بردارند و به                         

و اگر مزاج شش گرم     .   آب بخورند به وقت تشنگي و به جمله درمان اين با درمان مبتاليان به دق يكي بود                   جاي
باشد عالمات همين باشد اِالّ آنكه روي او سرخ باشد و تشنگي بسيار باشد و دم زدن و نبض عظيم باشد و باشد                          

 يبس الريه اِّال آنكه ضماد كند از بنفشه و آرد            كه دم دراز بكشد گاه گاه و درمان آن آن باشد كه ياد كردم به باب                
برگ با برگ و به سينه برنهد دايم و و غذا              آب   اسبغول و ب  عال}319{كشك و خطمي سفيد و روغن بنفشه و          

وبود كه اين سرفه از آماس شش باشد و درمان آن درمان              .  همان دارد كه ياد كردم و همان حب به دهان دارد            
آيد و نشان آن و آن سل يكي          ريش  ز ا كه باشد   و باشد كه اين سرفه از ريم      .   باب وي ياد كنم    ذات الريه باشد كه به   

 .سل بودچون درمان باشد و درمان آن هم 
چه بسا اين سرفه از سردي مزاج شش باشد و با ماالعسل و بنفشه پرورده با انگبين درمان پذيرد و غذا                        و

 .سرد باشدقت كه هوا  وآنه سبوسات با قند باشد و خاص
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 }319{خون برآمدن از گلو درباره :  96 باب
 و باز برآيد و نشان اين آن         رود اه بايد داشتن چه بسيار باشد كه خون از سر فرود آيد و به گلو فرو               نگك  ني

باشد كه به بيني فرود آيد گاه گاه و درمان او آن باشد كه سر سرد كني و شراب خشخاش دهي و اقراص                                
شايسته باشد شراب     رغره كند به طبيخ گل و گُلنار و تتري و نيز          غ و   لايفاز ق   دن و فصد ك   باهر ك خشخاش و اقراص  

 كند و بخورد نيز از اين شرابها و اگر به دهان ريش باشد درمان                رغرهبِه و شراب سيب و شراب زرك كه به آنها غ          
 رصن او به فصد باسليق باشد و ق        و باشد كه خون بقي برآيد و آن از معده باشد درما               }320{.  قالع بايد كردن  

ر خورد با شراب بِه و غذا تتري دارد و ناربا و زرك و خاصه آنگاه كه درد يابد ميان دو كتف آنگاه آب بِه                              يباشط
ترش شيرين را بگيرد و به هر ده دِرمسنگي نيم دِرمسنگ كندرو و دانگ سنگي قرنفل و نيم دانگ سنگ طباشير                      

ارو صفته بگيرد گِل اَرمني خالص يا گل مختوم و صمغ            د  اين زا  ن بخورد اگربهتر نشود بخورد    برافكند و بسيار از اي    
و بسايد و بخورد شربتي سه دِرمسنگ با آب سيب يا             عربي و گُلنارو خون سياوشان و علك شاخ از همه برابر بگوبد           

و باشد كه   .  ره و از چيزها تُند حذر كند      آب انار يا آب بِه يا آب تتري و هم از اين چيزها غذا كند به خاصه آب غو                    
سرفه باشد با خون برآمدن و اين صعب مخاطره باشد و به سل باز گردد و درمان او همان چيزها باشد كه تا اكنون                        
ياد كردم ولكن بيشتر بايد كردن به خاصه از اين قرص بايد دادن صفته بگيرد علك شاخ و خون سياوشان از هر                        

 و نيم زاج سفيد و گُلنار        دِرمسنگي  يكي ره   گل مختوم  از     و سيعدهربا نيم دِرمسنگ شادنه     يكي يك دِرمسنگ ك   
و قيراطي تخم فنك     افيون   از هر يكي چهار دانگ سنگ اين همه ر بسايد شربتي سه دِرمسنگ باشد با يك قيراط                

يخه يا دو دانگ قسط تلخ باز        سفيد و دو دانگ سنگ دارچيني يا دو دانگ سنبل يا دو دانگ مر يا دو دانگ سل                    
زي باقي مانده باشد به شش از آنجا برآيد و ريم نگردد و اگر از اين دارو با                   چياگر    اتغرغره كند به سركه و گالب       

گ و اگر به سينه دريابد با سوختن همين دارو تر كند بسيكي و               برا  ي}321{آب    آب بادرو خورده آيد بهتر باشد يا      
مقدار طاقت     به يكندنم ا ك  صاندايد و اين درمان عام است انواع نفث خون را و من تخصي             آب غوره و به سينه بر       

را و نشان    شش   دن خون به نفس يا به سرفه يا از تيزي اَخالط باشد كه ببرد و بسوزاند رگ هاي                 ,و گويم سبب برآ   
آيد و اندك اندك و باشد كه       وي آن باشد كه از پس نزلهاي گرم بر آيد و با تب باشد و خون سياه باشد كه بيرون                      

ن آن باشد كه خون بسيار برآيد و به رنگ خويش بد و باشد كه از                ايشان  ن  واز پس زخمي برآيد يا از پس افتادگي         
پسياري خون برآيد و نشان اين آن باشد كه امتال باشد و به تن اندر خون بسيار باشد و باشد كه از سرما برآيد كه                           

بگشايد و باشد كه از پهلو به شش آيد و باز برآيد و نشان اين آن باشد كه پهلو درد كند و                       سرما رگ ها را بفشارد و      
خون فشرده برآيد و سايه و اگر از شش برآيد گرم و روشن به رنگ شش و كفكناك باشد درمان آنكه از بريدن                           

                 مسنگ گِل اَرمني يك مثقال زاگ      رگ ها باشد به اين دارو باشد صفته بگيرد گل مختوم و كهربا از هر يكي سه دِر
سفيد بريان كرده و زعفران از هر يكي يك دِرمسنگ اين همه را گرد كند كوفته و بيخته و شربتي دو دِرمسنگ با                        

 بانگ و ازو   }322{آب برگ گل تازه يا باب با برگ يا با آب سيب و غذا غوربا دارد و تتري و با برگ بخورد پخته                        
ند و هر شبي به وقت خواب بخورد اقاقيا و گل سرخ و گُلنار از هر يكي يك دِرمسنگ مازو                     حركت به نيرو پرهيز ك    

 بكوبد شربتي يك مثقال به آب تتري و آب از آن خورد كه بوي فرغار كرده باشند صمغ                    اه ر مهن  نيم دِرمسنگ اي  
جهنده افتاده باشد و سپس نزلهها گرم       كند آن را كه از خوره افتادگي باشد رگ ها نا          و درمان    و گِل اَرمني و طباشير    
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كه به او اندر پاچه بز پخته        د   خور كشكو تبها تُند باشد به فصد باسليق به مقدار طاقت بيمار اندك اندك و آب                  
رد و آب باران خورد كه بوي       وبودند يا سرطان نهري يا كدو شيرين و غذا كدو باشد و اسفناج و با برگ و ذخنج بخ                   

و اسفناج و با برگ و ذخنج بخورد و آب باران خورد كه بوي صمغ و گِل اَرمني و طباشير فرغار                      صمغ و گِل اَرمني     
كرده بودند و اگر تب باشد آب باران نشايد آب جوي بايد روشن و از اين داروي ديگر بخورد صفت وي بگيرد                           

با و مرواريد ناسفته از هر يكي       طباشير و گل سرخ ناشكفته تمام از برگ آن از هر يكي ده دِرمسنگ نشاسته و كهر                
پنج دِرمسنگ گِل اَرمني و گل مختوم از هر يكي ده دِرمسنگ افيون، پنج دِرمسنگ تخم خشخاش سفيد و تخم                      
با برگ از هر يكي ده دِرمسنگ اقاقيا و عصاره لحيهالتيس از هر يكي هفت دِرمسنگ بكوبد و جمع كند و آنگاه                         

ته و تخم خطمي نيم كوفته از هر يكي بيست دِرمسنگ شربتي از اين دارو دو دِرمسنگ                  بگيرد تخم اسبغول ناكوف   
باشد به آب برگ گل تازه يا آب با برگ يا آب كدو يك بار بامداد خورد و يك بار شبĤنگاه و اگر اسبغول بخورد من                           

يد و آب با برگ و      و خطمي سف   جو   نه برنهد اين ضماد صفت وي بگيرد آرد       سيه  ب}323{دوست تر دارم و     
ياري خون   از پس  و اگر خون برآمدن   .  آب برگ اسبغول يا لعاب اسبغول و روغن گل دايم به اين گونه ببندد              

باشد كه اندر تن باشد و عالمت امتال ظاهر شود فصد كند از باسليق و خون بسيار برگيرد و دارو مسهل                        
درمان ها كه به باب قطع رگ ها ياد كردم بكار         آن ديگر   د و   خورد چون مطبوخ هليله زرد و  غذا كمتر خور          

دارد و اگر نفث خون اندر سرما باشد درمان آن گرمتر بايد و اين دارو باشد صفته بگيرد علك شاخ و خرده                       
 دِرمسنگ تخم كتان بريان كرده هفت دِرمسنگ سنبل ده دِرمسنگ سليخه پنج                   ج پن يك ي ز هر ا  وا

    نگ قصب الذريره ده دِرمسنگدِرنگ بسد ده              اُشنَه   مسمسنگ مر و زعفران از هر يكي شش دِرمسپنج دِر
 لدِرمسنگ خزميان چهار دِرمسنگ گل سرخ دو دِرمسنگ اين همه را بكوبد و قرص كند شربتي يك مثقا                  

 يد قابض و غذا چكاوك دارد و كندشك بريان كرده و به گرمابه اندرآيد و بمالد بر سينه روغن                       نبباشد ب 
 قابض خورد بدل آب و باشد كه خون برآمدن به سرفه از رطوبت مزاج شش باشد و                   بسوسن و موم و شرا    

به معده و داروهاي    .  درمان آن همين باشد كه ياد كردم و اگر بقي آيد ببايد نگاه كردن كه از كدام اندام آيد                  
فث خون به شراب دياقوداست و از       قابض آن اندام را برنهد يعني مغز و كبد و طحال و بدان كه اعتماد به ن                

 . اين بسنده كنيم و به ربو مشغول گردم
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 }324{) باب الربو(تنگي نفس و درمان آن درباره :  97 باب
 ذات الريه و سل باز گردد و چون نزله سرد باشد و غليظ باشد به شُش اندر ماند                   هم باشد ب  رگ  چونت  النز

 بجنبد دم   ي كه ويدستي و دم كوتاه شود و خرخره كند و هرگاه           و دم تنگ كند و چنان شود كه گويي كسي بد            
ماليدن   ايدبب.   كنم دايكوتاه كند و درمان اين همان باشد كه من ياد كردم به باب سرفه بلغَمي و اكنون نيز لختي                      

ند تا  سينه را تا سينه گرم گردد و ورزش كند و غذاهاي گرم بكار دارد و داروي كار بسيار خورد و دايم حركت ك                          
 و از اي سپس قي كند و اگر چغندر خورد يا سبندان و ماهي شود و قي                 خوردمانده گردد و بمالد تن را و نان با ترب           

و بجاي آب سيكي كهنه خورد و شراب عسل و آب اندكي خورد و اما                    حبوبات  كند نيك آيد و حذركند از همه       
س و  ود و دايم شكم نرم دارد و اگر غذا كلم باشد با خر            خواب اندكي بايد خاصه بروز آنگاه خسبد كه شكم تهي باش          

با تخم معصفر تا شكم نرم دارد نيك باشد و دانگ سنگي فريبون با قدحي آب كشك بدهد نيك آيد و افتيمون را                        
نيك خاصيت است مقدار دو دِرمسنگ با مي پخته يا با سكنجبين يا دو دِرمسنگ صبر با سكنجبين بخورد به ناشتا                     

مه روغنها گرم كه بر سينه بمالد شايسته باشد آن راو هر روزي زريوند نيم دِرمسنگ با شراب يا سغبين سوده                       و ه 
به آب سداب تر و نيز شايد كه فرغار كند تخم انجره را با سركه و بگيرد سبندان دو دِرمسنگ و به آب بشويد و                            

ريان كرده را بسايد و با انگبين بخورد و طبيخ               شيرين و بخورد و عنصل ب         امادب}325{بوي برافكند روغن     
ز نيك آيد و اگر قنطوريون را بسايد و با انگبين تر كند و حب كند و به شب بخورد نيك آيد و                        ك ني قنطوريون باري 

ت بشايد طبيخ زوفا زوفا و فراسيون و بيخ سوس و بيخ سوسن آسمانگون و جعده و حاشا و                     فن ص يار  فا ب وز  طبيخ
وس بجوشاند با سه سطل آب تا سه يكي بماند و از هر داروي سه دِرمسنگ بايد شربتي بيست                         ذن و كمادري  

 و يارهاي بزرگ را     راصبر  لا  دِرمسنگ با روغن بادام تلخ و علك جك نيك باشد و صبر را خاصيتست به خاصه حب                
باشد و اگر به غاريقون و آب       نيك خط است و داروها ببايد گردانيدن گاه اين و گاه آن و قي كردن به ترب نيك                     

ايد نيز و صبر و غاريقون و فريبون و افتيمون و شحم حنظل و                  شترب قي كند نيز خوب آيد و تنقيه هاي تُند            
 .قنطوريون حب كند و بخورد

را غاريقون سه دِرمسنگ ايرسا يك دِرمسنگ فراسيون يك          س  نفب  ي كه نيك آيد مرا انتصا      بح  تفص
  مر  بنج دِرمسنگ ياره فيقرا چهار دِرمسنگ شحم حنظل و عنزروت از هر يكي دو دِرمسنگ                 دِرمسنگ تربد سفيد  

يك دِرمسنگ بكوبد و حب كند به ميپخته شربتي دو دِرمسنگ به آب گرم كرده صفت لعوقي كه بشايد تنگي                         
فراسيون يك دِرمسنگ غاريقون    د اَخالط بد و سطبر را بگيرد اسقيل بريان كرده سه دِرمسنگ              رن آ وربيا و   رنفس  

 به  }326{ داروها شش باشد     جملهيك نيم دِرمسنگ زوفا يك دِرمسنگ مر نيم دِرمسنگ زعفران نيم دِرمسنگ              
 سداب بياباني   م تخ هتوخنگبين جمع كند و بكار دارد و داروي ديگر كه سود دارد تنگي نفس را صفته گوگرد ناس                   ا

 از هر يكي برابر اين همه را بسايد و معجون كند به انگبين و بكاردارد داروي ديگر زريوند                 زريوند دراز َافسنتين اشق   
ستير مر دو اوقيه كه بيست و چهار دِرمسنگ باشد روينه دوازده دِرمسنگ بياميزد به               پنج  و ريوند و حلبه از هر يكي        

نگ كنجد بيست دِرمسنگ زوفا خشك و ودن         في آزموده بگيرد سبندان سفيد سي دِرمس       فوس.  درادانگبين و بكار    
بگيرد حلبه شسته را و       هفت هفت دِرمسنگ قند بيست دِرمسنگ جمله داروها چهار باشد بياميزد و بكار دارد و نيز                

انجير را برابر و بپزد هر دو را به آب و روشنكند و بدان آب انگبين برافكند و بپزد تا سطبر گردد و به ناشتا بخورد                            



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  167
 

 
 

صفت بخوري كه شايد مرين را زرنيخ و گوگرد برابر            . يك كبجه و بسيار درمان بايد كردن تا يان بهتر شود             چند
ديگر مر و قسط و سليخه و زعفران و علك چك بكوبد و             .  بكوبد و دود كند به قمع و جهد كند تا سوي حلق نرود            

 برابر بكوبد و به روغن گاو جمع كند و قلب           ديگر زرنيخ و زريوند دراز    .  بسيكي تر كند و قلب كند و بوي بخور كند         
كند و بخور كندو ديگر قسط و ميعه تر و زرنيخ سرخ و علك جك و بيرزد و علك رومي از همه برابر جمع كند و                            

 . منك اكنون ذات الجنب را ياد. ك سود دارد صبر تنها كه بوي بخور كندنيو  }327{بخور كند 
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 }327{) باب ذات الجنب( درمان آن ذات الجنب ودرباره :  98 باب
ماري كه ببايد بر پهلو با درد و اندرخليدن و سرفه خشك و تب تُند باشد و باشد كه تُند تر باشد از                        بين  اي
 برعضلهاي پهلو و بر آن عضله        ديايب  كهيي  صفراتر و سبب اين بيماري آماسي باشد از خوني            صعب  تب غب و    

 يعني حجاب الحاجز و تو داني از كتاب تشريح كه بر سر استخوانهاي پهلو                  ست ا مابزرگتر كه بر حجاب ديافرغ     
ر سر پهلو مي    كه ب كژك بر يكي لباس باشد از عصب نام او حجاب حاجز و بر سر اين حجاب بر اين جايگه                          

 ناخوو است  د انمي را   لوپه،  ندد حجاب را بر پهلو و استخوانها       و پي يمه  نك ك ت  تبخواهد پيوستن يكي عضله اس     
و يكي پرده است بر روي استخوان هاي پهلوها كه         )  المحركة االضالع (كي عضله است نام او عضله بين دنده اي         ي

و باز به روي استخوانها و بر سوي         شكم  اين عضله را و استخوانهاي پهلو را پوشيده همي دارد از روي اندرون                 
اخ پهنا كه پهلوها را بجنباند و زير اين عضله            باشد و زير آن پرده يكي عضله است فر          هوستيپه   برد نيمپوست ه 

 باشد و باز زير سمين و زير        دهپر  }328{يكي برده ديگر است نازك كه سمين خوانند يعني گوشت فربهي براين              
نون اگر اين   ك تن باشد و ا    تسوست يكي عضله باشد نازك چنانكه از بر همه پ          ر پو اين پرده پوستكي باشد و از ب       

اين را ذات الجنب الخالص خوانند و درمان او صعب باشد          ه  ستيوله آيد كه بر سر حجاب است پ       آماس بر آن سر عض    
اندر و  و دشوار باشد و نشان او آن باشد كه درد به استخوانها كژك از استخوانها پهلوها برسد و تب صعب باشد                          

ض منشاري باشد و عالمات امتال       مار بيهشانه گويد و نب    يا ب ت  ردخليدن صعب و دم كوتاه كند و باشد كه عقل بب            
خون پديد باشد و درمان اين نوع علت به فصد باسليق باشد روز نخستين از جانب مخالف و سه ديگر روز هم از آن                    

م خت  رين و تنقيه نرم كند از بابونه و بنفشه و          و شي روي و شكم آوردن به بنفشه خشك و خيارشنبر و عناب و آل              
و شكر سرخ و روغن شيره و نمك و آب كشك كه با وي جوشانيده باشد عناب و                  ر و حسك و انجير و عناب        صفمع

سقبستان و روغن بادام و شكر و بايد تا خوش باشد و وقت سفيده دمي طبيخ زوفا خرد خورد صفت وي طبيخ زوفا                       
مسنگ بيخ   ده شمار عناب ده سقبستان سي مويز بي دانه ده دِرمسنگ تخم خطمي پنج دِر               يخرد بگيرد انجير بست   

سوس سه دِرمسنگ تخم بِه پنج دِرمسنگ اسبغول سه دِرمسنگ بنفشه پنج دِرمسنگ كشك پنج ستير بجوشاند                   
اين همه را تا به قوام جالب آيد و ببااليد شربتي سي دِرمسنگ با پنج دِرمسنگ بنفشه پرورده و باز آب كشك                          

ارد يا كشك و كدو يا ذخنج به روغن بادام و هر شبي به وقت                خورد وقت آفتاب بر آمدن و غذا كشك و اسفناج د           
ول خورد وشكر و اين لعوق را بكار دارد خيارشنبر را بجوشاند با انجير و بنفشه و آب آن                     بغاس  }329{خواب لعاب   

و   هنفشب  ابو شر   نادكي بيخ سوس و جهد كند تا خوش آيد به ده           و ان ببااليد و به او روغن بادام برافكند و شكر           
جالب بسيار خورد و به سينه برنهد روغن بنفشه با موم مصفا و اگر بيمار را دشوار باشد به دم زدن يكي ركو گرم                          

ياقودا دكند و از بر اين موم روغن برنهد و اگر بتواند آب يخ نخورد تا نُضج تباه نشود و اگر بيداري بسيار باشد                             
 . بدهندش به وقت خواب

با آب  ر  ند ا او همين درمان باشد كه ياد كردم اِالّ آنك به اين            باشد درمان    لباغن صفرا   اشن باشد كه    و 
كشك سرطان نهري بجوشند و اگر سرطان نيابد برگ كدو  كند و ر وغن بنفش و روغن كدو برافكند و بنفشه                          

 ايدببك   كش بآ  ر روغن بادام و شكر و به روزي اندر سه با           د به پرورده به شكر پنج دِرمسنگ و غذا آب كشك دار          
خوردن و باز به هر براي به آب زن اندر نشيدن و بسيار بباشد وشكم فرود آرد به تنقيه نرم كه از بنفشه و خطمي و                          
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كشك و روغن بنفشه و شكر سرخ كرده باشد و باشد كه اين خون كه آماس از وي آمده است خون سوخته باشد و                        
اسباب به رنگ نفث باشد اگر نفث به رنگ سرخ          ن  ن اي ايمد فرق    هالك كنند باشد و باشد كه بلغَمي باش        بد و اين  

باشد مايه آماس از خون باشد و اگر نفث زرد باشد از صفرا باشد و اگر سفيد باشد و با كفك باشد نشان آن باشد كه                          
 كه  نشان خلط سوخته آن باشد      خون بلغَمي است و اگر سياه باشد نشان آن باشد كه از خلطي سوخته است و نيز                  

 خليدن پهلو و درد بسيار باشد و زبان درشت و سياه باشد و بيشتر                دران  }330{نفث دير بر آيد و تب قوي باشد و           
مهلك باشد و اگر با اين نفث سياه نبض منشاري باشد و ضعيف و صغير بيماري مهلك باشد و درمان او همان                          

رگ ببا    ب آ وم و م  و بايد دادن و بر سينه روغن بنفشه          پيوسته جالبدرمان باشد اِالّ آنك خنكيها بيش بايد دادن و          
و اگر آماس بر عضالت بين دنده اي باشد      .  برنهد دايم و پيوسته آب كشك خورد كه با سرطان پخته باشند يا با كدو              

د نيوآماس كه بر دنده ها آمده المحلله الضالع گ        آيد  نيز بيماري خالص باشد ولكن تمام نبود و اگر بر اين عضله               
ري خالص نبود و اين را ذات الجنب غير خالص خوانند و فرق بدان تواني كردن ميان خالص و ناخالص كه                         مابي

خالص را درد به استخوانهاي كژك برسد و نا خالص را تا استخوانهاي آخرك كتف برسد و ديگر فرق بدان تواني                       
و اگر به غايت صالبت باشد آماس به         به غايت منشاري باشد و آماس به عضو عصبي باشد               كردن كه اگر نبض   

عضو لحمي باشد و حجاب عصبي است و اين ديگر عضلها لحمي اند و ديگر فرق بدان تواني كردن اگر نفث                          
زودتر بديد آيد آماس بر حجاب باشد و اگر نفث دير پديد آيد آماس بر عضلها باشد و ديگر فرق نير بدان تواني                           

 درد زود پديد آيد آماس بر عضلهاي بيرونين باشد و اگر درد نداند آماس بر                  كردن كه اگر دست بفشاري بر پهلود      
نبود ر  اهظ}331{عضلها اندرونين باشد و ديگر فرق نيز بدان تواني كردن كه آماس ظاهر هست يا ني اگر آماس                    

ن دركمي بايد    بيرونين باشد و اين جهد به آن ه        ضلهاآماس بر عضالي اندرونين باشد و اگر ظاهر باشد آماس بر ع           
ت بداني كه درمان خالص ديگر رنگ باشد و درمان نا خالص ديگر رنگ و درمان خالص را چنان باشد                     لع ع ضو م تا

و اكنون ياد كنم    .  كه ياد كردم و درمان ناخالص را به فصد باشد و به ضمادها بزاننده گشاينده كه به آماس برنهد                    
 بداني كه بيمار اميدوار هست يا ني و اين          تاوري كه ببايد دانست     اكنون نيز يكي شمارست با ح     ر و   اين درمان ديگ  

آن باشد كه بقراط گفت البحران في البحران في االكثر ياتي في اربعة عشر يوما و اين لفظ بزرگان اندرو غلط                          
 به چهارده   غازد ار آن رو شمار گرفتن اگر      آكرده اند و اين تنهاي ضعيفان به اين بيماري ببايد نگاه داشتن كه نفث               

رود پاك شد كدشت كه االريم كند و اگر تا چهل رود پاك شد خود نيكو و اِالّ شش را تباه كند و سل كند و                                
جالينوس به تفسير اين فصل از بقراط حكايت ميكند از كتاب ابيديميا و مثال مي آرد به مردي كه نام او انكسين                        

 درد خاست و اندر خليد و من درمان صواب همي كردم روز             بودست گفت اين مرد را تب آمد و سرفه گرفت و پهلو           
يازدهم عالمات نُضج پديد آمد اندكي نفث تنگ تا پخته و روز هفدهم عالمات پديد آمد بر نُضج ولكن نه تمام و                        
تب بگسست و تا به اين روز اندر ابتداي بيماري باشد روز بيست و هفتم تب باز آمد و باز عالمات نُضج تمام پديد                         
آمد و آن چنان باشد كه نفث بسيار بر آمد و پخته و به رنگ سفيد و به برآمدن آسان و بولش را رسوبي آمد املس                           

ريش به زيادت باشد و به روز سيسم بحراني تمام پديد آمد و بيماري                  مابي  }332{مستوي و تا به اين غايت         
 . ا ررچنين بايد دانستن اين شما روز باشد اينك اردهبگذشت اكنون جو از هفده تا سي شمار كني چه

كنم درمان آن آماس كه از خون بلغَمي باشد و درمان راست كردن همين باشد كه ياد كردم اِالّ                  ياد  ننواك
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آنك تنقيه اندكي تيزتر بايد كردن و مقداري تخم معصفر بيفزايي و به طبيخ زوفا انجير بستي و بيخ سوس بيفزايي                     
آماس صفرايي غذا اسفناج داري و        نيرگ نزني و غذا سبوساب داري چنانكه به ا          هي و و آب كشك به آب عسل د      

ذخنج و حريره به آب كشك كرده و جالب را بسيار نفع است به اين بيماري و درمان ذات الجنب ناخالص به فصد                       
كشك و    باشد و به ضماد شوصه نسخت ضماد حلبه و تخم كتان و بابونه و بنفشه خشك و خطمي و شبت و آرد                       

بر او افكند و گرم به آماس برنهد و غذا سبوساب            روغن بنفشه   سبوس گندم اين همه را بپزد چون عصيده و باز            
دارد ببانيد كرده و اگر تب تُند باشد شكر برافكند به جاي قند و همان داروها كه ياد كردم نگاه دارد از آب كشك و                         

د كه عالمات آميخته ايد درمان آميخته بايد كردن چنانكه اگر آماس            طبيخ زوفا و آنچه به اين ماند مگر تنقيه و باش          
بر آن عضلها آيد كه ميان استخوانها پهلو باشد هم فصد بايد كردن و هم تنقيه و آن شرابها ببايد دادن و آن                             

ن و با   ضمادها را ببايد نهادن تا هر دو گونه درمان كرده آيد و اگر نفث سياه باشد درمان سخت لطيف بايد كرد                        
ما سويه مي گويد كه چون سودايي باشد درمان           حييي  ازدم ب رك  ر چنانكه به باب صفرايي ياد     يابس  }333{تطفيت  

اكنون بس كنم و به     .  مانندة بلغَمي بايد كردن و به ضماد شوصه تخم كلم و مرزنگوش و بيه كهن بايد افزودن                   
 .ذات الريه مشغول گردم
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 }333{) في ذات الريه(و درمان آن ذات الريه درباره :  99 باب
 آماسي به شش و نشان او آن باشد كه تبي باشد نرم مانند تب بلغَمي و بو دكه هر نماز                          ذات الريه ينا 

شود و بقراط مي گويد كه ذات الريه بيشتر بلغَمي باشد و ذات الجنب از مره يعني گش و باشد كه                    ب قوي تر   ديگر ت 
د يا از پس خناق و اَعراض او اين باشد تنكي دم و              ي آ پديدگرم    اهيد آيد و باشد كه از پِي نزل       از پس ذات الجنب پد   

دشواري دم زدن و هرچه بر آيد يا از پس خناق و اَعراض او اين باشد تنگي دم و دشواري دم زدن و هرچه بر آيد                            
 اندر  دبشود به وقت تب و تمدد و گراني يا        سوزان بر آيد از گلو و تب دايم و چشم ها آماسيده نمايد و رخسارها سرخ                

و اگر قوت به جاي باشد و از        .   درمان او ماننده باشد به درمان ذات الجنب به همان چيزها درمان بايد كردن              نه و يس
ده باشد فصد كند و اگر از پس ذات الجنب آمده باشد و قوت به جاي نبود فصد نبايد كردن و                       ,پس خناق و نزله آ    

كردم و آب كشك چنانكه به باب ذات الجنب          ديانكه  انچامت كند بر پشت روا باشد و طبيخ زوفا خرد خورد            اگر حج 
طبيخ بدهندش صفت وي كشك جو پنج ستير عناب ده          ن  اي  }334{ياد كردم و شكم نرم كند به تنقيه نرم و دايم            

رمسنگ اين همه بجوشاند و با روغن       شمار سقبستان سي شمار كتيرا و صمغ عربي و تخم خطمي از هر يكي سه دِ               
ار شيرين بسيار خورد و غذا اسفناج و ذخنج دارد و كدو و كشك به روغن بادام و                    ن ا رد و  بخو و  دبادام شكر يار كن   

شكر و بر سينه بمالد روغن نيلوبر و روغن بنفشه و موم مصفا و آب باقلي نيز شايسته باشد اينك درمان از اين                           
ب آيد و باز به آخار       صوا دنهينه  س  رهم كند از مغز استخوان گاو و روغن كاوو اندكي ريتانه و ب             گونه باشد و اگر مر    

 .ان شاءاهللا تعاليكار درمان سل بايد كردن اگر ريم كند اكنون سل ياد كنم 
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 }334{) باب سل ( درمان آنسل ودرباره :  100 باب
 از پس   هد ك  تُند افت  از پس سرفه هاي   تُند گيرد و تن الغر گردد و            ي ريش گردد و تبها     ششن  چو

 ذات الجنب آن را سل خوانند و نشان او آن باشد كه بيمار را               يا از پس  هاي گرم افتاده باشد يا از پس ذات الريه         ه نزل
ه ريم بيرون آيد و آن ريم كنده باشد و اگر بر آتش نهي از               رف س بهناخنان كج گردد سرها اندر آورده و موي بريزد و           

ه آنها تنگ    سين ين مردمان به آفرينش ماننده آمده باشند مرغان را كه          ا و   مكند پش   ايند استخوان سوخته آيد     او ك 
يش شده است اگر بهتر شود و اگر          ر را  }335{باشد و كتفها بر آمده كه مجنح گويند ببايد دانست كه شش               

يد و بدان كوه داروهاي      شود جالينوس مي گويد مردي بروم سي سال بزيست ولكن به كوه باش                 ن تربه
و سي سال از شير آنها باشد       ذا ا اشا و شيح و زوفا و بر آن كوه ماده خران داشتي و غ              حون  چخشك باشد   

 .اين كاري دشوار باشد ولكن من اندكي ياد كنم درمان اين بيماري
باز به  ي دوري راه است كه هرچه بخورد از معني دارو به معده رود              يكد  شو اما سبب آنك بهتر ن      و

باز به  درد   قوت از او رفته باشد و اگر بر سينه نهد نخست به پوست ك                ش و به ش   زاكبد رود باز به قلب ب      
عضله ها باز به پهلوها و آن عضله كه ميان پهلو بوند باز بدان پردها كه پهلوها را پوشانيده باشد باز به                          

 چون شش ريش شد ريم كند و ريم         پوست شش باز به تنة شش چون آنجا رسد ضعيف شده باشد و ديگر              
ايد و مده گردد و ديگر كه شش را         زبايد بيرون آوردنه و سرفه ريش را بيفزايد و چون ريش بيف            ه   سرف هب  را

پيوسته جنبش باشد و ريش را آرام بايد و عالج آنها از آنكه غرض اندر ريش خشك كردندست و غرض                       
شود و ديگر هر داروي كه راه زود بتواند گذاشتن آن            اندر تب تر كردن بس درمان متضاد گردد و دشوار             

اكنون ترا موازنه بايد    .  شود و ديگر هر داروي كه راه زود بتواند گذاشتن آن دارو گرم بود                .  دارو گرم بود  
كردن گاه درمان ريش افزون بايد كردن چون ريش قوي باشد و گه هر دو را درمان به برابر بايد كردن و                        

شد اگر ريش را روزگار برآيد و بهتر نشود يا گنده گردد يا خشك ريش گردد باز اگر                      اين كاري دشوار با   
آمد اندر يابدش چنانكه به باب نفث خون ياد كردم بهتر شود و به سل باز  بر   كه خون ت  اعس}336  {همان

اي ريش  ايه كم كردن از سر تا نزله نكند و ديگر داروه           م بهي  نگردد و درمان اين بهتر چيز راست گردد يك        
ليق از   باس از اول رگ بايد زدن از     .   قوي گردد و بخارها نپذيرد     ار ت ر س ه كا ب  نبرازنده بايد دادن و تيمار كرد     

آن روي كه درد گمان به او باشد و اگر داني كه نزله ميكند قيفال بهتر باشد و شكم آوردن به مسهل                            
 دارو و خيارشنبر و بنفشه خشك از هر يكي پنجتربدي كه ده دِرمسنگ انگبين باشد و يك درم تربد به اين 

سي شمار بپزد با چهار سطل آب تا          مويز بي دانه بيست و پنج دِرمسنگ عناب ده شمار سقبستان         دِرمسنگ  
ده ستير بماند و بر او افكند بيست دِرمسنگ ترنجبين پاك اين همه يك شربت باشد و اگر دارو نتواند                         

رم چنانكه ياد كردم به باب ذات الجنب چون نرم كشت آنگاه اين دارو بكار دارد               خوردن شكم آرد به تنقيه ن     
اندر آشام باقلي و كتيرا و دانه بِه كرده باشد و اگر سرطان يابي با اين چيزها نيز و اگر نيابي پايجه بزغاله                         

 بسيارست و گرمي    تروبدين آشام برفكن سه دِرمسنگ روغن كدوي شيرين و اگر داني كه اندر سينه تريها               
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كم شدست آنگاه آشامي كن از آرد كرينج به آب سبوس و انگبين سفيد بجوشان تا تمام شود و اگر بانگ                       
گرفته باشد و سينه خشك باشد بده آب تخم لسان الحمل ده دِرمسنگ با دو دِرمسنگ روغن تخم خربزه و                 

الحمل بكوبي و آب از او بكشي و ده درم          روغن تخم كدو و يك دِرمسنگ روغن بنفشه و اگر برگ لسان              
 ك آب  اين آشام بامداد بكاه بايد و از پس به دو ساعت كش             ويز  د ن  شاي يهدبا اين روغنها ب   گ  سن  }337{

خورد با بنفشه پرورده به شكر و روغن بادام شيرين و شبĤنگاه اسبغول خورد و صمغ عربي و گِل اَرمني                        
گِل اَرمني نافع است بكار ريش شش خشك كند تري ها و گوشت برآرد              چنانكه مقليائا باشد با شراب بِه و        

 گِل اَرمني و     دِرمسنگ يد از اين قرص بايد صفت قرص كل مختوم بگيرد كل مختوم سه             رآون ب خ  رباز اگ 
نشاسته و گل سرخ از هر يكي چهار دِرمسنگ كهربا و مورد دانه از هر يكي شش دِرمسنگ تخت با برگ و   

ته از هر يكي ده دِرمسنگ بسد و كتيرا و طباشير و شادنه از هر يكي پنج دِرمسنگ صمغ                       سرطان سوخ 
عربي و صمغ بادام و رب السوس از هر يكي ده دِرمسنگ جمله اين همه داروها پانزده باشد بكوبد و ببيزد                      

 يا به آب باران جمع كند و با آب باران جمع كند يا به آب گل تازه يا به آب با برگ و اين قرص را باب خيار
يا به آب خيار بادرنگ و در غذا با برگ دارد با كدو پخته باشد يا نرسك سرخ بي پوست يا برگ اسبغول                          
بخاري يعني لسان الحمل و آب باران خورد به جاي آب يا با آن آب كه بوي فرغار سكرده باشد صمغ                          

ا برگ گل تر كرده باشد كه ما شراب گل كوبيم و            عربي و گِل اَرمني و طباشير و جالب نيك باشد نيز كه ب            
دايم به دهان بدارد گِل اَرمني و صمغ عربي و به سينه برنهد اين قير و طي كه از روغن گل كرده باشد و                          

و بسيار باشد   ك باشد   خش  }338{آب برگ با پرك نيك باشد و آب عصاالراعي نيك باشد و اگر سرفة                  
ارد لعوق باقلي خام منبوت بي پوست پانزده دِرمسنگ نشاسته و صمغ عربي            بگيرد از اين لعوق و به دهان بد       

ست دِرمسنگ تخم خطمي ده دِرمسنگ خشخاش سفيد،        يس ب لسورب ا   و كتيرا از هر يكي پنج دِرمسنگ      
ده دِرمسنگ بادام شيرين سفيد كرده، بيست دِرمسنگ دانة بِه، ده دِرمسنگ تخم خيار و تخم كدو                         

ست از هر يكي پنج دِرمسنگ تخم خربزه ده دِرمسنگ مويز بي دانه با روغن بادام يا روغن بنفشه                      بي پو
چون مرهم    مع كند كوفته و پخته با مويز و اين روغن پخته بكوبد تا              ج جمله اين داروها سيزده باشد همه     

 . شود و آنگاه انگبين به اندازه با او يار كند تا لعوق گردد و بكار دارد
 اگر از پس نزله باشد دياقودا بكار دارد آنكه مبتاليان به سل را شايد صفت دياقودا بگيرد تخم                      و

خشخاش سفيد بيست چهار دِرمسنگ تخم خشخاش سياه هژده دِرمسنگ بيخ سوس نيم كوفته سي و                    
غ عربي شش   شش دِرمسنگ دانه بِه و تخم خطمي از هر يكي هژده دِرمسنگ كتيرا دوازده دِرمسنگ صم                

دِرمسنگ اين همه را با هفت سطل آب فرغار كند و اين آب باران بايد يك شب و يك روز آنگاه بجوشاند                       
تا به نيمه باز آيد و روشن كند و بر وي افكند يك رطل ميپخته و يك سطل انگبين و ده ستير قند و ده                            

كار دارد بامداد يك ستير با آب كشك و          ستير لعاب اسبغول و بجوشاند تا به قوام انگبين گردد و آنگاه ب              
شبĤنگاه يك ستير تنها و دايم به دهان دارد اين حب صفت وي بگيرد تخم با برگ پنج دِرمسنگ صمغ و                       



 174/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }339{كتيرا از هر يكي سه دِرمسنگ تخم خيار بي پوست چهار دِرمسنگ تخم كدو و دانة بِه پاك كرده                     
پنج دِرمسنگ اين همه را بكوبد و جمع كند به لعاب اسبغول يا به               ر يكي هفت دِرمسنگ رب السوس        ه از

لو به اين طبيخ    گاز     برآيد راولعاب دانة بِه و حب كند چند لوبيا و دايم به دهن بدارد و اگر به اين اَخالط دش                  
 شمار سقبستان پنجاه شمار انجير بستي پنجاه شمار بر              ب سي زوفا درمان كند طبيخ زوفا بگيرد عنا         

اوشان پنج دِرمسنگ بيخ سوس نيم كوفته پنج دِرمسنگ مويز بي دانه بيست ِدرمسنگ اين همه را                      سي
بخورد هر روزي چهل دِرمسنگ با ده     و  كند    نشبجوشاند با چهار سطل آب تا به يك سطل باز آيد آنگاه رو            

قند سفيد و دايم انار شيرين         غذا سبوساب دارد يا رشته كند به روغن بادام و               ودِرمسنگ بنفشه پرورده    
بمكد و اگر غر و شكر بمكد بهتر باشد و انجير تازه با روغن خورد نيك آيد و از همه بهتر اصحاب سل را                          
شير باشد كه از پستان بخورند و از همه شيرها شير زنان بهتر باشد و غذا اين زن جوجه دارد و كشك و                          

 نخورد شير زنان شير خر خورد و اين شير قوي بايد كه باشد              كدو و اسفناج و نرسك چنانكه ياد كردم و اگر         
و معتدل و پاك و شير بز نيز شايد و گرم بايد كه خورد و بسيار نخورد تا اندر معده ترش نشود و با جالب                           
خورد و گفته بودم كه مردمان روم به كوه روند و شير آنجا خورند اگر تو بفرمايي تا آنكس را برند با كوهي                        

جا نبات باشد و داروها كه خران بخورند خوب آيد نيز و اگر شير به لعوق بخورد چنانكه ياد كردم بهتر                     كه آن 
وق كلم بايد كه با شير      لعا  ي}340{آيد و اگر اين بلغَم و ريم مانندة سريشم ماهي گردد آنگاه لعوق عنصل              

 و بجوشاند تا آب كلم       سه سطل انگبين پاك يك سطل هر دو جمع كند           كلمخورد صفت لعوق كلم آب      
برود و انگبين بماند و باز بگيرد حب البان مقشر دو دِرمسنگ بكوبد و با انگبين جوشانيده يار كند و بخورد                      

خر خورد و به باب تنگي نفس چيزها ياد كردم كه آن را                شيربا  عوق  ل  ناز او هرروزي پنج دِرمسنگ و اي       
دن باشد و درمان ذات الجنب و ذات الريه همه نزديك باشد            جا نگاه كن و درمان سل كريم برآم         د آن شاي

اكنون ريم بر آمدن را چيزي كوبم بهتر از طبيخ زوفا و ماالعسل و پيوسته به دهان بدارد بادام و غدا آشامي                      
لو روغن بابونه و اگر ريم به په        شير دايم و بر سينه بمالد لعاب تخم كتان و لعاب حلبه با            و  خود  ن  ددارد با آر  

 .اكنون از اين باب آنچه واجب آمد گفتم به درمان بيماريهاي قلب مشغول شوم. كند به بايد كافيدن
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 }340{) باب علل القلب(علل قلب و درمان آن درباره :  101 باب
  سومي سه گونه بيماري افتد هم چنانكه اندامهاي ديگر را يكي سوءالمزاج و ديگر آماس و سده و                 ا   ر دل

341{تِصال چون جراحات و باشد كه با بيماري اندامي ديگر او بيمار گردد به مشاركت چون بيماري مغز                      تَفَرُّقِ اِ 
 بيماري معده و از اين بيماريها كه قلب را آيد                 اي كبد    مارييب  ركت كه به ميان آنها است يا         شاه آن م   ب}

فتد دراز  ، قلب ا  كه بر برده  آماس سرد   د و   تفرق االتصال همان ساعت بكشد و آماس گرم همان ساعت نيز بكش            
آن بيماريها كه باشند چون سوءالمزاج باشد كه محكم نگشته باشد و ضعيفي قلب كه از                 و اما   .  بكشد و آخر بكشد   

ود و خفقان گرم و سرد و عشي و نشان آن كه از اين باب كشنده باشد آن باشد كه نبض ساقط                       نبنده  شك  كبد افتد 
د و روي زرد گردد مفاجا از پس آنكه سرخ بوده باشد و مفاجا غشي افتد و دير                   هبوگردد از پس آنكه مختلف باشد       

 از آن چيزها كه     هك باشد   و آن ا  نبدارد آن غشي و خون گشادن بي سبب و اما آنچه از اين باب درمان بديرد نشا                  
كه  باشد    آن من ياد كردم آنجا چيزي نبود و از اين يكي گرمي قلب باشد كه محكم نگشته باشد و عالمات او                       

نبض عظيم باشد و سريع و متواتر باشد و سوختن سينه بسيار باشد و تب پيوسته و درمان او دوغ تازه باشد و شراب                        
نگ و قرص كافوري صفت قرص كافوري زرك كوفته و پخته ده             رداترشه ترنج و شراب سيب ترش و آب خيار ب          

طباشير ده دِرمسنگ صندل سفيد دو         سه دِرمسنگ  دِرمسنگ تخم كسني و تخم كوك و تخم با برگ از هر يكي             
دِرمسنگ گل ده دِرمسنگ تخم خيار پخته ده دِرمسنگ كافور يك دِرمسنگ بكوبد و قرص كند از دو دِرمسنگ                      

اب ترنج يا دوغ تازه و بر قلب نهد صندل و گالب و كافور               شره  ب}342{رص باشد    ق به لعاب اسبغول شربتي يك    
و اما مزاج سرد چون قوي نگشته باشد عالمات او آن باشد            .  ك دارد ي خن بيخ و دايم آب سرد خورد و جا       سرد كرده   

به  و   سيارب  هكه رنگ روي برود و نبض سغير گردد و متفاوت و انسان كاهل گردد درمان او شراب قوي باشد ن                       
دارچيني و قرنفل و برگ مورد از همه        ينه اندر مالد روغن ناردين و ضماد كند به سنبل و قسط و ابهل و سعد و                   س
ر بگيرد و بكوبد و به شراب قوي و آب بِه و سيب تر كند و بر قلب نهد و غذا بچه كبوتر دارد و چكاوك و كند                             براب

و اما  سوءالمزاج چون خشك باشد و محكم          .  ر بود ابسيفل   قرن وليه خشك كه با دارچيني و فلفل          ق  و انشك بري 
ير باشد و متواتر و درمان او آب كشك         ض صغ ن باشد كه تن الغر گردد نه سخت الغر و نب          نگشته باشد نشان او آ    

و روغن بادام باشد و شكر اگر تب دارد و اگر تب ندارد شير و شكر چنانكه ياد كردم به باب بيس الريه و از پس                              
و موم مصفا دايم بر سينه      به آبزن اندر آيد و به جمله درمان او درمان دق باشد و روغن بنفشه                 ك  ب كش آ  نخورد

 و روغن بادام برافكند بر اندكي شراب و بخورد پنج دِرمسنگ روغن و ده دِرمسنگ شراب                 فبمالد و بر ميان دو كتي     
343{و اما سوءالمزاج تر را نشان آن باشد كه نبض لين گردد .  و از رنج حذر كند و غذا كدو و كشك دارد و اسفناج            

و اما  .  كردن را  درمان   اد كنم و بيشتر كشنده باشد و به سكته و فالج و درنگ ندهد                ن كم باشد ولكن ي     ايو    }
ضعيفي قلب و قوت قلب كه ضعيف گردد يا غشي آرد يا خفقان اگر خفقان آرد يا گرم باشد يا سرد و عالمات                            

فتد و باشد كه    ود قلب بطبد و سست شود انسان و از پاي بي           بع ن سريخفقان سرد آن باشد كه گرمي نبود و نبض           
مثروديطوس و اين دارو نيز منفعت كند صفت         جون  غشي افتد از پس خفقان و درمان او دواءالمسلك باشد و مع             

وي مصطكي و دارچيني و قرنفل و داربلبل و سيسنبر و بلنكمشك و بادرو خشك و بادرنج بويه و ساده هندي و                         
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با و مرواريد تا سفته و طباشير از هر يكي نيم              خردل از هر يكي يك دِرمسنگ به سد و كهر            و  خشك    زيگشن
نگ اين همه را جمع كند كوفته و پخته و به آن انگبين كه از هليلة پرورده آمده                     سدِرمسنگ مشك تبتي دانگ     

، باشد بياميزد و اگر اين اگبين نيابد يك كف امله و يك كف هليله سياه هر دو بجوشاند با آب تا قوت گيرد نيك                          
 اين داروها را با او جمع        آنگاه از اين آب چهار بهره و انگبين يك بهره بجوشاند تا آب برود و انگبين بماند               بگيرد  ز  با

 روغن بان   ون چ ويهره انگبين و بمالد بر سينه روغنهاي گرم خوش ب            ب يكو  كند چنانكه يك بهره دارو باشد        
د و لهو بيفزايد و هر جامه اي كه بپوشد به            عنبر و عود خام و شراب بيفزاي        وشك  ز م ند ا ك  رغالية مشكين و بخو   

 و شراب ريحاني و خاية نيمبرشت و از           رددا  }344{ا گوشت آبه      وغذ  مشك آلوده پوشد به خاصه جامه خواب       
او  و درمان    واترتم  و اما خفقان گرم با سوختن و تب باشد و نبض سريع باشد و              .  جماع حذر كند و از رنج حذر كند       

شب ر و   زاج گرم را ياد كردم و بكار دارد اين دارو صفته بسد و كهربا و مرواريد و لسانالثو                    همان باشد كه سوءالم   
يماني و گِل اَرمني از هر يكي يك مثقال پلنگ مشك نيم مثقال شكر سفيد هفت مثقال كافور دانگنيم اين همه را                      

ا باشد و عالمات او آن باشد كه با         د و باشد كه خفقان از سود      سر آب   اجمع كند به انگبين شربتي يك مثقال باشد ب        
و باز درمان غشي آن باشد      .  به باب ماليخوليا ياد كردم      او وسواس باشد و اندر انديشة محال و درمان او آن باشد كه            

كه گالب سرد كرده بر روي او زني و موي كشيدن و تن ماليدن و مشك اندر بيني دميدن و اطراف ماليدن و                            
نا و كباب پيش آوردن و بجنبانند آن را و دواءالمسك را بگدازند به گالب و به ستم                    طعامهاي بوي ناك چون كرد    

به گلو فرو كنند و فرو ريزند به سر و روي كه او؟؟ و اگر با آب سيب گدازند بهتر باشد و كمك را با سيكي ريحاني                           
فرو كند و چون به هوش باز       قوي بگدازند تا چون آردها له گردد و آب سيب و آب گوشت بر او افكند و به گلوش                     

                                                                                .      آيد بنگرند كه سبب كدام اندام بودست همان اندام را درمان كنند
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 }345{) باب علل المعده(علل معده و عالجش درباره :  102 باب
 اندامها نبايستي ولكن از بهر آنكه آنچه حيوان را          ت آن را    يوان بيافتي آنچه آن را بايستي چون نبا         ح گرا 

كه حاجتست از قبل اين سبب اندامهاي غذا         ر باشد   دامق و   هگون  د  از غذا بايد كه به كميت و كيفيت بدان           ياب  يم
ايست تا آنچه حاجت او است تمام شود و نخستين اندام از اندامهاي غذا معده است و معده را دو كار باشد يكي                          ب

و م ا و نا سوراشتها و ديگر گواريدن  غذا و معده به دو قسم است يكي از برسو نام او فم المعده و ديگر از ف                              
قمرالمعده را باشد بيشتر و پديد آمده است كه آن           آرزوي  غذا فم المعده راست و هشم  غذا و استمرا               .  رالمعدهمق

ود يا لختي رود يا فعل او بد گردد و سبب آن يا                كه ر اندام كه فعلي را آمده است چون فعل او برود يا بك بار                 
 .سوءالمزاج باشد يا سوء الهيئة يا تفرق االتصال

ام به  آرو  ،   گرمي كند و سوزش      سوي گرمي نشان او آن باشد كه تشنگي كند صعب و               ددگر ب عدهممزاج    رگا
346{ اروغ آيد تلخ آيد       اگر چيزهاي خنك يابد به فعل و به قوت و چيزها گرم به فعل و به قوت زيان داردش و                    

 با  سوءالمزاجن  ايكه   و باشد    ود يا چون ماهي گنده شود يا چون كند خاية تباه شده يا چون كند غريفج                  د ونچ}
ه منش بگردد و اگر قي كند تلخ برآيد و زرد و اشتها كم گردد و شهوت آب افزون                    مايه باشد و نشان او آن باشد ك       
وزان يا سخت گردد و دهان خشك باشد و درشت و بد كه زبان زرد گردد يا                    و س  باشد و شكم چون بيايد زرد آيد      

اشد و درمان اين    ب مطبقه آيد اگر دموي باشد يا غب آيد اگر صفرائي ب           ش باشد ت  ب بي بس  سرخ مفرط يا سياه و اگر     
ب حر آ سوءالمزاج اگر بي مايه باشد آن شب به وقت خواب لعاب اسبغول خورد با روغن بادام و شكر و به وقت س                       

انه كدو   د  مغز و  دكشك خورد و روغن بادام و شكر و بامداد روغن تازه خورد با اين قرص صفته طباشير و صندل زر                   
با برگ از هر يكي پنج دِرمسنگ گل سرخ خشك هفت دِرمسنگ             شيرين و مغز تخم خيار و خيار بادرنگ و تخم            

 چهار دِرمسنگ جمله اين داروها      گِل اَرمني كافور يك درم يك دِرمسنگ گوشت زرك يا عصاره او شش دِرمسنگ             
به ده باشد بكوبد و جمع كند و قرص كند به آب با برگ يا آب كدو و بخورد و از او دو دِرمسنگ يا يك مثقال                               

اندازه حال با دوغ با شراب غوره يا با شراب ترشه ترنج يا با شراب ريواج و بر معده ضماد كند از رنده پوست كدو و                           
بس اگر سوءالمزاج با مايه باشد اگر       .  با برگ و صندل و كافور و اگر دم كوتاه كند اين ضماد بر معده نهد و بر سينه                  

         فرا باشد قي كند به سكنجبين و آب كشك از پس آنكه ماهي تازه                خون باشد مايه رگ باسليق بگشايد و اگر ص
درست آنگاه داروي مسهل خورد     ه ان چه گوسفند و اگر به اين قي نياند بدان كه مايه به قعر معد              پاا  ي}347{خورد  

 و حب    كند كوفته با سكنجبين    ع جم  را ر دو ه  نبر اين صفت او هليله زرد دو دِرمسنگ ياره فيقرا يك دِرمسنگ اي             
كند و باز بگيرد خرما هندو بيست دِرمسنگ شاهتره هفت دِرمسنگ اَفسنتين رومي دو دِرمسنگ آلو بستي ده                        

رد ده دِرمسنگ اين همه را بجوشاند به سه قدح آب تا به يك قدح باز آيد و                   ي دا بشمار مويز بي دانه كه ادكي ترش     
 تا شكم از آن مايه پاك شود اگر به يك بار بس نبود به چند بار                  اب دمادم او بخورد   شراين    و  آنگاه آن حب بخورد   

يد آنگاه رگ باسليق    آبخورد از پس يك ديگر و اگر داني كه همه تن برست از اين مايه و از كبد سوي معده همي                       
هليله زرد سوده و دان سنگي سقمونيا يا نيم دان سنگ به مقدار قوت بيمار و دانگ سنگ نمك هندو و ده                              

رمسنگ شكر و باز آن درمان سوءالمزاج گرم بي مايه كند كه ياد كردم و بكار دارد و غذا ناربا و عوربا دارد به                             دِ
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جوجه مرغ خانگي كه آن را خاصيتست به نشاندن گرمي معده و شراب سكنجبين شكري دارد و آب انار ترش و                        
 .شراب آلو

ي اندكي بد و مزه دهان ترش باشد و اگر           شكخ  كهآن باشد     شان وي ناين سوءالمزاج سرد باشد       رگا  و
يه ي ما آروغ برآيد ترش بر آيد و اگر  غذا خورد نگوارد و باد و قراقر افكند به شكم و اشتها بيفزايد اگر سوءالمزاج ب                        

او آن باشد كه هر روزي يك دِرمسنگ ترياق فاروق بخورد با شراب كهن يا يك دِرمسنگ                         درمان   }348{
به يا فنداديقون يا معجون اميروسيا يا اثاناسيا يا مثروديطوس يا علك رومي و سنبل و اذخر اين همه                     مي اا ت ينيسكز

ن و گل انگبين به انگبين و علك رومي و          شيريرا بجوشاند و آب ببااليد و معجون دنيد مشك طلخ و دنيد مشك               
ين سوءالمزاج با مايه باشد شكم پاك بايد        ر ا اگك و   لع  عود خام گُلَنگَبين ده دِرمسنگ عود دانك سنگ و دو دانگ          

كردن بقي چنانكه ياد كردم به باب داءالثَعلَب و باز حب اصطمخيقون خورد يا حب مصطكي و صبر يا حب افاويه و                      
ابادين بسر سرابيون يابد و باز از پس شكم پاك كردن بخورد ماءاالصول با روغن بيد انجير                  رنسخت اين چيزها بك   

اين باشد بگيرد بيخ كرفس و بيخ رازيانه و تخم كرفس و تخم رازيانه و انيسون و ادخر و بيخ                       صفت ماءاالصول   
كَبر و گل سرخ و سنبل و بيخ سوس و مويز از هر يكي به مقدار حاجت بجوشاند و صافي كند آنگاه دو دِرمسنگ                          

بادام تلخ و شيرين برآميزد و        وغند ر نبو  ريجن ا يدب}349{روغن بيد انجير به او برافكند و بخورد به ناشتا اگر روغن             
هم به اين مقدار بخورد يا معجون امير وسيا از معجون يك دِرمسنگ و اگر بتواند اين معجون ديگر بياميزد صفت                      

 سه دِرمسنگ زفوده خشك و عنبر تركي به باغها باشد و عود خام از هر                    يكي وي مصطكي و قرص كل از هر       
شربتي دو دِرمسنگ باشد با ميبيه يا شراب كهن و زنجبيل پرورده و گوارش                د  آميز  رب و   يكي دو دِرمسنگ بكوبد   

 و  كزيره و طريفل بزرگ و معجون خبثي و شراب خبثي نيز نيك آيد و غذا چكاوك دارد و بچه كبوتر و كند ش                         
 سنبل و مصطكي و     آب نخود به روغن و شراب خنديقون و شراب كهن و ماالعسل با افاويه و ضماد كند بر معده                    

كندرو و به سبايه و كوزبوا و مشك و عنبر تر كرده به روغن بان و آنچه به اين ماند و اما سوءالمزاج تر را درمان                             
 .استسقا باشد و سوءالمزاج خشك را درمان دق
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 }349{) في اورام المعده(رام المعده درباره او:  103 باب
ن آماسها هم سرد باشند و      او و اي  }350{ا باز دارند آن را از فعل         ا آماسها افتد و آن آماسه     رده  كه مع انبد

اگر گرم باشد نشان او آن باشد كه آماس پديد باشد به لمس كردن، و با گرمي و تشنگي صعب و تب                          .  هم گرم 
ا  آب كشك بايد ب    ا غذ وق باشد   يلسي كردن پيوسته باشد و درمان آن فصد با         و ق  مطبقه به نيرو باشد و اشتها برود      

آب انار و از اول كار جهد بايد كردن تا تب كم شود بدان درمان كه سوءالمزاج گرم بي مايه را گفتم و باز شكم آرد                           
و ده دِرمسنگ   اند  به آب كاسني و خيارشنبر كاسني يك بند بكوبد و آب بكشد و كفك بردارد از پس آنكه بجوش                    

صيت است كه   خاا   ر د و بخورد تا شكم بيارد و بدانكه آب كاسني          و ببااليد و صافي كن     دبرافكن  بشيزة خيارشنبر به او   
چون با خيارشنبر جمع شود آماسها كبد را و آن معده را بنشاند و همه شراب سكنجبين دارد تا فرو شكند مايه را به                        

روهاي روهاي محلل و دا   اه د آنك بي   ندركه بيماريها معده را تحليل نتواني ك       بدانقوت سركه و تشنگي بنشاند و        
قابض يار كني و تا به غايت هفت روز آب انگور كرك دهي و آب تلخه جوشانيده و كفك برداشته با روغن بادام و                         

ب كرفس يك   كي آ شكر هر روزي به ناشتا يك قدح و باز از پس يك هفته بيفزايي بر او اندكي آب رازيانه و اند                      
ه درمان كني و اگر گرمي به جاي باشد نگر تا آب رازيانه             ا چهارده روز بر اين گون     ت  لقدح با نيم دِرمسنگ قرص گ     

ا آب كشك با    زهرو  }351{و كرفس ندهي همان آب انگور كرك و آب كاسني بس باشد با قرص گل و به اين                     
 ين غذا بدان هفت روز پيشين ماش سفيد ك        هي و سكنجبين دهي و بدان هفت روز پيشين آب كشك با آب انار د             

يا دخنج به روغن بافام و به اين هفت روز ديگر غذا ماش كني با چغندر يا برگ او و اندكي                       ا اسفناج   بشر   مق يعني
سركه و شكر با او بكار بري و بدان هفته اول آب با گالب خورد و انار ترش شيرين و به اين هفته ديگر آب با                               

كافور به هفته اول و باز به هفتة        ل و گالب و     ندهد ص ن  هه آنگاه كه نُضج افتاده باشد و بر معد         خاص سكنجبين خورد 
ديگراندكي اَفسنتين رومي بيفزايد و سنبل و بر همين گونه درمان كني تا تمام سه هفته و اگر آب انگور كرك                          

وفته خام با زفوده خشك و روغن       كنيابي آب كاسني باشد بدل او به چهار روز اول آب انار دهي و آب سيب و بِه                     
كم گردد باز تا تمامي يك هفته قرص طباشير ملين چند نيم دِرمسنگ بيفزايي با اين آبها                  بادام و شكر تا قي كند       

قرص طباشير گل شش دِرمسنگ طباشير و كتيرا و صمغ از هر يكي چهار دِرمسنگ تخم خيار و تخم خيار                           
و دِرمسنگ   د نفراعزت دِرمسنگ   هش  }352{بادرنگ و تخم كدو مقشر و تخم با برگ و بيخ سوس از هر يكي                  

نشاسته سه دِرمسنگ كافور يك دِرمسنگ اين همه را جمع كند به لعاب اسبغول شربتي دو دِرمسنگ تبهاي تُند را                    
از و اما انيجا نيم دِرمسنگ بس باشد و باز به هفته ديگر اين قرص را با گُلَنگَبين جمع كند از اين قرص يك درم و                          

رازيانه و شكر بخورد باز به هفتة ديگر از اين قرص              ي و اسنيخ ك ب  بس وي يك قدح آ     يك ستير و از پ     گُلَنگَبين
بخورد نسخت وي كل شش دِرمسنگ سنبل و بيخ سوس از هر يكي چهار دِرمسنگ اِكليلُ الملِك و فقاح بابونه و                      

وبد و قرص كند به      همه را بك  اين  ادخر از هر يكي سه دِرمسنگ مصطكي و كهرباي از هر يكي دو دِرمسنگ                   
ال باشد به آب كاسني و رازيانه و شكر بخورد يا با گُلَنگَبين جمع كند از گُلَنگَبين ده                         ثقيك م   يتگالب شرب 

دِرمسنگ و از قرص يك مثقال و از پس وي بخورد آب كاسني و رازيانه و اگر رازيانه و كاسني نيابد بيخ آنها                             
مان دارد كه ياد كردم و ببايد دانست كه درمان اين بيماري دشوار باشد و                ذا ه غبگيرد و بجوشاند و آب بكار برد و         
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نگاه بايد داشتن تا آماس سخت نشود و اگر به اين رازيانه و كاسني خيارشنبر برافكند بهر شربتي سه دِرمسنگ به                      
مان او و طبيخ بزور و      غايت صواب آيد و اگر آب رازيانه و كاسني مصعد باشد بهتر باشد اينك به اين گونه باشد در                   

اصول از كرابادين حنين نيك آيد با گُلَنگَبين بخورد باز اگر آماس سختي گيرد آنگاه اين ضماد بكار داري صفت                       
 را باب را سن بجوشاني و آنگاه        ديهن  }353{وي بگير موم و مصفي و روغن ناردين اگر بيابي و آگر نيابي سنبل               

و افكني  ابر   و    كني يفارود و روغن بماند و آنگاه آن روغن ص          آب ب  تا   بدان آب روغن گل برافكني و بجوشاني       
مصطكي سوده و گرم بايد روغن تا مصطكي بگدازد و باز بگيرد قرنفل و ادخر و سليخه و مر و قسط تلخ و حب                           

و باشد  بلسان و عود بلسان و دارچيني از هر يكي برابر هر ده دِرمسنگي از اين روغن يك دِرمسنگ از اين دار                         
اردين موم مصفي روغن ده دِرمسنگ باشد و موم دو              ن روغن  لدد تا قوت وي بگيرد و باز بكار برد ب            وشانبج

دِرمسنگ هر دو را بگدازي و باز بر وي افكني مصطكي و صبر از هبر يكي يك دِرمسنگ و بكار داري و ضمادها                        
لغوريوش و ضماد صندلين و نسخت اين       فلُ الملِك و باز ضماد     كردند متقدمان و بكرابادين ياد كردند اول ضماد اِكلي        

ضمادها بكرابادين بسر سرابيون يابي و غذا كلم داري و سبوساب با قند و اگر ماء االصول خورد با روغن بادام                          
 .شيرين نيك آيد

 كردم خود   كه اين آماس يا تحليل پذيرد يا ريم كند يا سخت شود اگر تحليل پذيرد به اين كه ياد                    نادب  و
ده از پس خوردن ترشي و از پس خوردن          عد م  كن  درد ه باشد كه ريم كند و عالمات وي آن باشد ك           آننيكو و اِالّ    

بقي خون و ريم بر آيد و اگر فرود آيد با خون فرود آيد و ريم و ميان دو كفت دايم                       د  كني  زنجبيل و بليل و اگر ق     
ب گالو    }354{كه ماءالعسل خورد    ن باشد   ايم درد كند و درمان او آ      درد كند و برابر سينه درد كند و از زير ناف د           

باز از پس دو ساعت اين دارو را بخورد صفته علك شاخ و خون شاوشان از هر يكي پنج                            و و ك ش تا ريم پا  
يد دِرمسنگ گل سرخ و گُلنار و كهربا از هر يكي دو دِرمسنگ گِل اَرمني سه دِرمسنگ اين همه را بكوبد و بسا                         

 . شراب سيبياشربتي دو دِرمسنگ باشد با شراب بِه 
و آن باشد كه آماس نرم گردد و تب بنشيند و گرمي كم گردد و          اان   نش نكند  فوآماس ريم گيرد و ز      رگا  و

ن عالمت ديدي بدانكه ريم گرد ولكن همي نتواند گشادن و اگر مي نتواني گشادن كه روان شودي اكنون                    اين  چو
و   ب كلم آ  وآب گرم و لعاب تخم كتان و تخم مروه          م و   زي كه روان كند شير تازه بايد دادن دماد        حاجت آيد به چي   

ايد افشاردن به دست آگر بيمار را لرزه گيرد بدانكه ريم بيرون آمد و اگر به اين كه ياد كردم روان نشود اكنون                          بب
 م به آيد گالب بايد دادن و ماءالعسل تا ري        خردل بايد دادن و انگبين و باز آب گرم و شير دمادم چون ريم بيرون                  

كار دارد تا بهترشود و اگرسخت شود برنهد بر او اين ضماد صفته                ب دارو  نياسهال بيرون آيد و پاك شود آنگاه ا        
تخم كلم و بادام تلخ و اشق و مقل و ميعه تر و مر و سنبل و مصطكي و ادخر و سعد اين شلمها بگدازند بسيكي و                            

 و  لبهود ح بن  آماس كهن ن  چو،   نرم شود صفت ضمادي ديگر     ااو افكند و ضماد كند و برآماس نهد ت         آن داروها بر    
 سنبل و سعد قصب       دِرمسنگ نج پ كي از هر يكي    صط م و}355{خم كتان و شبت خشك و خطمي و بابونه          ت

اين همه را جمع كند و       الذريره و ادخر از هر يكي دو دِرمسنگ موم سه دِرمسنگ روغن بابونه پانزده دِرمسنگ                   
فته بگيرد تخم كتان و حلبه و        صند  ر ك  ديگ دامه اين نرم نشود ونگدازد آنگاه اين ض        گر ب ضماد كند تا نرم گردد ا     

تخم كلم و حب به لسان و از هر يكي ده دِرمسنگ قردمانا و ايرسا و بادام تلخ و قسط تلخ و مر و سنبل و سعد از                             
ت دِرمسنگ مصطكي سه دِرمسنگ ميعه تر و اشق سه سه دِرمسنگ روغن بابونه               هر يكي پنج دِرمسنگ مقل هف     
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 بيرزد از هر يكي سه دِرمسنگ شراب بيست دِرمسنگ اين همه را جمع كند و                 وه اردك   يب  بيست دِرمسنگ موم و   
بادين بسر سرابيون   ضماد كند برآماس تا بگدازد يا ريم كند و به اين روزكار بخورد قرص مقل و نسخت وي بكرا                    

و باشد كه آماس بلغَمي باشد عالمت او آن باشد كه تب بلغَمي باشد و آب دهان بسيار باشد و آرزوي  غذا كم                        .  يابد
باشد و آماس شكم و انتفاخ او و آماس نرم را درمان گُلَنگَبين باشد و مصطكيو قرص  گل بزرگ و اگر بهتر نشود و                         

. د كند بر معده ضماد اِكليلُ الملِك و غذا نخود آب دارد و آب با سكنجبين عسلي خورد                 اِالّ نقيع الصبر خورد و ضما     
{اينك بر اين گونه باشد درمان آماس معده و بيماريهاي معده از اين گونه باشند و باز اندر معده بيماريهاي ديگر                        

هاي خاص اينست آن را يكي        خاص تر كه سوءالمزاج و آماس و ريس هر اندامي را باشد و بيماري                  باشند }356
ش كشتن و غثي و قي و غشي و سكيده    و من سوءالهضم و ديگر ذهاب الشهوة و سومي شهوة الكلبية وجوع البقري            

 .تعالي... رد معده و نفخه و هيضه آروغ و اسهال و من يك به يك ياد كنم ان شاءاد و البگي غنشتو 
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 }356{) عراض يقع في المعدهفي اَ(يقع في المعده درباره اَعراض :  104 باب
ي از سوءالمزاج معده باشد و      يكع باشد    نو ر دو باز بطالن شهوت آغاز كنيم بدانكه نقصان اشتها          ت  خسن 

عالمات و درمان او     باشد   يهماآن يا گرم باشد و عالمات وي گفته ام به باب سوءالمزاج گرم و درمان گفتم و اگر با                    
 باشد و عالمات و درمان او گفتم و اگر با مايه باشد عالمات و درمان او نيز گفتم و                     نيز گفته ام يا از سوءالمزاج سرد     

ز فساد مزاج باشد و اين با مايه باشد و بي مايه باشد تا آن فساد مزاج بهتر نشود اين بيماري                         اشتها ا اگر نقصان   
المزاج اَخالط غليظ باشد چاره     اكنون اگر سبب اين سوء    .  بهترنشود و چون سبب او سوءالمزاج باشد اين عرض باشد         

 بكني پيش از  غذا و بس از  غذا اگر            رند با  چ گبيننا  نبود از قي كردن بترب و آب شبت و كنگرزد و پوره نان و آب              
به اين پاك نشود آنگاه ياره فيقرا دهي و حب انگبين به يك جاي از ياره دو دِرمسنگ و از انگبين چهار دِرمسنگ                        

 مصطكي موافق آيد نيز چند بار بخورد و نيز شايسته باشد حب افاويه چون پاك كرده  ور  صب  }357{و حب   
رده و زيره و شقاقل پرورده و هليله پرورده و گوارش فلفل كه فالفلي               ل پرو جبينوارش ز گآمد شكم آنگاه    

ده ام اينجا تكرار   شراب اَفسنتين باشد و من اين درمان ياد كر        ر  هت ب خوانند و ترنج پرورده بكار دارد و از همه        
اد كردم نكه يچناند بنشا شبمي افتد و اگر اين مواد صفرائي باشد از اول بدان داروها درمان بايد كردن كه ت

به باب سوءالمزاج حار و باز شكم بايد آورد به طبيخ هليله زرد و شاهتره و تَمر هندي و الو و ترنجبين و                           
 و گل سرخ و بنفشه اين همه را بجوشاند و آب آن صافي كند و به غافث و اَفسنتين و تخم كاسني و رازيانه

اهتره هفت دِرمسنگ اَفسنتين دو دِرمسنگ       شده دِرمسنگ     درآن نمك بسيار برافكند و بخورد هليله ز         
غافث و گل و بنفشه از هر يكي دو دِرمسنگ ترنجبين بيست دِرمسنگ خرما هندو بي دانه بيست دِرمسنگ                  

رازيانه و كاسني از هر يكي دو دِرمسنگ اينك به اين گونه و باز طبيخ سنبل و اَفسنتين و گل و                          تخم  
شاهتره بكار دارد نسخت او بگيرد گل شش دِرمسنگ سنبل سه دِرمسنگ بيخ سوس چهار دردم سنگ                     

يست دِرمسنگ شاهتره   ادخر و انيسون از هر يكي دو دِرمسنگ تريامان سه دِرمسنگ مويز طايفي بي دانه ب               
هفت دِرمسنگ اين همه را بجوشاند و آب صافي كند و ده دِرمسنگ گُلَنگَبين بخورد و باز اين طبيخ از پس 

به اين مقدار يك هفته باز طريفل خرد بكار دارد و من اين همه ياد كردم به                 دادي  بامهر  ورد  بخاو    }358{
غذا بخورد و مصوص       كاسني پرورده به سركه سپس غذا و با         آنگاهو  سوءالمزاج معده و تكرار مي افتند        

رد ر ردابكاكر بي ش و كبك كه به سركه و كرفس باشد و سداب بكار دارد و ناربا و تتري و آب غوره با شكر  
پخته و خام و بدان كه هر چي كني از درمان به اندازه بايد كردن چه اگر مفرط باشد زيان دارد چنانكه                          

و اگر  .  مان به اندازه بايد كردن چه اگر مفرط باشد زيان دارد چنانكه مقصر زيان دارد ناچار               هرچه كني از در   
 و ترياق بزرگ و معجون مثروديطوس و        ناب كه شر به   و  نسوءالمزاج سرد باشد درمان بخنديقون بايد كرد      

 نشان مرگ   گوارش فالفلي و بدانكه بطالن شهوت به همه بيماريها بد باشد و برفتن شكم و كندن شكم                  
 باشد و آن را درمان نبودو نشان اين آن باشد كه چيزي آرزو كند باز چون بچشد بگويد نيكو نيست و نخورد       

 . و همين گويد نيز و آب آرزو نكند از پسياري طوبات يا از حس نايافتن طعم غذا را و اين را درمان نبود
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 }358{) في سوءالعضم(سوءهضم و درمان آن درباره :  105 باب
ش كه هضم  غذا  آنگاه باشد كه معده  غذا را بكوهر خويش گرداند چون نتواند آن هضم تمام                         آگاه با  

زاج معده باشد گرم يا سرد يا تريا خشك يا          ءالم غذا را يكي سو      }359{نبود و اين اسباب كه معده نتواند گردانيدن         
 چون بلغَمي و سودائي و من اين همه ياد كردم و             با مايه يا بي مايه يا آماسها گرم چون خوني و صفرائي و سرد               
ب سوءالهضم آن باشد كه تدبير اين خداوند         ااسباز  ديگر تفرق االتصال يعني ريشها و من همه ياد كردم و ديگر              

 طعامها را ترتيب نگه ندارد و از آنجا سوءالهضم پديد آيد اگر سبب گرم باشد سوءالهضم را                    كهسوءالهضم بد باشد    
ر  غذا تباه شود و به جوهر دخاني رود و تب آرد از جهت آنكه طعامهاش چون تباه شوند كنده كردند اندر                        اين جوه 

سرد باشد  غذا برطبيعت خويش بر بماند و            و از او عفونت پديد آيد و از عفونت تب پديد آيد و اگر سوءالمزاج                هدعم
ذا گرم باشد از او باد خيزد و شكم بر باد گردد و              چون كمتر شود و ترش گردد  غذا و آروغ ترش آرد و اگر اين  غ                 

كار بهتر شود از تري استسقا آيد و از خشكي          ز  اگر سبب خشكي مزاج معده باشد يا تري او درمان دشوار باشد و برو             
و باشد كه بيماري از آماس باشد يا ريش يا هم سوءالمزاج باشد و هم سوء الهيئه چنانكه                     .  ددبول چون مفرط بو   

ه مزاج سرد باشد و به مقدار خرد باشد يا به شكل گرد باشد يا به وضع بيرون تر آمده باشد و نيز باشد كه                            معده ب 
آنجا آماس باشد صلب يا بلغَمي و باشد كه آنجا ريش باشد و باشد كه به معده رطوبات لزج فرو رفته باشد اين                            

كردم مگر مقدار شكل و وضع كه       د  يا  }360{ همه   اسباب كه من ياد كردم همه آن را از هضم بازدارند و من اين              
 معده باشد به    ناشتم د گر باشد   ان را حيله نبود چه به اول آفرينش آمده باشد و درمان آنكه به وضع بيرون ترآمده                 

كه خرد باشد اندك خوردن  غذا و باره باره خوردن و اما               درمان آن  چيزهاي گرم دارنده چون پوشيدن جامه گرم و        
 . را درمان همان باشد كه خردي آن راگردي آن
ده خورن  زاعده را بيماري نبود از سوءالمزاج يا از سوءالهيئه يا از تفرق االتصال و لكن عيب                 م كه باشد   زين  و

ن و باز از پس او  غذا زود گوارخورد چون آب            برياچنانكه كسي  غذا دير گوار خورد چون شكمبه گوسفند و سر               آيد
ه به شكر و روغن بادام تا آن وقت كه اين  غذا پيشين بگوارد اين طعم                  ودالپ م برشت يا ؟؟كشك يا تخم مرغ ني

وي غذايي خورد كه شكم را نرم كند         از پس     باز دنكسپسين تباه شده باشد يا از پيش غذايي خورد كه شكم سخت             
ديگر تا تباه كنند يك ديگر را يا      سپسين تباه شده باشد يا طهعام مختلف بر آميزد يك بار            اين تا آن پيشين فرود آيد    

غذايي خورد و آن  غذا نگواريده باشد ديگر  غذا خورد يا گوهر غذا بادناك باشد كه شكم بر باد كند و هضم را باز                           
  غذا آب بسيار خورد تا هضم را باز دارد يا حركتي كند از پس  غذا چون جماع يا كاري بار رنج تا                             از پس  يا   دراد

رود آيد يا  غذا بد گوار باشد چون آجارها و كامها و ماهيابه و آبكامه خورد تا  غذا ناگواريده فرود آيد                        غذا ناگواشته ف  
يا  غذا بدگوار باشد كه نگوارد و اين  غذا بد گوار را اگر به مزاج گرم باشد و تباه گردد آروغ دخاني برآيد و اگر به                               

اشد كه اين طلخ شدن و ترش شدن را سبب اَخالط صفرائي             مزاج سرد باشد و تباه شود به سوي ترشي گرايد و ب            
باشد يا بلغَماني و فرق بدان تواني كردن كه  غذا دهي معتدل چنانكه از آرد جو و آرد گندم كرده باشند و آن داروها                         

چيزي آيد و اِالّ سبب     برابر بودند و باز بنگري تا با اين  غذا چيزي ديگرزرد يا بلغَم آرد به اسهال يا نيارد اگر با  غذا                        
كيفيت  غذا باشد يا سوءالمزاج سرد يا گرم بي مايه و اگر نير قي فرمايد گردن بنگرد تا بقي چيزي آيد زرد صفرائي                        
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يا ترش بلغَماي و بدان دليل گيرد و باشد كه  غذا نيكو باشد اِالّ آنكه بسيار باشد و بر معده گران آيد و تباه شود                             
 .ه آيد تا درمان تواند كردنبايد تا نيك دانست

 باشد آماس را درمان كني و اگر        اسآمر  ب گرم باشد به سردي كني و اگر سرد باشد به گرمي و اگ             بس  رگا
و اگر از تب باشد تب را درمان كني و            آرياي  به ج   بيريش باشد ريش را درمان كني و اگر به سو ترتيب باشد ترت            

اگر نفاخ باشد از وي نخورد و اگر از وقت باشد صبركند و تا يك  غذا                     اگر از پسيار خوردن باشد كمتر خورد و           
362{نگوارد ديگر نخورد و اگر مختلف شد هر غذايي نخورد و اگر بسيار مي خورد كمتر خورد و اگر آجاري باشد                       

به افتد هم اندر     از گرما   اگر نخورد و اگر از حركت آمده باشد از حركت و از جماع دور باشد و              ز  ي ني و  زامه اي ا  ك يا  }
نيابد به اين وقت باز اگر از اين همه حذر كند و سود ندارد اكنون به حال حاضره نگاه كني وبه سبب و آنچه ببايد                           

 ديگر بار بگويم مختصر عالمت      وتم   درمان گف  اندرين باب بگويد اگر سبب سردي مزاج باشد عالمات ياد كرده ام و           
 بي سببي ديگر درمان او زنجبيل پرورده باشد و گوارش فالفلي و                 ن شكم گرفتترش گشتن  غذا باشد و ياد          

فنداديقون و سكزينيا و اميروسيا و اثاناسيا و گوارش زيره و گوارش زفوده و تخمها سود داردش چون نانخواه و كر                      
 .اهسيدان كناو يا زيره و شونيز و 

آب باشد و منش بگردد و آب زيان          ن بر كه تري معده باشد و عالمات وي آن باشد كه دايم دها             باشد   و
به ترب و ماهي شور و       باشد   قيو  دارد ولكن اگر بسيار خورد بر تاود و شكم نرم باشد و  غذا زود فرود آيد درمان ا                   

برابر سعتر و شاخ فريژ و زفوده خشك          يكيهر  بكار دارد اين معجون نسخت وي بگيرد نانخواه و كندرو و گُلنار از              
 جمع كند با قند شرتبي چند كوزي به ناشتا و باشد كه معده هم سرد باشد و هم تر و                         بد و از هر يكي نيمه بكو    

ده سبك كرده از    معو    }363{بزرگ و بنجنوش و گوارش خبثي و گوارش بِه نا مسهل از پس آنكه قي كرده باشد                  
كه از گرمي مزاج    و باشد   .  با فلفل و دارچيني يا كلم يا قلية به سركه و آبكامه             شك باشد   ية خ لق  اَخالط بد و غذا   

 گرم مضرت   ويار د و نيز گويم تا كار فراخ شود بر تو نشان وي تشنگي بسيار باشد و از               ه ام  تفمعده افتد درمان آن گ    
 آن باشد كه تشنگي كم      يت و ار عالم ت  ويابد و اشتها نبود درمان آن گفتم و نيز گويم اگر اين معده گرم باشد                   

به سكنجبين و آب گرم و ياره فيقرا بكاردارد و هليله پرورده و اگر                 باشد    قي كردن  باشد و گرمي بسيار درمان او     
هليله سياه كابلي با آمله بكوبد و با مويز جمع كند و بخورد نيك آيد و گُلَنگَبين شكري با طباشيرو گل سرخ بكار                         

 .شراب بِه و غذا ناربا و غوربا و تتري دارد و زركا سك بمم دارد يا قرص طباشير
ي معده از خشكي باشد و اين دشوار باشد خاصه آنگاه كه سرد و خشك باشد و نشان اين           ضعيفكه   باشد   و

تشنگي بسيار اگر گرم حشك باشد آسانتر باشد و درمان آب كشك باشد و               ا   ب دقالغر گشتن باشد و حالي ماننده       
 شير و   ي بد رماليدن و اگر با سرد     خشكي شش ياد كردم و روغن بنفشه اند            به نكهشير و بابزن اندرنشستن چنا     

و باشد  .  انگبين بياميزد و بكار دارد و آب گوشت و سيكي آب گوشت ده ستير و سيكي پنج ستير گرم كند و بخورد                      
نه گوارد  ر  بسيا  و  كه از پس قي كردن بسيار جرم معده ضعيف گردد و عالمت اين آن باشد كه طعم اندكي بگوارد                   

بيروزنوش خوانند و نسخت وي در قرابادين عيسي           و گوارش خبثي باشد كه آن را       ثيخب  }364{و درمان او شراب     
صهار بخت يابي و در قرابادين بسر سرابيون آن بكار داري و بر معده بيندائي اين روغن بگيري روغن شيره و                          

 و بر معده    كني قرنفل و مصطكي و مشك     فو ا ر ا  و ب  ينكبجوشاني با وي قسط و سعد و سنبل سه بار و باز روشن              
بل و سعد و مصطكي و كندرو و ادخر و آب بِه و شراب كهن و بكار داري گوارش عنبري                    ه سن بمالي و ضماد كني ب    
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و دنيدمشك شيرين و گُلَنگَبين با مصطكي و عود خام و گوارش بِه نا مسهل و گوارش عود و گوارش مشك و                          
باب سوءالمزاج گرم معده كه با مايه باشد و درمان او              صفرا باشد و علج او گفته ام به            باشد كه اين ضعيفي از     

غذاهاي ترش باشد چون فسرد و سكبا به گوشت گاو تتري و غوربا و اگر غشي كند نشان آن باشد كه بخمل معده                       
صفرا غوطه خورده است و درمان قي كردن باشد به سكنجبين و آب گرم و خاصه آنگاه كه  غذا بدگوار بگوارد و                         

گوارد يعني گوشت گاو بگوارد و گوشت مرغ نگوارد آنگاه ياره فيقرا بكار دارد بسيار چه ياره آن ماية بر                      زود گوار ن  
دفسيده را از آنجا بيرون آرد به آساني و غذا طفشيل دارد و سكبا و فسرد باشد كه اين ضعيفي معده و ناگواشتن                           

 باشد كه پيش از  غذا به ناشتا معده به سوختن گيرد و              غذا از سودا باشد كه اندر معده گرد آمده باشد و نشان او آن             
باز چون  غذا بخورد آن سوختن برود و با همين طحال بزرگ گشته باشد و قي ترش آيد و سياه كه دندان بستاندار                        

وخ  مطب رابند چون گرسته شود درمان او اسهال باشد به طبيخ افتيمون چند بار و سر                   ك ردد}365{ترشي و معده    
زي و دِرمسنگ افتيمون بسايد و سه        ر رو د و علك رومي صبر يك مثقال و علك يك دِرمسنگ و باز ه               كن  صبر

سنكنجبين برافكند و بخورد به مقدار يك هفته و اگر حاجت آيد برگ زدن باسليق بگشايد و اگر سياه نيايد خون بر                      
رين دارد با شراب ريم آهن و بدانكه هر          شي  و دارد  ندارد و گوارش خوزي بكاردارد و گوارش ريم آهن و غذا چرب            

و باشد كه اين ناگواريدن  غذا       .  ا باشد درمان او دشواربود و نيك جهد بايد كردن تا بهتر شود            دبيمارئي كه سبب سو   
و تا آرزو آمدن را سبب امتال باشد و بر جاي بودن و نا رفتن تا حرارت غريزي را ضعف افتد از كمي حركت و تن                            

وبات بلغَمي درمان او حركت باشد و  غذا كم خوردن و ورزش زيادت كردن بفرمايد تا همه اندامها به                     برگردد از رط  
تا سي دِرمسنگ و      ناشتا بمالند و اگرسامان باشد كوي زند و اندك اندك خون بردارد هر باري از بيست دِرمسنگ                  

ا بشويد و بنگرد تا ليف سودائي       رون  ه خ ند ك اد  بدانبنگرد تا از فصد صفرا پديد آيد يا بلغَم يا چه زيادت گردد و                 
ميفسرد يا تنكي و سوزاني دارد و رنگ صفرا آنجا پديد آيد اين امتال از كدام                  د  زو  }366{دارد يا لزوجت بلغَم و      

خلط است و اگرقي بايد كردن يا مسهل بايد خوردن از آنجا پديدآيد كه كدام واجب كند و باشد كه سبب سطبري                       
 نيايدش و به گرسنگي     آرزو تا تن بر گردد به اين سبب و نشان اين آن باشد كه  غذا                 ان ر تادنااف  لي باشد تحل  پوست

صبر تواند كردن و درمان او آن باشد كه اندامهاي آن را بمالند خشك بي روغن و باز ورزش كند و بنگرد تا خوي                          
در مالد به خويشن و جهد كند تا دايم         انوره  ش  و و آرد ملك     آيد يا ني اگرنيايد به گرمابه اندر رود و بوره و آرد نخود            

دن و ورزش بكار دارد و باشد كه ناگواريدن  غذا از ديرماندن باشد اندرمعده و روده ها و                    يخوي آيد و گرمابه و مال     
سته سبب آن باشد كه كبد نكشد كيلوس را بخويشتن و نشان اين آن بودكه اسهال افتد كنده و تنك و بابخانه نش                      

بماند دير و اسهال به رنگ سفيد باشد چون آب كشك و باشد كه از كبد صديدي يعني خون آبه برود كانيها آيد و                         
نشان اين آن باشد كه  اسهال سبز باشد و كنده و درمان او سكنجبين بزوري باشد و گوارش بزوري و غذا زيربا                          

تير سيكي كهن   سسه   چند   دحق}367{ي از بامداد يك     دارد اگر مزاج گرم باشد و باز اگر مزاج گرم نبود هر روز              
رده باشد بهتر باشد و معجون فالفلي با گوارش زيره و فنداديقون يا             ار ك بخورد و اگربه اين سيكي زيره و كرويا فرغ        

 از   امير وسيا يا اثاناسيا يا دنيدكر كم يا دنيدلك بكار دارد و ورزش واندام ماليدن بكاردارد و به گرمابه رفتن پيش                       
كار برده باشد و باشد كه       برد يا قليه سركه و آبكامه و بر اين آبكامه شونيز و شبت و رازيانه                    اد  غذا و غذا كلم   

 . ناگواريدن  غذا را سبب آماس باشد يا ريش و عالمت و درمان او گفته ام
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 }367{) في ذهاب شهوه الطعام( غذا ه هوذهاب شدرباره :  106 باب
اد كرده ام اكنون به ديگر روي ياد كنم كه ياد نكرده ام آگاه باش كه سودا نفع آن است                  ردن  غذا ي   كازو ن رآ

مقداري بر سر معده افتد و معده را بشكنجد و بدان شكنجيدن  غذا آرزو كند اگر آن نيايد آرزو                       او   كه هر روزي از   
ن همي گفتم كه هم آرزو نيايد و هم          كه تا اكنو    بودن ن  بر اين حال نيكو نگوارد و تا چنا         ردخو ب نيايد  غذا و چون    

خورد و فسرد و ناربا غوربا و تتري و         صوص  نگوارد چه اينجا آروز نيايد ولكن هضم باشد و درمان او آن باشد كه م               
 و  دناپياز و سير به سركه و كامه كَبر و كامه شبت و كامه زفوده و كامهاي ديگر و آجارها خردل و آنچه به اين م                           

كه از مغز سوي معده مي آيد حس او رفته باشد و خدر افتاده باشد از قبل سردي آن                    ب  عص  }368{باشد كه اين    
كه  غذا آرزو نيايد و هرچند چيز تُند خورد نداند چون خردل و سير جز اندكي و منش                    ن باشد   عصب را و نشان او آ     

 بر معده ببايد ماليدن روغنهاي      جفال و   نگرددش هيچ و درمان اين گونه دشوار باشد و ماننده باشد به درمان خدر               
 .گرم چون روغن ناردين و ياسمين و سوسن با خزميان و فربيون
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 }368{) في اوجاع المعده(ه  معددردهايدرباره :  107 باب
 درمان او   منو  ش  اس باشد و ري    آم ا از يآنچه پيش از  غذا باشد       .  عده يا پيش از  غذا باشد يا سپس         م ردد 

شد كه اندر معده افتد و معده بتنجاند تا معده درد كند از آن كشيدن و درمان او آن باشد كه                          گفته ام يا از باد با     
ه به پهلوي چپ و گاه ستان وگاه بروي اندر تا باشد كه آن باد زود بيرون                  و گا بخسبد و گاه به پهلوي راست گردد        

زها كند كه اندرباب سوءالمزاج سرد ياد       بجود و جهد كند تا آروغ آيد و درمان بدان چي           ره  و زي   كلآيد به آروغ و ع    
 .د سفيد نخوكرده ام كه با مايه باشد و از ميوها تر و دانگوها حذركند خاصه از ماش و باقلي و كشك و

ن  آ ين درمان ا  وند   نك  درد دروندكي خ  ا گرا}369{كه درد معده از پس  غذا باشد اگر بسيار خورد درد كند و                باشد   و
باشد كه اين درد معده كه از پس  غذا باشد تا قي نكند درد ننشيند و درمان اين دشوار باشد             كه اندكي خورد و     باشد  

 من ياد كردم اين نقيع به باب سردرد چون يك هفته به او                وولكن من اندكي ياد كنم وعلج او نقيع الصبر باشد            
ت است و متقدمان اندرين     ب معده اين قرص را نيك خاصي      اه ب بكب كه   وك  درمان كرده شود درمان كند به قرص      

بسيار عنايت كرده اند و حنين بن اسحق يكي كتاب كردست به باب اين درد معده كه ما اندر او گوئيم و نسخت                         
 ياد كرده است چند گونه به نسخت كرابادين حنيني اندرين قرص و قرص ديگر نام او آيالوس                   آنجاقرص كوكب   

را ياد كرد من نيز متابعت آن را ياد كنم و اين قرص ايالوس               كوكب فاضل تر است و استاد من آن          ص  ن قر كلو
ا بداند كه درمان به كدام روي       تدرد نيك را بنشاند ولكن درمان نبود و غذا اندك خورد و گاه گرم خورد و گاه سرد                    

ي آيد تا   مي بايد كردن و نيز قي كند و نگاه كند تا كدام خلط برآيد همي و نيز مسهل دهد و بنگرد تا كدام خلط م                         
آنگاه بر اين باب سوءالمزاج گرم و سرد با مايه و بي مايه كار كند و اين به اول ياد شده است مرجع درمان به آن                            
باشد و هر بامدادي يك ستير گُلَنگَبين خورد و مصطكي و عود خام و انيسون به مقدار با او بكار دارد باشد كه به                           

 .بر سر داغ بايد كردن و من اين را اثري نديدم اندرين بابد و گويند ايني }370{داروي ديگر حاجت 
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 }370{) شهوه الكلبيه و جوع البقري(شهوه كلبي و جوع البقري درباره :  108 باب
كلبي خوانند و از بهراين چنين خوانند كه         لة ا شهوفراط شهوت نيز لختي ياد كنم و بعضي را            از ا   ونكنا 

 پس قي ديگر بار آرزوي  غذا كند و جوع البقري نيز مانندة اين باشد كه از يك                   از از  ب  و ندسك بسيار خورد و قي ك     
ورد و از ديگر روي سركين فكند       ي بخ روي بخورد و از ديگر روي شكم فرود آيد چنانكه گĤن را باشد كه از يك رو                

يگر كه مزاج معده را سرد      ي د بب س ياتا تن آنها سرد شود      ج باشد   رن   و زارد  رسفا  ي:  يها سه گونه بود   ريمان ب ب اي بس  و
كند از ان اسباب كه ياد كردم يا سودا بسيار گرد آيد اندر معده يا از پسياري تحليل كه افتد ازگرمي يا از فراخي                            

كه باشد هر غذايي كه بخورد همچنان ناگواريده فرود آيد و           سام قوت ماسكه اگر اين از ضعف قوة          ضعف مسام يا از  
بسيار باشد چون خوي محسوس باشد يا بخارها نا محسوس كه از تن همي بيرون آيد و                 ديگر آرزو كند اگر تحليل      

 را سپري كند    بتطور}371{بدل آنچه تحليل افتد نيابد و  غذا آرزو آيد و اگر از حرارت باشد كه حرارت باشد                       
را ضعيف كند و چون ز رگ ها و معده از دهان بخواهد و با همان هر سو مزاجي قوي غريزي             اام  اند آن   ةبذوقوت جا 

ضعيف گشته باشد نگوارد  غذا از يك روي بخورد و از ديگر روي بيرون ايد و جوع البقري اين باشد اين نه جوع                          
 اگر اندر نيابد هالك     شي غ از پس  باز از پس اين جوع غشي افتد و           وشكم باشد چون جوع اندامهاي ديگر باشد         

ن سودا باشد كه بر سر معده فرود آمده باشد اين باشد كه بسيار خورد                و اما عالمات آنچه از پسياري گرد آمد       .  شود
 خويش  يو بسيار شكم رود و اگر نخورد معده درد كندش و نشكيبد تا نخورد و سبب اين آن باشد كه سودا به ترش                       

فراغ باشد  دا مانندة است  سوو  ،  بشكنجد معده را و ديگر كه معده را سرد كند و به مزاج خويش آرد يعني مزاج سودا                   
 اندر معده باشد جاي اندكي خواهد و چنان باشد گوئي كم شدندي و سوم جمع كند اجزاي                    رطوبات را چون    دهمع

ق يز باسل اذب كند جذبي قوي درمان او فصد باشد          و ج  معده را و بفشارد تا معده تهي شود و چيزي ديگر آرزو كند             
يموني و گوارش خوزي و باز غذاهاي        فت ا وفتيمون دهد و سف   ر خون سياه نبود بر ندارد و بر بندد و مطبوخ اف             گا

جرب خورد بسيار چون قليه و آب گوشت كوفته و شراب قوي بسيار تا اين سودا كم گردد و باشد كه بر طحال                           
ه باز گردد و آنجا رود و اگر اين حال از           د مع  سر  تا جذب كند مايها را به سوي طحال و از          كنندحجامت كنند و داغ     

 باشد و از فراخي مسام اسهال نبود اينجا و درمان او آن باشد كه به خانة خنك بنشيند و روغن گل و آب                           تحليل
د و موم مصفي و بخويشتن اندر        مور سيب و آب بِه با يكديگر بزند و به اندام اندرمالد و نيز قيروطي كند از روغن                  

 . غوربا به گوشت گاو و نان فطير خوردپالوده دارد شكر و روغن بادام و نشاسته و تتري وا و غذ دلما
آنچه از سردي معده باشد مردي ديدم نام او اسمعيل طوسي كه آب انگور كرك خورد از بهر تب گرم را به                          اما   و

د تا بمرد و اگر      ران  غذا خو    دنچ بخورد و خرد از او زايل گشت و             ن آب گفتار مردي نادان و يك غضاره از اي         
يك هفته بمرد و درمان او آن باشد كه به باب              از پس   ك و سفال بخوردي آخر       ندادنديش بانك كردي و خا     

و اين جوع البقري بيماري باشد مشارك شهوة الكلبي را اِالّ آنك به اين علت                 .  سوءالمزاج سرد بي مايه ياد كردم     
 را اشتها بجاي    وع اندامها باشد و باز شهوةالكلبي     ج و   صليهم قوت شهوت ساقط گردد و هم سبري شود رطوبات ا          

 باشد پس از قبل سپري شدن رطوبات هر دو مشارك باشند و موافق و از قبل                 رطوبات}373{باشد و سبري شدن     
و رنج بسيار تا رطوبات اصلي      سفر  اشتها خالف  باشند و نشان اين آن باشد كه سپس شهوت كلبي ايد يا سپس                    

او به وقت غشي آن باشد كه گالب سرد كرده بر روي آنها              باز از پس جوع غشي افتد و درمان           د و  آر  جوع و  دبرو
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زنند و موي آنها بكشند و ببويانند اين بويها را بگيرند شراب خوش بوي و بر او افكنند كافور و عنبر و مشك و عود                         
ا ي و اگر ميسوسن يابنده نيك آيد و آن ر           و بيني  رب اين بويها پيش وي بدارند و برا        ان و هندي خام سوده و زعفر    

ببويند و دايم عود مطرا سوزند به مشك و عنبر و كافور و زعفرذان و بر مفاصل آنها بيندايند اين ضماد صفته مورد                        
 آب مورد يا آب سيب و بر         هو گل سرخ و مشك و عنبر و عود سوده و بمسوسن تر كنند و اگر نيابند سيكي ب                      

د به عصابه و بيدار كنندشان از آن غشي بدانكه رخ بكشند            اندامها و مفاصل او بمالند و رانها و بازوها را سخت ببندن           
و بشكنجند و گوشها بكشند تا بهوش آيند چون آمد آنگاه اندكي شراب با او آب گوشت يار كنند و عود و مشك و                         

ب دارچيني و اگر بتواند اندكي شراب بگيرند و نان كعك به او بگسارند تا از او بخورد و باز گوشت آبه و به اين با                           
چيزي را آن نصيب نيست كه شراب راست از قوت و بقراط چنين گفته است شراب خوردن شفا آرد گرسنگي را                         

 .د تا او چيزي نكاهدنباشز بخسبد و باز به گرمابه اندرآيد و دير باو ، اين جوع البقري همي خواهد به اين سخن



 190/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }374{) في شهوه الطين(شهوه طين و عالجش درباره :  109 باب
ستن را باشد چون حيض آنها بسته شود و به معده چيزي تباه             آبن  نايماري دو گونه باشد يك گونه ز       ب ينا 

ك تريها  ر آن ز به اود  روردن ب خ  لشده گرد آيد از تريها باز قي آيدشان بسيار و چون كودك بزرگ شود آن آرزوي گ                
نان را كه گل خورند تا گوارش عود دهند         كم شده باشد لختي بقي و لختي به غذا كودك و چنان بايد اين چنين ز                

يا گوارش بِه نامسهل و اگر گاه گاه قي كند روا باشد و  غذا گوشت مرغ دارند و گوشت بره و پياز و سير به سركه                             
و گندم خام آرزو كند آنها را قي بايد كردن بسيار و باز ياره فيقرا                  شت و كلوخ  نگ و ا  لگ  و باز آنكسها را كه    .  خورند
شته با نقيع الصبر يا صبر و مصطكي يا حب افاويه يا طريفل خبثي و نيك منفعت كند اين طبيخ بدان كه                        بكار دا 

معده را پاك كند و قوت او بيفزايد و نيك شايسته باشد آنكسها را كه سوءالحال پديد آمده باشد و به شرف استسقا                        
دو دِرمسنگ غافث شش دِرمسنگ ادخر و بيخ        باشند صفته جفت بلوط هشت دِرمسنگ صبر شانزده دِرمسنگ مر            

ادخر از هر يكي بيابد چهار دِرمسنگ جمله اين داروها پنج باشد بكوبد و با يك من آب بجوشاند تا به نيمه باز آيد                         
وشت آبة قوي و اين دارو نيز نيك شايسته باشد زيره و             يا گ ارد  دبا   غذا شور     او بس  }375{و سه روز بخورد و از       

واه و هر روزي به ناشتا يك كف بخورد با آب و نيز شايسته باشد اين داروي ديگرقاقله خرد و قاقله بزرگ و                          نانخ
  بس باشد و   ينها ا ورااينك از معني د   .  كبابه برابر و شكر برابر اين همه داروها شربتي يك مثقال باشد با آب گرم               

 بريان بجود يا قديدي كنند بنانخواه و خشك كنند          اگر خواهد كه چيزي خورد كه بدل باشد كل را استخوان مرغان           
 .آن قديد را و بجود يا طباشير بجود يا كور گندم و از همه به قاقله باشد كه بجود
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 }375{) القي باب(قي و بازداشتن وي درباره :  110 باب
ستوده باشد  ت بحران باشد يا ستوده باشد يا نكوهيده و آنچه            ز جه از جهت بحران باشد و آنچه ا       ا   ي قي

 سبكي يابد و بهتر شود و آنچه ناستوده باشد يا اندر        اوبروز با حوري باشد و از پس عالمات نُضج بو دو بيمار از پس               
باشد و بيمار از پس وي يا ضعيف شود تا هالك شود و آنك                  ز نُضج   روزي باشد چون ششم يا دهم و پيش ا          

از بدي آنها هر دو ناخوش بوي باشد و  غذا تباه شد كه با چيزي                يا از پسياري  غذا و شراب باشد يا          ي باشد   نباحور
د گيرندر  ا  هعد م به  }376{بد آميخته باشد با  غذا و شراب كه آن چيز قي ارنده باشد يا قي از اَخالط بد باشد كه                        

آمده باشد و اما    صفرائي يا سودائي يا بلغَمي و اين اَخالط يا هم از معده خاسته باشد يا از اعضاي ديگر به معده                        
آنكه سبب وي از معده بو نشان او آن باشد كه پيوسته باشد قي و منش كشتن باز آنكه از جاي ديگر آمده باشد به                          

ندگاه ديگر بار بسر كار باز گردد به قي كردن و منش            از پس چ    دمعده نشان او آن باشد كه چون قي كند آساني ياب          
 . نشانيها و درمان هاي او گفتم پيش از اين قي ازقبل آماس باشد وهكشتن و باشد ك

او ياري دادن باشد طبيعت را به آب        ي باشد درمان    بدانكه آن قي كه از صفرا آمده باشد و با حور             نونكا
سيار شود و بيمناك شود آنگاه تنقيه نرم كند تا مايه را باز               بگر  ز ا و با   ديگرم و سكنجبين تا زود فارغ شد و بياسا         

و چند بار من اين تنقيه ها ياد كردم و باز آب تَمر هندي و آب الوشيرين چه اين آب هم شكم نرم                         فرو كشد    آنجا
 او برگ زفوده    اب  كند و هم قي را و هم صفرا را بنشاند و اگرشكم سخت نبود آنگاه سيب و انار و بِه خام بكوبد و                        

غوره و شراب انار بزفوده و شراب ريواج سخت         يز شراب   نبمالد تا بوي گيرد و اندكي شكر برافكند و بخورد دايم و              
شايسته باشد و از همه بهتر شراب ترشه ترنج باشد اگر به اين بهتر نشود بگيرد ناردان تازه بيست دِرمسنگ علك                       

كند و بجوشاند و باز ببااليد و آن آب را روشن كند باز بگيرد              ر  رومي يك دِرمسنگ و اين همه را با يك قدح آب يا           
بر او افكند و بخورد اگر بهتر نشود پوست           و  ك  س}377{نگ سنگ عود خام بكوبد و نيم دانگ سنگ             اددو  

 دوپسته؟؟ بوي ناك آن را از پسته بتراشد و بجوشاند و آب او بخورد با سك و عود چنانكه ياد كردم اگر بهتر نش                          
د رگ باسليق بگشايد تا آن مايه       دار  ك رز آنچه ترش باشد بجود و آب فرو برد اگر حاجت آيد و طاقت               اا ت ي ت بگوي

اينك درمان بر اين گونه باشد قرص عود قرص عود كه بشايد قي را كه گرم باشد يا سرد و هيضه را                         .  كم گردد 
ه دِرمسنگ عود و سك و       س كندر  نيك باشد و قي كردن را و منش كشتن را نيك باشد گل سرخ شش دِرمسنگ                

 از هر يكي يك دِرمسنگ كبابه دو دِرمسنگ اين همه را جمع               يوري كافور قرنفل و سنبل و طباشير و گل نشاب        
كند شربتي يك مثقال باشد تا سه دِرمسنگ به مقدار طاقت و صعبي علت اين با شراب انار خورد يا بخوردي                           

و يار كند و دو     صفت شرابي كه قي را بنشاند ناردان تازه ترش نيمن تتري پنج ستير با ا               .  ناردان برافكند و بياشامد   
من آب يا گالب و گالب بهتر آيد بجوشاند تا يك من بماند ببااليد و صافي كند باز برافكند بر وي ده شمار برگ                          

 تر  ر اگ ر و  شما هد  هودزف  }378{ترنج  و اگر نيابد بدل او دو دِرمسنگ پوست ترنج خشك كند و برافكند و از شاخ                    
مثقال سك و پنج دِرمسنگ علك شاخ و سه            يك   د و دومثقال قرنفل و     نيابد دو دِرمسنگ زفوده خشك برافكن      

دِرمسنگ پوست بست اي سبز خوش بودي اين همه را بسايد و با آن آب ناردان و تتري كه به گالب جوشانيده                         
ا  كه قي صعب قوي را باز دارد و هيضه ر          صيت قر فص  باشد يار كند شربتي را او يك ستير باشد اندك اندك بخورد           
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ل و سك از هر يكي يك دِرمسنگ قرفه دو دِرمسنگ را سن خشك يك مثقال                    فبنشاند گل ده دِرمسنگ قرن     
مصطكي يك مثقال بيخ لفاح و افيون از هر يكي يك مثقال اين را قرص راسن خوانند خواب آرد و قي باز گردد و                         

 . يار كند آن را نيز شايدحس معده برود تا شكنجيدن اَخالط نداند و اگر داروي مسهل كار بس
 بلغَم باشد و بقي كردن بلغَم برآيد و نشان صفرا نبود و اين بلغَم بر دفسيده باشد ببرزهاي                     ي از ر ق گا  زاب

وي ق ايايد آنگاه ياره فيقرا بايد دادن و حب صبر و مصطكي و حب افاويه و باز معده ر       ن قيو  معده و هثي بسيار كند      
 باب شبت و آب ترب و آب كلم و             بار گرد نيايد و پيش از آنكه دارو خورد قي كند چند             ين اَخالط بد    اتا  ند  ك

سكنجبين انكبيني و آبكامه و آنگاه بخورد ميبه و آب سيب وسيكي قوي و چند لقمه نان بسيكي فرغار كرده                          
و گشنيز تر و خشك     غذا ناردان دارد     و شايدب  كبخورد اندك اندك و شراب اَفسنتين سخت موافق آيد و دواء المسل           

نفل و كوزبوا و سنبل و دارچيني و خاولنجان افاويه اوبود و بر سينه نهد                 قرو    }379{اندر كرده و سداب و زفوده       
دايم و بر معده ضمادي كه از داروهاي خوش بويد باشد چون سنبل و سعد و مصطكي و كندرو و قصب الذريره و                         

ي كه نيك   شرابصفت  .  ابه و قاقله و خير بوا و سيسكي كهن خوش بوي          زبوا و كب  وو ك فل  زعفران و عود مطرا و قرن     
شايسته باشد اين بيماري را ناردان ترش سي دِرمسنگ مصطكي و كندرو از هر يكي سه دِرمسنگ زفوده و                          

بتي  او بهرشر  بركند  فارسيسنبر از هر يكي ده شاخ بجوشاند به يك من آب تا به نيمه باز آيد و صافي كند و آنگاه ب                      
به اين ننشيند بكاردارد آن      ر  اگ،  اروها كه ياد كردم   دنيم دِرمسنگ سك و نيم دِرمسنگ عود خالص و آن ديگر              

 .شرابها و قرصها كه مخصوص باشد به اين باب
اگر بسيار نبود نبايد بازداشتن چه اندر وي صالح بزرگ باشد اگر بسيار گردد              ي باشد   كه قي سودائ   باشد   و

روها درمان بايد كردن اگر     ن دا ين سودا از احتراق صفرا آمده است يا از احتراق بلغَم و بهما              اكه    ردننگاه ك   ديببا
بهتر نشود آنگاه مطبوخ افتيموني خورد چند بار تا شكم پاك شود و اگر طحال را درمان كند خوب آيد و درمان قي                       

 . بازداشتن صعب كار باشد اينجا رفق بايد كردن
تن رگي   گسس  آيد نگاه كند كه از معده مي آيد يا از كبد يا از هر دو يا از قبل بريدن و                      ر قي خون  اگز  با

380{باشد يا از قبل سوختن و خوره گرفتن چيزي از اعضا و احشا يا از قبل گشاده گشتن رگي يا از گسستن و                           
 جستن و باشد كه     ازياز    تخ س  گشتن يا از سببي ديگر چون زخم يا كوفتگي يا افتادن يا از تمدد يا از بانك                 دهريب}

نگ بوده باشد يا سست و پر كه به آساني بگسلد يا رگ             رگ ت اين سبب از اندرون بوده باشد كه خون بسيار باشد و            
سخت باشد تا از سختي بكفد و شكاف شود آنجا يا خوره افتد سبب وي خلط صفرايي باشد يا خلطي شور و باشد                         

 قوت دافعه باشد كه دفع كند اين خون را و آن از               ارياز پسي   شاده گشتن يا  كه قي هم شور باشد و هم تُند و گ          
جاند قوت دافعه را تا دفع كند يا از ضعف قوت ماسكه باشد كه نتواند داشتن و آن از قبل                       بتن تيزي خلط باشد كه   

 .ن و برهاندتري سرها رگ ها باشد كه تر گشته باشد و ضعيف شده و سبب بسياري اين مواد تا نتواند داشت
نيدن نيز  گردا باشد كه رگ زند و باز بگرداند و باسليق گشايد و اگر نبايد                   ن اي هسه گون   رهين  ا  جالع

ود ربشوو  نگرداند و مايه كم كند و باز اگر خون تنك باشد و تُند باشد خون را سطبر بايد كردن و سرد و اگر بورقي                         
ب نفث الدم ياد كردم و اه به باص ك رقابد به اقراص كهربا و بدان       به غذاها معتدل ببرد از او و اين هر سه غرض بيا           

 و آب برگ اسبغول بخاري و آب عصاالراعي بگير اين همه آبها را                 برگ نيز منفعت كند آب انگور كرك و آب با         
رص د و اينك نسخت قوربخ }381{جمله يا پراكنده و با گِل اَرمني و گل مختوم بده يا قرص طباشير با شراب بِه                 
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بگيرد صمغ عربي پاك پانزده       .  ون برآمدن را از هركجا برآيد       خيد  بشا كه    هيوطباشير تصنيف يحيي بن ماس      
دِرمسنگ كهرباء و بسد و گشنيز خشك و طباشير و گل سرخ و تخم بابرك و گُلنار و عصاره لحيةالتيس و نشاسته                      

رمني و گل مختوم از هر يكي هفت دِرمسنگ زاج          از هر يكي دو دِرمسنگ سرو كورن سوخته و قاقيا شسته و گِل اَ             
ه دِرمسنگ باب باران يا به آب برگ         سفيد سه دِرمسنگ افيون دو دِرمسنگ اين همه شانزده چيز باشد شربتي               س

گل تازه يا به آب با برگ از پس آنك قرص كرده باشد و غذا نرسك دارد به آب ناردان ترش كرده يا به آب تتري                           
غوره و آن داروها قابض كه ياد كردم بر كبد نهد و بر جاي معده كه آن اَخالط بر دفسيده باشد بخمل                         يا به آب    

معده و غثي كند و قي نكند و درمان او يارة فيقرا باشد و قي كردن باب ترب و كنگرزد و جوزالقي و من اين ياد                             
 .كنم به باب ديگر
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 }381{) في الجشا(آروغ ا يعني جشدرباره :  111 باب
كه بيايد يا از خلطي باشد بلغَمي كه آن را اندك اندك تحليل افتد و از آن تحليل باد خيزد و                         ياربس  غرو آ

 آروغ خوانند و باشد كه اين بادها از ضعيفي قوت هاضمه باشند كه هضم نتواند كردن و                  ن را آن باد برآيد به گلو و آ      
گر بسيار برآيند اين بادها  غذا را بر سر           ا و   ادم دم يدرآب}382{  ادهيزد و آن با    خ فخ ن دير بدارد قوت ماسكه غذا را     

ي مخاطره گردد و به استسقا طبلي        كار معده برآرند و هضم تباه كنند يكبارگي و اگر اندكي برآيند شك باد گيرد و               
ار بايد  كب   فيقرا پس اگر سبب بلغَمي باشد قي بايد كردن و ياره          .  باز گردد و آنگاه درمان استسقا طبلي بايد كردن         

و باز درمان كند به آنچه آروغ را بنشاند چون سعتر و انيسون و سداب و نانخواه و وذن كوهي و كاكوتي                          ن  داشت
ه و مصطكي و قرنفل پس اگر از ضعيقي قوت هاضمه باشد ببايد نگاه كردن سبب ضعف                  دخوانندش و زيره و زفو    

آنجا كردن و اگر اين بادها بسيار باشند سبب يا اين باشد كه              هضم به باب ضعف هضم باز بايد گشتن و درمان از             
ياد كردم يا آماس باشد گرم كه به معده يا نواحي معده افتاده باشد و گرمي آن آماس رطوبات را بخار مي گرداند و                         

م كه باد را    باد و اگر چنين باشد درمان آماس گرم بايد كردن و از چيزهاي گرم حذر بايد كردن و اما آن چيزها گر                       
بنشانند تنقيه ها گرم باشد كه از سداب و صغبين وذن و قطران كرده باشد و از كرويا و انيسون و تخم كرفس و                           
رازيانه و كاشم و زيره و فطراساليون و نيز همين داروها را بكوبد و جمع كند به انكبين و بخورد مگر قطران نكند                         

يا آن روغنها ديگركه به باب سوء الهضم ياد كردم و بخورد اين داروها               اندر معجون و بر معده بمالد روغن ناردين          
كه من ياد كنم سكزينيا و مثروديطوس و ترياق بزرگ و اگر مغض كند و درد شكم از باد همين داروها بكار بايد                          
 داشتن و گوارش زيره و گوارش به زور و گوارش فالفلي و گوارش فودنجي با آب انيسون و مصطكي و سعتر                         

بارسي و زريوند گرد بجوشاند اين همه را و ببااليد و صافي كند و هر روزي يك قدح بخورد با آن معجونها كه ياد                         
كردم از اين و ترياق يك دِرمسنگ و از مثروديطوس يك دِرمسنگ و از سكزينيا يك دِرمسنگ و از آن معجونها                       

شد و بشايدش نيز اين سفوف صفته تخم شبت و نانخواه و             اينك درمان مغص بر اين گونه با      .  ديگر پنج دِرمسنگ  
تخم سداب و زفوده خشك و راسن خشك و خزميان از هر يكي برابرجمع كند كوفته شربتي يك مثقال به آب                         
مصطكي چنانكه ياد كردم و اگر اين بادها از سودا باشند بگيرد سركه تُند و بجوشاند بوي جعده و بابونه و شبت و                         

 . داب و حب الغار و دو قوا و تخم كرفس و با اين سركه برنهد و ضماد كند دايم تا بهترشودمرزنگوش و س
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 }383{) في كثره العطش(تشنگي شديد درباره :  112 باب
م چنان نيز بيماري باشد كه آب بسيار آرزو كند و آن را               ند ه انكه بيماري كه  غذا بسيار آرزو ك        چنم  ه

گرم عارض شود و به هواهاي گرم يا از پس           ي  هاريه در بيما  كاستين آن باشد    تشنگي ر   و  تشنگي دروغين گويند  
 باشد و باز اين تشنگي دروغين را رطوبتي از چه باشد كه به پرزه معده اندر مانده باشد صفرائي                    ارسيب}384{غذاي  

 يرشي و خواب آ   ئي و درمان تشنگي راستين آن باشد كه آب سرد خوري و به هواي خنك با                 سودايا بلغَمائي يا    
و اما تشنگي دروغين را به آب گرم اندر نشيند كه آب سرد بدتر باشد                .  اي اندرونين را تر كند    هدام ان زيرا چه خواب،  

ا آن خلط پاك    ار ت و باز اگر سبب اين تشنگي دروغين، گرمي خلط باشد قي بايد كرد به كشكاب و سكنجبين چند ب                  
ر طباشير باشد با اين     اگبكار دارد و      يريواج خورد و سكنجبين شك    شود و باز شراب سيب ترش خورد و شراب ر          

 . داروها نيك آيد
باز اگر اين تشنگي از خشكي مزاج مِري است يا از خشكي مزاج معده يا از خشكي مزاج جگر يا از                            

 اب اسبغول عخشكي مزاج شش، درمان آن كشكاب باشد و آب كدو و ل
ن باشد و حبي كند از تخم خشخاش و تخم با برگ و تخم خيار               باز اگر گرمي و خشكي باشد درمان همي       

 و طباشير و كتيرا و رب السوس و به دهن بدارد 
و باز اگر اين تشنگي دروغين از خلطي بلغَمي باشد قي بايد كرد به آب ترب و شبت چنانكه ياد كردم و                        

 خواب بهتر شود و آنچه از بلغَم باشد به      هر تشنگي كه از گرمي باشد به خواب بهتر شود و هرچه از خشكي باشد به               
آب گرم بهتر شود و آنچه از هواي گرم باشد به هواي سرد بهتر شود و آنچه از گرمي و خشكي باشد به آب سرد                           

 .بهتر شود
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 }385{) في الفواق(فواق يعني سكيده درباره :  113 باب
 از تمددي باشد    ال ي فلفروي تُند چون    اد  را چون خلطي تُند يا    عده  يا از چيزي باشد كه بشكنجد م      ه  يدسك

اگر سبب لذع چيزي تُند باشد نشان او آن          .  ماس جگر  آ ازا  يا از بادي سطبر يا از استفراغ بسيار و خشكي معده ي             
باشد كه از پس چيزي گرم خيزد كه خورده باشد يا از پس قي طلخ يا از پس قي سياه و زرد و سبز و درمان                                 

 و شكر خورد دمادم با انار و شكر به دهان بدارد دايم و               مادان ب مادم و اگر بهتر نشود روغ     گرم باشد د   آب   آشاميدن
من به لعاب اسبغول و شكر و روغن بادام درمان كردم كسي را كه آن را زنگار داده بودند سه روز بفرمودم تا اين                           

ب جه باشد به آ   وج  ذا بايد تا  ر شد و غ    بهت همي خورد و آب گرم و سكنجبين و روغن بادام معده او پاك شد و                 
. كشك و روغن بادام و شكر و پالودة تر كند از شكر و روغن بادام و نشاسته و انار و شكر بكار دارد و آب كشك                            

وباز عالمت آن سكيده كه از باد باشد آن باشد كه از پس  غذا بسيار پديد آيد و كودكان خرد را از پسيار خوردن                            
ر بسايد  نبيسس}386{ نانخواه و زنجبيل باشد و گوارش زفوده و علك رومي و اگر برگ                درمان او  دشير اين پديد آي   

و با شكر بخورد نيك آيد و شربتي دو دِرمسنگ باشد از برگ سيسنبر و شكر به مقدار يا برگ سداب دو دِرمسنگ                        
 به  درومقدار يا با سيكي خ      مينو شكر به مقدار يا برگ زفوده به همين مقدار با شكر يا تخم اين چيزها به شكر ه                   

 كهن باشد يا بگيرد زيره و زفوده و مصطكي و كندرو و بسايد و از او بخورد قدر يك مثقال با                      يسيككه  جاي شكر   
 .شكربخورد يا آب زيره خورد با شكر و اگر اين داروها را بكوبد و با انكبين جمع كند و بخورد هم نيك آيد

ني آب كشك و آب انار و       دخور و   د درمان او فصد باسليق باشد از دست راست         سكيده كه از آماس كبد باش      نآ  زاب
باز آن سكيده كه از پس اسهال       .  د با با سكنجبين بخورد    هنو  ك  صندل و كافورو گالب بر جگرنهد و آب انگوركر        

شام كند   و آ  وردباشد و از پس استفراغ قي آن را درمان دشواربود و چون بكند شيرتازه بيارد و شكر براو افكند و بخ                     
 .به بر او افكند و بخوردآشت وير و بخورد و گش وهم از شكر 
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 }386{ )باب الهيضه(هيضه و درمان آن درباره :  114 باب
نگوارد آن طعامها باشد كه به گوهر و به مزاج مختلف باشد آنچه مزاج او گرم باشد بر سوي                      غذا   ن  چو

 فرود آيد بس اين بيماري را كه از اين دو گونه              سهالبه ا  باشد   سرداو  و آنچه مزاج      ديمعده رود و بقي بيرون آ      
ف معده افتد و نبض اين كس ضعيف باشد         ضعت  اياستفراغ افتد آن را هيضه خوانند اين بيماري كشنده باشد و از غ            

ر كه ب الب و سر  گ  وو قوت ساقط گردد و غضي افتد و درمان اين ماننده باشد به آن درمان جوع البقري آب يخاب                     
 روي و موي او كشيدن و بويهاي خوش پيش بيني او داشتن و ضمادهاي خوش بوي برمفاصل                  دن و و بايد ز  اوي  ر

او نهادن و آن طعامها دادن كه من آنجا ياد كردم و عرض صعب به اين بيماري تشنگي باشد و نبايد كه آب بسيار                         
دك آب گرم خورد تا معده      ناز آيد اندك ا    ب به هوش و چون     ددخورد از بهر آنكه چون گرم گردد اندر معده باز گر           

پاك شود آنگاه داروهاي بازدارنده قي خورد به خاصه قرص عود و شراب ناردان كه با برگ ترنج ياد شده است و                        
به جمله آن درمان كني كمرقي بلغَمي را بكار دارند و چون اين بيماري كودكان را و زنان باشد بهتر باشد از انكه                         

را خاصه كالنان را چون تنها آنها برباشد و مواد بسيار انصباب كند به معده و هيضه به تابستان بهتر باشد از                       مردان  
آنكه به زمستان و به تيرماه و سبب اين رقيق و غليظ بودن مواد و كسها باشند كه آنها را بيش باشد اين علت و                            

مادگان را كارآسان تر باشد از اين ديگران و اين بار بهتر             آماده باشند مر ورا و كسها باشند كه كم افتدشان و آن آ             
قي باشد چنانكه بقراط گفت القي يمنع القي و اين قي بنير و             ي  يزچ}388{تواند كشيدن و اين بيماري را بهترين        

ع تر بودشان و باز چون اسهال قوي تر بودشان درمان به تنقيه نرم بايد كردن همچنان كه بقراط گفت االسهال يمن                   
مت او آن باشد كه اين مايه كه بقي و اسهال آيد ماننده جراده و خراطه                 ت عال د اين عل  نب ك صباهال و اگر ان   سالا

باشد و ماننده صديد و بيشتر لزج باشد اكنون قي و اسهال باز بايد داشتن تا طبيعت عادت نكند انصباب مواد گاز                         
سخت شود    گل تا آن رگ ها   گ  ب و گُلنار و تتري و بر      پس آن درمان نتواني كردن و به دهان بدارد سركه و گال            

و باشد كه اين هيضه از صفرا باشد و         .  كه من ديدم يكي را از رگ ها خون گشاد و باز نايستاد تا اندر آن هالك شد                
بد باشد و درمان دشوار بديرد و نشان اين آن باشد كه منش بسيار گردد و تشنگي صعب كند و دايم آب خواهد و                          

گرم گردد آب اندر معده قي كند و اسهال آنها صفرائي باشد و با مغص باشد و غشي افتد و نبض ساقط گردد                        چون  
و جالينوس مي گويد ديدم كه نبض ساقط شد و باز اندك اندك قوت يافت ديگر بار و درمان اين همان باشد كه                         

و پاك شود و آن صفرا برود و اگر غشي افتد            ياد كردم و باز گويم اول آب گرم دهندش بسيار تا قي كند و معده ا                
معده كبه حجام نهد    ر   ب و}389{درمان غشي كنند چنانكه به جوع البقري ياد كردم و رانها و بازوها ببندند سخت                 

و بفرمايد تا بخسبد اگر خواب نيايد آن داروها بدهند كه آنجا ياد كرده ام به باب ذات الجنب و سل و خواب را نيك                        
آب سرد بريزند و آب انار ساده و آب          ايش  و بر پاه    بيخده  به اين بيماري و برسينه نهد ضمادهاي سرد كر         دارند  

سيب و آب بِه دهندش خام با زفوده هرچند قي كند دمادم ديگرمي دهند اندك اندك تا مگر قرار گيرد چه اگر                          
 آب هب وري و گل سرخ به آب سيب يابسيار دهند قي كند و چون منش كشتن كم شد بده آن را طباشير و گل نشاب            

گوشت آبه كه از جوجه باشد چنانكه چند جوجه را بياري و اندام اندام كني يا گوشت                     ندك و آخر كار    ا سرد اندك 
كردن بزغاله را بجوشاني نيك تا قوت او به آب آيد آنگاه بدان آب گوشت آب بِه برافكني و اندكي شراب و بدهي                        
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اشد كبه حجام بر معده او نهند و بمكند تا  غذا را آنجا بدارد و چون زماني نيك بر آيد و                        تا بخورد و چون خورده ب     
جهد كند به خواب و كبه بردارند و باز غذا ناردان و غوربا دهند و اگر بتواند جوجه بريان بجود و باز شراب ترنج                            

هم بر اين گونه بباشد دو روز و روز سوم به           خورد و اگر آن را باذنيجي كنند تا باشد كه خواب يابد تمام بهتر شود و                 
 .گرمابه رود
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 }390{) في الذرب(ذرب يعني اسهال درباره :  115 باب
 باشد ترش گردد و اگرگرم باشد       رده  غذا چون بسيار بخورند نگوارد و تباه شود و گنده گردد اگر س               ك انبد

ن را درب خوانند و درمان آن گرسنه بودن باشد يك            بسيار برود و اي    و  دتلخ گردد به شكم اندر و آنگاه شكم بگشاي        
دكي  غذا خورد چيزي كه قابض باشد آن  غذا و گوارش كندري و معجون نانخواه و كندرو                     ان دو روز بيشتر و آنگاه    

ار دارد  كب  و گُلنار چنانكه ياد كردم بكار دارد وقرص عود نيز بكار دارد كه شايسته باشد و آب اندكي خورد و شراب                     
كه نتواند  غذا را گواريدن      ه باشد    كنم از حال اسهال كه بي ترتيب باشد بدانكه اسهال يا از ضعف معد               د يا نونكو ا 

تا تباه شود و قوت دافعه آن را دفع كند و آن را ذرب خوانند و حال او ياد كردم و اگر اين  غذا تباه شده هم زير                                
ياد كردم يا از ضعيفي روده ها باشد و اين را زلق المعا             ز  ين ني يند و ا  وگ  فرود آيد و هم باال به اسهال و قي هيضه          

كنم يا از ضعيفي كبد كه نتواند كشيدن يا نتواند هضم كردن تا باز ديگر بار  غذا به روده ها باز آيد و                            گويند و ياد  
ه از اول باب    اين را اسهال خونيء كبدي خوانند ياد كنم يا انصباب مايهابود و اكنون ياد خواهم كردن بدان ك                      

 او تا بداني سبب اسهالي كه از سوء الهضم          تماالع}391{سوءالمزاج گرم تا اينجا همه اسباب سوء الهضم گفتم و           
افتد و تا اكنون چنيدن صفات و قوانين بدان گفتم تا بداني برابرهر سببي درمان كردن و اكنون ببايد دانست كه                        

گاه زودتر آيد و گاه ديرتر و گاه سوزان و گاه با درد و گاه بي                  ر و سيااه ب  آيد و گ   يكداسهال بي ترتيب آيد كه گاه ان      
و اسباب اين گونه اسهال يا ضعف قوت ماسكه باشد و سبب او بسياري رطوبات باشد و اين رطوبات يا از معده                      درد  

قوت  قوت    همه تن يا   وقرع  خيزد يا از عضوي ديگر بوي آيد و اين عضو يا مغز باشد يا كبد يا زهره يا طحال يا                     
دافعه را بيدار كند يا تباهي غذاها باشد و اين            قوت   دافعه باشد و بسياري حس اين اندامها يعني معده و روده ها تا            

تباهي غذا يا ازآن باشد كه اندر غذا قوتي باشد دوائي چون كلم و رافه و شترغاز يا دارو باشد كه با غذا آميخته شود                         
و خردل و ترب يا از ديرماندن غذا اندر معده از قبل ضعف قوت هاضمه يا از ترتيب كه نگاه                      چون انگرد و انكدان     

ندارد كه  غذا زودگوار از پس خورند و  غذا دير گوار از پيش يا  غذا قابض پيش خورند و  غذا نا قابض از پس يا                                
ن اندر  غذا خورد و باز ديگر بار          چون  غذا خورند از پس او آب بسيار خورند يا شراب خورد و ميان شراب خورد                   

شراب خورد چون اين اسباب آمد ناچار اسهال افتد ترتيب نبود آن اسهال را و باشد كه  غذا بيش خورده آيد از آن                          
كه قوت كبد باشد و از آن باقيي بماند و تُند شود و فرود آيد يا اشتها بسيار شود چون شهوت كلبي و سبب سردي                          

و سبب سردي كبد يا كبد را آماسي سخت باشد كه از قبل آن                كبد باشد    هذبجا  }392{وت  معده باشد يا ضعف ق    
و اكنون يادكنم اسهال صفراوي را و اسهال        .  د كشيدن يا سده اي باشد اندر كبد و نتواند كشيدن  غذا را            توانآماس ن 

مدن و اين صفرا يا اندر       آ  ونا آرز صفراوي زرد باشد و سبر و با درد و شكنجيدن و با تشنگي بسيار و  غذا بسيار                      
بيشتر يا تب تُند باشد يا از پس تب محرقه يا از پس               معده كرد آمده باشد يا از زهره و رودكني به معده آمده باشد و             

داروها ُتند و گرم و غذاهاي گرم كه بكار داشته باشد چون قليه و شرابها گرم و انگبين و آنچه به اين ماند و                               
زنجبيل پرورده و آنچه به اين ماند بيشتر آن باشد كه از پس اين اسهال كندن شكم باشد و درمان                     گوارش زيره و    

اين شكم آوردن باشد به هليله زرد و شكر با آب انار يا شحم انار كوفته به يك جاي تا صفرا كم گردد باز قرص                            
 شراب انار خورد يا شراب غوره و شراب         طباشير دهند يا شراب بِه و طليها قابض بر نهند بر شكم او و همه آب با                  
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اندرين ر باشد   يا  }393{ريواج و شراب سيب و شراب ترشة ترنج و غذا تتري و ناربا و غوربا باشد و اگر عدس                        
ديگها روا باشد يا كرنج را به آب تتري ببزد خوبĤيد اين نيز اگر بهتر نشود و اِالّ دوغ تازه را بيخ سرد كند و اگر                               

رآيد و اگر جغرات آب از او پالوده بخورد نيك آيد نيز            ت به ردد تا سطبرتر گ   دنك را به اين دوغ اندر اف      سنگهاي تفسيده 
با بست ناردان خوردن نيز نيك آيد و اگر آب با برگ با گِل اَرمني و طباشير بتواند خوردن از همه                        جو   و اگر بست  

 آن   و نرا بجاي مان  يا   باز اگر قوت مي ساقط گردد      بهتر باشد و اگر از با برگ تر و جغرات دوغبا سازند صواب آيد              
وردن اندك اندك بخورد تا قوت را ساقط         خغذاها ده كه به باب هيضه صفرائي ياد كردم و اگر غذا چرب بتواند                 

صفت قرص طباشير كه به تخم ترشه باشد گل هشت دِرمسنگ صمغ عربي و تخم ترشه بي پوست و                        .  نكند
ده از هريكي چهار دِرمسنگ طباشير سه دِرمسنگ گِل اَرمني و عصاره زرك از هر يكي دو                 نشاسته اندكي بريان كر   

دِرمسنگ شاه بلوط بريان كرده سه دِرمسنگ زعفران دو دِرمسنگ همه جمع كند كوفته و بيخته قرص كند به آب                    
 صفت قرص ديگر بگيرد قرظ و طراثيث        انار شيرين آنگاه از او دو دِرمسنگ با شراب غوره يا با شراب ريواج خورد               

آن برگ باشد و اين بيخ از هر يكي چهاردرم سنگ مصطكي و گل مختوم از هر يكي يك دِرمسنگ قرص كند با                        
باشير به اين نسخت آميختي صفته گل سرخ و طباشير و تخم با              ط رصق}394{آب و با شراب بِه بدهد و باز من          

        نگ صمغ          برگ و تخم ترشه از هر يكي پنج دِرمسنگ گُلنار دو دِرمسنگ تتري بيخته سه دِرنگي و  برعمسمسي دِر 
شكم بهتر بندد ولكن تا بيچاره      كني  ص كند به آب شربتي دو دِرمسنگ و اگر شربتي يك قيراط افيون براف              رم ق ني

شاه بلوط و تخم    سرفه باشد بنشاند مور دانه اي سوده و            نكردي افيون مده صفته سفوقي كه شكم ببندد و اگر           
ين همه را بسايد شربت از وي سه         ا  نيم دِرمسنگ  يبرخشخاش و خرنوب شامي از هر يكي يك دِرمسنگ صمغ ع          

دِرمسنگ باشد به آب سرد و اگر اشتها برود سفوف حب الرمان بكار دارد و نسخت وي بكرابادين بسر سرابيون                        
ز هر يكي يك دِرمسنگ تخم كوك و تخم با برگ از هر              قرص طباشير قرص طباشير مطفي كل و طباشير ا        .  يابد

يكي دِرمسنگي و نيم تخم كاسني و تخم تتري از هريكي يك دِرمسنگ گُلنارنيم دِرمسنگ تخم ترشه درمي و                      
نيم صندل زرد نيم دِرمسنگ كافور دانگ سنگي افيون نيم دِرمسنگ بنسختي و به ديگر نيم دانگ تطفيت كند و                      

اكنون ياد كنم اسهال بلغَمي اين بلغَم را تولد يا به معده باشد و سبب وي آن باشد كه مزاج معده                        .   ببندد شكم را 
ترگشته باشد و سرد و غذاها سردتر  بدگوار بسيار خورده باشد چون گوشت گاو و ماهي تازه و شير و دوغ و كرينج                         

 آنچه به اين ماند يا از مغز باشد كه اين بلغَم به معده         به ماش و كشك و ترا سرد چون كدو و خيار و خيار بادرنگ و              
فرود آيد و نشان اين آن باشد كه از پس خواب بيش باشد اين اسهال و درمان آن بلغَم كه به معده گرد آمده باشد                          
اسهال كند به حب جتره تا شكم پاك كند و نشان اين اسهال آن باشد كه چون چيزهاي ترش خورد اسهال بيش                       

 و روي فاسيده باشد و به نسخت ديگر گونه روي تيره باشد و                ودنب  }395{ و تشنگي بسيار نبود و سوختن         كند
ونه باشد  ار باشد باز چون شكم پاك شد گوارش خوزي بكار دارد و گوارش خوزي سه گ                 بسيآماسيده و آب دهان     

ن ماسويه است و اين نيز       يكي نسخت قديم است آن را گوارش خوزي بزرگ خوانند و ديگر به نسخت يحيي ب                  
رابيون و آن   س  سنيكوست و سوم به نسخت استاد مامحمدبن زكريا است و نسخت اين داروها در قرابادين ب                    

بلغَم باشد و قي را اگر از بلغَم           مدبن زكريا بيابي نسخت گوارش حب آالس كه نافع باشد شكم رفتن را كه از                مح
ده باشد حب االس خشك نيكو يك من هليله سياه و بليله و آمله و                   باشد و تري را و سوء الهضم را كه از مع             

طاليسفر از هر يكي بيست دِرمسنگ قرنفل و قرفه و خيربوا و قصب الذريره و حب البلسان از هر يكي دوازده                          
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و سنبل  دِرمسنگ فلفل و دار فلفل و زنجبيل از هر يكي ده دِرمسنگ مصطكي و قردمانا و كرويا و انيسون و زيره                       
و سليخه و قاقله از هر كه شش دِرمسنگ كوربوا و تخم كرفس و نانخواه از هر يكي پنج دِرمسنگ ساده هندي و                        
حماما از هر يكي چهار دِرمسنگ جمله اين داروها بيست و شش باشد صفت معجوني شايسته اسهال بلغَمي را و                       

از هر يكي ده دِرمسنگ سعتر بارسي پنج دِرمسنگ كر ويا و              آسان بدست آيد كندر ده دِرمسنگ نانخواه و گُلنار          
گشنيز خشك بريان كرده و زيره كرماني اين همه به سركه فرغار كرده و بريان كرده يعني گشنيز و زيره و كرويا                        
را خزميان يك دِرمسنگ عود هندي سه دِرمسنگ كوزبوا يك كرويا را خزميان يك دِرمسنگ عود هندي سه                       

 تتري بيخته ده دِرمسنگ كزماز و سه دِرمسنگ اين همه را جمع كند                  دِرمسنگ }396{رمسنگ كوزبوا يك    دِ
ذا نان دارد بسيكي فرغار كرده و قليها        غ و   شتاكوفته و بيخته با مويز بكوفتن جمع كند و چند يك گردو بخورد به نا              

ندشك بريان كرده بر او پراكنده فلفل سوده و قليه به            چيني و فلفل بكار برده و ك       دار خشك كند و در او قرنفل و      
آبكامه و مصوص كبك و سير و كندنا و گشنيز خشك و فلفل و گرفس و سداب و برگ زفوده بكار برده باشد و                           

سفند نيك آيد اينك    و ببااليند و باز ديگر بار ببزند به گوشت خرگوش يا به گوشت بشتمازه گ                و  بجوشانند كلم  راگ
ه درمان باشد اسهال بلغَمي را و به باب ضعف قوت هاضمه و سوء الهضم چيزها موافق ياد كرده ام اين                     به اين گون  

واگر اين اسهال از سودا باشد      .  ياددار و بايد تا همه آب با ميبه خورد يا با شراب كهن و به آن چيزها درمان كن                     
ذع يابد و ترشي دهان باشد و اگر چيزي خورد از             عالمت او آن باشد كه اشتها انگيزد و باز همان اندر فم معده ل               

غذا يا اندكي از روغن برود و به غذاهاي ناچرب چنا باشد و به غذاهاي چرب و درمان او فصد باسليق باشد و                             
اسهال كردن به مطبوخ افتيمون و سفوف افتيمون بكار دارد صفت وي بگيرد هليله سياه و به روغن گاو بريان كند                     

سه دِرمسنگ اين همه را بكوبد      ي  ينج}397{گ افتيمون پنج دِرمسنگ مصطكي سه دِرمسنگ ريوند          پنج دِرمسن 
  به ن مشغول باشد  آاز او سه دِرمسنگ باب سرد و كبها حجام به آتش بر سر طحال نهند و از پس                          .  شربتي

ي باشد از سه گونه باشد يك       هال خو ر اس باز اگ .  هايي كه طحال را قوي كند و هربامدادي چيزي چرب بياشامد          زچي
از گشادن رگي باشد كه از روده ها بگشايد و آن را اسهال خونيء دموي گويند يا باشد كه از پس اسهال صفراوي                        

از كبد باشد و آن را اسهال خونيء كبدي خوانند و ياد كنم اين                 هكآيد و آن را اسهال خونيء مِري خوانند يا باشد            
از اگر سبب اين اسهال از مغز بو عالمت وي آن باشد كه از پس خواب بترشود و تا                     ب  .اسهال به باب كندن شكم    

سترد ب  راز مغز و درمان اين به باب سرفه ياد كرده ام و اكنون باز بگويم س              باشد  بيدار باشد نيايد شكم و اين نزله اي        
 آرد و غرغره كند به       طسهعيا به چيزي درشت بمالد و داروي خردل برنهد تا ريش شود سر و                    ويشر خ و بدستا 

خردل و انگبين و بر قفا نخسبد و بالين بست دارد و از پس  غذا قي كند بهر هفته اي يك بار و آن حب كه نزله را                             
 نشان او آن باشد كه اسهال سبر و كنده باشد و             ودصباب از جگرب  نا  باز اگر اين  .  باز دارد به دهان بدارد وقت خواب      

و باز ارگ از ضعيفي قوت جاذبه كبد        .  شد ضماد صندلين بر كبد نهادن و غذا زرك بايد         درمان او قرص انبرابرس با    
 رغسهال سفيد باشد چون اردها له و با قراقر و نفخ و بقبقه باشد و تن ال                 ا كه  }398{افتاده باشد نشان او آن باشد       

 چون  گرم باشند وارشهاي  تهي شود و روي زرد و فاسيده گردد و بي رنگ و درمان او گ                    خوناز  شود و رگ ها    
فالفلي و فودنجي وشراب كهن و اندك خوردن شراب و ضمادهاي قوي كنند چون ضماد فلفوريوس و به كبد                       

ب بسيار بايد به جاي      آ گر از پس غذا   ا  وبرنهد و كبه حجام برنهد و بمكد و گاه ضماد نهد بر كبد و غذا زير با دارد                    
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و اگر لغز گشته باشد روي معده و         .   حركت به جاي ماند    نكت آرد آ  آب سيكي بايد خوردن و اگر از پس غذا حر          
رودكاني از بلغَم آن را زلق االمعا گويند و اگر بد ميده باشد سطح معده و امعا هم زلق المعا گويند و اكنون همه ياد                          

را دميدكي روي   كنم اگر كسي  غذا خورد و همچنان ناگواريده بيرون آيد آن را زلق االمعا گويند و يك سبب آن                       
معده باشد و روي رودكني ريش گشته باشد آن جايها و نشان او آن باشد كه اتگر چيزي ترش خورد درد كند معده                        
و رودكاني او و هر كجا آن  غذا رود درد كند تا آنگاه كه از مقعد فرود آيد و چون از مقعد فرود آمد با او چيزي جو                              

لياثا باشد و سفوف الطين و گِل اَرمني و صمع عربي و طباشير و قرص                 ريمي تنك آمده باشد درمان اين نوع مق        
ي كند مگر كه شكم نيارد و        صفرائ}399{طباشير و شراب بِه شيرين تازه و غذا كرينج بشير و باز درمان اسهال                 

ه آب انار    بياشامد نيك آيد و هر شبي لعاب اسبغول ب          وند  راكخرده تتري بپ    وااگر تخم مرغ را نيم رشت كند و بر           
 و از چيزها شيرين حذر كند و بر معده نهد ضمادهاي قابض چون مورد و گل سرخ و گُلنار و                       خوردترش شيرين ب  

صندل و مازو و عود خام و رامك و الدن عنبري به آب سيب و آب بِه تر كند يا آب برگ سيب و برگ بِه و بر                                
و بوي برافكند يك دِرمسنگ گل سرخ و يك دِرمسنگ          و دوغ تازه نيك بودش و اگر بگيرد نيم من دوغ            د  معده نه 

طباشير و نيم دِرمسنگ تخم ترشه و يك درم گوشت زرك نيك آيد و به يك بار بخورد يا دو بار و غذا جوجه دارد                         
با آب غوره پخته يا تتري يا سكبا به گوشت گاو وبرگ ترنج و كرفس و گشنيز خشك و اندكي گل معصفربوي                          

و .  شد يا بگيرد يك من شير و بر آن افكند نيم من آب تتري و نيم من آب غوره و بجوشاند و بياشامد                        بكار برده با  
باشد كه اين زلق االمعا از بلغَمي باشد كه بر وي معده و به روده ها بر دفسيده باشد و نشان وي آن باشد كه به                             

 گرم كه به باب جوع البقري گفتم و بكار دارد             اسهال بلغَمي ياد كردم و از قي و اسهال و داروها گرم و ضمادها               
ترياق بزرگ و مثروديطوس و سكزينيا و امير وسيا و شراب كهن و سكنجبين كه به سركه عنصلي كرده باشند و                       
به شراب اَفسنتين و خنديقون و ميبيه و آنچه به اين ماند و گوارش خوزي و بر معده نهد ضمادي كه از الدن و                           

ب الذريره و كوزبوا و به آب مورد تر         و قص و قرنفل و عود هندي و سنبل و قسط و سگ            سعد    }400{مصطكي و   
كرده باشند يا آب مرزنگوش و سيسنبر و ميسوسن اگر بيابد و  غذا وي كندشكان دارد مصوص كرده به سركه و                         

 ضعف قوت ماسكه باشد از      كه زلق االمعا از    و باشد    .نج اگربيابد رت  كرفس و زفوده و سداب و سير و سيسنبر و برگ          
آن باشد كه  غذا هيچ نگشته باشد از حال خويش يا اندكي گشته باشد و اگربيمار                    اين  معده و رودكاني و نشان       

و ابجنبد زود فرود آيد و اگر نجنبد دير فرود آيد و پنداري كه سنگي از بلندي فرود آمد يك بارگي فرود آيد درمان                         
در قرابادين محمد      كندرو و گوارش خرنوب و گوارش مازو و نسخت اين داروها            باشد چون گوارش   بضداروهاي قا 

زكريا يابد و آب هيچ نخورد و سخت سرد خورد و بر معده همان ضمادهاي قابض نهد و بست ناردان و گوارش                          
و صفت سفوفي كه قوت ماسكه را ياري دهد سك و رامك و قصب الذريره                   .  ناردان و سفوف ناردان بكار دارد      

مصطكي و تخم كرفس و زيره كرماني فرغار كرده به سركه و بريان كرده و موردانه و مازو و گُلنار و انار دان بريان                      
كرده از اين همه برابر بكوبد شربتي سه دِرمسنگ باشد بميبه و گوارش بِه قابض نيك شايسته باشد به اين علت و                       

بادين بسرسرابيون بيابد و بر معده نهد اين ضماد صفت بگير مر             قرص گُلنار نيك باشد و نسخت اين داروها در قرا         
و كندرو و قاقيا و مصطكي و زاج سفيد و الدن و افيون و پوست بيخ لقاح و عود و تخم فنك از هر يكي چهاردرم                           
سنگ گُلنار و عصارة لحيه التيس و بست جو و گل سرخ و تتري و سك و مازو و حصص از هر يكي هشت                               

بكوبد اين همه را و تر كند به اب برگ مورد اگر گرمي باشد يا به شراب كهن يا بميبه و شكم و پشت                          دِرمسنگ  
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همه بوي اندر گيرد و به جاي ماند تا خشك شود و غذا مصوص دارد از كبك يا از تدرو و به آب غوره و باب تتري                           
 . يا بسركه و مويز و چيزها خوش بوي بكار برده چنانكه ياد كردم
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 }401{) االسهال البارد(اسهال سرد درباره :  116 باب
د و به كبد و روده ها و به همه تن برود ولكن تغيير حالت نيابد كه به                 گوارش كه چون غذا به معده ب      باه  آگ

نزده روز و آنگاه دفع كند قوت       اا پ ز ي آن روزها معلوم چون ده رو     ر  دامقگوهر تن گرددآن مايها برگ ها گرد آيد به          
 آن مغص يك روز     زد و  عروق و به كبد باز آرد و از كبد برود كانيها بازآيد و نشان اين آن باشد كه مغص خي                     دافعه

دارد باز اسهالي افتد فراخ و تن به آساني افتد و به آن اسهال جوهرهاي مختلف باشد لختي سرخ و لختي سبز و                          
دان ورزش كردن و اندامها ماليدن به گرمابه و          د و لختي كنده درمان او اندك خوردن  غذا باشد و بامدا              رز  لختي

خوش بوي باشد و چون داند كه مايها گرد آمد و تن گراني گرفت و                   روغنهاي گرم به خويشتن اندر ماليدن آنكه       
رش بِه مسهل و    گوايع صبر و به     قن  برآمدن گرفت و آنگاه قي درشت كند و اسهال به           تُند   }402{آروغ ترش و    

را بگشايد و اندام غذا بخويشتن كشد و سكنجبين بز وري بكار دارد و شراب قوي به مقدار و                   حيله آن كند كه سده      
و يكي ديگر گونه باشد و اين آن باشد كه انسان  غذا به اندازه خورد و نيك                      .  اعتماد كند به اندام ماليدن     همه  

ساريقا و عالجش همان باشد كه       سبب آماس باشد و سده بافواه ما        و  باشد و تن الغر    مبگوارد ولكن شكم دايم نر    
.  باشد يا به سوي زير سوي روده ها فرودين        يياد كردم مگر آنكه نگاه بايد كردن كه قراقر و نفخ به سوي معده م               

اگر به سوي معده باشد گوارش زيره و فالفلي و فوذنجي و امروسيا و دحموثا و اين چنين داروها بكاردارد خاصه                        
 اگر تب دارد درمان كند به سكنجبين ساده و آب كاسني و خيارشنبر و غذا زير با دارد                   ترياق و مثروديطوس و آنگاه    

و اسفناج و اگر نفخ به سوي زير باشد و روده هاي فرودين درمان تنقيه تُند كند و اگر تب باشد تنقيه نرم كند و اگر                          
ي خوردني و نبايد ترسيدن از الغري       اين نفخ و قراقر به همه شكم باشد درمان همه به تنقيه كند و هم به داروها                 

چه بهتر شود به اين درمان و باشد كه بلغَم بسيار به روده ها گرد آيد و نشان اين آن باشد كه دايم شكم سرد باشد                          
 .چون يخ و درمان تنقيه تُند بود
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 }403{) صالمغ(مغص و درمان آن درباره :  117 باب
ناف و زير ناف و من به با معده ياد كردم و اينجا نيز اندكي               ماري باشد كه شكم درد كند به جاي         بيص  مغ

نجاند و معده را يا از خلطي لذاع باشد كه بشكنجد            ا بت بدان كه مغص يا از بادي غليظ باشد كه روده ها ر           .  ياد كنم 
 كند و درمان آن     آن باشد كه چون بمالد بانك      باشد   اد ب و نشان آنكه   باشد   لزج  بو باشد كه بلغَم     ارمعده را و روده ها     

معجونها كه به اين    ن   آ  و  بتخمها باد شكن باشد چون زيره و كرويا و تخم سداب و برگ وي و نانخواه و حب الغار                  
فيقرا و    ارهه ي بايد آوردن ب    مك چون دحمرثا و سكزينيا كه با آب اين تخمها بخورد و اگر از بلغَم باشد ش                     ماند

ز سود دارد نيك خردل مرغزي دو دِرمسنگ به آب گرم فرغار كند و دو                  وغن بيد انجير و اين ني       ر  و ولماءاالص
اين مغص از اَخالط صفرايي باشد درمان او قي         اگر  دِرمسنگ روغن زيت بر او افكند و اندكي قند و گرم بخورد و               

هندس به   به خيارشنبر و آب كاسني و باز اسبغول د         نوردم آ  آب گرم و شك    و  نكردن باشد به آب كشك و سكنجبي      
روغن گل چنانكه اسبغول را به روغن گل بمالند و فرغار كنند به آب تا بياماسد باز ديگر بار روغن گل بر وي                            

 . دنيو بكدرم از اين و بكندن شكم مشغول شوم كه آن را به يوناني ديسانتري گكنونا. افكنند و بخورد
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 }404{سحج و درمان آن درباره :  118 باب
اريها باشد ماننده كندن شكم از آنكه چون كسي را با غايط ريم آيد يا خون گويد مرا                       بسيار بيم  كهانبد

ز به روده ها   ايا به كبد گريم كند آنجا و ب       عده باشد   كندن شكم است و باشد كه آن ريم و خون از آماسي آيد كه به م               
 از آنجا برگ ها آيد و بسوي كبد ميل          آيد و بيرون آيد و باشد كه از بر سوي تن بعقب ذات الجنب و ذات الريه ريم                 

ر كند و براه بول بيرون آيد و چون به بول آيد سليمتر باشد و اگر به اسهال آيد بتر باشد چه تنه كبد را تباه كند اگ                            
 را به داروها مدر چون تخم كرفس و رازيانه و كاسني و دوقوا و آنچه به اين                    عتايد دادن طبي  ب  ي ادرار آيد يار   به

گر بناحيت اسهال ميل كند خيارشنبر و آب كاسني و جالب و ماء العسل بدهد تا زود پاك شود و باشد كه                        ماند و ا  
از آماس كبد     ريم  ه باب آماس معده و باشد كه اين خون و         بكه اين آماس به معده باشد و من ياد كرده ام درمان او             

و سياه شدن زان و از پس تشنگي صعب و قي تلخ            بوده باشد و نشان اين آن باشد كه از پس تبهاي تُند آمده باشد               
و سكيده و يرقان و سرفه خسك بي نفث و سقوط اشتها و باز لرزه گيرد بيمار را و قي سبر كند و شكم آيدش از                            

ياد كنم و باز نام اسهال خوني خون روشن را باشد و اين از چهار                 جگر و باز ريم و درمان آن بباب آماس       سبر  اول  
فابف روده ها رگي گشاده     ل از  }405{ي ار بس اسهال صفرايي باشد كه بسوزاند سطح روده ها را و               يك:  گونه بود 

ار  بك شادن باشد اگر قوت ياري دهد باز      يق گ شود و خون آيد و اين را اسهال خوني دموي گويند و درمان رگ باسل               
وف طين چنانكه ياد كردم و      سفو  م  ختواشتن قرص طباشير گيرنده كرما نشاننده و شراب بِه و گِل اَرمني و گل م               د

باز باشد كز بسياري خون يا از بري خون باشد رگي گشاده شود بي آنكه بيش از خون اسهال صفرائي بوده بودي و                       
دين و باشد كه از مقعد رود و آن را با سور خوانند             و فر هاي بر اين باشد يا بروذكاني     به روده ها اين دو گونه باشد يكي      

از روده ها ايد آن را اسهال خونيء خوني خوانند و باشد كه اين خون از ضعيفي جگربود كه نتوانند                        و آن را كه      
 و درمان   ديآازه شسته فرود    شت ت داشتن خون را و نشان اين آن باشد كه اين خون ماننده باشد خون آبه كه از گو                  

 ياد كنم و اما اين كه آن را ديسانتري خوني            باب ضعف كبد ياد كنم و باز آنكه از مقعد آيد به باب باسور نيز               ه  او ب 
گويند درمان او فصد كرن باشد و اقراص كهربا خوردن و فلونياء بارسي و رومي و اقراص بسد و آن درمان ها كه                         

ند يا ازصفرا باشد و نشان آن باشد كه از          ي گو شكم كو را كندن     جح اما س  و  .اب قي خون  ببنفث خون ياد كردم و به       
غص و شكم بكند و خراطه آيد و درد از بر سوي ناف باشد و هر باري                   م  و كمل صفرا بوده باشد و درد ش      اول اسها 

 اه آيد با آن چيز    فرودبسيار درد بايد خوردن تا شكم بيايد و همان خراطه وريم و خون آميخته باشد با ثفل و صفرا                     
 زه م  و  زمان چيزي تلخ از گلو بر آيد        نازم  }406{با وي و  غذا آرزو نكند و           باشد   صعبگي  و شتاب و تشن   

دهان تلخ باشد و چون اين نشانيها ديدي دانك ريش بامها برينست و درمان مقلياثاء طباشيري باشد و                      
سنگ تافته از سنگ رود يا سنگ        به   سفوف الطين و آب بست جو خورد و صمغ عربي و دوغ سطبر كرده              

ه آهنين و بر آتش نهد تا اين سنگها سرخ شوند باز به              ه يكي كبجليز آهنين برنهد يا يكي كبج        بكه    آهن
دوغ تازه شيرين اندر افكنند چندانكه سطبر گردد وغذا كرينج بشير دارد يا زردة تخم مرغ نيم رست؟؟ و                      

ه و بست نبق بكار     يدام و بست سنج   شآ  ارجوشانيده چون گر ب تتري و غوربا كرنج پخته و آب آخته و باز دي           
صفت مقلياثا طباشيري اسبغول و تخم مر و        .  رمان كند كه اسهال صفرايي را ياد كردم       دارد و به جمله آن د     
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تخم شاهبرغم و تخم ترشه پاك كرده و تخ بابرگ و تخم لسان الحمل و تخم گل اين همه را بيارد و                          
نگ صمغ  ر يكي ده دِرمسنگ نشاسته بريان كرده و طباشير از هريكي دوازده دِرمس            هبريان كند و بگيرد از      

عربي بيست دِرمسنگ گِل اَرمني سي دِرمسنگ گل مختوم يا قبرسي بيست دِرمسنگ تخم خشخاش                    
سفيد پانزده دِرمسنگ اين همه را بريان كند و بكوبد مگر تخمها را كه بريان كند و نكوبد و آنگاه جمع كند                     

407{ريان كرده بيست دِرمسنگ     شربتي سه دِرمسنگ باشد به شراب بِه ساده صفت سفوف طين اسغول ب            
الحم بريان كرده ده دِرمسنگ تخم بابرك بريان كرده ده دِرمسنگ صمغ عربي و گِل اَرمني از هر                   ن  سال}

 سه  يكي سي دِرمسنگ اين همه را جمع كند و گلو صمغ را نيكو بكوبد و آن تخمها هيچ نكوبد شربتي                       
و باز باشد كه اين صفرا به روده ها فرودين گرد امده           .  ه شراب آبي  ب  Ĥنگاهسه دِرمسنگ شب    و   بامداد دِرمسنگ

باشد و چون درد خيزد همĤنگاه شكم آيد و نشان اين آن باشد كه درد فرود ناف باشد و چون درد خيزد                          
ته خيمهمانگه شكم آيد و اين خون و ريم جدا باشد از ثفل و ناآميخته باشد و نيز باشد كه اين عالمت آ                        

كه درمان اين بيماري چون با معا برين باشد داروها خوردني باشد و چون به فرودين باشد                    ان چن باشد هم 
درمان تنقيه باشد چون عالمت آميخته باشد درمان هم به مسهل و خوردني بايد كردن و هم به تنقيه                        

ل كه آن را    اعي و آب برگ اسبغو    رصفت تنقيه اي كه بسيار آزموده ام آب با برگ كوفته و آب برگ عصاال              
وغن گل با او     ر  و خمآبها بگيرد برابر و بياميرد از هر يكي چند سكره و سفيدي ت             ن  اي،  لسان الحمل گويند  

يار كند چند سه دِرمسنگ باز بگيرد گل محتوم و كهربا و صمغ عربي و مرواريد تا سفته و سفيده ارزيز از                        
د صفت حقنة ديگر نيك     تنقيه كن  و بياميزد و   دنكتر  ه اين آبها     و ب  هر يكي يك دِرمسنگ اين همه را بكوبد       

غز بلوط و يك ف نرسك بي پوست        م فك  كي  }408{شايسته باشد يك كف كرنج سفيد و يك كاووس و           
و يك كف برگ گل و سه مازو اين همه را نيم كوفته كند و بجوشاند به آب و ببااليد آن آب چنانكه قوي                         

كند پنج دِرمسنگ روغن گل و يكي       فاو  بر   دِرمسنگ يا بيشتر و      آب چند سي  اين  و سطبر آيد و بگيرد از       
زرده تخم بريان كرده و به روغن گل گشاده و به هاون اندر كند و نيك بزند تا همه يكي شود و به ان آب                          

  يكيبرافكند يا اين قرص صفته بگيرد گِل اَرمني و سفيد ارزيز و صمغ عربي و خون سياوشان و اقابيا از هر
 دِرمسنگ و بكوبد اين قرص را با اين آبها و روغن گل و زرده تخم                  سهص كند هريكي    رق  ابر بكوبد و  بر

جمع كند و تنقيه كند و اگر بهتر شود و اِالّ بيفزايد بر اين يك دِرمسنگ قرطاس محرق و دو دانگ سنگ                       
يشش مرده كند آنگاه تنقيه     ر  و باز اگر اين ريم و خون كنده آيد آنگاه دشوار گردد و ريش گردد و                 .  ابيون

نسخت اقراص زرانيخ كه بشايد سحج را زرنيخ زرد ده دِرمسنگ آهك آب نارسيده ده                  .  زرنيخ بايد كردن  
دِرمسنگ زنگار پنج دِرمسنگ قلقطار پنج دِرمسنگ قاقيا سه دِرمسنگ زاج سفيد و گُلنار از هر يكي سه                     

ه سركه و هر روزي به آفتاب نهد و هر روزي به سركه بسايد و باز                دِرمسنگ اين همه را بسايد يك هفته ب       
قرص كند و آنگاه از اين قرص دو مثقال با نيم دانگ سنك افيون تنقيه كند به هفتة پيشين و بيش از اين                       

ب  آبه }409{تنقيه كند به آب انگبين و نمك و باز به اين تنقيه كند و اگر اين تنقيه باب تتري برافكند يا                      
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ن او آن باشد كه سوختن و شتاب و          ا نش و بلغَم شور باشد     زا  ه اين كندن شكم   كو باشد   .  ا برگ روا بود   ب
تلهب و قي صفرايي و اسهال صفرايي نبود و از پس زكام و نزله آمده باشد و به اسهال بلغَم باشد و بر اين                         

 اين مقليائاها گرم بكار دارد صفت وي      سحج بلغَم باشد و درمان او آن باشد كه به باب نزالت ياد كردم و                  
ه كرماني بريان كرده از پس آنكه به سركه فرغار كند و تخم كتان               يرده شش ستير ز   رك   سفيد بريان  خردل

و تخم كندنا هر دو بريان كرده از هر يكي دوازده دِرمسنگ مصطكي چهار دِرمسنگ هليلة سياه بريان                      
شراب بِه و بايد تا بداني        همه را بكوبد شربتي از او سه دِرمسنگ به        كرده به روغن گاو هشت دِرمسنگ اين        

كه تا انصباب مايها به جاي باشد استفراغ كني همه تن را و باز به درمان ريش مشغول شودي و اگر بتواند                       
 دو سه روز هيچ غذا نخورد مگر شير به سنگ تافته يا رشته به بابرك پخته و بيه بز يا بيه مرغ يا آشام                           

كرينج و تتري چنانكه ياد كردم و از گوشت دور بايد بودن يا به آخر كار گوشت كبك خورد يا تدرو و سكبا                       
به گوشت گاو و ستونه او به سركه و زعفران پخته و سداب و كرويا بكار برده صواب باشد نيز و زرده تخم                        

يد و سنجد و آلج صفت مقليائا       مرغ نيم برشت بغايت نيكو باشد و سيب و بِه ترش شيرين و خرما قصب شا               
اند به آب بِه و باز خشك       وشبج  }410{گرم هليله كابلي و بليله و آملي از هر يكي نيم من اين داروها را                 

كند و باز بريان كند و باز بگيرد تخم كتان و تخم كندنا بريان كرده از هر يكي سي و شش دِرمسنگ                           
تير گِل اَرمني نيم من بكوبد و بياميزد شربتي سه              مصطكي پنج ستير خردل سفيد بريان كرده ده س            

معا زيرين باشد جز به تنقيه درمان نبود و غذا اين              ان ب  چو نكه كندن شكم  ادببه شراب بِه و        دِرمسنگ
صفت تنقيه اي كه بشايد سحج بلغَمي را عصاره          .  مردمان دو گونه گاه غذا قابض بايد و گاه غذا چرب             

از پس  باز   گل و زرده دو خايه و پنج دِرمسنگ روغن گل نيم گرم تنقيه كند و                 خطمي بياميزد با طبيخ برگ    
د از عصاره برگ لسان الحمل با آب سداب تر و آب كندنا بر اوي افكنده                   كني تنقيه ديگر    كي  اين تنقيه 

اگر قرطاس سوخته يك دِرمسنگ گل مختوم يك دِرمسنگ تنقيه كند و براو صبر كند چندانكه بتواند باز                    
يرد سه مازو و گل پنج        گبصفت  :  خون بسيار شود چنانكه به اسهال خوني باشد اين تنقيه بكار دارد                

دِرمسنگ گُلنار و پوست انار از هر يكي پنج دِرمسنگ عدس مقشر ده دِرمسنگ جفت بلوط پنج دِرمسنگ                   
كند از پس آنكه بر او افكنده باشد        بجوشاند اين همه را به دو سطل آب تا به سطل باز آيد و باز بوي تنقيه                  

يك دِرمسنگ قاقيا و نيم دِرمسنگ عصاره لحية التيس و صمغ عربي و گِل اَرمني از هر يكي دو دِرمسنگ                    
و اين قرص نيز نيك آيد صفت مازو و زاج سفيد و اقاقيا و پوست انار و سنگ سرمه از هر يكي برابر بگيرد                        

و باز اگر اين سحج سوداي باشد       .  ه اين تنقيه كه ياد كردم برافكند و تنقيه كند         از او مقدار سه دِرمسنگ و ب      
چون سركه از او زمي بجوشيد و          روداه   باشد كه شكم سي     آن او  }411{و دير بماند درمان نكند و نشان         

نكه ياد  اين را درمان نبود چون كهن شود و چون كهن نبود بمقلياثا و هليله و بليله و امله درمان باشد چنا                      
حته كردم و بر اين سحج از چيزها ترش حذر بايد كردن و همه غذا زرده تخم بايد و كرينج به شير يا بيه ب                        

 خشخاش را بكوبد و سفوف كند خوب آيد و اين تنقيه ها سخت گرم بايد كردن چون                    و    زو اگر بادام مغ   
 .  كردن كندن شكم راتنقيه ها زرانيخ و آنچه به اين ماند اينك به اين گونه درمان بايد
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 }411{) باب الزحير(زحير و درمان آن درباره :  119 باب
كه شكم آمد چون بنشيند به حاجت و بسيار بزخد و           اند  ير گردد و زحير آن باشد كه انسان چنان د         زحر  اگ

مقعد و آماس   ين آمدن مايها باشد به        ا بب س بترنجد چند يك دِرمسنگ بلغَم باره فرود آيد با خون و بي خون و               
  سومي تحليل آماس و    رگيكي بازداشتن اين مايه از مقعد و دي        :  باشد به مقعد با سوزش و درمان او سه چيز بود            

از اول كار از غذا باز بايد استاند يك دو روز و مثانه و زهار و خشنده گاه و                     .   نشاندن سوزش  يش و خشك كردن ر  
به روغن گل چنانكه شنفته پاره اي يا اسفنج پاره اي به اين روغن             تخم آن را به روغن گرم كرده اندر بايد گرفتن            

ه باشد كه نان اندر او فرغار كني و آن            تاز  باز غذا شير   وري  رگييها د جان  آ}412{مورد غرق كني و بر تخم و بر          
 را بكوبي   درمان ها كه مانند اين باشد و اگر بن آماسيده باشد بگيري برگ كلم پخته و زردة تخم و روغن اين همه                     
ده تخم   رز  تا مرهمي گردد و بر آن آماس نهي و اگر آماس با سوختن باشد برگ انگور كرك بجوشاني و باز                          

 نهي و اگر نرسك سرخ و برگ گل اندر آب بجوشاندي و بدان آب اندر نشيند نيك                     اگل بكوبي و بر آنج    ن  وروغ
 بنشاند چون بر او نهي باز اگر آماس سخت باشد            باشد و اگر پياز را بپزي و بار وغن گاو جمع كني اين آماس را                

بگيري مرداسنگ زعفران يك دِرمسنگ زرده دو تخم و روغن گل به مقدار موم و بيه اردك را بگدازي و با اين                         
 فهروغن و و داروها جمع كني و مرهمي كني و براو نهي تا آماس برود و باز دارو كني به شافة زحير و نسخت شا                          

 شافة زحير كه من جمع كردم و همه عمر كار كردم بر او نيك آمد بگيري خون شاوشاو و مر و                          ر اين باشد  حيز
رابرشافه كني چند دانة خرما و ببن او بنهي و باز           كي ب  و افيون از هر ي     رانعه خشك و زعف   يم  كندر و صمغ عربي و    

 زعفران و افيون از هر يكي برابر        نيك آمده است صمغ و كندر و مر و        ”  يكي شافة ديگر ديدم در قرابادين حنين و ا        
 يدبا  }413{رهم كافوري درمان    م  هو نيز شافها بسيارست تجربت بايد كردن تا كدام بهتر آمد و اگر كفتكي باشد ب               

به اين مرهم نسخت وي بگير مغز ساق گاو دهم دِرمسنگ زفت پنج دِرمسنگ سفيده ارزيز و مرداسنگ                     يا   كردن
     نگ اين همه را جمع كند و مرهم كند و اگر حاج آيد اندكي روغن مورد يا روغن گل                    سفيد از هر يكي هفت دِرمس

 .كنم وي  باشد به مقعد شرحسير باز اگر بوادنكبكار برد و بمقليائا و قرصها درمان 
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 }413{) باب البواسير(بواسير و انواع آن درباره :  120 باب
دراز و سخت و ديگر ماننده توت؟؟ باشد         باشد   ماخردانه  اش كه بواسير پنج گونه باشد يكي ماننده           ب اهآگ

 و باريك ميانه و چهارم ماننده انجير يا غژب انگور و پنجم ماننده آن                  رازدانندة كنب خرد    مدراز و نرم و سومي       
 خات كه به پشت ماهي باشد بزرگ و سفيد چون بنبه به ميان او باز اين هر پنج گونه يا از اندرون باشد يا از                            نفا

ر خوانند و باشد كه هيچ چيز نرود و         يصببيرون مقعد بر لب او و باشد كه از اينهرچنج گونه خون رود و ريم و آن را                    
 كه از بر سوي تن سوي فرو سو آيد و به اين اندام                ياين را اعمي خوانند و سبب اين بيماري خوني باشد سوداي            

و از همه بتر آن باشد كه با حليل           د  آيد  در او پدي  ماند و بپوسد و اين افزودنيها ان       ر  ندا}}414  {گردايدو
ن باشد كه راه كدر پول بگيرد و آنك سوي پشت باشد              آ نزديك باشد يعني بقضيب كه اگر بريده شود بيم        

بدان كه پديد باشد حس مار را و         .  د باشد بدتر از آن بد كه بيرون مقعد          مقع سخت بد نبود و آنك اندرون     
كند هيچ زيان ندارد و با او هيچ نبايد كاويدن و باز اگر سخت باشد و درد كند                     آنكه اعمي باشد اگر درد ن     

ود ن بر بر او نهد سير يا پياز خام يا آب كليم شوي تا آن را سوراخ كند و خو                   ق و سليرگرفتن از با  ب  دخون باي 
خون بيرون آيد يا    و درد كم شود و اگر خون نيايد زهره كاورا بگيرد و با فالر بكوبد و برنهد و صبر كند تا                       

و اگر  .  ند از باسليق   ك  از آن فصد   پيش  وبه مرهم باسليقون بيرزد و زنگار بيفزايد و برنهد تا خون بگشايد              
د تا مقعد باشكونه گردد و بيرون آيد و باسور پديد            كاين بواسير اندرون مقعد باشد كه به حجام برنهد و بم           

روي تيرچنانكه پژمرده گردد آنگاه بجوشاني برگ كلم به آب تا           آيد و آنگاه درمان كند بخرم يا بداغ يا به دا          
نرم گردد و روغن گاو با او يار كني و مرهم كني و براو نهي تا بهتر گردد و اگر باقي بماند باز داروي تُند بر                          

باز اگر باسور سخت نبود اين را بكالبد باسور           .  نهي و باز به مرهم كلم درمان كني تا همه با سور برود               
 ايهودار}415{بگيري و ببري و اگر بسيار وند يكي را يا دو را بجاي ماني تا مايه به آنها افكند و باز چون    

 را نيز ببرد كه كهن گشته       ديگرمسهل خورد و حب مقل بكار دارد و طريفل مقلي مايه كم شود آنگاه اين                 
از .  گرد آسيا و نبايد كه خون بسيار رود       باشد و از پس بريدن برافكند برآن ريش زاج سفيد و قاقيا و گُلنارو                

ته بگير تخم خطمي و تخم كتان و         صفشاني به اين    ن  رپس بريدن و باز اگر آماس كند از پس بريدن اد            
برگ كلم و باب بجوشاني تا نيك ببزد آنگاه به آن آب اندر نشاني و آب گرم ار كم نشود مرهم باسليقون                        

م پياز پخته و روغن گاو يا مرهم كليل الملك و نسخت اين سپس               برنهد يا مرهم كلم و روغن گاو با مره        
ياد كنم و بايد تا خون بسيار برگرفته آيد و  غذا اندكي خورده تا شكم نرنجاند و شراب نخورد تا آماس                           
زيادت نكند باز اگر خرم كند يا داغ يا به داروي تُند درمان كند و از همه اهن بهتر باشد چه بدان درمان ها                        

و باز اگر بواسيرخرد باشد     .   باشد كه آماس و دردبسيار شود و شكم بگيرد و بيم هالك باشد از درد بسيار                بيم
صفت .  و درمان برفق خواهي كردن بخور بايد كردن تا پژمرده شود باز به مرهم كلم درمان كني تا بيفتد                    

آتبش نهي ازبس آنكه خشك     بخوري سليم بگيري برگ مورد و بكوبي به آب مورد تر و قلب كني و باز بر                  
كرده بودي و مقعد را زير آن دود بدارد و باز به آب مورد اندر نشيند چند بار چنين كند بهتر شود صفت                           
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 آب  بهو    }416{بخوري ديگر بگيري پوست بيخ كَبر و شحم حنظل و مر و جوزالسر و اين همه را بكوبي                   
هاون بزرگ بر انگشت آتش كني و يك خشت         برگ سر و تر كني و قلب كني هر يكي چند كوزي و يك                

ها بر آتش نهي و بيمار      ب قل  آن نهي و يكي از     تشپخته ميانه سوراخ كني و باز نمد يا پنبه كتانه بر ان خ              
 مقعد رسد و صبر كند تا باسور را نيم سوخته كند باز به              ب به مقعد بر آن سوراخ نهد تا آن دود و تبش آن قل           

باز مرهم كلم اندر بندد يا بالدر به آتش برفكند و برآن دود او بدارد مقعد را باز                  آب برگ مورد اندر نشيند و       
 كوسته براين جمله باشد گاه بخور كند و گاه مرهم تا بيفتد و حذركند از نرس           پيبه مرهم كلم درمان كني و       

ز و از آن    و گوشت گاو و نمك سود و پنير كهن و باقلي و كرن بخاصه و سير و فلفل و انگزد و اشترغا                         
چيزها كه گوشت آنها سودائي باشد از حيوان و آن كسها كه گوشت آنها سودايي نبود آسانتر بديرد درمان از                 
سودايي و نبيد مويز و خرمايي و فالته و ميپخته نشايد و باز انجير بستي و سيكي تلخ كهن نيك شايسته                       

غ؟؟ و باشد كه كداره كند به مقعد اندر و باشد           باز اگر ناصور باشد و اين آن باشد كه ببن ريش باشد م             .  بود
{كه باد و سركين به اين سوراخ بيرون آيد اگر چنين باشد كه كداره كرده باشد ببايد بريدن با مقعد يكي                        

 و مرهم دشليخي تا بهترشود و ارگ كداره نبود هم           رنده باز درمان كردن به داروي گوشت برآ        و ودش}417
ناصور به مقعد نزديك باشد بهتر باشد باز اگر دور باشد و خرم كرده ايد بيش                   به مرهم درمان كنند و اگر      

ز اگر ناصور كداره نكرده باشد درمان او به شافه            اب.  وان آيد بي مراد      وريشكم باز نتواند داشتن و غايط ب       
گ  و كندرو از هر يكي يك دِرمسنگ عنزروت و خون شاوشاو و گُلنار و سن                   صبر صفت بگيرد .  غرب بود 

سرمه و زاج سفيد از هر يكي نيم دِرمسنگ زنگار دانگ نيم بكوبد همه و شافه كند و چون حاجت آيد                          
ها به ناصور كه به مقعد باشد و هم به در چشم يا داروي تُند بدل وي اندر                   رور برد اين دا   اكببگشايد به آب    

 گاو يا روغن گاو تنها درمان كني تا          تا داغ گردد و پاك شود باز به مرهم كلم يا به مرهم پياز و روغن                يكن
درد بنشيند باز به مرهم سفيده درمان كني تا بهتر شود يا به مرهم باسليقون و داروي تُند را نسخت به                         
كتاب منصوري يابي نام او ديك بر ديك و به اين دارو بسيار كس بهتر شدست و اگر كفتكي باشد و اين                        

ود نبي  رماگر گ ز  با،  ه مرهم سفيد چنانكه ياد كردم به باب زحير        كس محرور باشد درمان كند برگ زدن و ب        
استه باشد كه روغن    شز ن  ني ن ياد كردم و   ديربه مرهم زرده تخم و نشاسته و زعفران چنانكه به باب كام ب             

نهي و اگر بخوركني به مقل هم خوب        ر   ب كي بكفت كن و دانه زردآلو تلخ بگيري و مقل بر او افكني و مرهم            
 برود بسيار باز به مرهم         و يدشاد خاريدن بسيارتا خون از او بگ        ايبب  }418{گر كهن باشد س    آيد باز ا  

قل باشد و بخور كردن به بيخ كَبر و پوست محب سيرمله درمان بواج هباسليقون درمان كني تا بهتر شود و ب
 كتيرا و يكي مرهم     كند آن مرهم كه به پيه اردك و بيه ماكيان كنند و           عفت  انار و مقل و صغبين و نيك من       

باشد آن را الزوق خوانند جالينوس به كتاب قاطاجانس ياد كرده است و آن مرداسنگ باشد كه به روغن                      
را بكوبي آنچه ترش باشد به اين مرهم اندرزني تا قوت اين شاخ رز              رزو آنگاه شاخ      دوبجوشاني تا سطبر ش   

ين الزوق خوانند باز اگر كفتكي را به اين مرهم            م بگيرد و اين مرهم بر دفسيده ايد از بهر ا            هرا اين مر  
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درمان كني نيكو باشد از بهر آنكه بر دفسد و باز اگر از كفتكي ريم رود باب افتاد به اندربايد نشستن و اين                        
آب را ياد كنم به باب استرخا بشرح و باز چون از اين آب بيرون آيد يكي باره بخته را به آب زاج تر كند                            

و باز اگر از بن خون رود چنانكه از رگ زدن رود آن را خون                 .  و دايم بر اين كفتكي نهد     وباز خشك كند    
باسور آمدن خوانند و درمان او فصد باشد از قيفال و خون برگرفتن بسيار كه نيك منفعت كند آمدن اين                       

419{عيف شود و    خون و بيماريهاي كران را باز دارد يعني سرسام و برسام و آنچه به اين ماند و باز اگر ض                    
 آرد آنگاه بازداري به قرص كهربا يا فلونيا بارسي و رومي بخورد به آب تتري و غذا هم تتري دارد                      انفقخ}

عيف گرداند انسان را اندر يا بدش و كاهلي نكند چه باستسقا            ض و   آيدو غوربا و اگر خون كاه بيستد و كاه باز         
خت قرابادين حنين يا از قرابادين صهار بخت و بقلونياي          باز گردد درمان بايد كردن به اقراص كهربا از نس         

 . بارسي و رومي و به اقراص كوكب تا بيرون آيد از آن علت و بهترشود
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 }419{) روج المقعدهخفي  ( مقعدجخرودرباره :  121 باب
 پاها سست    ناصوربود يا از افتادن     از پس  ر بن بيرون آيد و باز اندر برود تا شكم فرود آيد بي مراد               اگز  با

 صفت.  رنشيند خوب آيد  دناتابه  آفب   آ شوند آن را درمان نبود و اگركهن نبود درمان او مانندة فالج باشد باز اگربه                
اين آب آفتابه بگيرد مورد خشك و پوست انار و سعد و جوزالسر و قسط و سنبل اين همه را اندر آب بجوشاند و به                          

صفت حب مقل   .  مان او به بيرون آمدن رحم ياد كنم و اينجا چيزي نگويم           ز اگر بن بيرون آيد در     و با آن اندرنشيند   
 از هر يكي دو دِرمسنگ مقل شش دِرمسنگ         لهآم  }420{ه و   يلله سياه و بل   يلهكنيك شايسته باشد اين بيماري را       

ديگر صفت حبي   .  كند يار حب كند و بكار دارد هر شربتي يك مثقال و چون خون آيد يك دِرمسنگ زاج سفيد                    
 دنكبگيرد هليله سياه دو دِرمسنگ صغبين سه دِرمسنگ خردل سه دِرمسنگ مقل پانزده دِرمسنگ اين مقل را حل               

 ديگر داروها را بكوبد وبا اين جمع كند و حب كند شربتي دو دِرمسنگ باشد و اين حب مقل                      نو اي     به آب كندنا  
ن را هليله سياه و بليله و آمله از هر يكي ده دِرمسنگ                 رفت  خون صفت حب مقل كهربايي سود دارد      .معروفست

دِرمسنگ مقل را   ت  صدف سوخته هفت دِرمسنگ كهرباي مغربي سه دِرمسنگ زاج سفيد دو دِرمسنگ مقل بيس               
صفت طريفل  .  به آب كندنا بگشايد و ديگران را بكوبد و جمع كند و حب بندد شربتي دو دِرمسنگ به آب تتري                      

سخت را نرم كند و باد آن را بنشاند هليله سياه و بليله و آمله از هر يكي ده دِرمسنگ تربد بيست                          ه شكم مقلي ك 
غن گاو تا چون مرهم گردد و ديگران را بكوبد و با او جمع                رو را حل كند به     لق م ه دِرمسنگ دِرمسنگ مقل پنجا  

و آن مقلياثا با زيره و هليله بريان         باشد    او پنج دِرمسنگ   كند و باز انكبين هم چند همه داروها يار كند هر شربتي از            
را بجوشاند    م اِكليلُ الملِك دومصفت مرهم اِكليلُ الملِك كاماس باسور را بنشاند و من بسيار آز          .  كرده نيك سود دارد   

قال آرد تخم   به آب تا نيك ببزد حسك دو دِرمسنگ زعفران يك دِرمسنگ زرده تخم بريان كرده يكي مر دو مث                    
و آرد خلبه از هر يكي پنج دِرمسنگ اين همه را جمع كند بميپخته و روغن شيره و مقل و                          كتان و آرد خطمي   

 .درمان بواسير چنانك بايست گفتم. كوهان شتر نيز نيك آيد
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 }421{) في ديدان البطن(ديدان البطن درباره :  122 باب
لت و چهار تمامي    آاعل و ديگر مادت و سوم        ف كيي:  تمام شود اش كه چهار چيز ببايد تا كون چيزي          ب اهآگ

 ويز  ا باشد هر كجا تري باشد         تفونز ع عل اندر كون حيوانات گرمي باشد و اين گرمي اينجا ا             فااما  .  آن چيز 
حيوانات شايد بودن و گرمي از حرارت عفوني با حرارت طبيعي يار گردد از آنجا حيوان آيد ولكن طبيعت كاري                        

آيدي كه حرارت طبيعي باشد  كه فاعل وي باشد بس فاعل            فته  بكزاف و هيچ فايده نبود از شپش و گرم تا گ          نكند  
آن راو آلت رودكاني و چهارم تمامي كون وي و اين را صورت گويند چه                باشد   وي حرارت عفوني باشد و مايه بلغَم      

د از رطوبت وي از بهر طلخي آن را كه طلخي           تمامي هر چيزي بصورت باشد و از صفرا عفونت نيايد و حيوان نياي             
سي كريم  ا آم هلكن بريشي يا ب   و  دين قياس و از خون آي      ا به  }422{حيوان را و از سودا هم نيز نيايد          باشد   تباه كنند 

 كند و باز خون گرد بيايد به روده ها تا از وي حيوان آيد چون از بلغَم آيد اين حال چه بلغَم آنجا گرد آيد و عفونت                           
 كدودانه آيد و اگر بروده راست گرد آيد از وي كرم خرد             ز وي بديرد تا از وي حيوانات دراز آيد و اگر باعور گرد آيد ا            

 بسياري گرمي و تنكي حاي و هم چنين كمي مايه باشد و كمي گرمي و فراخي                   واري مايه باشد    يسبآيد و سبب    
اما غذا چيزها گرم خشك خورد كه       .  بغذا و ديگربه دارو   باز غرض درمان دو گونه باشد يكي        .  جاي مرخردي آنها را   

ضد بلغَم باشد و به دارو سه عرض به جاي بايد آوردن يكي كه كشنده كرم ها باشد و ديگركه شكم آرنده باشد و                         
سوم كه كرم خشك باشد و ملطف و پيش كه از آن دارو خورد سه روز به ناشتا شير خورد تا كرم ها عادت كنند به                          

و از پيچ هاي روده ها بيرون آيند و روز چهارم خويشتن رنجه كند بكاري تا مانده شود و آنگاه دارو بخرود تا                         آن  
صفت داروي مفرد كه    .  كرم ها خيره گردند و بميرند و فرود آيند باز گرم خرد را بتنقيه و شياف درمان بايد كردن                    

نتين و خشيج و افتيمون و زفوده و ترمس و مر آب و ذن               اَفس  }423{:  بشايد مرين بيماري را و بكشد كرم دراز را        
، ندودنا  رز هم بخوردن باشد و هم ببر اندودن شحم حنظل هم بخوردن باشد و هم بب                 شونيقردمانا تخم قنبيط و     

سوسن خ  بيو  يز و شحم حنظل و بدهند و روينه و حاشا و سعد و بسبايه                  ون ش نيا بكوبد با آنها يع     رلو  فتاشگ  بر
بيخ تود و از اين     وست   چون بجوشاند با فطراساليون و بيخ انار شيرين و بيخ انار ترش و قسط تلخ و پ                    اسمانگون

صفت .  دكن و از همين داروها تنقيه         هداندو  ردم به باب ك    ك  دداروها جمله و جداجدا بدهند تا بخورند چنانك يا          
دِرمسنگ برَنگ كابلي مقشر سه دِرمسنگ      داروي مركب كه بيفكند كرم ها را قسط تلخ چهار دِرمسنگ شوينز دو              

ده دِرمسنگ اين داروها شش باشد بگوبد و ببيزد شربتي چهار           ربد  كيل دارو چهار دِرمسنگ قنبيل چهاردرم سنگ ت       
برَنگ :  صفت داروي ديگر  .  ه ياد كردم با سركه يا به آبكامه به ناشتا بخورد           كفت  ن ص دوغ ترش بر آ     هبدِرمسنگ  

و كيل دارو از هر يكي چهار دِرمسنگ نمك هندي دو دِرمسنگ قسط تلخ شش دِرمسنگ جمله داروها چهار               كابلي
يش و ترمس و    خشروي همين كار را بگير و        دات  صف.  بد و ببيزد شربتي از او پنج دِرمسنگ با شير تازه           بكوباشد  

انزده دِرمسنگ بكوبد و ببيزد شربتي پنج دِرمسنگ        رو و قنبيل از هر كه پنج دِرمسنگي تربد پ         دال  كيبرنگ مقشر و    
. ناشتا سي و پنج دِرمسنگ گرم بيفكند        به    ده بخورد  ارفش  }424{باشد به دوغ و اگرآب را سن تر كوفته باشد و            

 و تربد و حب النبل از هر يكي برابرخردل سفيد و قنبيل             وداريل  رنگ مقشر و ك   ب  مصفت داروي ديگر من بسيار داد     
 از هر يكي ازين شربتي شش دِرمسنگ به اين صفت سه روز بناشتا شير خورد به آن گونه كه ياد كردم و                            نيمه

 يرا بخورد با ش   هورا مانده گردد وروز چهارم باز اندكي شير بخورد و بر اثر وي اين دا                 رد ت خويشتن رنجه همي دا   
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 .دآمخته و با سركه و باز شافها و تنقيه ها بكار دارد تا تمام برو
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 }424{) في القولنج(قولنج و درمان آن درباره :  123 باب
و ديگر    دنيالوس خوان را ا ش كه قولنج دو گونه باشد كه به روده ها باريك و بوآب باشد و اين                    باه  آگ

ايد  كرد    به روده ها  كهاربقولون باشد يعني پنج رودي و اين قولنج از پنج سبب باشد يا از خشكي بر از يا از بلغَم بسي                    
يا از باد سطبر كه ميان طبقات روده ها و اجواف آنها گرد آيد يا اماس بتنه امعا بيايد يا از برگشتن امعا كه آن را                             

مدن را و هر يكي را از اين سببها سببي ديگر باشد و درمان              آكم  د ش ا از كمي صفرا كه ياري نكن      ند ي التوااالمعا گوي 
اما خشكي غذا باشد يا كمي       .   عالمت و درمان ياد كنم       و ببس}425{برابر اين سبب بايد كردن و من جداجدا           

لخل تن  خت  آمدن باشد و  خوي  مقدار غذا و من درمان هردو ياد كنم يا از پسياري ادرار پيشين باشد يا از پسياري                    
بلغَم لزج كه بر     رنج يا از گرمي هوا باشد يا از حرارت شكم يا از كمي صفرا كه به روده ها باشد يا از                        ييا از پسيار  

روي امعا گرد آمده باشد تا غذا را بگيرد و بدارد تا خشك شود يا از خشكي مزاج امعا باشد و باز اگر آماس باشد                             
 باشد سبب يا غذاها بادانگيز باشد چون باقلي و دوغ و            ادج كه او از ب    نلو باز آن ق   و.  آماس يا از خون باشد يا از بلغَم       

ر تازه و آنچه به اين ماند يا از پسياري  غذا خوردن يا كمي گرمي شكم باشد يا بلغَم                       ماش و كدو و نخود و انگو       
 معاميان طبقات ا    هبا آن بلغَم    رد ي  اندك تحليل بديرد و بادخيزد و شكم بگي        دكانو  بسيار به روده ها گرد آمده باشد       

 شكم بگيرد يا سودا اندر       و ود ش  امعا تنگ  باشد گرد آمده تحليل بديرد و طبقات امعا را بتنجاند و درد خيزد سخت و              
و عالمات آنك از خشكي باشد غذاهايي باشد كه خورده آمده باشد چون گاورس و                .  امعا گرد آيد تا شكم باد گيرد      

آن باشد كه شراب بنفشه خورد با جالب يا بجوشاند          او  ما قسب درمان    رخ  د و بلوط و    سنج ارزن و كرينج بي جربو و     
د و روغن شيره و دمادم بخورد و شافه كند ازنمك و صابون و رخبين و پوره نان از هر يكي                          انجير بستي و قن   

ب خورد و شيرين و     ا چر رد بلند و همه غذ    گيبر  }426{برابربجوشاند با آب تا سطبر گردد و شافه كند چند بلوط و              
سخت شود  م  شكر   ادرار آمدن بسيا    اما آنكه از پسياري كميزآمدن باشد نشان او آن باشد كه از پس             و   كلم اسفناج و 

و درمان او خيارشنبر باشد نسخت وي بشيزه خيارشنبر بگيرد ده دِرمسنگ با يكي غضاره آب جوشان بدان آب                       
 بهم جندين بگسارد به آب       خيارشنبر چنين بشيزه    مه  ل بخورد يا   جال بگسارد و ببرويزن موئين ببااليد و آنكه با        

اگر خرما رطب خورد يا انجير ترو خرماتر و مويز منقا با روغن بادام فرغار كرده نيك                  گرم و بخورد با روغن بادام و        
ند ك  ر جالب فرغا  و به آيد و غذا حريره به نشاسته وروغن بادام و شكر خورد و مستكه و شكر بسيار خورد و قند و آل                    

اشد كه تشنگي بسيار باشد و      كم فرود آرد بتنقيه نرم و باز آنك از گرمي شكم باشد نشان وي آن ب                  ش و بخورد و  
شكم دايم خشك باشد و درمان او بتنقيه نرم باشد و باز چون شم آيد غذاهاي مرطب خورد چون اسفناج و روغن                        

ن خربزه و هندوانه و آلو و خرتوت و انجير تر و انگور                وبادام و روغن شيره و پيش از  غذا ميوهاي تر خورد چ               
 زردآلو و شفتالو و جهد كند تا دايم شكم نرم باشد باز اگر سبب گرمي هوا                    شيرين كبوست و دانه بيرون اندازد و       

باشد يا از خوي آمدن بسيار باشد يا از رنج بسيار اينجا هم غرض شكم نرم داشتن و هم بستن مسام باشد و غذا                           
غن گل و موم روه  ب}427{روغن با يه بايد و حريره به روغن بادام و نشاسته و به هوا خنك بودن و ماليدن اندامها                    

آمدن به آب خنك اما آنك از فراخي مسام باشد و بسياري تحليل درمان او همين درمان باشد و                       ر  ند ا مصفي و 
آنكه اما  .  راز اندك آيد  ب  وسيار خورد   بعالمت او آن باشد كه شكم دايم سخت باشد و آرزوي  غذا بسياربود و   غذا                    

غري پوست شكم باشد و تشنگي بسيار و بهر حالي شكم او سخت باشد               از خشكي مزاج رودكاني باشد نشان او ال       
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بي آنكه چنان واجب كندي و غذا همه چرب بايد و روغن و شكر و آب گرم بر شكم ريختن و دايم تنقيه كردن به                          
ت فشه و بنفشه پرورده بكار دارد با آب باقلي پوس         بندارد و شراب      راب شيرين بك   شرا روغن شيره و قند و جالب و      

باز اگر قولنج ازبسياري بلغَم باشد و بيشتر اين گونه باشد و            .  باز كرده اينك اسباب خشكي براز و عالجات اواين بود         
ي بگيرد تا نه باد بيرون آيد و گنشان او آن باشد كه از پس ناگواريدن  غذا افتد و از پس ضعيفي معده و شكم يكبار                  

 و درد صعب كند و خوي سرد و گرم اينجا بسيار كند و قي و غثي                  نه چيزي ديگر و آروغ و منش كشتن بسيار بد          
عرض الزم باشد همه انواع قولنج را و درمان او به وقت نوبت شكم آوردن باشد بتنقيه نرم از اول و باز بتنقيه ميانه                        

 پيش از تنقيه    تر و به آخر تنقيه تُند بايد و من نسخت اين تنقيه ها به اخر اين باب بگويم و داروي مسهل خورد                       
چون گوارش تمري و سفَرجلي و گوارش خيارشنبر و شهرياران و گوارش محلبي و گوارش اسقف و نسخت اين                      

د  سفي ابي و اين خيارشنبري به آخر باب ياد كنم و باز حب اللؤلو و حب                  ي ختب}428{داروها در قرابادين صهار     
اللؤلؤ بكرابادين حنين بيابد و باز چون شكم گشاد از            سفيد ياد كنم و حب       بن ح م شكم بگشايد و     دوزنيك باشد   

د كند تا هيچ ناگواستن  غذا نيفتد و دايم زيره و گوارش زيره بكاردارد و بهر غذايي آبكامي شور بخورد                      جهن   آ پس
 انجير خشك و گردو     زه ج ميورب قي كند و     ت  بانگبين و آ   به   و از ميوها تر همه حذر كند و بهر چند روزي يك بار            

غز و بسته و قند و نارگيل چيزي نخورد و شارب كهن قوي بكار دارد وغذا كلم دارد و شوربا شور و آن چيزي كه                          م
 ه آب شكن ارنده باشد چون و رغست و آنچه به اين ماند و از غوربا و تتري و ناربا حذركند و آب بسيار نخورد خاص                        

  به خاصه بژفند و از نبيد ترش حذر كند و نقيع الصبر            د و مرود تابستاني و زمستاني     ورماش و كدو بخ   و  جيخ و كرين  
دارد و مااالصول به روغن بيد انجير بكار دارد و ياره فيقرا و روغن بيد انجير بمااالصول برافكند و بخورد و من                      ر  كاب

 .نيز بگويمن و نسخت اين داروها ياد كردم به بابهاي پيشي
د معا و معده نشان وي آن باشد كه براز سفيد باشد و دشوار ب              نا امدن صفرا باشد با       از  كه آن قولنج   زاب  و

با آبكامه   غذا   }429{آمدن و با اين شكم آماسيده بد عالجش ياد كنم به باب يرقان كه از سده آمده باشد و                    م  شك
 ز  غذا آب چغندر خورد و       ا نيك آيد و پيش     ريك حبه با ش   ند ي و خردل بايد خوردن و اگر ترياق بوشنجه بخورد چ          

و باز اگر قولنج از آماس گرم باشد عالمت         .  نيك آيد د  وربخخردل و اگر تخم معصفر بكوبد با انجير و پيش از  غذا              
 او تب تُند باشد و دم زدن و آروغ و باد كه از شكم بيرون آيد همه كنده باشد و تشنگي بسيار باشد و قي كردن                             

 و چون آماس بزرگ باشد بيمار رحيع قي كند وبرآرد و            اس به لمس كردن   من آ آمدليدن و پديد    خ  و و ضربان    صفرا
اينرا ايالوس خوانند وتفسير او رب ارحم باشد و اما به اول علت رگ باسليق بگشايد يا رگ صافن و خون بسياربر                        

آماس نطول  بر كردم و باز     دايآماس معده    به   دارد و باز آب كاسني و خيارشنبر و شكر و روغن بادام خورد چنانكه              
ند به روغن شبت و روغن بابونه و نخود آب خورد و بياشامد چنانكه با شبت جوشانيده باشد و با روغن بادام و آب                        ك

اسفناج با روغن بادام نيز شايسته باشد كه بياشامد اگر كم نشود تنقيه كند بلعاب خطمي و ميپخته سفيد اگر                           
غول خورد با شكر و روغن بادام چون شتاب و           ر بودآب كشك و سفيدة تخم مرغ و لعاب اسب          اسوختن وشتاب بسي  

سوختن كمشد آنگاه لعاب خلبه و لعاب تخم كتان و لعاب خطمي و لعاب تخم مروه و روغن بادام با بنفشه پرورده                       
كداخته به آب گرم تنقيه كند تا آماس كم گردد و گُلَنگَبين با بنفشه بخورد و از پس لعاب تخم كتان و لعاب تخم                          

و اما آن قولنج كه از        }430{.  غذا آب كلم با اسفناج به يك جاي باشد به جوجه بخته يا به گردن بره               مروه بخورد     
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باد باشد سبب وي غذا باد انگيز باشد و عالمت او آن باشد كه با قراقر و نفخ بسيار باشد و خردك خردك آروغ آيد                          
د صعب باشد و بيشتر     رو د   رامد به ساعت  ياو ب اندكي بانك كند      نيك  لد بما بي مقدار ولكن دمادم باشد وچون شكم      

درد برابر ناف باشد و هيچ باد نيابد و باشد كه با اين همه شكم نرم باشد چو اين عالمتها ديدي بدان كه علت از                            
حب الغار  جون  بادست گوارش زيره خورد يا بِه كه در او جوشاينده باشد زيره و كرويا و اگر به اين بهتر نشود مع                        

ريا يابد و اگر شكم سخت درد كند فلونيا بارسي خورد و شراب قوي و                كن ز ب محمد در قرابادين سخت اين    و ن  دروخ
بگويي تا شكم بپوشانند بپوشيدني گرم و به آتش دارد و سه روز هيچ چيز نخورد اگر بتواند و يك دو لقمه نان به                          

 به آب گرم اندرنشيند و اندر آن        ود اگر درد نر    چه درد بيفزايد   خوردده بخورد اگر بتواند و آب سرد ن       رر ك اشراب فرغ 
آب جوشيده باشد شبت و برگ كلم و بابونه واِكليلُ الملِك و چون ضعيف خواهد شدن از آب زن بيرون آيد و بر                          

 شكم  يان و فريبون چنانكه به باب نفخه      م خز }431{ب كه با او يار باشد       ا سد نشكم او بمالد روغن ياسمن يا روغ      
ار خمره كند به آتش خوب ايد و تنقيه كند آنكه بادها را بشكند و نسخت اين تنقيه ياد كنم باز                       ك  رگ كردم و ا   ياد

 شود كه چون بلغَم به      مد ك ااگر به اين همه بهتر نشود و بي هوش گردد لعاب اسبغولخورد تا گرمي كم شود و ب                    
گرمي را كم بايد كردن تا      ن  بيفزايد اكنو   درد د يرون آي كه ب بد  اميان طبقات روده ها گرد آيد و تحليل بديرد و راه ني           

تحليل نيفتد و درد كم شود و باز اندك اندك همين درمان ها ببايد كردن و شكم ببايد آوردن تا بلغَم كم گردد كه                         
  بلغَمي غذاهاي بلغَمي باشد و سبب قولنج ريحي بلغَم چون اين همه گرد شراب بكار دارد و غذا كمتر                     جسبب قولن 

رد و باد گيرد درمان هم به اين قياس باشد كه ياد كردم و بايد تا حيله خواب                  دياندك تحليل ب    كدگر بلغَم ان   و ا  كند
نكه از سودا باشد درمان او آن باشد كه اندر           آو اما   .  ودرد ب ركند وغذا نخورد تا بلغَم ببرد و اندك اندك ببااليد و د            

كني و گرم بشكم    ر  و بخته بوي ت     ينركه كماد ك  آن س  و شكم بر     سركه بجوشاني فودنج و جعده و سداب و سعتر        
مون بكار دارد و    يافت  برنهد و آب كرويا و زيره بياشامد و تنقيه اي كند كه باد را بگشايد چون درد بنشيند مطبوخ                    

. كنمون اينجا فرق بديد     ن اك }432{ طحال قوي كند بدانكه درد قولنج ماننده باشد بدرد كليه              هدرمان آن كند ك   
صفت تنقيه اي كه باد را بگشايد      .  اشد و درد كليه بر يك جاي باشد دائم        نبو به يك جاي       درقولنج بگست درد  بدانكه  

يره و برگ سداب و كرويا و باديان و تخم كرفس و بيخ باديان و بيخ كرفس و انيسون                   زشد  وروغن شيره اندر او بج    
اگر بهتر نشود   و   و تنقيه كند     دنك روغن يار     اين ردك بگدازد و با   و حلبه و باز ببااليد و روغن را صافي كند و به ا             

 اگر بهتر نشود بيفزايد صغبين و انگزد و         ويد  ازميان و نيم دِرمسنگ فريبون بيفز     خبهر ده دِرمسنگي يك دِرمسنگ      
 هالك باشد كه من     يد تا گرم نگردد و تب نيارد كه بيم         ا نب رروغن بلسان به مقدار حاجت و و اين داروها نيز بسيا           

سيار بسوخت و انسان هالك شد و نيك نفع كند طبيخ حسك و روغن سداب و روغن                   ب  ي كه رودكان  ديدمبسيار  
مله و اين شافه نيز نيك بشايد و بدل تنقيه بيستد و كرم بيارد چون كرم                 جبه     تنقيه كنند جداجدا و    وه ا بشبت كه   

ه بگيرد  تفصن سان باشد    ز اي دراز باشد و كدو دانه و آن شاف ا         بسيار باشد كه سبب قولنج آن باشد كه كرم هاي           
 و تخم سداب و انگبين اين همه را بكوبد و با انگبين بجوشاند              يرمناظل و نمك كشي و پوره نان و پوره          حنشحم  

تا سطبر شود و شافها كند هر يكي چند دانة خرما و به روغن بلسان چرب كند صفت مااالصول كه با روغن بيد                          
مسهل كه به قولنج بكار دارند          گوارش سفَرجلي  ت صف }433{لبه   و ح  ت و حسك  با ش رجير بدهند و ياره فيق     ان

چون منش بگردد و چيزي آرزو نكند سقمونيا دو دِرمسنگ مصطكي و قرنفل و سك و زنجبيل و فلفل و دارفلفل و                     
چند  از اول هم     د شو ررش با انگبين ببزد تا سطب     كوزبوا و قرفه و ميعه از هر يكي دو دِرمسنگ برابر و عصير بِه ت                
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 شربتي از وي دِرمسنگي تا دو دِرمسنگ تا دو ونيم دِرمسنگ هر شربتي را دانگ سنگي                  ندا دارو يار ك   ب  رابدو    دارو
صفت حب سفيد صبر ده دِرمسنگ سقمونيا دو دِرمسنگ و نيم شحم حنظل سه دِرمسنگ نمك                 .  سقمونيا يار كند  

سفيد ديگر  ه  صفت شاف .  بود  تب همه ده شر    اين دراني دو دِرمسنگ صغبين چهار دِرمسنگ شبرم چهار دِرمسنگ        ان
كه شكم آرد آن را شافه سفيد گويند پوره نان دو دِرمسنگ شحم حنظل و مقل و صغبين از هر يكي پنج دِرمسنگ                       

 .داروها را بكوبد و جمع كند و شافه كند هم چند بلوطسقمونيا دو نيم دِرمسنگ صغبين باب سداب بگشايد و ديگر 
ي يك كف بركو بر بسته برگ چغندر ده          طمسبوس يك كف خ     راستي پنج شم  ير ب حقنة نرم انج    صفت

شمار اين همه را با دو سطل آب بپزد تا به يك سطل باز آيد و صافي كند و بوي برافكند يك دِرمسنگ پوره و ده                           
 .به وقت تنقيه تنقيه كند و اگر خواهد تا نيز تر كند يك مثقال از شافة سفيد با او يار كنددِرمسنگ روغن شيره و 

 شحم حنظل دو دِرمسنگ قنطوريون باريك پنج دِرمسنگ بخور مريم دو نيم سنگ قطران               يز تنقيه ن  صفت}434{
اورشير نيم دِرمسنگ شافة     سه دِرمسنگ انكبين سه دِرمسنگ خزميان يك دِرمسنگ صغبين يك دِرمسنگ ج               

 و اگر   ددار صعب گردد يا ايالووس گر     كه ك سفيد يك مثقال روغن بيد انجير شش دِرمسنگ و اين تنقيه آنگاه كند              
معجون خيارشنبر عسل   .  درد صعب باشد چند يك نخود سنگ افيون يار كند و من به وقت صعبي آزمودم و بگشاد                  

رمسنگ قند سد دِرمسنگ تربد سي دِرمسنگ سقمونيا هفت دِرمسنگ و نيم             خيارشنبر سد دِرمسنگ انگبين سد دِ     
ج دِرمسنگ اين همه را جمع كني شربتي ده          پننمك هندي پنج دِرمسنگ باديان         بنفشه اصبهاني پنج دِرمسنگ   

تَنجيدن رودكاني و   دِرمسنگ اين باشد درمان اين گونه كه ياد كردم اكنون مشغول گردم به ياد كردن درمان بر                     
 . سبب وي
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 }434{التوااالمعا درباره :  124 باب
اي يا برگشتن از پهلو به        بج }435{ادن   افت وكانيها را سبب يا كستي گرفتن باشد يا        ر  نبر نتجيد و اما   

 با روغن   پهلو و نشان او آن باشد كه از پس اين حالتها پديد آيد و درمان تنقيه ها نرم باشد و آب گرم بسيار خوردن                       
ند نيك چنانكه   ابسي آن را بجن   ك  واگر بهتر نشود بايد گردانيدن از پهلوها به پهلوها بسيار تا روده ها راست شوند                 

ت به كتاب ابيديميا كه مردي را كبد اندر شكسته باشد آن را بفشاندند بهتر شد و اگر به اين كه گفتم                          فبقراط گ 
راني سيماب راست شود و اگر نيارد خوردن لختي سرب گرد چون               بهتر نشود لختي سيماب زنده بخورد تا به گ          

كوزي با لعاب خطمي بخورد با لعاب اسبغول و از گل نسرين گُلَنگَبين كند شايد قولنج را و گُلَنگَبين را با آب تربد                         
 . به آفتاب بنهد تا قوت تربد بگيرد و بخورد نيك آيد
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 }436{) علل الكبدفي (علل كبد و درمان آن درباره :  125 باب
ردو را سبب بلغَم باشد كه به روده ها گرد آده؟؟             ه لنج بلغَمي چه  و كرم ماننده باشد به درمان ق       و درمان 

درد برود و گرسنه گردد صبر نتواند كردن و درد شكم و غثيان باشد                باشد   باشد و فرق بدان باشد كه آنجا كه كرم        
اندر شكم و از دهن آب دويدن بسيار باشد و كرم بر آمدن به سوي                چون گرسنه گردد چنان ماند كه چيزي بجنبد         

 ندد هم چنا   گر }436{نج رسدش يا تب تُند باشد و باشد كه درد خيزد آن چنانكه بيهوش                ر اصه آنگاه كه  خ  ندها
 كه  كه صرع را باشد و باشد كه تشنج افتد چون غشي افتد و اگر با اين همه كرم ها افتاده باشند دليل درست گردد                       

ار را به گرمابه برد و      مي، ب باب ديدان   هبعلت كرم است و اگر خواهي كه بداني اين كار را چنان كني اين كه گفتم                  
ه يخ به ناف او برنهد كرم ها بدان سردي يخ به ناف              بار تشنه دارد تا از تشنگي بي طاقت گردد و آب ندهد و باره             

و آب سداب و زره گاو جمع كن و بر ناف او بنه تا كرم ها                  وي گرد آيد و بجنبند آنگاه به شتاب و شحم حنظل              
اده باشد و به هوش نيابد آن را شير بايد دادن تا كرم ها به مزيدن شير                   فتو بصرع ا   باشد   بعبيفتند وا گر درد ص    

د و آن را نمكند چون اين بي هوش گشتن او از مكيدن كرم ها باشد چون به هوش بازآيد طلي كند                        نمشغول شو 
كه گفتم با داروي كرم ها خورد چنانكه گفتم تا كرم ها بيفتند و آن تنقيه ها و شافها كه معروفست كه به او                        چنان  

كبد را بيماريها افتد عام     .  شحم حنظل باشد كرم ها را بيرون آرد و بكشد البد اين بكاربايد داشتن اين تمام گفته آمد                
اج باشد با مايه و بي مايه با سوءالهيئه يا تفرق االتصال باز               و بيماريها افتد خاص و هر يكي از آنها يا سوءالمز             

ه و مانند اين و        سد }437{ب سوءالهيئه چون آماس و        ركخشك مفرد و م      و  سوءالمزاج گرم و سرد و تر       
اين همه  .  ها كبد و از بيماريها خاص چون يرقان و استسقا زقي و مانندة اين              آماستفرق االتصال چون ريش گشتن     

سوءالمزاج .  اين سه جنس بيماريها افتد كه به اول باب كليه امده است و من هر يكي را جدا جدا ياد كنم                      اندر زير   
كه بيفتد كبد را نشان او تب تيزبود و تشنگي سختي شكم دايم و تا آرزو كردن  غذا و درشتي زبان بي آنكه                          م  گر

باشد به سوي پهلوي راست چون اگر بزير پهلوي         اندر سخن گفتن گراني باشد و باشد كه سياه گردد و گراني و درد               
راست به زير پهلوي راست به زير استخوانها آماس باشد آن كبد بوده باشد و با اين آب رنگين گردد و درمان او آب                        
كشك باشد و بيش از آب كشك شكم نرم كند به حقنة نرم چون شكم نرم گشت آنكاه ببايد آوردن بنفشه                            

د يا به آب كاسني و خيارشنبر با روغن بدام و باز آب كشك خورد با سكنجبين يا آب انار                     اصبهاني كبا جالب بخور   
يا آب خيار بادرنگ و سكنجبين ساده و آب كاسني و انگور كرك چنانكه ياد كردم چند بار و بدانكه انگور كرك را                        

ب كشك و روغن بادام غذا      خاصيت است به اين باب و همه بيماريهاي كبد را حاجتست به سكنجبين و كاسني و آ                
دارد و پيوسته برجگر نهد صندل و كافور و گالب و غذا همه ترش دارد خاصه زرك و نيشو طبري و تَمر هندي و                         

ال و مصوص و به جاي        اه  }438{اسفناج و دخنج ترش كرده بدان آبها و فسرد ماهي شيم و سكبا به ماهي و                   
د و اگر آب غوره و شكر خورد نيز شايد باز اگر با مايه باشد و آن                  ديگر بكوبم صفت اهال كه از گوشت گوساله كنن        

س باشد و درمان آن همان باشد كه به آماسهاي معده ياد كردم و اكنون نيز                   امآمايه به جرم كبد اندر باشد آن         
يد به رنگ   اگر سوءالمزاج از سردي باشد نشان او آن باشد كه شكم رود پيوسته و آنچه بيا                 باز.  بكوبم به آماس جگر   

سفيد و باشد با قراقره آيد و تن او به لمس كردن، سرد باشد و چون آماسيده گونه باشد و گونه روي فاسيده باشد و                         
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آرزوي  غذا اندكي باشد و نگوارد و درمان او به چيزهايي باشد كه كبد را گرم كند چون گوارش فالفلي و فودانجي                       
 و ديدلكا و ترياق و مثروديطوس يا زنجبل پرورده به خاصه شراب كهن و                و اميروسيا و اثاناسيا و دواءالمسلك تلخ      

غذا كندشك و چكاوك و قليه خشك يا فلفل و دارچيني و گشنيز خشك و آنچه به اين ماند و آبكامه بكار دارد و                          
يار كند  بر كبد نهد سعد و سنبل و ادخر و مر و زعفران و قرنفل و قسط تلخ با شراب كهن و اندكي عود و مشك                            

و بدان كه سبب ضعيفي كبد از سوء مزاج باشد و سوء مزاج او چهار گونه باشد چون مفرد باشد و دو گونه                       .  بهتر آيد 
ياد كردم و دو گونه ديگر ياد كنم و كبد را چهار قوت باشد يكي جاذبه و ديگر ماسكه و سديگر هاضمه و چهارم                           

 غذا بخويشتن كشيدن نزار تر گردد و اسهال افتد و من ياد كردم               اگر قوت جاذبه جگرضعيف گردد و نتواند      .  دافعه
 اسهال خوني كبدي ايد     آنگاهه ضعيف گردد    كساو اگر قوت م   .  جات آن  عال }439{اين به باب اسهال با عالمات و        

ياد ه رود چون بشويند و گفته بودم كه به بيماريهاي جگر          زيعني اسهال خوني كه به گوشت آبه ماند كه از گوشت تا           
كنم و نشان اين آن باشد كه بول مانندة گوشت آبه آيد و آرزوي  غذا برود و تن الغر گردد و درمان او آن باشد كه                           
ضمادهاي قابض كند و گرم چه اين ضعف از سردي باشد صفت ضماد سعد و سنبل و ادخر و مصطكي و كندرو و                        

طبر و اين معجون را بكار دارد و صفت او            غنچة سرو و سك مشك به شراب قابض جمع كند و بر كبد نهد س                 
مصطكي يك مثقال سنبل نيم مثقال كندرو دو مثال سعد و فقاح ادخر از يكي يك مثقال تخم كرفس و نانخواه                        
يك يك مثقال شربتي از او سه دِرمسنگ به شراب كهن يا بماء االصول و غذا ناربا دارد به مويز شيرين كرده و                          

باز اگر قوت هاضمه ضعيف گردد و اين از جه سوءالمزاج سرد باشد             .  يز خشك بوي برافكنده   دارچيني و فلفل و گشن    
كبد را بيماريهاي بلغَمي پديد آيد از قبل آنكه غذا خون نگردد و صورت تمام نيابد بلغَم گردد كه چنين گفته اند كه                       

 }440{نين خون و آنجا بماند و تغيير حالت          بلغَم خوني باشد كه نيم هضم يافته باشد و اگر به اندامها رود اين چ               
دد رگ  ند به گوهر اندامها استسقا لحمي پديد آرد و اگر تغيير حالت بديرد و تشابه نيابد هم چنان سفيد بماند پيس                    نك

صفرا تغيير حالت      اگر اين سوء الهضم از سوءالمزاج گرم باشد خون را بسوزاند و همه خون به صورت                 ازو بهق و ب   
 اين صفرا اندر جرم كبد بماند آماسهاي صفرايي آرد و اگر اندر عروق برود خون را گرم كند و تبهاي مطبقه                      كند اگر 

آرد و اگر بپوسد تبهاي صفرائي آرد و اگر به سوي پوست ميل كند طبيع پوست از او غذا كند يرقان آرد و اگر به                            
 آيد و آكليه و اگر بر سطح بيرونين پوست بپوسد از            ميان پوست و گوشت باشد اينجا متحير گردد و بپوسد جاورسي          

او نمله آيد و يا اندر تنة كبد بماند و جگرا بگدازد و فرود آرد و اين را دوبانات گويند و روا باشد كه تن را پيش از                               
 چون  دق دوبانات افتد و فرق ميان هر دو دوبان آن باشد كه ذوبان كبد سياه و سبر باشد و ذوبان اعضا زرد باشد                         

درمان اين ذوبانات همان    .  اينك نقصان قوت هاضمه اين گونه باشد و من درمان سوء مزاج حار گفته ام              .  زردة تخم 
باز اگرقوت دافعه ضعيف شود خون به اندامهاي تمام نرود چون آنجا بماند و               .  باشد و درمان اسهال صفرائي همان     

 يعني صفرا يا سودا يا بلغعم و بيماريها ايد ببرابراين خلطها و               تباه شود و تغيير حالت كند به يكي از گوهر اَخالط           
باز اگر مزاج كبد خشك شود       و   }441{.  اينك به اين گونه باشد شناختن بيماريهاي جگر       .  مواد بد اندر تن گرد آيد     

بيمار، دايم    گي آرد و حالي پيش آيد مانندة دق بازاگر كبد تر شود تشنگي نبود و الغري ني و                 شنغر گردد و ت   ال  نت
با شكم رفتن باشد چنانكه آن را كه مزاج كبد او گرم خشك شده باشد دايم شكم او سخت باشد و چون مفرد                            

 . دانستي مركب دانسته آيد
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 }441{) ي اورام الكبدف (اورام كبد و درمان آندرباره :  126 باب
وزي كبد باشد به    بر ك اما آنكه   .   كبد يا گرم باشد يا سردي يا بر كوزي جگربود يا برمغاكي جگر                آماس

ديدار و به لمس كردن پديد باشد و باز آنكه به مغاكي باشد پديد نبود ولكنديگرعالمات باشد چون تب نيز و قي                         
ي و تشنگي صعب و باشد كه سكيده باشد با او و باشد كه يرقان كند مفاجا و چنان داندي كه كسي پوست                         ئصفرا

بان سرخ باشد و سياه باشد نيز و آرزوي  غذا برود و              ز يابدي به پهلوي راست و       شكم آن را فرو كشدي و گرانهي      
سد و اگر   برنبض موجي باشد و درد خيزد سخت چنانكه اگر آماس بكوزي كبد باشد آن درد تا استخوان آخرك                      
درد يا بدرازا   آماس بمغاكي كبد باشد درد تا به استخوانهاي خلف برسد و باشد كه آماس بر عضلها باشد و اين را                        

اگر بكوزي كبد باشد اين آماس هاللي باشد يعني به شكل ماه نو باشد و درمان او به هفته                          باشد يا بوريب باز   
ار و باز آب خيارشنبر و كاسني خوردن و آب انگور           يمتن به طاقت ب   فرگن بر  خو }442{نخستين فصد قيفال باشد و      

رد مجلي چون آب    س آن كند تا آماس بپراكند به چيزهاي          كرك و ضماد كند از صندل و كافور و گالب و جهد             
كشك و سكنجبين و خيار چنير و آب كاسني و آب انگور كرك و دايم آب انار خورد با سكنجبين و هر چهاربه يك                        
جاي از اين آبها نيمه او سكنجبين نميه چند همه و جمله همه پنج ستير باشد يا شش ستير و بايد كه سكنجبين                          

و بدانكه اگر   .  و ساده و چون تب كم شد آنگه جوجه بزرگ پخته خورد بزرگ پخته و شراب نخورد البته                 ترش باشد   
آماس بكوزي كبد باشد درمان او بادرا بايد كردن به داروهاي مدرچون خيار و خيار بادرنگ و تخهاي آنها و آب                         

رم بايد كردن و باب كاسني و خيار چنير و          باز آگر بمغاكي جگربود درمان او به تنقيه ها ن        .  كاسني و آب انگور كرك    
فرق بدان تواني كردن كه اگربكوزي كبد باشد با سرفه باشد و اگر بمغاكي باشد با سكيده و اما ديگر عالمات هر                        
دو را يكسان باشد و باز اگر گرمي برود و آماس بماند اگر بكوزي باشد ادرار بايد كردن به چيزهاي قوي چون                           

 }443{ودمي و تخم كرفس كوهي و فو و مو و فقاح ادخرو دوقو و غافث و اَفسنتين و                           اسارون و سنبل ر    
 آماس  رگاادريوس و كمافيطوس و آنچه به اين ماند و اقراص انبربارس را نيك نفع باشد به اين باب و باز                          كم

ل چون صبر و     غذاها سپس آنكه تب رفته باشد از چغندر كند و از كلم و از داروهاي مسه                     كبد باشد     بمغاكي
ماند و اگر تنقيه به اول بماء العصل كند و پوره و نطرون بازبه آخر چون                  غاريقون و تربد و هليله زرد و آنچه به اين         

بترسي تا آماس سخت نشود آنگاه بيفزائي برين تنقيه داروهاي قوي چون زوفا و شحم حنظل و فنطوريون باريك                    
و الكچه و هرچه از شكم گوسفند آيد و گوشت او هيچ نشايد خوردن              و بدان كه گوشت و هريسه وعصيده و ماهي          

به اين علت چون آماس را صلب كرده اند و هيچ چيز قابض نشايد به اول و به آخر از بهر آنك او قبض كند و صفرا                          
 هيچ داروي   را اندر كبد باز دارد تا به عرض كبد را گرم كند و آماس قوي گردد و به آخر آماس را صلب گرداند و                         

اينك بر اين گونه درمان بايد كردن و آن داروها كه            .  تُند به اول نشايد چه حرارت بيفزايد و باز به اخر تحليل كند             
آماس معده را بشايد همان نيز اينجا بشايد مگرقرص گل بدل او از اول قرص انبربارس بايد دادن با سكنجبين                        

زودي و به اول ضمادي كند از هر دو صندل و به كار دارد و ضماد حي                 ساده و به آخر قرص ريوند با سكنجبين به          
العالم و به آخر ضمادها محلل كني چون ضمادي كه ازميعه تر كنند و بيخ سوسن آسمانگون و مر و اُشنَه و جعده و                        

{به اين   روغن سوسن و روغن ناردين و روغن بابونه وروغن شبت و روغن نرگس  و آنچه به اين ماند و به اول                         
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وها ضماد كني صفت وي ضماد آرد كشك و آرد خرما قسب و بِه و مصطكي و اَفسنتين و گل و بابونه و                        دار}444
نبود ن   سه حال بيرو   نيااِكليلُ الملِك و تخم كتان و موم و روغن گل بِه و روغن مصطكي و كار جمله آماسها  از                      

امس كه اندر مغاكي    ,و اكنون ياد كنم درمان آن       .   سخت گردد  كه يا تحليل بديرد پيش از ريم كردن يا ريم كند يا           
كردن تا صفرا بيارد  به اسهال به چيزهايي كه گرم نبودند و از جهت آنك آماس احشا بي                       كبد باشد جهد آن بايد    

تب روا نبود چنان بايد كه درمان كند تب را به چيزهايي كه سرد باشند و سده نكنند چون آب كشك و سكنجبين                        
باز اگر آماس ريم كند بايد تا به اين ضماد درمان كني صفته بگيري انجير بستي و آرد جو و سركين كبوتر و                       .  ادهس

نطرون اين همه را بجوشاني و ضماد كني بر جگر تا ريم بگشايد و غذا آشاميدني كني كه از آرد جو كرده باشند و                         
ر بايد داشتن تا ريم به سمت كليه رود چون اگر به              از انگبين اصفهاني خوش بوي و آن داروهاي مدر قوي بكا            

صفت سوي روده ها آيد سخت بد باشد و اگر با قي آيد نيز بدتر باشد و به هر چند روزي يك بار بخورند از اين دارو                          
 بگيرد حاشا و زوفا و برگ ودن و فراسيون همه را بجوشاند و بخورد با شكر يا با انگبين چند پنج ستير يا شش                          :او

ستير يا بگيرد برگ تلخ جكوك خشك يك دِرمسنگ و تخم مروه يك دِرمسنگ و حلبه كوفته يك دِرمسنگ اين                     
شير خر بخرود يا با شير بز تازه كه اندر آن               به يك قدح باز آيد و با       تا    }445{همه را بجوشاند با سه قدح آب         

گر نكني بهتر بد     ا ه ياد كردم و   كنا آيد تنقيه كند به د     ساعت دوشيده بوند با ده دِرمسنگ شكر و اگر به تنقيه حاجت           
چون ديدي كه ريم ميل كر به سوي مثانه ايمن باشيو ياري دهي به داروهاي مدر تا زود فارغ شد و كبد از ريم                            

آن را تخم خيار بادرنگ و كدو و بادا مسفيد و تخ خطمي و كتيرا و تخم كرفس و بيخ سوس و                              رهد و بدهي  
الب يا ماءالعسل و غذا و آب كشك داري با انگبين و اگر ضعيف شود زرده تخم كواژه كرده يا                         شكردايم با ج  

باز اگر ريم گرد آيد و حاجت آيد به كافنيدن بگشايد            .گوشت جوجه يا گوشت كبك يا تدرو كه رشته بزند تا بخورد            
به اين داروها درمان كردن بنگر تا اگر        چنانكه مبتاليان به استسقا را گشايند بدان جايكه كه خشنده گاه باشد و باز               

به اين بيماري اندر لرزه گيرد و باز قي آرد سبر و شكم رود سبز و ريم بيرون آيد به بول يا به اسهال يا گرد آيد                               
آنجا كه آب استسقا گرد آيد و بيرون آوردي و آن درمان ها كفر مودم كردي اكنون ريش را گوشت بايد برآوردن و                       

كه بيمار گويد كه راحت يافتم از گراني كه به پهلو راست من باشد و سبك گشتم و اين نشان آن                      خاصه آن وقت    
باشد كريم باك شد اكنون بايد تا سكنجبين خورد يا جالب يا ماءالعسل چنانكه صورت حال واجب كند به مقدار                       

و دو مثقال مر و خون      مصطكي يك مثقال كندر   :   ساعت بدهدش اين دارو صفته      دو }446{حرارت و نيز از پس      
 از هر يكي دو مثقال تخم كاسني و تخم كرفس از هر يكي يك مثال گل مختوم                   يرل سرخ و طباش   گ  وسياوشان  

عسل و ضماد كني از سك و رامك و كندرو و           ليك مثقال شربتي سه دِرمسنگ با بيست دِرمسنگ سنكجبين يا ماءا          
سيب و آب مورد يا بِه و غذا آن چيزها كند كه قوت بيفزايد چون               سعد و سنبل و مصطكي و قصب الذيره  و به آب             

و باز اگر   .  جوجه و گوشت بزغاله و اگر اندكي شراب خورد چند پنج ستير روا باشد و اگر با آب بِه خورد بهتر آيد                         
 اگر  آماس صلب گردد اكنون دشوار شود و ارگ تيمار نداري استسقا زقي پديد آيد و جهد بايد كردن نيك چون                       

كهن گردد درمان نپذيرد ازقبل انكه راه غذا بگيرد وغذا به كبد نرسد و الغرگردد و به اسهال هالك شود و نشان                        
اين آن باشد كه به لمس كردن، پديد باشد به دست چيز از سوي دست راست سخت بر تهي كاه و گونه برود و                            

رد از داروهاي مفرد چون ادخر و اَفسنتين و حب البان و             آرزو  غذا برود و درمان او آن باشد كه اين داروها بكار دا              
اسارون و سنبل هندي و سنبل رومي و مصطكي و زعفران و تخم پنج اگشت و روينه و عود فاوينا و غافث و                            
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روغن ناردين و روغن مصطكي و قنطوريون باريك و لسان الحمل و جعده و لك و ريوند و كمادريوس و كافيطوي                     
ه بهتر باشد كه بوي ضماد كند دايم و باز آن معجونها دنيد كر كم و اثاناسيا و معجون قسط و بايد                        و از همه بابون   
ر كرمي به جاي باشد اين دارو نشايد چه بدتر كند و از همه بهتر قرص مقل باشد صفت                      اگ }447{كه دانسته ايد  

دِرمسنگ زعفران و مر يك يك      د شحم حنظل دو دِرمسنگ گل سرخ ده دِرمسنگ سنبل خوش بوي دو               روي بگي 
دام تلخ درمي و نيم سنگ مقل سه دِرمسنگ مقل را           با دو دِرمسنگ    يكطدِرمسنگ قسط يك و نيم دِرمسنگ مص      

 كاسني چون كرمي    ببه شراب بگشايد و ديگران را بكوبد و با مقل بياميزد و قرصكند شربتي سه دِرمسنگ به ا                    
ي يا به آب كرفس و رازيانه چون گرمي ندارد و گفته باشد كه اين قرص در قرابادين                   دارد يا به آب انگبين يا بسيك      

و باز اگر سده باشد به كبد عالمت او آن باشد كه            .  به سر سرابيون يابد آنجا نيافتم اينجا ياد كردم تا ترا نبايد جستن            
باشد و درمان او گفته بودم به باب         بيمارگراني يابد بر پهلوي راست بي درد و بي تب و  غذا نگوارد و شكم نرم                     

اسهال و اكنون باز گويم اگر با گرمي باشد سكنجبين خورد با آب رازيانه و تلخه و يا با تلخه تنها و قرص امبر                             
بارس بهتر باشد و اگر بي گرمي باشد دواء الكركم بزرگ با ماء االصول و حذر كند از طعامها غليظ و لزج چون                           

ده و الكجه و هريسه ونان فطير و پاچه و گوشت گاو و ميپخته و فالته و خرما و همه                       كرنج خاصه بشير و عصي    
شريني ها چون فالوده و افروشه و بس كند به نخود آب و خاصه نخود سياه و زيربا و باقلي و به  غذا خود آبكامه                            

آرد و باشد كه آماس آرد       را الغر كند و تبها عفوني         تن }448{بسيار خورد و بدان كه اين سده چون كهن گردد            
اگر نيز گويم به درازا كشد و       ه   آن بس باشد چ    مدربايد كه داروهاي مدر بكاردارند و من چندين بار اين داروها ياد ك            

 دواءالكر كم را نيز حظ است نيك به اين باب و گيل دارو را نيز هم چنين از قبل تلخي را و اقراص گل و اقراص                           
و اقراص ريوند و ريوند هم چنين تنها نيك حظ است اندرين باب شربتي يك دِرمسنگ                 سون و اقراص اَفسنتين     اني

فيقرا و غاريقون كه با آب انيسون بخورد و اَفسنتين و به سبايه و تخم كرفس                ه  آوردن به يار    مكبه آب انيسون و ش    
كي ضماد كني نيز نيك آيد و    اگر ترمس را با سي     وو تخم رازيانه و مصطكي و اسارون و فصد باسليق نيزنيك باشد             

باز اگر باد اندر مانده باشد به كبد همان نشانيها پديد آيد كه سده را باشد اِالّ آنكه اگراين را بمالند بيارامد و به ناشتا                         
هيچ گراني نبود و باز چو  غذا خورد زماني برآيد اين نشانيها نيزپديد آيد گراني و درد و نقصان هضم و آرزو نا                             

ذا و بعضي از پزشكان پندارند كه سده است يا آماس و استادان  درمان او به شراب كهن كنند و به آب نا                         كردن  غ  
خوردن يا شرابيكه آب آميخته باشد و مقدار شراب بسيار نبايد و همه غذا او سكباي به كَبر و كرويا و برگ كرفس                        

يا هم چنين  و آن اقراص كه اندر او انيسون افتاده            و سداب بايد و گوارش زيره نيز نيك بودش و اميروسيا و اثاناس             
 . اشتا به گرمابه رود ن برنهد و بهيوبك باشد و دايم بر كو گرم كرده به آتش يا كاووس  ني}449{بود
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 }449{) في سوءالحال(سوءالحال و درمان آن درباره :  127 باب
 اگر آن كابوس را اندر نيابي به صرع          ع سر بيماري گويند پيش از استسقا آيد چنانكه كابوس پيش از          اين  

آنكس را كه   .  يابد به استسقا باز گردد اكنون من نشانيها اين بيماري بگويم           ن نيز اگر اندر    ارباز گردد اين سوء الحال      
 مزاج كبد سرد گردد از سبب غذاها سرد يا از ابسرد كه مفاجا بسيار بخورد يا از خون رفتن بسيار به فصد يا از باسوز                        

 از حيض و اين كس را روي آماس گيرد انگشتان دست و پاي هم چنين گردد روي فاسيده و همه تن او متربل                         يا
گردد چون بنبه تر كرده و دم تنگ كند و ساقها ضعيف گردد درمان او نقيع الصبر باشد اگر باسور نه دارد و ياره                            

 و سقمونيا و شحم حنظل و اگر باسور دارد ياره            فيقرا و حبي كه از صبر كرده باشد و به سبايه و غاريقون و غافث               
فيقرا آميزد و به جاي صبر حضض كند و اگر تن تر باشد اندكي خون برگيرد نه از قبل بسياري چه از قبل تري                            
خون چنانكه هيزم تر برگيرند از آتش تا او قوي گردد و باز ماءاالصول بكار دارد چنانكه ياد كردم و گُلَنگَبين و                           

خاصه  ه ب}450{عود خام و گوارش سفَرجلي نا مسهل و گوارش عود و آن ريم آهن از همه بهتر باشد          مصطكي و   
چون سبب بسياري خون بوده باشد يا باسور و قرص عود كه به باب معده ياد كردم سخت موافق آيد و دنيد مسك                       

 جاي آب سيكي خورد و آب       هنخورد و ب  و اقراص مشك و نسخة اين داروها در قرابادين بسرزكريا يابد و بايد تا آب                
 مويز بريان كرده فرغار كند بسيكي و از آن سيكي بكار             نة آمده باشد دا   روسبا او بياميزد و اگر اين حال باز خون با          

 .برد
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 }450{) في االستسقاء(استسقا و انواع آن درباره :  128 باب
اسد سبب آن ازضعف    بيامپاها و ساقها او     كسي آب بسيارخورد و از آب نشكيبد و از پسياري خوردن            چون  

سه اندام باشد يا از ضعف معده باشد يا از ضعف كبد يا از ضعف اندامهاي تا غذا نتوانند گردانيدن كه به                                 
و سبب اينكه اندامها ضعيف     .  گوهرخويش آرندي تا آنجا بماند همه تن بياماسد و ماننده گردد تن مردة آماسيده را               

 از بيرون باشد چون هواي سرد و اندر ماندن           يا به اين سبب     ار  ن اندامها آباشد كه اندر يابد     گردد سوءالمزاج سرد    
ببرف و بيخ يا از اندرون باشد چون غذاها سرد بلغَماني و خون بلغَماني سرد كه از كبد سوي اعضا آيد و مزاج                             

 گونه  ددي جگراز چن   سر }451{ و سبب    سبب آنكه خون سرد بلغَماني شود سردي مزاج جگربود        .  اندامها را بگرداند  
و آبهاي سرد خوردن باشد و خون برگرفتن بسيار يا خون رفتن بسيار از مقعد و بيني و حيض                   د   از غذاها سر   اباشد ي 

يا گردآمدن خون سرد كه عادت كرده باشد بيرون آمدن اكنون باز ايستد چون خون باسور يا از شكم رفتن بسيار يا                      
يا شش يا طحال يا به مشاركت اين اعضا كبد سرد گردد              ريف چون كليه و پردة ديافراگم     از سرد گشتن عضوي ش    

و باشد كه اين ضعف كبد از گرمي باشد و خشكي يا از آماس كبد و باشد كه اين آماس گرم باشد و باشد كه صلب                          
 خيك يا مشك بياماسد     باشد كه از او استسقا ايد زقي و نشان استسقا زقي آن باشد كه شكم بر آب گردد و چون                     

كه بيمار چون از پهلو به پهلو بگرددبه آنكه آب شوند از پهلوها و گردن و بازوها باريك شود و شكم و ساقها سطبر                        
شود چون شكم گشاده كند نافش ازجاي بيرون آمده باشد و اين آب ميان آمعا گرد آمده باشد و به ميان پوست                          

ين آب باد باشد و باشد كه آب بيش باشد و باد كمتر و باشد كه باد پيش                   شكم و اگر نشتري بزني بر پوست شكم ا        
باشد و آب كمتر و باشد كه آب برابربد با باد و اگر گويي اين آب آنجا چگونه راه يابد بدانكه اين خود آب نيست چو                          

 كبد نتوانست    جرم امعا كبد شتست و به كبد رفته ولكن از قبل آماس كبد از                 به }452{كيلوس است به يك بار    
جايهاي خالي كه ميان امعاست و ميان كبد و پوست          ن   كبد و به اي    زا  بازگشتاين  كدشتن تا به بول بيرون آمدي از        

باز آنكه از ضعف معده باشد سبب او يا آماسي          .  و شكم آنجا گرد آمد به ترشح و درمان اين نوع استسقا صعب بود              
گرم اندر معده     م تا اين كيلوس را به گوهر ضباب آرد يا اين آماس            باشد گرم به كبد يا به طحال يا به پوست شك           

باشد يا حرارت معده ضعيف گشته باشد نتواند غذارا به گوهر كيلوس بردن به گوهر ضبابي برد و از همه بدتر سوي                      
شد بختيشوع طبلي باشد و سوي يحيي بن ماسويه لحمي باشد و به سوي استادان زقي بدتر كه با او آب سرخ با                        

كردم و لحمي را درمان      درمان   و من طبلي را     ليرجا قل  فال چنانكه همي گويد االستسقا اذا كان معة الما حاميان          
و آغاز از استقسا لحمي كنم كه از سردي         .  كردم ولكن زقي را نتوانستم درمان كردن و اكنون يك به يك ياد كنم              

 رنگ پول سفيد و شكم نرم باشد و به جمله هر سه گونه              كبد باشد و نشان او آن باشد كه بلون بيمار سفيد باشد و            
آماسيده و درمان او آن چيزها باشد كه كبد را گرم كند چنانكه ياد كردم و بدان چيزها كه                      ياوپنرم باشد   را شكم   

 آب يخ خوردن باشد و        از }453{ادرار كند وبول فرود آيد به نيرو چنانكه به ابواب پيشين ياد كردم و اگرسبب                   
ده باشد يا   وررابهاي سرد خ  ش  ور داروها   يصه به هواي گرم يا از پس گرما به آب يخ خورده باشد يا به تبهاي ت                  خا

آب يخ بسيار خورده باشد و نشان اين آن باشد كه به پهلوي راست درد يابد و گراني چنانكه ياد كردم و درمان او                          
د كردم سوءالمزاج سرد كبد را و از هر سه اين نوع             شراب صرف قوي باشد و ضماد كند بر كبد بدان داروها كه يا             
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شته باشد و اگر اين استسقا از پس اسهال بسيار افتاده باشد يا از پس خون برگرفتن                     گآسانتر باشد چون كهن ن     
بسيار درمان او مركب بايد كردن از درمان اسهال و از درمان خون رفتن از مقعد و از درمان رعاف و درمان خون                          

درمان سردي مزاج كبد آن را كه آن را اسهال بوده باشد گوارش خوزي بكار بايد داشتن و نسخت اين                     حيض و از    
در قرابادين حنين يابد و اينست كه اندر او بر نك كابلي بكار رود و بعضي نسختها اَفسنتين رومي كنند و من اين                         

ي را كه سبب آن ضعف كبد باشد يا         صفت گوارش خوزي بزرگ موافق آيد اسهال      .  نسخت ياد كنم تا شك برخيزد     
ضعف امعا يا ضعف معده از سردي بگيرد قسط و قرفه و قصب الذريره و قاقله و قرنفل و اِكليلُ الملِك و انيسون و                        

 مقشر هفت    برَنگ كابلي  }454{جتره هندي و انار مشك از هر كه چهار دِرمسنگ به سبايه سه دِرمسنگ                     
شنَه و زريوند دراز از هر يكي دو دِرمسنگ سعد ده ستير فلفل و دارالفلفل از هر يكي                      دِرمسنگ ريوند چيني و اُ     

ه دِرمسنگ هليله سياه سه ستير بليله شش ستير موردانه برابر             د  زنجبيل  دِرمسنگ چهارستير اَفسنتين رومي هفت   
يزد و به انكبين معجون كند شربتي سه        همه داروها، اينك بر اين مثال باشد اين معجون اين داروها را بكوبد و بب               

از اگر خون رفتن بسيار بوده باشد       بدِرمسنگ باشد از پس دو ماه و باز اب كم خورد و آن ديگر تدبيرها بكار دارد                    
نسخت او خبث الحديد جتره هندي و زرنب و طالسفتر و خيربوا و هليله سياه و                   .  گوارش خبث الحديد بكار دارد     

 و سليخه و قرنفل و حب بلسان و حب محلب از هر يكي شش مثقال زفوده خشك و فلنجه و                        هليله زرد و بليله   
ني و قرفه و سنبل و قسط و كوزبوا و زنجبيل و               چيار مثقال دار  هچ  هر يكي  از   زرنباد و درونَه و دارفلفل و امله       

سنگ اين همه را بكوبد و      فلفلمول از هر يكي هشت دِرمسنگ سعد ده مثقال خبث الحديد يك من مشك نيم دِرم               
ردم اد ك جمع كند به انكبين شربتي سه دِرمسنگ باشد از پس دو ماه و باز بدان داروها كه سردي مزاج كبد را ي                         

 به غذاهاي خون انگيز و اندكي شراب كهن و اگر اين استسقا از قبل شش آمده باشد                      نددرمان ككند و ميل ك     
ه به باب تنگي نفس ياد كردم باز معجون قفي بكار دارد صفت وي معجون               درمان او قي كردن باشد و آن داروها ك        

ي چهار دِرمسنگ   كي   جك از هر   كل عل }455{قفي كه شايد صالبت كبد را و سرفه را و شش را بگيرد مر و                   
سنبل و زعفران و دارچيني و سليخه از هر يكي يك دِرمسنگ فقاح ادخرو قصب الذريره و مقل از هر يكي دو                           

رمسنگ و نيم مويز منقا بي دانه و پوست از او آخته بيست و پنج دِرمسنگ اين همه را بكوبد و به انكبين معجون                        دِ
ه طبيخ زوفا فرغاركرده و مويز را به شراب كهن             ب ا دو دِرمسنگ  ت   يك دِرمسنگ  كند انكبين به اندازه و شربتي      

يد و باز آن را با اين ديگر داروها يار كند و علك جك به انكبين                 فرغار كرده كه از آنجا بيرون آرد و بكوبد و بباال           
 ند كليه را گرم ك    هبگدازد و باز همه به يك جاي برآميزد باز اگر از قبل كرده آمده باشد به آن داروها درمان كند ك                     

 بسيارعالج كردم   و آن به باب كليه ياد كنم و باز اگر از قبل طحال آمده باشد آن نيز به باب طحال ياد كنم و من                        
اين نوع استسقا را به گُلَنگَبين و عود هندي و مصطكي گُلَنگَبين ده دِرمسنگ عود دانگ نيم مصطكي نمي                          

 ناشتا و ديگر به وقت خواب نمار خفتن و اين نوع را لعوق طباشير نيز                   هدِرمسنگ و هر روز دو بار بدادمي يك ب         
 كردن كلكالنه نيك باشد بدانكه شكم آرد و حب اشعيا و حب بهرام                نيك باشد و اگر تن او پر باشد اسهال بايد          

 بشايد و نسخت اين بحها در قرابادين بسر سرابيون يابي و من چند بار درمان كردم به معجون دحمرثا همه آن                        
حال ياد  ني كه خون بلغَماني بسيارست و طاقت دارد خون بر دارد چنانكه به باب سوءال              داشدند بازاگر     رتكه به باشد  

كردم و از همه يارة فيقرا بهترآيد كه بكارداري كاه مفرد و كاه مركب بتربد و سقمونيا و سقمونيا نيم دانگ سنگ                        
به ناشتا به ترب نيز نيك آيد و اگربريك اندر كني شان تا                 بيش نبايد چه معده را و كبد را بكوبد و اگر قي كند              
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ا استفراغ مي بايد كردن و جگر گرم كردن و قوت افزودن  و اگر                 خوي آرند نيز صواب بد و بدانكه به همه رويه          
 ا را ورزش بتواند كردن پياده يا سوار ورزش كند به ناشتا ورزش كردن تمام و اگر مثال محفه باشد نيز و دايم اندامه                      

 و آب نخورند    ا را و اگر به آفتاب گرم بتواند بنشيند تا امدامها گرم گردد و صبر كنند                 قهك به خاصه سا   شخ  بمالد
چون بهترين درمان تشنه بودن است و نان تنوري خورند كه اندر او زيره و كرويا و گشنيز خشك و شونيز باشد و                         

رد پيوسته و اگرضعيف گردد     داچند ده ستير      شيخو و  غذا     اگر با نانخواه وتخم رازيانه و تخم كرفس باشد بهترآيد         
د و كندشك و چكاوك و گوشت جانوران كوهي و بياباني و از ميوه              و بي گوست كار بر نيايد گوشت كبك بكاردارن        

مويز منقا خورند با بادام و بسته و شراب كه خورند كهن بايد و قوي و اندكي و از پس  غذا بايد خوردن پيش از                               
 و  ردن سود دارد هم از پيش  غذا و هم از پس  غذا ولكن از پس قي زود سركه                      ك ه بودم كه قي   تفگايد و   نشغذا  

گالب به دهان اندر بايد گرفتن تا خون نگشايد از آروك چه اين جايها ضعيف بوند و خون زود گشايد و بازنتوان                         
 را قوي مي بايد     دهي كند چون مع   وق  ا معده را  ت زنجبيل پرورده خورند يا هليله پرورده         قي }457{داشتن و از پس     

كي كيا باشد آن را به عربي عكرش گويند و به يوناني اقطي             كردن و هرچند كه بتواني مه يه بد را از او كم كني و               
و به بارسي شوركومه اين گياه را بكوبند وآب آن را بكشند بقدر پنج ستير و بخورند و كنجاله او بر شكم بندند چون                        

ه بارسي   به قوت و يكي گياه ديگر باشد نيز كه آن را به عربي قاقلي گويند و ب                   راند آن جايها    ك  فو تجفي  دار اين
كاكول و ارغج باشنان ماند سبر باشد و ساق او سرخ باشد با ستاكهاي شور برآيد اين نيز نيك شايسته باشد ان را                         

يند قوت بزرگ است    گوا نير به آب     ر  نمازريول و   بكوبند و آب بكشند قدر پنج ستير و بخورند تا آب آرد به اسها               
مار به تب افتاد و بكندن شكم و باز از صغبين منافع ديدم و از حب                   ولكن من از او هيچ فايده نديدم اِالّ آنكه بي          

صغبين نيز هم چنين و اگر مازريون بكاربري برگ هاي آن را به سركه فرغار كني قدر يك هفته و خشك كني و                        
ك ك قوتست اينجا از دانگ سنگي بيش نبايد دادن و بسر سرابيون ي            نييبون را نيز    رف  ربري و  بكا قرص كني و آنگا   

دِرمسنگ ميگويد  و ندانم چرا مي گويد  به باب شهوت طين كه طبيخ مي گويد و بوي اندرصبر شانزده دِرمسنگ                       
يق و حب   لئاو حب ج  رام  و گويد به سه روزببايد خوردن آن نيز صعب كاريست و ندان چرا مي گويد و حب به                      

ن استسقا زقي باشد نشان او آن باشد كه          اياگر  از  ب  }458{.   حب فلغوريوس و من حب صغبين نداده ام          و هرمس
تب تُند باشد و آب رنگين و باآماس كبد درمان او مركب بايد كردن از درمان استسقا و درمان آماس گرم اين را به                         

كم بايد آوردن بداروي كه آب فرود آرد و گرمي نكند چون آب             شآب كاسني و سكنجبين به وقتي و به وقتي دگير           
ل زرد و قرص انبربارس و باشد كه اين آماس صلب باشد چنانكه ياد كردم و نشان او آن باشد                     كاكلي و طبيخ هليه   

وي و اكنون باز گويم بكار دارد قرص مقل و            باها و درمان او گفته بودم به ب       يناكه آب سرخ نبود و تب نبود و نش        
به آب فرد آوردن بماز ريون و روي        نيد كركم گاه به اين دارو درمان كند و گاه             د  داروهاي مدر معجون قسط و     زا

گاه به اين داروها      واز همه بهترصغبين باشد و حب       ا  وسوخته و فربيون و عصاره قثاالحمار و ايرسا و صغبين باشد             
فع نديدم و دواءالكركم     ن نه را بستانيد و من از او       درمان كند و گاه بدان معجونها و گاه به داروهاي مدر و كلكال              

ماس كبد باز آن    آ  ب رازيانه و كرفس بخورد نيك آيد و بر كبد ضما كند چنانكه ياد كردم به با                  بيخط  ابزرگ كه ب  
استسقا كه آن را طبلي خوانند اگر سبب او گرمي كبد باشد به قرص انبربارس درمان كند و سكنجبين و به ضمادها                      

عده باشد درمان   م  }459{ماس در   گرم باشد درمان آماس كبد كند و اگر آ         س  كه ياد كردم و اگر از آما      نخنك چنا 
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آماس معده كند و اگر پوست شكم گرم شده باشد ضمادهاي خنك آنجا برنهد باز اگر از ضعيفي گرمي معده باشد                       
ه از پس او گالب كه گرم كرد        و شكم نرم دارد كنلكبين بكار دارد و انيسون و مصطكي و عود هندي با او بايد و                   

و علك شاخ و سكنجبين بزوري بايد و سنكجبين عنصلي و از همه دانگوها                  د و دايم زيره را بجود         روباشد خ 
ها كه ياد كردم بكار دارد و        فاشحذركند و از غذاها باد انگيز به خاصه انگور و مرود و سيب و بِه و آن تنقيه ها و                       

لختي   و   انكبين جمع كند   داب اين همه را بكوبد و با       س برگ  و  ون آرد زيره و پوره    راكنون ياد كنم شافه اي كه باد بي      
شنفته با وي يار كند تا شافه گردد و بر دارد به روزي چند بار و اين دارو قوي آيد و اكنون ياد كنم صفت قرص                             

شير از هر يكي    اانبربارس صفت وي بگيرد عصاره زرك يا زرك كوفته چهار دِرمسنگ تخم خيار و مصطكي و طب                 
ك دِرمسنگ كل سرخ دوازده دِرمسنگ زعفران يك دِرمسنگ سنبل و              ك و ريوند از هر يكي ي        ل دو دِرمسنگ 

غافث و ترنجبين و بيخ سوس از هر يكي دو دِرمسنگ قرص كند و شربتي از او يك مثقال با سكنجبين بخورد و                        
سبب او گرمي مزاج كبد بوده باشد اندر آن             سبري كنم اينجا اين سخنان و به استسقا با تب مشغول شوم كه               

گر باستسقا تب باشد نبايد كه چيزي گرم بكار دارد از بيرون چون ضماد يا                   ا  }460{.  استسقا كه با او تب بود      
زاندرون چون دارو يا غذا ولكن اختصار كند به اب انگور كرك و كاكنج و آب كرفس و قاقلي يا لك شسته و                             

يان به اين بيماري را كاسني تلخ و حذر بايد          خاصه مبتال د  ي و هليله زرد و منفعت كن      نزعفران و كاكوت و ريوند چي     
كردن در اين بيماري از معجونها و داروها مسهل كه گرم كننده باشد چون اين چنين داروها تب را برفروزانند و                         
تشنگي را قوت كنند و امعاي آماسيده را بسوزند كه اين استسقا كه از بيماريهاي تُند باشد ناچار با او گرمي باشد تا                        

ار گاه چنان باشد كه آن را درمان نبود از جهت آن را كه چون اين استسقا از پس امراض حاده آمده باشد تن                           بسي
است استسقا را زيان دارد و هر         هدآن را گرم نتوان كردن و سرد نتوان كردن از قبل آنكه هر چيزي كه سرد كنن                  

يد به اين درمان بعد انكه آن سبب را كه            آ يد پس به چيزي معتدل حاجت     اچيزي كه گرم كننده باشد تب را بيفز        
شتر تيمار بيشتر داري و قصد معاومت او كني چنانكه اگر تب قوي تر باشد بايد تا بداني كه تا تب                     يب  مهمتر است و  
ز اعتدال  ابيعي حرارت معتدل باشد چون اين حرارت گرم تر گردد و              ط  لد و بداني كه سبب افعا      ورننرود استسقا   

د بيماريها را و تا اوي به اعتدال باز نيايد بيماري نرود اكنون چون سبب استسقا تب بوده باشد                    رد گ بيرون آيد سبب  
{تا تب نرود استسقا نرود ابتله و نيز چون حرارت دراز بمانده باشد سبب تولد استسقا گردد پس بايد كه بنگري                          

آنگاه دست به غالب بري و      ب   غال اقف شوي بر فساد مزاج    وندرين اسباب كه كدشتست و حاضرست چون        ا  }461
نشنوي راي آم مردمان كه گويند مستسقيان را گرم بايد كردن كه آن راي درست نيست و من بسيار ديدم كه آن                       

 كند بداند درستي اين سخن      هاگر شد و هر كه تامل كند و بخرد ن         تهبرا كه استسقا گرم باشد به درمان سرد كننده          
 حرارت به اعتدال همي بايد اكنون چون كبد را گرمي رسد بيش از اعتدال               كهده ام  نكه شرح اين ياد كر    امن هم چن  

تد آنگاه از اين    فا  چاره نيست كه قوت مغيسرة؟؟ او تباه شود و غذا را بخوني تغيير حالت كند چنانكه نبايد استسقا                   
 گردد آن   كمي زيادت گشته    يد و آن گرم   آشغول شويم اعضا به حال اعتدال باز        م  هسبب بس ما به درمان سرد كنند      

وقت كبد خون نيكو تواند كند كه بداني كه آن سبب را كه فاعل آن بيماري باشد چه اين قانونيست از قوانين اين                        
صناعت كه ضد را به ضد درمان كني و من بسيار استسقا گرم را درمان كردم به چيزهاي سرد و به كاسني و همه                         

 .  چنانكه واجب آيديرقان را برآمدند و اكنون ياد كنم
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 }461{) في اليرقان(يرقان و انواع آن درباره :  129 باب
داند و سبب آنكه    رگ}462{نكه سبب يرقان بسياري صفرا باشد كه به همه تن بگسترد و تن را زرد                  ادب

و تلخ كند      برد صفرا بسيار گردد يا غذاهاي صفرائي باشد يا داروهاي گرم يا سوءمزاج كبد تا خون را به گوهر صفرا                  
يا آماس گرم كه آن خون را گرم گرداند يا سبب ناتوانستن دفع كردن كه جگررا قوت آن نبود كه دفع كند از قبل                         
سوءمزاج سرد يا گرم چنانكه ياد كردم و صفرا اندر خون بسيار گردد يا سبب ضعف قوه جاذبة زهره باشد كه نتواند                       

سده باشد و اين سده دو نوع باشد يا بدان مجري باشد كه صفرا                ي يا سبب   جدا كند  نوخرا از     ردن تا صفرا  ك  بجذ
از كبد به زهره آيد يا بدان مجري باشد كه صفرا سوي معده و امعا رود يا اندر تنة زهره آماس باشد يا ضعف قوت                          

 سده يا از آماس     زا  ه نتواند سودا را بخويشتن كشيدن و اين سه نوع باشد يا از سوء مزاج باشد يا                   كجاذبة طحال   
 تا سبب گردد يرقان سياه را و باشد كه سده هم به زهره باشد وهم به طحال تا يرقان آيد هم سياه و هم                            طحال

زرد يا از قبل دفع طبيعت باشد چنانكه به بحران نيك باشد و بسياري قوت يا از قبل بسياري صفرا باشد و ضعف                         
ن حيواني كه زهر او گرم باشد چون قملة النسر يا ماري كه آن را ابن                  يدقوت چنانكه به بحران بد باشد يا از كز         

درمان آن يرقان كه از جهت بحران باشد ببايد نگاه          اما  .  المره خوانند و من سبب و عالمات و درمان هريكي بگويم          
 ولودست و به ب   كردن كه عالمت نُضج افتادن آمده بوده است به بول يا به نفث اگرعالمت نُضج بيش پديد آمده ب                   

ه روزي از روزها نيك چون روزچهار يا بروز هفتم يا روز              ب  }463{ده است   مآ  ديرسوبي راست مستوي املس پد    
يازدهم يا روز هفدهم گمان بري كه بحران نيك است طبيعت را ياري دهي و بنگري به اتسفراغ كه به كدام روي                      

 باش و به    ن گشت و بيمار قوت يافت ايم      يف گرد و تب ضع    بايد كردن و ياري دهي او تا صفرا پاك شد اگر يرقان           
سكنجبين و آب كشك بي شو تا باقي تمام پاك شود و بازغذا ده پس اگر يرقان پيش از نُضج پديد آيد و بروزبد                           
چون روز ششم يا دهم و شانزدهم و چون يرقان بيامد بيمار ضعيف گشت و با شتاب گشت و بي هشانه گفت و سر                        

مد بر او كه آن را سبات ارقي خوانند وي آن باشد كه              آ شد و چهارسو ها به مغاك رفت و تحالي پديد            ي باريك نيب
شم او پديد باشد و پلكهاي چشم جنبان باشد اين همه نشانيهاي هالك               چ  يچون خفته اي گرد لكن نيمه سفيد      

له زرد و آب    ليشكم بايد آوردن به ه     اكنون به زودي     مرگباز اگر يرقان را سبب چيزهايي گرم باشد و داروهاي           .  بود
يراب خورد با وي سقمونيا مصلح گداخته به مقدار طاقت از دانگي تا              ن  هنير و سقمونياي مصلح و ب     چكاسني و خيار    

 كشك دهي به  بآ  دو دانگ چون شكم آوردي چند بار آنگا غذاهاي خنك دهي چون آب انار ترش يا سكنجبين يا                 
 اگر يرقان   زاب.  بهاي گرم هم  اذاهاي گرم حذر كند و از شر       غ شكر شايسته باشد و از    جاي غذا و به دارو بست جو و         

از گرمي مزاج كبد باشد نشان او آن باشد كه اين كس را پيوسته روي زرد باشد و سفيديهاي چشم زردبود و                             
م تر گردد   لب باشد دايم و بول سرخ باشد و با همين حال تن درست بوند چون اندكي گر                  اغ}464{تشنگي بر او    
رقان پديد آيد و درمان آنها سرد كردن كبد باشد به آن چيزها كه ياد كردم به باب سوءالمزاج گرم                      ي كبد آنها آنگاه  

و باز اگريرقان از آماس گرم باشد    .  كبد را و غذا زرك دارد و غوربا و ناربا و آب انار و شكر و سكنجبين شكري ساده                  
اد كردم عالجني و از نخست رگ باسليق بگشايد ازدست راست وباز بگرداند و               به كبد بدان داروها كه به آن باب ي        

بخورد آب انگور كرك و آب كاسني و آب كشوث يعني افژغنج با سكنجبين شكري ساده و اگربر پوست پديد نيايد                     



 232/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

يامان و  اكنون جهد بايد كردن تا مايه آماس كم شود آنگاه بخورد آب كاسني و تَمر هندي و خيارشنبر و آب تر                        
اَفسنتين به آخر باشد بهتربود و باز چون تب رفت به آخر و آماس        و  هليله زرد و اندكي اَفسنتين و اگر هليله و غافث         

كم شد اگر اندكي صبر بخورد روا باشد يا ياره فيقرا و يا سكنجبين و گويند غاريقون شايسته باشد ولكن استاد ما                        
ن به باب   دنبايد كر   يروي گرم هيچ دلي   اربله كرد و هالك شد اندرآن و به د        نيك نيامد و همه تن آ       و  يكي را بداد  

جگرچنانكه به باب استسقا گرم ياد كردم و باز چون گرمي رفت و آب سفيد شد اگر به داروي گرم استاخي كني روا                       
 آيد  ا بيخ رازيانه و كرفس خورد روا باشد و داروهاي مدر نيز سخت موافق                  ب  }465{باشد و اگر آب كشك        

د هليله زرد ده دِرمسنگ شاهتره هفت دِرمسنگ         ر بيرون آ  صفراان را شايد و     رقصفت مطبوخي كه ي   .  اگربكاردارد
اَفسنتين دو دِرمسنگ تَمر هندي بي دانه بيست دِرمسنگ الو بشمار ده اغافث دو درم نسگ بيخ كرفس و بيخ                         

           نگ تخم كاسني دو دِرمسنگ اين ه       رازيانه از هر يكي دو دِرمسنگ مويز بي دانه ده دِربه سه   ندرا بجوشا   هممس 
 باز آيد صافي كند و بگدازاند هفت دِرمسنگ بشيزه خيارشنبر و ببااليد و برافكند يك درم                  حقدح آب تا به يك قد     

كبد را و يرقان را     صفت قرصي نافع بيماريها     .  مونيا با او يار كند روا بود      سقياره فيقرا و بخورد به ناشتا و اگر اندكي          
ك دِرمسنگ عصاره غافث يا گل وي هشت        يو بتهاي كهن را گل سرخ پنج دِرمسنگ سنبل دو دِرمسنگ طباشير             

صفت قرصي كه بشايد يرقان     .  دِرمسنگ بكوبد و قرص كند به آب ترنجبين شربتي از او دو دِرمسنگ با سكنجبين              
           نتين و تخم رازيانه و                را كه از گرمي كبد آيد ريوند چيني ده دِرنگ سنبل و مصطكي و عصاره غافث و اَفسمس

و باز اگر يرقان از     .  انيسون از هر يكي دو دِرمسنگ اين همه را قرص كند شربتي دو مثقال با سكنجبين بخورد                   
د سده باشد از مجري كبميان جگرست و زهره نشان او آن باشد كه بول به غايت سرخ باشد و بر سرش كفكي باش                      

 گراني يابد و با او تب نبود و يرقان اندك اندك پديد آيد به اندازه سده و باز آنك از گرمي                      }466{زرد و به پهلوي     
كبد باشد زود پديد آيد و با سوخت باشد پهلوي او و ديگر نشان آن باشد كه بول برنك خويش باشد و براز برنك                          

و امعا است و به اين يرقان كه از سده باشد ناچار براز سفيد               سفيد بوده باشد سده بدان مجري باشد كه ميان زهره           
باز اگرسده نبود چه سبب كبد بوده باشد هم بول رنگين باشد و             .  گردد و بول سرخ و بنادره بول به رنگ خويش بود          

 هم براز و نشان آنكه از سده باشد الغر گشتن باشد و زردي روي و خشكي دهان و قي صفرائي بسيار باشد اگر                         
سده به آن مجري باشد كه به امعا همي آيد صفرا و به اين مجري كه به سوي معده همي آيد سده نبود و به پهلو                           
راست نتواند خفتن و آن خواهد كه به پهلو چپ خسبد و به گرسنگي صبر تواند كردن و آرزوي  غذا كم بودش و از                         

ر  غذا خوردگي درمان او آنست كه اگر اين سده با              پيش غذاهاي لزج خورده باشد و به گرمابه اندر آمده باشد ب             
گرمي باشد آب كاسني و خيارشنبر و تَمر هندي و روغن بادام بكار دارد و غذا زيربا باشد و آن داروها كه سده را                           
بگشايد و گرمي نكند بكار دارد چون تخم خيار و خيار بادرنگ و تخم خربزه و تخت بابرگ و تخم كدو و بادام                           

ه و تخم كنوك و تخم رازيانه و تخم كاسناي و تخم كرفس اين همه را بكوبد شربتي سه دِرمسنگ با                       سفيد كرد 
سكنجبين به زوري يا بگيرد آب رازيانه و آب كرفس و آب شبت ازهر يكي بيست دِرمسنگ جوشانيده و صافي                        

 روغن بسته يك دِرمسنگ چند      و}467{كرده با روغن بادام شيرين سه دِرمسنگ و روغن بادام تلخ يك دِرمسنگ              
روز بدهند تا سده بگشايد و براز رنگين گردد و غذا آشام دارد از آرد باقلي و گرسنه و اگر از برگ ترب غذا سازد كم                          
نبود از اين كمن ياد كردم و اگر ترب را آب بكشد و باب رازيانه و كرفس و شبت به يك جاي بجوشاند با روغن                            

م كند به آرد ملك يا آرد باقلي يا آرد نخود سياه سخت خوب آيد و اگر كلم را بجوشاند و آبش با                        بادام بخورد يا آشا   
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ون و آب تخم كرفس خوب آيد       سروغن بادام بخورد نيك آيد و اگر آب با سكنجبين عسلي به زوري خورد باب اني                
 شبت و َافسنتين و مر و صبر و روغن           و بر جگرنهد بابونه و اِكليلُ الملِك و بيخ خطمي و انجير و كلم و بنفشه و                 

ناردين پخته به يك جاي و هر شبي بخورد تخم ترب و تخم خربزه مقشر و اينسون از هر يكي يك دِرمسنگ و                         
س نيم دِرمسنگ سكنجبين بزوري نيك آيد و آب كلم و آب كرفس آب رازيانه خوب آيد و                   فتخم شبت و تخم كر    

 مجري افتد كه ياد كردم ناچار به اين سدها آماس باشد            ويراك سده كه بر اين د     از همه بهتر آب برگ كلم باشد از       
ون حال چنين باشد بايد تا بشيزه خيارشنبر را به آب كلم بخته و كوفته و                 چو حاجت آيد آماس را به تحليل كردن         

به آن مجري باشد كه     فشارده و كفك برداشته بگدازي و بر او افكني روغن بادام تلخ تا بخورد و باز آن سده كه                      
 از  }468{م بدشواري آيد    كصفرا از زهره به امعا آيد عالمت خاص او آن باشد كه بر از سفيد گردد چون كج و ش                    

قبل آنكه فرود آمدن براز بياري صفرا باشد كه امعا را بشويد اكنون چون صفرا به امعا همي فرو نيايد دشوار گردد                        
ت في اليرقان تبيض البراز الن البراز اخذ ان يسلك غير مسلكه و بدان سده                   فرود آمدن براز چنانكه بقراط گف      

پيشين قي بسيار باشد و به اين سده قي نبود و حاجت آيد بگشادن اين سده به تنقيه ها تُند از پس آنكه همه داروها                    
كي باشد و سوي دست     باز اگر اين سده بطحال باشد نشان وي آن باشد كه بول سياه باشد و حرارت اند                .  كرده بوي 

چب گراني يابد درمان او فصد باسليق باشد از دست چپ يا از آن كه آن را اسلم گويند بر پشت دست باشد و باز                            
شكم آرد به هليله سياه از او نوه دِرمسنگ هليله زرد پانزده دِرمسنگ شاهتره هفت دِرمسنگ خيارشنبر ده                           

يز يي دانه پانزده دِرمسنگ الو بخاري بيست شمار تَمر هندي بي دانه پانزده             دِرمسنگ بيخ زبوده هفت دِرمسنگ مو     
دِرمسنگ بجوشاند اين همه را با شش سطل آب تا به يك باز آيد آنگاه بر او افكند افتيمون پنج دِرمسنگ و بمالد                        

نگ غاريقون چون سرمه سوده     في كند و ده ستير بخورد با يك دِرمسنگ ياره فيقرا و چهار دانگ س               او ديگر بار ص   
يند غاريقون دِرمسنگي و نيم بايد اين درمان قوي باشد بايد تا طاقت دارد مرد از اين مطبوخ يا                    وو يحيي ماسويه گ   

دو بار بدهد و باز به نيراب دهد كه به سكنجبين كرده بوند اگر تب ندارد با هليله زرد سه دِرمسنگ و هليله سياه دو                         
فتيمون يك دِرمسنگ ياره فيقرا نيم دِرمسنگ به قدرقوت بيمار كم و بيش                اك هندو دانگسنگي    دِرمسنگ و نم  

 و باشد كه اين داروها با شير شتر دهند به جاي پنير آب چون تن پاك شد آنگاه به آب رازيانه و                             }469{كند
ماد ضبر محلل نيك باشد و      كاسني و كرفس و آب انگوركرك اگربهتر شود آنگاه به غذاهاي معتدل باز آري و كَ                 

كند بر طحال فقاح ادخر و حاشا و اَفسنتين و قنطوريون باريك و بيخ كَبر از هر يكي ده دِرمسنگ گل سرخ بيست                        
زد و مقل و اشق فرغار كند به        يدِرمسنگ مقل پانزده اشق هفت از همه مرهمي كند آنچه خشك باشد بكوبد و بب               

 باز آنكه از گزيدن حيواني پديد آيد يا از زهري نشان            و.  يك جاي بياميزد و بكار دارد     سركه تُند و سيكي و همه به        
او آن باشد كه از پس گزيدن حيوان پديد آيد درمان او شير خوردن باشد دايم با روغن بادام و پست وشكر و آب                           

 و بار ببايد دانست كه      .انار و لعاب اسپغول و آب طلخ چكوك و آب سيب ترش و قرص كافوري با شكر بكار دارد                    
) طحال(چون سبب يرقان از ضعف جرم زهره باشد يا از ضعيفي قوت دافعه كبد يا از ضعيفي قوت جاذبة سپرزكان                     

ضعيفي را سبب مزاج باشد يا ورم يا سده و بهر جاي ببايد نگاه كردن و جهد كردن تا دانسته ايد تا درمان سبب                           
جرم زهره باشد آن باشد كه قي صفرائي بسيار افتد بي آنكه درد يا بدي يا                  كه از ضعيفي     نكني و عالمت آن يرقا    

به مشاركت اين اعضا و      }470{گراني به هيچ جاي و درمان او تقويت كبد باشد و طحال چه زهره قوي گردد                     
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ناشتا  و   چون يرقان را از اندرون درمان كني از بيرون نيز حاجت آيد به درمان كردن چنانكه به گرمابه رفتن به                         
سركه بويد و به چشم گالب اندر كشد تا زردي كم شود اكنون حبي ياد كنم كه يرقان را شايد نسخت حب يرقان                        
غاريقون هفت دِرمسنگ ياره فيقرا و تخم فرغند از هر يكي شش دِرمسنگ هليله زرد و تخم شوره سلمه از هر                         

ندو و تخم ترب از هر يكي دِرمسنگ        ههار دِرمسنگ نمك    يكي پنج دِرمسنگ افتيمون و هليلة سياه از هر يكي چ          
سقمونيا سه دِرمسنگ انيسون و تخم كرفس و تخم رازيانه از هر يكي دو دِرمسنگ حمله سيزده دارو باشد بياميزد                     

و    كم و بكوبد و ببيزد و تركند باب ترب و ناپخته و از او حبها كند هر يكي چند پلپل شربتي از او دو دِرمسنگ                           
 . بيش طاقت خورنده اينك تمام كردم اين باب
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 }470{) في امراض الطحال(بيماريهاي طحال درباره :  130 باب
 را بيماريها آيد عام چون سوءالمزاج و سواالهيئه و تفرق االتصال و سوءالمزاج گفته بودم كه هشت                  طحال

د و آماس و اما تفرق االتصال ريش او باشد و چون            گونه باشد چهار مفرد و چهار مركب و اما سوء الهيئه سده باش             
اسباب پديد آمد ناچار قوت او ضعيف گردد و آن را چهار قوت باشد چنانكه اعضاي ديگر را يكي قوت                     }471{اين  

جاذبه كبوي جذب كند خون سوداوي را و ديگر قوت ماسكه كبوي بدارد ان خون را تا قوت هاضمه هضم تواند                        
 را و به گوهر خويش آرد يعني به گوهر طحال و سديگر اين قوت هاضمه و چهارم قوت دافعه كه                      كردن اين خون  

مرين افزونيها را كه از طحال ماند دفع كند و بيرون آرد بقي و به اسهال و اكنون چون قوت جاذبه ضعيف گردد و                         
 از سودا   هي ديگر ك  اياه آيد و بيماريه   نتواند جذب كردن اين خون سوداوي را و اين خون اند كبد بماند و يرقان س                

خيزد بر قياس آنكه اگر زهره را قوت جاذبه ضعيف گردد از او يرقان آيد زرد چنانكه ياد كردم و امراض صفرائي و                         
چون قوت ماسك ضعيف گردد اين خون سوداوي را نتواند داشتن بطحال بقي يا به اسهال بيرون آرد يا قي                           

گر قوت هاضمه ضعيف گردد اين خون را تغيير حالت نتواند كردن تا به گوهر                 اوداوي و   سوداوي افتد يا اسهال س    
قوت شهواني را از . طحال آرد و اگر قوت دافعه ضعيف شود آن خون را دفع نكند سوي معده و اين خون ترش شود          

 آرد اسهال افكند و اسهال      را اند حال اعتدال بيرون برد و بيفزايد تا به اين سبب شهوة الكلبيه آرد و اگر سوي روده ه                
 متحير اكنون آماس آرد و سده كند و اگر قوت            }472{ر دفع نكند و اندر طحال بماند      گخوني يا سوداوي آرد باز ا     

هاضمه افزون آمده است قوت اشتها بكاهد از بهر آنكه هر روزي اندكي سوداء ترش از طحال به معده اندر آيد تا                        
سودا سوي معده آن منفعت قوت شهواني آنجا نبود و از اين قبل                 ا اكنون چون نيايد اين    بيدار كند قوت اشتها ر    

 باز آماسها كهي بطحال آيد بيشتر صلب باشد از قبل سطبري آن خلط را و باشد كه گرم باشد                    و.  اشتها ناقص گردد  
م و باشد كه آماس آيد چنانكه        از قبل آنكه به طحال شرايين بسيارند و به اين شرايين اندر ناچار خوني باشد گر                  

گوئي بادستي و اين از قبل آن باشد ه سودا نفاخست نفخه افكند به طحال و اين آماسها به لمس كردن، پديد بوند                        
اگر صلب باشد يا نفخه و اگر گرم باشد يا سرد و اگر خرد باشد يا بزرگ و باشد نيز كه استخوان آخرك كتف                              

نمايد گويي فرو كشد آن را از قبل معاليق طحال و مشاركت حجاب با طحال                  آگاهي يابد از سوي جب و چنان         
چون طحال به حجاب بر دفسيده باشد چون طحال گران گردد حجاب ديافرغما فرو كشد و چون حجاب ديافرغما                    

ين و بقراط ا    فرو كشيده گردد اين استخوان آخرك آگاهي يابد و درد كند و دم كوتاه كند ه هم از سبب حجاب را                      
 بد باشد سبب و     نچنين را تنفس بكائي خوانده است و به امراض حجاب و شش نيز همين دم زدن پديد آيد و آ                      

 به يك بار تمام كردن ازقبل كراني اين آماس را به ميانه دم زدن او                   }473{اين آن باشد كه حجاب نتواند دم         
 كه كودكان را از پس گرستن بسيار اين بيفتد و           بگسلد باز جهد كند و دم تمام كند تنفس بكائي بدان خواند بقراط             

باز اگر نفخه   .  ه بيماريهي طحال كبد بيمار گردد و استسقا پديد آيد         بآن از ضعيقي قوت حجاب آنها باشد و باشد كه           
اين بيماريها طحال ماننده باشد به بيماريهاي كبد و           .  باشد بدست پديد باشد و درمان اين همه بيماريها ياد كنم            

اگر طحال را سو مزاج گرم باشد تب كند و دهان خشك شود             .  مات اوهمان باشد كه بيمارهاي كبد را ياد كردم        عال
و سوي دست چپ تلهب كند كه اگر دست بر جاي طحال نهي آن گرمي پديد باشد و به اين بيماري آب سطبر                          
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ر افتد و درمان او آب كشك باشد و         ند و قي تلخ سياه رنگ بسيا      زباشد و سرخ به غايت باشد و باشد كه به سياهي            
بوي كَبر بكار رفته باشد و غذا سكبا           سكنجبين بز و روي باشد كه بوي اندر بيخ كَبر باشد و اقراص انبربارس كه                

بكاردارد و آب رازيانه و هندبا و كرفس بسيار خورد و اقراص انبر بارس و اقراص گل با سكنجبين بزوري و بر                           
و اگر سو مزاج سرد باشد همان عالمات پديد آيد كه           .   و گالب دايم با برگ بيد و سركه        طحال نهد صندل و سركه    

 سودا با خون به همه تن       }474{سو مزاج سرد كبد را باشد و نشان او آن باشد كه جذب نتواند كردن سودا را و                     
 و اشتها ساقط گردد      برود و رنگ روي را بگرداند و باشد كه كلفه گيرد و زرد گردد و تيره گردد سفيدي چشم                       

ن و آن   يچنانكه گفتم پيش از اين و درمان او آن باشد كه ان قرص بخورد كه طحال را قوي كند با سكنجب                          
معجون كه طحال و كبد را قوي كند يكي معجون قسط باشد معجون قسط بگيرد قسط و دارچيني از هر يكي                          

رمسنگ ريوند سه دِرمسنگ اين همه را بكوبد و ببيزد          پنج دِرمسنگ انيسون و كرفس و زعفران از هر يكي چهار دِ           
و با انگبين جمع كند انگبين دو چند داروها شربتي از او سه دِرمسنگ با سكنجبين بزوري و بر طحال ضمادي نهد                      

هار دِرمسنگ گل سرخ سه دِرمسنگ      چصفت ضماد صبر و مصطكي و اَفسنتين از هر يكي            .  تا طحال را قوي كند    
بل دو دِرمسنگ زعفران دو دِرمسنگ سك يك دِرمسنگ عود دو دِرمسنگ اين همه را بكوبد و بسيكي كهن و                    سن

فت قرصي كه طحال را قوي كند سنبل و اسارون و مصطكي از هر                صنهد    روغن سوسن جمع كند و بر طحال       
رمسنگ اين همه را بكوبد و جمع كند و         يكي يك دِرمسنگ غافث و اَفسنتين از هر يكي دو دِرمسنگ ريوند سه دِ              

قرص كند هر يكي دو دِرمسنگ شربتي از او يك قرص باشد با سكنجبين بزوري و ورزش كند به ناشتا و كارآتش                      
 بنهد و كار خنبره خوانند نيز و اگر كبه حجام برنهد            }475{ بر طحال چنانكه قدح را بدوخ افروخته اندر كند و            دكن

و اگر آماس گرم باشد به طحال        .   نيز بشايد و غذا زيربا دارد و سكبا بكبر اينك درمان اين بود                و بمكد و نيازند   
درمان ها همان بايد كردن كه كبد را گفتم باسليق بگشايد از جب و آب آنگور كرك بخورد با آب رازيانه و كاسني و                       

و قرص پنج انگشت كه با سكنجبين       ارغج و آب درخت بده و آب كرفس و خيارشنبر و آب برگ كبرتر نيز شايد                   
و اگر سده باشد به طحال همان نشانيها پديد آيد كه            .  بخورد و آب رازيانه و كرفس و خيارشنبر چنانكه ياد كردم           

ضعف طحال را باشد از رنگ روي و تيره كشتن سفيدي چشم و نقصان اشتها و كراني سوس پهلوي چپ و درمان                      
دكردم و بيفزايد بر او داروهاي قويتر چون ايرسا و قردمانا و فطراساليون و زريوند               او آن باشد كه به باب سده كبد يا        

تمددي پديد آيد بر طحال و چون بمالي كم            باز اگر نفخه افتاده باشد به طحال نشان او آن باشد كه            .  گرد و دراز  
بود و درد سخت نبود چه      گردد و چون بفشاري بيشتر آن باشد كه آروغ آرد يا قرقره و بانك كند و آماس سخت ن                    

نرم باشد درمان او آن باشد كه بر او نهي روغن اَفسنتين كرم يك ازبس ديگر و باز به اين مرهم درمان كني صفت                   
وي زاج سفيد و گوگرد و نطرون و علك چك و زفت و جاوشير از هر يكي برابر زاج بيش و مرهم كني و بر طحال                          

 نهي نيز صواب آيد و اگر سركه كهن           }476{ني به سركه و بر او         نهي و اگر سبوس گندم و شبت را بجوشا          
بجوشاني به سداب يا ودن جويباري يا كوهي و اُشنَه و پوره و نمدي ترك كني به آن سركه و بر او نهي نيك آيد                          
 و باد را بپراكند و اگر سركه قوي را بياري و بوي اندر بجوشاني برگ كَبر تر و گوگرد و تخم پنج انگشت و                               
جوزالسرو و كزمازو و ان سركه را گرم بدان طحال بر ريزي و باز نمدي تر كرده بر او بر نهي نيك باشد و اگر                              
كرمي نبود بر اين گماد برافزايي مقل و اشق و اگر انجير را بجوشاني با سركه و بكوبي و بر او افكني بابونه و                              

كني و بر او نهي نيك آيد صفت سفوفي شايسته بر اين              سداب و اِكليلُ الملِك و نطرون كوفته و بيخته و مرهم             
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بادها را كه به طحال اندر مانده بوند خردل سفيد بيست دِرمسنگ تخم پنج انگشت و نانخواه و رازيانه و انيسون و                       
 سداب خشك و افتيمون و بيخ كَبر و گل و سنبل و لك و ريوند از هر يكي دِرمسنگي اين همه را بكوبد شربتي از                         
او سه دِرمسنگ باشد بخورد با سكنجبين بزوري اگر گرمي دارد و اگر گرمي ندارد با شراب كهن خورد و دايم به                         

بس اگر آماس صلب باشد بدست پديد باشد درمان او قوي تر بايد كردن              .  طحال برنهد كبه با آتش تا بادها بپراكند       
            لب تر گردد پس بايد كه هم به دارو محلل كني و هم به               و بدانكه اگر اين آماس را به داروي گرم درمان كني ص

دارو قابض تا قوت طحال ساقط نگردد و همين وصيت ياد بايد داشتن به درمان كبد و اين داروها تلخ بوند و                            
 چون هنه با و روند و مصطكي و زريوند و زعفران و كل و ثمرة الطرفا و بيخ كَبر و تخم پنج                             }477{قابض  

 به اين ماند و آن داروهاي محلل چون مقل و اشق و ريتيانا و موم و ميعه تر و زفت تر و سركه و                           انگشت و آنچه  
سكنجبين و خاصه سكنجبين عنصلي و كمادريوس و كمافيطوس و آنچه به اين ماند اگر اين همه را يا يكي را با                       

ون ياد كنم آن قرصها ه از اين         و اكن .  سكنجبين جمع كني نرم كند طحال صلب را و اگر ضماد كني نيز همان                
داروها كرده بوند پوست بيخ كه بر فرغار كرده به سركه و روينه و تخم پنج انگشت و زريوند دراز و اسارون و                             
مصطكي و اَفسنتين و ريوند چيني و قسط و مر و ميعه و دارچيني و جعده و بادام تلخ و سعتر بري و وده كوهي و                            

طراساليون و تخم كرفس و سياليوس از همه برابر بكوبد و قرص كند از مثقالي تا دو                   جنطيانا رومي و انيسون و ف     
دِرمسنگ به قدر طاقت مرد با سكنجبين صفت قرص كه بر پوست بيخ كه بر فرغار كرده به سركه و اشق از هر                         

 فرغار كند و آن     يكي دو ستير زريوند دراز و فلفل و تخم پنج انگشت ازهر يكي سه دِرمسنگ اشق را به سركه                     
داروهاي ديگر را با او جمع كند و از آن قرص كند از نيم دِرمسنگ تا يك دِرمسنگ شربتي يك قرص باشد صفت                       
قرصي كه به شايد آماس صلب را كه به طحال باشد پوست بيخ كَبر رومي كه اسقولوفندريون گويند يا ببدل او بيخ                      

 دِرمسنگ ريوند چيني دو دِرمسنگ اَفسنتين رومي دو          }478{سنگ جعده سه    كَبر اينجايي يا بيخ زبوده پنج دِرم       
دِرمسنگ طباشير و لك از هر يكي سه دِرمسنگ زعفران يك دِرمسنگ قرص كند از او دو دِرمسنگ شربتي يك                     

طرون و آهك آب    قرص باشد با سكنجبين اگر به اين بهتر نشود ضماد كند از اشق و خردل و پوست بيخ كَبر و ن                      
نارسيده اين همه را جمع كند با سركه و انكبين و ضمادي كند بر طحال و اگر انجير با سركه بجوشاند و بكوبد تا                          
چون مرهم گردد و خردل ناكوفته با او جمع كند و بر طحال نهد يا يك باره كاغذ بگيرد و به انكبين بيااليد و بر او                          

د اين ضماد نيك آيد ولكن صبر بايد كردن و اگر نتواند به آب گرم بشويد و                   براكند خردل ناكوفته و بر طحال نه      
و يرقان سياه باشد كه از كبد باشد از          .  غذا كَبر به سركه دارد و از آب حذر كند و به جاي آب سيكي كهن خورد                   

ل باشد و اگر    پسياري احتراق كه از طحال باشد و نشان اين آن باشد كه اگر براز سياه باشد سخت سبب از طحا                      
سخت سياه نبود يرقان از جگربود و ديگر اگر صالبت طحال پديد باشد سبب از طحال بوده باشد و اگر يرقان                          
سخت سياه باشد سبب هم از طحال باشد و اگر سخت سياه نبود سبب از كبد باشد و ديگر كه اگر هم زرد باشد و                          

گفتم كه فصد بايد كردن از دست چب باسليق يا اسيلم و باز             هم سياه سبب از اين هر دو عضو بوده باشد و از اول              
دهند و ضمادها بايد    }479{مطبوخي بايد خوردن كه سودا فرود آرد و باز اقراص بايد خوردن كه طحال را قوت                   

 .كردن طحال را چنانكه ياد كردم و غذا زيربا دارد اينك وجه درمان اين باشد مرين علت را
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 }479{اريهاي كليه  بيمدرباره :  131 باب
رده را بيماريها آيد چنانكه ديگر اندامها را ايد يعني سوءالمزاج و سوء الهيئه و تفرق االتصال و بيماريهاي خاص                      ك

آيد چون سنگ و آماس و ضعف و الغري كليه كه آن را هزال گويند و خون و ريم رفتن كه از آن آماس باشد كه                           
 . كردن ؟؟يزم  با بول بيرون ايد و دشواري تيبض به مجري قواندر كليه پديد آيد 

ما عالمات سوء مزاج گرم كه كليه را افتد آن باشد كه تشنگي كند دايم و آب خورد بسيار دمادم و از پس و زود                            ا
د و نابودن   رادرار  كند و بول او سفيد باشد به رنگ آب جوي اما سبب نابودن بول به كليه به آن قدر كه رنگ گي                         

 تا آنجا نيز رنگ گيرد گرمي كليه باشد تا آب بسيار خواهد و اين علت را به بارسي برميزد گويند و به                          آب به كبد  
عربي دو اره و به يوناني دبانيطس يعني دو البي كه از يك روي بر گردد و از ديگر روي تهي كند و درمان اين                             

 اگر بدان جاي چيزهاي خنك نهد نيز         علت آن باشد كه به جايي خنك باشد و بسيار بخسبد بر آن جاي خنك و                 
 چند بار به اب سرد اندر آيد و به دهان داروي دارد كه تشنگي را كم كند چون نان                       }480{بهتر باشد و بروزي     

زردآلو يا ترف خوارزمي و آنچه به اين ماند و بر پست و بر جاي كليه اسبغول فرغار كرده به سركه برنهد و قرص                          
يا قرص ديانيطس كه اين بيماري را خاصه يكي قرص كرده اند هم نام او صفت اين                    طباشير مطفي بكار دارد      

قرص طباشير ده دِرمسنگ رب السوس ده دِرمسنگ تخم كنكاو بيست دِرمسنگ تخرم بابرك پانزده دِرمسنگ گل                 
 عدس مقشر دو درم     سرخ پنج دِرمسنگ قاقيا دو دِرمسنگ گشنيز خشك پنج دِرمسنگ صندل زرد دو دِرمسنگ               

كافو نيم دِرمسنگ گُلنار دو دِرمسنگ كل ارمني و زرك و تتري از هر يكي دو دِرمسنگ همه را بسايد و قرص                          
بندد از او هر يكي سه دِرمسنگ شربتي از او يكي قرص باشد بخورد با گالب و آب انار ترش و بر پشت نهد اين                           

ك و خيار بادرنگ كوفته و تراشه پوست دو سرد برنهد به اين چيزها چون                ضماد بابرك تر و انگور كرك و بيه ارد        
. گرم گردد بردارد و سرد كند و باز نهد و هم چنين ميكند و اگر لعاب اسبغول و روغن گل با اين يار باشد بهتر آيد                          

 پشت درد خيزد و اگر اين سوءالمزاج محكم گشته باشد و كليه ضعيف شود و بول چون گوشت آبه آيد خون آلوده و                  
 درد بسيار   }481{و شهوت جماع برود يك بارگي درمان او فصد باسليق باشد از آن پهلو كه درد آنجا كند و اگر                       

نبود فصد از دست راست كند و آن داروها بايد كه خون كليه باز دارد و اگر خون محض آيد از كليه سبب او گشادن                 
اجا خون بسيار رود و فرود آيد به بول درمان او گشادن رگ باسليق                رگي باشد از كليه و نشان او آن باشد كه مف           

باشد تا خون بيايد بسيار و باشد كه اين خون آمدن از پس زخمي باشد كه بر كليه آيد يا از افتادن آيد بر پشت يا از                           
 و سير بسيار    خوردن چيزي تُند چون زنجبيل پرورده يا غذايي تُند چون انگرد و شترغاز يا غذايي كه بوي فلفل                     

مرين كس را اين دارو صواب باشد صفت دارويي كه خون كليه باز دارد گِل اَرمني ده دِرمسنگ كهربا ده                  .  افتاده بود 
دِرمسنگ قاقيا و جلناز و صمغ عربي و عصاره لحية التيس ازهر يكي سه دِرمسنگ تخم كرفس و تخم فنك سفيد                     

 قرص كند شربتي از او يك قرص باشد با شراب انار يا شراب غوره يا شراب          از هر يكي دو دِرمسنگ اين همه را ده        
بِه و ببشت بر آن ضماد نهد كه دبانيطس ياد كرده ام و غذا تتري دارد و من سوءالمزاج بارد را به باب ضعف باه ياد                          

د و ان تب را نوبت نبود و        باز اگر آماس باشد اندر كليه و اين آماس گرم باشد نشان او آن باشد كه تب تُند آر                   .  كنم
گاه لرزه كند و گاه تب نكند و اين بيمار پشت گردو كند يا چهارپاي بايستد پندارد كه چيزي كران بر پشت او بسته                        

 كه تب قوي باشد و دايم آب كشك خورد با شكر و روغن               }482{استي درمان او فصد باسليق باشد خاصه آنگاه         
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 و روغن بادام و شكر و بنادق البزور بكار دارد صفت بنادق البزور تخم خيار و                   بادام و هر شبي لعاب اسبغول خورد      
تخ خربزه و تخم خيار بادرنگ و تخم كدو اين همه مقشر و تخم بابرك و تخم كاسني و تخم خطمي و اسبغول                          

داد و يكبار   بخاري يعني تخم لسان الحمل از همه برابر بگيرد و بكوبد شربتي سه دِرمسنگ با جالب يكبار بام                     
شبĤنگاه و به جاي آب يا آب خيار خورد يا آبا كدو يا هندوانه چنانكه ياد كرده ام و بر پشت نهد ضمادي كه از بنفشه                         
كرده باشد و از آرد كشك و بابونه و اِكليلُ الملِك و شبت خشك و حلبه و تخم كتان و سبوس گندم و روغن شيره                         

هفته براين باش تا تب كم گردد و غذا اسفناج داري و آب كشك يا كشك                 و بيه اردك و مغز استخوان گاو و يك          
و روغن بادام و چون تب كم شد به اين تخمها درمان كند تخم مروه و تخم كتان بيفزايد و بدل جالب ماءالعسل                         

 نبود تا   و كار همه آماسها از سه بيرون       .  خورد و غذا سبوساب دارد كه با شبت كرده باشد و با قند و روغن بادام                  
تحليل بديرد يا ريم كند يا سخت گردد اگر تحليل بديرد خود سالمت يافت و اگر ريم كند ناچاره به بول پديد ايد                         
چون پديد آمد اكنوت آب گرم بايد كه بوي بابونه و اِكليلُ الملِك و حلبه و بنفشه پخته باشد بر پشت او بر ريزند                           

آن را بمالند يا    }483{يك پاي برجهد يا از نردبان به شتاب فرود آيد يا كليه             بسيار و باز بيمار برخيزد به پاي و به          
بجنباند و برفشانند آن را تا يك باركي ريم بيرون آيد آنگاه اين بنادق البزور بخورد صفت بنادق البزور تخم خربزه                       

رك و تخم خطمي و مغز      مقشر ده دِرمسنگ تخم خيار مقشر پنج دِرمسنگ تخم كدو شيرين بي پوست و تخم باب                
السوس و تخم خشخاش سفيد و گِل اَرمني و تخم كرفس و تخم فنك                 بادام سفيد كرده و كتيرا و نشاسته و رب         

سفيد از هر يكي دو دِرمسنگ اين همه را بكوبد و ببيزد و حب كند هر يكي چند نخود شربتي از او سه دِرمسنگ با                         
ا جالب و اگر نبود با ماء العسل و هرچند ريم كم ميگردد همين شناس كه                 جالب و يا ماء العسل اگر گرمي باشد ب        

و اگر ريش كند داروي گوشت برآرنده تر ميبايد كردن گاه آن بنادق البزور بيش بايد دادن و گاه اين                     .  بهتر ميگردد 
تخم :  فت وي ص.  قرص كه بگويم اين قرص ريش كليه را گوشت برآرد و درد بنشاند و من بسيار درمان كردم بوي                  

خيار مقشر ده دِرمسنگ گِل اَرمني و صمغ عربي و كندرو و خون سياوشان از هر كي دو نيم دِرمسنگ تخم                            
خشخاش سفيد و رب السوس و بادام سفيد كرده وكتيرا و نشاسته گندم از هر يكي دو دِرمسنگ تخم كرفس دو                        

 من ازين تخم سه دِرمسنگ كردمي افيون يك           دِرمسنگ تخم عروس اندر برده خشك كرده شش دِرمسنگ و           
 و  }484{.  دِرمسنگ اين همه را بكوبد و ده قرص كند شربتي يك قرص باشد اگر گرمي نبود به شراب ميبه خورد                   

اگر گرمي باشد به شراب بنفشه يا به جالب و اگر به اين درد كم نشود دليل آن باشد كه ريم بسيارست آنگاه تنقيه                        
ن و باز تنقيه ها تُند و داروهاي مدر بايد خوردن و آنكه ريم بيرون آرد و اين داروها اين باشد تخم پنج                       نرم بايد كرد  

انگشت و شاخ فريژ بكوبي هر دو را و بدهي يك مثقال بماء العسل و آب رازيانه و كرفس معصور و اگر به اين                            
با بيخ سوس بجوشاند و با انجير و مويز بي دانه            درمان ريم بيرون آمد و اِالّ بر سياوشان و فطراساليون و ايرسا                

طايقي و از اين اب خورد با گُلَنگَبين عسلي و اگر بر اين طبيخ زوفا و تخم كرفس يار كني بهتر آيد و اگر مقل به                            
شراب شيرين دار بگدازي تا بخورد از مقل سه دِرمسنگ اين نيز ريم فرود آرد و نشان آنكه ريم بسيار بو لرزه                           

تن باشد بود هر روزي و از پس لرزه ريم فرود آمدن باشد و تمدد كه بيابد به جايگاه كليه و بر و درد سرونها؟؟                          گرف
و با او درد و گراني كه به كليه بيايد و تبهاي مختلف و سوختن و تلهب به جاي كرده گاه و بول از اول رنگين                               

عراض كم كردند و اگر رنگ ريم سفيد باشد و كنده نبود             باشد و باز سفيد گردد و چون ريم بيرون آيد اين همه اَ              
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زود بهتر گردد و اگر رنگ سرب رنگ باشد يا كنده يا گوشت بارها ريم بيرون آيد بد باشد و اگر ميل سوي امعا كند                         
 از  بد باشد و اگر به شكم گرد آيد آنجا كه آب استسقا باشد آن نيز بد و درمان او ياد كردم به باب مده و جمع شدن                          

ايد كردن بدان تنقيه ها    ب}485{پس ذات الجنب كه درمان ريم شش و درمان اسهال خوني ماننده باشد و درمان                 
فتم و غذا رشته و اسفناج و بابرگ تر و آب كشك و سبوساب بايد و از ميوها خربزه شيرين و                        گكه ريش امعا را     

را گل مختوم و گِل اَرمني و بسد و كندرو و خون شاوشاو             هندوانه و باز آن داروها كه به اخر بكار آيد تا ختم ريش              
و با او بياميزد خطمي و كتيرا و نشاسته و تخم خيار و خربزه و تخم كدو تا برساند اين داروها را بكرده و بياميزند با                           

ن داروها اگر   اين بيخ لفاح و تخم فنك و افيون تا انصباب باز دارد و مواد تُند را و ريش را و درد كمتر كند و اي                            
نارونده بوند با آنها بياميزد تخم كرفس و دوقوا و فطراساليون تا برسند زود اين داروها بكرده و حذر كند از حركات                       
كه زيان دارد و ريش را حاجت آيد بسكون و از جماع حذر كند نيك باز چون بهتر شد اگر گوشت خورد شايد بايد                          

از اگر آماس صلب گردد نشان آو باشد كه بيمار درد و گراني يابد به كردها                ب.  تا از نخود حذرك ند و از انجير خشك        
و ادرار اندكي باشد و تنك و زد اندامهاش آماس گيرد و به استسقا باز گردد و درمان او بنادق البزور باشد كه از                            

 بنفشه كرده بوند و     پيش ياد كردم كه اندر او گِل اَرمني و تخم فنك نيست و آن مرهم كه از بيه اردك و روغن                       
باز اگر كليه الغر گشته باشد نشان او آن باشد كه تن             .  مغز استخوان اندر كنند و آن درمان ها كندكي به اين ماند           

و درمان او آن باشد كه      }486{  الغر گردد و قوت جماع برود و آب پيشين بسيار آيد و سفيده و پشت دايم درد كند                 
ار دارد كه به باب نقصان باه ياد كنم و دايم مغز فندق و جلغوزه و بادام و نارگيل و                     آن تنقيه ها معجونها و غذاها بك     

 . من آن خو به باب باه ياد كنم با شكر بخورد و غذا قليه دارد و آن چيزي كه مني بيفزايد و



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  241
 

 
 

  }486{) في ظهور حجرالكلي(عارض شدن سنگ كليه درباره :  132 باب
را كه كون هر چيزي را كه طبيعي باشد چهار سبب ببايد يكي فاعل و                ند بار گفتم كه كون هر چيزي        چ

ادت اَخالط غليظ   ماكنون بكون سنگ اندر كليه      .  ديگر مادت و سديگر آلت و چهارم صورت كه تمامي آن چيز بود            
گ دهد  باشد كه با بول به كليه آيد از امعا و از كبد و فاعل حرارت ناري تا اين خلط غليظ را بپزاند و صورت سن                           

چنانكه آتش، گِل را دهد و آلت كليه و نيز آن مجاري كه بول بيرون آيد تنگ تا اين اَخالط غليظ به كليه بماند و                          
و اين مادت كه غليظ باشد يا از كمي حرارت غريزي باشد كه غذا                  گردد چون سنگ   صلببه روزگار، اندك اندك     

ياري خوردن باشد تا قوت هاضمه هضم نتواند كرد تا اَخالط            را هضم نتواند كرد چنانكه خلط پيران گردد يا از پس           
اين حرارت ناري كه به     }487{غليظ گردد چنانكه كودكان را گردد و اين قانون هر جاي بكار آيد نه تنها اينجا و                   

 آيد  كليه بد باشد كه يطبع باشد چنانكه كسي را كليه به مزاج گرم آمده باشد يا بس صفراي گرم و سوزان به كليه                       
و مزاج آن را گرم گرداند يا داروي گرم خورده ايد يا بهمسايكي كليه آماس آيد گرم يا به كليه خود آماس باشد                           
گرم و اما سبب آلت يا يكي مجري فراخ آيد و ديگر تنك آن يا از اول آفرينش آمده باشد يا از پس آفرينش افتاده                          

را بكرده آيد و كودكان را به مثابه بيشتر وقتها و سبب اين               و سنگ بيران    .  باشد از سبب حركتي غنيف يا ريشي       
قلت حرارت غريزي و كثرت وي و كودكان را حرارت غريزي بسياربود آن اَخالط غليظ را بگدازاند و از كليه بيرون                     

ن را  آرد ولكن آن غلظ باز به مثانه آنها گرد آيد و از آنكه مزاج مثانه سرد باشد چه او عصبي جوهرست نتواند آ                          
گداختن و بيرون آوردن آنجا بماند بيرون آيد و از كليه هم چنين اگر طبيعت ياري دهد و مجري فراخ باشد آن                          
خلط غليظ از آنجا بيرون ايد و درد كم گردد و اگر ني ريك گردد و آن ريك فرود آيد باز اگر ريگ آنجا بماند                               

تران را سنگ نيايد به مثابه و سبب كوتاهي گردن           سنگ گردد كه يك به ديگر بر دفسد و آنگا دشوار شود و دخ               
مثانه باشد و اين حرارت ناري هر جايي كمتر باشد و بيشتر باشد و سنگ مثانه كودكان را اندكي از اين حرارت بس                       

بود از بهر غلظ مادت را و سنگ كليه را از اين حرارت بسيار بايد تا سنگ شود و سبب آن گرمي مزاج                            }488{
 طبع و از سردي مزاج مثانه به طبع و هم چنانكه حرارت غريزي كودكان را گفتم بسيار باشد و بيران                      معده باشد به  

را كمتر باشد از اين سبب باشد كه سنگ نگردد كودكان را به كليه كه حرارت آنها آنجا ياري كند تا سنگ نه بندد                         
انه باشد و سبب خردي سنگ كليه تنگي        و حرارت بيران آنجا اندر ماند سنگ بندد و سبب بزرگي سنگ فراخي مث              

 . تجويف كليه باشد
بازگردم به درمان سنگ كليه بدان كه چون سنگ اندر كليه بزرگ گردد بول را باز دارد و درد خيزد                          
چنانكه صبر نتواند كردن و باشد كه انسان بي هوش گردد از درد و وقت درد را نوبت خوانند اكنون به وقت نوبت                         

يد نشستن و به اين آبزن برگ كلم و برگ خطمي و بابونه و اِكليلُ الملِك و حلبه و تخم كتان و                         اندر آب زن ببا   
تخم مروه و حسك جوشانيده بوند و باز چون از آبزن بيرون ايد به روغن خيري بمالد پشت را ماليدني ميانه و باز                         

جهاند يا از نردبان به شتاب فرود آيد تا باشد          بر جهد به يك پاي يا بر اسبي نشيند جهنده و اكر بر نجهد اسب را بر                  
كه آن سنگ از آنجا بيرون آيد و اگر نيايد داروهايي خورد كه سنگ فرود آرد باز ديگر بار به همين تدبير آبزن باز                          

 و حلبه و تخم معصفر و تخم كلم و پوست بيخ كَبر اين همه را بكوبد                  }489{گردد و بر پشت ضماد كند از شبت         



 242/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

ند تا سطبر شود و روغن ياسمن يا روغن خيري برافكند وضماد كند و باز ديگر بار به داروهايي كه سنگ                       و بجوشا 
فرود آرند باز گردد باز ديگر بار به ضماد و آب زن باز گردد تا به اين سببها سنگ فرود آيد و روغن بادام به آب                              

اينك به اين قياس درمان     .  نشيند تا سنگ فرد آيد    خيار بخورد يا تخم خيار و به يك پاي برجهد يا بر استب جهنده               
بايد كردن اين را گاه آبزن و گاه مروخ و گاه ضماد و گاه برجستن به يك پاي و گاه ازنربان فرود آمدن به شتاب و                          
گاه بر اسب جهنده بر نشستن و گاه دراو سنگ فرود آرنده خوردن يا روغن بادام يا عسل خيارشنبر بخورد چندبار و                       

 برجهد به يك پاي تا سنگ به بول فرود آيد اگر بي خون فرود آمد خود سالمت يافت باز اگر سنگ بخراشد و                          باز
خون آرد و فرو نيايد اكنون درمان بايد بدان سفوف بزوري و بنادق البزور و آن مرهم كه به باب ريش كليه ياد                           

ند نشان آن باشد كه درد بقضيب آيد اكنون ببايد           باز اگر سنگ بقضيب اندر ما     .  كرده ام و اگر رگ زند نيز نيك آيد       
مكيدن بدهان تا بيرون آيد يا قضيب را به آب گرم اندر نهد و بمالد تا بيرون آيد و اگر لعاب خطمي و روغن بنفشه                         

 و بيرون   }490{فرو كند و بمالد و بكشد سوي پيش تا بيرون آيد بس اگر سنگ بزرگ باشد يا به پهنا افتاده باشد                      
صفت داروي كه سنگ از كليه بيرون آرد تخم كرفس و فو و مو              .  د آنگاه ببايد كافنيدن و بيرون آوردن سنگ را        نياي

و دوقو و روينه و فطراساليون و اسارون و ابهل و نانخواه و تخم رازيانه و سنبل و قسط و بادام تلخ از همه به جمله                          
رمسنگ اشق يك مثقال اشق را بگشايد به شراب و اين             بيست دِرمسنگ تخم خربزه ده دِرمسنگ ذراريح نيم دِ          

ديگر داروها را بكوبد و به آن شراب برافكند و حب كند شربت سه دِرمسنگ به شراب يا بسكنجبين شكري يا                          
سكنجبين عنصلي قوي را و آنكس را كه سنگ اندر مثاله باشد باز ضعيف را و آنكس را كه سنگ اندر كليه باشد                         

 مسنگ و نيم جنطيانا                  .  نگيك دِرمسصفت معجون عقارب سوخته كه سنگ بيرون آرد بگيرد كر دم سوخته سه دِر
دِرمسنگي و نيم زنجبيل يك دِرمسنگ فلفل و دارفلفل از هر يكي دو دِرمسنگ و نيم بيخ كاكنج پنج دِرمسنگ و                      

و پنهان كند تا شش ماه و باز شربتي قوي را دانگ             نيم خزميان چهار دِرمسنگ بكوبد و ببيزد و يا انكبين بياميزد             
سنگي به آب كرفس و رازيانه و ضعيف را نيم دانگ سنگ و اين مقدار كودكان را دهند و باز بزرگان را از نيم                             

و آن ديگ را به تنور نيم گرم اندر            دِرمسنگ تا يك دِرمسنگ و اگر كزدم بگيرد زنده و به يك ديگ نو اندر كند                 
 بيرون آرد كزدمان برين وخشك شه بوند يا سياه شده آن وثت چند              }491{يك شب به جاي ماند و بامداد        نهد و   

يك قيراط بخورد با سكنجبين عنثلي يا به آب طبيخ تخم كرفس و تخم رازيانه و بيخ كرفس و بيخ رازيانه و بر                          
ه دايم هم چنين بكار دارد يا چند دو         سياوشان و مويز اين سنگ بيرون آرد و به جاي نماند كه سنگ ديگر بندد ك                

صفت .  قيراط بگدازند از اين رماد عقارب به شراب خنديقون و بخورد اكنون سنگ باره باره فرود آرد و مخاطره نبود                   
معجون اسارون بگيرد اسارون وروينه و تخم كرفس از هر يكي دو دِرمسنگ انيسون و دوقو و شاخ فريژ و حب                         

خربزه از هر يك سه دِرمسنگ اين همه را بكوبد و به انگبين معجون كند شربتي چهار                     بلسان و كتيرا و تخم       
دِرمسنگ به آب ترب و اگر خون بز نر را خشك كني و با او بياميزي ساده هندي و حماما و سنبل مقدار ربع خون                          

آرد و از سنگ باز دارد      خشك كرده همه را جمع كني شربتي سه دِرمسنگ به شراب شيرين دار بخورد سنگ فرود                 
و باز آن داروهاي مفرد     .  به سر سرابيون به كناش خويش از فلغوريوس همي حكايت كند كه عجب است اين دارو                

سنگ بيرون آوردن را اين باشد كه من ياد كنم حجراليهود چون به آب روشن آن را سنگ بسان بسائي و سه                           
و بر سياوشان و سعد و بيخ         }492{يون و دانه كَبر و تخم خطمي        دِرمسنگ از ان بخورد و بيخ كوم و اسقولو فندر         

حسك و زيره بياباني و تخم خربزه و تخم خيار و تخم پنج انگشت و سركه عنصلي و آب بيخ چغندر و اين داروها                         
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 بيخ هليون و جترة هندي و        وباز كمافيطوس و مشك طرامشيع وجعده و آب نخود سياه             .  به طبقه نخستين بوند   
پوست بيخ غافث و تخم ترب  وخون بز نر خشك كرده كه بخورد با شراب عسل و رماد عقارب و گوست سرجه و                         
خاكسترش با فلفل وساده هندي با شراب صافي و ديگر گونه داروها بوند كه برآميزند با اين داروها چون شاخ فريژ                      

نيسون و كاشم و سيساليوس و تخم پنج انگشت         و دوقو و اسارون و نانخواه و تخم كرفس و رازيانه و تخم كژر و ا                
و ادخر و قردمانا و فطراساليون و فو ومو و اين داروها به طبقه برترند و از اين قوي تر ذراريح ولكن از او به حذر                             

و داروهايي بوند كه سنگ بيرون ارند بعرض چون فلفل و ساده هندي و ريوند                .  بايد بودن كوي مثانه را ريش كند      
 و سنبل و مر و زعفران و خاصه دارفلفل و دارچيني و حماما و قصب الذريره و قردمانا و به آن آميزند اين                         و زريوند 

داروها را تا آالت و مجاري بول را قوي كنند به بويهاي خوش يعني به عطريت و اكنون چون قوانين يادكرديم از                        
چون دانسته آمد كه سبب سنگ غلظ مادت        }493{.  اين باب بگذريم و به باب حذر كردن از سنگ مشغول گرديم           

باشد و حرارت ناري و ضيق مجاري بايد تا لختي از اغذيه هاي غليظ ياد كنم چون الكجه و عصيده و رشته و سر                        
بريان و پاچه و كرنج خاصه كرنج به شير و گوشت ماهي تازه و گوشت اردك و مرغابي و ميوها خام و گوشت گاو                         

 هر چيزي كه غليظ باشد از او حذر كند و خاصه از پنير تازه و از همه حركات عنيف و از                       شتر و نان فطير و خرما و      
و باز بكار داشتن آن داروها كه مجاري بول را گشاده كنند چون تخم               .  داروهاي گرم و قابض و كمر بستن سخت       

ه برابر و شكر هم چند      خربزه و خيرا و خيار بادرنگ و تخم خطمي و تخم كدو شيرين و كتيرا و تخم كرفس از هم                    
همه پيوسته بكار دارد و شراب صافي خوش بكار دارد و غذا زيربا و كَبر شور و سكبا بكبر و اسفناج و آب نخود                            
سياه و تربزه و از همه شريني ها غليظ حذر كند چون فالته و عصيده به خرما و عصيده سياه وآنچه به اين ماند و                          

چه به اين ماند و اگر مزاج كليه گرم باشد قيروطي سرد برنهد هم به قوت و هم          دايم بر پشت نهد روغن خيري و آن       
به فعل و جهد كند تا ستان بخسبد و اينك بر اين قوانين كار كند و دايم به ان داروها كه به طبقه اولست از داروها                          

ادرار گرفتن و اين كه به مجري       سنگ بيرون آرنده كار كند و بكار دارد تا مجاري گشاده دارد و اكنون ياد كنم باب                  
اكنون من يك به    .  اعني خون بسته يا ريم    }494{قضيب باشد يا سنگ باشد يا گوشت افزوني يا آماس يا علقه               

 .يك ياد كنم



 244/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 ]494) [في حصرالبول(احتباس ادرار درباره :  133 باب
 فارغ از بول و گراني باشد اندر        ما ادرار گرفتن كه از حالبين باشد نشان او آن باشد كه مثانه تهي باشد و                ا

پت و باز اگر سده باشد اندر قضيب نشان او آن باشد كه مصانه پر باشد و اگر سنگ باشد اندر مثانه مثانه نيز پر                             
باشد و اگر سنگ اندر كليه باشد مثانه تهي باشد اين قانون نگاه بايد داشتن تا غلط نيفتد و چون مثانه بر باشد                            

باشد كه چون خيك باشد كه پر و درد سخت باشد و تمدد اندر مثانه و درد تا آن درز كه به                         بدست بتسودن پديد    
و درمان آنكه مثانه خالي باشد و سبب به حالبين باشد به داروهاي سنگ فرود آرنده                   .  پوست تخم بر باشد برسد    

ديگر از ديگر     كي از يكي كليه و    باشد و حالبين آن مجري باشد كه از كليه بول به مثانه آيد و اين دو مجري بوند ي                  
كليه حالب يكي مجري باشد و حالبين دو مجري و اين كه اندر مجري قضيب باشد يا سنگ باشد و درمان او ياد                         
كردم يا گوشتي باشد رسته اندر مجري قضيب باشد يا سنگ باشد و درمان او ياد كردم يا گوشتي باشد رسته اندر                        

بدان مجري بوده باشد يا آزخي گوشت رسته باشد چنانكه به پوست آزخ برآيد              مجري قضيب از پس ريشي افتد كه        
ندك بول بيايد باز چون روزگار برآيد ادرار كمتر گردد          ا}495{و درمان او دشوار باشد و نشان او آن باشد كه از اول              

 اندر مالي به آن جايها      تا جمله بايسند اگر درمان كني به آبزن اندر نشاني باز ضمادهاي ملين كمي و روغن خيري                 
 آيد و مجري فراخ گردد و اگر به حالبين نبود چه به مجري قضيب باشد به مبوله درمان كنند و مبوله                       دتا بول فرو  

يكي ميل باشد از سيم يا از زر يا از برنج ميانه كاواك و بر سر ميل سوراخها بسيار چنانكه گوئي اين ميل نايزه                            
بستي چون نيمه جالجل و كفشير كردستي اين نيمة جالجل را بر سر اين نايزه و بر                  استي و بر سر نايزه يكي كوك      

پشت اين كوكب بسيار سوراخها كرده بوند بپرماه چون سوراخهاي بالونه و باز ميان اين نايزه يكي آهن باشد و بر                       
 از مثانه به اين ميل اندر       سر آن آهن يكي باره مشاقه استوار كرده باشد تا اين آهن را بكشد از ميان اين ميل آب                    

. آيد به مثال زراقه چون سر زراقه را به آب اندر نهي زراقه را بكشي آب بزراقه اندر آيد و اين را اضطرار الخال گويند                    
باز علقه خون و ريم بسته باشد و اين را درمان ياد كردم به باب ريم كليه و باشد                    .  اينك بر اين مثال باشد به مبوله      

آماس مثانه باشد و عالمت او آن باشد كه با تب تُند محرقه باشد و هذيان و اختالط عقل باشد و درد                      كه سبب اين    
و خستن اندر مثانه و اين آماس به لمس كردن، پديد باشد و درمان او رگ زدن باشد و خون بسيار برگرفتن از                            

رم بسيار ريختن و به آخر آب        آب گ }496{باسليق و خوردن آب كشك و روغن بادام و شكر بسيار و بر آماس                  
 شكر بسيار خوردن و روغن بنفشه بر ماليدن همانجا و درمان او نيز ياد كنم به باب                  وشبت بر ريختن و روغن بادام       

آماس زهار و باشد كه ادرار گرفتن از سنگ باشد كه به دهانة مثانه اندر مانده باشد و نشان او آن باشد كه اگر                             
ارد و بجنباند آن سنگ از دهانه مثانه بيرون آيد و بول بيرون آيد و درمان او به آن چيزها                     ستان بخسبد و پايها برد    

باشد كه سنگ از مثانه بيرون آرند و ياد كنم آنجا به باب سنگ مثانه و باشد كه اين ادرار نامدن را سبب ضعيفي                          
دست به مثانه بر نهي و بفشاري بول         مثانه باشد كه قوت دافعه او ضعيف گشته باشد و نشان او آن باشد كه اگر                   

بيرون آيد و درمان او ماليدن ر وغن قسط باشد و روغن سوسن و خزميان يا روغن ناردين و باشد كه اين حال                           
ازبازداشتن ادرار آمده باشد و درمان او آن باشد كه بفشارند تا بيرون آيد و باز اين روغنها بمالند اگر آمد و اِالّ بابزن                         

 كه به آن آب اندر برگ كلم و شبت و تخم معصفر و روينه و حلبه پخته باشد و باز ضماد كند از همان                           اندر نشيند 
چيزها و ببشت و زهار او برنهد و آن داروها بكار دارد كه سنگ از كليه بيرون آرند چون مثانه فارغ باشد باز اگر                            
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 .مثانه بر باشد پرهيز كن از داروهاي مدر كه هالك كند
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 }496{) تقطيرالبول(تقطير بول درباره :  134 باب
و گونه باشد يكي با سوختن باشد و         د آيد و اين      نقطير بول آن را گويند كه بول بي مراد انسان بيرو            ت

ديگر بي سوختن و درمان آنكه با سوختن باشد ماسك البول سرد باشد ماسك البول بلوط پاك كرده بي پوست                       
دِرمسنگ گشنيز خشك فرغار كرده به سركه يك شبانه روز و باز خشك كرده و               پنجاه دِرمسنگ كندرو و شاخ سي       

بريان كرده ده دِرمسنگ گِل اَرمني و هليله سياه از هر يكي ده دِرمسنگ اين همه را جمع كند كوفته و بيخته                           
 به لعاب اسبغول و غذا  شربتي سه دِرمسنگ بامداد و سه شبĤنگاه سفوف كند به آب سرد و بخورد يا به آب بابرك يا                  

باز اگر حرقت و حرارت نبود ماسك البول گرم بايدعالج او كندرو و بلوط از هر                .  تتري كند به بادام مغز بسيار پخته      
يكي پنجاه دِرمسنگ دانه محلب و سعد و مر و خاولنجان و قرفه و شاخ فريژ و راسن خشك از هر يكي پنج                             

ف كند بامداد سه دِرمسنگ و شبĤنگاه سه دِرمسنگ و دايم انجير خشك خورد و               دِرمسنگ اين همه را بكوبد و سفو      
منقا يا نيم دِرمسنگ سكزنيا با دو دِرمسنگ طريفل خرد بخورد بامداد و شبĤنگاه و بروزي دو بار هر باري اين قدر                        

بازاگر سوختن  .  زشراب كهن كه گفتم و از غذا سرد حذر كند و غذا قليه خشك دارد و شراب اندكي خورد و وقي ا                     
اگر با ريم باشد اين ريم      .  بول چنان باشد كه بول بي مراد بيرون آيد اين نيز دو گنه باشد يا با ريم باشد يا بي ريم                     

.  باشد و نشان او و درمان او گفتم يا از مثانه باشد و نشان و درمان او به باب ريش مثانه بگويم                       }498{يا از كليه    
الب بكار دارد و من دو گونه بنادق البروز ياد كردم به باب             جشد درمان او بنادق البزور باشد كه با         پس اگر بي ريم با    

غذا به كشك و اسفناج دارد يا سبوساب يا رشته و از چهار گونه غذا حذر                    كليه و بايد تا آب كشك بسيار خورد و         
لخف و صبر و به خاصه از بادمجان و آنچه كند طلخ و شور و ترش و تُند چون شتر غاز و فلفل و تلخ چون سيكي ت                 

به اين ماند و اين مبتاليان به ريش كليه را و ريش مثانه را زيان دارد و هم چنانكه آن را دارد و جماع همهرا زيان                           
دارد و از رنج حذر كند و دايم به آب گرم اندرنشيند و تخم نيمرست بسيار خورد و شوربا به مرغ ماكيان پخته جرب                        

و باز اگر سنگ باشد اندر مثانه و اين           .  د و كشك و كدو صواب ايد اينك اين درمان از اين كردار بود                 نيك آي 
كودكان را بسيار خورد چنانكه پيران را به كليه باشد و نشان سنگ اندر مثانه آن باشد كه بول به رنگ سفيد باشد                         

دك را قضيب بسيار به پاي باشد و بخارد           اين كو  وو به قوام تنك و چون بول خواهد كردن قضيب به پاي خيزد               
اصل قضيب را و درد صعب باشد و باشد كه بن بيرون آيد از زخيدن بسيار و مثانه بر باشد چون ستان بخوابنندش                        
و پاها بلند بردارد و بجنباند بول بيرون آيد و اين سنگ چند گونه باشد يكي سست باشد و به دارو فرود آيد و ديگر                          

رو نيايد مقدار يك ماه درمان بايد كردن به دارو و اگر فرود آيد و اِالّ به دق باز گردد                    ف}499{داروها  صلب باشد به    
مد اكنون به آهن مشغول باش و برگير آن           او هالك شود چون چنين باشد و يك ماه درمان كردي و بيرون ني                

 طعامها هر چيزي كه زداينده باشد چون        چيزهايي كه سنگ را بيرون آرد گفتم پيش از اين و اكنون نيز ياد كنم از                
ترب و سركه قوي و كَبر تر و حرشف و عنصل و حرشف را كنكر خوانند و حسك و نخود سياه و از داروها قسط و                           
سليخه و اسارون و شاخ خريز و سنبل و فلفل سياه و سفيد و سعد و بيخ كَبر و بادام تلخ و روغن كژدم كه بيرون                            

رو كنند و خون بز تر خشك كرده و اين بز بايد تا چهارساله باشد و خون آن را به يكي ديگ                         كنند و به قضيب ف    
آب ناخورده اندر كنند و خشك كنند آنگاه ديگ پاره پاره كنند از آنجا بيرون آرند چون فالته و به جاي باد زخم                           

 گفتم اينجا بخورد با آن داروها       نهد به بوقت گرما تا خشك گردد و گرم نگردد و همان قدر كه به باب سنگ كليه                  
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ديگر چون ساده هندي و حماما و سنبل و ريزه آبگينه سوخته و اين آن باشد كه خشار طاخك را بكوبي و به آب                          
فرغار كني و پاره آبگينه را به ماشه يا به جفته زرگران بگيري و به قراغ آتش بگيري تا سرخ شود بگدازد آنگاه آن                         

نجا بفسرد و آن را بسائي و اين را زجاج محرق خوانند و كژدم               آ}500{شار اندر افكني تا     آبگينه گداخته به آب خ    
سوخته نيك باشد و ياد كرده ام كژدم سوختن وباز آن معجونها كه سنگ فرود آرند ياد كرده ام و آن بهتر باشد كه                        

 اندر چكاني صفته روغن كژدم آن       اين داروها بدهي و  غذا از اين غذاها داري كه ياد كردم و به قضيب روغن كژدم                 
باشد كه كژدمان ريزهبگيريبسيار وبه روغن زيت فرغاركني و به آفتاب نهي جهل روز و آنگه بكار داري و هرچند                      

بيرون نيايد و نرود و بول آسان         چون يك ماه به اين درمان كردي و سنگ همي         .  بيش باشد كژدم روغن قويتر آيد     
هن درمان بايد كردن و بيرون آوردن و        آست و سخت نغز و اين علت صعب باشد به           فرو نيايد بدانكه سنگ صلب ا     

نگر تا خواركاري نكني به اينجاي اگر بيرون نياري باشد كه مثانه ريش كند و بدق باز گردد و هالك كند يك ماه                        
 به اين داروها و آبزن و       اين قانون نگاه دار و درمان كن چون نبود آنگاه درمان برداشتن كن و اگر بيمار الغر گردد                  

ضمادها كه به باب سنگ ياد كرده ام درمان و آن بايدكردن كتن او به جاي باشد و الغر نگردد و يكي بيماري آيد                        
به مثانه به كتن الغر گردد و بدق افتاد و آن را گر مثانه گويند ونشان او آن باشد كه به بول چيزهايي بيرون آيد                            

باز آن صفايح كه    .   به ميان آب بيستد چون صفايح و به رنگ خاكستر گونه بود              چون سبوس خراسي بهن بهن و     
 بدق باشد سفيد رنگ باشد و با تب دق بوند و 
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 }501{ يش مثانهدرباره ر:  135 باب
ين اگر مثانه را تب نبود ولكن الغر گشتن بود، و درمان آن همين درمان دق بود، و سبب اين گرمي                         ا  }501{

ر، و اگر  غذا خورند تخم مرغ          شكد و خشكي وي، و بايد تا دايم كشك خورد با روغن بادام و                   مزاج مثانه باش  
نيم برشت خورد با شوربا به مرغ ماكيان پخته و آن آب را بياشامد، و به نره فرو كنند لعاب دانه بِه و شير زنان و                             

بول را ياد كردم، و چون      لا  دارد كه حرقت   روغن گل و روغن بادام با اندكي شكر بياشامد، و به جمله آن درمان بكار              
ارش برنهد آنكه از روغن بنفشه كرده بوند و موم مصفا و پيه                هز بزور و مراهم كه به     لا دايم باشد بكار دارد بنادق     

 .مرغان آبي چون اردك و خشنسار و آنچه به اين ماند تا صواب آيد
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 }501{ريش مثانه درباره :  136 باب
 باشد كه اندر خليدن بسيار باشد و درد بسيار و بول بگيرد و نيايد و                 نود، و نشان وي آ    س مثانه، گرم ب   امآ 

تب باشد با بيهشانه گفتن و زبان سياه شود و همان عالمات كه سرسام را باشد پديد آيد، و درمان آن همان باشد                         
؟؟ انيد خوردن با عناب و سقبست      از اول رگ بايد زدن از باسليق، و باز كشكاب با             :  كه سرسام گرم را ياد كردم      

ورده به شكر به اين كشكاب اندر، از اين كشكاب چهل دِرمسنگ و بنفشه پرورده                 رپ }502{جوشانيده و بنفشه 
يك استير، و غذا كشكاب و كشك و اسفناج سازد، و آب با گالب يا با شراب بنفشه خورد، و آب انار خورد به اول                           

د، و سكنجبين نشايدش به اين بيماري از بهر آنكه          ور كشكاب با شكر و روغن بادام خ       روا باشد و باز از پس سه روز       
مثانه عصبي است و سركه اعصاب را زيان دارد، و اگر شكم سخت بود، حقنة نرم كند و بدان تنقيه خيارشنبر بكار                        

و بر اين آماس     برد و روغن بادام و آب كسني و شكر سرخ، و هيچ چيز قابض نخورد تا آماس صلب نگردد،                          
ادن كه آماس صلب گردد، و همه جهد آن كني كه آماس را تحليل كني و از اول بر اين                    هن يد بر شاز قابض ن  يچ هيچ

م، دايم شب و روز تا سه روز، و اگر به هر ده دِرمسنگي روغن دو                      رگ آماس روغن بنفشه خالص بر نهي نيم        
 از پس سه روز بدل؟؟ آن        و م، هم چنان به زهار بر نهي دايم        رگ نيمدِرمسنگ موم مصفا برافكنده باشد روا بود، و          

كنجد سفيدكرده و شير گاو بر وي افكند و بمالد و بكوبد تا              :  روغن بنفشه روغن بابونه برنهي، و ضماد كني به اين         
الي و باز   چون مرهم شود، آن مرهم را گرم كند و به اين آماس برنهي دايم، و اگر نان كرده حواري؟؟ به شير بم                        

ند و بر اين آماس نهد دايم نيز خوب آيد، و اگر                  ك    }503{هم را گرم     ربكوبد تا چون مرهم گردد آن م         
شوصه آري و دايم بر نهي، يا       لا شوصه برنهد به آخرتر نيز نيك آيد تا يك هفته تمام شود، آنگاه روي ضماد               لا ضماد

؟ و  ه؟ملك و تخم كتان و تخم مرو       لا شه و اكليل  بگيري آورد كشك و خطمي سفيد و شبت خشك و بابونه و بنف              
آورد باقال، اين همه را بكوبي و بجوشاني به آب تا سطبر گردد و باز روغن بابونه برافكني و مرهم كني نيك آيد و                         
اين مرهم پيش از ضماد شوصه بايد كردن و ضماد شوصه پس از دو هفته، كه كار اين آماس از سه گونه بيرون                          

م باشد يا از پس زخم يا از        رگ   وي آن باشد كه از پس آماسِِ       نل پذيرد يا ريم كند يا صلب گردد، و نشا         نبود يا تحلي  
 .پس افتادن از بلندي، و اگر بزرگ باشد بدست به لمس كردن، پديد باشد و اگر خرد باشد پديد نبود

 تخم خيار و تخم خربزه       اگر بول بار گيرد و شكم بگيرد، و درمان آن بشيزه خيارشنبر ده دِرمسنگ                  و 
يانه و تخم كرفس و برساوسان؟؟ از هر يكي دو دِرمسنگ، اين همه را بجوشاند با                ازست بكوبد و بگيرد تخم ر     وپ بي

سه قدح آب تا به يك قدح باز آيد و بپااليد و اين خيارشنبر را بر وي افكند و بيااليد و سه دِرمسنگ روغن بادام بر                          
ب كلم بسيار بياشامد و اگر غذا         آ  اندكي شكر با وي يار كند روا بود، و غذا كلم دارد و                وي نهد و بخورد و اگر      

 }504{. نخودآب دارد به روغن بادام سخت نيك آيد
 كه صالبت ورم كبد را و طحال را ياد كردم و صالبت ورم              اه اگر آماس پديد باشد بر وي بندد آن ضماد          و 

نخود از هر يكي سه     د  آورد باقال ده دِرمسنگ زيره و گشنيز خشك و آور         :  كنمكليه را، و اكنون نيز يكي ضماد ياد         
ه بگدازد، ديگران را كوفته بر وي افكند و مرهم كند و به              تخ پ يِ م دِرمسنگ مقل روشن پنج دِرمسنگ، مقل را به       

را، )  ماستيت(س پستان زنان    را و آما  )  اُركيت(زهار بربندد نيك شايسته آيد آماس زهار را و مثانه را و آماس بيضه                
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 و موم و    رت   بگيرد حلبه و بادام تلخ و اشق و مقل و ميعه          :  برنهد  اگر به اين ضماد تحليل پذيرد و اِالّ اين ضماد ديگر          
 .روغن سوسن و پيه اردك و مغز استخوان گاو و لعاب تخم كتان از همه برابر جمع كند و دايم برنهد تا به شود

 كه ريم اندر مثانه باشد و عالمت وي آن باشد كه با بول ريم آيد، و اگر بقضيب در آن                    باز اگر ريم كند       و 
عالمت وي آنكه بول جدا آيد و ريم جدا و ريم پيش از بول فرود آيد و جاي ريش درد كند، و اگر از مثانه آيد                          باشد  
 به باب ريش    ما كند و من ياد كرده    د، و درمان آنكه از مثانه آيد آن باشد كه به اقراص كاكنج درمان                 وب؟؟  با گند 

تنها خورد، باز شافة كافوري به شير زنان بگدازد و به نره             ل  كرده، گاه با گالب خورد گاه با ماالعسل و گاه ماالعس           
فرو كند و هم بر اين گونه به باشد گاه ماالعسل خورد تا ريم كم شود و گاه قرص كاكنج خورد تا ريش گوشت                            

ه ك ياد كردم، و غذا همان دارد        هك ذر كند و از غذاها تُند و ترش و شور و تلخ هم چنان             ح  }505{برآورد، و از جماع     
كند كه از بيرون    ؟؟ درمان   م گوشت برارنده  هر م به باب ريش كليه گفته بودم، و اگر اين ريم از قضيب باشد به                

 سياوشان و زعفران و بر قضيب        بگيرد مرهم كافوري تازه، با وي يار كند صبر و عنزروت و كندر و خون                :    برنهد
درد بنشاند، و دايم بقضيب فرو ريزد شافة كافوري كه          ا  د كند، و اگر نيز اندكي افيون باشد شايد ت         رد نهد آنجا كه مي   

با شير گداخته باشد و يكي قمع بايد ساختن از سيم يا از برنج باريك تا شافه به وي فرو رود يا زراقه كه شافة                              
ون قانون دانستي بر اين قياس بايد       چ  و اينك درمان بر اين گونه بايد كردن      .  ن به وي فرو ريزد    گداخته به شير زنا   

 .بايد جستن و بكار داشتن، نقصان به او ياد كنم ا هبادينار قتن و بهرف
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 }505{) باب نقصان الباه(كاهش ميل جنسي و درمان آن درباره :  137 باب
معت مزه نيابد و    جام يا از ضعف دِماغ، و نشان اين آن باشد كه به           :  يفي اندر جماع از چهار اندام افتد       عض 

قضيب سست باشد و سخت نگردد و به سر ما جماع نتواند كردن و سبب وي بلغَم بود، و باشد كه از ضعيفي قلب                          
 جماع  باشد و نشان وي آن باشد كه اگر شرم دارد يا بترسد جماع نتواند كردن و يا اگر وهم افتدش كه نبايد كه                         

نشان وي آن باشد كه مني اندكي بود، يا از ضعيفي نره و              و   كبد باشد    }506{نتواند كردن، و باشد كه از ضعيفي        
 .بيضه؟؟ بود، و من اين هر چهار يك به يك باز گويم

نشان آنكه از ضعيفي نره باشد آن باشد كه نره پژمرده باشد و باريك شود و به پاي نخيزد، و اما آنكه                          و 
ه ضعيف باشد آن باشد كه مني نبود و اگر تنگ باشد يا فسرده باشد يا سوزان بود، و باشد كه انسان از ديرباز                          بيض

 .جماع نكرده باشد و ضعيف گردد از جماع ناكردن اندر آن كار
ي نخيزد و سبب وي ضعيفي مغز بود، درمان آن از نخست پاك كردن بلغَم باشد                  اپ نون اگر قضيب به   كا 
روهايي كه  اد  را قوي كند به      دههال و غرغره و باز ترياق بزرگ بكار دارد يا معجون مثروديطوس، و مع               بقي و اس  

هليله سياه و بليله و آمله از هر يكي شش           :  نسخت طريفل بزرگ  :   شايد و قوي كندش چون طريفل بزرگ،        ار وي
 و زنجبيل و جترة هندي و شقاقل از هر          دِرمسنگ فلفل و دارفلفل از هر يكي سه دِرمسنگ به سباسه و بوزيدان؟؟            

عصافير و حب القلقل، و اگر نيابد بدل وي فندق هندوي و كنجد             لا  لسان  و يكي يك دِرمسنگ تودري سرخ و سفيد      
سفيد و شكر طبرزد از هر يكي دو دِرمسنگ بهمن سرخ و سفيد از هر يكي يك دِرمسنگ، بكوبد اين داروها و به                         

ه بآ پس وي گوشت    ن داروها دو بار جمع كند، شربتي چند كوزه به ناشتا و از            زو ا انگبين پاك و به    روغن گاو بمالد و ب    
ا بكوبد و بسايد هر روزي يك دِرمسنگ با پانزده دِرمسنگ روغن شيره و               ر    }507{دارفلفل  :  داروي ديگر .  خورد

 بيفزايد، و بعالج قضيب بازگردم از مروخ ياد          اين دارو معده را قوت كند و مني        .  پانزده دِرمسنگ روغن گاو بخورد    
 .كنم

شك باشد شيرين و تلخ، زرنباد و درونَه از هر يكي يك دِرمسنگ               م آنكه از ضعيفي قلب درمان آن      اما   و 
گ بهمن سفيد و سرخ و ساده هندي و سنبل            نس راخ و بسد و ابريشم خام از هر يكي درم و نيم              وس مرواريد بي 

گ نس و قرنفل و خزميان و اُشنَه از هر يكي نيم دِرمسنگ زنجبيل و دارفلفل از هر يكي دو دانگ                  ي و قاقله    وب خوش
گ مثقال، اين همه را بكوبد و ابريشم را بدو كĤورد ببرد خرد تا چون گرد گردد و باز همه را با                           نس دانگك  مش

روها معجون سقنقور بكار دارد، و غذا قليه        اين شيرين بود، و از دا       و انگبين شهد معجون كند، شربتي نيم دِرمسنگ        
ه مقدار بكار دارد، و لهو و طرب بيفزايد و نشاط و خواب، و               ب دارد و به اين قليه خاولنجان و قرنفل يار كند، و شراب           

 .روها اندودني باز گردد يا بماليدنياد جهد آن كند تا قوت وي بيفزايد، و باز به
 باشد و به    رت ردن، چون يخ باشد و نره باريك شده و به سرما ضعيف              لمس ك   ر بيضه سرد باشد و به      گا 

كنون درمان قلب و دِماغ بايد كردن، و نشان         ا  }508{ع نتواند كردن،    ماگرما و به ماليدن قوي شود و به مستي ج         
د و يا   آنكه آالت جماع ضعيف باشد آن باشد كه مني دير بيرون آيد و اندكي آيد يا سخت رقيق و كبود باشد و سر                       
ني عوغليظ باشد و فسرده و اندك و مزه نيابد به بيرون آمدن مني، و درمان آن زنجبيل پرورده باشد و گوارش زر                       
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گرم و گوارش سقنقور و مروخهاي گرم بمالد به بيضه و آلت تناسلي، و غذا قليه آورد كم آب و بسيار پياز و بقليه بر                         
 .پراكند زنجبيل و خاولنجان و دارفلفل

، و  ما ر ضعيفي از كبد باشد عالمت وي الغري تن باشد و كمي مني، و درمان به باب كبد ياد كرده                     اگ  و 
اما قلت  .  ردي و تري باشد يا از سردي و خشكي، و اما از گرمي نبود مگر كمي مني بود                  س بدان كه ضعيفي جماع از    

د، و نشان خشكي مزاج آالت مني آن بلند شدن آلت از سردي و تري بود، و كمي مني بيشتر از سردي و خشكي بو            
وردن و از شراب    خباشد كه مني كم بيرون آيد، و اين كس منفعت يابد از اندر آمدن به گرمابه و از شير و ترنجبين                       

به آب خوردن، و درمان آن خوردن ماهي تازه كباب كرده به آتش بر و با پياز خام و ماكيان و كبوتربچه فربه و                            
شير و ترنجبين،   :  و اگر خرما به شير فرغار كرده خورد سود دارد، و شير و ترنجبين بخورد                 شراب با آب آميخته،      

ترنجبين جالل پاك بجوشاند تا سطبر شود چون آغوز آنگاه آن حلوا              بگيرد يك من شير گاو برافكند صد دِرمسنگ       
د و تر، نشان وي آن باشد كه         اگر مزاج بيضه سرد گشته باش      و    }509{.  را بخورد و از پس وي شير تازه بياشامد         

 ياد كردم، و درمان آن زنجبيل پرورده باشد و           هك لمس كردن، بيضه سرد باشد چنان      مني بسيار باشد و رقيق و به         
 . ياد كرده بودمهك فلفل پرورده و گوارش سقنقعور؟؟ و زرعوني چنانارد

اندكي باشد و فسرده و دشوار      اگر مزاج بيضه هم سرد باشد و هم خشك، نشان وي آن باشد كه مني                   و 
ه، و درمان آن غذاهاي گرم باشد و نفاخ چون قليه پياز و نخود و گوشت فربه با پياز و هريسه و                       زم بيرون آيد و بي   

ندشكان چون با زنجبيل كوفته بخورند و باقال كه با نمك و انگزد بخورند و روغن ياسمن كه با خزميان و                         ك مغز
 .الند به بيضه دايمفلفل و انگزد و فربيون بم

اگر شهوت بسيار باشد و فسرده دايم، درمان آن آن داروها باشد كه مني را گرم كند چون گوارش                          و 
 .مالند بزرعوني و روغن ياسمن كه به بيضه

اگر مني راست باشد و آلت سست باشد كه بر نخيزد، يكي نوع از اين با الغري تن باشد و درمان آن                          و 
 بگويم، و ماليدن روغنها گرم بقضيب، و يا از كمي           هك اهاي بسيار غذا و گرم و نفاخ چنان       ذغ  به فربه كردن تن باشد   

عاء باد كم افتد و درمان آن آن باشد كه            امباد باشد و نشان وي آن باشد كه تن قوي باشد و باد كم باشد و به                      
شد كه بسيار غذا است و گرم و نفاخ، و          كي نخود با  ي  }510{غذاهاي نفاخ خورد و گرم و بسيار غذا، و از اين جمله             

انگور شيرين بسيار غذا است و گرم و نفاخ، و گوشت سفيد و سرخ گرم باشد و بسيار غذا ولكن نفاخ نبود، و پياز                           
ا گرد آرند تا سه غرض بجاي آيد گرم و بسيار غذا و نفاخ، و اگر شير با دارچيني جمع شود هم                         ر نفاخ بود، هر دو   
و هم گرم و نفاخ، و باقال بسيار غذا باشد و نفاخ و گرم نبود، چون با گوشت باشد و پياز و انگزد                           بسيار غذا باشد    

فاخ، و شلغم هم بر اين قياس باشد ولكن         نجمع شود گرم و نفاخ و بسيار غذا شود و زردك بسيار غذا باشد و گرم و                  
و گوارش زرعوني از اين تخمها باشد كه جمع         نيك بسيار غذا نبود چون با گوشت و زنجبيل يار كرده باشد به آيد،                

شوند و بيايد اندر وي اين غرض، و بايد تا  غذا بسيار خورد تا تن وي قوي باشد و خون بسيار شود و شراب                                
 .مابه بسيار نرودرگ ر دارد، و آب نخورد بسيار و ترشيها و نمك نخورد و خون برندآورد و بهكار از پس  غذا باد شيرين

 و ضعيفي آلت از قبل مزاج اين عصب باشد كه تنه قضيب وي بود، نشان وي آن باشد كه                        باز كمي   و 
 ياد كنم،   هك مني بسيار باشد و تن قوي ولكن آلت ياري ندهد، درمان آن تنقيه هاي گرم باشد و روغنهاي گرم چنان                  

 و تخم ترب و تخم پياز و        بگيرد تخم زردك و تخم ونده و تخم سبست        :   كه كليه را گرم كند و قضيب را        يتنقيه ها
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نفل و زنجبيل و دارفلفل از هر يكي سه دِرمسنگ نخود نيم كوفته و حسك               رق  }511{تخم كندنا و قرفه و      
روده كرده فربه و يك باره دنبة وي و           خشك و گندم هريسه و حلبه از هر يكي يك ستير يك سر گوسفند             

 سر بپزد و سر ديگ      هك اندر ديگي كند و آب چنان     مغز و استخوان وي و تخم وي و ده پياز، اين همه را                
ور فرو نهد و بامداد بردآورد سر بگشايد و روغن بردآورد پاك، و از آن خوردي چهار ستير و نت استوار كند و به

 و نارگيلِ روغن آخته باشد از هر يكي يك ستير برافكند و برين گونه تنقيه                راخضلا روغن دو ستير و از حبه     
واب، و پيش از تنقيه يكي تنقيه ديگر بايد كردن آن را باب چغندر؟؟ و بوره و روغن شيره تا                     كند به وقت خ   

 .خر ماهآشكم پاك شود، و باز آن تنقيه كند به ماهي سه بار يكي به اول ماه و ديگر به ميانه و سومي به 
 دِرمسنگ  روغن سوسن ده  :  ست طلي كه بيضه و آلت تناسلي را بيندايد به وي تا قوي گردد               خن 

تخم زردك و تخم شلغم و      :  گوارش زرعوني .  گ مشك و گرم كند و بمالد آن بيضه ها         نس فربيون و دانگ  
ر دو   ه تخم پياز و تخم ترب و تخم هليون و مغز جلغوزه و حب القلقل و حب الزلم و شقاقل و بوزيدان و                       

سنگ زنجبيل و دارفلفل و قرفه از هر        عصافير از هر يكي ده دِرم     لا بهمن و هر دو تودري و كپي دانه و لسان         
فيد و فلفل سفيد و فلفل از هر يكي پنج دِرمسنگ           س  }512{يكي پانزده دِرمسنگ انگزد خوش و سبندان        

ها را اندر وي بمالد تا تر گردد تخم انداو          رو اين دا  هك خضرا از هر دو برابر چنان     لا روغن نارگيل و روغن حبهه    
 را با انگبين جمع  كند دو بهر انگبين سيك از اين داروها، شربتي پنج دِرمسنگ                  پنج دِرمسنگ، آنگاه همه   

 .بامداد و پنج دِرمسنگ شبانگاه، اكنون بسنده كنم از اين باب
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 }512{) في افراط قوه المني(افراط قوت مني درباره :  138 باب
ياري خون باشد و نشان وي آن باشد كه         ر مني بسيار باشد و رنجه دارد و خواب بسيار بيند، اين از پس              گا 

تن قوي باشد و روي سرخ و توانا باشد به جماع كردن، و درمان آن رگ زدن باشد و شكم آوردن و غذا كمتر                             
ها باشد و آب با شراب عناب خورد و كشك بسيار خورد و غوربا و نرسك و انار                    شيخوردن، و بايد كه همه غذا تر       
 اسبغول و   هك رد، و آورد كشك بر پشت بندد و بخسبد بر وي و پشت سرد كند بدان               ترش و فسرد و سركه به كار دا       

جون قاطع  عم{سركه و آورد كشك بر پشت بندد و تخم پنج انگشت با آن چيزها يار كند و اين معجون بكار دارد                       
گ  برگ سداب و برگ پنج انگشت خشك از هر يكي پنج دِرمسن               دِرمسنگخم پنج انگشت ده      ت:  }النسل

ز اين همه و هر روزي به ناشتا        ا  }513{زيره و سعد و گُلنار از هر يكي دو دِرمسنگ بكوبد و سفوف كند                
 .نسل گفتيلا  را استاد قاطعابخورد سه دِرمسنگ و از پس وي شراب غوره خورد با دوغ بز، و اين داروه

د يا جماع آرزو كند و نشان        اگر كسي را تب آيد خواب بين       هك كه از تيزي خون باشد چنان      باشد   و 
وي آن باشد كه از پس جماع سست گردد و اين مني سوزان بيرون آيد، و باشد كه بول كند سر قضيب وي 

او و شير ترش و به آب سرد اندر آمدن، نكبسوزد، و درمان آن بداروهاي خنك باشد چون كدو و با برگ و ك        
و اين چنين داروها بكار .  دوغ ترش بكار بايد داشتنو اسبغول و سركه و تخم پنج انگشت بر پشت بستن، و

بگيرد تخم كنكاو ده دِرمسنگ گل سرخ دو دِرمسنگ تخم با برگ ده               :  دارد، آنچه قضيب را سست كند      
دِرمسنگ اسبغول و گشنيز خشك سه سه دِرمسنگ گُلنار و برگ نيلوفر دو دو دِرمسنگ، شربتي كوفته و                    

 .گي كافور بكار دارد تا به شودنس سه دِرمسنگ با دانگبيخته از اين داروها 
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 }513{) في انتشارالدايم(انتشارالدايم درباره :  139 باب
مني كه با كافور است درمان      لا اگر نشان گرمي باشد بدان داروهاي مقلل      د  ز اگر قضيب دايم به  پاي باش       اب 

{ بودند، باز اگر نشان سردي باشد آن داروها بايد كورا             آن غذاها كه سرد   .  كند و خون برگيرد و داروها كار دهند        
 .باوجاع الرحم ايمو اطع النسل گويند آن را به كار دارد با همان غذاها كه ياد كردم، اكنون از اينجا بكدرم ق }514
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 }514{) باب اوجاع الرحم(دردهاي رحِم درباره :  140 باب
تصال چون  الا  سده و تفرق   و  }اس گرم و سرد   مآ{ و سرد    م را بيماريها آيد عام چون سوء مزاج گرم         حر 

يا سرطان به رحم يا نا      »  يا اختناق الرحم  «آمدن حيض   د  ريش و جراحت، و بيماريهاي آيد خاص چون بسيار فرو          
 .آبستن گشتن يا عقيم بودن و نازاينده يا دشواري بودش به زادن، و من اكنون نشان آن يك به يك ياد كنم

ي را باشد خاصه و فعل رحم آبستن گشتن بود، چون آبستن نگردد يا گرمي مزاج رحم باشد                   اندامي فعل  ره 
 و نشان اين آن باشد كه تن الغر باشد و موي زهار بسيار باشد و حيض وي بسيار نبود و رنگ                       ،كه مني را بسوزاند   

ه كشك و اسفناج پخته     خون حيض سيه بود، و درمان آن غذاهاي معتدل باشد چون نان حواري و گوشت ماكيان ب                
و آشامهاي به شير و شكر پخته و كدو بشير و شكر و شوباهاي به گوشت فربه پخته و زردة تخم مرغ نيم برشت                          

ي به كار دارد كه گوشت افزايند و تن را گرم نكنند، و من اكنون ياد كنم اندر باب فربه                     يا هخوردن بسيار، و معجون   
 .سبغول و سفيدة تخم مرغ تا مزاج رحم معتدل گرددا }515{كردن تن، و به زهدان زن فرو ريزند 

ني مرد را، نشان اين آن باشد كه ياد    م باشد كه مزاج رحم خشك باشد تا رحم مني را خشك كند يعني               و  
كردم و نشان اين آن باشد كه تن الغر باشد و حيض اندكي باشد و فرج دايم خشك بود، و درمان آن آن باشد كه                          

دان روغن بنفشه و لعاب اسبغول و سفيدة خايه           هز ل غذا دارد و كشكاب و شكر بسيار خورد، و به            چيزهاي معتد 
 پيه مرغابي و مغز استخوان گاو و نشاسته و روغن بنفشه مرهم كند و دايم                  وفروريزد، و مرهم كند از پيه اردك         

 .بنهد، و از گوشت ماكيان فربه شوربا بكار دارد با كشك و كدو و اسفناج
كه اين سبب از سردي مزاج زهدان بود، و نشان وي آن باشد كه حيض اين زن رقيق باشد و                         باشد   و 

ي نبود و حيض اندكي آيد و روزگار پاكي بسيار باشد و روزگار                مورنگ خون حيض سفيد گونه باشد و بر زهار            
پرورده، و غذا قليهاي    حيض اندكي، و درمان آن به كار داشتن گوارش زرعوني باشد و طريفل بزرگ و زنجفيل                    

صفت شافه اي كه زهدان را     .  خشك دارد و كودآبهاي به كبوتر بچة فربه و اردك فربه، و شافها گرم به زهدان بنهد                
ملك از هر يكي سه دِرمسنگ و نيم سادة هندي و قردمانا از هر يكي                لا زعفران و حماما و سنبل و اكليل      :  كند  گرم

اكيان و پيه بز و موم مصفا و زردة تخم مرغ از هر يكي بيست دِرمسنگ روغن                     ده دِرمسنگ پيه اردك و پيه م       
ذا قليه دارد و     غ  }517{ كرده ام   ادين روغن ي  ا  } به باب معده به بدل      هك{نĤوردين اگر بيابد و اِالّ آن روغن          

ط و دارچيني و    ي كنند و سنبل و قس      وب مطنجنه، و به آبي طهارت كند كه با وي افاويه جوشانيده باشد تا خوش               
مصطكي و سعد و ادخر و كه بابه و سيسنبر و مرزنگوش و گل سرخ و سادة هندي و نانخواه با آب، و بدان آب                             

 .ه به اين آبها تر كرده باشد و باز خشك كرده كطهور كند و پرده كند از كرباسي
كه دايم زهدان آماسيده    د خسيده بود، و نشان وي آن باشد           نا كه اندر زهدان به اذهاي؟؟ غليظ       باشد   و 

باشد و بر باد باشد و كودك پيش كه بزرگ گردد بيافتدو هر باري كه ماش يا باقال خورد يا انگور اين باد اندر رحم                          
ن باشد كه آنگاه كه بار ندآورد مااالصول خورد با روغن بيدانجير و گوارش زيره به كار                     آ پيش افتد، و درمان آن    

 . ياد كردمهك دان برگيرد به پشم چنانهز  ياسمين با مشك و مصطكي بسايد و بهدارد و گوارش فوتنج و روغن
سيار بودش، و نشان     ب ر زهدان را بفشĤورد و مني را بيرون آورد يا پيه          وآ كه زن فربه باشد و گوشت      باشد   و 

اد كنم به الغر    آن باشد كه شكمش فربه باشد پيش از مقدار، و درمان اين الغر كردن زن باشد بدان داروها كه ي                     
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 .كردن اندر باب وي، به زهدان برگيرد آن شافه كه از شحم حنظل كرده بودند چنان كه ياد كردم
شان آن كه سخت گرم     ن  }518{ و   د،كه سبب بدي مني باشد كه يا گرم باشد يا سخت سرد بو              باشد   و 

د و مني رقيق باشد يا اندك باشد        باشد كه مزاج اين كس گرم باشد و اين كس الغر باشد و موي زهارش بسيار نبو                
و زرد و سطبر باشد و كنده، و اگر مزاج مني سرد باشد نشان آن باشد كه مني بسيار باشد و رقيق و كبود، و من                              

باب ضعف باه، و چون مزاج مني مرد گرم كردن و مزاج مني زن هم                 ه  اين نشانيها ياد كردم و درمان هاي وي ب        
د فرزند نيايد، و اگر سرد بودند اين چيزها كه ياد كردم كودك نيايد، باز اگر مخالف                  گرم باشد و مزاج رحم گرم باش      

 فرزند نيايد و    ابودند كودك نيايد، و اگر هر دو معتدل بودند فرزند بسيار آيد، و از اين قبل باشد كه از مردي زني ر                       
 . زني ديگرش بيايداز مردي ديگر همين زن را فرزند آيد، و از زني فرزند نيايد مردي را و از

كه سبب ناآمدن فرزند كوتاهي قضيب مرد باشد و طول رقبة رحم زن، و درمان اين آن باشد كه                     باشد   و 
كه كمرة؟؟ قضيب را تشنج باشد و        و باشد   مرد با زنان دراز باال گرد نيايد چه با زنان كوتاه، و به وقت مجامعت،                  

د، و باز آنگاه قضيب را بر       نك دن آن رباط باشد كه تشنج همي      ميل بودش چون كمان بسوي بيضه، و درمان آن بري         
ا راست كردن يا مرهمها ملين؟؟ اندر بندد و از بر وي يكي لوح باره بندد تا راست گردد، و                    ت  }519{يكي لوح بندد    

 و   زود برجهت تا مني صنايع شود، و درمان اين آن باشد كه از پس جماع بخسبد اين زن                  اعباشد كه زن از پس جم     
از آن شافها كه من ياد كردم بكĤوردارد، و باشد كه اندر رحم ريش باشد يا حيض باز استاده بود، و من ياد كنم اين                          

 .همه
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 }519{) تباس الحيضاحباب (احتباس الحيض درباره :  141 باب
ت قوت  ض باز ايستادن يا از كمي خون باشد يا غليظي يا فسردگي يا از تنگي مجاري باشد يا از قو                      يح 

 .ماسكه يا از ضعف قوت دافعه يا از آنكه زن شير دهد يا زن را اندر رحم آماس بود
 و بيماريها خورده بود، يا شكم رودش و         وير نشان آنكه خون اندكي بود، يا آن باشد كه الغر باشد و زرد              و 

 و رنجه شده، يا غم و تيماري        اسباب شكم رفتن ياد كردم، يا غذا نايافته بود، يا بكارهاي سخت مشغول گشته باشد              
بودش، يا علتي باشد اندر رحم نام آن علت رجا و من ياد كنم اين بيماري را از پس اين باب، يا خون بسيار آمده                            

م بوده بود، و درمان آنكه از كمي خون باشد اگر بيماري باشد درمان بيماري بايد كردن و باز جه                     رگي بود، يا به هوا   
ي كرنج سفيد كرده و     اج   كباب و كودآب به    و  }قوقهدم{ه  بآ وشتگ  }520{واند خوردن و آنگاه     بايد كردن تا غذا ت    

 و شراب شيرين جوان بسيار خورد       ينآورد نخود بگوشت فربه يا اردك و پيه پخته و قليها شيرين و مطنجنه؟؟ شير              
 .دد و حيض بيايدو خواب بسيار بودش، و از پس جماع به گرمابه رود و دير نباشد تا خون بسيار گر

باز اگر نيايد سبب سطبري خون بوده باشد و اكنون نشان وي آن باشد كه اين كس سرد مزاج باشد و                         و 
 باشد چون كلم و نخود سياه و نخود سفيد و شبت و زيره و               رمسفيد رنگ و فربه و با پيه، و درمان آن به غذاهاي گ            

و آنچه بدين ماند و خوردن گوارشها كه حيض فرود آرند خاصه              لوبياي سرخ و لوبيا سياه و كبراب؟؟ و كَبر شور             
شراب ابهل و قرص و شافها كه حيض فرود آرند، و حذر كند از چيزهاي قابض چون نĤوردان و تتري و كرنج و                           

ان ارزن و گاورس و آنچه به اين ماند، و حجامت كند بر ساق و رگ صافن بگشايد پيش از آنكه داروهاي                      نغوربا و   
 .ار حجامت كند به آتشهز خورد، و اگر رگ زند از دست خطا باشد چرا كه حيض بازدارد، و بهگرم 

ي و  وش  كليم ردبگي:   كه حيض فرود آورد    يا صفت شافه .  اكنون آنچه حيض فرود آورد از داروها بگويم          و 
فه كند چند بلوط و     خربق سياه و ودن خشك و صغبين و فربيون از هر يكي برابر، همه را باب پياز بگشايد و شا                      

 }521{.بكĤوردآورد
بگيرد دارچيني پنج دِرمسنگ دو     :   قرصي كه به شايد دشواري زادن را و حيض را و حيض فرود آيد              تفص 

 و قرمادمانا و مشك طرامشيع و روينه و انگزد خوش و               شكنيم دِرمسنگ برگ سداب خشك و برگ ودن خ          
قرص كند هر يكي دو دِرمسنگ، شربتي يك قرص باشد با طبيخ              صغبين و جاورشير از هر يكي دو دِرمسنگ،           

 .ابهل
بگيرد پنج ستير ابهل و انيسونو قردمانا و برگ سداب و برگ ودن و مشك طرامشيع و                 :  ت طبيخ ابهل  فص 

از هر يكي دو دِرمسنگ بيخ كرفس و بيخ رازيانه و تخم كرفس از هر يكي سه دِرمسنگ                     ل  روينه و زيره و سنب    
 پنج ستير، اين همه را بجوشاند به چهار من آب تا به يك من بازآيد، شربتي پنج ستير با دو دِرمسنگ قرص و                        مويز

 .دو دِرمسنگ روغن بادام تلخ
اَفسنتين و  :  ت شافة ديگر كه بشايد سدة زهدانرا و رگ هاي آن را و بگشايد حيض را و فرود آورد                     فص 

ي و برگ ودن كوهي وايرسا؟؟ و برگ سداب خشك و فلفل از هر              وش  كليم اسارون و شونيز و كندش و شاخ فريز و        
يكي دو دِرمسنگ اشق و مقل و بريزد و حلتيث از هر يكي دو دِرمسنگ زهره ماهي و زهرة كيان و آب پياز و آب                          

به اين آبها، و    دِرمسنگ، بكوبد داروهاي خشك را، و اشق و مقل را بگدازد به اين زهرها و                 ج  باديان از هر يكي پن    
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 .ي زهرة گاو كند به شايد و شافه كند و بردآوردنيك آيدو }522{ي اج ديگران را بكوبد، و اگر زهرة ماهي نيابد به
و خزميان و فلفل و انسيون و       ن  آن داروها كه حيض فرود آرند و خوردني بودند فربيون بودند و افتيمو               و 

شونيز و برگ ودن كوهي و جويباري و شاخ فريز و انسيون و ايرسا و               فطراساليون و سبندان دراز و سبندان سفيد و         
سعد و فقاح ادخر و سنبل و سليخه و دارچيني و مشك طرامشيع و راسن و اشق و صغبين و جاورشير، و به جمله                          

داروهاي يز حيض فرود آورد، و بايد تا از اول به داروهاي نرم درمان كني باز به                  چهر چيزي كه بول فرود آورد آن        
ميانه، اگر بر نيايد آنگاه بداروهاي قوي، و بداني كه اگر قوت اين داروها كه حيض فرود آورد افزون آيد از مقدار                         

 .حاجت، حيض را بسوزاند و ببندد و آنگاه بيم آن باشد كه به دق افتد و هالك شود
ياد كردم لختي تا توانگر باشي      اكنون نيز ياد كنم هم از آن داروها كه بخورد حيض فرود آورد هرچند                و   

بگيرد لوبياي سرخ و حلبه از هر يكي يك كف روينه و             :  اندر كاركرد اين صفت طبيعي نرم كه بشايد هم به اول           
ا به سه رطل آب تا به يك رطل          رانسيون از هر يكي پنج دِرمسنگ سداب خشك سه دِرمسنگ، بپزد اين همه                

بگيرد لوبيا سرخ يك    :  ، صفته رت ديگري از اين قوي   .  ه ستير گرم حيض فرود آورد     بازآيد، و آنگاه از وي بخورد چهارد      
كف كاشم ده دِرمسنگ تخم سپند پنج دِرمسنگ فطراساليون هفت دِرمسنگ، بپزد اين همه را به چهار رطل آب                     

: ت قوي، صفته  ديگري سخ .   معجون دحمرثا  دِرمسنگ  }523{ده ستير با يك      چهار تا به يك رطل بازآيد، شربتي     
بگيرد لوبيا سرخ يك كف روينه دو كف، اين همه را بجوشاند با سه قدح آب تا به يك قدح بازآيد، آنگاه وي يكي                         

 سر افيون ايذون    رس باز به .  سكره بگيرد و آب سداب نيم سكره و پنج دِرمسنگ روغن ياسمن بخورد نيك آيد                  
ن و فربيون و غاريقون و فلفل و دوقوا و انسيون و                 افتيمو:  يد من آزمودم ديگري سخت قوي، صفته         وگ مي

فطراساليون از هر يكي برابر، اين همه را بكوبد نيك و با سيكي كهن يار كند، شربتي از همه داروها دو دِرمسنگ،                       
ز دِرمسنگ با پنج ستير انگبين حيض فرود آوردي، و با         ج  دمي با گردو كوفته از هر يكي پن       اد و من ودن جويباري به    

باز همين يك بار زني ديگر را       .   دِرمسنگ خزميان برفزودمي ولكن اين كس سقالبي بودي سرد مزاج          كي بودي كه 
ن يا اينك به .  راص كافوري و شكر و روغن بادام درمان كردم تا برست از آن              قا بدادم هالك خواست كشتن تا به      

 نبايد، و من بسيار درمان كردم        رت  و از آن قوي     يخ ابهل و اقراص بسندگي باشد      بط درمان ها و به  ن  گونه باشد اي  
ن درمان هم خون رقيق شود و هم سده بگشايد و هم قوت ماسكه ضعيف گردد و هم قوت                       يا ن كردار و به   يا به

 }524{. تا ببنددض  كه گشاده شود حياه دافعه قوي گردد، و اكنون ياد كنم چيزهاي ديگر از بهر آن كس
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 }524{) باب ادرارالحيض(رالحيض ادرادرباره :  142 باب
باب اين علت ضد آن اسباب باشد كه اكنون ياد كردم، و يكي از اين اسباب بسياري خون باشد و ديگر                     سا 

رقَّت خون و سوم تيزي خون يا از پس زادن، خون بسيار رود و سبب ريشي باشد اندر رحم يا به اسوري باشد اندر                          
ه اندر رحم يا از ضعف قوت ماسكه باشد كه اندر رگ هاي زهدان باشد يا از                   رحم يا ريشي باشد اندر رحم و خور        

قوت دافعه بود، و چون خون بسيار رود زن را روي زرد گردد و خفقان پديد آيد و روي آماسيده گردد يا پاها آماس                         
 .ئيد اهللا سبحانهات  ن اين همه يك به يك ياد كنم به مو. گيرد

 خون باشد آن باشد كه روي سرخ باشد و هرچند خون رود ضعيف نگردد، و                   ا نشان آنكه از پسياري     ما 
نبايد بازداشتن تا ضعيف نگردد و روي زرد نگردد مگر كه بسيار فاحش رود، آنگاه باسليق بايد گشادن و پستان هر                      

كه حيض بازدآورد و    ش و نيازند و شافها نهد       تآ   بر شكم و زير سينه كار خنبره كند و كار قدح به              و يد بستن اب دو به 
 و  }525{داروها خورد كه حيض باز دارد و نĤوردان و ناربا و غوربا و زرك سرخ به گوشت قرمز پخته و قرنفل؟؟                        

ني نبايد، از وي دور بايد بودن و سيكي و          يگ اندر كند و زفوده خشك و گشنيز خشك، و اما فلفل و دارچ             يد زيره به 
 .غذاهاي شيرين نبايد و آب با يخ خورد

آنكه سبب وي رقيق بودن خون باشد و بيشتر اين باشد زنان را كه حيض رود، و نشان وي آن باشد                      اما   و 
كه خون رقيق رود و روي زرد گردد و ضعيف شود و درمان آن همان باشد كه ياد كردم مگر كه فصد نبايد كردن،                         

ن و قرص كهربا، و غذا زرك دارد        هآ ن ريم داروهايي خورد كه حيض باز دارد چون فرنگيا بارسي و رومي و معجو            و  
ن و قرص كهربا و اگر غذا كنندش از نشاسته و كرنج و صمغ هم روا                 هآ و نĤوردان و عدس و تتري و معجون ريم         

 .باشد و شافهايي كه خون بازدآورد؟؟ به كه آورد
 تنقيه ها كند   زادن باشد درمان آن همين باشد كه خون سطبر كند مگر به زهدان                س  آنكه از پ   اما   و 

ر اين باب، و اما آنكه از تيزي خون بود، اسهال بايد             خآ ده ام و مرهم نهد و من اين داروها ياد كنم به           رك  ياد هك چنان
كردن به داروهاي صفرا فرود آرنده و باز همان شافها و تنقيه ها و مرهمها كه حيض باز دارد بكار داشتن، و باز آنكه                       

 نشان وي آن باشد كه آن چيزي كه بيايد كنده باشد و با ريم بود، درمان آن فصد باسليق                      از باسور باشد اندر رحم    
باشد و تنقيه هاي بايد كردن كه ريش را خشك كند گاه به ماالعسل تنقيه كند و گاه بدان داروها كه ريش را شايد                        

 به باب   هك  درمان بايد كردن چنان    د سخت گنده بود، اكنون به داروهاي تُند        روو باز اگر ريش كهن باشد و آنكه مي        
ياد كرده ام و اكنون نيز ياد كنم، و باز اگر بواسير رود نه بدور خون حيض چه                   )  دوسنطارياي مِري؟؟ (اسهال خوني   

، و  ما دور وي ديگر باشد و دور حيض ديگر، و درمان آن فصد باشد و همان درمان كند كه خون بواسير را ياد كرده                       
 كلم خورد يا گوشت قديد يا سير يا انگزد يا شيريني سطبر چون فالته و خرما و آنچه به اين                       شتر آنگاه رود كه   بي

اينك به اين   .  ماند، و نيز آن داروها كه حيض را باز دارد از تنقيه ها و شافها و معجونها و اقراص آن همه بكار دآورد                     
رد و مركب و حقن و مراهم و داروهايي نيز كه           كنم آن داروها مف     كردار باشد درمان خون بازداشتن و اكنون من ياد        

 .اين بيماريها را بشايد
صمغ و كهربا، و صمغ از درخت گردو بايد، و لك پاك كرده و گُلنار و عصاره لحيه                    :  ت قرص كهربا  فص 

 قرص كند و  التيس از هر يكي پنج دِرمسنگ علل شاخ دو نيم دِرمسنگ افيون سه دِرمسنگ، اين همه را بسايد                      
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 .اب اسبغول بايد كردن آنگاه كه همي قرص كنيعل به
ده بيست دِرمسنگ زعفران    رك اسبغول پاك :   اسحق نب حنينراص كهربا، اقراص كهربا ديگر از نسخت        قا 

 كهربا از هر يك پانزده دِرمسنگ افيون هفت دِرمسنگ، اين             و  }527{و تخم خشخاش سفيد مصطكي و لك         
د و آن اسبغول را به آب گرم فرغار كند و لعاب وي تمام بيرون آورد و آنگاه آن لعاب را به                       پز ب داروها را بكوبد و به    

آتش بجوشاند تا آب به رود و لعاب بماند بدان اندازه كه قرص توان كرد، آنگاه آن داروهاي كوفته را به اين لعاب                         
ن، شربتي يك درم باشد تا يك مثقال        س آ پاسبغول فرود افكند و قرص كند از يك مثقال و نياواند؟؟ شش ماه از                

 .به اندازه قوت بيمار به آب تتري
 ود و گُلنار و تتري از هر يكي سه دِرمسنگ قاقيا بيست            :  ت قرصيكه حيض را بازدآورد و سليم بود         فص 

گ بره آب   دِرمسنگ قمع انار، آن كنگره كه بر سر انار بود، دو دِرمسنگ، اين همه را جمع كند كوفته و آميخته ب                      
اسبغول بخارا، كورا كوارغشه خوانند بزبان روستا بخارا، تر كند و قرص كند، شربتي از وي يك مثقال باشد تا دو                        

 .مثقال به اندازه طاقت بيمار و حاجتش بنهند به آب موردانه
به ت قرصي كه به شايد خون برآمدن را از سينه و هم نيز خون حيض را بازدآورد و اسهال خوني را                        فص 

نگ سرمه و شادنه و خون شاوشان از هر يكي بيست دِرمسنگ سياه داوران يك ستير الدن و سك و                        س:  شايد
زعفران از هر يكي چهار دِرمسنگ گُلنار و مازو از هر يكي بيست دِرمسنگ حضض و سروي كوزن سوخته و اقاقيا                      

حمل لا غول بخارا كه لسان   سبو قرص كند به آب ا     از هر يكي ده دِرمسنگ، اين همه را جمع كند كوفته و بيخته                
 باز اگر از بهر حيض را خواهد، به آب با برگ و آب برگ لسان الحمل از اين قرص سه دِرمسنگ                      و  }528{گويند،  

 پيشين روزي دو بار بامداد و شبĤنگاه، يا شافه كند از پشم و اين داروها                   نت و از آن آبها دو سكره و تنقيه كند به          
زي، و اگر بخورد از اين داروها به آب عصاالراعي و منفعت             ور پيشين بنهد چند بار شبانه    ن  ت شافه براندايد و به   بدان  

رو گويند و   اد راعي گويند و نيز شيان    لا اين كه يا آنجا بزرگ و بسيار جايهاي ديگر، اين را عصاالراعي گويند و انبوب               
ون را دهي با آب با برگ دهي، و اگر اسهال           خنيافتد، و اگر برآمدن     بطباط گويند و اين نامهاي وي باشد تا ترا غلط           

دار قم اب آبي، شربتي از يك دِرمسنگ تا يك مثقال و تا دو دِرمسنگ به                رش خوني را دهي به آب بِه دهي يا به          
 .طاقت و به مقدار علت

ا از پس زخم، درمان آن      اگر سبب ادرار حيض از جراحت باشد و از صرع چنان كه از پس فكانه باشد ي                   و 
 .ب ريش رحماب روها باشد كه ياد كردم و اگر از ريش باشد درمان آن ياد كنم بهدابه اين 

اگر از بسياري خون باشد فصد بايد كرد، و اگر از پري خون باشد و تيزي و رقَّت وي، و تيزي از قبل                            و 
 به رنگ   جار رقيق باشد سبب وي بلغَمي بود، و فرق اين         دا، و اگ  وس صفرا باشد يا از قبل احتراق اَخالط و ميل وي به          

ون تر كني و بنهي تا خشك شود چون خشك          خ  }529{ يكي كرباس پارة نو را به اين         هك خون تواني كردن چنان   
 ماند اگر سبز باشد يا زرد نشان صفرا باشد و اگر سياه باشد نشان احتراق اَخالط باشد                  يچ شد بنگري تا رنگ وي به     

اكنون .  ب ريش ياد كنم   اب د كنده شود و درمان آن به      زو سفيد فام باشد نشان بلغَم باشد و اگر اكال باشد اين              و اگر 
بايد كه اگر سبب حدت خون باشد آن درمان به كار داري كه اسهال صفرايي را ياد كردم، از اول صفرا فرود آري و                        

باز اگر سبب   .  هاي سرد قابض چنان كه تا اكنون ياد كردم        رواد آنگاه بغذاها سرد قابض مشغول شوي و هم چنين به         
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يله سياه و به سبايه و سنا و شاهتره باشد و باز به             له  از پس اسهال به    ما  باشد اين داروها كه ياد كرده       اَخالط احتراق
درمان باز اگر سبب رقت خون باشد       .  اين داروهاي قابض باشد و غذاهاي قابض سرد چنان كه ياد كردم درمان كند             

 دارچيني نيم مثقال شكر ده دِرمسنگ و اگر دو          البد و دارچيني و شكر از تربد يك مثق        رت هال بلغَم باشد به   سا ئي به 
ك رومي با اين باشد به باشد و آنگاه به معجون خبثي درمان كند يا به فرنگياي فارسي يا رومي يا بدان                         لع دانگ

يد شكم رفتن را اگر از ضعيفي قوت باشد و ريش امعاء و آن كسها               اش  قرص دياسقرامطون گويند به    ار قرص كه وي  
موردانه دو  :  صفت وي .  رد و مغص و زحير باشد و حيض زنان را بازدآورد كه كهن نگشته بود                 آورا كه  غذا نگو     

                     مسنگ تخم رازيانه و انسيون و نانخواه و تخم كرفس و تخم فنك سفيد و دوقو از هر يكي دوازده دِرمسنگ  دِر}
ربتي نيم دِرمسنگ    ش  افيون شش دِرمسنگ، اين همه را بكوبد و بسيكي؟؟ قرص كند و شش ماه پنهان كند                }530
اب موردانه، و قرص كوكب سخت شايسته باشد نيز شربتي از وي دو دانگ سنگ تا نيم دِرمسنگ، و من ترا                      رش به

ابادين چنين بجويي اندر    رق عروف باشد نسخت وي به    آن داروها نسخت كنم كه معروف نبود و باز آن معجونها كه م            
 .بوده باب، اينك درمان خون حيض بازداشتن بر اين گون

نون ترا آگاه كنم از آن داروهاي مفرد كه به اين بيماري به كار آيد، و آن تتري باشد و غوره خشك و                         كا 
 و گُلنار و زيره و كندرو و موردانه و قاقيا و            شي زند رت نĤوردان و كرينج و گاورس و ارزن و خرما قسب و مويز كه به             

ورد خشك و گِل اَرمني و گل مختوم و طلق و رخام و مازو و                م تيس و اقماع رمان و زاج سفيد و برگ        لا عصاره لحيه 
ت فر ز از رحم خون همي    ور جالينوس گفت به ادويه مفرَده كه زني را چهار شبانه          .  حمللا سك و رامك و آب لسان     

بايد تا  .  حمل كه تنقيه كردم اندر رحم، اندر ساعت آن خون بايستد           لا ستاد مگر باب برگ لسان    يا يز باز نه  چ چ يه به
دِرمسنگ   سر افيون دوازده   رس يد و به  وگ  ماسويه وقيه را يازده دِرمسنگ مي      نب ن آب از هفت وقيه كم نبود، يحيي       اي

راخ وس قاقيا آميخته باشد يا عصاره لحيه التيس يا مازو سبز بي           حمل ا لا د، و اگر با اين آب لسان      نا را هفت وقيه گفته   
ي يا هر سه قدر سه دِرمسنگ، و نيز هم به اين شمار باشد سر و كوزن                    كي با گُلنار نيك شايسته باشد از اين سه        

 صدف سوخته و ودع؟؟ سوخته و طباشير و گل سرخ و آب برگ گل و آب برگ درخت گل و آب                      و  }531{سوخته  
درخت آبي؟؟ و سيب و زرك، هم ميوه و هم برگ درخت، و قرطاس سوخته و تخم فنك و تخم اسبغول و                        برگ  

وطو جفت بلوط، و اين آن      لب راخ و بلوط بريان كرده و پوست انار و شاه         وس  بسد و مرواريد بي     و افيون و شادنه و مهربا    
كه جفت بلوط گويند و اين ديگر پوست        پوست سطبر بلوط باشد نه آن پوست زرد بيرونين وي كه قابض آن باشد                

ي و زعفران و    طكگور و شاخ درخت وي ترش و ريوند و مص           نا نبود، و پوست درخت سرو هم قابض باشد و گل           
وران و حضض و قلقند و قلقديس و علك شاخ و ساو علك             اد كافور و صندل و لك و الدن و عنبر و مشك و سياه            

اند و بعضي ضعيف    رت ته بوند قبض اين خون را ولكن از اينجا بعضي قوي          اينك اين چيزها همه شايس    .  هر دو بشايد  
 و عصاره لحيه التيس و گُلنار و زاج سفيد و قلقطار و قلقند و                  مكقاقيا و مازو و را     :  دنا  باشد اين  رت آنكه قوي .  تر

ر و دخان كندرو، و     قرطاس سوخته و اقماع الرمان و سك و پوست انار و سياه داوران و كهربا و جفت بلوط و كافو                    
لوط بتتري و طباشير و گل سرخ و گِل اَرمني و گل مختوم و علك شاخ و ريوند و زعفران و لك و                        :  آنكه ميانه بود  

وط و شادنه و بسد و مرواريد ناسفته و برگ مورد خشك، و اين ديگر كه بماند و ياد نكردم از همه                               لب و شاه 
ا شافه كنند و ضماد كنند و تنقيه كنند و قرص كنند و معجون كنند و                كنون از اين همه داروه    ا  }532{.  ندرت ضعيف

صفت .  و من يك يا چند از اين داروها اينجا ياد كنم           ،  د و صواب آيد   يا به اين بيماري بكار دارند كه همه شايسته        
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كهربا و  شادنه عدسي و خون سياوشان و       :   سر افيون ياده كرده است و گفته است كه من آزمودم            رس داروي كه به  
بسد و زاج سفيد و گُلنار و گِل اَرمني و گل مختوم و تخم بابرگ، از همه برابر بكوبد و جمع كند و بدهد تا بخورد                            

قرطاس محرق و جفت بلوط و زاج كفشگران بگيرد برابر بكوبد و به              :  ديگري.  دو دِرمسنگ باب تتري فرغار كرده     
 . خورد و اگر همين را شافه كند چند بلوط و برگيرد نيك آيدآب مورد تر حب كند يك دِرمسنگ تا درست فرو

ه و برگ مورد و مازو و        يد عصاالراعي و آب پوست انار جوشان       : كه خون بازدآورد از رحم     يا ت تنقيه فص 
گُلنار، پوست درخت سرو و گل سرخ، اين همه را جمع كند و بجوشاند از همه برابر به آب عصاالراعي و آب پوست                        

انيده از هر يكي قدر يك سكره و تنقيه كند به زهدان اندر ريزد و پاها بلند برگرفته دارد آن زن و دير                            انار جوش 
 .بدآورد تا خون بايستد

خرما قسب و بِه و پوست انار و بلوط و آب برگ زرك و مصطكي و قاقيا                  :   كه بر زهار نهد    ديت ضما فص 
 اين همه را جمع كند بر زهار و پشت مازه نهد دايم، و نيز                تيس و رامك و جفت بلوط و زاج سفيد،        لا و عصاره لحيه  

 .ن گونه صواب آيد و نيك منفعت كنديا گر شافها كند از اين داروها هم بها }533{
مازو خام و زاج سفيد و دخان علك از هر سه برابر باب برگ مورد تر جمع          :  ت شافة شايسته اين كار را     فص 

 . كند چند بلوط و بكار دآورد
بگيرد افيون و خاكستري ركوي توري  زاج سفيد از همه برابر تر              :   سر ابيون  رس  از تاليف به   يا ت شافه فص 

تيس و برگ گل سرخ     لا  محرق و گُلنار و قاقيا و حضض و عصاره لحيه          اسقرط:  ديگري.  كند به سركه و شافه كند     
اقاقيا و كافور   :  ديگري.  افه كند چند بلوط   سركه و ش   و مازوي خام و توري سوخته، اين همه را بكوبد و جمع كند به               

ه كنم از اين باب     نداكنون بس .  و افيون از هر سه برابر بكوبد و به آب برگ مورد تر كند و شافه كند و از اين به نبود                     
 .رحم و قروح وي باز گردملا و به اورام
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 }533{) باب قروح الرحم(قروح الرحم درباره :  143 باب
بقري ياد  لا  را از پسياري خون رفتن از حيض، درمان آن همان باشد كه به باب جوع                 ر غشي افتد زنان   گا 

راص كهربا و به    قا كردم، و اگر سبب حيض جراحت باشد به رحم، درمان آن به تنقيه ها خون بازدارنده باشد و به                    
روهاي تُند  اد ان آن به  باز اگر كهن باشد و آنچه از وي رود كنده باشد و درم              .  ضمادهاي قابض اگر ريش تازه بود      

و به باب سحج    ن  رص به باب آكله دها    ق  }534{ اين   ما باشد چون اقراص زرانيخ و قرص فلدفيون، و ياد كرده           
العسل تا ريم پاك شود و گاه به داروهاي تُند تا           ام تنقيه كند به  .  گريد كنده و درمان اين بيماريها ماننده باشد يك به        

 .آرنده تا ريش گوشت برآورد و اكنون ياد كنم اورام رحمرب  گوشتروهاياد مرده برگيرد و گاه به
م يا از پس زادن     حر تادن باشد تا مايه محتقين گردد به      يساين اورام رحم يا از زخم باشد يا از حيض باز ا             و 

ايم و   سرسام را باشد و زبان سياه شود و سردرد باشد د             هك بود، و اين عالمت تب تُند باشد و هذيان گفتن چنان            
ه درد خيزد و ادرار بگيرد و نبض منشاري          اگ خاصه ميان ناف و زهار و خشنده گاه درد خيزد صعب و بشت و تهي                

تر و دم زدن دشوار شود درمان اين كس و درمان آنكه از پس زادن آمده باشد اين آماس يكي باشد و                        واگردد و مت  
كي باشد و عالمت آن كه اين آماس از پس زادن            عالمت آن كه اين آماس از پس زادن آمده باشد اين آماس ي              

 تدبير آن كند كه     مهت زادن خون نديده بود، و درمان آن فصد باسليق باشد و ه              قو آمده باشد آن باشد كه زن به       
خداوند سرسام را كنداز كشكاب خوردن و سركه و روغن و گالب بر سر نهادن و شكم نرم كردن به تنقيه هاي نرم                      

رگاه گالب خورد و آلو شيرين، و همه غذا كشك دارد و اسفناج اگر بيابد، و                  حس سبغول خورد و به   و شكر و لعاب ا    
ور با گالب بسيار بكار دارد بامداد و شبĤنگاه و شربتي از وي سه                 لبزا آب خيار بادرنگ و خيار و آب كدو و بنادق           

 . گل و لعاب اسبغول روغنو }535{حمل لا دان فرو ريزد از اول آب لسانهز دِرمسنگ، و به
ملك و حلبه و تخم     لا باز اگر شكم بگيرد و بول بگيرد و درد سخت گردد آنگاه بجوشاند بابونه و اكليل                   و 
ه آب و بدان آب اندر نشيند و بايد تا از اين هر دارويي پنج ستير  يا بيشتر، و آب بسيار نخورد                           ابي آفت كي كتان به 

و گالب بخورد و يك هفته تيمار دارد تا هيچ چيز گرم نخورد و گوشت                   و سكنجبين مگر اندكي       بآ صه يخ اخ به
 .نخورد

اگر تحليل پذيرد   .   كند، يا صلب گردد    يميا تحليل پذيرد، يا ر    :  ي بيرون نبود  ور كار همه آماسها از سه      و 
بيمار خود سالمت يافت، و اگر ريم كند نشان وي آن باشد كه ضربان باشد و هذيان گفتن و تب كمتر شود و                            

د بسيار، و درمان آن     يآ بيارآمد و بر پرده زنان نشان ريم پديد آيد و باشد كه ناگهان لرزه گيرد بيمار را و باز ريم فرود                    
يرفت، اكنون ضماد شوصه برنهد و من اين         ذپ  تحليل نه  هك ته گذشت و بيمار به نگشت بدان      هفآن باشد كه چون     

خطمي و آورد كشك و حلبه كوفته و         :  نسخت وي .  يداش اين ضماد نيز به   ، و   ما ب ذات الجنب ياد كرده   اب ضماد به 
پزد و اندكي شبت با وي يار       بملك و بنفشه خشك و تخم كتان و تخم مروه، اين همه را بكوبد و                 لا بابونه و اكليل  
اروها اندرنشيند و   دان فرو ريزد، و دايم باب اين د       هز  بربندد دايم، و از همين داروها لعاب كند و به          يو كند و گرم به   

مايي تا  رف ار بر تا تمام بپزد و ريم فرود آيد، و اگر نيايد ريم به             هز وغن خيري و روغن بنفشه بمالد به      ر  }536{دايم    
روهاي ريش برارنده   اد العسل و باز به   ام ود آيد يا بفشارش تا ريم بيرون آيد پاك، و آنگاه تنقيه كند به               فراز نردبان   

بگيرد كندر و زعفران و خون سياوشان و حضض از همه برابر همه را بكوبد و به                     :  وينسخت  .  چون اين دارو  
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كهربا كه بنسخت حنين؟؟ است بخورد و       ص  ز اندر چند بار، و آن قر      ور دان فرو ريزد به   هز سفيدة تخم مرغ تر كند به     
د نك ي كه درد همي   اج يد تا بدان  ار برنهد تا قوت اين داروها به زهدان بگذرد، و با           هز از اين داروها مرهم كند و به       

زحير را آنكه به نسخت من است ضماد كني يا بسايي و تنقيه كنر با آب                    لا مرهم بدان جاي برنهد، و اگر شياف       
 گل نيك آيد، و باشد كه ريم سوي مثانه آيد و به بول بيرون آيد و آنگاه تخم خيار بادرنگ و                       غنحمل و رو  لا لسان

بزور به بود، و اگر ميل سوي امعاء        لا ا و نشاسته و روغن بادام و شكر بخورد و بنادق          تخم كدو و تخم خطمي و كتير      
 و آنچه به اين ماند، و باز اگر آماس          رخكند آنگاه تنقيه هاي كندن شكم بكار دارد و كرنج و نرسك و گُلنار و گل س               

ماس و ادرار بگيرد و شكم نيايد       صلب گردد نشان وي باشد كه تب برود و گراني آماس بماند و بدست پديد باشد آ                 
يعه تر و مقل و     م  }537{و اكنون دشوار گردد و نيك جهد بايد كردن تا سرطان نگردد، و دايم ضماد بايد كردن از                   

تخوان گاو و روغن سوسن و برنهادن بر زهار و بر آنجا كه آماس بود، و به زهدان لعاب                    اساشق و پيه اردك و مغز       
 مروه با روغن شبت و روغن نرگس و روغن سوسن و ميعه تر فرو ريزد و تا دو ماه جهد                      حلبه و لعاب تخم كتان و     

كند تا مگر تحليل پذيرد، پس اگر دو ماه بگذرد و آماس نرود اكنون سرطان گشت و آنگاه درمان سرطان بايد                          
مير مايه ترش و    بگيرد مرهم باسليقون و مرهم دياخليون و خ         :  يداش كردن، صفت برزه اي كه آماس صلب را به         

ش بگدازدو آنگاه يكي شافه كند از       تآ انگبين و روغن سوسن و پيه اردك از هر يكي برابر، اين همه را جمع كند به                 
 .دان برگيردهز  براندايد و به وپشم پاك و اين داروها را اندر وي برافكند

دكي درد و سوختن بماند، و      ز اگر سرطان گردد نشان وي آن باشد كه تب نرود و آماس صلب گردد و ان                اب 
درمان آن از نخست همان باشد و درمان ورم صلب همان، ولكن سخت گرم نبايد، ميانه پس بود، و ببايد دانست                       

ايد كردن و روغن خيري و روغن بابونه و پيه اردك و پيه ماكيان،               ب كه سرطان نبوده بود، درمان آن مرهم كافوري       
 اِالّ به لعاب اسبغول و روغن گل درمان بايد كردن و سفيده تخم مرغ و شافة                      و درد آراميد و     دش اگر به اين به   

 كه  ها تا درد بنشيند و باز ديگر بار به روغن خيري و روغن بابونه و بدان دارو                  ما كافوري كه درد چشم را ياد كرده      
را چ  }538{ باز گردد    ادهاي خنك مض به وي مرهم باسليقون كنند كه گرم باشد درمان كني، باز اگر درد خيزد به               

كه اگر ريش شود هالك شود، و اگر ريش باشد نشان وي آن باشد كه دايم از تن پيشين چيزي رود كنده و سياه و                         
م بشت؟؟ و زهار و خشند گاه درد كند، و آنگاه            ايباشد كه سفيد باشد يا سرخ يا سبز ولكن نبود كه كنده نبود و د                

دان آب كشك جو و خطمي و حسك و بنفشه و بيخ سوس و برگ اسبغول                   ادر نشانند كه ب    نز اين زن را به آب    
 يو ر زن و تنقيه كند و شافة آبار مه به          يش جوشيده باشد با شير زنان و شافه كافوري و اندكي زعفران بگشايد به              

ه وي  سفيدة تخم مرغ نيز نيك آيد كه تنقيه كني به وي، و نيز اگر خشخاش درست را بادان                   ا  مرواريد آمده است ب   
بكوبي و با آب گشنيز تر مرهم كني يا انگور كرك يا آب عصاالراعي و پيه اردك و پيه ماكيان و روغن گل و موم                          

اب آيد نيز، و اگر گل       صوغن گل و شير زنان و آب انگور كرك           ور ار بر نهي درد بنشاند، و اگر تنقيه كني ه          هز به
اينك به اين   .  حمل تنقيه كني نيك آيد نيز     لا به آب لسان  مختوم و گِل اَرمني و سفيده ارزيز و حضض و زعفران              

گونه درمان سرطان رحم و بايد تا هرچند روزي آن را خيارشنبر بدهي چند هفت دِرمسنگ با روغن بادام و انجير                       
شافه كافوري كه به وي افيون افتاده باشد و اندكي زعفران با وي يار                ز  پخته و سكبستان تا شكم پاك شود، و با         

 .ني و به شير زنان تنقيه كنيك
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ردد و مرده كند از اول       گ  }539{ باز اگر ريش كهن       ما ا باسور كه اندر رحم باشد عالجش ياد كرده          ما 
م نك كند و من تكرار مي    ر درمان   زحيلا درمان كند به داروهاي تُند چون اقراص زرانيخ و باز همين شافها و به شياف               

 .نجا بگذرمتا غلط نيافتد ترا و اكنون از اي
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 }539{) باب الرجا(الرجا و درمان آن درباره :  144 باب
اميد دارد     به فارسي اميد باشد و اين چنان باشد كه زن را حالي افتد مانند آبستني و خود آبستن نبود و                    اجر 

تد كه آبستن است، و فرق ميان اين بيماري و آبستن آن باشد كه شكم آماس گيرد و گران گردد و حيض بياس                          
ولكن به لمس كردن، شكم سخت باشد و چهار ماه بگذرد و كودك نجنبد و هرچند روزگار برآيد حال همين باشد                      

ني خود ظاهر گردد از پس چهار ماه، و درمان اين           ستو پاها نيك بياماسد و حالي پديد آيد مانند استسقا و باز حال آب             
صول خورد هر روزي يك قدح قدر چهل دِرمسنگ با سه             آنگاه ماننده باشد به درمان استسقا تا از نخست مااال           

روها قوي چون طبيخ ابهل     اد دِرمسنگ روغن بيدانجير و يك مثقال ياره فيقرا، و حيله آن كند تا حيض فرود آيد به                
 ياد كردم پيش از اين و دنيد كركم بزرگ؟؟ و ترياق             هك دن و خزميان و شافها قوي نهد چنان         و و اقراص و برگ   

غار و زريوند دراز از هر      لا جنطيانا رومي و حب   :  ر و خواند جالينوس بكار دارد نسخت زرين دارو         اد عه كورا زرين  االرب
ها با فلفل و     اب  دارد و سفيد    بآ ذا نخود  غ ت حاجت بكار برد و     قو گبين معجون كند و به     نا يكي برابر بگيرد و به     

م اين چنين زنان بيفتد آنگاه بدان داروها        كش ن كه به  اج  بي دارچيني و مطنجنها و قليهاي با افاويه، و گويند گوشتي         
 .درمان بايد كردن كه كودك افكنند زنان را من اينجا نگويم آن



 268/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }540{) باب خناق الرحم(خناق الرحم درباره :  145 باب
ن را يكي بيماري آيد كه خفه كردند و دمشان كوتاه شود و از سخن گفتن بمانند و چون                                انز 

دند به آخر، و اين علتي باشد مانند به صرع، و فرق آن باشد ميان آنها كه اين زن را عقل بجاي باشد و                         رگ شوه بي
نتواند گفتن و مانند باشد به غشي و مبتاليان به صرع را از دهان كفك برآيد و اين                  ن  خسآن زن را نبود ولكن اين       

ي قلب آنها برآيدي و باز حبه كردند و         وس كنده به علت را كفك نبود و چنان داند كه از ناحيه زهدان چون بخاري               
چون صعب  و اما     يغشي افتدشان، ولكن چون علت صعب نبود چون بهوش بازآيند حكايت نتوانند كرد به تمام                 

541{ي  وس آنها رسيد بود، و سبب اين علت كه ريختن رحم باشد به            باشد آن حكايت نتوانند كرد از آن حال كه به         
 يو م و گنده گردد، و رحم از گند بگريزد كه         حر اند به مب ن از مني كنده باشد يا از خون حيض كه         ر سوي تن، و آ    ب  }

 كه رحم حيوان باشد از قبل حس و حركت آن را، كه حيوان آن                ندتفبوي خوش داند، تا بعضي از پزشكان چنين گ        
 بوي باز داند و حركت كند        حس و حركت باشد و چون رحم را حس و حركت ديدند كه گند از                ار چيز باشد كه وي   

يكي طبيعي آن   :  همي و بگريزد آن را حيوان گفتند، پس جالينوس جواب دادشان و گفت حس دو گونه بود                      
ي وي  وس زي كه آن را ماليم باشد به      يچ ك و آب و حركت كند به      اخ كه ميل كند به آفتاب و به       باشد    كيا را  هك چنان

 حيوان را بود، آن حس و        هك يگر را حس و حركت اراذي باشد چنان        رود و سنگ مغناطيس از اين شمار بود، و د          
 .حركت را ارادي نگويند چه طبيعي گويند و اين را حيواني

ي شوند و باشد كه دوشيزگان را       وش دكي بي وك ي را باشد يا آن زنان را كه به        وش بي  بيشتر اين علت زنان     و 
ند سخنان ياوه گفتن چنان كه      زاغ د آيد و آ   رد ند و ساقهاشان به   افتد، و پيش از آنكه اين بيماري پديد آيد كاهل گرد          

ب كردن و رميدن و باز      تاش  انه گفتن و  شه ديوانگان گويند و رخهاشان سرخ شود و چون علت نزديك ايد آغازند بي            
حال خيره گردند و حس از آنها برود و باز بيافتند چون اصحاب صرع، و باشد كه يك روز و دو روز افتاده بر آن                             

ش خواهند آمدن خوي ايدشان؟؟ از خشندگاه و از زهار   وه هب  }542{بمانند، و باشد كه اندر آن حال بميرند، و چون           
به هوش آيند، و اين علت را نوبت باشد كه به نوبت بيايد و برود و فرق بدان                    ز  و زهدان تري جدا گردد كنده و با       

ن همي باطل گردد و نبض همي ساقط گردد يا            دز و دم ي باشد   وش د و زن بي   يآ توان كردن كه اگر حيض همي      
 حيض  ومانند مردگان گردد كه مردمان پندارند كه مرده است، سبب اين از مني كنده بود، و اگر زن با شوي باشد                       

ن باطل كننده بود، سبب امساك حيض بود، و اين را دو گونه درمان باشد يكي                  دز بسته گشته باشد و نبض و دم       
بوقت نوبت ساقهايش بمالند و به بيني وي پشم سوخته دارند يا بيرزد               .  ت فترت نوبت  قو و ديگر به  ت نوبت   قو به
ميان يا قطران و برگ ودن خشك و سير يا چيزي            خز  اكه گداخته يا گوگرد تا گند گوگرد به بيني وي رود ي            رس به

ه عنبر بيااليد كه بر اين صفت بود، صفت         لياغ ديگر كه گنده باشد و تيز،  باز قĤبله را بگويي تا انگشت خويش را به               
غن بگدازد و همه را     ور مشك و زعفران و الدن و عنبر و عود هندي و كبابه از هر يكي برابر و الدن را به                      :  وي

 }543{الد نيك تا مني زن فرود آيد، و بر زهارش كبه             مب  و قĤبله آن انگشت آلوده را به سر زهدان وي           د،نكجمع  
زعفران دوازده  :  ارش برنهد چون ضماد فلغوريوش، نسخت وي      هز نده به نك ، و باز ضمادهاي نرم    شتآ جامان نهد به  ح

 از هر يكي هشت دِرمسنگ موم مصفا بيست و سه ستير پيه               رت دِرمسنگ مقل و مصطكي و اشق و صبر و ميعه          
د ميعه و مقل و اشق و         اردك دوازده دِرمسنگ زوفا تر اگر بيابي و اگر نه زوفاي خشك سي دِرمسنگ بگداز                   
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غن نĤوردين اندر بگدازد يا با روغن سوسن و هم بزند تا آن داروهاي                  ور مصطكي را بسيكي خوش و موم را به         
 معده را كبد را و طحال را و مثانه را و رحم را همه را                    اه آماسم  هركوفته با وي چون مرهمي گردد، و اين م          
 نوبت گذشت، و اگر بتوانند شوي كنند، و اگر نتوانند آن داروها كه مني               شايسته بود، و اگر زن برگيرد روا باشد چون        

ين آب اندر    ا هب ياد كردم كه هرچه مني را كم كند حيض را كم كند نيز، و دايم                     هك را كم كنند بكار دارد چنان      
قنطوريون، اين  ملك و مرزنگوش و ايرسا و        لا سنبل و سليخه و بوي مادران و بابونه و اكليل          :  نشيند نيز، صفت او   

داروها را بجوشاند و به اين آب اندر نشيند و تا به اين آب اندر باشد بر سر روغن گل و سركه و گالب برنهد و                               
 گردد، و باز غذا بسيار نخورد، و اگر شكم سخت باشد تنقيه هاي نرم                ويق  اندكي خزمكيان با آنها يار كند تا دِماغ        

صه از پس يك هفته و آنگاه دحمرثا        اخ زرگ بكار دارد چندباره تيادريطوس به     كند و شكم فرود آورد، و باز يارهاي ب        
د وي  ابير  ت  تخم پنج انگشت و اگر پنج انگشت        بآ  سداب يا به   بآ ك مثقال باشد به   ي  }544{بكار دارد، شربت    

بيدانجير بكشد بهتر، و معجون سكنجبين شايسته باشد نيز بخورد يك مثقال با آب انيسون و قرنفل و اگر روغن                      
بخورند با آب طبيخ تخم كرفس و بيخ وي و رازيانه و ادخير و بوي مادران و سنبل و انسيون و مصطكي و حلبه و                          

 از وي پنج ستير با سه دِرمسنگ روغن بيدانجير، و           تيبريرد ش گب انجير و حسك اين همه را بجوشاند و آن آب وي          
گ خزميان با شراب كهن     نس رمسنگ جاورشير و دو دانگ    يد كه نيك منفعت كند اگر يك دِ        وگ بسرسرابيون همي 

 .ت نوبتقو قوي بخورد به
رحم از امساك حيض آمده باشد باسليق بگشايد و از پس اين به يك هفته رگ صافن                  لا اگر سبب خناق    و 

خ افتيمون  بگشايد و بر ران كبة حجامان نهد و آن داروها كه حيض فرود آرند به كار دارد و آن غذاها نيز و مطبو                        
ت نوبت بيماري درمان هر دو گونه يكي باشد از چيزهاي كنده بويانيدن             قو بخورد و معجون دحمرثابكار دارد، باز به      

صه بفم؟؟ رحم چنان كه من ياد كردم و ضماد              خا  نم رسانيد حر ار برماليدن و به    هز ي به وب و چيزهاي خوش   
 .فلغوريوش را نيك خاصيت است به اين باب

بيماري زن آبستن را باشد همه درمان ها بشايد كردن مگر رگ زدن و دارو مسهل خوردن، و                   اگر اين     و 
آن را     هي بر سر زهدان بمالد چون روغن بان و روغن نĤوردين و روغن سوسن آزاد ك                    وب دايم روغنهاي خوش  

ربه درمان  ف  }545{و  اج زن تا اگر مرطوبه باشد و نرم اندام            زم سوسن سفيد گويند و بجمله ببايد نگاه كردن به         
اج باشد و الغر و سخت پوست و صلب اندام و سمرا درمان آن              زم  روي، و اگر گرم    رت ضعيف كني و به داروهاي نرم     

م باد بسيار افتد درمان ماليخوليا       كش  بكار دارد، و اگر كند بير؟؟ باشد و سودايي و به             رت قوي كند و داروهاي قوي    
باز اگر  .  ع درمان صرع كني از پس نوبت      رص  اگر جوان باشد و ماننده باشد به       پس.  مراقي كني و جهد بتطفيت كني     

 ياد كردم، و اين     هك اس گرم يابد تا درمان آندر خور آن علت كني چنان            مآ به اين علت اندر رحم تشنج افتد يا به         
 و يا پيه اردك هر      گيرد پيه ماكيان سه وقيه و پيه مرغابي       ب:  }ت شافه فص{نيك سود دارد و لطيف است،       ز  ينشافه  

كدام باشد هشت وقيه موم مصفا هشت وقيه زعفران و سنبل و حماما و مصطكي از هر يكي سه وقيه، اگر تو                           
 و با روغن جمع كند و مرهم كند و          زدادخواهي بدل وقيه كني همان باشد، بكوبد و ببيزد داروها را و اين پيها را بگ               

دان خويش برگيرد آن پشم را، و بس كنم از اين            هز  براندايد و زن به    يو هآنگاه شافه كند از پشم و اين داروها را ب          
 .باب و به باب عقيم روم و آنچه واجب آيد ياد كنم
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 }545{) لمراه العقيمه ايف(عقيمه و درمان آن درباره :  146 باب
 حال زن، بگويد تا     يم زن نازاينده باشد و باشد كه اين عيب زن را باشد كه مرد را باشد و نگاه كنند به                    قع 

ان زن بيايد   هد ه خويشتن برگيرد و بامداد ببويد اگر بوي سير يا بوي انگزد به             ب  }546{  بش سير يا انگزد به     ي دانه
گر نيايد سبب از زن بود، و ديگر كه مني هر دو را بگيرند و به آب برافكنند تا آن كه باال آب                        اسبب از مرد باشد و      

كه مني وي برآمده باشد زير آب، و باشد كه مردي را از يكي زن فرزند نيايد و از ديگر                    بايستد سبب از آنكسي باشد      
 فرزند نيايد باز چون مخالف شوند آنجا        بدبيايد و سبب مزاج مني آنها باشد كه اگر هر دو به يك مزاج آيد از اَمزَجه                  
 كه يا گرم مفرط باشد يا سرد        ما  ياد كرده  اعتدال پديد آيد و فرزند آيد، و باشد كه سبب از مزاج رحم باشد چنان كه               

 .مفرط اينجا تكرار كردن فايده نبود، ديگر سخن گويم
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  }546{) في حيله المراه ان ال تحبل(حيله المراه ان التحبل درباره :  147 باب
له زن آن باشد كه چون از جماع فارغ شد وي دو گونه خويش را بزمي برزند تا مني مرد از وي فرود                         يح 

 يا آيد، يا انگشت اندر كند و جهد كند و مني را بيرون آورد، يا سر زهدان را استوار كند بركو يا بمازو و رشته                              
 قضيب خويش زهره اندر كشد و بربندد استوار چون مني            رس بمازو تا بتواند بيرون كشيدن، يا مرد به        ه باشد   تسبرب

ز پس  ا  }547{زال نكند و از بيرون زهدان ريزد مني را، يا زن             م، يا جهد كند و ان     حر ره اندر افتد نه به    هز بيايد به 
 آن نمك بگدازد و مني را تباه كند،         ات{به ديوار برنهد    و    ديشتن و پاي بردآور   وخ جماع لختي نمك اندراني برگيرد به     

پيش از جماع   واب بود، و اگر     ص  }به ديوار برنهد    و    با نمك به خويشتن فرو ريزد و پاي بردآورد          وا و اگر زهره كه   
 ران تركند و آنگاه   طق يشتن برگيرد يا از پس جماع همان باشد، يا مرد قضيب خويش به              وخ قطران و آب سداب به    

ع كند، يا زن از پس جماع بخور كند بقمعي كه بر آتش نهد و بر آتش نهاده باشد برسغنده و مر و صغبين و باز                          ماج
 .، اين همه آن است كه مراد وي بجاي آيدغذاهاي تُند دارد چون سداب و سبندان تر و خشك
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 }547{) في سقوط الجنين(سقط جنين درباره :  148 باب
ن كه فكانه كنند به ماههاي نخستين باشد يعني اول و ثاني و ثالث، و سبب آن باشد كه بادي اندر                         انز 

 سفيد بريان كرده كه با ابهل       زهدان وي افتد، درمان آن مااالصول باشد با روغن بيدانجير و حب صغبين و سبندان              
ينيا به آب رازيانه و تخم كرفس بخورد، و نانخواه و زرنباد            كزس  و تخم كرفس و سيكي كهن و دحمرثا بكار دارد، و          

و درونَه كه بياميزد با شكر و بخورد، و بخورها كند گرم چون عود خام و مشك و عنبر، و تنقيه هايي كند گرم و                            
غار نيك سود دارد و گوارش خزميان         لا بح  }548{ به باب عسرالحبل اندر، و گوارش         ياد كردم  هك شافها چنان 

ه چهارم و پنج و ششم افتد سبب بسياري رطوبت باشد كه اندر رحم گرد آيد و كودك                   ام و اگر كودك به   .  نيچن هم
 وي ببرد و روغن      بگيرد يكي حنظله و سر     :  صفت او .  م بكند حر را بلغزاند، درمان آن تنقيه هاي گرم باشد كه به          

ر و دوبار بجوشد و باز صافي كند و آن          اب ش برنهد تا يك   تآ ير اندر گيرد و به    مخ  فرو كند تا برگردد و به      يو سوسن به 
غن بلسان كه با شحم حنظل بجوشاند هم صواب آيد ولكن بايد تا شحم                  ور م فرو ريزد و اگر به      حر روغن را به  

 بيم ضررها بود، و هرچند اين درمان صواب باشد آن شافها به باشد كه                حنظل بسيار نبود چرا كه بس درشت آيد و        
ن بسنده بود، و اگر بماههاي آخر باشد يعني هفتم و هشتم و نوهم سبب هم رطوبت رحم                   آ و  ياد كردم پيش از اين    

 .باشد و درمان آن همان باشد كه ياد كردم به باب عسرالوالده
ت زادن بگرمابه اندر آيد و به آب گرم اندر نشيند، اگر گرمابه نيابد               اين را نيك سود دارد كه پيش از وق          و 

ت و زهار، و باز چون وقت زادن آيد          شپ د و روغن بنفشه و روغن خيري بمالد دايم به          اشببمقدار يك ماه بر همين      
پاها، و قĤبله را    يرون كند ب  ب  }549{زم و   يخ جد چرا كه پاها دراز كند و چنان داند كه بپاي مي            نر بسيار بخسبد و نه   

د و سر زهدان را چرب به        كنن  بگويد تا بن زن را بدست استوار بگيرد تا كودك سوي بن يعني سوي مقعد ميل                  
دان فرو ريزد، باز اگر مشيمه نكفد قĤبله با انگشت و           هز غن سوسن و يا روغن بان و لعاب كتان و لعاب اسبغول به            ور 

خردك بكفاند، باز اگر كودك دست يا پاي بيرون كند يا بميرد جهد كند تا                ي كĤورد   كي ناخن بكفاند و اگر نتواند به     
ي بازرود و باز ديگر بار بيرون آيد، و اگر چنان باشد كه باز نرود آنگاه حيله آن كند                  اج دك به كو  ازن را نكوسار كند ت    

ي كه قلم را بود، قĤبله آن را به         تا آن كودك مرده را پاره پاره كند و بيرون آورد، و آلتي باشد آن كار را چون كĤورد                   
آب حلبه و خرما      هبند و بيرون آورد، بايد تا اقراص         ك هارپ دك اندر فكند و بدان پاره     وك ميان انگشت اندر گيرد و به     

ه خورد تا قوي گردد و چند دانگ سنگي غاليه عنبري يا مشكي بخورد چند               بآ بخورد چند بار اگر ضعيف شود گوشت      
 و   ياد كردم و بيرزد و جاورشير، و عطسه آورد بكندش سوده كببيني اندر دمد؟؟،              هك  كند بقمع چنان   بار، و آنگاه بخور   

گر از بيرزد و جاورشير چند مثقالي بخورد با ده دِرمسنگ سداب نيك آيد و روا باشد و من بسيار آزمودم كه بخور                         ا
.                                                  نچه اندر خور اين باب بودشيمه بفكند، اينك ياد كردم آم وكردم از سنب خر و چشم ماهي شور 
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 }550{) في نزول الرحم(نزول الرحم درباره :  149 باب
و  رحم فرود آيد زن را نيك سود دارد آن را اندر نشستن به آبي كه پخته بوند اندر وي مورد و سعد                         نوچ 

 بپراكند و بدست باز برد زهدان را، بگيرد كندر و مازو و گُلنار و                 يو نارسفال، و چون از آن بيرون آيد اين دارو به          
سنگ سرمه و قاقيا و زاج سفيد از همه برابر بسايد و بر پراكند، و اگر شافه كند حيض را بازدارد، و اگر همين درمان                  

و اين قدر   ،  دوت صواب آيد، و سبب اين بيماري تري و رطوبات رحم ب            ي را كنند كه بن وي بيرون آيد بغاي         سك آن
 .كه گفتن اينجا بسنده باشد زيرا كه سبب گفتم و روي كار باز نمودم
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 }550{) باب الفتق(فتق و انواع آن درباره :  150 باب
ه مي شود را   ناميد)  صفاق(يكي بر پوست شكم كه طي آن غشائي كه پريتون           :   به سه جاي بروز نمايد     قتف 

 پديد آيد از اول چند بادامي باز چند كوزي گردد باز چند                يا  شكاف اندر آيد و يكي غنده       اندببِدرد و پيه امعاء      
 بيضه   شند گاه چند بادامي پديد آيد و باز چند خيار بادرنگي گردد، و سديگر به                 خب}551{حنظلي گردد، و ديگر      

يقت، و نشان اين آن باشد      قح يقت و آن پيشين فتق باشد به      قح ه فتق نبود به   باشد كه آن را غر خوانند، و اين دو گون         
لمس كردن،، و درمان     كه چون ستان بخسبد مرغنده برود و بهمان جاي كه مرغنده باشد شكاف پديد باشد و به                    

اروي آن آن باشد كه پوست شكم بكافند آن شكاف پديد آيد آنگاه آن شكاف را بدوزند و باز آن جراحت را د                            
ي را شكم بكافنيده بوند ببايد دوختن، و از بهر دشواري را              كس  هگوشت برآرنده برنهند، و اين بقياس آن باشد ك          

كسي نكرده است، و اگر اين نكند باري حيله آن كند تا بيشتر نگردد دانكه بسيار نخورد و هيچ حبوباتي و چيز باد                         
ون چو شراب و آب بسيار نخورد و شكم بر هيچ كار نكند و                انگيز نخورد و دايم بر شكم يكي دستار بسته دارد             

اب برنخيزد زيرا كه بدرنگ برخيزد و دست بر فتق نهاده            تش بركند شكم ستان نخسبد و اگر برخيزد از نشستگي به          
دارد و سخت بفشĤورد تا بيرون نيايد و اگر بند كند آن بند چون كوي نكند زيرا كه آن بتركند بند چهار سو كند                            

مالط از هر يكي برابر بكوبد و باب برگ سرو تر           لا صمغو    وصبر و كندر  :  ن بالش و باز اين ضماد برنهد، صفت او        چو
جوزالسرو و سعد و مرزنگوش خشك و       :  صفت ضمادي ديگر  .  كند و بر آنجا بربندد و ستان بخسبد تا خشك شود           

دد، و  نب اب و بر  رش ه، اين صمغها را بگشايد به      كندرو از هر يكي يك بهره صمغ عربي نيم بهر          و  }552{مازو و قاقيا    
ته را و كندرو و     شگ سرو و برگ سرو نيك باشد و تجفيف اندامهاي تر          لا ن ضمادها از اين داروها باشد جوز       اي  نقانو

وي، و باشد كه   ب  }راينديو{سريشم ماهي و پوست انار و گلنار و مازوي خام و تتري و آن بيخ كبوست كران پوست                   
گوش و زفت و زيره، و باشد كه داروها آميزند          زنرمروهاي قابض داروهاي ديگر آميزند كه باد را براند چون           با اين دا  

غار بكار دارد و گوارش زيره و دحمرثا و سكزينيا، و نبايد كه             لا كه آماسها را نرم كنند چون مقل و موم و معجون حب           
ان دبرن نيايد و به آب گرم اندر ننشيند و ندود و برنجهد و از               جماع كند مگر استوار كرده باشد فتق را، و بگرمابه اندر          

 .بشتاب فرود نيايد و بار گران برنگيرد و چيزي را از زمي برنگيرد و عيو و بانگ نكند
 يو ه بود، فتق نبود چرا كه فراخ شدن آن جاي باشد و آن سوراخ كه معاليق بيضه به                 اگ باز اگر بر خشنده     و 

لد آن مرغنده را تا برآيد و باز        ماصه ضماد الفتق ب   اخ ين همان درمان ها باشد كه ياد كردم و به         فرود آيد، و درمان ا    
 .فتق برنهدلا ضماد

باز اگر فرو كه درد و پوست بيضه فراخ شود، اكنون اينجا امعا فرود آمده باشد يا باد يا آب يا آماس بود،                         و 
ي رگن بخواباني و پاها برگيري و بجنباني و بيضه بمالي و بن           فتق نبود و فرق بدان تواني كردن كه اين كس را ستا           

كه بر رفت و اين آماس كم گشت، اگر كم گشت فتق باشد و اگر نگشت و بهمان حال باشد آن آماس بود، و باد                           
بدست سبك باشد و آب گران باشد و چون بجنباني باد از آب پديد آيد و پوست بيضه تر باشد و چون باز گردد اگر                          

ود و امعا دشوارتر رود، و باشد كه پيه فرود آمده           را باشد بانگ كند اندكي و اگر باد باشد بانگ كند بسيار و آسان               امع
باشد و اين نيز دشوار باشد نرود، و درمان اين هر سه گونه آن باشد كه حيله كنند تا بر رود و به آب گرم اندر                                

فتق بكار دارد، و اگر آب باشد ببايد گشادن تا آب بيرون آيدو              لا دنشانند و بمالند تا بر رود چون بر رفت آنگاه ضما           
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 فرود آمده باشد داغ كنند كه اگر نكنند ديگر باره فرود آيد و اگر آب بسيار باشد به                     يو آن جاي را كه آب به       آنگاه
ردم، باز اگر آماس    ب استسقا ياد ك   اب دو روز برگيرد تا غشي نيفتد اگر بسيار نبود آن ضمادها بكار دارد كه من به                  

ت وي آن باشد كه سوزان باشد و رنگ سرخ باشد و با               مباشد اين آماس يا گرم باشد يا سرد، اگر گرم باشد عال             
ضربان بود، و درمان آن خون برگرفتن باشد از باسليق بدان دست كه آماس سوي وي است اگر از هر دو دست                         

ا بود، و باز برنهد بر وي از نخست آب انگور كرك و گشنيز               گيرد از يك دست امروز و از ديگر دست ديگر روز رو            
 حضض و گِل اَرمني و بوش دربندي، و باز از پس وي ضماد كني از آورد باقال و آورد كشك و                            و  }554{تر  

خطمي و اسبغول و سركه و روغن گل، اگر اندكي صالبت گيرد آنگاه ضماد كني از بابونه و تخم كتانو حلبه و پيه                        
 .نيكاد فلغوريوش درمان مض بسنده نبود مقل و اشق يار كني و اگر به اين به نشود آنگاه بهبط، اگر 

گ روغن ياسمن و خزميان درمان كني هم بر وي مالي و             نر ز اگر فتق كودكان را باشد و سفيد باشد به         اب 
 باشد بصبر و كندرو و      اب بگشايي و ضماد كني بسنده بود، پس اگر بزرگ          رش ه فرو كني،  اگر مقل را به        رن هم به 
 .مالط و آب سرو درمان كنندشلا صمغ
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 }554{) ي وجع المفاصلف (درد المفاصلدرباره :  151 باب
ج دشوار، و درمان    الع نسا بيماريهااند به  لا ه باش كه اين بيماريها يعني اَوجاع المفاصِل و نقرس و عرق            اگآ 

و بسيار   باشد    بري باشد يعني امتال و سبب امتال بسيار خوردن         آن نتوان كردن تا سبب نداني، و سبب اين بيماريها         
صه سپس از  غذا كه آن  غذا پيشين ناگواريده باشد و ديگر  غذا خورده آيد و ورزش ناكردن و                       اخ شراب خوردن به  

ع ام و ج  }555{رنجي نرسد و سببي كه آن مايه را از آنجا كم كند اِالّ راحت و خواب و لهو نشاط شراب خوردن                        
  غذا و شراب و اگر حركتي كند نه به ناشتا كند و نه به وقت                 رييسكردن بر بري  غذا و بگرمابه رفتن و بر بري و             

ع ضعيف  بط ر خورد و بنا وقت كند، و با همين كبد قوي باشد و مفاصل ضعيف با آنكه مفاصل خود به                    يس وي چه به  
وفي است از بهر آنكه غضروفي جوهر اگر نبودندي           هر غضر وج حركه است و مفاصل به     لا آمده است بدانكه دايم   

ع واجب آمده است كه رطوبات رقيق تفه          بط دي از بهر دوام حركت را، از بهر اين آن را حركت دايم به                تنخوبس
اصل آمدي و آنجا بايستادي تا مفاصل حركت نتوانستي كردن، و صورت مانده كشتن سيري شدن اين                        فم به

 سبب آن كه به جوهر      ازن رطوبات، اكنون چون بطبع مفاصل بقوت طبيعي ضعيف باشد           رطوبات باشد يا نقصان اي    
غضروفي بود، و از بهر آن همي گويم كه غضروفي است چرا كه بر روي هر پيوندي اگر فلكه است يا مقعر جسمي                       

ره غضروف باشد و    اب دان مزيدن و بر سر و پاي هر استخواني پهلو يك          ند غضروفي  باشد سفيد كه بتوان ديدن و به        
 آيد نيز بخلقت و از پدران       رت  چنين باشد بطبع و باشد كه ضعيف       ينا  اين چيز ظاهر است، اكنون چون حال مفاصل       

 }556{اصل رطوباتي   فم مفاصل بيايد، و به   لا نيز به توارث بيايد و چون با همين اسباب ديگر گرد آيد ناچار اوجاع               
فاصل را بتنجاند و تمدد كند، و درد كردن مفاصل به اين سبب باشد از بهر                 يد نه رقيق چه غليظ و اين رطوبات م        آ

تصال آورد، و باشد كه با خلط غليظ خام اندكي صفرا يار گردد، و باشد كه خوني باشد خام و                        الا آنكه تمدد تفرق  
مي خام لزج غليظ خالي     ار، و هيچ نوع از آن خلط بلغَ       رق آماس دارد رنگين و با سوزش بسيار باشد و با درد بسيار بي            

و فرق بدان تواني كردن كه بلغَمي است يا صفراوي يا دموي            ،  تسنه باشد و دير ماندن اين بيماري را سبب اين ا           
كه از اسباب گذشته آگاه كردي تا چه غذا خورده است و چگونه بوده است و دست برنهي تا سوزش همي دارد يا                         

لمس كردن،   مي دارد يا نه، اگر سفيد رنگ باشد و آماس بسيار نبود و به                گ سرخ هست يا نه و آماس ه       نر نه و به  
گ سرخ باشد و صلب باشد و آماس        نر لمس كردن، گرم باشد و به      ين اكنون بلغَمي بود، و اگر بدست به         اسرد باشد   

اشد چون به رنگ    بسيار باشد اين دموي بود، و اگر سوزش بسيار باشد و آماس نبود يا اندكي باشد اين صفراوي ب                    
 و اما نقرس تحليل نپذيرد و        د،وبمفاصل است اِالّ آنكه بر پيوند بايها         لا سرخ نبود، و نقرس هم از جمله اين اوجاع         

ريم نكند و سخت گردد و انگشتان پاي را و پيوند را از جاي ببرد و پاي را حركت زانو ببرد و حركت كعب ببرد، و                            
ي بود، و انگشتان بر جاي خويش بوند و          اج عراض تواني دانستن، اگر حركت به     آساني و دشواري اين علت بدين اَ      

باز اگر حركت رفته باشد و انگشتان كج گشته بوند و آماس صلب باشد               .  ر بود  ت لهآماس اندكي باشد درمان آن س     
كردم، پس  ين اَعراض بر دست افتد كه ياد         مه}557{يموگ درمان نبودش و اگر باشد نيز دشوار بود، و من همي            

 .پديد آمد كه نقرس هم بر دست افتد و هم بر پاي و من ترا ياد كنم يك به يك
صل برابر اسباب باشد و چون سبب وي از امتال آمده باشد درمان آن استفراغ بود،                فاملا انكه درمان اوجاع  دب 

 .دمة كتاب گفته بودمقم بايد تا اين استفراغ برابر آن خلط غالب باشد و من نشان خلط غالب را گفتم و به
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اگر م  دار وجه المفاصل دموي باشد از اول فصد بايد كردن از باليق و خون بسيار بايد برگرفتن و دم                      گا 
سوي راست باشد بدست راست بربايد گرفت و اگر سوي چپ باشد بدست چپ، باز داروي خورد كه صفرا و بلغَم                        

ر كرك و نرسك و آب گشنيز تر كرده باشد و سركه و گالب، و                بياورد، و باز ضمادهاي خنك برنهد كه از آب انگو         
گل برنهد، اگر تابستان باشد سرد كرده         باز چون گرمي كمتر شود اسبغول و آورد كشك  سركه و خطمي و روغن               

م، برنهد و اگر زمستان باشد گرم كرده و اگر بهارگاه و تيرماه باشد فاتر برنهد، و من اين حبها و اين ضمادها ياد كن                        
باز چون گرمي تمام شد ضمادهاي محلل برنهد، و اگر ورم صلب گردد گاه ضمادها ملين برنهد و گاه محلل، و اگر                       

يرون بايد  ب  }558{ره و سفال باره از وي        اب نرم گردد اين ورم نقرس ببايد كافنيدن؟؟ و آن چيهاي صلب سنگ             
 ورم به مفاصل باشد نبايد كافنيدن چه هيچ به نشود، و             كردنو باز درمان بايد كردن تا گوشت برآورد، و بدانكه اگر           

اصل شده را بيرون آورد به        ح يطببايد دانست كه استفراغ قوي بايد كردن و استفراغ دو گونه باشد يكي كه خل                 
داروي كه بوي مخصوص باشد از جهت اسهال يا از جهت قي يا از جهت نشتر كه خون بيرون آري، و ديگر                            

بد بگرسنگي از تن كم شود و حذر كردن از آن اسباب كه ديگر باره ماية بد                    ي ذر كردن تا مايه   سنه بودن و ح   رگ به
كرد آورد و مولد اين اَخالط باشد خواهي  غذا گير و خواهي شراب و خواهي بطالت و خواهي كمي ورزش و گرمابه                       

روهاي قابض  اد واد بد نپذيرد و آن به     و جماع و آنچه بدين ماند، و باز مفاصل خود را قوي گردانيدن تا اين چنين م                 
د، و باشد كه    بو  ا صرع ر  هك بايد كردن و اين پيش از نوبت بيماري بايد كردن، و اين بيماري را نوبت باشد هم چنان                 

اصل افتاده باشد بهمان نوبت كه خون       فم اين كس را خون رفته باشد از مقعد و اكنون باز استاده باشد و آن خون به                
مفاصل دموي آورد، و نيك تعاهد بايد كردن و پيش از نوبت استفراغ قوي بايد كردن و از آن                     لا جعآمدي اكنون و  

كه سبب گردد مرگ مفاجا و تنگي نفس و سرسام و فالج و سكته را،               د  يااسباب و آن اغذيه حذر بايد كردن و اِالّ نب         
نفس بود، و عالمت فالج     لا مت ربو ضيق  و نشان مرگ مفاجاخفقان باشد آنگاه كميل سوي قلب كند اين خلط، و عال             

راني سر و حالي مانندة سبات، و       گ  }559{تيره كشتن حواس و استرخا يك شق، و نشان سكته تيرگي حواس و                
رم تب و صداع و نشان سرسام سرد تب بلغَمي و نبض موجي و صداعي ضعيف، چون اين عالمات                     گ نشان سرسام 

ب و استفراغ كن برابر همان بيماري و بدان كه سكته و فالج و سرسام سرد و                  ديدي و نوبت تاخير كرده باشد بشتا      
 خون باشد و سرسام     از  امفاصل بود، و خناق و غشي و خفقان و مرگ مفاج          لا تنگي نفس از بلغَم باشد و بعقب اوجاع       

 .گرم هم از خون باشد و از پس اَوجاع المفاصِل دموي آيد
اوي باشد از اول استفراغ بايد كردن بهليله زرد و شاهتره و خرماهندي و                   مفاصل صفر لا ز اگر اوجاع  اب 

ليله و   ه نزترنجبين و خيارشنبر و تربد و ياره فيقرا و سقمونيا، و اگر سخت گرم باشد يارة فيقرا بدهي و تربد و                        
دار طاقت بيمار و اگر     قم سقمونيا بيفزايي چنان كه هليله بيست دِرمسنگ كني و سقمونيا دانگ نيم تا دو دانگ به                 

دِرمسنگ نيك آيد و چند بار اسهال كني و باز بطليهاي قوي مطفي درمان                اندكي صبر و سقوطري باشد چند نيم        
 . من اين مسهالت و اطليعه به آخر باب ياد كنموكني و اگر اندكي افيون درافزايي بدين طليها روا باشد 

روهاي قوي و من آن ياد كنم به آخر          اد ز اول قي فرمايد قوي به      مفاصل بلغَمي باشد ا   لا اگر اين اوجاع    و 
باب، و باز حبها قوي بايد چون حب شيطرج و حب ماهيز هره و حب صغبين و حب سورنجان بزرگ، باز بطالهاي                       

 .اگر صلب باشد گاه محلل كند و گاه ملين تا به شود و اين داروها ياد كنمو  ، درمان كند}560{محلل 
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صبر و هليله زرد از هر يكي يك دِرمسنگ          :   كه بشايد اوجاع مفاصل دموي را از پس فصد          ت حبي فص 
سقمونيا دانكنيم سورنجان سفيد يك دِرمسنگ سقمونيا دانكنيم تخم كرفس دانكي اين همه را جمع كند يك                      

 .ودبشربت 
گ سقمونيا دانكنيم   صبر يك دِرمسنگ سورنجان سفيد يك دِرمسن      :  يگر تصنيف استاد من   دت حبي   فص 

 .تخم كرفس دانكي بكوبد و حب كند يك شربت بود
صبر چهار دانگ هليله زرد چهار دانگ سورنجان سفيد چهار دانگ             :  حقسان ب يگر تصنيف حنين  دي  بح 

وستر دارم و تصنيف من است از قبل آنكه سورنجان بسيار نيست آنجا              د نياين همه يك شربت بود، و من آن پيش        
ار نيست آنجا سورنجان را غايلتيست بزرگ، معده را ضعيف كند و اشتها ببرد و اگر سياه باشد قاتل                     سورنجان بسي 

 .بود
سورنجان سفيد و تربد از هر يكي يك دِرمسنگ صبر چهار                 :  ت حب سورنجان بسرسرابيون    فص 
    .بكوبد و حب بندد شربتي دو دِرمسنگ تا دو نيم و اين حبي نيكوست دِرمسنگ
ياره فيقرا و تربد از هر يكي يك دِرمسنگ         :  مفاصل را چون سخت گرم نبود     لا حبي كه بشايد اوجاع   ت  فص 

گ و نيم مقل نيم دِرمسنگ       نس بوزيدان و سورنجان و ماهيزهره از هر يكي نيم دِرمسنگ هليله زرد چهار دانگ                
هندي نيم دِرمسنگ و نيم       هندي دو دانگسنگ صغبين و تخم كرفس از هر يكي نيم دِرمسنگ جترة                     مكن

 برگ كلم خام شربتي     بآ گ سعتر و زنجبيل از هر يكي ربع مثقال، اين همه را جمع كند و حب بندد به                    نس دانگ
 .دِرمسنگ سه

زمني گويند، بشايد مبتاليان به نقرس را كه صعب          لا ت حبي قوي تصنيف استاد، و اين حب را مقيم          فص 
بوزيدان و سورنجان و    :  ا و سخت قوي است اِالّ آنكه تركيب راست است بلغَمي را             مفاصل بلغَمي ر  لا باشد و اوجاع  

گ قنطوريون باريك نيم دِرمسنگ فربيون دانكنيم        نس دِرمسنگ شحم حنظل دو دانگ      ماهيز هره از هر يكي نيم      
گ نس نكنيم مقل دو دانگ   يان و جاورشير و انگزد و بيرزد از هر يكي دا          زمخ  سقمونيا دانكي ياره فيقرا يك دِرمسنگ     

گي حب كند، اين همه يك شربت باشد مرد قوي را و ضعيف             نس زنجبيل و سبندان و جتره و فلفل از هر يكي دانگ          
 .بترش بت و ميانه را دورش را سه

ر نوبت باشد و هم     خآ  چون به  يداشمفاصل گرم را    لا تحبي كه جامع النفع باشد و معتدل كه هم اوجاع          فص 
 من قدر بيست سال جز اين حب ندادم مبتاليان به اَوجاع المفاِصل را،             و  }562{ سرد را و نقرس را،       مفاصللا اوجاع

ياره فيقرا يك دِرمسنگ تربد پاك نيم دِرمسنگ سورنجان دو              :  و تركيب من و آزموده من است اعتماد كن           
و دانگ تا نيم دِرمسنگ، اگر درد        ز هر يكي دانكنيم سنگ صغبين از د        اگ بوزيدان و ماهيزهره و جتره        نس دانگ

سخت باشد سورنجان نيم دِرمسنگ بايد انيسون دانگنيم نمك هندي دانكنيم شحم حنظل و قنطوريون از هر يكي                 
 .گ، و اگر ضعيف باشد دانگ و نيم سقمونيا، اين همه را بكوبد و ببيزد و حب كند يك شربت بودنس دو دانگ

باشد كه مرد جوان باشد و معده و كبد وي قوي باشد و قوي حيواني و                  كه شرط دارو خوردن آن       اند ب و 
نفساني و طبيعي ضعيف نبود و فصل سال بهار باشد يا تيرماه، و با اين همه مسهل را نيز بنگري تا كدام بايد دادن،                    

 چون همه   كدام دشوارتر باشد و   و    ن بودش يا قي كرد    رت و بدان داني كه بررسي كوي عادت چه دارد مسهل آسان           
 دارو ضعيف بيايي و آنكه      ود  دارو قوي يابي به    كي كه به ”روهاي ضعيف، و آ   اد موافق آيد بكارها قوي پيش روي و به       
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از يك شربت قوي جويي از دو شربت ضعيف بيابي يا به چند شربت، ولكن بدان داروهاي قوي زود فرج يابي و به                        
كو بايد كردن هم پيش از دارو و هم از پس و شهر نيز معتل بايد                 و باز نيز پرهيز ني    ،  اين داروهاي ضعيف دير يابي    

ين داروها بسياراند   نچ اد كردن و هم   ي  }563{ن هوا، و از اين قانون بسيار است و من همه اينجا نتوانم                  وچ هم
و غاريقون و   فربيون و سقمونيا    و    نشحم حنظل و قنطوريو   :  دنا ر، و اما داروها قوي    اد نتوانم گفتن تو اين مقدار نگاه     

ند و باز   رت باز ماهيزهره و جتره و بوزيدان و سورنجان و صبر و هليله زرد و مقل و صغبين، اين چند چيز اخر ضعيف                      
 .جاورشير و خزميان و اشق و حلتيت ميانه اند، تو به اين قانون كار كن تا غلط نيفتدت

ي و صندل سرخ و آب كسني و گل سرخ          بوش دربند :  رام  رگت طلي سرد كه به شايد اَوجاع المفاصِل        فص 
مطحون و پوپل و شافة ماميثا و بيخ لفاح و گالب و آب گشنيز تر و آب اگور كرك و گِل اَرمني و سفيده ارزير از                            

 .همه مقدار برابر بكوبد و به اين آبها تر كند و طلي كند موافق آيد و نافع
: ر رسيده باشد و كم شده      خا گرم را چون به   فاصل  ما جاعاو  وت ضمادي ديگر كه به شايد نقرس را           فص 

لعاب حلبه و لعاب تخم كتان و لعاب اسبغول و باز برگيرد تخم كتان كوفته و تخم حلبه كوفته و روغن بابونه اين                         
 .همه را جمع كند و طلي كند

 از همه   بر و قاقيا   ص و   و خزميان  رت ميعه:  مفاصل سرد را  لا ت ضمادي كه به شايد نقرس سرد را و اوجاع         فص 
  }564{. د و تركند باب كلم خام و طلي كندنك برابر، اين همه را جمع

حلبه و  :  يدنقرس صعب را  اش ت ضمادي محلل كه آماس صعب را و آماس چون سنگ را نرم كند و به               فص 
همه را  را بكوبد و    ن  ارغن سوسن بگشايداعني مقل را و اشق را، و آن ديگ          ور بادام تلخ و اشق و مقل، اين همه را به         

 .جمع كند و ضماد كند
موم مصفا يا موم زرد صافي و روغن سوسن و پيه              :  نك ضماد محلل و آسان، صفت ضمادي ملين         يا 

. ماكيان و پيه اردك و مغز استخوان گاو و لعاب تخم كتان از همه برابر جمع كند و برنهد صالبت را تا نرم گردد                          
ري و اكنون ياد كردم ديگر ضمادها به هر         اد م تا قانون بداني و نگاه      ياد كرد  كه  ناينك به اين گونه درمان بايد كرد      
 .ج كردنالع وقتي تا تو اندر اين توانگر باشي به

دِرمسنگ و بوبل پنج      نرسك ده :  مفاصل گرم را   لا ت ضمادي كه به شايد نقرص گرم را و اوجاع             فص 
بابونه سه دِرمسنگ شافه ماميثا دو دِرمسنگ           ملك پنج دِرمسنگ صندل سرخ پنج دِرمسنگ        لا دِرمسنگ اكليل 

زعفران دو دِرمسنگ اين همه را بكوبد و جمع كند به آب گشنيز تر و باز يك دِرمسنگ موم مصفا بيست و پنج                          
د و  نك پنج دِرمسنگ موم بگدازد و با روغن بنهد تا سرد شود، آنگاه آن داروها با آن جمع                   و دِرمسنگ روغن گل سي   

دك سركه و آب با برگ دهد تا ضمادي گردد و برنهد اين ضماد،                نا  بكوبد و جمع كند، و باز اندك        ندستة هاو به  
 }565{. اين ميانه است و محلل است و مطفي و ملين

ست و  وپ رسك بي ن:  }تهفص{مفاصل دموي را و اين آن است،          لا يد اوجاع اش ادي ديگر است كه به     مض 
دِرمسنگ شياف ماميثا پنج دِرمسنگ اقاقيا دو        از هر يكي ده   خ باشد   ن پيشين سر  ملك و نرسك با پوست آ     لا اكليل

 .دِرمسنگ زعفران سه دِرمسنگ، اين همه را بكوبد و ببيزد و تر كند به آب گشنيز و روغن گل و ضمادي كند
ني سيكي  بگير پوست انار پخته به سركه يا به شرابي قابض يع             :  نك ضماد جامع آماده است، صفته      يا 



 280/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

شود بكوب تا نرم شود چون خمير و تتري كووفته و شكوفه آذرگون يا شكوفه بوستان افروز                    ه  تخسكوك چون پ  
ل بيماري نشايد و بسيار     وا غن گل مرهم كن و بربند و اين به        ور آنچه بيابي و آورد كشك، اين همه برابر بگير و به           

 .بر نبايد نهادن تا صالبت نيĤورد
ر صالبت ارند و داروهاي سخت گرم بسوزانند و صالبت            خدم  روهاي قابض و سرد و    اين بدان كه دا     و 

آرند، و اگر پوست خشخاش با شير گاو بپزي تا نرم گردد و باز موم را با روغن گل بگدازي و برافكني بر آن                               
اند، و اگر بيخ    دازه حاجت تا چون مرهمي گردد و ضماد كند نيك آيد و درد بنش             نا ر پخته و كوفته به    يش خشخاش به   

ي و مرهم كني و برنهي نيك آيد، و اسبغول             نك  بيابي و بكوبي و با آورد كشك و روغن گل جمع               رت ازه ت حالف
ا وي يار كني نيز به شايد،       ب  }566{كه فرغار كني و با روغن بزني و برنهي نيك سود دارد و اگر آورد كشك                 رس به

 با آورد كشك و روغن گل جمع كني و            و يبحم اگر آن را بكو    و عصاالراعي كه من آن را صفتها كردم به باب ر           
د و مرهم   نك برنهي و عصارة انگور كرك يا رنده پوست كدو و آب با برگ تر و خطمي و آورد جو و روغن گل جمع                       

زي و آورد كشك و سركه هر سه برنهد         ات كند، آورد كشك و سركه برنهد خوب آيد، جغز راوه كه طحلب گويند به              
 كند، بگيرد طحلب و نان      رت مفاصل گرم را شايد، باز به آخر كار لختي گرم         لا ه اوجاع هم  نو اي .  به اول علت  خوب آيد   

. ميده سمد به آب سرد فرغار كند و روغن گل و زرده دو بيضه و اندكي زعفران همه را جمع كند و برنهد خوب آيد                        
و خطمي سفيد و    ل  گ  ه تخم مرغ خام و روغن      بگيرد نان خشك سمد و بكوبد با مغاث برابر كند و زرد             :  ديگري

 كند و برنهد موافق آيد      رت زعفران اين همه را جمع كند چون مرهمي و برنهد، و حضض تنها چون بسايد با آب كلم                 
بابونه و اِكليلُ الملِك و حلبه و تخم كتان و برگ كلم و            :  نيز، و اگر مادت بلغَمي باشد اين ضماد نيك آيد، صفت او           

ديگري هم اورام   .  ن بان يا روغن نĤوردين، اين همه را جمع كند و برنهد           وغر  ند يا برگ وي تره و مغاث و       هزار سپ 
ه دِرمسنگ صبر و دو دِرمسنگ و حلبه و هزار سپند از هر يكي دو دِرمسنگ قسط تلخ و                       س  }567{:  بلغَمي را 

 باشد  دهنسو برنهد، و من بسيار گفتم اندر اين ب         زريوند گرد از هر يكي سه دِرمسنگ بكوبد و باميپخته جمع كند               
 .چون اين همه كردي بايد تا تدبير غذا وي بداني

كه و چغندر و زعفران و عدس و شكر و گوشت جوجه             رس ر و طفشيل به   كش ر آماس گرم باشد غوربا به     گا 
 و نخودآب دارد، و باز چون داند        ر و سركه، و اگر مادت بلغَمي باشد سبيدبا         كش ر آيد زيربا به   خآ داري و چون كار به    

مي دراز شود و قوت ساقط كند اگر اندكي خورد و اگر بسيار خورد علت بيافزايد و اگر منتهي مرض                      ه كه اين علت  
باشد يعني نوبت مرض دور است از غذا مقداري دهد نيك و اگر منتهي نوبت نزديك است غذا اندكي دهد، و باز                         

ه مه  باشد منتهي وي دور بود، و به       ديماري گرم باشد منتهي وي نزديك باشد و اگر سر         اين بدان داند كه اگر مايه ب      
 .رويها بايد تا قوت نگاه داشته آيد، تدبير اين بيماري بر اين گونه بود، اكنون عرق النسا ياد كنم
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 }567{) في عرق النسا(عرق النسا و درمان آن درباره :  152 باب
ست كه تمدد     س  }568{جالينوس رگ نوثا همي خواند يعني رگ  رانسا رگي باشد كه ويلاق رع 

بديزد، و هر گاه كه چيزي باشد سست كه وي تمدد بديزد و آن چيز را ميانه كاواك باشد چنان كه جون رودكاني                         
  اندر كني از پهنا وي بيفزايد و درازا بكاهد، چون درازاي اين رگ بكاهد انسان پاي                  يو آمده است، چون چيزي به    

پس اگر اين   .  تصال افتد و درد كند صعب     الا اند  كردن چه اين رگ كوتاه تر شده باشد چون دراز كند تفرق              تون  دراز
ار كند، و اين بيماري هم از جمله         رق تصال افكند و درد بي    الا مايه بدان مقدار باشد كه وي برنتاود و بتنجاند تفرق          

وند سرون باشد بس، و از بهر اين كه بر اين            يپ نسا به لارق ع  سيار پيوند و  ه پيوندها باشد يا به ب     مه اَوجاع المفاصِل به 
ورك بود، همين خون خام و بلغَم خام        لا نسا از حق  لا پيوند گوشت بسيار باشد آماس پديد بود، و آغاز پديدآمدن عرق          

 و  ن بر آن فرود آيد    لزج به اين حق الورك گرد آيد تا بپيوند حق الورك درد سرون آورد بس و خاص بود، باز چو                     
توثا لا نسا خوانند اين بيماري را يعني درد اين رگ سست، و جالينوس آن را عرق               لا ق و كعب و قدم آنگاه عرق      اس هب

لمس كردن، پديد    همي خواند و سبيل اينك آن را همي نسا خوانند وضع وي اندر مغاكي است و پديد نيست و به                      
 .نيايد

گاه بايد بودن از عادت و      آ  }569{خست   ن زاع المفاصِل باشد و نقرس، و        همان درمان اَوجا    درمان آن  و 
غذاها و سببها، كه اين بيماري واجب كند تا آگاه كردي از آن مايه كه فاعل اين بيماري باشد و نيز لمس كني                           

فسره، و آگاه باشي    نه چيز يابي كه سوزش دارد يا ندآورد و آن را نيز بپرسي از اين و از نبض و ت                   وگ سرون را تا هيچ   
ست و آن مايه كه بيماري از وي است ترا دانسته آيد آنگاه نيز بنگري تا از آماس خبر يابي                     رد وي به ب  بستا بداني   

 كردن مشغول باشي چنانكه به باب داالثعلب        يق آنگاه اگر داني كه خلط سرد است به       .  و بداني كه سرد است يا گرم      
ب خام كه بخورد، باز از پس خوردن        تر  و كني قي چون آب شبت و آب ترب           ياد كردم و اول به داروهاي ضعيف      

شتا فرمايي و گاه بر طعام،      ان وي قي كند اگر نيابد كنگر زد و جوزالقي و بوره با وي يار كني، و اين قي كردن گاه به                    
ر بريان  وش با اين  غذا ماهي    و اگر با  غذا ترب خورد يا  غذا از ترب ساخته باشد يا از چغندر؟؟ نيز بهتر آيد، و اگر                         

ه آيد، و بكوشد تا طعامهاي مخالف خورد و بعضي گويند ماهي تازه خورد و بايجه و اين نيكو نبود، و اگر به                         ب خورد
 از اين كردار و بكرابادين محمد       ما اين داروها قي نيايد اكنون چاره نبود كه داروهاي قوي بايد و من هيچ نه داده                 

االقي قوي است و آن مخاطره       ود ين اين داده ام و باز يكي      لال وي بيابد، از نخست يكي دواالقي      زكريا اين داروها ق   
{است و باز يكي دواالقي معتدل است و اين نيز با خطر باشد بسوي من ولكن همي گويند سليم است، باز چون                        

يند اسهال بايد كردن چند     زمني گو لا  منتين يا به حب سورنجان بزرگ كه آن را مقيم           بح ي كرد آنگاه به   ق  }570
 تركيب كرده ام نيكو آيد نيز و سليم باشد بدان چند بار اسهال بايد كردن، آنگاه به تنقيه هاي                    نم  آن حب كه   وبار،  

 . به باب قولنج صعب ياد كردمهك قوي مشغول بايد بودن كه آن خلطها لزج را بياورد چنان
 نيابي  گرا  ست بيخ كَبر و شحم حنظل و بيخ تربزه؟؟          پو:  نسا را و درد سرون را      لا ت حقنة قوي عرق   فص 

شحم حنظل بيفزايي و قنطوريون باريك و ماهيز هره و سورنجان و بوزيدان و سبندان و جترة هندي و تخم ترب                      
و تخم ونده، و اين همه را بجوشاند با آب از هر يكي يك كف تا قوت داروها به آب آيد و باز به اين آب بهر ده                               
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رم روغن بيدانجير و تنقيه كني به وي چند بار و چون               د جن ستير آبكامه برافكني يا ده دِرمسنگ و پ         ستيري يك 
 .كندن شكم گيريد بجاي ماني و نكني

خزميان و بيرزد و مقل و ميعه تر و جاورشير و فربيون، از اين               :  باز به اين داروها ديگر تنقيه بايد كردن         و 
 جاورشير و فربيون از هر      دِرمسنگخزميان و بيرزد و ميعه و مقل از هر يكي يك             همه به اين مقدار كه ياد كنم،         

يكي نيم دِرمسنگ، اين همه را پنج ستير روغن قسط يار كني يا بدان روغنها كه بدل روغن قسط ياد كردم يا                          
گر ريش شود يك    ه وي چند بار و جهد كني تا ريش رودكاني بسيار نگردد، و ا             ب  }571{روغن سوسن و تنقيه كني      

شوي، و بدانكه تا ريش نگردد اين بيماري نرود، و يكي شافه صعب                ل  وغاف زحير مش  يش زمان بجاي ماني و به     
گردند تا ريش كند امعا را، و بدان همي گويند كه ريش بايد كردن امعا را كه مايه از سرون بيرون نيايد مگر به اين                         

 .حيله
شافه و    ديم شوي و اشق و بوره، اين همه را بكوبد و جمع كن             بگيرد شحم حنظل و كل    :  ت اين شافه  فص 

 .يشتن بگيرد تا امعا را بشكند و آنگاه هم اندر ساعت درد سرون بايستدوخ كند دراز و به
بيار برگ ودن و جتره بارسي      :  ت داروي كه ريش كند و مايه از سرون بيرون آورد و درد سرون بنشاند              فص 

 بجوشاند تا سطبر گردد و اين       يزن  و انجير، انجير را بجشاند تا بپزد و آن شيره وي را            و سبندان و پوست بيخ كَبر        
داروها با وي جمع كند و بر سرون نهد تا آبله كند و ريش كند آنگاه درد بنشيند و مايه از قعر بيرون آيد، و اگر به                             

ن رطوبات بيرون آورد و درد بنشيند،       اين درد ننشيند بر همين ريش روغن ياسمين و خزميان و فربيون برنهد تا اي               
ي و درد ننشيند اكنون بيمار را گرسنه بايد بودن تا مايه نماند، و بر آن جاي درد لعاب تخم كتان و                      ناگر اين همه بك   

بابونه سوده و خطمي و روغن بابونه برنهد گرم تا مگر درد بنشيند، اگر اين همه كردي و درد ننشست اكنون داغ                        
د و چنداني كه آن استخوان را كه          نكمي   د بايد بدان اندازه كه در       يا لقهح  }572{داغ بر كردار     بايد كردن و     

شت رشد و آنگاه يله كني تا ريش كند و بر وي            وگ اني گرد اندر گيرد، و چنداني داغ بايد كردن به         وخ فخد مي لا رمانه
ي نماني تا به شود،     اج  تا ريم بسيار رود و به       برنهي تا ريم زود كند و بجاي ماني        بآ تخم كتان كوفته و تر كرده به      

ي آمد و   اج غن گاو بپزد و برنهد تا ريم بيرون آورد و چون ريم بيرون آمد سرون به               ور  كه درد كند پياز به     ايج  و اين 
ي از باسليق آن دست كه رد بدان        نز ز اگر مايه گرم باشد نخست رگ      اب   .اِالّ سرون از جاي بيرون آيد و لنگ گردد        

ملك و خطمي و تخم كتان و آورد          لا  اكليل  و هنبابو:  صفت ضماد .  ون برنهد اين ضماد   رس ي همي كند، و به       رو
باز اگر انفاق چنان افتد كه اين كس را باسور باشد جهد كند تا خون كه شايد                 .  كشك و بنفشه و سركه و روغن گل       

قها بر حجامت كند يا     اس  زند تا خون بسيار برود و به       ر زانو رگ  يز از باسليق چنان كه به باب باسور ياد كردهام، باز به          
 . صواب آيد نيز، و باز آن مسهلها و ضمادها كه ياد كردم بكار دآوردونبر سر

نسا خوانند اين نيز يا گرم باشد يا سرد و درمان            لا ز اگر درد تا ساقها و پاشنه برسد اكنون مرين را عرق            اب 
{غن  رو  دباشد قي بايد كردن و داروهاي مسهل بايد خوردن و بر پاي بمال             آن همان باشد كه ياد كردم، اگر سرد          

اسمن و خزميان و فربيون چنان كه ياد كردم و تنقيه ها بايد كردن، باز اگر گرم باشد رگ باسليق بايد                         ي  }273
 باز غذاها دهد    نسا را بگشايد و اگر به شود و اِالّ ديگر راه هم باسليق بگشايد از همان دست،                  لا گشادن و باز عرق   

. ز خنك بر ننهد   يچ رجاي درد، ولكن بر سرون هيچ      ب دهسرد و قابض و روغن گل و سركه و آن ضمادهاي خنك برن            
يكي زير بغل پاي و يكي پهلو كعب        :  ي بود اج نسا و اما گشادن اين رگ از سه       لا اينك به اين گونه باشد درمان عرق      
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 حنضر و بنصر پاي، و باز چگونه گشايد بگويم اين نيز بفرمايند              و از روي حشي يعني سوي بيرونين و سومي ميان         
فخد گويند نواز   لا مابه رود و آب گرم بسيار بر ريزد و باز از گرمابه بيرون آيد آن سرون كه رمانه                  رگ ا تا به   ر سكاين  

ي برزند اگر بيمار را     اندر افكند و پاي به اين نوار اندر پيچد تا ساق و باز اين رگ بجويد و چون بيابد انگشت به و                       
 .شايدگدرد كند بداند به درست كه آن رگ است آنگاه ب

 لد يكي وصيت ياد بايد داشتن به اين بيماريها كه دايم از معده و قلب و كبد خبر جويد اگر ضعف به                         و 
به اقراص ريوند و    بيند بدواالمسك شيرين ياري دهد، و اگر به معده بيند به گُلَنگَبين ياري دهد، و اگر به كبد بيند                     

ه است حكيمي نام وي جالينوس و بولس اين          ردك  معجون قسط و معجون ريوند مشغول شود، و يكي معجون ياد           
 }574{د، نام اين معجون دواالبسيد و دو گونه است يكي خرد و ديگر بزرگ، و استاد اين                   نك كتاب خويش ياد مي   

 . ت حاجت بكار آيدقو كه بهعجون بسد خرد را نيك بستوده است به اين بيماريها م
و جنطيانا و فو و مو و فطراساليون و دوقوا و برگ             د  نوكمادريوس و كمافيطوس و زري    :  جون بسد خرد  عم 

سداب و برگ ودن و روينه و اسارون و ابهل و نانخواه از هر يكي برابر، اين همه را بكوبد، و اگر هميدون خشك                          
        مسكبين معجون  نا شتا و تا نماز ديگر نان نخورد، و باز اگر به            ان نگ باشد به  بخورد با شراب كه اين داروها يك دِر

نده كبد و بيماريهاي    نك سه دِرمسنگ بخورد هر روزي پيوسته بخورد همه زمستان، اين داروها مدرند و قوي               د  نك
: به اين صفت سازد   بلغَماني را بشايند، باز اگر اين كس الغر باشد و گرم مزاج و بيماري گرم بودش، اين دارو                        

ست و بادام مغز     وپ  و تخم كدو بي     دهركتخم خيار و تخم خربزره و تخم خيار بادرنگ پوست باز                 :  نسخت او 
ست و تخم كسني و تخم كنكاو و تخم كرفس از هر يكي برابر سورنجان سفيد چند نيمه همه شكر طبرزد                        وپ بي

و اِالّ سه دِرمسنگ، و اين داروها مدرند سرد و الغر را              چند اين همه دوبار شربتي چهار دِرمسنگ اگر قوي بايد             
د هشت دِرمسنگ باشد     نا و باز گويم نيكوتر تا غلط نكني، اين تخمها هشت            د  يافربه كنند و سورنجان سفيد ب       

سورنجان چهار دِرمسنگ جمله دوازده دِرمسنگ گردد و شكر بيست و چهار دِرمسنگ جمله سي و شش دِرمسنگ                   
دِرمسنگ باشد دوازده شربت آيد و چهار دِرمسنگ را چون به دوازده بهره كني دو                        شد چون شربت سه       با

 .نه تركيب بايد كردن و بكار داشتن اين قانون، اكنون به درد پشت آيموگ دينب }575{از لعبه  سنگ باشد دانگ
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 }575{) في وجع الظهر(درد پشت و درمان آن درباره :  153 باب
د پشت از بلغَم باشد و نشان وي آن باشد كه پيوسته باشد و اندك اندك، و اگر گرم گردد يا راه رود                        رد  و 

غن ياسمين و خزميان و     ور آن درد كم گردد، و درمان آن قي كردن باشد و حب منتين خوردن و ماليدن آن جاي به                  
 .فربيون

مقل و صغبين و    :   بلغَم سطبر بيرون آورد    يد درد پشت را و درد زانو را و        اش ت حب منتين بزرگ كه به     فص 
 و شحم حنظل و صبر و افتيمون از هر يكي يك دِرمسنگ سقمونيا نيم                     ندپساشق و جاورشير و تخم هزار         

گ دارچيني سنبل و زعفران و خزميان از هر يكي دانگي و نخودي فربيون سه نخود، اين                  نس دِرمسنگ و نيم دانگ   
 . كندنا، شربتي از وي دو دِرمسنگ بودبآ كند بههمه داروها را بكوبد و حب 

صغبين اصبهاني و اشق و جاورشير و مقل از هر     :  ت حب منتين خرد كه بياورد بلغَم لزج از پشت و زانو           فص 
ربد دو دِرمسنگ شحم حنظل يك دِرمسنگ و دانگي و نخودي، اين همه را جمع                 ت  }576{يكي يك دِرمسنگ    
 وي  از  يبه آب تر كند تا بگشايد و آن داروهاي ديگر بسايد و با وي يار كند و حب بندد، شربت                    كند و آن صمغها را      

زنجفيل و فلفل و    :  صفت حب جاورشير كه به شايد اين بيماريها را و لقوه را و فالج را                 .  دو دِرمسنگ به آب گرم    
قمونيا و زعفران و خزميان از هر يكي يك          دارفلفل و جتره هندي و نانخواه و هليله زرد و بليله و آمله و تربد و س                  

و شحم حنظل از هر يكي پنج دِرمسنگ صبر ده دِرمسنگ،           ق  شادِرمسنگ جاورشير و سورنجان و صغبين و مقل و          
 گرم، و   بآ حب كند اين همه را از پس آنكه خرد شده باشد و صمغها را حل كرده، شربتي دو دِرمسنگ باشد به                        

 . نيز اين بيماريها را نيك بودحب جتره حب سورنجان
 باشد كه درد پشت از ماندگي باشد و عالمت وي آن باشد كه از پس ماندگي پديد آيد، و درمان آن                          و 

مابه اندر آمدن و شراب با آب خوردن،        رگ روغن بنفشه و به    غن خيري و به   ور ان بودن باشد و راحت و ماليدن به       سآ تن
دن بسيار آمده باشد درمان آن اينجا درمان كرده بود، و باشد كه از ضعيفي                 و آنكس را كه درد پشت از جماع كر         
 ياد كردم و نشان وي آن باشد كه به برابر كليه باشد و به جماع                     كليه باب كليه باشد و عالمت و درمان آن به         

 آن رگ بزرگ    ضعيف گشته بود، و باشد كه از آماسي باشد يا از ضعيفي جهد بايد كردن تا غلط نكند، و باشد كه                      
رگشته باشد و تمدد همي كند و نشان وي آن          ب  }577{كه بر پشت مازه نهاده آمد است كه بنيمه زيرين همي آيد             

باشد كه ضربان كند و سوزش باشد و درد پشت باشد و آن ديگر نشانيها امتالي خون ظاهر بود، و درمان آن فصد                        
ي خنك خفتن و آب انار ترش و شكر خوردن و به آب              اج بهباسليق باشد چند بار و غذاهاي مطفي بكار داشتن و            

 .دت نافع بوشپ سرد اندر آمدن و اسبغول و سركه و آورد كشك اندر بستن به
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 }577{) باب رياح االفرسه(رياح االفرسه درباره :  154 باب
شد بيش درمان   ل درمان پذيرد فاما چون كوزي       وا اين بيماري به  .  فرسه خوانند الا ي را به عربي رياح    زوك 

م بر پشت مازه برآيد و آن اوتار مهرهاي         كيك گونه از اين كوزي را سبب وي خراجي باشد كه از اندرون ش              .  نبود
پشت را بكشد تا پشت انسان دوتا گردد، و نشان وي آن باشد كه تبهاي تُند آيد و نبض انسان منشاري باشد                            

دك كوزي پديد آيد، و درمان      نا  گراني و درد بماند و باز اندك       ت و عالمات آماس پديد باشد و باز چن تب برود          قو آن
ي ملين باشد و روغن شيره و روغن بنفشه گرم كند و برپشت برريزد و تنقيه كند به                  هاداآن داروها و مرهمها و ضم     

 كند از    اندر جوشانيده باشد بيخ خطمي و تخم كتان و بشيزه خيارشنبر با روغن بادام بخورد و فصد                 يو روغني كه به  
 }578{. باسليق پيش از اين همه كارها

 و باز   بت  آن باشد كه از نخست درد پشت خيزد بي          وي  ن باشد كه اين بيماري را سبب باد بود، و نشا           و
ب درد پشت بلغَمي ياد كردم مااالصول بخورد با روغن            اب دك كوزي پديد آيد، و درمان همان باشد كه به           نا اندك

شت برريزند روغني كه اندر وي پخته بوند سيسنبر؟؟ و مرزنگوش و حشيش و بابونه و                     بيدانجير بخورد و بر پ     
محمره لا ب درد سرون ياد كردم و آنكه ادويه       اب دران و آن ضمادها و طعامها كه به       ام ي و بوي  شبخنمروزي و بابونه    

 به ناگاه خواني برنهي آن سخت       ار گويند برنهادن تا آن بادها را بيرون آورد از مغاكي تن، و اگر قدح آتش آنكه وي                 
 .ريمگذب صواب آيد، و روغن ياسمن و خزميان بمالند صواب آيد، اكنون از اين
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 }578{) في الوالي(سرگيجه و درمان آن درباره :  155 باب
 دوالي آن رگ ها باشد كه بر پايان حماالن و پيكان پديد آيد، آن رگ ها سطبر برپيچيده بوند با                          نيا 

يگر و باشد كه يك رگ باريك بگشايند         د درمان آن خون برگرفتن باشد از باسليق چند بار يك از پس            يكديگر، و   
هم از آن پاي، و بايد تا نگاه داشته آيد تا رگ بزرگ نگشايند چه خون باز نايستد و من ديدم چند تن را كه اندر                             

رد و  غذا بسيار نخورد و شراب نخورد هيچ          ورد تا سودا را فرود آو     خ  }579{اين هالك شدند، و باز مطبوخها بسيار        
ه نخورد و پاها را هيچ رنجه ندآورد و اعتماد به اسهال بودش و              تخ ن دار و از خرما و فالته و مي        رييشخاصه سياه و    

 .فصد باسليق و رگ هاي پاي
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 }579{) باب داءالفيل(داءالفيل و درمان آن درباره :  156 باب
 پاي يا هر دو پاي چنداني بياماسد كه به پاي فيل ماننده گردد،              يك  هديگر ك  پاها را يكي بيماري باشد       و 

ل وا يكي از خون باشد و ديگر از بلغَم غليظ، و چون به             :  و بيشتر آن باشد كه بر يك پاي بود، و اين دو نوع بود               
 .ر رسيد و تمام شد علت درمان نپذيردخآ درمان كند برآيد و چون به

 با گرمي و سوختن باشد و آماس وي كبود بود، و درمان آن آن                هن وي آن باشد ك    ر از خون باشد نشا    گا 
باشد كه فصد باسليق كند از همان دست كه پاي درد كند اگر خون سياه آيد بيشتر برگيرد باز حجامت كند بر ساق                       

ز ا   يك ديگر، حذر كند    ر و دو بار از پس     اب و رگ زند زير بغل زانو، و اسهال كند به داروها كه سودا فرود آورد يك                 
غذاهاي سودايي چون گوشت گاو و شتر و گوشت شكاريها و حلوا و نرسك و كلم و قديد و هريسه و نان فطير و                          

شت و شراب سفيد و رقيق      رب ورد و زرده تخم مرغ نيم     خ  }580{شراب شيرين و سياه و سطبر و دايم گوشت جوژه           
 . ياد كردمرا مد آن طليها كه نقرس گرو نان و تنگ خاسته و نيك پخته، و بر پاي بمال

كه گرمي دارد با رنگ و      نآ دك بي نا باز آنكه از بلغَم غليظ باشد كه ساق بزرگ شود و سطبر گردد اندك                و 
 آن خون را باشد و درمان آن          هك لمس كردن، سرد باشد و هيچ مرغنده نبود كه ريم خواهدي كردن چنان                 به  
وهاي كه بلغَم لزج را بياورد چون حب         ردا ك از پس ديگر و باز اسهال كردن به         روهاي قوي ي  اد دن باشد به  رك قي

 ما صفت داروي قوي كه اين كارها را به شايد و بكار داشتن وي خطر است و من بكار نداشته                  .  شيطرج و حب منتين   
ق سفيد و    ي و خرب   وش بگيرد كندش و كليم    .  ولكن به اين چنين بيماريها از چنين داروهاي قوي چاره نبود               

برابر بكوبد و بسايد و جمع كند و قرص كند هر قرصي چند يك مثقال چون قي                  ي  كينه از هر    اد جبالهنگ و كرم  
خواهد كردن چند روز روغن خورد و نخودآب خورد باز اين داروها را به انكبين برافكند سوده و روغن شيره با وي                        

م دمادم تا فارغ شود و استاد چنين گفت كه اگر افراط نه              يار كند و بخورد باز از پس وي آب شبت خورد و آب گر              
 بداد بخوردم و بخواستم     دِرمسنگ  }581{ر از اين قرص يك      اب خواهد كردن يك قرص بسنده بودش و مرا يك         

باز يكي دارو صفت كردست محمدبن زكريا و وي          .  مردن تا باز چند روز شير و شكر خوردم تا از آن بال برستم                
وزالقي و بوره از هر يكي برابر اين همه بسايد و            ج و  بگيرد كنگرزد و كندش   :  صفت قرصي .  مترستهمي گويد سلس  

قرص كند هر قرصي يك مثقال شربتي از وي يك رص باشد به آب بخورد و اين نيز هم با خطر است، و من اين                          
گ و تخم ترب و تخم       بگيرد كنگرزد و جوزالقي و تخم سلمه آن شوره فراخ بر            :  دارو ديگر دادمي صفت ديگري    

شبت از هر يكي ده دِرمسنگ بوره و نمك هندي از هر يكي نيم دِرمسنگ اين همه را بسايد و قرص كند شربتي                        
اينك داروهاي قي كه نشان داده بودم ترا در         .  از وي چهار دِرمسنگ بود، اين را بتواني دادن و اندر وي خطر نيست             

ل خورد و تن پاك كرد      سهم   ياد كردم تا ترا نبايد جستن، چون اين قي كرد و            قرابادين محمد زكريا من خود اينجا     
اكنون طريفل خرد بكار دارد شربتي دو دِرمسنگ يا نيم دِرمسنگ زنجبيل و نيمدِرمسنگ كندرو و پيوسته اين بكار                    

و و رتيل و پيوسته      دارد و بر پاي بمالد صبر و مر و قاقيا بكوبد و بسيكي كهن سكوك تركند و بهĤب برگ سر                       
 }582{. ي بمالداپ به
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 }582{) في الزينه(زينه يعني سرخي روي درباره :  157 باب
د كه روي كسي دايم سرخ باشد و تبشها بر دميده باشد و آن را اگر اندر نيابد به جذام باز گردد                              وب 

ن و نيز حجامت كند بر ساق و بر         فترگايد بر ل كار بايد تا خون برگرفته آيد از قيفال و بسيار ب           وا اكنون به .  هللااب نعوذ
ود سخت  جس قفاء اگر به اين به نشود از هر دو قيفال خون بايد برگرفتن و گريبان پيراهن و جبه فراخ دارد و سر به                      

دير ندآورد و رگ پيشاني بگشايد و رگ سر بيني بگشايد و از گوشتها و شريني ها حذر كند و دايم اين طريفل بكار                        
هليله زرد دوازده دِرمسنگ هليله سياه هفت دِرمسنگ بليله و آمله از هر يكي پنج               :   اين كار را   ليفيفت طر ص.  دآورد

دِرمسنگ سنا و شاهتره از هر يكي شش دِرمسنگ گل سرخ دو دِرمسنگ بنفشة خشك و دو دِرمسنگ تخم                         
نشيند باز با كشمش بكوبد     بسخت نرم گردد و گرد      كسني دو دِرمسنگ، اين همه را بكوبدو به روغن بادام بمالد تا              

و جمع كند بدان مقدار كه جمع گردد و بخوردن خوش آيد، و بفرمايش تا صابون جامه بكوبد و به آب تر كند و بر                          
 گرم بشويد و باز ديوجه را       بآ ي ماند زماني نيك تا بمكد روي را و آن سرخي كم شود و باز به               اج وي اندر مالد و به    

 . سعفه بر وي بمالدلا مابه بسيار اندر آيد و اقراصرگ كند و بهر ذحند بر وي و از شراب برافك
زردچوبه و مرداسنگ و حنا و زريوند و پوست انار اين همه را بسايد و با سركه و                      :  سعفهلا ت اقراص فص 

 سيماب كشته و مازو و      نمك و زاج سوخته و گوگرد و      :  رت ديگري از اين قوي   .  روغن گل مرهم كند و بر وي بمالد       
غن گل و سركه و بر وي اندر مالد، و همين             ور وبه و مرداسنگ و زريوند، اين همه را بسايد و مرهم كند به              دچزر

 باشد بيافتن، و دايم به      رت ل كتاب ياد كردم و اينجا باز آوردم تا ترا آسان           وا ريش سر كودكان را نيك باشد و من به        
مابه اندر آيد و اگر اين      رگ دو چون سرد يابد زود به     ابيند آن كند تا روي وي سرد         بخار آب گرم روي بدآورد و جه       

 .همه كرده آيد و به نگردد به جذام باز گردد آنگاه درمان آن مشغول بايد شدن
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 }583{) في الجذام(جذام و درمان آن درباره :  158 باب
و چون كبد به اين حال باشد و طحال قوي          ا سطبر گرداند     ر د بار گفتم كه چون كبد گرم باشد اَخالط        نچ 

ي سودايي آورد و خاصه چون غذاهاي سودايي با وي           اه نبود آن خلط سطبر با خون بماند و هر كجا برود بيماري            
يار گردد و اگر اين خون سوي پوست آيد بهق گردد و اگر به اندامي گرد آيد سرطان گردد و اگر به همه تن گرد                           

 .  گرددامذجآيد 
 آن باشد كه بانگ گرفته شود و موي ابرو فرو ريزد و به همه روي، دانه هاي گرد متورم                      ن جذام نشاو  

ه تن و اندامها آغازد      مه}584{خيزد چند گردو و بادام و انسان را دم زدن، گَنده گردد و ريش گردد                     )  غندها(
به عربي جذم به معني       وانندش كه افكندن چنان كه سر بيني بيفكند و انگشتان پاي و دست، و جذام از بهر اين خ                 

 .بريدن است، و نيك حذر بايد كرد انسان هاي ديگر را از اين چنين بيماراني زيرا كه اين بيماري، مسري باشد
نه از احتراق اَخالط بود، و اين كه از احتراق اَخالط باشد يا از                وگ از قبل آنكه سودا دو گونه باشد يك          و 

حتراق صفرا باشد تُند باشد و بتر باشد ولكن           ا زاحتراق سودا يا از احتراق خون، و اين كه           احتراق صفرا باشد يا از ا     
 باشد و ريش نكند ولكن درمان دشوار پذيرد از قبل سطبري             رت درمان بپذيرد، و باز آنكه از احتراق سودا باشد نرم          

ل وا ن تكرار نكنم، و هر دو گونه چون به         اين مايه سودايي را، و اما از حال احتراق خون كه گفته بودم پيش از اي                 
ود مگر آنكه از احتراق صفرا باشد چون غذا چيزها نرم داري چون شوربا و             شن ر باشد به  خآ باز چون به  و    دباشد به گرد  

 پذيرد كه صفراوي باشد و سبب آن باشد كه           رت روغن بادام و شكر و شيرتازه و شراب رقيق اين نوع درمان آسان              
هال و  سا يرند و اجابت نكنند به      پذن   اَخالط رقيق باشد درمان بپذيرد باز چون كهنه گردند و غليظ گردند             ل اين وا به

يره ت  }585{بايد تا به اول خون برگرفته آيد بسيار اگر سال بيمار و وقت و قوت بيماري ياري دهدش و اگر بانگ                       
 اين رگ ها ياد كردم، و باز به داروهاي مسهل مشغول           ل كتاب وا كرده باشد از هر دو اوداج خون بايد برگرفتن و به          

ايه و هليله سياه و خربق سياه و سنگ ارمني          بس افتيمون و به  :  د و از اين داروها آميخته آيد      ورآ  گردي كه سودا فرود   
و سنگ الجورد و اسطوخودوس و مغناطيس و غاريقون و اقراص االفعي و شحم حنظل و صبر و سقمونيا، و خاصه                     

گام كه از احتراق صفرا آمده باشد هليله زرد بايد و چون تن پاك شد آنگاه درمان بايد كردن به ترياق افاعي،                      آن هن 
 زكريا گفت كه من افعي بجوشانيدم و بدادم تا بخورد و بيمار به شد و قصها بسيار آمده است اندر باب                        نب و محمد 

اب تازه قوي   رش روزي يك مثقال اقراص افاعي بخورد به       باشد كه هر     نآ افاعي و اين جاي آن نيست و از همه به           
ن بخورد، و يكي معجون باشد بحر كلّي يعني بيشي و اين معجون              اس  كه بر همين   يدآ  و اقراص عنصل نيز صواب    

ت كه بسنده كنم از اين باب چون اگر حقيقت همه ياد كنم به درازا كشد، و                 سه يت نيك بود، و اكنون جاي آن      اغ به
شود و اين   خ  ون راهب ايدون گفته است كه من روغن بادام بگيرم دوسطل و با شحم حنظل بجوشانم تا تل                 باز شمع 

مجذوم را پاها به اين سطل روغن بادام يا شحم حنظل جوشانيده و گرم كرده اندر نهم تا چنداني بدآورد كه تلخي                       
 باز به شود و ما اين       و  }586{پوست بيافكند   ان بيايد آنگاه پاها را از آن روغن بيرون آورد همه تن وي               هد آن به 

دا انگيزد و حيله آن كند كه كالن گردد و شير ميش سخت               وس هايي كه يزچ  نيازموديم، ولكن بايد تا حذر كند از       
 . موافق اين مردمان را والسلم
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 }586{) في اسفرارالرنگ من غيرعله(اصفرارالرنگ من غيرعلّه درباره : 159 باب
ه به گوشت   بآ  نيك سود دارد اين كس را گوشت        انقر روي زرد باشد به ببيماري و به ي         ار ي كه وي  سك 

ين و اگر هر روزي يكي        نچ ر هم اد رينيش ين و شراب  نچ  انگزد اندركرده بوند و قليه انگزدي هم         يو فربه كه به  
ي بركشد و زير وي بياويزد      وري فرو نهد و ماكيان از و      نت ماكيان فربه با نخودآب بجوشاند و باز همين نخودآب را به          

ر سپس از آن بخورد خوب      اد ود را بياشامد و مرغ را با نان بخورد و يك قدح شراب شيرين               خن شود و آب  ن  ايتا بر 
آيدش و اگر زرده تخم مرغ كواژه كند هر روزي پنج عدد تخم مرغ و به هر تخم مرغي لختي انگزد بر پراكنده                           

زاج وي گرم باشد انگزد      م رگباز ا .  د و اين آنگاه باشد كه مزاج وي سرد بود         خوب آيد و از ميوه ها انجير خشك خور       
ه و همان نيز اندكي بايد و انار شيرين بايد تا بسيار خورد و از سير حذر كند خاصه آنگاه كه مزاج                       اگ نخورد مگر گاه  

صه اخ مه روي زرد كنند به    گرم گشته باشد و زيره موافق نبود اين مردمان را و نانخواه و سداب و كرويا؟؟ اين ه                    
ن روي سرخ كند چون سبب باسور بوده بود، و طريفل بزرگ روي رنگين كند                 هآ مري  }587{زنجبيل و معجون    

چون سبب ضعيفي معده بود، و دواالكركم روي رنگين كند چون سبب ضعيفي كبد بود، و اگر هر شبي بروي                          
 .زعفران براندايد و بامداد بشويد خوب آيد

ايد و باب پياز خام تر كند يا باب         بس  اكه روي سرخ كند زعفران و كندر و مصطكي اين همه ر           ت طلي   فص 
پياز بيلغوش، و پياز سفيد به باشد از هر دو، طلي كند آن شب و بامداد بشويد، و گويند كه اگر غذا نخودآب دارد و                           

وافق آيد چند روز بر اين جمله        گ زعفران بخورد سخت م    نس هر بامدادي دو دِرمسنگ زوفاي خشك با دو دانگ         
ورد و من   آد  ماسويه نيم دِرمسنگ روا مي       نب ين مقدار زعفران بسيار باشد و يحيي         ا يموگ بباشد ولكن من مي    

 سرفة عميق   ار را كه وي  )  ربو( اگر تو بيازمايي صواب آيد و نيز گفته اند كه اگر فرد مبتال به تنگي نفس                  ما نيازموده
آن چيزها    د، ولكن من ترا   نا عفران با شكر بخورد صواب آيد و يك دِرمسنگ خود بسيار گفته            گيرد دو دِرمسنگ ز   

يد آن نيازموده بوم، اين بدان گفتم       وگ  مگر آن چيزي كه گويم فالن چنين مي        ما گفتن به اين كتاب كه من آزموده      
 }588{. تا ترا غلط نيافتد
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 }588{ )في الكلفه(كلفه و درمان آن درباره :  160 باب
ره ابر پديد آيد و اين دوگونه را بيشتر و هر دو گونه را                اپ  سياهي چون پاره   وير  فه آن را گويند كه بر     لك 

رگ قيفال بايد گشادن و مطبوخ افتيمون بايد خوردن و حبهاي قوي كه سودا فرود آورد و جيب پيراهن تنگ                          
ي براندايد  روب  خاصه از كلم و قديد و باتنكان، و       ندآورد؟؟ و بانگ سخت نكند و از همه غذاهاي سودايي حذر كند              

 معصفر تر كند و     بآ تخم ترب و بادام سفيد كرده تلخ و آورد باقلي و تخم خربزه، اين همه را جمع كند كوفته به                      
دِرمسنگ تخم ترب و تخم ونده و قسط تلخ و بادام             ترمس كوفته ده  :  براندايد، و باز اگر كهن باشد اين طلي بايد         

 حلبه و قرص كند و چون       بآ و بوره نان و فلفل از هر يكي دو دِرمسنگ اشق يك دِرمسنگ اشق را بگشايد به                تلخ  
حاجت آيد بسايد اين قرص را به آب معصفر و براندايد به شب و بامداد بشويدش باب طبيخ تخم خربزه و بنفشه و                        

 آنگاه  }589{ گرم بدآورد تا روي سرخ شود        بآ ا به سبوس، و بايد تا طلي سطبر آيد و پيش از آنكه براندايد روي ر             
طلي كند و من بسيار آزمودم اين طلي را پيش از اين نبايد، و باز اگر به داروهاي تُند درمان كني پوست روي                             
بسوزد و سفيد شود چون بيس و اين داروهاي تُند را ياد كنم ذرايح و سيماب كشته و زرنيخ زرد و تخم مازريون                          

ره كه او   هز  به كار بري، و گويند كريوند و عنزروت به         قيوتد اگر به اين داروها حاجت آيد ب       نا  سخت قوي  اين داروها 
 .د بدان ياد كردم تا بدانينا طلي كند كلفه بپزد و مقل بهĤب حلبه طلي كني كلفه بپزد، اين داروها سليم
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 }589{) في البرش والنمش(برش و نمش درباره :  161 باب
 كنجده خوانند و دوگونه باشد يكي سياه و ديگري سرخ و هر دو گونه دشوار روند و                  ار د كه وي  ن آن باش  يا 

هايي كه سودا آورد و داروهايي قوي       بح ن همان باشد كه آن كلفه اِالّ آنكه بسيار اسهال بايد بايد كردن به              اش عالج
 .دبايد ماليدن بر آن نفت سياه و نگاه بايد داشتن تا پوست روي تباه نشو

اسنگ سفيد و   رم ز اگر آبله آمده باشد و به كشته و نشان آبله بمانده باشد سياه، آن را طلي بايد كردن به                    اب 
{ك و تخم خربزه و آورد كرينج و استخوان كهن كشته، اين همه را جمع كند و مرهم                      شخ روغن گل و بيخ ني    

وغن يا با آن چيز سفيد كه از پشت مازه           ربا  ند به روغن گل و كشكاب و براندايد، و اگر تنها مرداسنگ               ك  }590
گوسفند فرود آيد كه وي را نخاع گويند براندايد صواب آيد، و بايد تا حيله آن كند اگر مغاك مانده باشد تا گوشت                         

درمان آندر آيد،    باز اگر سياهي نرود به    .  گيرد و كالن گردد تا آن مغاكيها بر گوشت گردد باز بطليها مشغول گردد               
ار آب گرم بسيار بايد داشتن و آن داروهاي نرم كه كلفه را ياد                خب ه بسيار بايد اندر آمدن و روي به        ابمرگ  به اكنون

باز اگر بر وي مرغنده باشد و        .  بان و آنچه به اين ماند     لا كردم طلي بايد كردن چون تخم ترب و قسط تلخ و حب             
دد باز مرهم سفيده يا مرهم باسيلقون آنجا        گر  مند تا ري  زشت  گشته باشد آن را دشبيد خوانند، بايد تا آن را نرم ك              

 دشبيد  ار برنهد يا دياخليون تا نرم گردد يا بگيرد خرما و بكوبد با نان سميد و بردفساند بر آن آماس صلب كه وي                       
دشبد گ شيردار بكوبي با مغز نان سميد و تخم كتان و لعاب حلبه مرهم كند و بدان                  نس خوانند يا انجير بستي گران    

دايم به گرمابه رود و روغن بنفشه و روغن خيري بمالد، و باز اگر از زخم خون اندر مرده باشد و نشانيها                         و    دبرنه
روهاي كلفه درمان كند يا زرنيخ زرد با گشنيز تر بسايد و تر كند و اگر سنگ فلفل و تخم ونده                     اد سياه مانده باشد به   

 }591{. بگيرد و بكوبد و طلي كند صواب آيد
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 }591{) في القوبا(قوبا و درمان آن درباره :  162 باب
ن وذرفين ماننده سعفة خشك باشد و درمان آن مانندة سعفه باشد و نيك سود دآوردش آن داروهايي                    يا 

كه به باب سعفه ياد كردم، و اگر قاقيا با سركه بمالي نيك سود دارد يا اشق و مغاث و سركه و روغن گندم و روغن                          
ردو تر نيك سود دارد، گندم بر سندان آهن گران برنهند يا بر آينه روشن و يك پاره آهن به آتش بتفسانند                      پوست گ 

و بر آن گندم كه بر آن سندان نهاده باشد برنهند تا بسوزد و از وي روغن سياه بيرون آيد چون خوي آن را بر                              
 . اِالّ به داروهاي سعفه درمان كندگر به اين به نشود و او وذرفن بمالد و پوست گردو را همين كنند
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 }591{)  في البهق(بهق و برص درباره :  163 باب
ق دو گونه باشد يكي سياه و ديگر سفيد و سفيد بهتر باشد و من ديدم كه بهق سياه تخم ورغست                         هب 

ا سودايي و بر     سفيدي بيس گشت، و چند بار گفتم كه خون چون بلغَماني باشد ي              آن  خرا بماليدند سفيد گشت و به    
پوست افتد و التزاق يابد و تشابه نيابد بهق سياه و سفيد و بيس گردد، اكنون قي بايد بسيار كردن قي درشت و                           

حذر كردن از چيزهاي    و    ،ردن بسيار وآ شتا و خوي  ان ندر بايد آمدن پيوسته به    ا  }592{مابه  رگ مسهل بسيار بايد و به    
 تر چون خيار و خربزه و خربز و اسفناج و كشك و آنچه به اين                اه و همه ميوه  بلغَماني چون شير و كدو و ماهي تازه         

هليله سياه بيست دِرمسنگ بليله و امله از هر يكي          :  ماند، و بكار دارد آن طريفل كه آن را ماهان بدر گويند، صفته             
شر هفت دِرمسنگ تربد ده      ل و زنجبيل از هر يكي سه دِرمسنگ برَنگ كابلي مق            لفپنج دِرمسنگ فلفل و دار ف      

دِرمسنگ، اين همه را بكوبد و جمع كند با انگبين شربتي از وي پنج دِرمسنگ، و اگر طريفل خرد بكار دارد خوب                        
ر قنطوريون  صب  وآيد و گُلَنگَبين با علك رومي نيز شايد و آن مسهل كه اندر وي تربد و شحم حنظل كرده بوند                        

 از تخست بمالد تا سرخ شود و باز پياز خام يا سير و سركه                 رت  و باز قوي   رت  بمالد نرم  باريك، و اندودنيها از نخست    
روها بيسي درمان كند، و اگر سياه باشد از نخست           اد اندر مالد نيك و باز جتره و روينه اندر مالد، باز اگر به نشود به               

: ه بيماريهاي سودايي  مه د كه تن فربه شود به      آن داروها كلفه اندر مالد و حيله آن كن          زفصد كند باز سودا آورد و با      
ادام و گوشت   ب  }593{ماليخوليا و جذام و بهق سياه و غذا چرب و شيرين دارد و شكر و گوشت فربه و روغن                        
غن كدو و روغن وربه  نماكيان و شراب رقيق و نشاط و لهو و گرمابه رفتن بسيار و آب گرم بر ريختن و سعوط كرد               

يان به جذام را، و حذر بايد كردن از ماهي شور و قديد و نرسك و كلم و بادمجان و پنير كهن                       صه مبتال اخ بنفشه به 
د كه خون سطبر كنند، و هم چنين          نا ته، اين همه آن    خپ ر و خرما و فالته و مي        اد و شراب كهن سطبر شيرين     

اسب و هر گوشتي كه      گوشت شتر و گوشت خر كوره و گوشت           و واالكجه؟؟ و جوجبيره؟؟ و نان فطير و گوشت گ        
 .اين ماند
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 }593{)  في البرص(درباره برَص   : 164 باب
لينوس چنين گفته است كه گوشت تن انسان ماننده گردد گوشت ماهي را، و آن از سبب تشابه نايافتن                   اج 

 بايد كردن   رت يباشد و التزاق يافتن بس، و درمان آن همان درمان ها باشد كه بهق سفيد را گفتم اِالّ آنكه اينجا قو                    
عالج، و فرق ميان بهق و ميان بيس آنست كه بيس از اول درشت باشد باز نرم گردد و بهق از اول نرم بود، و                              

گر فرق آن باشد كه بهق براع براع باشد و           يد ديگر فرق آن باشد كه بهق بر پوست باشد و برص برگوشت، و سه               
 باشد آنجا كه سبيد گشته بود، و گويند سوزن اندر بايد خستن             گرد بود، و باشد كه مغاكي گرفته       گرد }  594{بيس  

و من گويم به اين پديد نيايد، چون باشد كه سطح بيرون از گوشت سفيد گشته باشد و آن ديگر سرخ گشته باشد و                        
 و آنگاه درمان نبود مگر      يرش  ي رطوبتي آيد چون   نز چون سطح بيرون از گوشت سفيد گشته بود، آنگاه چون سوزن           

تخوان بسوزد، و درمان آن همان باشد كه بهق سفيد را باشد و من بسيار رنج بردم و                     سا  تا به  هك اغ عميق چنان  د
صفت .  ار  يك شربت حب دادمي وي     يا ر داغ بايست كردن و من هر هفته       خآ ل يكي زن را درمان كردم و به       اس سه

كي پنج دِرمسنگ صبر پانزده دِرمسنگ      ت و علك جك از هر ي      روجاورشير و اشق و صغبين و مقل و عنز        :  آن حب 
 كرفس و آن ديگر      بآ غاريقون هفت دِرمسنگ و نيم شحم حنظل سه دِرمسنگ، آنچه صمغها است بگشايد به                

ل بر اين گونه بودم و بسيار       اس  برافكند و حب كند شربتي دو دِرمسنگ باب گرم، و چند سه             يو داروها بكوبد و به   
سونش برنج و روي سوخته و مرداسنگ زرد و خربق سياه و              :  داشت مگر اين يكي طلي     يچ سود ن   ه مدطليها كر 

سفيد و شكم ذرايح و زرنيخ زرد از هر يكي چهار دِرمسنگ، اين همه را بسايد و بقطران تر كند چنان كه هرچند                          
دايد اين طلي، و هر روز       بران آنگاهقطران كم باشد به بود، باز آن جايگاه را به سير و سركه طلي كند تا بتفسد و                      

 .ر اين طلي نو كند تا به گردداب وزي يكر }595{طريفل خرد يا ماهان بدر بخورد و هر سه 
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 }595{) في الحكه والجرب(حكه و جرب درباره :  165 باب
و اين خشك از آن پديد آيد كه چيزها شور چون              ن خارش و كر دوگونه باشد يكي تر و ديگر خشك،           يا 

رده آيد و   وخ  به وي ماند بكار داشته باشد و سيكي كهن و پياز تر و شتر غاز و انكدان و كماد و رافه كه                      كامه و آنچه  
. گرميها ديگر چون انگبين تا خون را تُند گرداند و با همين جامه جرب داشته باشد و به گرمابه كم اندر آمده بود                         

مابه اندرآمدن باشد بسيار و      رگ وي، درمان آن به    ي باشد و تن ق     اج گر با اين آب نيكو باشد و نبض به            ا نواكن
ن بسندگي نبود و    يا خويشتن باك داشتن و آنگاه خويشتن را ماليدن به آب سبوس و آورد نخود و پورة نان، اگر به                    

غن ور  گرم و باز به    بآ  و باز بشويد به    دنيلاِالّ روغن گل و سركه و آب كرفس يا آب برگ ودن اندر خويشتن بايد ما               
روهاي قوي اندودني مشغول بايد شدن آنچه كر         اد شد، اگر به شد و اِالّ به       اب مالد و چند روز بر اين جمله به        گل ب 

ه ب  }596{خشك را شايد و من ياد كرده بودم پيش از اين لختي از اين سخنان آنجا كه واجب ديدم گفتن، و باز                         
 باشد اكنون رگ بايد زدن باسليق يا اكحل و           اگر آب ترنجي باشد و گرم باشد و نبض عشيم          ن  درآب نگاه بايد ك   

هليله زرد دانه بيرون كرده بيست      :  صفت مطبوخ هليله زرد   .  خون بر بايد داشتن بسيار و باز مطبوخ هليله زرد بايد           
دِرمسنگ بليله و آمله از هر يكي پنج دِرمسنگ شاهتره ده دِرمسنگ سنا پنج دِرمسنگ تريامان سه دِرمسنگ تخم                   

سني سه دِرمسنگ ترنجبين بيت دِرمسنگ، اين همه را بجوشاند و صافي كند و سقمونيا بر وي افكند دانگ                        ك
مابه بسيار  رگ  باشد آنگاه يك دِرمسنگ ياره با وي يار كند و بخورد، و باز به                رت گ و بخورد، اگر حال درست     نس نيم

صه از چيزهاي   اخ زها شيرين و تُند و تلخ حذر كند به          خوش، و از همه چي      بآه اندر آيد و خويشتن بسيار بشويد ب       
شور و قديد، و همه غذا از چيزهاي تفه دارد، و تفه چون خيار و كدو باشد و آنچه به اين ماند از ديگها و زيربا                               

بر يك  ص:  ارصفت حبي كر     .   بايد كردن  رت ر اِالّ آنكه خون برگرفتن و دارو خوردن قوي           كش شيرين كرده به     
گ، اين همه يك شربت باشد قوي و        نس گ گل سرخ دانكنيم   نس گ هليله زرد دو دِرمسنگ سقمونيا دو دانگ       دِرمسن

نه صد  اد هليله زرد بي  :  يداش ه كر را به   ك  }597{صفت معجون كشمش     .  شربت ميانه دو دِرمسنگ باشد و نيم        
د و به   نك وي يار كند و باز كشمش جمع       ام با   ددِرمسنگ بكوبد و روغن با     دِرمسنگ سنا و شاهتره از هر يكي سي        

زردچوبه و بورة و قسط شيرين و مر از هر يكي دِرمسنگي كندش             :  صفت طلي كه كر را به شايد      .  هاون بكوبد بسيار  
ه تن به   مه غن گل حل كند و بمالد به      ور يك دِرمسنگ ميعة تر پنج دِرمسنگ، اين همه را بكوبد و باز ميعه را به                

سيماب كشته و مازو و زردچوبه و       :  صفت طلي كر تر را    .  عت صبر كند و آنگاه خويشتن را بشويد       اس هسگرمابه اندر   
سيماب كشته و قليمياسيم و  :  ديگري كر تر را   .  مرداسنگ زرد و زريوند بسايد اين همه را با سركه و روغن گل بمالد             

ي كند اندر گرمابه، و با سركه لختي        طل  وگوگرد سفيد و خرزهره و كندش و خشار و مرداسنگ زرد با سركه تر كند                
صفت .   اين طلي نكردمي   زج مابه رود، و من به    رگ روغن گل بايد روغن بيشتر از سركه، اگر شب بيندايد و بامداد به             

بگيرد هليله سياه و بليله و آمله از هر يكي يك دِرمسنگ گوگرد بارسي نيم دِرمسنگ، اين                   :  طال كر تر را آزموده    
ا روغن گل بمالد چند بار، و من بسيار آزمودم به اين بسنده باشد و هرچند كر تر تر ؟؟ باشد طلي                        ب و  ايدهمه را بس  
 .ايدد كردنب }598{ رت وي قوي
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  }598{) في الشري(شري و ثاليل درباره :  166 باب
د يا مسام بسته    و چون اتفاق چنان افتد كه هوا سرد باش        د   بار برخيز  كي روه از بخاري باشد بسيار كه به      يش 

ست بماند و از آنجا خارش خيزد و بدمد سرخ چون دست دست، درمان رگ زدن باشد و شكم نرم كردن                      وپ باشد به 
اب آلو، و غذا غوربا دارد و انار ترش و ريواج و طفشيل و فسرد و دوغ ترش و آنچه به اين ماند و نيز شايد كه                            رش به
 گرم اندر بايد نشستن تا تحليل افتدش و از هواي خنك حذر                 بآ  به دآلو كشته، و آنگاه كه بدميده باشد        زر  بآ

ت گرما خوي بسيار آيد،     قو  به هك بايدش كردن و خويشتن پوشيده بايد داشتن و اما خوي رنده باشد انسان را چنان               
 بآ  به  عادت باشد اين بيماري خويشتن     ار يوبر پسوندهاي وي چيزي پديد آيد سرخ با خارش، و بايد تا آنكس كه                

صفت مرهم  .  سرد بسيار شويد تا آن را آن بيماري نيايد و باز چون بيايد مرهم زردچوبه بايد اندودن پيوسته                        
 گاه سركه و گاه روغن      هك كه و روغن گل مرهم كند چنان       رس زردچوبه و مرداسنگ از هر دو بسايد و به         :  زردچوبه

 }599{. كوترين درمان اين بودني وگل تا مرهم شود تمام 
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  }599{) ثاليلفي ال(ثاليل درباره :  167 باب
خ از بلغَم لزج افتد و درمان آن داروها قي است و داروهاي مسهل كه آن بلغَم را فرود آورد و سودا را، و                        زآ

اگر .  مابه اندر آيد و شراب رقيق به كار دارد و آساني و راحت            رگ جهد آن بايد كردن كه تن كالن گردد و پيوسته به          
گ كَبر تر يا بخرنوب نبطي تر آنكه آن را جنجك گويند يا بخĤورد               رب  باشد آن را بمالد به     هزخ بسيار نبود آنچ   اين آ 

ي اسب ببندد ببرد    وم رو موش و زرنيخ بمالد يا به انكبين بالدر يا به دارويتيز كه قريب وي باشد يا به                  اد ازخ را و به   
دازه آزخ و   نا يزه سازند از مس اين كار را به       نا  ي يا بركشدش از بن، يك     ش داغ كند تا بسوزد    تآ تا بيفتد بهتر آيد يا به     

خ اندر افكنند و پوست آزخ ببرند به وي باز آزخ را بگيرند به ناخن و بكشند تا بيرون آيد و                      زآ كرانه نايزه تُند كنند به    
 شدشود و گوشت برآورد برنه    بزير وي يكي بيخ باشد همه بيرون آيد اگر مغاكي افتد چهار دارو پراكندن تا راست                  

 }600{.  بربندش بس بودو
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 }600{) في شقاق اليد و الرجل(شقاق دست و پا درباره :  168 باب
ستان، هم از باد    مز ت تيرماه و از سردي به       قو باشد دست و پاي را از خشكي به         )  كفتگي(تَرَك خوردگي    

اين هر دو اندامهاي خويش را نگاه دارد كه حذر كند و             ه  ك  سرد افتد هم از آب سرد، و هيچ درمان از آن به نبود             
مابه بسيار اندر   رگ ، و غذا چرب دارد و به      رت پوشيده دارد، پس از اندك باشد روغن بنفشه خوب آيد و موم روغن خوب             

گالب ر   ب ايآيد، و اگر كهن گردد روغن شيره خورد به آب انگور شيرين چند روز و اگر انگور نبود بر آب مويز افكند                       
ت و پاي اندر مالد هم صواب آيد چون بمالد و يك زمان              سد و بخورد و روغن بادام به باشد و اگر انگور بكوبد و به             

هم كافوري درمان كند، و اگر لب گفته باشد         ر م   خون رود به   هك برآيد بشويد به آب گرم، و اگر نيك گفته باشد چنان          
هم رم  غرقي خوانند به عربي، بردفساند بر لب و به          ار  وي دكانناف را به روغن بنفشه چرب كند و پوست بيضه،             

بيضه را دو پوست باشد يكي از بيرون سخت و ديگر از اندرون نازك، آن نازك را غرقي                       .  كافوري درمان كند  
ر م و نيك از آن بر لب نهد صواب آيد، باز اگ           رن}601{گويند، و اگر مازو بسايد و با پيه ماكيان جمع كند مرهم آيد              

نه باشد گفتگي به مرهم الزورق درمان كند، و اين مرهم الزق ماننده باشد به مرهم دياخليون، مرداسنگ                    ايشپ  به
 .را با روغن بجوشاند و جمع كند به مقدار از وي مرهم كنند و اين مرهم الزوق باشد و اندراين باب اين بس بود



 300/كتاب هدايه المتعلمين                                                                                                       بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان
 

 

 }601{ )في اصناف االورام(اصناف اورام درباره :  169 باب
آنچه از  .  اس گرم باشد يا سرد، و گرم بر دو گونه باشد يا از خون بوديا از صفرا و اين هر دو سوزان بوند                      مآ 

خون باشد با تنجيدن باشد و با تمدد بسيار و آماس بزرگ باشد و سرخ باشد و اگر انگشت بر وي فشاري انگشت را                        
از اول حيله آن بايد كردن تا مايه        :  ماسها بر چهار گونه بود    باز سبوزد، و باشد كه هر دو مركب بوند پ، و درمان آ             

كم كني تا باز پراكنده شود، و آماس خوني را خون برداري از روي مخالف باز چون دو روز بگذرد از همان دست يا                         
يا پنير  قمونيا يا شراب بنفشه و سقمونيا       سهمان پاي، و صفرايي را شكم آري به مطبوخ هليله زرد يا شراب گل يا                 

ندل سرخ و   ص  }602{آب با سقمونيا يا شراب آلو با سقمونيا، و آنگاه طلي كند از اول به چيزهاسرد و قابض چون                     
 گالب و كافور و آب گشنيز تر و حضض و شياف ماميثا و نوفل و صبر و آنچه به اين ماند، و صفرايي را به                           يد و سف

سبغول و سركه و و گالب و آب خيار و خيار بادرنگ و كدو و               آورد كشك و اسبغول و خاصه ا      و    لسركه و روغن گ   
با برگ عصاالراعي و گل ارمني و كافور و صندل، اين بدان كني تا آماس كم گردد چون آماس كم شد اكنون با                          

 حاجت نيايد به محلل چه      ااين چيزهاي قابض چيزها محلل يار كني تا هر دو گونه فعل خويش بكنند، و صفراوي ر                
: يق باشد، باز خوني را به محلل؟؟ حاجت آيد به مقدار غلظت خون وي، و كار آماس خوني از سه بيرون نبود                     وي رق 

يا تحليل پذيرد و برود و نشان وي آن باشد كه آماس كم گردد تا آماس بنشيند و به گردد، و ديگر آنكه ريم كند و                          
م كند و نشان وي آن باشد كه ضربان كم گردد و            نشان وي آن باشد كه ضربان بيفزايد و آماس بيفزايد و چون ري            

باز درمان  .  آماس بنشيند و تمدد بياستد، و سوم آنكه صلب گردد و نشان وي آن باشد كه آماس و صالبت بيفزايد                     
آن آماس كريم؟؟ خواهد كردن ياري كردن وي بودبه چيزهاي ريم كننده چون تخم كتان و تخم مروه و حلبه و                       

لملك و آنچه به اين ماند، اين چيزها بكوبند و باب بجوشانندو باز به روغن گاو جمع كنند و بر آن                       بابونه و اكليل ا   
آماس نهند، و باز اين ديگر را كه صلب همي گردد گاه تحليل بايد كردن و گاه تليين چنان كه چند بار ياد كردم و                          

 }603{اينك قانون آماسها    .  و هم ملين  باز به ضماد فلغوريوش درمان بايد كردن كه آن ضماد هم محلل است                
رم به اين كردار بود، و اين كه ريم كند اگر خود بگشايد و ريم بيايد و اِالّ ترا ببايد گشادن به نيشتر، و اين قانون                           گ

ا به همه آماسهاي خوني و بلغَمي ياد بايد داشتن، باز اگر آماس سرد باشد يا بلغَمي باشد و يا خنازير باشد يا سلع ي                         
 .فراد ياد كنمنا دمل يا سرطان باشد و من اكنون احوال هر يكي به

دا، و نشان   وس اس بلغَمي يا از بلغَم رقيق باشد يا از بلغَم غليظ و از باد يا از بلغَمي باشد كه ميل دارد به                      مآ 
ي و سفيد باشد و به      لمس كردن، سست باشد چون استسقا لحم       آنكه از بلغَم رقيق باشد آن باشد كه اين آماس به             

لمس كردن، سرد باشد و انگشت چون بر وي فشاري گود افتد ولكن اندكي نرمي دارد و متانت، و درمان آن ماننده                       
ي تر و   اه صه شير و ميوه   اخ ج استسقا لحمي، از وي حذر كردن از آب خوردن و غذاها سرد و ترش به                ال ع  باشد به 

خوي بايد آوردن و معجون دنيد كر كم و معجون           و    نما به اندر بايد آمد    رگ تره و صبر بايد كردن بر تشنگي و به         
 .ا التربدود دنيد قسط بكار بايد داشتن و گُلَنگَبين و مصطكي و عود خام بسيار بايد خوردن و شكم بايد آوردن به

ر بيست  تربد پاك ده دِرمسنگ زنجبيل پنج دِرمسنگ، علك رومي پنج دِرمسنگ شك              :  تربدلا ت دوا فص 
 دِرمسنگ، باز طلي بايد كردن بر آن آماس آن داروهايي كه به اخر آماسهاي خوني                 اردِرمسنگ، شربتي از وي چه    

بگيرد خاكستر بلوط و خاكستر چوب درخت انگور        :  مادي كه شايسته باشد اين آماسها را      ض  }604{را برنهد، صفت    
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 براندايد و به آماس     نگت  همه را جمع كند و بر يكي باره نمد        ارا و سركه و نمك، اين       خب  اش؟؟ خوانند به   ار كه وي 
بگيرد حلبه و بكوبد و بجوشاند به آب تا غليظ شود باز سركه با وي يار كند و                      :  ضماد ديگر گونه  .  بربندد سخت 

گوگرد سوده و سركين گاو خشك كرده و كوفته و بيخته، اين همه را جمع كند و براندايد سخت صواب آيد و اگر                         
باز اگر آماس از بلغَم سطبر باشد نشان وي آن باشد           .   ببندد صواب آيد   تگ سفيد و سركه هر دو جمع كند و سخ         زا

لمس كردن، ولكن سست نبود چون اندكي صالبت دارد و درمان آن داروهاي مسهل                كه اين آماس سرد باشد به       
 .ب نقرس بلغَمي ياد كردماب ه بهك باشد كه بلغَم فرود آورد باز ضمادها قوي كه تحليل كنند چنان

يت و چنان سبك باشد     اغ ت سخت سست باشد به    سد ان وي آن باشد كه آماس به      نشز اگر از باد باشد      اب 
گويي باد اندر چيزي كردندي و انگشت بر وي فشاري مغاكي گيرد و چون انگشت از وي برداري مغاك نماند هيچ                      

 لمس كردن، سرد بود، و درمان آن آن باشد كه آورد كشك را گرم              ه  گ خود سفيد باشد و ب     نر و زود راست شود و به     
ش گرم كني و بر وي نهي يا خاكستر بلوط را            تآ  يا گاورس راو بدان آماس برنهي يا سبوس گندم يا نمك به             نيك

از روغن ياسمن گرم كني يا روغن       ب  }605{گرم كني و بر وي نهي يا خاكستر طاخك را گرم كني و بر وي نهي،                 
. ه درمان استسقا لحمي آنجا بكار داري       لجم ان و بر آنجا بمالي يا خزميان رو روغن سداب بر آنجا بمالي و به                  ب

 برگ سرو تر    بآ بگيري خاكستر شورة طاخك به    :  ز اين ضماد اگر آنجا برنهي نيز هم نيك آيد، صفته           اب 
له مج ند از غذاها و چيزهاي بادانگيز و به        يد و نيك آيد، و حذر ك       اش فتق نيز اينجا به   لا كني و ضماد كني، و ضماد      
 .ح تر باشد و ترا هيچ غلط نيافتدرش  باشد اِالّ من جدا از بهر آن گفتم تا بهيدرمان اين هر سه نوع يك

ت به لمس كردن، سرد     سد ز اگر اين بلغَم ميل دارد به سوي سودا نشان وي آن باشد كه اين آماس به                  اب 
گ، و اين دوگونه باشد يك سرطان باشد و اين درمان نپذيرد و ديگر                 نر نگ و تيره  باشد و صلب بغايت و سياه ر       

 مقدار است اگر صالبت بسيار باشد درمان دشوارتر         هچ  درمان پذيرد و بايد تا بنگري تا آماس را صالبت به            ازب  گونه
اگر حس ندآورد نيز دشوارتر بود،      اد دشوارتر باشد و     مض باشد و اگر حس ندآورد نيز دشوارتر بود، و اگر بسيار نبود به            

ا نرم كننده بر بايد نهادن و گاه ضمادهاي گشاينده           دهاماد فلغوريوش درمان كند يا گاه ض       مض و اگر بسيار نبود به    
ح، پس اگر بر اين آماسها رگ هاي كبود پديد آيد و اندكي گرمي دارد اكنون اين سرطان                   رش  ياد كردم به   هك چنان

 .ه سرطانب }606{السرطان لم يبرا و ان برأ فهو ليس :  بقراط گويدهك باشد و به نشود چنان
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 }606{) في السرطان(سرطان و خنازير درباره :  170 باب
دامي باشد كه آن اندام را بتوان        نا تدا باشد درمان توان كردن تا نيفزايد، و اگر به           با ن سرطان چون به   يا 

باز اگر از   .  ببري يا داغ كني هرگز به نشود و بيم آن باشد كه هالك شود             بريدن ببرد تا برهد، و اما اگر تنة سرطان          
تدا باشد نشان وي آن باشد كه از نخست يكي           با پس آماسهاي گرم آمده اميد باشد كه به شود يا نيفزايد، اگر به              

رد، چون روزگار    و اندكي گرمي دا    رت  همي گردد و صلب    رت آماس پديد آيد چند باقال باز چند گردو گردد باز بزرگ           
و بدان رگ ها غذا سودايي يابد، و درمان آن از اول رگ زدن باشد و اسهال                    دبو بر پديد آيد ك    يو برآيد رگ ها به  

كردن خلط سودايي را و طعامهاي زودگوار خوردن تا از آن غذا ستوده يابد چون نان حواري و گوشت مرغ خانگي و                      
ب اب يخوليا و به  لا م باب  به هك روغن بنفشه تعهد كردن چنان     ر، و بيني را به    گوشت بره و شير تازه و روغن بادام و شك         

جذام ياد كردم، و باز بر اين آماس نهادن چيزهاي خنك سرد كننده كه نيفزايدش يا لعاب اسبغول و سفيده ارزير يا                      
آن را فرو كشته داري تا      سفيده سرب يا آبار سوخته بسيار برنهادن با سركه و گِل اَرمني و جهد كني تا بطلي خنك                   

هم كافور، و درمان آن دشوار      رم  درمان كني و به    }607{هم خطمي   رم ند به ك  يشنيفزايدش و ريش نكند، باز اگر ر      
گ، و ريش گرم    نر  باشد اگر بتواند آن اندام را ببرد و داغ كند، و نشان ريم سرطان آن باشد كه گنده باشد و سياه                       

 پديد آمد   اهنيچون اين نشا  .   گردد رت گ و هرچند روز فراخ    نر گ يا سياه  نر د سرخ باشد و كرانهاي ريش رنگين باش      
 .اميد بايد گسستن و جهد بريدن و داغ كردن يا جهد كردن تا سرد شود
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 }607{) فِي الخنازير(خنازير درباره :  171 باب
دن و سبب وي فضول مغز      رگ  جاي برآيد يا به    هس فارسي خوكان بوند و اين خنازير انسان را به          ازير به نخ 

 وي فضول قلب بود، يا بخشندگاه و سبب وي فضول جگر، كه اين اعضاي شريف                 بب س بود، يا بزير بغل دست و     
دفع كنند مايها را از خويشتن و به اين جايها افكنند و اين جايها مستعداند به در رفتن اين مايها را، و نشان وي آن                          

دك بزرگتر شود، و باشد     نا كندامه خوانند نيز، اين باغره بماند و سخت شود و ا           رد باشد كه از اول باغره خيزد و به        
 جاي خون گردو اندر كيسه، و باشد كه جنبان باشد و باشد كه                 كي كه يكي باشد و باشد كه تاهي چند بوند به           

و درمان اين همه    دد،  رگ  گردد و ريم كند دشوار به       يا ناجنبان بود، و باشد كه چنداني بزرگ شود كه چند خربزه            
سهل خوردن و طريفل با نوشادر بكار داشتن،         م  }608{روهاي قوي و داروها     اد گرسنه بودن باشد و قي كردن به       

 .يكي كفانيدن و برگرفتن و ديگر كنده كردن و نرم كردن تا ريك كند: باز درمان آماس دوگونه بود
رد لعاب حلبه و لعاب تخم كتان و لعاب           بگي:  نده كه آن را مرهم دياخليون گويند        نك ت داروي نرم  فص 

تيله اپ ير بسايد و به     تس وشانيده و سطبر كرده، باز ده ستير مرداسنگ زرد بلخي ده              ج  ر،يتس خطمي از هر يكي ده    
دك برآميزند و سطبر شوند، آنگاه      نا سنگين اندر كند و روغن زيت با وي يار كند و آتش اندر بندد تا با يكديگر اندك                 

دك بجوشاند و   نا بار بر آتش نهد و اندك       ريگيرد تا سرد شود تمام، آنگاه اين لعابها با وي بياميزد، باز د             از آتش برگ  
بجنباند تا سطبر شود و هر زماني جاشني كند تا چنان شود كه نگين برنهي نقش ببديرد و بدآورد آنگاه بردآورد                         

 .د كه لختي بيرزد برآميزد با مرهم دياخليونك برنهد تا نرم شود و باشوخ تمام كشته چنين باشد اين را به
كه بگشايد  رس اب و برنهد بر خوك، و اشق به       رش مر را بگشايد به   :  يد خوك را  اش ه ب ت مرهمي ديگر كه   فص 

 }609{. و با انگبين جمع كند و برنهد بر خوك تا نرم شود
قل و جاورشير و صغبين،     بگيرد لعاب حلبه و اشق و م       :  م آوردش ير م كند و به   رن ت مرهمي ديگر كه   فص 

لعاب حلبه و روغن زيت و انگبين جمع كند و مرهم كند و بر خوك                   ا ب كه بگدازد و بگشايد و    رس اين صمغها را به   
 .نهد

آورد ترمس و آورد باقال و بادام تلخ و مقل اين همه را به لعاب حلبه جمع كند و                       :  ت داروي ديگر  فص 
 .برنهد بر خوك تا نرم شود و بگدازد

زفت يك بهره بر آتش نهد تا بگدازد و اگر نگدازد روغن             :  ت ضمادي كه نرم كند خوك را و بگدازد         فص 
مژانه تلخ با وي يار كند تا بگدازد باز بيخ كلمچه خشك كرده و كوفته با وي يار كند تا مرهمي شود و اگر اين كلم                          

كي كوزة نو بيخ كلمچه را تا سياه گردد چون قير           را بريان كرده باشد تا فور گشته باشد به آيد و اگر بسوزاند اندر ي               
 .ديآ  جمع كند و برنهد بهتف زآنگاه آن را با

موم :  ت مرهم دشليخي كه بشايد آماسهاي سخت را كه نرم گرداند و خنازير و طاعون و سرطان را                    فص 
شق هفت دِرمسنگ زريوند    سفيد و ريتيانا از هر يكي چهار دِرمسنگ جاورشير و زنگار از هر يكي دو دِرمسنگ ا                   

ز هر يكي دو دِرمسنگ مقل روشن        ا  }610{دِرمسنگ بيرزد و    ه  دراز و علك شاخ كه لبان گويند از هر يكي س            
كه فرغار كند و موم و ريتيانا و بيرزد         رس چهار دِرمسنگ مرداسنگ زرد چهار دِرمسنگ و دو دانگ، اين صمغها را به            
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 ستان يك و نيم رطل، و رطل نيمن باشد تا          مز بستان يك رطل باشد و به     ات  روغن به  غن زيت بگدازد، وزن   ور را به 
ني، و آن ديگر داروها بكوبد و ببيزد و آنگاه همه را جمع كند به دستة هاون، و بعضي مردمان مرداسنگ اينجا                        ادب

شوار بود، اگر تابستان    بفزايند و آن صواب نبود و همي كنند، و بعضي مردمان سركه نكنند و آن به باشد ولكن د                     
 .كه فرغار كند و اگر زمستان باشد به سيكي، و هرچند سركه كمتر بهتر بودرس باشد به

مرداسنگ :  يد زخم كĤورد را و شمشير را       اش ت مرهمي جالينوس بستودش گوشت برآورد و خاصه به          فص 
ت و زريوند دراز از هر يكي       پنج دِرمسنگ روغن زيت يك رطل خون شاوشاو و بيخ سوس و اشق و عنزرو                 و چهل

تيله اندر كند با روغن و بگدازد باز از آتش           اپ  و به  دكه فرغار كند و مرداسنگ را بساي      رس شش دِرمسنگ، اشق را به    
 .ش باز برد و بپزد تا سطبر شود نيك آيدتآ بردآورد و سرد كند و آن داروها كوفته را با وي يار كند و باز به

ريتيانه و زفت و موم از      :   نرم كند  و  }611{يد آماس سخت را بپزاند      اش رگ كه به  ت مرهم باسليقون بز   فص 
 ستير بيرزد چهار دِرمسنگ، اين همه را جمع كند با روغن زيت و بر آتش نهد تا مرهم گردد و به كار                        جن پ هر يكي 
 .دآورد

: و گوشت برآورد  يد خوك را و سرطان را و نرم كند آماسهاي سخت را                اش ت مرهم شَنگَرف كه به     فص 
 موم زرد دو    دِرمسنگ  ششمرداسنگ پنج دِرمسنگ كندرو و بيرزد و اشق از هر يكي ده دِرمسنگ علك جك                    

دِرمسنگ شَنگَرف سرب دو ستير، جمع كند اين همه را آنچه بتواند بكوبد و آن ديگر را حل كند و با روغن زيت                          
 .ون جمع كند بكوفتناه بگدازد و همه را به

زنگار دو دِرمسنگ   :   را خشك كند كه كهن گشته بوند و گوشت مرده بخورد            اه ت مرهم زنگار ريش   فص 
 از هر يكي پنج دِرمسنگ، بگدازد موم و ريتيانه را با روغن زيت؟؟ بر آن اندازه كه حاجت آيد و زنگار                       مو م ريتيانه و 

 .ون بزند تا مرهم شوداه كوفته و بيخته بر وي افكند و به
گرد، و  وگ بگيرد ارزير سوخته به   :  ي كهن را و گوشت برآورد     اه يد ريش اش رهم ارزير سوخته كه به    ت م فص 

گرد و روي سوخته و سفيدة ارزير و علك شاخ و             وگ يم اگر ارزير نبود سرب بياورد سوخته به           وگ ب من قصه اين  
 و صمغ عربي، و     شَنگَرف  }612{مرداسنگ و مر و قليمياسيم و اشق و جاوشير و مصطكي از هر يكي سه استير                  

چه گداختني باشد به    نآد  ي صمغ، از هر يكي چهار دِرمسنگ، بگداز       اج من همي گويم صمغ غلط است صبر بايد به        
روغن زيت، و فرغار كند آنچه فرغار كردني باشد به سركه، و بكوبد آنچه كوفتني باشد و همه را جمع كند و مرهم                        

 .كند
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  }613{ }612{) في السلع( و خراجات سلع و دملدرباره :  172 باب
.  و چون بجنباني بجنبد    رت عه آن غُندها بوند كه بر سر انسان پديد آيدچون گردو و بادام يا نيز بزرگ                  لس 

 باشد جهد بايد كردن تا آن برگرفته آيد چه اگر از وي                يا درمان آن كافنيدن؟؟ باشد و برگرفتن، و آن را كيسه           
آيد، و    ددي و باشد كه بر پشت دست بود، و باشد كه بر پشت پاي باشد چون غده لنفاوي پ                  چيزي بماند سلعه باز آيد،    

درمان آن آن باشد كه چيزي بوي بر زنند و آن غدد را بشكنند و باز يكي تخته كنند از كاغذ سطبر و بر آن كاغذ                            
ضض و قاقيا و صبر سوده        و باز ح   بآ صبر و قاقيا و سريشم ماهي بركند، از نخست سريشم ماهي را بگدازد به                

  }613{.  بر ريزند و آنگاه بردفساننديو به
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 في الدمل : 173باب 
صه دوشاب  اخ  باشد از آماس خوني، و اين آنكس را باشد كه گوشت بسيار خورد و شريني ها به                عيل نو مد 

زرگ نيابد كه هالك    و خرما، و آنكس را كه دمل بسيار آيد نخست از اين چيزها حذر بايد كردن تا يكي دمل ب                       
نشان هالك بود، و      شود، و اگر اين كس را خفقان افتد آن باشد كه آماس بزرگ به ناحيت قلب پديد كرده باشد و                    

د و طريفل شاه تَرَه بكار دآوردو بر دمل از          وز درمان آن آن باشد كه چيزهاي ترش بكار دارد و خون برگيرد زود به               
ر بپزد و به دمل برنهد تا دمل را بپزاند و ريم            يش بد تخم مروه و تخم كتان و به       اول طلي خنك برنهد تا بپزد يا بكو       

 .ه درمان كندبودچبيرون آيد آنگاه به مرهم زر
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 في الخُراج : 174باب 
ن خراج دمل باشكونه را خوانند، و هر گاه كه مايه بسيار باشد و طبيعت اندام ضعيف باشد دمل سر نه                       يا

به كافنيدن از پس آنكه ضمادهاي بزاننده برنهاده باشد و نرم گشته بود، و باشد كه بر بغل                  تواند كردن و حاجت آيد      
يد، خون بسيار بايد برگرفتن از      آ  }614{هناي پشت نيز بسيار     پ  بر و   ما دست و بغل پاي پديد آيد و اين ياد كرده          

نيدن؟؟ و كافنيدن تا ريم بيرون آيد        باسليق، و باشد كه رگ صافن بايد گشادن اگر سرخي كم شد و اِالّ ببايد بزا                  
ص راقا آنگاه به مرهم گوشت برآرنده درمان بايد كردن، و بايد تا از شراب و گوشت و شريني ها حذر كند و به                          

 .فوري و سكنجبين درمان كنداك
ه  جالينوس حمر  ار  كه از خون صفرايي بوند چون نمله و جاورسيه؟؟ و انار فارسي كه وي               اه آن ريش  اما   و 

 بلخي گويند، اما ريش بلخي بد ريش باشد و گويند كه از پشه گزيدن                ار گويد يعني زكال آتش و اين ريش كه وي        
 نشايد آن را، چون از نخست بسيج؟؟ با سركه تر بايد كردن و برنهادن                نغروآيد، و مرا بودست؟؟، و هيچ مرهم يا         

ان و كندر و مر و عنزروت و خون سياوشان بربايد               خشك كند، اگر به اين به نشود صبر و مر و زعفر               ار تا وي 
ه باشد اشق   در ك  سرد شستن پاك، و باز ديگر بار بر پراكند ديگر روز يك دو بار اگر مرده                بآ پراكندن و ديگر روز به    

 و  ش برود، و اگر به شد و اِالّ همان دارو كه از صبر و مر              ير كه بگدازد و به آتش و برنهد آنجا تا آن خشك          رس را به   
 . سرد اگر به نشود به داروهاي سعفه درمان كندبآ كندرو و زعفران كنند ديگر باره به كار دارد و بشويد به

 درمان آن آن باشد كه آن آبلها         }615{ به اتش سوختستي     ييآن ريشي كه از اول آبلها پديد آيد گو           و 
ني و مطبوخ هليله زرد دهي تا صفرا فرود           هم كافوري درمان ك   رم بكفاني و پوست آن بدوكĤورد برداري و باز به          

و  باشد خون برگيرد، و گرسنه بايد بودن و غذا طفشيل دارد و غوربا و ناربا و زيربا،                    رپ آورد، و اگر سامان باشد و تن      
 .ر مرداسنگ سفيد كرده به گالب و آب مورد مرهم كند صواب آيدگا

خوانند اين را كه زموره از جاي بجاي برود، و جالينوس            نمله، و نمله زموره را گويند و بدان چنين            اما   و 
ز ا   و  وي همي برآمد   رس  برهمي نهادم تا از پاي به      يو ي بر نمله آمد و من مرهم خلي به        اپ گفت كه يكي مرد را به     

سر وي به پاي فرو همي آمد ديگر بار تا سقمونيا بدادم و صفراش بياوردم تا برفت، و اين نمله يكي تبش باشد                           
ند يكي گاورس و از وي آب گرم سوزان مي بيرون آيد و هر كجا آن آب برسد ديگر تبشها برآيد بر آب و                               چ

بوخ هليله و سقمونيا و     طم و اسهال به   باشد   دفصترد و با سوزش بسيار بود، و درمان آن          سگ ين همي رود و مي    نچ هم
 .كه مرهم كردهرس كه پخته و مازو و كزمازوي بهرس باز برنهد بر وي نارسفال؟؟ به

 اگر صندل سرخ با اين گل       و  }616{كه و گالب برنهد بر وي       رس گِل اَرمني تر كند به    :  ت مرهم خلي  فص 
. راص ماسيون قا راص اندروماخس درمان بايد كردن يا به      به اقو گالب و سركه يار كند به آيد، اگر به اين به نشود               

نار ده دِرمسنگ زاج سفيد چهار دِرمسنگ زاج سرخ يا زاج            اقماع ا :  ست اسقالنيدس خن صفت اقراص اندروماخس به   
يد هر كدام باشد دوازده دِرمسنگ كتيرا دوازده دِرمسنگ مر چهار دِرمسنگ علك شاخ هشت               اش زرد شكن هر دو به    

 . انگبين تر كند و قرص كندبآ يوند دراز دوازده دِرمسنگ، اين همه را بهردِرمسنگ ز
رمان ده دِرمسنگ مازو هشت دِرمسنگ مر و زريوند دراز از            لا اقماع:  يگر از جهت اندودن   خت اقراص د  سن 
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 هر يكي چهار دِرمسنگ كتيرا و زاج سفيد از هر يكي دو دِرمسنگ زاج سرخ شكن چهار دِرمسنگ بكوبد به                          
 .ته تر كند و قرص كندخپ يم

ي سياه شود و خشك ريش كند و با سوختن بسيار باشد و             انار فارسيه، هر گاه تبشي برآيد و كرانة و         اما   و 
از نخست خون برگيرد بسيار تا غشي       .  د چنان كه مردمان ريش بد گويند نيك جهد بايد كردن كه كشنده بود             ور مي

رد تا خون   وخ و آب خربزه و آب كدو و نĤوردان و تتري و غوربا نه               دارد   بكاافتد، باز صفرا فرود آورد و غذا و كش         
ا پوست انار   ب  }617{راص اندروماخس   قا ر نكند چه به اين بيماري خود خون سطبر بود، و درمان كندش به               سطب
فلدفيون درمان كند،   ص  كه بپزد يا زاج سفيد بسياد و برنهد، اگر باز ايستاد و اِالّ و به اقرا                رس كه بپزد يا مازو به    رس به

 . قرص به نشوداگر به شد به اين و اِالّ داغ بايد كردن چون به اين



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  309
 

 
 

 }617{) في الطاعون)(في االكله(آكله و طاعون و درمان آن درباره :  175 باب
يي ديگر زخم، سياه شود و گنده        اج هب  گرباز ا .  ه بيشتر به دهان و لب، آيد       روخهمانگونه كه ياد كرده ام،     

 نسخت وي به كتاب منصوري يابد        ديگ بر ديگ گويند و     ار روي تُند كه وي   اد ش يا به  تآ اب و داغ كن به    تش شود، به 
و من نيز اينجا ياد كنم، و باز برگ كلم را بايد با روغن گاو پخت و روي آن گذاشت يا پياز را بايد با روغن گاو                                

 .پخت و آنقدر بر روي آن گذاشت تا گوشت سياه بيفتد و آنگاه درمان كند تا بهبود يابد
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 }617{) اعونفي الط(طاعون و درمان آن درباره :  176 باب
گ سبز و كبود و     نر ن آماسي است از خوني سودايي، و سوزان باشد و بر پشت بيشتر رخ ميدهد، و به                   يا 

 ببرد، و گرداگرد اين آماس، سياه باشد يا كبود، و            شوهسياه و سرخ باشد و چندان درد كند كه چه بسا بيمار را از                
 باشد، و اينجا همه عنايت بدل بايد كردن         }618{كشنده  استفراغ، اسهال و خفقان و غشي عارض شود و باشد كه            

آب غوره و شراب ترنج و شراب ليمو        .  كه به وي نزديك باشد به اقراص كافوري و به آب انار ترش و به آب ريواس                
 و كافور بر قلب بايد نهادن و يخ بسيار پيش بيمار بنهند و بدان جايگاه كه وي صندل و گالب و كافور                          لدصنو  
 همي آيد و كُند برود، و آن         يو ين زمين خانه را و ببرده خانه؟؟ تا از هر جايي بوي به               نچ ارها برزنند و هم   ويد به

ند تا خون بيرون آيد و اگر آب گرم برريزند تا خون              كم ب دكنا آماس را بنشتر بيازنند و كبة حجام برنهند و اندك          
 خنك يا از چيزي خنك خفقان آيد زود آب گرم              د، و هيچ طلي خنك بر وي ننهند و اگر از طلي              يآ بنفسرد به 

روهاي خوره  اد ده بوديم با    ركد   يا هك برريزند، و همه عنايت قلب را بايد كردن تا آنگاه كه خفقان بايستد آنگاه چنان               
 .بايد درمان كرد
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 }618{) في حرق النار(حرق النار و عله داخس درباره :  177 باب
 فرغار كند   بآ آهك را به  :  صفت داروي آهك  .   دارد و مرهم كافوري    ختگي آتش را داروهاي آهك سود     وس 

  }619{. ا روغن گل بزند آن آهك را تا مرهمي گردد بين چند بار همي كند بازنچ و آب را بيرون ريزد، هم
مرداسنگ سفيد يك   :  يد سوختگي را و گرمي را و قروح امعا را و ريش لب را              اش ت مرهم سفيد كه به    فص 

فيده ارزيز پنج دِرمسنگ موم چهار دِرمسنگ روغن گل به مقدار حاجت، موم با روغن بگدازند و                       دِرمسنگ س 
ته هاون بزنند تا    سد  هاون اندر كنند و موم و روغن گل گداخته با وي يار كند و به                هبو  مرداسنگ و سفيده بسايند     

 بريدن و باز اسبغول و روغن گل اندر گرفتن تا            همه يكي شود، و اگر آبلها بسيار بوند آن پوستها را بدوكĤورد ببايد             
 عميق باشد و قوت بيمار       يگختهم كافوري درمان كنند، و اگر تبش بسيار باشد و سو            رم تبش را بكشد و باز به      

هم آهك يا به    رم بجاي باشد رگ رنند و قلب را ياري دهند و باال اين داروها افيون برافكنند تا درد بيارامد باز به                      
 .يد درمان كندمرهم سف
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 }618{) في الداخس(داخس درباره :  178 باب
 ناخن و با درد بسيار بود، از اول اسبغول و سركه             نب ن علت را ناخن خوارج گويند و اين آماس باشد به           يا 

بربايد نهادن، اگر به اين به نشود روغن گرم كنند به آتش بدان مقدار كه دست برتاود و اين انگش را بدان روغن                         
 تخم كتان با شير بجوشاند و گرم بربندد          و  }620{گرم كرده اندر زنند تا درد بنشيند، اگر به شد و اِالّ تخم مروه                 

م كند يا مرهم باسليقون گرم كند و بر وي نهد، چون ريم كند بكافند و ريم بيرون كند و به                          ير چندان كه   انجآ
 . واجب آمدهك دانداروهاي گوشت برآرنده درمان كند، اين نيز گفته شد چن
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 }619{قوانين درمان قروح و جراحات درباره :  179 باب
ض اندر قروح و جراحات خشك كردن بود، و اين بدان بايد كه پوست رفته باشد و خراشيده گشته بود،                    رغ 

اين هر دو   يكي بخارها و تريها از تن بيرون آورد و ديگر چربيها و روغنها بيرون آورد و                  :  و پوست را دو منفعت بود     
 كنند دست آبله كند و آن آبله از         رت ي درشت را ك سبب ظاهر است همي تواني ديدن، از قبل آن را كه مردمان اگر             

آن آيد كه از درشتي كار پوست از دست جدا گردد و ميان پوست و گوشت آب گرد آيد از قبل آنكه منفعت پوست                         
ايي ج  }621{ گگرم يا روغن گرم      بآ آبله گشت، و اگر به    نبود تا تريها آنجا به ميان پوست و گوشت گرد آمد و               

اكنون هرچه بدان آب باشد آبله گردد       .  ين آنجا آبله شود   نچ ل همين باشد و اگر با آتش بسوزد هم        حابسوزد از تن ما     
يكي خشك كردن و ديگر     :   دو بود  اه و هرچه جربو؟؟ باشد مده گردد، و از اين قبل غرض اندر دارو كردن ريش                

يرون چاره نيست كه بدان      ب  ازيد و دارو زداينده، و اگر جراحتي آيد           اب ردن، تا همي دارو خشك كننده مي       جال ك 
 درن خوانند، و اگر اندرون تن مايه گرد آيد و            ار جراحت اين هر دو فضله گرد آيد يعني تري و جربوش؟؟ كه وي              

ه آن ريم را جوفي باشد كه آنجا گرد آمده           متحير گردد و آماس كند و آن آماس تحليل نپذيرد و ريم كند تا چار                
گر باشد و از اين باشد      يد ف گرد آيد و اين هر دو فضله از فضلت هضم سه            اواجباشد همين دو فضله دايم اندر آن        

 . كه از يكي ريش هر روزي چنداني ريم رود، و اكنون حال قروح بر اين سان باشد و درمان آن بگردد
 ميان آن جراحت هيچ شكاف       هك  ببندي با يكديگر چنان     ار شد كرانهاي وي   جراحت تازه با   هك ر چنان گا 
زي ديگر حاجت نيايد و اين را خشك بند خوانند و جهد بايد               يچ ي ديگر به وي اندر گرد آيدي و به         زي چ نماند كه 

باز .  باز دآورد  از التحام    ار ان اين شكاف اندر نماند كه وي      يم كردن تا موي يا روغن يا خاك يا ريسمان يا چيزي به            
ه چند  ب  }622{، اكنون حاجت آيد بدوختن       ندوراگر جراحت فراخ باشد و نتواني لبهاي جراحت با يكديگر فراز آ             

ي آورد كه ميان جراحت      اج جاي بدان مقدار كه لبهاي جراحت يك بار ديگر بربسته گردد و همان شرطها را به                   
د كردن، بدان مغاكي داروي گوشت برآرنده فرو        نب نواني خشك چيزي نيافتد، و باز اگر جراحت مغاكي دارد اكنون م          

تا سر جراحت سوي زير آيد تا هر ريم كه گرد آيد از جراحت بيرون آيد، و اگر سامان آن                       نردبايد كردن و جهد ك    
يد نبود كه سر جراحت سوي زير آري جاي ديگر سوي زير ببايد كافنيدن و دارو كردن و رفاده نهاده و تيمار اين ببا                      

صفت .  داشتن و گوشت و سيكي و شريني ها نبايد خوردن و  غذا نيز اندكي بايد و ميل سوي ترشي بايد داشتن                        
صبر و مر و عنزروت و خون شاوشاو و كندرو از همه برابر بسايند به يك جاي، و اگر جاي                      :  داروي گوشت برآرنده  

ون مرهمي كني و با اندكي انگبين اين داروها يار            اني اكن وت چنان باشد كه همي تواني پراكندن بپراكني و اگر نه           
 .كني و آنجا رساني

كه و روغن گل كني اين كار، و نشان آنكه ريش گرم باشد آن               رس  باشد و اگر گرم باشد به      در س ر ريش گا 
گ بود، و نشان آنكه ريش سرد باشد آن          نر ي ريش سرخ باشد و ريم بسيار رود و سوزان و سرخ            اه باشد كه كرانه  

.  رنگ دشد كه كرانهاي؟؟ ريش كبود گردد و ريش سرد باشد و ريم وي فسرده باشد يا رقيق چون آب و كبو                        با
 بايد از معتدل، و ببايد نگاه        رت ايد از معتدل، و اگر سرد باشد گرم        ب  }623{اكنون اگر ريش گرم باشد دارو سردتر         

ت و گرم، دارو گرم بايد كردن، و اگر مزاج          ل تندرستي خشك بوده اس    اح كردن  به مزاج اين كس اگر مزاج وي به         
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 آن سوالمزاج بايد كردن، و از       دض مزاج است، دارو به   لا سوء  رماباز ببايد نگاه كردن اگر مزاج بي      .  اندام سرد باشد سرد   
 .بهر اين گويند كه كندرو به مزاج سرد گوشت برآورد و آن مزاج صحي را خواهند نه مرضي را

اندرون بود، از اول رگ بايد گشادن يا داروي مسهل خوردن تا آن مايه كم گردد،                ز اگر ريش را سبب از       اب 
و به وي تواني پراكندن كه گشاده باشد به پراكني، و اگر گشاده نبود نتواني پراكندن دارو را                   را د ش آيي اگر  ير باز به 

 زراقه گويند اينجا اندر كني      ار ي گفتم و به سوراخ ريش فرو كني و اگر فرو نرود بدان آلت كه و               هك رقيق كني چنان  
 فتيله بايد كردن نگاه داري تا فتيله آنجا           ارش فرو اندازي از زراقه و تا بتواني فتيله نكني، پس اگر ناچ                ير و به 

ديكي رگي باشد يا عصبي يا به پيوندي، نبايد شتافتن بكافنيدن تا آن             زن فراموش نكني به ريش اندر، و اگر آماس به        
يي باشد  اج باز اگر به  .  صب را يا رباطات پيوندها را تباهي نيĤورد و نبوساند چون كار دشوار گردد                رگ را يا آن ع     

 هك يش را عالمت گرم بيشتر بيني چنان      ر  }624{جاي مان تا نيك نرم گردد، و ياد دار كه هر گاه كه              ب  كنا گوشت
 سازي، و من ياد كنم داروي       رت م گرم  سازي، و هر گاه كه نشان سرد بيشتر بيني مره           رت من ياد كردم مرهم خنك    

گردد مرده كرده باشد به داروي زنگاري        ه  گرم و سرد تا تو بداني و بدان كار كني، و ياد دار كه چون ريش گند                   
يك رطل زرنيخ زرد سوده و خشار و آهك و زنگار از هر يكي ده                 :  صفت او .  درمان كني يا به دارو ديگ بر ديگ        

آنگاه خشك كند و    .   نخستين تا سيماب بميرد    بآ  يكي پنج ستير، اين همه را بسايد به        ستير سيماب و نوشادر از هر     
ي ديگ كشيفعني؟؟ اندر كند و ديگ را به كاه گل زده باشد و زير ديگ                  كي ن همه را به   يا  ديگر بار بسايد و آنگاه    

و آنگاه زير آتش كند       ديگ زر پختن بود،       هك يكي طغارچه بنهد و به گل حكمت بزند تا همه استوار شود چنان               
انده باشد آن را    مبي  ي ماند تا سرد شود و ديگ بگشايد بر سر طغارچه چيز           اج چنداني كه ديگ چون آتش گردد به      

بگيرد خشار و آهك برابر و هم چند آنها هر دو شش بار آب               :  صفت آب نخستين  .  برگيرد و آن ديگ بر ديگ بود      
ند و باز صافي كند آن آب نخستين بود، و اين ديگ بر ديگ داروي                برافكند و به آفتاب بنهد سه روز و همي جنبا          

رده گشت و ناصور    م  }625{باشد تُند و داغ كننده و من بسيار ديدم ريش كه گوشت برنياورد و روزگار برآمد و                     
گشت، داروي ديگ بر ديگ برنهادند بر وي يك شب بداشتند و روغن گاو برو همي نهادند تا درد كم همي كردي،                      

ره استخوان سياه بيرون آمد از ريش و روي همه ريش گشاده شد و               اب يگر روز همه مرده سياه گشته باشد و يك         د
 .هم كافوري درمان كردند و زود به گشت، و بر اين بر قصها ديدم و اين جاي آن نيسترم پديد آمد به خسرگوشت 

يمياسيم و سفيده سرب و شَنگَرف سرب و         كندرو و مرداسنگ و آورد جو و آورد باقال و توتيا و قل               اما   و 
كه و گِل اَرمني و شادنه و       رسو  سفيده ارزيز و عنزروت و خون شاوشاو و روي سوخته و نشاسته گندم و روغن گل                  

خانة پشه و     و وران و سنگ سرمه و پوست بيد سرخ و پوست درخت ديودار و چوب چنار و كژب؟؟                اد بوده بيد و سياه   
رخ و زاج و گُلنار و پوست انار و اقاقيا و اقماع انار و قرظ و طراثيث و خرنوب شامي و                         طباشير و تتري و گل س      

، اين دوازده پيشين سردند و خشك مگر كندرو و عنزروت و خون شاوشاو                دنوي جنجك گ  ار شوك كه وي  لا خرنوب
اندامان، باز آن ديگر     را گوشت برآرند به مزاج سرد چون مزاج زنان و كودكان و نرم                 اه كه سرد نيند ولكن ريش    

انان و سخت   وجن  اجهاي گرم چو  زم د و گوشت برآرند به    نا باز آن داروها كه گرم     .  مزاج گرم را شايند   لا داروها سوء 
راز و زنگار چون با موم گرد آيد و با روغن           د  }626{صبر و جاورشير و ريتيانه و زريوند        :  اج سرد را  زم پوستان و سوء  

دة سرو و خاكستر درخت سفيدار و سيكي و علك جك و ورغن زيت كهن و مقل                  و مر و پوست درخت سرو و غن       
اج سرد، و جمله از اين داروها       زم اج گرم گوشت برآرند و سوء     زم به  وند  ا  و خشك، اين داروها همه گرم      رت بيرزد و ميعه  
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را و جراحتها را كه       اه اينك قانون اين باشد كار ريش     .  مرهم گردد گرم و از آن داروهاي پيشين مرهم گردد سرد           
 .ياد كردم
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 }626{) ج في الكسر والخلعالقوانين الع(درباره قوانين شكستگي و دررفتگي  : 180 باب

ند و كسهاي   وب دي كنند بيشتر زنان و و كردان و مغان و روستايان همي            نب ن مردمان كه دعوي شكسته    يا 
: يقت، و قانون اين صناعت دو چيز است       قح دعوي بسيار بي  گرم با آنها هيچ چيز نبود از قياس اِالّ          نب چون مي .  نادان

 .سته، تا بيرون آمده راست گرددشكيكي كشيدن اندان 
نو راست بايد داشتن و كشيدن و چون راست شد ببايد بستن تا              از ر پاي بود، انگشت نر پاي را با چشمة        گا 

 گرم برريزد بر آن جاي بيرون آمده يا شكسته و           بر همان بماند، و اگر بر ساق باشد تختها بايد نهادن و از اول آب               
م و دست بر شكستگي همي مالد تا استخوانها بجاي خويش باز آيد، چون              رن بكشد نرم   ا ت دك بمالد و بفرمايد   نا اندك

مادي قابض بر يكي عصابه براندوده باشد بر آن جاي شكسته كه بيرون آمده باشد                   ض  }627{تمام راست شد    
به اص ع پيچيدن يكي راست برپيچد و يكي چپ تا شكستگي راست آيد و آنگاه تختها به اين                   برنهد و آغازد بر      

بربندد تا سخت بسته گردد و بر شكل موافق بدارد، و اگر جراحت  گشته باشد بر آن جراحت دارو برنهد هر روزي،                        
ندر آيد و بجاي خويش      و اگر استخوان بيرون آمده باشد از جراحت، چنداني بكشد تا باز استخوان به جراحت ا                    

 .بايستد
ع راست كند و بر آن بدآورد به همان شرطها كه ياد           ار ذ اگر بر دست بود، انگشت نر دست را با استخوان           و 

كردم، و اگر استخوان دست شكسته باشد بر همان قياس ضماد قابض و تختها برنهد، و اگر پيوند بغل پاي بيرون                       
ورك باز اندر آيد و ضماد       لا فخد بحق لا  گرم بر وي ريزد و ران را بكشد تا رمانه            آمده باشد بيمار را بخوابانند و آب       

 بر وي نهد و بندد و بر آن بدارد، و اگر پيوند كتف از جاي رفته باشد دست بيمار را بر سر بگذآورد تا گوش                            ضبقا
رنهد و باز دست راست      كند و بر بغل دست ب       رت اد قابض مض ديگر بدست بگيرد و آنگاهي يكي كروهه؟؟ كند و به          

 }628{. كند و بعصابها چپ و راست بربندد و بر آن بدآورد
 به باب جراحات ياد      هك وانين اين  صناعت اين بود، و يك هفته از اول غذا بسيار نخورد چنان                  ق  كينا

باشد و درد   كردم، باز از پس يك هفته پاچه گوسفند و هريسه و سربره و بالوده بكار دارد، و اگر بند سخت آمده                         
 كند تا آماسي نكند كه بالي ديگر         رتت كند پيوسته آب سرد بربايد ريختن، باز اگر درد كم نشود به اين بند سس                 

 يا رهاپ آورد، باز اگر بزير بند خارش افتد اكنون آب گرم برريزد يا حيله كند و بخĤورد، و اگر زير گوشت استخوان                         
 آن استخوان را بيرون آوردن، و اگر آماس كند خون بربايد گرفتن تا                پديد آيد چون شوك ماهي ببايد كافنيدن و        

ي نرم  اه ر از پس آنكه به شود پيوند سخت گشته باشد نرم بايد كردن به موم و روغن و مرهم                    گاز  آماس برود، با  
 برآمدن و   ب خون اب ، باز اگر از پس افتادن خون برآيد بدان داروها درمان كند كه به                 ما  ياد كرده  هك كننده چنان 

ز هر يكي برابر يك دِرمسنگ      ا  رواگر بگيرد گِل اَرمني و كهربا و خون سياوشان و كند           .  دن خون ياد كردم   رك قي
افيون يك قيراط، اين همه را بسايد و با شراب بِه بخورد اندر ساعت خون باز ايستد، و گويند اگر موميايي را بگدازد                       

ماش سفيد كرده و مغاث و قاقيا و        :  صفت ضماد قابض  .   بخورد نيك آيد   روغن بنفشه قدر يك حبه و يا نخودآب        به
{ي  اه  برگ مورد تر جمع كند و ضماد كند نيك باشد و مرهم             بآ گ سرو تر كند يا به     رب  آب گِل اَرمني بسايد و به    

ن اندر  مرداسنگ را بكوبد به هاون و سركه و روغ        :  صفت مرهم خلي  .  ب خنازير اب وشت برآرنده ياد كردم به    گ  }629
 بسايد و ببيزد و به      نم مرداسنگ نيم :  صفت مرهم الزوق  .  همي دهد تا تمام شود، اين مرهمي باشد خنك به غايت          
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صفت قرص فلدفيون كمر خوره     .  پاتيله ندر افكند و بجوشاند با نيم من سركه و يك من روغن شيره تا سطبر شود                 
اج سفيد از هر يكي ده دِرمسنگ آهك آب نارسيده و اقاقيا            زرنيخ زرد و زرنيخ سرخ و زاگ مديد؟؟ و ز         :  را باز دارد    

 .اكنون بس كنم از اين باب. و قرص كند دايكه بسرس از هر يكي بيست دِرمسنگ به
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 }629{) في انفجار الدم من الجراحه(انفجارالدم درباره :  181 باب
ري و بيخ سرد كني، و باز صبر و كندر و             از جراحت خون آيد و باز نياستد، بايد تا آن اندام را برسو دا               رگا 
 بسايي چون سرمه، باز بگيري سفيدة تخم مرغ و به پشم خرگوش و يا به ريسمان باريك يا بغنده                      ناوشخون سيا 

عنكبوت گويند بيااليي، باز بدان داروها اندر مالي و بدان جراحت اندر اكني تا خون باز                    لا بافته كه به عربي نسج     
 اين دارو باال آن داروي پيشين برنهد و         و  ند واجب ك  هك اروهاي قوي اندر آكني و بر پراكني چنان       ايستد و باز اين د    

ين خون از رگي بزرگ آيد آنگاه آن رگ را به ريسمان             ا  }630{شد تا تمام گوشت برآورد، و اگر         اب آن همانجا مي  
يستد و گوشت برآورد، و باز اگر از شريان          خيش بربايد بستن تا خون بازايستد باز بدان دارو درمان كند تا خون بازا              

ستد و باز جهد، و درمان آن بگسستن رگ باشد و آن چنان باشد               يا آن باشد كه خون جهد و باز نه         نشاآيد خون، ن  
 .ش اكنون بس كنمتآ كه صناره برگ اندر افكند و برپيچد تا آنگاه كه بگسلد باز داغ كند به
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 }630{) انواع السمومفي (انواع سموم درباره :  182 باب
 باشد مزاج انسان را يا عضوي       مضاد باشد بغايت يا     سرد باشد بغايت يا     گرميا  :  ة زهرها سه گونه بود    لمج 
اما گرم چون بِيش باشد و خزميان سياه و فربيون، و سرد چون افيون و فنك سياه و گردو مهائل و مضاد                      .  را خاصه 

 . را، و اين ضماد بود، كنده كننده بود هان چون ذرايح؟؟ مثمزاج انسان را چون زهر مار، و يك اندام
ر؟؟ س  }631{نشان آن زهر كه گرم باشد آن باشد كه اين كس را تب آيد و روي سرخ شود و چشم ها                       

ش شود، چو اين چنين عالمت پديد آمد و دهان گنده گردد و خشك شود و چشم ها زرد شوند                   وه شوند و بِرمد و بي    
باز اگر خواب برافتد و كاهلي و       .  دش با روغن بادام و بست و شكر       يا ب  نبايد، اكنون اقراص كافوري    بيش نشان ديگر  

خيره گردد و تن وي سرد باشد به لمس كردن، زهر سرد بوده بود، درمان آن دواالمسك و ترياق مثروديطوس بود،                      
 دمادم قي فرموده باز روغن بادام و شير خورد و           و اما آنچه هر دو را بشايد از اول آب گرم بايد دادن و روغن بادام و                

راض نگرد و درمان خاصه كند هر        عا روغن گاو خورد و مستكه؟؟ و شكر دمادم تا قوت زهر شكسته شود، باز به                 
 واجب كند، اگر گرم باشد درمان آن سرد كند، و اگر سرد باشد درمان آن گرم كند، و آن داروها كه                      هك يكي را چنان  
 و اگر غشي افتدش از پس آن كار دشوارتر گردد اكنون            ،بداد زهرها را انجير باشد و فندق و گردو و س          مقاومت كنن 

 .ناچار ترياق افاعي بايد و دنيد مشك تازه چاره نبود
و نداني كه چه حيواني گزيده است اكنون ببايد بستن آن اندام را سوي برسو               اگر حيواني گزيده باشد     ز  اب 

هر از آنجا   ز  }632{كد آنجا و بيازند عميق تا       مبك   نرسد، باز بگويي حجام را تا كبه برنهد و ني          تا قوت زهر به قلب    
بيرون آيد، و اگر خرچنگ بيابي بكوب و آنجا برنِه و اگر ماكيان زنده به كافني؟؟ و آنجا برنهي نيك آيد، و اگر آنجا                        

 گر بجهند و از آن بال برهند و اِالّ همه گنده گردد و              ي دي اه گنده گردد زود ببايد بريدن و بيرون انداختن تا اندام          
الك شود، و اگر اندام تباه نشود و درد كند اكنون مخاطره نبود چه درد كردن دليل آن باشد كه زهر ضعيف بود،                        ه

ا فربيون با روغن زيت كهن ببايد جوشانيدن و بدان درد برنهادن تا زهر را بِكِشد، و بايد تا دانسته آيد كه زهره                          
رد بود، و زهر جراره گرم بود، و اين آن كژدمان بوند            سمضاد بوند مزاج انسان را، زهر كژدم سرد باشد و زهر رتيل              

 باشد ولكن نشتر دآورد؟؟ چون كژدم زهر اين سرد بود، و زهر              يا ان برند، و ديگر رتيل باشد چون غنده       شكِ كه دم   
كلب گويند سرد باشد و من يك به يك باز          لا  كلب ار هار كه وي  زنبور عسل و زنبور خرد هر دو گرم بوند، زهر سگ            

ربعه و نسخت اين    الا  درمان زهرها ترياق بزرگ باشد يعني ترياق افاعي و مثروديطوس و ترياق              هك ناگويم، و بد  
 داروها در قرابادين صهار بخت نيكوتر است و در قرابادين حنين و آن داروها و بستن اندام و بريدن اندام همه                          

 .درمان گزيدن مار بود
تيث، آن را كه كژدم گزد از نخست چيزهاي         لحن  باز زهر كژدم درمان به داروهاي گرم باشد چون معجو           و 

ه كژدم گزيدگي چون سير و انگزد كه بخورد و برنهد بر آنجاي و باز                  ب  }633{ش ببايد برنهادن    تآ گرم كرده به  
رنهد فربيون با روغن زيت كهن جوشانيده و اگر فلفل به مقدار يك              دواالحلتيث و ترياق چهار دارو و به اين جاي ب         

 .بدهند تا بخورد نيك آيد ييكدِرمسنگ با س
ز اگر جراره گزيده باشد سود دارد ترياق عسكري، و نسخت وي به كتاب منصوري است، و سيب ترش                   اب 
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 . بمكد نيك تا بكشدو برگ تلخ جكوك و اَفسنتين رومي، و آنگاه حجامت كند و بيازند عميق و
 باشد بر يك سوزان و به خاكستر گرم يا          دن رتيل گويند به تابستان گزد، درمان آن اندر اكن         ار ز آنكه وي  اب 

 گرم اندر نشيند يا به گرمابه اندر آيد و دواالحلتيث بكار              بآ ش گرم كنند و بدان جاي اندر آيد يا به           تآ جايي را به  
 .بد و بخورد اندكي، و بسيار نبايد تا به تب بيافكنددآورد؟؟ و شونيز و تخم كرفس بكو

رو با كافور به وي براندايد يا گِل اَرمني و گالب و سركه يا              دا ب ز اگر زنبور عسل گزيده باشد يا نحل آب        اب 
 .كافور با آب انگور كرك و گِل اَرمني با سركه و گل يا آب با برگ و سركه

ند سخت و آن جايها     ك  }634{ آنجا ماند نشان آن باشد كه درد          گزد و دندان  )  مارمولك(ز اگر كربسه    اب 
د ماليدن و باز خاكستر سوده باز موي اسب بدان جايها بربايد             ياببغن  ور پديد باشد و آن دندانها سياه بود، اكنون به         

 .ماليدن تا دندانهاش از آنجا بيرون آيد
 سگ هار آن باشد كه اين سگ را چشم ها            باشد كار دشوارتر است، و نشان اين        سگ هار گزيده  ز اگر   اب 

گانه و هر كه را بيابد بگزد و دايم از           يبه  نا و ن  شآ سرخ باشد و زبان از دهان بيرون آمده باشد و كسي را نداند نه                
اب وي  عل دهان وي آب همي رود و دم بران؟؟ اندر كشيده باشد و سگان از وي همي گريزند اگر نان يا خمر؟؟ به                       

افكني يا پيش مرغ، نخورد و آن خون كه از گزيدگي اين سگ آيد اگر با خمير بياميزي يا به                      تر كني پيش سگ     
 اين كس چهل روز برآيد ديوانه گردد و از آب بترسد و آب نخورد و اندر آن                     ربن  نان، سگ و مرغ نخورند و چو       

 بوده است بايد كوشش كرد      هالك شود و باشد كه تا چهار ماه بماند اندر اين حال، چون دانستي كه اين سگ هار                  
تا زخم محل گزيدگي، گشاده گردد و بر آن جاي حجامت كنند و نيك بمكند تا زهر از آنجا بيرون آيد و ونده؟؟ آن                        
را ببايد جوشانيدن با روغن گاو و مرهم كنند و بدان جاي بر بربندند دايم تا آن زهر از آنجا بيرون آيد و باز از قبل                           

 }635{كند جهد كند تا سودا از آنجا لختي بيرون آورد و تن را تر كند و يكي معجون باشد و                      آن تا آن ماليخوليا ن    
نصوري اندر است هر روزي از آن ببايد دادن تا آنگاه كه به شود، اكنون انواع                م  ابام آن معجون دوالسرطان به كت     ن

 . ديگر ياد كنم از اين باب
د كه چون ادرار كند مثانه وي درد كند و تب آيدش تُند و               داده بوند نشان وي آن باش      ذرايحكس را كه    نآ 

 . مثانه باشد و آن همه اينجا بكار آيدشي رب آماس مثانه ياد كردم، و درمان آن درمان آماس واب آن عالمات كه به
 .ربعه و شراب كهن و فلفل و سيرالا ز اگر افيون خورده باشد داروي وي دواالحلتيث باشد و ترياقاب 
گر فنك خورده باشد شير بايد خوردن و قي كردن و روغن و آب گرم خوردن و دمادم قي كند، باز                        ز ا اب 
 .ربعه خوردالا حلتيث و ترياقلا معجون

ز اگر قارچ خورده باشد نشان وي آن باشد كه خبه گردد و رويش كبود شود و تن سرد، و درمان آن قي                        اب 
 .رد و ترياق چهاردارو؟؟باشد به آبكامه و بوره و باز دواالحلتيث بخو

ز اگر زرنيخ خورده باشد يا داروي موش، درمان آن قي كردن باشد و شير و شكر و روغن بادام خورد و                        اب 
 }636{.  قرص كافوري، و اگر زنگار خورده باشد همين بود ولعاب اسبغول

 و شير و شكر خوردن      اگر سفيده ارزيز خورده باشد يا شَنگَرف يا مرداسنگ، درمان آن قي كردن باشد                و 
 .باز گُلَنگَبين و روغن بادام و مصطكي و عود خام

واالحلتيث و فلفل و شراب     د  ازز اگر گشنيز تر خورده باشد يا اسبغول كوفته قي كند به آبكامه و بوره و ب                 اب 
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 .خورد و ترياق چهار دارو
 افتدش نشان آن باشد كه      ز اگر شير تباه گشته خورده باشد و از پس خوردن اين سست گردد و غشي                 اب 

كبين و قي كند دايم باز معجون         نا شير اندر معده بفسرد، درمان آن سركه تُند باشد كه بخورد و سنكنجبين به                 
   .دارو رهاحلتيث بخورد و ترياق چ

 از تنور برآرند و زود بنان اندر پيچد و از پس آن آن را                 ار ز اگر كسي برياني خورده باشد معموم كه وي         اب 
 معده از آن پاك شود باز شراب بِه خورد يا شراب سيب             هك ي افتد مانندة صرع، درمان آن قي كردن باشد چندان         غش

 .ندر رود و طلب خواب كندامابه رگ و گُلَنگَبين شكري و مصطكي و عود خام خورد و به
ه باشد همان   يي نمناك نهاد  اج كه از ماهي پخته باشد كه يك روز و دو روز مانده باشد و به                    باشد   و 

 .اَعراض پديد آيد كه از قارچ آيد چون خبه گشتن و درمان آن همان باشد
تاب، درمان آن شراب بِه     ش  }637{كه گردو و بادام تُند گشته خورده بود، تبش اندر معده افتد و                باشد   و 

 باز گوارش زيره    باشد و شراب سيب و شكر و شير، و شير كره گرفته نيز بد بود، و درمان آن قي كردن باشد و                         
 .خوردن و گوارش فالفلي

ين، و از   نچ از خوردن داروهاي كار بالها بزرگ پيش آيد و كارهاي صعب و از خوردن داروهاي قي هم                   و 
 و شبرم و جبالهنگ و ترياق بوشنجه و از داروهاي مجهول و خربق سفيد و                نورياين قبل بايد كه حذر كنند از ماز       

ماند، و اختصار بايد كردن به هليله و بنفشه و آلو و شراب بنفشه و شراب گل و تربد و                    سياهو كندش و آنچه به اين       
نا و شاهتره و سقمونيا     س   و ايه و غاريقون و شحم حنظل و ترنجبين و تَمر هندي و خيارشنبر            بس صبر و افتيمون و به    

قي و لوبيا و آب وي و       لا اع و جوز  نجبين بايد و تخم ترب و تخم شبت و كنگرزد و رق           كس انطاكي، و از داروهاي قي،      
باز اگر داروي مسهل بسيار كار كند آنجا         .   بود رت باشد كه اندكي كندش قدر دانكنيم بخورد چون خواهد كه قوي            

يد اين مار   اش صفت قرصي مه به   .  و تخم فنك افتاده باشد و فرنگيا رومي        افيون   رندببايد دادن آن دارو كه به وي ا       
صفت داروي ديگر   .  مغ عربي و افيون و سك و كندرو برابر قرص كند از دِرمسنگي و بدهد               بگيرد طباشير و ص   :  را

دِرمسنگ نان   مينو  بگيرد مازو و پوست انار از هر يكي يك دِرمسنگ كندر            :  يد بسياري كار داروي كار را      اش كه به 
باز اگر قي افتد و نايستد       .  دخم فنك دانكنيم افيون دانكي اين همه يك شربت بو           ت  }638{كعك دو دِرمسنگ    

ماي گرم و سرماي    رگ  روز نبايد دادن و حذر بايد كردن و به         كي آنجا درمان هيضه بايد كردن، و هرگز دو مسهل به         
ا كه ريش رودكاني باشد عادت باشد دارو ندهي و آنكس را            ر  كسين آن نچ سرد هيچ داروي كار قوي ندهي و نه هم        

رو چگونه و چه مايه كار كند دارو ندهي و از هر كسي بايد بر رسيدن تا آن را دارو                       دا ار كه نيازموده باشي كه وي    
 دهين ببايد بر رسيدن تا عادت وي چه بوده است و هر باري چه خور                نچ كار چگونه كند و چند كند تا بداني و هم          

 دهي و ديگر بار     رت يم و سل  رت ست و چند خورده است و اكنون كه همي بخواهي دادن كسي را بنوي از اول اندك                 ا
رتر اگر قوي يافته باشي آن را اندر آن كار و بايد كه بداني كه الغران را دارو دشوار كار كند و                            او بيشتر و دلير  

چه خلط را اسهال كنند و چگونه كنند و شربت از هر يكي              ا  اكنون بگويم كه اين داروه    .  فربهان را آسان كار كند    
 .جداچه مايه باشد و چند بايد جدا 

 قبض اندر وي است ولكن باسور و         هك ر اسهال كند صفرا را و بلغَم بياورد و معده را قوي كند بدان                بص 
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كتيرا با صبر بياميزد و     و  اسور رنج باشد آن را صبر با مقل ببايد آميختن            ب  }639{مقعد را بد باشد اگر كسي را از          
 انار سفال جوشانيده باشد و شربتي از او دو            }640{ مورد و     آفتابه اندر نشيند كه بدان آفتابه       بآ بخورد و باز به   
 .دِرمسنگ است

ده باشد كه بلغَم    وب ن بد داروي شريف است بلغَم بياورد ولكن از معده آورد بس و اگر با وي داروي ديگر                 رت 
ا وي زنجبيل آميخته     آنجا بماند و بيم آن باشد كه سبب گردد سكته و فالج را، باز چون ب                 و  رداندر معده آو  يار  بسس

باشد يا سقمونيا يا شحم حنظل از اين غايلت امان افتد، و شربتي از وي دو دِرمسنگ باشد و بايد تا سفيد باشد و                           
 .نايزه و مصمغ و اگر بجوشاند از سه دِرمسنگ تا چهار دِرمسنگ ببايد

از وي بوي مر آيد و چون به دست           اسقوطري بايد تا سرخ رنگ باشد و نرم زود ريزه گردد و               رصب اما   و 
بمالي چون زعفران گردد و تر كني چون عقيق بيرون آيد و باشد كه از صبر سه دِرمسنگ بخورند و صبر كار ديگر                       

 . كند نبايد شتافتن به  غذا خوردن به هيچ داروي كار خاصه به صبر
هار دانگ سنگ باشد تا يك دِرمسنگ       آورد و بلغَم خاصه از ناحيت سينه و شربتي از وي چ             اودريقون س اغ 

 .و اسهال وي دير بود
م حنظل رطوبات آورد از مغاكي تن و بيم آن باشد كه سحج كند بدوي بايد سفيد رنگ سبك سنگ                     حش 

قمونيا س  }641{ز وي از دانكنيم تا      تي ا تلخ بغايت و از پوست و دانه پاك بايد و با كتيرا و مقل آميخته بايد و شرب                  
ايد روشن و چنان بايد كه به دست آسان ريزه گردد و اگر به آب بگدازي همه حل گردد و از وي هيچ                           انطاكي ب 

يب باقي نماند، و اصالح وي به فلفل باشد و هليله زرد و گل و انيسون تا آن را بريان كنند اندر ميانة آبي يا ميانه س                         
و اگر با هليله يا با گل يا با سركه افتاده باشد با               مالند و شرتي از وي دان كنيم تا دو دانگ             ب به روغن بنفشه     يا

بسايه؟؟ سودا آورد وليكن با شتاب      .  صالح حاجت بيايد و وي صفرا آورد و بلغَم و مقدار اندك از وي سه نخود بود                 
ه وليكن با كرب است و قي آورد        ايغ باشد و اندكي اسهال كند و قي كند افتيمون داروي بزرگ و شريف است و بي               

شربتي از سه درم تا هفت درهم سنگ باشد و دياسقوريدوس ايدون؟؟ گفته است كه بيست و يك دِرمسنگ                       و  
 . ما بدادم وليكن من بيش از پنج دِرمسنگ نداده

 را به بيرايد    هدمعه زرد صفرا آورد، هليله سياه سودا آورد، و آن هليله كه نرمي دارد كار نكند مگر كه                    لليه
 .خوردن با شكر و ترنكبين، وزن هليله بيست دِرمسنگو آب هليله بايد 

ا و شاهتره كه را شايند و ببايد جوشانيدن، شاهتره هر شربتي از شش دِرمسنگ تا ده دِرمسنگ، سنا از                     نس
 }642{. چهار دِرمسنگ تا شش دِرمسنگ

ا آب سه دِرمسنگ، صفرا آورد      و دو دِرمسنگ و ب    ه  فشه اصبهاني از دو دِرمسنگ تا سه دِرمسنگ سود         نب
 .ولكن غثيان آورد و منش برگرداند و قي افتد از وي

 نيراب صفرا آورد و سودا، و اصحاب ماليخوليا را شايد و كر را و جذام را، و اَخالط سوخته را بيرون آورد                       هب
 .به زلق ولكن اندر تبها نشايد

باشندش همان ساعت قي كند چنداني تا آن همه         زهر داده     ه ك ت ترياق گل مختوم به شايد آنكس را       فص
گل مختوم و حب الغار هر دو برابر بكوبد و به روغن گاو بمالد و با انگبين معجون كند و به كار                         :  زهر تمام برآيد  

 .عافز  غذا خورد يا از پس  غذا سخت مبارك آيد و نيش ادارد و اگر چنان باشد كه بترسد كه زهر دهندش اين را پ
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انيسون دو دِرمسنگ فلفل سه دِرمسنگ زريوند گرد و خزميان از           :  اقي كه به شايد مار گزيده را      ت تري فص
 .هر يكي يك دِرمسنگ و نيم، اين همه را بسايد و به مي پخته بياميزد و شربتي از وي چند كوزي بود

ش كرده اندر   آتوري  بگيرد سرطان را و به تن      :  ت معجون سرطان كه به شايد كلب كلب گزيده را            فص
كندش و بسوزد نه بسيار، و آنگاه از اين سرطان سوده بگيرد دهد دِرمسنگ و از جنطيانا پنج دِرمسنگ و كندرو                         

 .ن همه را بسايد و بدهد بيمار را دو دِرمسنگ بامداد و دو دِرمسنگ شبĤنگاهاي }643{يك دِرمسنگ، 
خ كبر و بيخ حنظل و اَفسنتين رومي و           يبت   پوس بگيرد:  خت ترياق عسكري كه به شايد جراره را         سن

اينك آن داروها كه بر     .  زريوند گرد و فريز تلخ و طلخ جكوك خشك،  اين همه را بسايد و شربتي دو دِرمسنگ بود                  
  }644{. ما مانده باشد بياورديم، اكنون از اين باب بس كنيم و به حميات مشغول گرديم
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 }644{) ياتفي الحم(درباره تب  : 183 باب
به فارسي مشتق باشد از تاب و تفسيدن، و چون تن چندان گرم گردد كز كارهاي طبيعي بماند اين را                      بت 

تب گويند، و سبب اين گرم گشتن تن، گرم گشتن قلب بود، چندان گرم گردد تا شرايين با او گرم گردند و همه تن                       
ن كارهاي طبيعي اينجا حركات ارادي خواهيم، و جمله اين          را گرم كنند چندان كه از كارهاي طبيعي بماند، و به اي           

ه ذات خويش بيماري نبود چه عرض باشد از بيماري ديگر و تا اين بيماري نرود اين تب                    يكي ب :  تبها دو نوع بوند   
يگر به ذات    و ذات المثانه، و د     ذات الجنبنرود و اين تب را تابعه االورام خوانند و لقب كرده اند و گويند ذات الريه و                 

 .خويش بيماري بود
اين تب كه به ذات خويش بيماري باشد به سه جمله بود، و اگر خواهي جنس گويي سه جنس بود،  و                         و 

ب گرم گشتن هواي قلب     ين ت و يكي از اين سه جنس نام وي حمي يوم بود، و سبب ا             :  به زير هر جنسي انواع بود     
چون هوا قلب گرم گردد آن هوا كه اندر شرايين          .  رم گشته بودي  رطوبات قلب و جرم قلب گ     ه  نكآ  }645{باشد بي   

 باشد  رت است گرم گردد و همه تن به اين سبب گرم گردد، و باشد كه چو اين سبب كه هواي قلب را گرم كرد قوي                       
و .  نندشام خو يوو خون را گرم كند بي آنكه بپوساندي خون را و تن را گرم كند و دو سه روز بماند هم حمي                            

 ديگر را نام حمي عفوني باشد يعني آن تب كه از پوسيدن و كنده گشتن اَخالط آيد، و سبب اين تب گرم                          جنس
گشتن رطوبات قلب باشد تا چون رطوبات قلب گرم گردد هواي قلب را گرم كند و چون هواي قلب گرم گشت                         

 گشت و هم رطوبات دل، و        همه تن گرم گردد، و اين تب قوي تر باشد از آن تب اول چه هم هواي قلب گرم                      
و جنس سوم را نام حمي دق باشد و سبب اين تب گرم               .  هواي شرايين و خون شرايين بر همين مثال گرم بود           

گشتن تنه قلب باشد يعني جرم دل، و چون جرم قلب گرم گردد رطوبات قلب و هواي قلب همه گرم گردند و تن                         
 .گرم گردد
گفته است چنان دان تب يك روزه را يعني حمي يوم چون دمة               بها، ت مثال آورده است جالينوس به اين       و 

آهنگران كه دمه سرد باشد و آن هوا كه اندر دمه باشد گرم، يعني قلب سرد باشد و هواي قلب گرم، و چنان دان                          
رطوبت حمي عفوني را يعني آن كه از پوسيدن اَخالط آمده باشد چون باتيله رويين سرد و بدو اندر آب گرم، يعني                       

مي دق را كه چون باتيله گرم باشد و بدو اندر آب سرد، يعني تنة               ح  }646{قلب گرم و تنة قلب سرد، و چنان دان          
 .قلب گرم و رطوبات قلب سرد

هوا باشد و آب باشد و تنة گرمابه        :  ز اهرن ماننده كرده است تن را به گرمابه، و به گرمابه سه چيز بود                اب 
دد آن چون حمي يوم بود، و اگر آب گرمابه گرم گردد آن چون              ررم گ  گ اگر هواي .   بود كه از سنگ و خاك برآورده     

 .حمي عفني، و گر سنگ و خاك و تنة گرمابه گرم گردد آن چون حمي دق بود، و نيكو مثال آورده است اين مرد
 و رطوبات   ارواح يعني بخارها كه آنجا اندر مانده است،        :  آن اجسام كه تن ما از اوست سه گونه است             و 

 سودا و خون و بلغَم، و اعضا يعني اعضاي مفرَده و مركبه، و پيش ديگر جسم نيست آنجا از اجسام اِالّ                      و  صفرايعني  
اگر از نخست آن گرم گردد كه هوا است، يعني ارواح، و باز              .  همين سه كه ياد كرديم يعني ارواح و اَخالط و اعضا           

ت گرم گردند هم چنان كه اين هوا خنك شود آن اجسام ديگر خنك شوند                 آن ديگر اجسام از اين هوا به مجاور        
باز اگر اَخالط گرم گردند چنان كه آن اجسام ديگر از طريق مجاورت گرم گردند تا چون                  .  اين را حمي يوم خوانند    
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ده گرم  باز اگر اعضا مفرَ   .  اَخالط سرد گردند آن اجسام ديگر سرد گردند آن را حمي خلط و حمي عفوني خوانند                  
نند اين را حمي دق خوانند، و نزديك بوند اين تبها به يكديگر،  چه               ك  }647{گردند چندان كه اجسام ديگر را گرم        

 .شايد كه امروز حمي يوم آيد و فردا تب خلط گردند، و شايد كه امروز تب خلط آيد فردا تب دق گردد
م زن هي چو گشته، و چنان دان حمي دق را         استاد ما چنين گفتي چنان دان حمي يوم را چون هيزم گرم             و 

اندر گرفته، و نيك مثال است اين مثال از قبل آنكه تب دق خشك كند رطوبات اصلي را، و اندر اندامهاي ما سه                         
يكي را رطوبت منبثه في االعضا گويند و اين آن رطوبت باشد كه از رگ ها سوي اندامها آمده                     :  گونه رطوبت بود  

لتزاق چون اين رطوبت خشك گردد و سپري گردد         يز ا ا كند ولكن هنوز تشابه نيافته باشد و نه ن          باشد تا آنها را غذ    
اين درجة نخستين باشد از دق، و باز ديگر را الرطوبه القريبه الي الجمود گويند و اين آن رطوبت باشد كه غذا                            

ت آن باشد كه از اول آفرينش اندامها         خواهد گشتن تشابه يافته باشد و التزاق نيافته باشد از دق، و سومين رطوب               
 و آن تري آنجا مني آورده است و اين رطوبات را الماسكه لالعضا خوانند چون اين رطوبت خشك شود                     ته اس مدآ

و سپري گردد اين درجة سوم باشد از تب دق و وي را درمان نبود، و نيز گفته اند كه اين رطوبت ماسكه االعضا                           
از وي و گر سپي شود      يگر باشد   د  درجةد  ديزب  }648{ست باشد از تب دق و كر نقصان         اگرگرم گردد درجه ي نخ    

اين درجة سوم باشد از تب دق، و اين كه اجناس حميات سه آمده است از آن است كه آن اجسام كه تنهاي ما از                           
نواع آن را اينجا ياد     آن آمده است سه است ارواح است و اَخالط است و اعضا، و اكنون من هر جنسي را جدا جدا و ا                     

 .سب طاقتحبه كي كنم و درمان هر ي

 }648{م وي حمي يف ـ 1

ز نخست از جنس حمي يوم آغاز كنم چون متقدمان كرده اند اندر اين صناعت، و ديگر از قبل آنكه اين                    ا  و 
 گرم  اياريهيمبم استو سبب    ي گر تب را جز يك روز بقا نبود و آسان تر است به عالج، و بدان كه تب از بيماريها                    

يكي مالقات چيزي گرم به فعل از بيرون و ديگر مالقات چيزي گرم به قوت از اندرون و سومي تكاثف                     :  پنج است 
مسام و چهارم حركات بيرون از اعتدال از حركات بدن يا از حركات نفس و پنجم پوسيدن مايها، و اينجا به حمي                        

ب، و من اكنون اين اسباب اين حمي را چنان كه واجب آيد يكان               يوم پوسيدن اَخالط نبود، بماند وي را چهار سب         
 .يكان ياد كنم و آغاز او از آن تب كه سبب آن را گرمي آفتاب بوده بود

 به شتاب نبود و بول      و  }649{اه باش كه به اين تب لرزه نبود و فرزه نبود و اين تب سخت تُند نبود                   گآ 
نبود و دم زدن دشوار نبود و زبان درشت نگردد و تشنگي               زان سخت رنگين نگردد و نبض متواتر نگردد و تن سو         

صعب نه باشد و به آخر تب اندكي خوي آيد، و از سبب بادي آيد ال محاله و آنكس را آيد كه به آفتاب نشسته باشد                         
 باشد  و از آنجا تب آمده بود، سر او گرم باشد و رگ هاي سرش بجهد نيك و چشم هاش سرخ بود، و اين از قبل آن                       

 روح نفساني گرم گشته باشد ولكن نگاه بايد داشتن تا اين تب او بگذرد آنگاه بر سر او ريزي اين طبيخ،                       اوي ر ه  ك
بابونه و بنفشه و نيلوفر و كشك جو و پوست كوكنار، اين همه را بجوشاند و آب او صافي كند و بر سر                         :  نسخت او 

غن نيلوفر بر سر او نهد و جهد كند تا بخانة خنك خسبد و                 وي ريزد گرم، و باز روغن گل و روغن بنفشه يا رو             
غذاهاي خنك خورد چون ناربا و غوربا و اسفناج ترش كرده بزرگ و آب با سكنجبين خورد و با گالب يا گالب                          
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خام خورد، و از عادت خويش دور باشد چنان كه به وقت صحت بوده باشد و سيكي نخورد و به گرمابه اندر رود و                          
 .ر خويشتن ريزدآب گرم ب
ندر آمدن به آب سرد يا اندر آمدن به آبهاي قابض چون             يا ا ز اگر اين تب از باشيدن آيد به هواي سرد            با 

:  اندر بايد نشستن كه اندر آن آبزن اين داروها جوشانيده بود            نز آب زاك، اين كس را چون نوبت تب بگذرد به آب           
 آيد روغن شبت يا روغن خيري به خويشتن اندر          نبيرو  زن ون از آب  بابونه و اكليل الملك و شبت و قيصوم، و باز چ          

اك تا روغن مسام؟؟ وي را نه بندد، و غذا سفيد با خورد و اگر               پ  }650{ را بشويد    يشتنمالد،  و باز نگاه دارد تا خو       
ر آن آتش   تشنه گردد اندكي شراب با آب گرم بياميزد و بخورد، و پيش او آتش انگشت نهند بي دود و عود خام ب                       

باز اگر اين تب از اندر آمدن به آب         .  كند و جامة گرم پوشند و اگر آتش كردن آرزو آيدش پيش او هيزم كز سوزند               اف
زاك و گوگرد آمده باشد اين كس را پوست تن صلب گردد و مسامهاي او بسته گردد و حرارت غريزي به باطن تن                       

كن نبض قوي بود، درمان آن باشد كه به گرمابه اندر آيد و اندر              ميل كند و به اين سبب بول او اندكي رنگ گيرد ول           
و باز اگر تب از سرما آمده باشد كه به تن           .   نشيند آنجا كه بدو اندر اين داروها جوشانيده بوند كه ياد كردم            نز آن آب 

تا د  يد و بسيار نباش    اندر آ  نز او رسيده باشد چون به گرمابه اندر آيد بايد تا هواي گرمابه سخت گرم نبود و به آب                   
ت نگردد ولكن زود به زود اندر آيد چندان كه تحليل افتدش تمام، باز روغن بابونه يا روغن خيري يا روغن                         سس

حب الغار به خويشتن اندر مالد و باز خويشتن را ديگر بار بشويد، باز بنگرد اگر مسام وي تمام گشاده باشد  غذا                           
ه از اينجا يد كود غذا اندكي خورد تا آن مايها كه آن را بد بوند به تن او گرد نيا          خورد تمام، و اگر مسام وي گشاده نب       

به تب عفوني افتد، و غذا شوربا خورد به ماكيان پخته و اگر شراب آرزو آيد اندكي خورد و با آب گرم خورد و شكم                          
  }651{. بايد آوردن تا مايها بد فرو آيد

 آنكس را كه قوت طبيعي وي ضعيف باشد         همده بود، ببايد دانست ك    ز اگر اين تب از خوردن  غذا گرم آ         اب 
 همي نتواند گواريدن، آن غذا كه قوي تر آيد كبد را به مزاج خويش آورد چنان كه دارو باشد كه از                         يي را هر غذا 

غذايي  باشد اندامهاي ما را به مزاج خويش گرداند، اكنون چو اين كس را كه حال او چنين باشد                       رت طباع ما قوي  
 گرم، و كبد وي را آن قوت نبود كه آن  غذا را يا آن شراب را تغيير حالت كندي و به                          دخوربي  خورد گرم يا شرا   

مزاج خويش آوردي، آن  غذا و شراب مزاج كبد را بگرداند بسو مزاج خويش آورد، چون گرم گشت ناچار آن هوا كه                  
 گردد، باز آن هوا كه اندر قلب است گرم شود به مجاورت،             به او اندر است كه وي را روح طبيعي همي خوانيم گرم           

باز هواي دِماغ نيز گرم گردد از گرم گشتن اين دو هوا، و چون هواي قلب گرم گشت هواي شرايين نيز گرم گردد                        
و همه تن از آن گرم گردد، گرم تر از آن كه به حال صحت بوده بود، و حال تكاثف مسام هم بر اين مثال باشد كه                           

اكنون اين كس را شكم     .  رارت اندر باطن متمكن شود و هواي قلب را گرم تر كند و حال رنج نيز بر اين مثال بود                   ح
بايد آوردن بماالفواكه با ترنكبين، و ادرار كند به سكنجبين ساده و آب انار ترش و گالب و شراب بنفشه نيز صواب                       

 }652{غذا غوربا و ناربا دارد به شكر شيرين كرده و بست            آيد، و بر كبد برنهد ضماد صندلين و كافور و گالب، و             
 . شكر خورد بيخ سرد كرده و اگر مصوص خورد يا آجارماهي هم صواب آيد و دايم سكنجبين به كار دآوردو

ز اگر اين تب از رنج بسيار آيد اين چنين كس را هر سه روح گرم گشته باشد يعني روح حيواني و                            اب 
ن و لمس كردن، يكديگر را كه به اين گرم تر            دين را سبب احتكاف پيوندها باشد يعني سو        نفساني و طبيعي،  و ا     

نده و ناجهنده گرم شوند تا به اين سببها هر سه روح گرم تر گردند،               ي جه شوند و به مجاورت مفاصل پيها و رگ ها       
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 باشد و تن الغر گردد به اين        و اگر اين رنج بيشتر بوده باشد نبض ضعيف گردد و اگر بسيار نبوده باشد نبض عظيم                
اشيدن تا اين تب گرم گردد، باز به آب اندر نشيند آن آب كه به وي اندر جوشانيده باشد بنفشه و                     بايد  بباكنون  .  حال

نيلوفر و برگ بيد، و به گرمابه اندر نيايند نه آنكسها كه تب آنها از رنج آمده باشد و نه آنكسها كه تبهاي آنها از                             
. اب آمده بود، چه اين مردمان را حاجت به ترتيب است نه به تحليل، و هواي گرمابه ناچار تحليل كند             نشستن به آفت  

 بيرون آيند روغن بنفشه يا روغن نيلوفر يا روغن بيد به خويشتن اندر مالند اگر به تابستان بود،                     نز باز چون از آب   
ه  ب و نزديك باشد و جهت آن كند كه تن او تر باشد           باز اگر به زمستان باشد روغن خيري مالند و آنچه هم به طبع ا             

ن كردن بسيار، و از جماع حذر كنند و غذا كشكاب دارند به جوجه پخته و حريره خورند به روغن بادام و شكر                         غرو
 . بست و شكر خورند و اسفناج به روغن گاو تازه و اگر شراب خورند كهن نخورند و با آب خورندو }653{

هر تن و روي سرخ باشد از قبل        اوي ظ بساز خشم آمده باشد و از بهر بيرون آمدن حرارت           ز اگر اين تب     اب 
ميل خون را از باطن به ظاهر و پنداري كه تن او بر بودي از قبل آن جوش خون، و باشد نيز كه روي او زرد گردد                            

از باطن به ظاهر به طلب       از قبل آنكه صفرا آميخته گردد به تن با خون و از قبل ميل طبيعت يعني قوت نفس                      
كينه آختن، درمان اين كس آن باشد كه حيله كند تا آن خشم فرو نشيند و قلب او خوش گردد و دوستان بايد تا                           
پيش او بنشانند و با او حديث كنند تا آن را اندر آن راحت و تفرج بود، و غذا زودگوار خورد و خنك چون اسفناج و                            

شراب حذر كند و از گرمابه حذر كند و از غذاهاي بد و غليظ و بدگوار و حلواها                   دخنج و كشك به جوجه پخته و از         
هم چنين تا آنگاه كه آن گرمي عذضي تمام از وي برود، و گرنه چنين كند آن مايهاي بد آنجا بپوسد و كنده گردد                         

و آنجا آماس آورد و اينجا همه       به آساني و از آنجا به تبهاي عفوني افتد و يا مايه انتقال كند و به اندامي شريف رود                    
 }654{عنايت بدل كند از طالها و از سماعها و از سبرغمها و از بخورها خنك كه قلب آن را قوي كند و آن                             

 .رمي را بنشاندگ
غم از  .  ز اگر اين تب از غم آمده باشد يا از هم، و به نام هر دو نزديك بوند باز به معني مختلف بوند                          اب 

 را كه از غم يا هم       سن ك  اي پس اگر .   گشته باشد و هم قبل از چيزي كه طلب كني و نيابي            سبب چيزي بودكه كم   
تب آمده باشد حال او به خالف آن كس باشد كتب او از خشم آمده بود، از بهر آنكه به خشم حركت نفس از                              

ين كس به مغاكي    اندرون بسوي بيرون رود، و بغم رود، و به غم حركت نفس از بيرون به اندرون، و چشم هاي ا                     
رفته باشد و گاه چشم هاش جنبان گردد و گاه بيارآمد و تن او الغر گردد از پسياري انديشه و بيم آن باشد كه به                           
دق افتد هم چنان كه آن تب را كه از خشم آمده باشد بيم آن باشد كه به تب عفوني افتد يا آماس، و درمان اين                            

و لهو باشد و نشاط كه پيش او همي كنند تا آن انديشه او كم گردد و                  كس كه وي را تب از غم آمده بود، شادي            
 اندر نشيند كه به دو كشك و نيلوفر و بنفشه جوشانيده بوند     نز حيله كند تا بخندد و قلب او خوش گردد، و بدان آب           

آهستگي، و به شتاب و      بيرون آيد روغن بنفشه بدو اندر مالند به روغن نيلوفر و نرم نرم بمالند و به                  نز و چون از آب   
 }655{د چون گوشت جوجه و دراج و فاخته و كبك و              ره خو ودكند، و غذاها ست   يل ن به نيرو نمالند تا از تن تحل       

كه برگ او مانند باشد به برگ سفيدار به وقت بهار باشد و               باشد   اي هو و اسفناج و ذخينج؟؟ و قَطَف، و اين شوره         تي
خشك كند و از اين قبل همه تدبيرهاي وي سردي و تري بايد كردن، و اگر                   بس، و ببايد دانست كه غم تن را          

 بايد خوردن آميخته به آب بسيار تا تشنگي بكاهد و نشاط آورد و غم ببرد و حذر كند از جماع                       كي اند ردشراب خو 
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 .غايت حذر هرچند بتواند
ماسيده بود،  و سبب ناگواشتن      اگر اين تب از بيداري آمده باشد اين كس را روي زرد باشد و چشم ها آ                  و 

 غذا را بگوآورد بيداري از گواشتن بازدارد، و سبب اين             خوابه  غذا بود، و تن به اين سبب الغر گردد و هم چنان ك            
قوت طبيعي باشد كه وقت خواب باشد و بيداري ضعف آورد و چشم هاي او خواب آلود بود، و چون بيداري بسيار                        

چشم گران باشد و گرد بر گرد چشم او آماسيده باشد و             ؟؟}هاسپ{دررود و حركت    بوده باشد چشم هاش بمغاكي      
ل بيداري و بيشتر گرفتن روح نفساني را بود، و درمان او جهد كردن باشد تا بخسبد و بر سرش                     ببول خام باشد از ق    

و پوست و تخم كوكنار     ملك و بنفشه    لا بگيرد آب خوش و بجوشاند با او بابونه و اكليل         :  صفته.  ريزد اين بختكاب؟؟  
فش، و پايها و دستهاي او       نغن ب روه سر برنهد    ب  }656{و كشك جو، آنگاه چون بر او ريخت زود پاك كند و                

بمالند تا آن بخارها كه اندر سر مانده باشد سوي زير فرود آيد، و غذاهاي تر دهندش چون كشكاب و كنكاو تر و                         
ماند، و اگر شراب خورد كهن نخورد و آنچه خورد با آب بسيار خورد              اسفناج و دخينج و گوشت جوجه و آنچه به اين           

كه بياميزد با وي، و از جماع دور باشد و نيك حذر كند و جهد كند تا خواب شب تمام يابد، و خواب شب به از                               
 .ر بودخواب روز باشد يكي از بهر عادت را و ديگر از بهر تاريكي شب را و سومي از بهر طبيعت شب را كه سرد و ت

بود ولكن  نوم  ي ي ز اگر اين تب از قبل آماس بغل پاي آيد يا آماس بغل دست، و اين تب از شمار حم                      اب 
جالينوس اندر اين شمار ياد كرده است، و سبب اين تب ريشي باشد كه بر پاي پديد آيد و از بهر آن ريش طبيعت                          

خالي بماند اين خون و آماس      يها   به اين جا   د و يروي بدان ريش نهد تا آن را خوب كند و درست و خون با او بيا                 
 كه اين بدرامه باشد سبب اين تب، آنگاه اين تب را بشمار حمي                قتهر و .  گيرد كه وي را باغر؟؟ و بدرامه گويند        

باز اگر سبب اين نبود چون آماس پديد آيد پي اين ريش پاي را طاعون خوانند و اين تب از شمار تابعه                        .  يوم دارند 
 ون تب آن باشد كه بر اين باغره روغن گل گرم كرده برنهد و يكي شنفته بياورد                   اي  }657{بود، و درمان    االورام  

اروي موافق برنهد تا آن شب تمام برود و آنگاه به هواي              يش د به روغن غرق كند و به اين آماس برنهد و بر ر             
زد و بسيار نباشد تا عفونت نيĤورد اَخالط را، و           گرمابه به باشد و پاي را به مرهم تازه اندر گيرد و باز آب گرم برري                 

 و از شراب حذر كند، و از باشيدن بسيار اندر گرمابه حذر كند              د خور ارسكنجبين ساده به كار دارد و غذاهاي زود گو        
 و اگر به روغن بابونه حاجت آيد      .  تا مايه بد آنجا نيفكند چه عادت گرمابه اين باشد كه مايه افكند به آماس و ريش                 

كه به بغل پاي برنهد روا باشد از پس آنكه روغن گل برنهاده باشد و من آورد كشك و اسبغول و سركه برنهادم                          
 . براين آماسها آنكه كرنك سرخ بوده است و سوزان، اكنون جنس ديگر ياد كنم از تبها

 }657{حمي الدق  يف ـ 2

 يوناني اقطيقوس گويند يعني ثابت، و        معني يكي را به    ود نام دق مشترك است به    .  دق را صفت كنم     بت 
دامهاي مفرَده و اندر پيچيده گشته و       نا  اين تب متمكن گشته باشد به      هاين تب دق بود، و بدان ثابت خواندندش ك         

ه جنس باشد و هر     س  }658{ل ياد كردم آنجا كه اجناس تب را ياد كردم و گفتم              وا بدو اندر رفته، و اين تب را به       
 اين دق را    نا پزشك  باشد و بعضي از    بت ، و ديگر نوع از دق بي      ما اكنون يك نوع از دق ياد كرده      .  يكي را انواع بود   

 به اين نام خوانند كه حرارت طبيعي اندر تن          ار مرض گويند يعني بيماري پير گشتن، و از بهر آن وي          لا شيخوخه من 
اين سبب تن اين مردمان سرد گردد و         ر كار انطفا افتد آن حرارت غريزي را، و به             خآ اين كس ضعيف شود و به      
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غريزي را بيفزايد همان چيز سردي كندشان، و ديگر چون           رطوبات  زي كه   يچ خشك شود، باز اگر درمان كنند به       
حرارت غريزي ضعيف شود افعال طبيعي نقصان بديزد و اگر انطفا افتدش افعال طبيعي را بطالن افتد و به اين                        

 .سبب مرگ آيد
 نپيراه  يكي نوع از او آن باشد ك      :   مارسموس خوانند يعني ذبول اين به دو نوع بود         ار ه وي اين بيماري ك    و 

ت تمام گشتن، كه گندم و جو چون تمام شود            قو  كيا را افتد به     هك اننچ را افتد به اخر عمر كه خشك شوند هم          
 الهرم ليس اِالّ استيال     :خشك شود و درختان چو پير شوند خشك شوند، و از بهر اين را گفته است استاد بزرگ                     

و ديگر نوع الغر گشتن باشد از پسياري           . تن برنيست پيري مگر مستولي گشتن خشكي       :  گفت.  بدنلا اليبس علي 
 شكم رفته باشد بسيار و بيماري دراز گشته باشد و تحليل بسيار افتاده باشد و                هك بيماري و درد و تحليل بسيار چنان      

 . اين حال ذبول خوانند و درمان ذبول به آخر باب بگوييمآنگاه }659{حرارت غريزي منطفي شده بود، 
ن نوع پيشين از دق كه وي را اقطيقوس گويند و هر دو گونه باريك شدن                  دن كر يانون باز گردم به ب    كا 

باشد و يك نوع ثابت باشد و سبب باريك شدن اندرو تب بود، و ديگر نوع را باريك شدن از قبل تحليل بسيار باشد                        
ن ضعف را،   اي پيران را باشد از ضعف حرارت غريزي و نايافتن غذا از قبل                هك ا حرارت غريزي منطفي شود چنان     ت

 هك نه باشد چنان  وگ چه سبب افعال طبيعي حرارت غريزي بود، چون او ضعيف شود تن غذا نيابد، و انواع اين تب سه                  
 .ياد كردم

م تن سرد نگردد چه سوزان بماند، نه         وي  حمي نشان تب نخستين از تب اقطيقوس آن باشد كه سپس            و 
 او نهي پنداري تب نيست چون گرمي است           رست ب  د سوختن قوي ولكن مانندة سفال تفسيده، و از نخست كه           

نه و نبض صغير    وگ بيشتر باز چون زماني ببود تب ظاهر گردد از مجاورت دست تو، و رنگ روي زرد گردد و بي                      
 يابي از   رت  شريان را قياس كني يا جاي ديگر از پوست تن جاي شريان را گرم                 گردد و صلب متواتر، و اگر جاي       

 گردد آنكه شك    رت  اگر چنان باشد كه غذا خورد سپس غذا به دو ساعت تن او گرم               لن حا ميجايهاي ديگر، و با ه    
{هاي عفوني    ياد كردم كه از پس تب      هك برخيزد از اين حال، و باشد كه اين حال از پس تبهاي عفوني باشد چنان               

وز ديگر جاشتگاه   رباز  و  ين حال پديد آيد، و اگر خواهي تا بداني درست يك روز بيمار را  غذا به گاه بدهي                     ا  }660
گر به وقت نماز ديگر، و نگاه كني كه هر باري از پس غذا تب او تيزتر همي گردد اگر بيني كه از پس                         يد و روز سه  

زد كه اين تب دق است ال محاله و به درجة دوم است، و باز اگر با همين                  غذا تب او تيزتر همي گردد گمان تو برخي        
غاك افتد و سر بيني باريك شود و كتفها از گوشت برهنه گرددو شكم                  مندر   ا حال تن الغر گردد و چهارسوها      

شد و اگر خاك    دار ناوه گشته با   رك  پنداري كه اندر او نه كبد است و نه معده و نه چيز ديگر و به                هك باريك شود چنان  
يي و خاصه پوست    ابر ج ه   بر جرم افتاده باشد يا بر پوستي بركشيد        هك بر تن او افتد آن خاك بر حال خود بماند چنان          

اب اندر رود چشم هاش باز باشد يا       وخ  اگر به  هك پيشاني سخت گردد و پوست گرد بر گرد چشم او كوتاه گردد چنان             
نه فرو نرود و پنداري كه چوبستي و بول         وگ  بر آخرك كتف او بفشاري هيچ      نيمه باز باشد و نيمه فراز و اگر انگشت        

نه گردد كه اندكي به سياهي زند و قوامش سطبر و لزج               وگ  سبز شاو زيتي گردد هم به قوام و هم به رنگ بول            
به را به    روغن زيت باشد و اگر آب را به طشت فرو ريزند بانگ آب نيايد چون بانك روغن آيد و اگر پن                      هك اننچ هم

تاب  آف به رادار روغن و اگر اين بول        رك او تر كني و بنهي تا خشك شود باز جايي بر بمالي جربو باشد بر پنبه به                   
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راسي به او اندر افتاده است از زير قاروره تا زير او صفايح باشد به اين قياس و اگر                   خ  }661{بداري پنداري سبوس    
غولة چشم خم گرفته سخت و از چشم آب رود             يب  و به  رت راخ است و يكي ف     رت بنگري پنداري يك چشم تنگ     

 .لها ببيني نا اميد شو از درمان آناين حچناهي و نرميها گوش اندر گشته باشد بسوي سپس، چون گآ بي
ا سبب گرم گشتن از پس غذا، سبب فراخ گشتن مسام باشد كه به اين بيماري مسام تنگ شود چون                      ما 

د اينجا كه اگر سنگ آهك تفسانيده       نا گ آهك مثال آورده   نس ان سبب فراخ شود و به     رطوبت غذا به مسام برسد بد     
 تخم مرغ بر    هك  بر وي ريزي از آن سنگ دفانه برآيد و گرمي چندان             باه آ دگرا بنهي تا سرد شود باز از پس چن         

 به او رسد آن     يد پختن و سبب همين تنگي مسام باشد و اندر ماندن حرارت به اين سنگ چون رطوبت                  اش آنجا به 
 اول را   وعباز سبب آنكه ن   .  ره شود اپ هر پديد آيد ولكن سنگ بتركد و پاره       اظ ن سنگ اندر مانده باشد به     وك حرارت به 

درمان باشد و نوع ديگر را دشوار باشد و نوع سوم را اين باشد كه اهرن گفته است اگر درختي را آب ندهي آن                             
باز اگر برگ بريزد اين نوع      .  د تا اين برگ پژمرده شود اين نوع اول بود         رطوبت كه اندر برگ باشد خشك يا كم شو        

 برگ هاي پژمرده راست شود و اگر برگ ريخته         نره آ با اگر آب دهي آن درخت را باز ديگر          و    }662{ديگرم باشد   
ز اگر شاخ خشك    و شاخ سبز باشد بود كه برگ ديگر بار برآيد، و آن پيشين نوع اول باشد و اين نوع ثاني بود، با                        

يكي روغن كه به     :  ن سه چيز بود    اد باز جالينوس مثل به چراغ آورده است گفت به چراغ            .  شود بيش حيله نبود    
و ديگر اين روغن كه فتيله را تر كرده باشد و فتيله اندر او باشد و سومي تنة فتيله باشد كه از                         باشد   ن اندر اد چراغ

اغ دان باز   رچ عضا باشد چون به   الا منبثه في لا ر است سپري گردد شبيه رطوبه     اگر روغن كه به چراغ دان اند      .  پنبه بود 
وغن كه اندر فتيله باشد سپري شود اين شبيه          راين  ر  چ نقصصان، باز اگ   يه روغن كني حال تمام شود ديگر بار بي        

مست؟؟، باز اگر فتيله    ي الجمود است چون فتيله را تر كني چراغ تازه گردد و زنده و اين نوع ديگر                    لا قربيهلا رطوبه
 .ماسكه لالعضا است و اين سه ديگرم ؟؟بودلا پاك بسوزد بيش حيله نماند و هيچ زنده نماند چراغ و اين رطوبه

م آيد يا از پس      وي  اين تب از پس حمي      هك سنده كنم از اين مثالها و به درمان بازگردم، و چنان            بنون  كا 
م آمده باشد و با او تبي ديگر نبود صفرايي        وي اگر اين تب از پس حمي     :  ين نيز درمان او دوگونه بود     نچ ني هم فع حمي

ب يا ديگري از تبها مركب از عفونت اَخالط         ت  }663{ باشد اينجا يا اين      مك يا بلغَمي يا شطرالعب يا ربع يا آنكه ربع        
 پس سه روز تن گرم      م سه روز بداشت و از     وي چون حمي :  آمده باشد چه تنها دق بود، درمان او به اين صفت بود             

باشد نه سخت گرم و با او عرضي نبود از اَعراض حميات عفني، و دم زدن عظيم نبود و نبض عظيم نبود و شتابي                         
 نبود، ولكن گرمي باشد يكسان آرميده و بيمار را الغر كند و نوبتي ندآورد اكنون اين                   ه سيا انو سوزشي نبود و زب    

 ياد كردم، اكنون اگر الغري بسيار        هك  گردد چنان  رت  خوردن تن بيمار گرم    حال را دق خوانند، به خاصه جو از غذا         
استخوان پديد آمده     ندهايو پ هك پس اگر سخت الغر شده است چنان       .  نيست و گوشت بجاي است درمان بپذيرد       

 پوست پديد باشد و استخوانها پس       هك است و سينه خشك شده و شكم چون ناوه گشته و پوست خشك شده چنان              
ون اين درمان نپذيرد، پس اگر متوسط است اندر ميان اين دو حال اكنون ممكن باشد كه اين درمان پذيرد و                        اكن

يت اغ دازة الغري بود، اگر نيك الغر گشته باشد ولكن به           اناين ممكن با اقلي باشد يا اكثري يا متساوي، و اين به            
شته است اين ممكن اكثري بود، و اگر اين الغري           الغري نرسيده باشد اين ممكن اقلي بود، و اگر اندكي الغر گ            

متوسط است اين ممكن تساوي بود، و ممكن اكثري آن را خوانند كه بيشتر از اين بيماران بهتر شوند و كمتر                          
ه شدن و هالك شدن هر دو برابر باشد نه اين بيش باشد نه              ب  }664{، و ممكن متساوي آن باشد كه        د شون كهال
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 .آن
 اندر نشستن و    نز ردن اندر باشد و هم به آب       وخ ان از ترتيب بايد كردن و ترتيب هم به         نون آغاز درم  كا 

كاب از مهده فرو گذشت، اكنون      شكه ك د  روغنها واليدن، و بايد تا دايم كشكاب خورند اين مردمان و باز چون دانن              
 روغن بادام يا رشته كن و         دي بريان كرده و اگر خوردني آرزو آيد اسفناج خورند به             ور غذا خورند از ماهي شيم     

نيمانيم با برگ بكار برده بوند با روغن بادام يا كنكاو و كدو، و اگر ميوه خواهند خيار و خيار بادرنگ و خاصه مغز                           
 ساخته باشد به نزديكي     نز ر بخورند، و هر روزي به گرمابه اندر آيند و بايد تا به گرمابه آب               كبا ش ه  خيار بادرنگ ك  

مابه پيش از غذا خوردن اندر آيد و اگر         رگ ي گرم گرمابه آنها را زيان ندارد و تحليل نكند و بايد تا به             در گرمابه تا هوا   
ر نباشد اندر گرمابه چون بدان مقدار باشد كه           ا بسي ور ديگر سپس غذا خوردگي اندر آيد نيز صواب باشد              اب يك

 تا آن سبزي وي تازه باشد، چون بيمار          وش سبزي خويش آب زند    رف  سبزي هك پوستشان بفرغرد و تر گردد، چنان     
تازگي برگرفت بايد زود از گرمابه بيرون آيد و روغن بنفشه اندر مالد به خويشتن تا آن تري كه از آب يافته است با                        

بايد تا جامه اندر گرمابه بيرون كند و همانجا اندر پوشد، و بايد تا خانه به گرمابه نزديك بود، و بايد تا                          ند و ماوي ب 
شك جو و بنفشه پخته باشند و جوشيده تا از اين آب وي را منفعت باشد يا                  ك  }665{ كه او نشيند     نز ندر آن آب  ا

رآمدن هم چنين بود، و     اب تا وي را رنج رفتن نباشد و به         د   تخت روان آي    برگ بيد و رنده كدو، و بايد تا به گرمابه به          
 خانة او خنك باشد و برگ بيد و نيلوفر بسيار نهاده و آنگاه بر               ي كرده باشند، اگر تابستان باشد     وب خانة وي را خوش   

 سينه وي صندل و گالب و كافور سرد كرده بيخ برنهد و اين آن وقت باشد كه  غذا از معده او فرود آمده باشد و                            
يمار خنكي   ب هك ين كند و هر بار كه گرم گردد بردارند و ديگري سرد كرده برنهند چنان              نچ  غذا نيز شايد اين    زيش ا پ

وي بداند و سردي آن تا قلب وي برسد، باز اگر رنج باشد و فرزه؟؟ كند زود بردارند و چيزي گرم برنهند آنجا از آن                          
 فرزه كند، و اگر سخت گرم گردد هك  هر حال چنان  هند ب كنسپس، و چون خشك شود باز ديگر باره تر كنند و سرد ن            

انة كدوي تازه با اندكي جالب بخورد و بخوابد به جايي خنك و                 اكنون روغن بنفشه تازه و اگر نيابي روغن د          
خويشتن پوشيده به جامة سبك و نيك جهد كند تا بخواب اندر رود، و بايد تا هيچ انديشه ندارد و فكرت دراز نكند                        

 و اگر    كند نيك هرچند بتواند، و از جماع دور باشد و هيچ حركت نكند البته و بجاي گرم نباشد،                    ري حذ ارو از بيد  
ر كرده، و هر بامدادي به وقت برآمدن آفتاب         ك ش  تب گرم باشد هر سحرگاهي قرص كافور خورد با شراب سيب به           

 }666{، و به وقت      ما نانكه گفته چناج  سفزان كدو دارد با ا     ور غن بادام و شكر، و باز غذا نيم        ور كشكاب خورد با    
ا خنك دارد تا بتواند، و  غذا بسيار نخورد و بر معده باز                واب لعاب اسبغول خورد و جالب، و جهد كند تا سينه ر            خ

دك خورد و نا  بار خورد خاصه به تابستان و آب سرد خورد ولكن اندك      ود نيافكند و آنچه به يك بار خواهد خوردن به        
 . صبر نكند و از هرچه گرمي و خشكي كند حذر كنديتشنگو بر گرسنگي 

 كه ممكن، متساوي باشد يا اقلي، درمان او هم اين باشد اِالّ              آنكس كه به غايت الغري نرسيده است        و 
مابه رود هر باري كشكاب خورده، و مواظب        رگ  بار به    هس  به روزي دو   هك آنكه بايد بيشتر كند و مقاومت نمايد چندان       

 از قوت تن    باشد تا در گرمابه بجايي نباشد كه عرق كند، و هر باري روغن اندر خويشتن مالد و نيك نگاه دارد تا                      
 اندر تواندنشستن بدان    نزب آ نكاهد، و از هواي گرم حذر كند نيك، و به گرمابه بدان همي بايد اندر آمدن تا به                     

غن بمالد تا آن تري با وي بماند، و اگر در اين             ور  به نز بعد از آب  و   تا تن او تر گردد بيشتر،         ما صفت كه ياد كرده   
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 آن حوض آب سرد باشد اين بيمار را در چادري گذارند و بدان حوض فرو                 گرمابه حوض وجود داشته باشد و درون      
 براي او زياني نداشته باشد و زود از آنجا بركشند، پس اگر بيمار قوي باشد و گويد من شنا                       هك ر چندان اب زنند يك 

 بدان صفت   نز آبِ آب  آيد بيش از دو ساعت و        نز  بغلتم روا باشد و باز از آنجا بيرون آيد و داخل آب             ودر ا انكنم و   
 باشد كه ياد كردم چند بار اندر آن جوشيدة نيلوفر و بنفشه و گل و آنچه به اين ماند، و باز اگر وقت                               }667{

ي يعني حواصيل با پنبة نونهاده؟؟ و       كد و جامه هاي گرم دارند و سبك چون مرغ         ود زمستان باشد بجايي باشند بي    
 بدم زدن بجاي آن همه بايستد و نيز بيشتر و سرپوشيده دارد تا                 اكنون آن ضمادها خنك نبايد چه هواي خنك        

غن دانه كدو چرب    ور ر اندر آيد و بيني را به       اب  سه نز زكام نگيردش و جهد خواب كند، و اگر روز دراز باشد به آب              
از پستان بر سر    لوفر، پرورده باشند و اگر خشكي بسيار باشد شير بز            ييا به ن  ه   آن دانة كدو را به بنفش      هك دارد چنان 

، شير آميزند روا باشد و نيك آيد و باز روغن             نزب آ بيمار بدوشند و اگر شير گاو باشد روا باشد نيز و اگر به آبِ                  
 رنگ با آب سرد بياميزد از آب        يدبنفشه و روغن نيلوفر به خويشتن مالد و اگر گرمي بسيار نبودش اندكي شراب سف              

 و از او بخورد روا باشد پس اگر گرمي ظاهر باشد جالّب خورد با آب سرد و                    چنداني كه او طعم شراب را بپوشاند       
راص طباشيري كه با دوغ تازه بخورد درمان كند و          قا پس اگر بگشايد به     .  نيك نگاه بايد داشتن تا شكم آنها نگشايد       

د اين دوغ با كاك خشك      ؟؟ تا هيچ قوت روغن آنجا نمانده بون       تار از وي گرفته تمام      خورده  بجاي كشكاب، دوغ تاز   
ي آب و نيك جهد بايد كرد الغران را و آن              اج بخورند صواب آيد و اگر شراب سيب ساده بخورند نيك آيد به              

ه باشد  دد آم ديا صفايح؟؟ باشد يا چون موي و ريسمان،  اندر آن پ             ب  }668{كساني را كه آب آنها زيتي باشد يا          
 .ب سرد كردن شكم و سينه و دلاب به

 شير زني   رت آن كساني را كه الغر نباشند و گرمي نيك نباشد با شير بايد درمان كرد و از همه موافق                  باز    و 
باشد كه آن زن جوان باشد و تندرست و از شوهر دور باشد و غذا كشك و اسفناج خورد و گوشت كبك و تيهو و                           

ايد تا خر جوان باشد و سفيد رنگ باشد و           ز پس اين شير زنان شير خر، بِه باشد و ب           اباز  و  دراج و فاخته و جوجه،      
ت باشد و نه نرم و علف كه دهد كشك خورد و گشنيز تر و اسفناج و كاسني و كوم كَبر؟؟ لب جوي                   خس شكم او نه    

ونه علفها دهند، و    گ اين ازباشد و برگ ني تر و تاك رز و آنچه به اين ماند، باز از پس شير خر، شير گاو و آنها را هم                         
ت بايد از شير بز برحذر باشند يكي تا در معده پنير نگردد و نه خسبد، اگر اندكي شكر با شير بخورد ايمن                        به دو علّ  

گردد از پنير گشتن، و باز آن ديگر خصلت تغيير حالت شير باشد و عفونت بدر رفتن او و عالمات اين آن باشد كه                          
 ببايد دانست كه با تب دق تبي ديگر است هرچند            گرمي تب تيزتر گردد آنگاه چون چنين باشد شير نبايد خورد و            

ض و  بن ل بنگرد و به   وب كه نوبه نكند همي از حميات دايمه و اين به باب آن حميات ديگر ياد كنم و با همين نيز به                     
آنگاه به جاي شير، دوغ       خيزدبر به حال تشنگي چون اين احوال زيادت بيند گمان            و  }669{تشنگي و بدم زدن     

 حالي كه باشد و اگر نتواند شكم آورد؟؟ به شراب آلو و               ره  اقراص طباشير و كشكاب سخت دارد به          تازه خورد و  
ترنجبين تا آن عفونات كم گردد و نشان اين آن باشد كه اَعراض كم گردد و خاصه آن هنگام كه طبع سخت باشد                       

غران تمام را، و هرچند اميد نداري        ان را درمان كني آن ال      ر الغ گراينكه حيلة تدبير اصحاب دق اين بود، و باز ا           
بگيري گوشت قرمز از گردن بزغاله مقداري و اندك نمك به او برافكني و                  .  صحت را بر اين گونه بايد كردن        

  بيرون آيد آنگاه آن    بآ فرخواك كني و باز به ديگ سنگين اندر كني و به آتش برنهي و چندان بداري تا از گوشت                   
ش يا آب بِه ترش يا       رت باز با آن آب نصف آن آب سيب        )  به تنگ مويين  (يف؟؟  ت بپااليي با صافي ظر     شب گو آ
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ايتي ديگر هم چند عشر آن آب گوشت        ور رين يار كني و هم چند ربع اين آب گوشت سيكي؟؟ سفيد و به                يش ترش
ي تا سينة   رمايف و ب  د،ش برنهي و بجوشاني و بدهي تا با كاك؟؟ كوفته چون سرمه بخور             تآ يار كني باز ديگر بار به     

كبك بجود و سينة تذرو و آب وي فرو برد و ثفل آن بيرون اندازد دايم صواب آيد و پيراهن صندلي باشد و پيش او                         
670{ي دارند و كردناها؟؟ كنند و كباب تا آن بوي به او رسد و اگر            وب عود خام سوزند و پيش روي او گلهاي خوش        

؟؟ تا آن بوي به آنها رسد سخت صواب آيد و اگر بتوانند گوشت               نندفرهاي بريان و آكنج؟؟ گرم پيش آنها بكا       س  }
آبة به مرغ بخورند و اگر اندكي شراب سفيد با كاك بتوانند خوردن و گرمي نكند صواب آيد و نبايد كه تو به اين                           
 درمان بد دلي كني كه اين آن مردمان بوند كه اگر تو بجاي ماني بميرند تو باري جهد خويش بكن و آنچه حق                         

 .پزشكي آيد به كرار
ز آن تب دق كه با تبي ديگر باشد از تبهاي عفوني من درمان او پديد كردم آنجا كه تغيير حالت شير                         اب 

گفتم ولكن اكنون جداگانه ديگر باره بگويم تا شك برخيزد بايد تا بنگري كه به هيچ وقت تبي ديگر نو به همي                         
داري و بجويي تا آن كدام تب است اگر صفرايي باشد درمان كني               دارد چون نوبه ديدي آنگاه وي را از شير دور            

اب گل و شراب آلو و تنقيه هاي نرم تا آن مايه كم شود آنگاه به درمان دق بازگردي يا آنكه با اين هم                              رش به
 . ياد كردمهك كشكاب دهي و لعاب اسبغول و هو تدبير او ترتيب كني چنان

 اَعراض بلغَمي دارد، با كشكاب گُلَنگَبين برافزايي و به اين                 و ب نوبه ز اگر مايه بلغَماني باشد و ت         اب 
تنقيه هاي نرم تخم معصفر بيفزايي و اگر بتواني با كشكاب بيخ رازيانه و كرفس بيفزايي و اگر بتواني آن طبيخ كه                      

 ه كم وب چون ن  و  }671{بايد  دار عفونت بلغَم    قم  بدهي، و بسيار نبايد اين بيخها به       ما  طبيخ شكاع نام كرده    ار من وي 
شد آنگاه به گُلَنگَبين كهن بسنده كني و با همين از درمان دق دست باز نداري چه همان درمان ها كه ياد كردم                         

دايمه و من به    لا نگاه داري و اگر بر تو آن راه دشوار شود نخست درمان دق كني و باز ديگر باره درمان تب بلغَميه                      
 . تا دوباره نگرددباب تب بلغَمي ياد كنم

ز نداري از درمان دق، و باز استادان        اب چ حال دست  يه دايمه كني و به   لا غب درمان غب    ين اگر تب  نچ هم  و 
پيشين اين تب غب را يعني تب دق باشد كه با تبي ديگر باشد درمان به كشكاب گردند كه با سرطان نهري                            

ه افكنند و باز به آب و نمك         ب تها و انياب او بيرون اندازند و باز       جوشانيده بوند و سرطان را بگيرند تازه و پايها و دس          
و خاكستر بشويند تا آن زهومت وي برود باز با كشكاب بجوشانند كشك جو را نيم كوفته كنند و چند او شانزده بار                       

االيند و آنگاه از اين     آب برافكنند و اين سرطان را به او اندر افكنند و چندان بجوشانند تابه قوام گالب گردد و باز بب                   
يد كه سرطان بدان    وگ نم همي و بولس به كتاب خويش مي       اد ده بدهند و من اين معني نه      يكشكاب با سرطان جوش   

رطان س  }672{دهند تا تغيير حالت نكند به عفونت و اَخالط عفن نفزايد اينكه معني اين است و استاد گفتي اگر                      
. تقصا نكردم به اين باب    سمن ا و  اينك درمان اين تب بر اين گونه باشد          .  كدونيابد باچة بره بايد دادن و اگر نيابد          

 . جالينوس گفته است كه شير گاو بايد دادن و انگبين تا به شودبت باز درمان دق بي
د كه انگبين شقاقل پرورده بايد دادن و انگبين ترنج پرورده باز انگبين                 نا ز استادان ديگر چنين گفته     اب 

ز از پس آن شراب با آب بياميزند و بخورند و غذا            ا و ب  ند بخورد اه ه چون لختي به شوند از اين پرورده       زنجبيل پرورد 
 گردند دنيد مشك خورند يا ترياق بزرگ يا         رت ه كه به او دارچيني افكنده باشد باز چون قوي         بآ شوربا دارند و گوشت   
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د عوملك جوشيده باشد و مرزنگوش، و پيش آنها          لا ل اندر نشيند كه اندر او بابونه و اكلي         نز مثروديطوس، و به آب   
ب نقصان به ياد كردم بكار دارد سه روز دمادم تنقيه كنند و باز پنج               اب ند و مشك و ند عنبري، و آن تنقيه كه به          زسو

روز بجاي مانند تا آن وقت كه گوشت گيرند، و به اندامها اندر مالند روغن بان و روغن ياسمين و روغن سوسن، و                        
دو ساعت اندكي شراب بخورند و بايد تا           ن به  آ ر بامدادي يك چند عدد تخم مرغ نيم برشت بخورند و از پس             ه

 }673{. شراب كهن نبود تا درد سرشان نكند، اينك به اين گونه باشد درمان اين تبها

 }673{العفنيه  يف ـ 3

 ما  ايد، و اَخالط اندر تنه    گر از حميات سخن گويم و اين جنس حميات عفوني بو           يد ون از جنس سه   نكا
: نه تب آيد  وگ گر سودا و چهارم بلغَم، و از پوسيدن اين چهار خلط هشت            يد يكي خون و ديگر صفرا و سه      :  هار بود چ

 فترت نبود، و سبب اين تبها كه وي را فترت نبود يعني              ار  فترت باشد و چهارگونه آنكه وي      ار چهار گونه آنكه وي   
ر رود و با جواف رگ ها اندر بپوسد اين تب دايمه            درگ ها ان  ن خلطكه همي بپوسد اگر به     دايمه باشد آن باشد كه آ     

 فترت نبود، و باز اگر اين خلط بيرون از رگ ها پوسد يعني به عضالت اين تب فترت باشد و نوبت باشد                       ار آيد و وي  
سد پوسد و تا ن   وپ  عروق بيرون نيايد نه    و دايمه نبود چه دايره بود، و سبب آن باشد كه تا ديگر بار اين خلط از اجواف                 

و باز چون خلط اندر رگ ها پوسد خون گرم گردد از عفونت اين خلط، چون اين خلط تحليل پذيرد و                        :   نيايد بت
اهد پوسيدن با جواف عروق گرد آيد و        وخ عفونت او بگذرد آن خون گرم بماند تا آنگاه كه ديگر باره اين خلط همي               

 . تب دايمه آيدبپوسد به اين سبب اين
 يكي تب آيد نام وي سوناخوس، يعني تب خوني، و اين تب خوني دوگونه                نن خو شت از گرم گ   هك بدان  و

674{يك گونه از گرم گشتن خون باشد و ديگر گونه از پوسيدن خون، و اين تب كه از گرم گشتن خون آيد                        :  بود
يد يكي  آخون  ز  اكنون دو تب ا   .  تب سوناخوس ياد كنم   د كه چهار روز بدارد، و من ياد كنم اين تب را آنجا كه                 وب}

دموي كه خون از بيرون اجواف رگ ها پوسد و اين آن تبها بوند كه تابع اورام بوند، و ديگر سوناخوس باشد كه                          
 ياد كردم، و از صفرا دو گونه تب آيد يكي               هك خون اندر اجواف رگ ها پوسند و اين تب دو گونه باشد چنان               

اليره كه صفرا بيرون از اجواف رگ ها باشد و بيرون          ب  ه عفونت صفرا به اجواف رگ ها باشد و يكي غ         دايمه ك لا غب
دايره كه بلغَم   لا دايمه كه بلغَم اندر اجواف عروق پوسد و ديگر بلغَميه          لا پوسد، و از بلغَم دوگونه تب آيد يكي بلغَميه         

 گردايمه كه سودا اندر اجواف عروق پوسد و دي         لا  آيد يكي ربع   بيرون از اجواف عروق پوسد، و از سودا دو گونه تب           
 .دايره كه سودا بيرون از اجواف عروق پوسد، اينك هر هشت به اين قياس بودلا ربع

 تركيب پذيرد تبي    هك چنان:   اين تبها با يكديگر تركيب پذيرند و تركيبهاي آنها سه گونه بود               هك بدان  و
ر، و اكنون به ديگر رنگ      گيرد با تبي دايره، يا تبي دايره تركيب پذيرد با تبي دايرة دي            دايمه، با تبي دايمه، تركيب پذ     

ند گويم هر دو    وب  صفرايي بوند يعني غب    هك ترا باز نمايم تا معلوم گردد گويم اگر هر دو تب از يك خلط بوند چنان                
د به  نا ن چنين باشد گويم هر دو متفق       د يا بلغَماني يا سودايي چون حال اي         نا سند يعني هر دو صفرايي     نج از يك 
اكنون اين قانون ياد دار     .   همي تركيب پذيرند دايمه بوند گويم متفقند به نوع         هتب ك و   اگر اين د   و  }675{جنس،  

د هم به   نا دايره تركيب پذيرد نوبت تب هر روزي آيد منندة تب بلغَمي گويم هر دو متفق                لا دايره با غب  لا تا اگر غب  
 غب الدايره تركيب پذيرد گويم      امه ب ايد، باز اگر غب الد    نا د و هر دو دايره    نا نوع يعني هر دو صفرايي      هب جنس و هم  
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د ولكن يكي دايمه است و يكي دايره، و سودايي و           نا د به نوع يعني هر دو صفرايي      نا د به جنس مختلف   نا هر دو متفق  
دايره گويم  لا دايمه با بلغَميه  لا دايمه يا غب  لا پذيرد با بلغَميه  بلغَماني هم بر اين قياس دان، باز اگر غب الدايره تركيب             

د هم به جنس و هم به نوع يعني يكي دايمه و يكي دايره و يكي صفرايي است و يكي بلغَمي، پس                      نا لفتو مخ  د هر
د به نوع لكن     نا و متفق دايره گويم هر د    لا دايره با بلغَميه  لا دايمه يا غب  لا اگر تركيب پذيرد غب الدايمه با بلغَميه        

يا :  ي صفراوي است و يكي بلغَمي، و اين چهار گونه بود          يكد يا دايره ولكن     نا د به جنس يعني هر دو دايمه      نا مختلف
هر دو متفق بوند هم به جنس و هم به نوع، يا هر دو مختلف بوند هم به جنس و هم به نوع، يا هر دو متفق بوند                             

 يا هر دو مختلف بوند به جنس متفق بوند به نوع، و شطرالغيب از اين شمار باشد كه                   به جنس مختلف بووند به نوع،     
غب بوند ولكن غير خاص بوند، و هرچه من          لا ايمه با غب دايره و آن ديگران همه شطر          د  }676{تركيب بلغَمي   

و ربع و دموي و غب      تركيب اين دو تب گفتم بدان تبهاي ديگر همان آيد يعني تركيب ربع و غب و تركيب بلغَمي                   
دايمه و  لا  آيند يعني بلغَميه   دي گر جاو دموي و بلغَمي و دموي و ربع، و باشد كه بر همين قانون چهار بر يك                       

دايمه، و باشد كه اين هر چهار دايمه بوند، و باشد كه دايره بوند، و باشد كه                     لا دايمه و ربع الدايمه و دموي      لا غب
، و از اين كه دايمه بوند، و باشد كه دايره بوند، و باشد كه بعضي دايمه بوند و                       بعضي دايمه بوند و بعضي دايره      

ه دايمه باشد و نيز باشد كه يكي دايمه باشد و سومي دايره، و باشد كه يكي دايره باشد و                      كاين  ز  بعضي دايره، و ا   
ن دايمه آمده است بدان قسم ديگر       آن سه ديگر دايمه، و باشد كه دو دايمه باشد و دو دايره، و اين دو گونه كه اكنو                  

دايره آيد يا آنكه دايره آمده است بدان قسم ديگر دايمه آيد، و باشد كه اين حال به سه جنس باشد كه تركيب                            
پذيرد خوني با بلغَمي و سودايي يا خوني با صفرايي و بلغَمي يا خوني با صفرايي و سودايي، و اين هر سه به نوع                           

 بوند به نوع، يعني هر سه دايمه بوند يا بعضي، و باشد كه دو دايمه بوند و يكي دايره، يا يكي                       يكي بوند يا مختلف   
دايمه باشد و دو دايره، و اين به دو گونه باشد آنكه به اين قسم دايمه آمده است بدان قسم ديگر دايره آيد، يا آنكه                          

دايره گرد آيند تا مانندة تب بلغَماني گردد       لا ه تب ربع   س هك بدان قسم دايره آمده است به اين قسم دايمه آيند، و بدان           
 و}677{بلغَماني آيد تا هر روزي يك تب آيد،          ب   تركيب دو غب مانندة ت     هك كه هر روزي يك تب بيايد، و بدان        

 دو   از تركيب دو ربع يكي تب آيد ماننده غب و مانندة تب بلغَمي تا دو روز تب آيد و يك روز نيايد تا اين                          هك بدان
 .روز كه تب آيد هر روزي پنداري بلغَمي است و آن روز كه نيايد پنداري غب است

 نوبة غب باشد و نوبة      هك  روزها و سر خطها برپيوندم چنان      ربشماا  من حيله كنم تا ترا معلوم گردد، خطه         و
                اينك                  :  ربع تا ترا معلوم گردد اين كه من همي گويم، و اكنون شبيه غب خطها كشم و اين آن است                    

د همه يغب آ و  يك روز تب آيد و يك روز نيايد و آن روزها كتب آيد من سرهاي آن برپيوستم تا تو بداني، باز اگر د                      
:                 دنا  دو روز ديگر نوبه دارد و آن دو روز ديگر نوبه و خطها اين                          هك وسته باشد بدان   يپ خطها را سر به     

. است و ديگر نوبه را نشان نقطه، اينك پديد آمد كه از تركيب دو غب نوبه تب بلغَمي آيد                    يكي نوبه را نشان الف      
:              ده تب بلغَماني آن به اين قياس باشد يكي خط كشيدم تا بداني                  نع يكي تب آيد مان      بر باز از گرد آمدن سه      

باز اگر دو   .   سرها خط همي نمايد ترا     هك اينك چو يكي ربع باشد به اين قياس كه يك روز آيد و دو روز نه چنان                  
يكي نوبه آيد مانندة       ربع دواينك پديد آمد كه از      :                                    ربع آيد سرها خطها مختلف ايند و آن اين است         

و :                              ب و از گرد آمدن سه ربع يكي تب آيد ماننده تب بلغَمي بر اين مثال                 غ  }678{بلغَمي و ماننده    
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 .در اين باب بسيار است و من اين مقدار بسنده كنمسخن ان
 نوبه بگذرد و    ككه ي ن   ياد كردم، يا متواصلتين چنا     هك بدان كه نوايب اين تبها يا مباينتين باشد چنان           و

بي از  ات  يكي رسن  هك ديگر نوبه با او پيوسته پديد آيد چون پيوستن تيغ كĤورد با دستة كĤورد، با متشابكتين چنان                   
و ابريشم و موي كه اگر اين سه را خواهي كه بيني گاه ريسمان بيني و گاه ابريشم و گاه موي، يا                              ريسمان  

راض برآميخته بيند اينك تركيب حميات به اين         عا ه برآميزد به  كا سر  ب متمازجتين و اين چنان باشد كه كسي آب        
د و ميان اين و ميان آن زمان بود،         يا متباينتين آن باشد كه چون عرض يكي بگذرد عرض ديگر پديد آي             :  گونه بود 

ن يابكتتشباز متواصلتين آن باشد كه عرض يكي تب بگذرد اَعراض ديگر پديد آيد ولكن ميان آنها  زمان نبود، و م                     
آن باشد كه گاه عرض اين تب بيني و گاه عرض آن تب ديگر، و متمازجتين آن باشد كه اَعراض هر دو تب                             

 .آميخته بيني
نخست ياد كنم آن اسباب را كه       .  ده كنيم و مشغول شويم به اَعراض اين تبها جداجدا          نون از اين بسن   كا

 }679{اج خويش   زم و ديگر آنكه اين خلط به       بود،ط  يكي بسياري اين خل   .  اَخالط را بپوساند تا تبهاي عفوني آورد      
چهارم تكاثف مسام و تلزز      شتن و بپوساند، و      اد بود چه تر باشد تا بپوسد، و سومي نقصان حرارت تا نتواند نگه               ن

رگ ها تا تحليل نيافتد، و دايم از تن ما فضول اَخالط ببااليد، فضول اين هضم كه اندر معده باشد بغايت بيرون                         
ن هضم كه اندر كبد باشد به بول ببااليد و بعضي سوي زهره رود و بعضي سوي طحال، و فضول                      آضول   ف آيد، و 

مسام بيرون آيد چون اين فضول از تن بيرون نيايند اين اَخالط بسيار كردند و               گر كه به اندامها باشد به       يد هضم سه 
با اين يار گردد چون عفونت هوا يا          ديگري  چون بسيار گردند و به تن گرد آيند و مستعد بوند گنده گشتن را و سبب                

ده گردد و سبب گردد     حرارتي ديگر بيرون از اعتدال يا حركت نفسي يا بدني و حرارت طبيعي قوي نبود آنگاه گن                  
تبها را، و آن بسيار گشتن اَخالط را سبب سابق خوانند و اين ديگر را كه با او يار گشت سبب بادي خوانند، و اين                           

 ياد كردم به اول كتاب، و  غذا خوردن بسيار نيز            هك عفونت اَخالط را كه سبب تب اوست سبب واصل خوانند چنان          
دن بسيار و حركت ناكردن نيز سبب گردد بسياري اَخالط را اينك به اين گونه                سبب گردد بسياري اَخالط را و آسو      

گر صفرا بپوسد از او تب       اد و   آياكنون چون خون بسيار گردد و بپوسد از او تب خوني              .  بايد دانستن اين باب را     
. گردد و بپوسد از او تب ربع آيد       صفرايي آيد، و اگر بلغَم بسيار گردد و بپوسد از او تب بلغَمي آيد، و اگر سودا بسيار                    

يكي چون بخار اگر اين بخار      :  ه مسام ار يد به آ  }680{ ياد كردم از تنهاي ما چهار گونه فضول همي بيرون            هك چنان
ز مسام بيرون نيايد از او تب خوني آيد، و ديگر چون آب اگر از تن ما بيرون نيايد و آنجا بماند از                       اد و   اناندر تن ما بم   

بلغَماني آيد، و سومي چون درد اگر اين اندر تنهاي ما بماند از او تبهاي صفرايي آيد، و چهارم چون گرد و                      او تبهاي   
 .خاك اگر اندر تنهاي ما بماند از او تبهاي سودايي آيد

يكي كه اين تب ناچاره از سبب سابق باشد يعني كثرت اَخالط، و             :  هشت عالمت باشد تبهاي عفوني را       و
عظام باشد يا برد مفرط مگر تبهاي مطبقه        لا  نوبتها اين تبها كه با لرزه بوند يا با فرزه يا با سرما كاسره               ديگر از آغاز  

چهارم از كيفيت حرارت كه سوزان و لذاع باشد           د، و بوكنبود؟؟، و سه ديگر نبض رگ ها به اين تبها عفوني مختلف            
سخت لذاع نبود و گرم و نبض نيز مختلف نبود، و پنجم            م  وي اندر اين تبها عفوني و باز اين حرارت تب دق و حمي            

 را نوبت نبود، و ششم آن باشد كه به اول بيماري به               قد م نوبه باز نيايد و حمي     وي يمح از نوايب كه باز آيند باز به       
 بول دهني  قد يمح م بول بگردد بسيار از بول طبيعي و به        وي  اثر نُضج نبود باز به حمي      ود  تبها بول خام باشد و به      ينا
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بود، و هفتم از منتهاي بيماري كه منتهاي اين بيماري چون صفرايي بوند يا خوني اَعراض هول باشد باحوري، باز                     
بوند و اين بدان باشد كه گذشتن بيماري          نصعب  ن  لكو  }681{اگر بلغَماني بوند و سودايي اين اَعراض بوند            

ام، و  وق  اگر صفرا معتدل باشد به     يق ه اسهال اگر غليظ باشد يا به      صفرايي يا بخوي باشد اگر صفرا رقيق باشد يا ب          
نيز بگرد آمدن صفرا كه آنجا گرد آمده است، اگر به اجواف رگ ها باشد يا به معده يا برودكاني، باز گذشتن بيماري                       

 ضعيف باشد و قوت او      ف باشد يا بيرون آمدن خون از مقعد يا از رحم يا از انتقال اين مايها اگر بيمار                   ارع خوني به 
دفع نتواند كردن يا از تن بيرون آيد، و هشتم از انحطاط اين بيماري كه به آخر نوبها قوي گردد، و اين بيماريهاي                        

له كه بقراط گفت كه بر       مج بلغَماني و سودايي باشد كه گذشتن اين بيماريها به تحليل باشد و اين آن باشد به                    
 اين آمدن نوايب و تعاقب ادوار بعضها علي بعض باشد هر تبي را كه وي را نوبه                     بيماري دليل بر بيماري باشد و      

باشد همان تب را فترت بود، و نوبه آن زمان را خوانند كه تن گرم باشد و تب آمده بود، و فترت آن زمان را خوانند                           
جاي دور خوانند، و نوبة تب      رفته بود، و اين هر دو زمان را يعني نوبه را فترت را به يك                    كه تن سرد باشد و تب     

بلغَماني چون بغايت درازي باشد هر ده ساعت باشد و فترت او شش ساعت و تمامي دور او بيست و چهار ساعت، و                       
ساعت، و تب غب      هجدهت   نوبت شش ساعت گرددو فتر     هك باشد زمان فترت بيفزايد و زمان نوبت بكاهد چندان         

شش ساعت، و باشد كه زمان نوبه بكاهد و زمان              و فترت او سي    چون خالص باشد دوازده ساعت بيش نبود و           
 تمامي دور او چهل و       و  }682{فترت بيفزايد تا شش ساعت زمان نوبه باشد و چهل و دو ساعت زمان فترت                    

 زمان نوبه چهل و دو ساعت        هك داننهشت ساعت بود، و اگر غب غير خالص باشد بود كه زمان نوبت بيفزايد چ                 
ترت شش ساعت و تمامي دور او چهل و هشت ساعت، و من اطراف ياد همي كنم و باشد كه ميان                     گردد و زمان ف   

 زمان نوبت بيست و چهار ساعت باشد و زمان فترت بيست و چهار ساعت يا كمتر يا بيشتر و                       هك اين باشد چندان  
 از شش ساعت اندر گيرد تا       گران را بداني و غلط نكني، و زمان نوبه ربع         يآن د و  من به اقصي غايت همي گويم تا ت       

شصت و شش ساعت و زمان فترت همين باشد به اين قياس از شش ساعت اندر گيرد تا شصت و شش ساعت و                        
 .تمامي دور هفتاد و دو ساعت بود

شش دراز گشتن را    :  دوبب ب  س  گشتن اين نوايب به قول جالينوس دوازده       رت سبب درازتر گشتن و كوتاه      و
 بسياري خلط كه زمان نوبه را بيفزايد و ديگر قوام خلط كه غليظ باشد و سومي كه لزج                    يكي.  شش كوتاه گشتن را   

باشد و چهارم كه به مزاج سرد باشد و پنجم كه مسام تن و تنهاي رگ ها سخت بوند و ششم ضعف قوت دافعه كه                        
ا كوتاه كنند يكي اندكي     فاما آن شش سبب كه زمان ر      .  دفع نتواند كردن خلط را تا نوبه به اين سبب درازتر گردد            

 }683{خلط باشد و ديگر گرمي خلط و سوم رقَّت خلط و چهارم لزوجت خلط و پنجم تخلخل تنه رگ ها تا مايه ها                      
يه كم  ا از تن بيرون آورد تا نوبه كوتاه تر گردد، و چون م            ار يرون آيند و كم شوند و ششم قوت قوت دافعه كه وي           ب

 گردد باز اگر مايه افزون گردد نوبه پيشتر آيد و درازتر گردد، باز اگر مايه                    رت تاه آيد و كو    رت گردد آن نوبه سپس    
 گردد نوبه زودتر آيد و      رت  آيد، باز اگر خلط گرم     رت رقيق تر باشد نوبه پيشتر آيد و اگر مايه غليظ تر گردد نوبه سپس            

 شود نوبه ديرتر    رت دتر آيد و اگر مسام تنگ      گردد نوبه زو   رت  اگر مسام گشاده   ويد،   آ اگر خلط سردتر گردد نوبه ديرتر     
 آيد، و اگر    رت آيد ولكن درازتر آيد، و اگر سردتر گردد نيز درازتر آيد، و اگر وت قوي گردد نوبه پيشتر آيد و كوتاه                        

ن تب بكاهد و با هر خلطي كه        آوبه   ن  آيد و درازتر آيد، و با هر خلطي كه صفرا بياميزد            رت ضعيف گردد نوبه سپس   
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 .غَم بياميزد نوبه آن تب بيفزايدبل
 هر نوبتي را    هك نون آغاز كنيم از اَعراض هر تبي و جداجدا بگويم و آغاز از تب سوناخوس كنم، و بدان                  كا

كه همي     كند ازيكي زمان ابتدا باشد نوبه را و اين آن زمان باشد كه بيمار را لرزه يا فرزه يا سرما آغ                   :  چهار زمان بود  
از ديگر زمان صعود نوبه باشد و اين آن زمان باشد كه بيمار گرم آغازد گشتن تا بدان وقت كه                    گرم خواهد گشتن، ب   

امي و  رآ  بي و  }684{گر كه زمان انتها باشد و اين آن زمان باشد كه تمام گردد و شتاب                  يد تمام گرم گردد، و سه    
باشد كه گرمي تب نقصان پذيرد تا        باشد و اين آن زمان       ت نوب اطسوزش و تندي نوبت بغايت برسد، و چهارم انحط        

آن وقت كه تمامي گرمي تب برود، و اين چهار زمان به بيماريهاي تُند و صفراوي زودگذر بوند، و اما بيماريهاي                        
سودايي و بلغَماني درازتر دآوردو ديرتر گذرد، و باشد كه ابتداي نوبه زود گذرد و صعود ديرتر دارد، و باشد كه ابتدا و                       

 باشد مگر بيمار قوت ساقط كرده        رت ه زود گذرد و منتهي نوبه ديرتر دارد فاما به انحطاط نوبه كار سليم               صعود نوب 
 .بود

يكي زمان ابتداي بيماري و اين آن زمان باشد كه بيمار             :  همه روزگار بيماري را هم چهار زمان بود           و
ث، و ديگر زمان    فن نُضج پديد آيد به بول يا به      زمان كه عالمات    ن  يشتن و ناخوشي بيند تا آ     وخ شكستن اندام بيند به   

 و درازتر آيد تا آن وقت كه پيش نيفزايد و            رت  و سخت  رت صعود بيماري باشد و اين آن زمان باشد كه نوبتها صعب           
 صعودا   تا آن وقت كه پيش نفزايد و اين وقت ر          رت  گردد و قوي   رت اگر بيماري را نوبه نبود اَعراض آن بيماري صعب        

 و درازتر به اَعراض نيابد      رت  و صعب  رت ، باز منتهي بيماري آن زمان و آن روزگار باشد كه پيش نوبتها سخت              خوانند
ن آ  }685{ن باشد و اگر بيماري را نوبه نبود اَعراض آن بيماري پيش نيفزايد، و باز انحطاط بيماري                  اس چون بر يك  

ري بگذرد، و زمان ابتدا نوبه دليل باشد بر زمان ابتدا            مايبه ب ه  دد تا آن وقت ك    رگ وقت باشد كه هر روزي كمتر مي      
بيماري و روزگار بيماري اگر صعب باشد و سوزان و دراز آن زمان روزگار بيماري نيز هم بر اين مثال باشد و اگر                          
 زود گذرد و آسان و سوزاني اندكي باشد آن زمان روزگار آغاز بيماري نيز هم بر اين مثال رود و آسان و بيماري                          
سليم باشد و سخت نبود، و صعود نوبه دليل باشد بر صعود روزگار بيماري، اگر كوتاه باشد آن زمان روزگار بيماري                      
نيز كوتاه باشد و اگر سخت باشد آن زمان صعود روزگار بيماري نيز بر همان حال سخت بود، و حال انتها نوبه به                         

 اين قياس بود، به جمله آن چهار زمان نوبه دليل باشد بر               انتها بيماري و انحطاط نوبه به انحطاط بيماري هم بر          
چهار روزگار بيماري اگر اَعراض بيماري به نوايب سليم باشد به همه روزگار بيماري نيز سليم باشد و اگر صعب                        
 باشد به همه روزگار بيماري نيز صعب بود، و به جمله آن وقت كه بيمار عالمات شكستن اندان بيند تا آن وقت كه                      

اندكي اثر نُضج بيند اين زمان آغاز بيماري بود، و باز اين وقت كه آغاز نُضج پديد آيد تا آن وقت تا آن وقت كه                             
نُضج تمام نشود آن زمان صعود روزگار بيماري بود، و از پس اين چون نُضج تمام شد آن زمان انتها بيماري بود، و                        

686{و همه ترس ما تا منتهي بيماري باشد پس از پس منتهي             از پس اين بيمار زمان يابد آن زمان انحطاط باشد           
 .يم نماندب }

اين شناختن اوقات و زمان مرض ترا از بهر تقدير غذا بايد دانستن كه آن بيماري كه تُند گذرد غذا او                         و
زي باشد  چون بيماري بغايت تي   :   بقراط گفت  هك اندكي يابد و آن بيماري كه دير بدآورد غذا وي اندكي نشايد چنان             

ي بغايت لطافت بايد، و غايت لطافت نزديك بقراط گرسنگي بود، و از پس گرسنگي ماالعسل بايد و                   وذاي   غ تدبير
از پس ماالعسل كشكاب رقيق باز كشكاب غليظ باز كشكاب با كشك و زيره و بالهاي جوجه باز بالهاي مرغان                        
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باز اگر بيماري تُند نبود تدبير به اول بيماري           .  مدشتي اينك تدبير لطيف اين چنين باشد به اين تدريج كه گفت              
 بقراط گفت، فارسي    هك به وقت منتهي آنكه تدبير لطيف بايد كردن چنان          :  لطيف نبايد كردن چه غذا بايد دادن       

چنين باشد كه، خطا كنند بيماران كه گرسنه باشند و خاصه به بيماريهاي تُند كه آنجا اندكي غذا بايد دادن، و نيز                        
باني بيمار را نه به داروي مسهل و نه به چيزي ديگر، و باز گفت تا                 نج  تا هيچ نه   ر تا بيماري به آغاز باشد نگ      گفت

تد استفراغ مكن، باز گفت اگر از بيماري خاسته باشد و چنان صواب بيني كه وي را بجنباني                       فا وي را نُضج نه    
اگر بجايي مايه نهاده      د كه واهخ  استفراغ كن و آن مي     بجنبان، و به اين آن خواهد كه اگر استفراغ كردن روي بيني           

ني اين فايده ها برهاني و نتواني درمان كردن، و من بجاي             اد و اين اوقات نه   ت  }687{باشد و فضلهاي بسيار اگر       
 و  ديگر اين ياد كنم، و به جملة كار اعتماد بر نُضج باشد و بر گذشتن اين اوقات، اگر سليم گذرد بيماري سليم باشد                      

آن زمان نوبه دليل كني با زمان مرض و بيماريهاي صفرايي را منتهي زود                 اگر صعب گذرد بيماري صعب باشد از      
گذرد باز بيماريها بلغَماني و سوداوي را منتهي دير دارد و نوايب بر يك حال باشند و آنكه حاجت آيد به استفراغ                          

 به  هك يكي بعرض كه گرسنه باشند و كم غذا باشد چنان          :  ودكردن به مقدار طاقت بيمار و اين استفراغ دو گونه ب           
 . بيماريهاي مزمنه را كنندهك بيماري تُند باشند، و ديگر به فصد و اسهال و ادرار بول و ادرار عرق چنان

 }687{حمي سوناخوس   يف ـ 4

اشد و نشان   يكي از گرمي خون ب    :  اه باش كه اين تب كه وي را سوناخوس گويند اين تب دوگونه بود              گآ 
وي آن باشد كه اندامها درد خيزد و روي و چشم سرخ شود و تب بيرون آيد نه سخت گرم ولكن روي و اندامها پر                          

ز ور باشد و عالمت پري پديد آيد ولكن تشنگي بسيار نبود و تب بيفزايد، و درمان او خون برگرفتن باشد و خاصه كه                
 و باز چون فصد كردي شكم ببايد آوردن بماالفواكه و باز            ، شود رت  سريع رت  گردد و نبض سريع    رت ديگر تب وي قوي   

فرمايي تا سكنجبين ساده بكار دارد و كشكاب و آب انار، و چون چنين كردو تب كم گشت آنگاه                           ب  }688{
 گرم  ار مابه گرم نبود، خويشتن را به آب و سبوس گندم بمالد و بشويد و زود بيرون آيد و بخسبد و وي                            رگ به

وي آيدش و آن تب بگذرد و اِالّ به تب مطبقه باز گردد يعني سوناخوس عفني، و اين تب كه وي را                        خ تا   دنبپوشان
يكي آنكه عفونت او كمتر از تحلل او         :  سوناخوس خوانند كه از پوسيدن خون بود، اندر اجواف رگ ها سه نوع بود              

اشد و اين را منحطه خوانند، و ديگر آنكه          باشد و اين تب از اول صعب باشد باز كمتر كمتر همي گردد و سليم ب                  
مقدار اجزاي پوسيده هم چندان باشد كه مقدار اجزا متحلل يعني كه عفونت هم چندان بديزد كه مي تحلل بديزد و                     

خذ خوانند، و نوع سوم آن باشد كه مقدار جزو كه عفونت               الا اين از آن پيشين صعب تر باشد و اين را مستويه             
خذ خوانند، و الا  آن جزو كه همي تحليل پذيرد و اين صعب بغايت باشد و اين را متزيده          ار از مقد  يرد بيش باشد  ذپ مي

اگر تمام بپوسد و كار بدان رسد كه آن خون كه به ناحيت قلب است و به ناحيت سينه بپوسد و شتاب كند و نهيب                          
صفرا گردد به نزد      پوسد ب كه چون خون  اين را محرقه گويند و اين به جمله تبهاي صفرايي بود، اكنون از قبل آن                

جالينوس و چون صفرا بسوزد سودا گردد و از اين قبل است كه بقراط درمان اين بيماريها به خربق سياه كرده                          
ه اَعراض تب هيچ نفزايد و نكاهد و بر يك سان آيند، و                 ك  }689{است، و مستويه االخذ را نشان آن باشد            

دايم تا آن وقت كه بايستد يا قاوسوس؟؟ گردد، و               زايداف كه اعرض تب همي        خذ را نشان آن باشد     الا متزيده
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كه لرزه باشد يا فرزه باشد يا سرما ولكن گرم باشد و روي سرخ              نآ عالمات اين تب آن باشد كه تب گيرد سخت بي         
 دم زدن عظيم    امي و اندوه و سوزش بسيار باشد و       رآ باشد و چشم ها و گوشها و بيني همه سرخ بوند و كرب؟؟ و بي             

 باشد به دم زدن، و پيش از تب گراني اندام باشد و كاهلي و حالي مانند آنكه ماندگي باشد و رنج،               ربسيار  باشد و توات  
و آن را اعيا تعبي خوانند، و خواب بسيار باشد و خيرگي و گراني اندر سر و روي و خاصه اندر پيشاني و چهار سو، و                           

و خاريدن جايگاه رگ زدن بود، و بيشتر           جامت ح و خاريدن بيني و خاريدن جايگاه      صه اوداج،   اخ رگ ها برگردد به  
ها كه گوشت و حلوا و ديگر شريني ها بسيار خورده بوند، و بيشتر به فصل بهار و                 سك جوانان و كالنان را؟؟ افتد و آن      

باشد كه از گرمابه بيرون       سك  را كه اين تب آمده باشد پوست تن او مانندة پوست آن            سك فصل تابستان بود، و آن    
 اين كس عظيم باشد و سريع و متواتر و به آخر متفاوت شود و بول سطبر و سرخ بود، چون اين                        ضو نب ،  آمده بود 

عالمات  ديدي گمان برخاست و اين سوناخوس بود، آنكه از پوسيدن خون آمده بود، و درمان اين تب آن باشد كه                       
رهد از هالك و اگر هيچ         اين بهفتدش مثال   ا  }690{ غشي   هك دآورد چندان از اول كار فصد كند و خون بسيار بر         

تغافل كند زبانش سياه شود و اَعراض تب محرقه پديد آيد، و آنكه درمان تب محرقه بايد كردن و من آن اَعراض و               
اب غوره و   آن درمان ياد كنم به باب حمي المحرقه، و از پس خون برگرفتن شراب ريواس خورد و ترشه ترنج و شر                    

 حذر نكند مگر به     بآ انار ترش و سكنجبين ساده و سركه، و ميل كند به تدبير باريك و غذا بسيار نخورد و از يخ                     
و قرص كافوري خورد هر     .   او سكنجبين ساده خورد پنج ستير خوب آيد        بآ معده يا به كبد آماس باشد و به جاي يخ         

 و  وو آل و  دارد، و اگر شكم سخت باشد به آب خرما هند            بامدادي با سكنجبين ساده شكري كه به ترشي ميل             
ترنجبين شكم آورد و به تنقيه هاي نرم و اگر انار ترش و انار شيرين بگيرد و با ميانه كه شحم او باشد بكوبد و آب                          
بكشد و با او شكر يار كند و بخورد سخت صواب آيد بر اين تدبيرها مواظبت كند و بباشد و كاهلي و خواركاري                           

 .دمكر ياد هك كند چه اين تب به قاوسوس باز گردد چنانن
خذ خوانند، و اين آن باشد كه اندر او بهر پوسيده            الا  متزيده ار  آن باشد كه وي    رت گفتم كه از همه صعب      و 

امي و سوزش و    رآ پيش از آن باشد كه تحلل همي پذيرد، و نشان اين آن باشد كه به اَعراض اين تب يعني بي                       
 مقعد يا به رعاف يا از حيض بيايد، و          زون ا  خ بيفزايد تا آن وقت كه انسان هالك شود يا بحران افتد به           شتاب دايم   

 بود، و از پس     رت ز آن دو نوع ديگر درمان به خون برگرفتن محتاج         ا  }691{خذ خوانند   الا اين نوع كه وي را متزيده     
دن، و اگر آماس نه باشد      رك ر داشتن و شكم نرم    خون برگرفتن بتلطيف و غذا كمتر خوردن و كشكاب و آب انار بكا            

 كبود گردد، چه بسيار كس به اين درمان برستند، و جالينوس گفته است                 هك ورد بسيار چنان  خاندر معده كبد آب      
چندان خون بربايد گرفتن كه غشي افتد كه به اين غشي تن سرد گردد و چنان باشد كه تب از گلو بريده به وي                           

اصه آن وقت كه    خفتن، و باشد كه به اين تب دم فرو گيرد و حالي افتد مانندة تنگي نفس به                    بده اين خون برگر   
ش دم كوتاه گشته، و سبب اين بخارهاي گرم باشد كه به ناحيت              وه بخواب اندر بوند تا از خواب برجهند مانندة بي        

و باشد كه التهاب بسيار باشد و خفقان        ويه خوانند،   بر قلب گرد آيد و دم زدن را كوتاه كند، و آنگاه اين تب را حمي               
ز خنك سود ندآورد و خفقان پيوسته گردد آنگاه هيچ حيله           يچ سه روز و هيچ     ز يا روافتد و تب بر اين حال بماند دو         

 خوردن دايم تا كبود گردد و تب سرد شود، چون اگر آب سرد نخورد غشي افتد و خون كه شايد از                       بآ نبود مگر يخ  
ا مضرت آب   تيا از رگي ديگر از سر يا از حجاب يا از اجواف و به اين سبب هالك شود، بايد                     شكافتن رگ شريان    

سرد برداري و نترسي چه پيش از آن نبود كه تب بلغَمي گردد يا آماس صلب گردد آنگاه درمان بتواني كردن                           
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 اقراص و   و  }692{ كردن   اكنون باري از هالك برهد، و آنكه به سكنجبين و گُلَنگَبين و قرص گل درمان بايد                  
 .مقل

 بر سر نطول كند و نطول چنان باشد كه اين           لغن گ روز اگر اين بيمار را سردرد خيزد سركه و گالب و            اب 
ي تا  نك زي و دايم اين نطول مي     ير  اندر كني يا سر جه؟؟ و از آن سر جه از بلندي بر سر وي مي                 يا چيزها به جامه  

 و آب برگ اسبغول و آب كدو با سركه و گالب و                رت بايد آوردن آب با برگ     آن سردرد وي بنشيند، اگر ننشيند ب       
ملك و  لا ع كني و نطول كني، باز اگر به اين نيز نرود سر از فرود آورد به بخار آب بابونه و اكليل                         جمروغن گل   

ردرد را ياد   كشك و تخم خشخاش و بنفشه خشك و آنچه به اين ماند، اگر به اين به نشود بدان باب باز كرد كه س                      
خشخاش كوفته و خطمي و تر كند باب          پوستز  كردم و اگر اسبغول و سركه بر سر نهي روا بود، و اگر ضماد كند ا               

گشنيز تر و آب كنكاو نيك ضمادي بود، و اگر سبات كند به تنقيه ها مشغول شود و از باب سبات و ليثَرغُس ياري                        
 يا اندر مثانه يا اندر كرده يا اندر حجاب يا سرسام كند بدان بابها كه                 خواهد، و اگر اندر معده آماس كند يا اندر كبد         

ياد كردم باز گردد، و اگر حصبه كند يا آبله به باب آنها ياد كنم اين درمان، و اين بيماريها به سبب انتقال كند و                             
 نُضج افتاده بود، و من هر       باشد كه بسبيل بحران رعاف كند يا خوي يا قي يا اسهال يا ادرار بول و بدان برهد چون                  

پنج نوع استفراغ ديده ام به يك روز و بيمار  برست؟؟، و بدان كه اين استفراغها اگر از طبيعت باشد بحران                              
د صناعت طب   نا ه اين بماريهاي تُند و اگر از صناعت باشد معالت خوانندش، و از اين قبل گفته                ب  }693{خوانندش

 كننده طبيعت را چون او كار خويش نتواند كردن ياري دهندش تا كار تمام تواند                د و تمام  نا و كشاورزي ياري دهنده   
.                                                                                                    نم و سخن گويم اندر عالمات نضجكنده بسكردن، و 

 }693{عالمات النضج  يف ـ 5

ريه، و از ريم    لا جنب و ذات  لا صه به تبهاي تيز، و از بصاق جويند خاصه بذات           اند خ وي را از بول ج     جضن 
 .جويند خاصه به آماسها، و از غايط جويند خاصه به امراض دبولي، و من يك به يك ياد كنم و آغاز از بول كنم

ام اترجي  مت نُضج   گ، رنگ نر اما به .  ي باشد و به رسوب بود     وب اشد و به  گ باشد و به قوام ب     نر ج بول به  ضن 
بود، و ناقص رنگ تبني، و خام رنگ سفيد، و باز آنچه مفرط باشد و پيش از مقدار باشد گرمي وي، و از معتدل                            

رتر به گرمي   سوي گرمي باشد و دليل باشد به گرمي، از اول نارنجي باشد و اين نزديك باشد به ترنجي و از اين ب                      
ش باشد يعني زرد و سياه، و از اين، برتر زعفراني باشد و اين بغايت گرمي باشد و اين دليل                     “آن باشد كه به رنگ آ     

ار گشته است و اين بيماري هم از صفرا است و هم از خون، و باز رنگ اناري                     ي  }694{باشد كه خون با صفرا       
رخ كه به سياهي زند و آن دليل باشد بر غايت صفرا و خون و اگر                دليل باشد بر صفراي محض، و از پس اين آن س          

قان و آن احمر قاني سطبر بود، و باز از پس اين بول ارغواني باشد و آن ارغواني                     ري ليل باشد به  دكفك دارد زرد    
 باشد و از پس     نه از پس بول اناري    وگ يك:  بغايت گرمي و التهاب بود، و باز از پس اين سياه باشد و اين دو گونه بود                

احتراق، و از پس اين بول نيز رنگي نبود و            غايتباين احمر قاني بود، و از پس بول ارغواني باشد و اين دليل باشد                
و اما آن نوع    .  نده باشد و من يكي را ديدم كه از پس بول سياه بزيست و بيش از يكي نديدم                    نك اين بول هالك  

يل باشد بر سالمت بيمار و بيرون آمدن او از آن بيماري، باز اگر اين بول                ديگر كه از پس بيماريهاي سودايي آيد دل       
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 سفيد آيد و از پس بول سبز دليل باشد بر سردي بغايت و انطفا حرارت غريزي و اين بهتر باشد از                      لس بو  پ سياه از 
ود از كلم خوردن و همه رنگها بول، و باشد كه سرخ گردد از پس حنا بستن و زعفران خوردن و خيارشنبر، و سياه ش                

شراب سياه رنگ و آبكامه، و باشد كه سبز گردد از پس خوردن اسفناج و برگ جغندر و باشد كه رنگ بيفزايد از                           
قبل درد كه به ناحيت مثانه بود، و باشد كه رنگ بكاهد از پس خيار و خيار بادرنگ و خربزه و آب بسيار خوردن و                           

 ديانيطس گويند و به فارسي بر ميز        ار  كند، و يكي بيماري باشد كه وي       از پس  غذا خوردن كه به نزديكي او بول          
نون از اين همه رنگها نارنجي و ترنجي و          كا}695{ه اين بيماري نيز كه آب سفيد بود،          ب  ماده گويند و من ياد كر    

 .تبني دليل باشد بر نضج، و آن ديگران دليل نبوند چه بعضي خام بوند و بعضي سوخته
يك گونه با رنگ سفيد باشد و آن دليل         :   معتدل دليل باشد بر نُضج، و قوام رقيق دوگونه باشد          ز به قوام  اب 
ري او از نُضج، و ديگر به رنگ اناري باشد و اين دليل باشد بر صفرا و دوري او از نُضج، باز قوام غليظ                          وباشد بر د  

م بلغَمي، و ديگر با رنگ سرخ و اين دليل           يكي بارنگ سفيد باشد و اين دليل باشد بر خلطي خا            :  نيز دوگونه بود  
باشد به افراط نُضج و غايت احتراق و سپري شدن رطوبات و خاصه آن هنگام كه اندك اندك سطبر گشته بود، و                        
آنكه معتدل باشد به رنگ و قوام دليل باشد به نُضج و آن ديگران نبوند،  باشد كه معتدل باشد به رنگ، و به قوام                           

ود كه به قوام معتدل باشد و به رنگ نبود، و تمام آن باشد كه هم به رنگ و هم به قوام معتدل بود،                         نبود، ولكن نب  
و باشد كه بول روشن آيد و روشن بماند، يا رقيق بيايد و رقيق بماند، و باشد كه تيره بيايد و تيره بماند، يا غليظ                             

تيرگي به بن قاروره بماند، و باشد كه روشن آيد و باز             بيايد و غليظ بماند، و باشد كه تيره آيد و روشن گردد و آن                
 نُضج آن باشد كه بول تيره آيد و روشن گردد           به  رت تيره گردد، يا رقيق آيد و باز غليظ گردد و از همه بهتر و نزديك              

ا او  زود يا غليظ آيد و رقيق گردد رود و اين دليل آن باشد كه اندر رگ ها خلطي باشد خام ولكن حرارت معتدل ب                         
 اكنون نُضج افتد، باز آنكه خاثر بيايد و خاثر بماند آن دليل باشد كه هنوز                   و  }696{  ار باشد و زود تميز كند وي      

، و آنكه صافي آيد و خاثر گردد اين نيز بد باشد ولكن سخت بد نبود، و از همه دورتر از نُضج                        ستنُضج آغاز نگرد  
 شدن و به    ره كه بول سفيد باشد و غليظ و آغازد به قوام رقيق ت             آن باشد كه صافي بيايد و صافي بماند، و هر گا           

 انسان به شود و اين      درنگ بلندتر شدن و به ترنجي نزديك شدن اين آب دليل همي كند بر نُضج كه بيايد و زو                    
ز هر روزي   بيماريهاي بلغَماني باشد و سودايي، و باز اگر مفرط باشد به نُضج و زعفراني باشد و اناري يا ارغواني با                     

 آيد اين نيز دليل آن باشد كه نُضج افتد ولكن اگر زود فرود               رت ه قوام معتدل نزديك   =رنگ بكاهد و فروتر آيد و بع      
افتد و اگر دير فرود آيد يا دير به قوام آيد هم بدان مقدار دور باشد از نُضج و اين به                       ام آيد نُضج زود   وق آيد يا زود به   

د، باز ببايد نگريدن به قوت بيمار اگر با همين قوت قوي باشد بيمار رست؟؟ و اگر                     بيماريها صفرايي و خوني بو     
بر همان رنگ بر بباشد آنجا دليل         يد و ياام ن وق ضعيف باشد دشوار بود، و باز اگر اين آب روشن نگردد يا از رقَّت به               

، ولكن اگر قوت قوي باشد نُضج افتد و اگر          خير نيست، و اگر گاه پديد آيد و گاه پديد نيايد اين نيز دور باشد از نُضج                
 .ضعيف باشد نُضج نيافتد

ين چيز را كه به بن قاروره گرد آيد رسوب خوانند و اين گوناگون باشد نيز يك گونه از فضله هضم سه                        ا 
ه تبها اعتماد بر وي باشد و آن چيزي باشد مانندة مقطن گالب و               ب  }697{ديگر باشد و اين آن رسوب باشد كه          

ه روزگار مرض هر روزي نبود و اين         مه خ نبود و به   اش اين اگر سفيد باشد به رنگ و هموار باشد و املس؟؟ و شاخ             
م معتدل و رنگ اترجي و با بوي         اه قو بكس را سرفه نبود، اين آن رسوب نضيج باشد نضيجي تمام، و نبود اِالّ                  
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دي دليل باشد   نگ د بول دليل باشد بر افراط گرمي، و بي        زي، و گن  يت د و بي  نگ معتدل كه نه كنده و تُند باشد و نه بي         
بر كمي گرمي و دوري از نضج، و اگر معتدل باشد بر نضج، و اين بول به اين صفت دليل باشد بر نُضج تام، باز اگر                          

 ات به همان مقدار نقصان دارد از نُضج تمام، باز از پس اين رسوب آن رسوب باشد كه به                   فين ص  ا تقصير دارد اندر  
ميان قاروره متعلق بود، باز از پس رسوب به فضيلت اين رسوب باشد كه چون ابر بر سر قاروره بياستد و اين را                           
طاقي خوانند و عمامه خوانند، و اين طاقي و متعلق دليل نُضج بوند و دليل خير خاصه آنگاه كه طاقي متعلق گردد                       

 ياد كردم به بول     هك هي تا بياسايد و رسوب پديد آيد چنان       و متعلق راست، و اين رسوب آنكه پديد آيد كه بول را بن            
خاثر، هرچند رسوب زودتر پديد آيد از وقت بول كردن آن بهتر بود، و باز چون رسوب خواهي كه ببيني جامه آب را                       

رنگ بود، و   رابر روزن خانه و آنگه بنگري تا رسوب پديد آيد، و بتواني ديدن، و اين رسوبها را                  ب يا   اريد برابر در خانه  
 باشد كه دليل باشد بر سالمت عاجل، باز سرخ كه اين دليل باشد               }698{از همه بهتر آن باشد كه به رنگ سفيد          

، و از او بدتر سبز باشد و باز          جز نض ابر درازي بيماري ولكن به حال سالمت، فاما زرد بغايت بد باشد و دور باشد                  
سفيد باشد و املس كه به زير قاروره پديد باشد نيك باشد و متعلق                رسوب   هك خاكستر گون و باز سياه، و هم چنان       

 باشد باز طاقي باشد به از متعلق باشد و اگر متعلق باشد به از راست، و از همه                   رت ناقص تر باشد باز طاقي نيز ناقص      
 مانندة سبوس    باشد بر هالك و رسوب كه ماننده بارهاي بست باشد يا بارهاي غرمج؟؟ يا               يلبدتر راست باشد و دل    

 .خراسي و صفايح اين همه دليل هالك بود
نون پديد آمد كه نُضج محمود آن وقت باشد كه از رنگ سفيد و رنگ گاه به رنگ ترنجي آيد، يا از                          كا 

وام غليظ و رقيق به قوام معتدل آيد، و از گندگي و ق از   و رنگ ارغواني و زعفراني و اناري رنگ به رنگ ترنجي آيد،          
ه ميانه آيد يعني اعتدال، و اگر رسوب ندآورد؟؟ رسوبي طاقي پديد آورد، و اگر طاقي باشد متعلق گردد، و                    دي ب نگ بي

ر وااگر متعلق باشد راست گردد،  اگر پراكنده باشد چو ابر براغ براغ يا چون پنبة زده ناهموار و املس گردد و هم                          
باز .  د سفيد گردد، اين عالمات نُضج به بول اين بود          خ باشد گرد گردد، و اگر به رنگ سرخ باش          اش ، و اگر شاخ   دشو

699{كالنان و بلغَميان را خلطي خام بلغَمي فروآيد  و اين رسوب نبود، و رسوب به تبهاي محمود باشد و الغران                       
است و  ن مقدار كه تبها را بكار آيد از حال بول اين            آينك   ا . نبود رسوب، و نُضج آنها به رنگ و به قوام پديد آيد            ار}

 .من آن باقي كه به ماندست بجاي ديگر از اين كتاب ياد كنم
جنب داليل نُضج به بصاق؟؟ باشد و بدو پديد آيد، تا آن وقت كه به اين بيماريها هيچ              لا بذات الريه و ذات    و 

ي برآيد اكنون    ولكن رقيق باشد و اندكي باشد و به دشوار         دد آي ديبصاق پديد نبود اندر ابتدا بيماري باشد باز چون پ         
آغاز كرد نُضج را، باز چون برآيد چيزي غليظ و آسان و به رنگ سفيد اكنون تمام شد نُضج را، باز چون برآيد چيزي                        
سطبر و آسان و به رنگ سفيد اكنون تمام شد نُضج و خاصه كه تب كمتر گردد، و نفث؟؟ را نيز رنگها بود، از همه                          

سبز و كبود و سياه هرچند زود برآيد و آسان آن عفونات بوند نه بصاق و به                   بهتر سفيد باشد باز سرخ، فاما زرد و          
اكنون پديد آمد گنفث؟؟ نضيج يعني پخته آن         .  ريم باز گردد خاصه گو گنده باشد يا لزج مثال اين بول سياه ماند               

ز پس آنكه غليظ بود،     باشد كه بسيار برآيد و آسان، و غليظ گشته باشد از پس آنكه رقيق بوده بود، يا معتدل شود ا                    
 .و اگر زرد باشد يا سرخ سفيد گردد و لزج نبود و محبب نبود

ز به راز نضيج آن باشد كه نرم باشد و پيوسته باشد و با رنگ باشد زرد و سخت زرد نبود و به وقت                             اب 
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د نبود و به    نگ  بي ر باشد و سخت گنده نبود و      تد كم ورعادت بيايد و نشكنجد و نسوزد مقعد را، و از آن مقدار كه بخ              
باز به راز كه سخت زرد باشد و سوزان دليل باشد بر غلبه               .  ا بانگ و قراقر نيايد و لزج نبود        ب  }700{وقت آمدن   

اج گرم و گرم شدن رطوبات، و اين به راز كه قوام او هموار نبود                زم صفرا، و باز آنكه سخت باشد دليل باشد بر سوء         
ن دليل باشد كه هضم هموار نيست و حرارت طبيعي ضعيف است و همي                و بعضي نرم آ    باشد    سخت ضيچه بع 

نتواند غذا را تغيير حالت كردن هموار، و آنكه با گند بسيار باشد و ذوبانات بسيار خاصه آن وقت كه به قوام لزج                           
يفي هضم و   باشد و به رنگ چون زعفران باشد و چرب باشد با روغن و آن به راز كه با قراقر آيد دليل باشد بر ضع                        

ضعف كبد و خاصه چون به رنگ سفيد باشد و رقيق باشد به قوام، و آن به راز مه بيش آيد از آن مقدار كه خورده                            
باشد دليل باشد بر الغر شدن و گداختن و اگر با رنگها گوناگون باشد دليل باشد بر انصباب اَخالط گوناگون يا بر                        

 يعني چرب و لزج دليل دق بود، و به راز كه با او باد باشد دليل باشد يا                    ذوبانات جگر، و آنچه از به راز دسم؟؟ باشد        
به كمي رطوبت يا به سوء مزاج سرد يا سوء مزاج گرم، و فرق بدان تواني كردن كه اگر تشنگي باشد از گرمي باشد                        

و  باشد   سرديل   دلي نگي باشد از سردي باشد و اگر با تلهب باشد دليل گرمي باشد و اگر بي تلهب باشد                 شت و اگر بي  
معا، و  الا اگر دهان خشك باشد دليل باشد به خشكي، و اگر به همان حال كه خورده باشد بيايد دليل باشد بر زلق                      

گر آسان آيد دليل باشد بر      ا  }701{اگر با ريم باشد دليل باشد بر ريش معده و امعا و دليل به درد تواني كردن،                     
 . خاصه ضعف قوت دافعه امعاوحشا  ايل باشد بر ضعفقوت احشا، و اگر به دشواري آيد دل

ز نُضج مده؟؟ و ريم آن باشد كه به قوام معتدل باشد و به رنگ سفيد باشد و مستوي باشد به قوام و                           اب 
باز اگر سخت سوزان باشد و سرخ باشد دليل باشد به گرمي، و اگر              .  سرخ نباشد و خاكسترگون و سياه و گنده نباشد        

به سردي، و سياه و گنده دليل باشد بر مردخ و پوست كنده گشته يا                   باشد   بود و رقيق باشد دليل    سرد باشد و ك   
 .    اينك به اين گونه باشد شناختن نضج، اكنون به حمي محرقه مشغول شوم. استخوان پارة كنده گشته

 }701{حمي المحرقه  يف ـ 6

ن سوناخوس متزيده چون چنداني زيادت پذيرد        باشد، و آ   ونن تب كه وي را محرقه خوانند از عفونت خ         يا 
كه اين خون كه به ناحيت سينه است و قلب بپوساند و آنگاه قلق و اختالط عقل آورد و رميدن از جاي به جاي و                           
حالي مانندة ضيق النفس، و سبب اين آن باشد كه جالينوس گفت كه چون خون گنده گردد صفرا گردد و اين                          

{صفرا، و من از بهر اين مسئله به جايگاه قصابان رفتمي به تابستان آن خون گنده گشتة                    فونت ع  از رت عفونت گرم 
طبر ديدمي با گندي بغايت كه اگر يك زمان ببودمي بيم هالك شدن بودي، و بقراط به كتاب فصول وبا                     س  }702

آن .  شته شدند كنسان ها  گفت به حبشه جنگ افتاد و بسياري از ا         .  شهر انينيا از گنده گشتن هوا حبشه آورده است         
كشتگان گنده گشتند و گند آنها هواي حبشه را گنده كرد و شهر انينيا برابر حبشه است آن هوا به شهر انينيا افتاد                        

 باشد كه اگر خون همه تن گنده گردد تب محرقه آورد، و از               رت پس چنين اولي  .  و مردمان انينيا را مرگ و مير افتاد       
 بايد كردن، و استاد ما اين        رت تب سوناخوس متزيده باشد اِالّ آنكه قوي          درمان او همان    و رت همه تبها با مخاطره   

 الدايمه داشتي و حجت آوردي كه انقضاي اين تب از جهت بحران به عرق باشد و                     بغ حال را از جنس حمي       
 باشد و اين    رت انقضاي تب مطبقه سوناخوس به رعاف و نزف الدم، و ديگر حجت آوردي كه اين تب به غب سخت                   

 و  ما ك است با سخن جالينوس كه چون خون بپوسد صفرا گردد، و من عالمات تب سوناخوس گفته                   ي نزد خنس
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عالمات اين تب گفتم و عالمات غب الدايمه بگويم تو متوسط باش تا ترا درست گردد، فاما درمان يك گونه گفته                      
تم باشد و باز آن درمان ها ديگر       شوز ه  ر فته بود، و اگر همه    آمد و به اين تب چون از اول اندر يافته باشد خون برگر            

كه به باب تب سوناخوس گفته ام درمان كرده بوند، و به سر سرابيون اين تب را ياد نكرده است مفرد ولكن با تب                         
قت كي داشته است و اين تب را لرزه نبود و با فرزه نبود و عرق نبود به اين تب مگر به و                       ي  }703{مطبقه دمويه   

، و از بهر اين را       رت  باشد و هول   رت دايمه به اين تب قوي    لا كردم، باز آن اَعراض غب       ياد هك گذشتن اين تب چنان   
 بايد كردن، اين كس را به وقت خواب هر شبي شراب آلو بايد خوردن كه با خرما هندو                        رت درمان اين تب قوي   

و اگر شكم نرم     بين،نجهي اقراص كافوري خورد با سك     جوشانيده باشد و شكر و گالب برفكنده باشد باز بهر سحرگا          
گردد از خرما هندو و آلو همي زيان دارد، اكنون اقراص كافوري با شراب سيب و با شراب ريواس و يا شراب بِه                           

ت؟؟ بايد به شكر و     يز ببايد خوردن، و به وقت آفتاب برآمدن بامدادان كشكا خورد با روغن بادام و شكر، و غذا خل                  
 صورت حال واجب كند و يا سركه و شكر با او يار كند لختگي و                 هك رده چنان كيار  و  بادام و يا نان كوفته با ا      روغن  

 گردد و آنگاه بخورد به مقدار طاقت و بايست و ديگر بار         رت يك ساعت بنهد تا همه يكي گردد و جايي بنهد تا خنك           
با او يار كند و شكر         سرد آب فرغار كند تا بياماسد باز       كشكاب خورد و روغن بادام، و اگر شكر نرم گردد بست جو را            

برنهد و بخورد و باز دايم آب خيار و خيار بادرنگ و آب هندوانه خورد با شكر يا با گالب يا با سكنجبين ساده                              
 }704{ وقت واجب كند و آب سرد از او باز ندارند و يا اسبغول خورد خوب آيد، و بر سينه صندل و گالب                         هك چنان

و اگر ضماد بر جاي كبد برنهد نيز صواب آيد، و اگر آماس نبود اندر معده و كبد و                      بود،ك   كافور بنهد تا سينه خن     و
. حجاب چنداني آب سرد خورد به وقت قلق و لهيب تا خوي آيدش و به اين چنين درمان بسيار كس برسته است                       

 بِه و درمان او از اين كردار كند و بدان چيزها كه             باز اگر شكم نرم ششود همي به اقراص طباشير بگيرد و به شراب            
 و اگر سرسامي كند يا آماس حجاب بدان باب مشغول شود، و من آن گفته ام و                  ما به باب اسهال صفرايي ياد كرده     

ين اگر آماس معده باشد و كليه و زهره و طحال و مثانه، و باشد كه به ران يا به بغل پاي يا بغل دست يا به                            نچ هم
 به باب آماس خوني، و باشد كه حصبه كند و آبله و ماسرا، آنكه                 ما اد كرده يگردن يا بازو آماس آيد و درمان اين          

 .، اكنون به حمي غب آيمما آماس صفرايي گويند، و من اين همه ياد كرده

 }704{حمي الغب  يف ـ 7

كه با لرزه    باشد   عراض او آن   غب آن باشد كه يك روز بيايد و يك روز نه، و عالمت اين تب و اَ                     بت 
705{صعب گيرد و اين لرزه از پشت اندر آيد و بلرزاند نيك، و همه تن جنبان گردد گويي سوزن اندر خليدي بدان                   

ونه كه اندر آن وقت باشد كه دست و پاي بخفته باشد و اين از رقَت آن خلط باشد كه بزودي سوي پوست                           گ  }
؟؟ و زود تن گرم گردد و اين آن وقت باشد كه غب               ددآور ن عربي، و بس پاي   بيرون آيد،  اين را نافض گويند به          

نايبه بود، اگر غب دايمه باشد اين لرزه نبود از قبل آنكه عفونت به اندرون رگ ها باشد و بعضلها بيرون نيايد تا                           
ش همان، و باز    نافض آيدي، و بعضي مردمان اين غب دايمه را همان داشته اند و محرقه را آنكه قاوسوس گويند                  

 است و دليل آوردند كه به       رت د و غب الدايمه را ديگر، و اين قول آخر درست           نا بعضي اين فاوسوس را ديگر داشته     
قاوسوس حرارت ناهموار باشد و به ناحيت قلب و سينه بيش باشد و دم كوتاه كند، و باز به غب الدايمه حرارت                           
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حرارت غريزي باشد سوي اندرون        ميل بلفض تن سرد يابد و اين از ق       هموار باشد به همه تن، و باشد كه به اين نا          
تن تا به اين سبب پوست سرد يابد، و فرق باشد ميان اين سرد يافتن و ميان لرزه بلغَمي، كه به لرزة بلغَمي به اول                          

ه صعب گردد، و اين     روزگار اين سرد يافتن قوي نبود باز به آخر اين خلط تُند و رقيق گردد و لزوجت كم گردد آنگا                    
ند كه پنداري ناخنان    وب  گاه گرم گردد و گاه سرد و خاصه پاها چنان            هك لرزه باشد كه دوازده ساعت بدآورد چنان       

بركنند همي، و جامهاي گرم كرده بايد به آتش كمر پاي را بدو تعهد كنند تا آن سرما ببيارامد، و باز به تب ربع اين                         
 رت ، و به اول روزگار بيماري اندك      دشكنن ب نان باشد گويي استخوانها همي    چ  }706{و  سرما به استخوانها اندر باشد      

 گردد، و از اين قبل باشد كه سرماي تب غب را            رت باشد و به آخر بيشتر شود، و سبب اين لزوجت كه به آخر لطيف              
عظام گويند يعني استخوان    لا نافض گويند، و سرماي تب بلغَمي را ثلج گويند يعني به رف، و سرما ربع را كاسره                    

 .شكننده
هال صفرا، و اين تب چون خالص باشد و با بلغَم آميزش ندآورد نوبة               سا  نبود و بي   صفرا  يقبي تب غب     و 

او دوازده ساعت بيش ندآورد؟؟ و ادوار او بيش از هفت دور نبود و هفت دور چهارده روز بود، و باشد كه ساعات                           
 درمان صواب، باز اگر خلط       و د كه ادوار او سه روز باشد يا چهار به اندازه بيماري            نوبه شش ساعت كم بود، و باش      

 ساعات نوبه به چهل و دو ساعت برسد و           هك خالص نبود نوبه از دوازده ساعت بگذرد و دور از هفت بگذرد چندان             
 تا كسي با وي سخن      ادوار شش ماه بماند و تشنگي و سوزش بسيار باشد به اين تب و درد صعب، و نخواهد بيمار                   

غب گويند و   لا ار باشد به اين تب، و اگر با اين تب تبي ديگر يار گردد آن را سطر                سي بجنباند و بيداري ب    ار گويد يا وي  
من آن را جداگانه ياد كنم، و به آخر نوبه عرق بسيار باشد هم از نوبت نخستين، و بول رقيق باشد و اناري به سبب                         

 گريزد، باز به آخر ن نبض به اول نوبه صغير باشد از قبل ميل حرارت كه از ظاهر به باط          لطافت اين خلط و گرمي، و     
 قوي و مستوي، و اين از قبل كمي اين خلط بود،             و  }707{نوبه و خاصه به منتهي عظيم گردد و سريع و متواتر             

 مطبقه  هك  به اول تيرماه چنان    باز عظم و سرعت و تواتر از قبل گرمي اين خلط بود، و بيشتر به آخر تابستان آيد و                   
 را آيد كه مزاج اشان گرم خشك باشد يا به شرابهاي صرف و قوي               اه تر آنكس شو بي ،  به آخر زمستان آيد و بهارگاه     

و داروهاي گرم خورده بوند و غذاهاي صفرايي بسيار خورده بوند يا رنجها بسيار كشيده بوند يا جماع بسيار كرده                       
 تب غب باشد و     نه اي  ك وقت كه انسان ها را تب غب بسيار آمده بود، اكنون بيش گمان نماند            بوند و به خاصه بدان      

تب غب خالص باشد از آن عفونت صفرا محض باشد كه وي را قرمزي گويند، و غيرخالص از آن صفرا باشد كه                         
 چه به قي و به اسهال بيرون        وي را محي گويند، باز از زنگاري و نيلي تب نيايد چه اندر تن بسيار نماند تا بپوسدي                 

 .آيد و به اين تبها باشد كه قي كراثي آيد و آن بد باشد و بيشتر عالمت هالك بود
ز درمان اين تب مانندة تب محرقه باشد و مطبقه مگر كه خون برنبايد داشتن اِالّ آنگاه كه عالمات                        اب 

 ماية خشك باشد    هك ايد كردن بسيار، و بدان       امتال ظاهر گردد، و باشد كه به اين تب گرما بدتر باشد تطفيت ب                
صفرا بايد آوردن به چيزي كه گرم نبود چون خيارشنبر و تَمر              باشد   صفراب   سب هك ترتيب بايد كردن بسيار، و بدان     

م تن  ه  }708{هندي و به آلو و ترنجبين و آب كسني و عناب و شكر، كه اين چنين داروها هم صفرا كم كنند و                        
ورد خسهل   م اين شراب ببايد جوشيدن و از او هر شبي ببايد خوردن، و اگر آن روز كه تب نيايد يكي                   سرد كنند، و    

از هليله سياه و زرد و تَمر هندي و آلو و خيارشنبر از هر يكي ده دِرمسنگ، اين همه بجوشاند بيست درم شكر با                           
شد و صفرا كم گردد، و باشد كه تب بيش باز           گ سقمونيا و بخورد تا شكم بياورد صواب با        نس وي يار كند و دانكنيم    
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گ سقمونيا نيز صواب آيد يا كشكاب خورد با شكر و           نس د دانكنيم رو خو آلنيايد، و اگر بيايد ضعيف آيد، و اگر شراب          
روغن بادام وقت آفتاب برآمدن يا پيش از تب به سه ساعت و دايم سكنجبين ساده خورد با آب آميخته به يخ سرد                        

كر دارد اگر    ش ر خيار و خيار بادرنگ بيابد آب از او بكشد و با شكر بخورد صواب آيد، و غذا بست جو با                      كرده، و اگ  
شكم نرم باشد يا خل زيت به روغن بادام و شكر و سركه ترش، و اگر شكم سخت باشد اسفناج با تَمر هندي و يا                          

يمانيه گويند اين   لا ينج بايد كه وي را به عربي بقله       نيشو يا آلو بزرگ سياه با روغن بادام پخته، و اگر اسفناج نبود دخ             
 بادام بكوبد و با گالب بياميزد و از آن روغن بادام بيرون آورد و بدان                  ويد،   آ را با خرما هندو بخورد سخت موافق       

 و  روغن بادام خوش كند تمام، و اگر زمستان باشد خربز خورد و آب خربز، و اگر شكم نرم باشد نĤوردان بايد دادن                       
ين بيماري زود بفروزد     ا  با دانه كوفته باشد و انار ترش بايد و جهد بايد كردن به تطفيت كه                هك}709{آب نĤوردان   

 .و به دق بازگردد يا به قاوسوس
عالمات غب الزمه آن باشد كه گفته بودم كه اندر او زبان سياه شود و آن سخت بد بود، و باشد كه                            و 

دايره همه اينجا   لا  بود، و اگر زبان زرد باشد ميان هر دو بود، و عالمات غب               رت ليمزبان سفيد بودو درشت و اين س       
 به قاوسوس ياد    هك دايمه دمي بيشتر بايد داشتن چنان      لا هر دو يكي باشد ولكن به غب        درمان   ه، و رزباشد مگر ل  

و گالب و كافور بر كبد       به قاوسوس بدل بايد كردن، دايم صندل         هك كردم، و همه عنايت به كبد بايد كردن چنان         
و به وقت آفتاب برآمدن       جبينكننهد و هر شبي آب تَمر هندي و شكر دهد و هر سحرگاهي قرص كافور بايد و س                  

 اه كشكاب و روغن بادام و شكر بايد و از سپس اين به دو ساعت يا به سه ساعت غذا بايدش، باز همه روز آب ميوه                        
 به اين   ما  و كدو، و اگر بتواند كشكاب دوبار خورد به روزي، و من داده               تر چون خيار و خيار بادرنگ و آب خربزه         

من كشكاب دادم يكي را، ولكن اين كس اندر ساعت كميز؟؟ كردي به خويشتن                 نزدهپابيماري هر روزي باشد كه      
يش از  و هوش نداشتي، و چون تب غب الدايره را به اين سان درمان كني بيش از چهار روز نيايد و اگر بگذرد ب                          

هفت روز نيايد و اگر از اين بگذرد او غب خالص نبود و من درمان او جداگانه ياد كنم به باب ديگر، و اندر اين                              
نه وگ  لعاب اسبغول، چه اگر هيچ     و  }710{دايمه از آب سرد باز نبايد داشتن و از آب كشك و سكنجبين ساده               لا غب

ك شود، و من يكي را ديدم كه احول گشت باز چون لقوه                بازداري مغز ايشاان بريان گردد و احول گردد و هال           
ل باشد كه هيچ تقصير نشايد كردن به اين تطفيت، و بر  بين ق  ا گشت باز تشنج گشت و اندر ساعت هالك شد، و از          

سر بايد نهادن اسبغول و گالب و سركه و روغن گل، و چون گرم گردد بردآورد و ديگر برنهد سرد كرده، و من به                         
 و خيارشنبر اسهال كردمي باز خرما هندو بفزودمي، باز يكي ملكه را درمان كردم به اين تب وي را دو                       آب كسني 
گ سمونيا و روز    نس مين هليله زرد فرغار كردم باز بجوشانيدم و بيست دِرمسنگ شكر برافكندم و دانگ                 دِرمسنگ

 و اندكي، و دور پنجم نيامد و غذا خل و زيت            ميانه از دور سوم بدادم اسهال كردمش و دور چهارم تبي آمد ضعيف             
گ نس با بيست دِرمسنگ شكر و دانكنيم       بسايد  كندي گفت سه دِرمسنگ هليله زر     لا  اسحاق نب شتم، و يعقوب  اد مي

سقمونيا بده، من نيازموده ام و گويم هليله زرد ببايد پختن و آب او دادن و سوده نبايد دادن اينجا از قبل يبوست                          
خ و اين كتاب را كناش يهودي خوانند، او گفته است يك دِرمسنگ             ام  عمران خداوند كتاب فاخ    نب ا، و سليمن  مزاج ر 

يد شش هليله بشمار بايد  وگ گ سقمونيا، و جورجبيس كبل مي     نس د و بيست دِرمسنگ شكر و دانكنيم      يه با ودهليلة س 
گ سقمونيا با اندكي شكر و اگر       نس شيدن و دانكنيم  يد ده هليله ببايد جو    وگ قمونيا و اهرن مي   س  }711{و دانكنيم   
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 به عربي لبالب گويند ناجوشانيده خام        ار اين سقمونيا نخواهد به تنقيه نرم شكم بايد آوردن به آب هويج كه وي               
 بخورد با شكر، و من هر شبي آلو دادمي به گالب فرغار كرده و يك بار سحرگاه آب آلو دادمي با                          نم مقدار نيم 

 روز نوبه و هم روز فترت، و از گوشت و شريني ها باز داشتمي، و اگر همه گالب بودي چه ماية چيز                         كشكاب هم 
 .اينك به اين سان باشد درمان تب غب خالص دايره و دايمه.  بودنشيريي تلخ از نخست از چيز

 باشد  ز اگر غب غيرخاص باشد اكنون طوالني شود و دير ماند و سبب اين آن باشد كه سبب متضاد                      اب 
يعني صفرا و بلغَم، از بهر بلغَم همي گرم بايد كردن، و از بهر صفرا سرد بايد كردن، و ديگر ضعف قوت باشد و                            

بهر قوت غذا بايد دادن، و از بهر مايه روزه بايد داشتن تا آن مايه تحليل پذيرد، و از بهر اين چنين                        ، از يهبسياري ما 
       ت نگه داشتن را يك روز غذا خورد و از بهر آن تا مايه بسيار نگردد يك روز روزه                     حالها را حاجت آيد تا از بهر قو

د امامان اين صناعت غذا اندر قوت بيفزايد        نا بايد داشتن تا بر قوت گران نگردد كه نُضج نيابد اَخالط، و چنين گفته              
ري نيز بكاهد، اكنون ترا موازنه بايد كردن،        و  اندر مايه بيماري نيز بيفزايد و كم غذايي از قوت بكاهد و از مايه بيما                

 مايها  ايد دادن، و اگر قوت به جاي است غذا اندكي بايد دادن ت               ب  }712{اگر حاجت به زيادت قوت است غذا          
بكاهد و به همه رويها بايد تا قوت نگاه داشته آيد، و باز بايد تا از نخست قي كند بيش از نوبه به سكنجبين و آب                            

  فرا بيش است به سكنجبين و كشكاب كه بخورد و باز قي كند و شكم بياورد                        ترب اگر بلغَم بيش است، و اگر ص
آنگه كه به بول عالمات نُضج تمام پديد آمده باشد به تنقيه تُند اگر از قبل ضعيفي قوت و بسياري مادت باشد                           

 شكم بياورد، و باز ديگر روز سكنجبين و           نتواني درمان كردن گُلَنگَبين به آب ترنجبين ببايد گداختن و دادن تا              
گُلَنگَبين خورد يك روز چنين كند و يك روز چنان تا آنگاه كه اَعراض صفرا كم شود، يا بنفشه اصبهاني به مقدار                        

با ده دِرمسنگ شكر بخورد و اگر آب هويج با شكر بهورد و من آب هويج دوست ندارم از قبل انواع                         دو دِرمسنگ 
 يكي را و كندن شكم آورد و بالي بسيار، اگر قوت بجاي باشد و نُضج پديد آمده باشد تمام                    ما  و من داده   اين گيا؟؟، 

 يا عصارة او و غافث از هر يكي          اَفسنتين ياره فيقرا پنج دِرمسنگ   :  صفته.  اكنون شكم آورد به اين حب صواب آيد       
سنگ هليله زرد و سياه از هر يكي چهار دِرمسنگ           سه دِرمسنگ تخم كرفس چهار دِرمسنگ نمك هندو دو دِرم          

 پنج دِرمسنگ تربد هفت دِرمسنگ، جمله اين داروها نوه بود، اين همه را بسايد و حب كند به آب كرفس                     لگ قرص
 يك بار تا آنگاه كه اَعراض بيماري كم گردد، و اگر شكم نرم               يا  هر هفته  هو به وقت خواب بخورد دو دِرمسنگ ب       

ايد، و دايم هر بامدادي بخورد اين گُلَنگَبين و          ب  }713{د گُلَنگَبين با سكنجبين بايد خوردن و هر دو شكري            گرد
 از   و سكنجبين، و اگر حاجت آيد به كشكاب با سكنجبين به زوري خورد آميخته از كشكاب چهل دِرمسنگ                      

ند روا باشد ولكن به مقدار بسيار نبايد، و          كنجبين بيست دِرمسنگ، و اگر با كشكاب بيخ رازيانه و كرفس بجوشا            س
اگر تابستان باشد آن حب نبايد دادن چه مطبوخي بايد دادن و اَفسنتين و غافث به او در كرده باز تربد و سقمونيا                          

ز اَفسنتين د دِرمسنگ و از غافث سه دِرمسنگ و از هر دو                ا گ و بيش نبايد، و تربد نيم دِرمسنگ و         نس نيم دانگ 
ليله از هر يكي پنج دِرمسنگ و ترنجبين بيست دِرمسنگ و مويز ده دِرمسنگ، و اين همه را كه ياد كردم از پس                       ه

آن بايد كه نُضج پديد آمده بود، و آنگه كه پديد نيامده باشد نُضج دايم گُلَنگَبين و سكنجبين بايد دادن، و اگر                            
 بآ روا بود، و از همه غذاهاي سرد و قابض دور بايد بودن، و از يخ              ب رازيانه و كسني با اين سكنجبين باشد         آدكي  ان

 نشكيبد با سكنجبين ساده بايد خوردن و گاه نيز با به زوري، و               بآ حذر بايد كردن تا نُضج دير نيافتد، و اگر از يخ           
ل رقّت خلط را، باز به      ب خالص نُضج نگاه نبايد داشتن از قب       غ به   كهنيز به گرمابه نرود تا نُضج پديد نيايد، و بدان            
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خلط، يعني صفرا اگر ميل به قي       لا االستفراغ من حيث يميل     :   گفت بقراط  هك اين تب نُضج نگاه بايد داشتن چنان      
ن باشد  ان چن اياِالّ م كان له نضج، و       :  باز ايدون گفت  .  دارد قي بايد كرد و اگر ميل به اسهال دارد اسهال بايد كرد             

ول ط  }714{والنضج يكون علي    :  باز ايدون گفت  .  ت باشد به نُضج يعني خلط غليط      مگر آن خلطي كه وي را حاج      
حراره المعتدله و السكون  الدايم،      لا نضج الي لا يحتاج:  باز ايدون گفت  .  زمان، و نُضج را حاجت آيد به زمان بسيار        لا من

بما يعين  :  ضج، هم خود جواب داد    بماذي يعين الن  :  باز گفت .  هتپيوسم  گفتا نُضج را هم حرارت معتدل بايد و هم آرا         
اينك حال نُضج از اين     .  الطبيعه، معني اين آن است كه به چي ياري كنيم نُضج را بدان چه ياري دهد طبيعت را                   

 و  د، گرمابه عفونت را ياري دهد و آن خلط كه نپوسيده باشد با پوسيده برآميزد و سده كن                      هك گونه بود، و بدان    
اذا رايت نضجا   :  ط رقيق را بياورد و خلط غليظ را بماند و سده كند، و قول بقراط ياد دار                 اَفسنتين نيز همين كند خل    

بتدا فاليجب ان تحرك ال بدوا مسهل و ال بشيء آخر، و چنين بايد                الا مادام المرض في  :  فعالج، و قول جالينوس   
ن نه به دارو كار و نه به چيزي          چ چيز نبايد جنبانيد   يكردن كه وي همي فرمايد تا آن بيماري به ابتدا باشد به ه              

 فضل كند   ايزد سبحانه و تعالي    اين بيماري مخاطره است و دير بماند و جهد بايد كردن و مگر                 هك ديگر، و بدان  
 .بطريق بحران، و من اكنون چند فصل ياد كنم از بحران و عالمات وي

 }714{البحران  يف ـ 8

هاي تُند بيشتر و به بيماريهاي مزمن كمتر كه آن حال دليل             ران حالي باشد كه بيمار را افتد به بيماري         حب 
سه گونه خير و صالح باشد و سه        :  ال شش گونه بود   ح  }715{باشد بر بهتر شدن بيمار يا به هالك شدن، و آن             

 .گونه دليل شر باشد و دليل فساد و هالك
 آن باشد كه بيمار را تغيري افتد        ه دليل صالح باشد يكي را بحران جيد نام خوانند و اين           كنه  گوا آن سه    ما 

 بيمĤورداران بترسند و گويند كه مرد       هك ار گردد، و حالها بر او بگردد چنان       رق  برمد و از عقل برود و بي       هك عظيم چنان 
سرخ و سياه شدن و آنچه به اين          رنگه  اين كس، چون دم كوتاه شدن و سياهي و سفيدي چشم از جاي رفتن و ب               

 به شب باشد به روز ديگر بحران كند و اگر به روز باشد آن شب وي بكند يعني طبيعت بر مايه                      ماند، اگر اين احوال   
دست يابد و از تن بيرون آوردش به عرق اگر رقيق بوده بود، يا به اسهال اگر غليظ بوده بود، يا به قي اگر به قوام                            

رعاف بيرون آورد يا به خون باسور يا به خون          معتدل بوده باشد يعني صفرا بياورد، پس اگر مايه خون بوده باشد به              
حيض، يا به ادرار بول اگر رطوبات بوده باشد به اجواف رگ ها، چون اين حال پديد آيد و نبض قوي باشد و به بول                         
يا به نفث عالمات نُضج تمام پديد آمده باشد و به روز باحوري باشد از آن روزها كه من ياد كنم و از پس اين                              

باز اگر اين احوال پديد آيد و       .   گردد و احوال بيمار به صالح باز آيد گويند بحران جيد تام بود               رت  قوي احوال نبض 
نبض قوي باشد فاما عالمت نُضج تمام پديد نيامده باشد و به روزي كه آن روز انذار باشد گويند بحران جيد                            

ا تمام بهتر شود گويند     ت  }716{دك به گردد    نا زي شكم آيد يا عرق و بدان اندك        ور ر  ه غيرتام، باز اگر بيمار را    
 .اينك آن سه كه دليل بوند بر صالح. تحلل همي كند

باز آن سه كه دليل شر بوند بر خالف اين بوند يكي را بحران ردي تام خوانند، و اين آن باشد كه چون                          و 
د نيامده باشد و نبض ضعيف      د آيد و از عالمات نُضج هيچ پدي        ي پد قلامي و سوزش و غشي و اختالط ع        رآ اين بي 
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  گردد و به روز بد بود، و اگر استفراغ افتد نه آن خلط آيد                رت باشد بغايت و مضطرب باشد و هرچند زود نبض ضعيف         
 گنده  ويد   آ كه سبب بيماري بوده باشد چه خلطي ديگر آورد، يا بول سياه آيد اناري سا ارغواني، و اگر غايط آيد لزج                    

امي و غشي   رآ باز اگر اين احوال پدي آيد يعني بي       .  ا دسومت آنگاه گويند بحرن ردي آمد تام       يا سياه يا سخت زرد ب     
و ياران او و بعضي از عالمات نُضج پديد آمده باشد اِالّ آنكه نبض ضعيف باشد و به روزي باشد از روزهاي انذار ئ                         

حال بيمار هر روزي بدتر گردد و الغرتر تا         باز اگر   .  دي غير تام  ران  حرحال بيمار به نشودو بر همان بماند گويند ب         
 .اينك لفظ بحران را معني به اين شش گونه باشد كه ترا گفتم. ت كه هالك شود گويند ذبولقو آن

نون ياد كنم آن عالمات كه به بحران دليل باشد آن شب يا آن روز كه به بامداد آن شب يا شبĤنگاه آن                       كا 
 بينندگان بترسند و شاگردان     هك د بدان روز يا بدان شب قلق هول باشد چنان          ين عالمات پديد آي    باشد ا  روز بحران 
ترسند بلكه بعضي از پزشكان نيز بترسند، و اگر بدان بيماري نوبه بوده باشد نوبه بيشتر آيد و                     ب  }717{پزشكان  

ش گردد و   وه ار بي  شود و بيم   رتل  هو  و  گردد رت  آيد، و اگر بيماري مطبقه باشد اَعراض وي قوي         رت صعب تر و هول   
سدر افتد و دوار، و آغازد اندر جستن به جامه، و از جاي به جاي بگردد و دمش تنگ شود و سردرد گيرد و گردن                            
درد خيزد و منش بگردد و شتاب كند و روي سرخ گردد و پيش چشم خياالت سرخ و زرد و سياه بيند و از چشم                            

ده خيزد و شكم و ناف و زير ناف درد خيزد و پشت را لرزه گيرد و                 بلرزد و درد مع     رينزياست او آب دود و لب       وخ بي
به بول كردن قضيب بسوزد و تشنگي صعب باشد و غايط بگيرد  انجذاب افتد پوست شكم را و پهلو را ببرسو، و                          

مرض في  ا كان ال  ذا:  فت بقراط گ  هك چون اين بيماري تُند باشد اين اَعراض زود پديد آيد و از روزها اول باشد چنان                
چون بيماري سخت تُند    :  فارسي چنان بود  .  الغايه القصوي من الحده فان االوجاع التي في غايه القصوي ياتيه بديا            

 .باشد اين اَعراض هايل به اول بيماري پديد آيد و به مقدار تيزي بيماري و ضعف بيماري زودتر و ديرتر پديد آيد
 افتد و كدام خلط را افتد و به قي افتد يا به اسهال يا به                 فراغت اس كهاكنون مشغول شوم بدان عالمات        و 

رعاف و كدام روز آيد و نيك باشد يا بد، چون اين عالمات باحوري پديد آيد ببايد نگريدن به نوع بيماري كه خوني                       
  }718{. باشد يا صفرايي يا آميخته باشد از هر دو

اف افتد، باز چون روي سررخ شود و چشم ها سرخ          عه ر  ب ر سوناخوس باشد گمان بايد بردن كه استفراغ       گا 
شود و رگ ها سر و پيشاني و رگ هاي چهارسو بجستن گيرد و انجذاب افتد پوست شكم را و پهلو را سوي بر سو و                        
بيمار گويد كه خياالت سرخ و شعاع همي بينم پيش چشم و بيني خويش بسيار بخĤورد و از چشم آب رود                              

دايمه لا باز اگر بيماري از صفرا باشد چون غب       .   درست شود ترا كه به رعاف افتد       آنگاهتد  افنفس  لا است و ضيق  وخ بي
باز اگر ادرار بگيرد و شكم سخت شود و نبض لين گردد و اين                .  يا دايره گمان بايد بردن كه استفراغ به عرق بود          

رز افتد اندر خليدن و اندر       ع وبيماري چنان گردد گويي از گرمابه بيرون آمده است، و پوست تن را چون به خس                   
باز اگر غب غير خالص باشد گمان بايد بردن         .  زدن سوزن كردار آنكه درست شود كه استفراغ به خون خواهد كردن           

كه استفراغ به اسهال افتد و چون عالمات رعاف بيابي و عالمتهاي ادرار عرق نيابي و بيمار بنالد از شكم و خاصه                       
تفراغ به اسهال همي خواهد كردن، و باشد كه به قي آيد اين استفراغ به غب                سرا كه ا  زير ناف اكنون درست شود ت     

ئمه و خاصه چون اين عالمات پديد آيد يعني شتاب و منش برگشتن و                اد غيرالخالص و به غب خالص و به غب        
 باشد كه    و تدش،بريدن لب زيرين يعني اختالج آن لب و لعاب رفتن از دهان بيمار آنگاه ترا درست شود كه قي اف                    

ه عرق و هم    ب  }719{به قاوسوس اين استفراغ به خوي افتد و باشد كه به رعاف افتد و باشد كه بهر  دو افتد هم                       
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به رعاف، و سبب اين آن باشد كه پيش از اين گفته آمده است كه بعضي مردمان اين تب را از عفونت خون داشتند                        
افتد به اسهال سياه يا به بول سياه، و باشد كه استفراغ               راغتفائمه را اس  دلا و بعضي از عفونت صفرا، و باشد كه ربع         

 همي بحران خوانيم به سرسام گرم، باشد        ار غب را به اسهال صفرايي و بلغَماني افتد، باز اين استفراغ كه وي             لا شطر
 ويبود، اگر اين آماس دم    كه به رعاف افتد و باشد كه به خوي افتد آنگه كه اين بيماري تُند باشد و قوت قوي                        

باشد به رعاف افتد، باز اگر صفراوي باشد به خوي افتد كه بسيار خوي آيد بر سر و بيمار بدان برهد، باز اگر سخت                         
تُند نبود يا قوت قوي نبود خراجي كند زير گوش و باشد كه بدان برهد، باز اگر آماس بلغَمي بوده باشد و قوت قوي                        

ف افتد از جانب راست و باشد كه به اسهال افتد و آن اسهال سبز باشد و زرد و سياه به اندازة                       باشد باشد كه به رعا    
قوت بيماري، و باشد كه به ادرار افتد و خاصه چون اين عالمات پديد نيايد كه قي را اسهال و رعاف و خوي را                            

 كه به رگ ها گرد آمده باشد يا آماس بلغَمي           باشد و بيمار بنالد از زهار، و نوع بيماري دليل كند بر رطوبات بلغَمي               
بوده بود، باز اگر قوت بيمار ضعيف باشد اين بحران به انتقال افتد، و انتقال آن باشد كه آن مايه كه بيماري از او                           
است به اسهال و قي و رعاف و ادرار و عرق بيرون نيايد از ضعف قوت كه دفع نتواند كردن، ولكن همين مايه آنجا                        

سرسام كه آماس كند زير گوش و به خوانين آماس            فكند، مثال چون  ا  }720{ه گرد آورده است به اندامي ديگر        ك
كند به گردن و باشد كه دستها و پايها بياماسد و سياه شود به بيماريهاي خوني كه انتقال كند از اجواف رگ ها و به                         

 بوده باشد انتقال افتد خاصه به مفاصل و باز آن              اطراف افكند و چون تب سخت تُند نبوده باشد و مايه سطبر              
هر چون عرق و قي و اسهال و ادرار بول و رعاف به بيماريهاي قوي باشد و ديگر بار ياد كنم                           اي ظ هااستفراغ

بحران حميات محرقه و دمويه به رعاف بود، و بحران محرقه باشد كه به عرق بود، و بحران غب الدايمه و                             
گر عالمات بلغَم بيش    ا و   ي،لص به اسهال بود، و اگر تُند باشد به ق          اخ اشد و بحران غب غير    دايره به عرق ب   لا غب

 .باشد به ادرار بول باشد يا به اسهال بلغَماني يا به قي بلغَمي، و بحران ربع به بول سياه باشد يا به اسهال سياه
ن روز نيمة هفته باشد و به اين روز بسيار          روزهايي كه به او بحران باشد روز چهارم باشد از بيماري، و اي              و 

 و باشد كه انذار افتد و بحران نيافتد، و انذار آگه كردن خواهد كه روز چهارم                   م،بيماريهاي تُند بگذرد گذشتني تما    
خبر دهد و آگاه كند كه بحران روز ششم باشد يا روز هفتم، و اين به اين صفت باشد كه اگر به اين روز عالمات                            

د آده باشد و بيمار را استفراغ افتد نه قوي، و قلق افتد پيش از استفراغ و باز استفراغ افتد نه قوي و بدان                          نُضج پدي 
استفراغ سبكب بايد بحران روز هفتم باشد و بيمار تمام بهتر شود، و اگر به اين روز چهارم هيچ عالمات نُضج پديد                       

دم و استفراغ افتد و بدان استفراغ حال بيمار بدتر گردد،            فتد و آن عالمات باحوري كه ياد كر        ا  }721{نيامد قلق   
 روز پنجم نيز روز بحران باشد و بسيار افتد اندر او بحران، و همه نيك باشد به                   ود،  بوتمامي آن حال به روز ششم       

ده خاصه آنگاه كه عالمات نُضج پديد آمده باشد و نبض قوي باشد و استفراغ آن خلط را افتد كه سبب بيماري بو                       
بود، باز اگر به خالف اين افتد بد بود، و به روز ششم همه بحران بد باشد و دشوار و ضعيف با خطر، و اگر عالمات                           

باز روز هفتم روز    .  نُضج پديد آمده باشد بود كه به جهد هم از ماية بيماري باقي ماند و باز ديگر بار بيماري باز آيد                      
باشد و همه سليم باشد و مايه بيماري تمام بيرون آيد و بيمار برخيزد مگر               باحوري است و بسيار افتد اندر او بحران         

نُضج پديد نيامده باشد نيز، و به اين حال باشد كه به روز هفتم بحران كند، و روز هفتم ضد روز ششم باشد                              
محمود باشد و    روز ششم بحران محمود نبود و با خطر باشد و مايه تمام بيرون نيايد روز هفتم بحران                     هك اننچ هم
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 و روز هشتم روز باحوري      ،ايدنيسليم باشد و استفراغ به آساني افتد و تمام مايه بيرون آيد و باز ديگر بار بيماري باز                   
نبود و كم افتد اندر او بحران و اگر به نادره افتد بد بود، و روز نهم بحران باشد و ماننده باشد به روز سوم و روز                               

 اول بحران باشد و روز نهم باشد كه روز انداز باشد روز يازدهم را بر آن قياس كه به روز                       پنجم را، و باشد كه روز     
{چهارم ياد كردم كه اگر عالمات نُضج پديد آمده باشد و استفراغي افتد ناتمام ولكن بيمار سبكب يابد تمامي،                        

نهم روز انذار باشد روز يازدهم را، و به         ن حال روز يازدهم بود، و روز دهم روز باحوري نبود از بهر آنكه روز                آ  }722
 نقيصت  هك  باشد يا ناقص باشد چنان     دهاين روز بحران بسيار افتد و همه نيكو باشد مگر كه عالمات نُضج پديد نيام              

جنب، و روز يازدهم انذار باشد روز چهاردهم را، و قياس اين روز از هفتة ديگر به                  لا آن گفته آمده است به باب ذات      
ز چهارم باشد از هفتة اول، و او مانندة روز سوم بود، و روز چهارم و روز پنجم و روز نهم و روز دوازدهم                           قياس رو 

اننده باشد به روز هشتم، و روز سيزدهم بايستي كه بحران بودي ولكن بقراط چنين گفت كه                  م و   ودروز باحوري نب  
 بد نبود، و چهاردهم روز باحوري باشد و به قياس روز            هيچ نديدم به اين روز بحران، و اگر ببود به نادره باشد ولكن            

البحران ياتي في االكثر في اربعه عشر يوما، و         :  هفتم باشد از قبل آنكه هفتم اسبوع ثاني بود، و بقراط چنين گفت             
روز پانزدهم مانند روز سيزدهم باشد و بايدي كه اندر او بحران بودي و اگر باشد بد نبود ولكن بقراط گواهي                            

د به اين دو روز، فاما شانزدهم روز باحوري نبود و ماننده باشد روز دوازدهم را، و روز هفدهم روز باحوري                         هد يم
يار باشد و نيك باشد به خاصه كه عالمات نُضج پديد آمده بود، و از روز هفته سه ديگر                      سن ب رااست و اند او بح    

روز هفتة ديگرم دارد و اول روز هفتة نخستين را با ديگرم            چهارم روز باشد از قبل آنكه روز چهاردهم را بقراط آخر            
 منفصل خوانند، و روز هفدهم      ان ر ايمامي هفتة اول روز هفتة ديگرم باشد و          ت  }723{منفصل دارد كه روز هفتم      

اشد و  روز انذار باشد بيستم را، باز روز هجدهم روز بحران نبود ولكن اگر باشد بد نبود، و روز بيستم روز باحوري ب                       
به او بحران بسيار باشد و همه نيك بود، و تمامي هفتة سه ديگرم باشد چون هفتة ديگر را با سه ديگر متصل                            
داري به روز چهاردهم و به خاصه چون عالمات نُضج ظاهر گشته باشد و ماننده روز چهاردهم باشد به بسياري                        

 هفتة سه ديگرم باشد چون روز چهاردهم را           بحران و سالمت او، روز بيست و يكم روز بحران باشد و تمامي                
منفصل داري و آغاز هفتة سه ديگر از روز پانزدهم داري، ولكن به اين روز اندكي افتد از بحران و همان بد نبود، و                         
باز روز بيست و چهارم و اين آنگاه باشد كه ابتدا هفتة چهارم از بيست و يك داري، و به اين روز بحران بسيار باشد                         

ك بود، و روز بيست و دوم از شمار بحران نبود، و روز بيست و سوم روز بحران باشد ولكن به نادره، باز روز                            و ني 
بيست و هفتم از شمار بحران باشد و تمامي هفتة چهارم بود، و تمامي دور قمر به اين روز باشد و از  اين قبل بوده                           

د و هم از شمار هفتة سه ديگرم چه اگر اين يك روز را                است كه روز چهاردهم را هم از شمار هفتة ديگرم داشتن           
متصل نداشتندي چه منفصل كردندي تمامي هفته چهارم روز بيست و هشتم بودي چه چهار بار هفت بيست و                       
هشتم باشد نه بيست و هفت، و بقراط گواهي داد كه به اين روز بيستم بحران بسيار ديدم و روز سيزدهم نديدم                         

 . از قبل گواهي او روزهاي بحران بر اين نسق داشتندو }724{دهم بسيار ديدم، بحران و روز چهار
ياس دور شمس و آن بيماري      قبه  ا  بقراط بيماريهاي تُند را به قياس دور قمر دارد و اممراض مزمنه ر                و 

 از دور قمر،     باشد به قياس دور زحل دارد، و شش ماه از دور شمس ماننده كردست به چهارده روز                 رت كه از وي گران   
و پانزده سال از دور زحل شش ماه از دور شمس، و قمر را هر ماهي اشكال بگردد باز هالك گردد يك بار آنگه كه                      

ردد يك بار از پس هالك و يك بار پيش از محاق، و دو بار دوجسدين گردد يك بار                   گمر   ق به محاق باشد و دور باز     
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 باشد و قمر نيمه بدر باشد و دوجسدين به بدر نزديك باشد و هالك               از پس قمر و يك بار از پس بدر و يك بار بدر            
و محاق نيمة قمر بود، و برابر اين اشكال قمر اندر عالم تغيرات افتد، و اينك از بهر اين باشد كه چهاردهم روز                            

ه دليل قوي داشت ويازدهم و هفدهم دليل قوي داشت و بيست و هفتم دليل قوي داشت و چهارم كه نيمة هفت                       
ز و نيمروز دليل قوي داشت و بيست و چهارم دليل قوي داشت و بيست و هفتم روز نخستين                   ور اول باشد يعني سه   
 .دليل قوي داشت

 كه امراض حاده را سبب عفونت صفرا باشد و           يا  نغزتر اگر تو دانسته    ن اي ازيكي مثال ديگر ياد كنم         و 
 ايام بحران آسان بود، و اكنون اگر حال اين است گويم روز               دانسته كه حركت صفرا غب باشد بر تو دانستن عدد          

م باشد و   نجبود و بر همين قياس پ     ن  }725{نخستين تب باشد و روز ديگر نبود و روز سوم تب باشد و روز چهارم                 
ششم ني و هفتم تب باشد و هشتم ني و نهم تب و دهم ني و يازدهم تب و دوازدهم ني و سيزدهم تب و                                 

و اكنون كه چهارده باشد اين روز سيزدهم بحراني بود، و باز به اين قياس بايدي كه گويمي                         چهاردهم ني،   
چهاردهم روز تب نبود و پانزدهم تب باشد و شانزدهم ني و هفدهم تب و هجدهم ني و نوزدهم تب و بيستم ني،                         

ي سوي محاق، و روز      ر باشد و ميانه باشد دو نسبت دارد يكي سوي هالك و يك               اب ولكن از جهت آنكه بدر يك      
بيستم تمامي هفته سه ديگرم آمد از قبل آنكه روز چهاردهم آخر هفتة ديگرم آمد و اول هفته سه ديگرم، و هر                          

 ميانه آمد و سيزده روز سوي هالك و سيزده روز سوي محاق روز نوزدهم               ي يك درشكلي از اشكال قمر دو باشد و ب       
تي كه گفتمي روز نوزدهم تب و روز بيستم ني  روز بيست و يكم               روزي گشت چون سيزدهم، و به اين قياس بايس        

تب و روز بيست و دوم ني و روز بيست و سوم تب و روز بيست و چهارم ني، ولكن از قبل آنكه ابتدا هفتة چهارم از                         
پنجم تب   بيست و يك داشتند روز بيست و چهارم ميانة اين هفته باشد و سه و نيم روز اندر چهارم بود، و بيست و                         

بيست و ششم ني و بيست و هفتم تب و بيست و هشتم و ني، اينك شمار ارابيع اينجا سپري گردد، و رابوعا آن                           
باشد كه به روز چهارم هفته كه روز انذار باشد چون روز چهارم از هفته نخستين و روز يازدهم از هفتة ديگرم و روز                        

 .ارم از هفته چهارم، و سير قمر اينجا تمام گردد روز بيست و چهو }726{هفدهم از هفتة سه ديگرم 
ز اگر حركت مرض سخت تُند نبود همين حركت گران ندآورد باسابيع حركت آورد و آنگاه شمار از اين                     اب 

 رابوعا بيست   هك اننچ ندر هشت رابوعا بودي به اين حركت ديگر هشت سابوعا گردد ولكن هم              ه ا ك بگذرد و چنان  
ين غايت سابوعا به جهل تمام گردد و بيست و سه             نچ ست داليل رابوعا ضعيف گردد هم      تمام گردد و از پس بي      

شتاد، باز به   هبه  ز  هفته باشد و شش رابوع باشد چهل نيز شش سابوع باشد و تا شصت برسد سه بار بيست بود، با                     
ر كه تحليل بود، و     صد، باز به صد و بيست كه سه بار چهل بود، و از پس چهل روز بحران نبود به استفراغ ظاه                       

بحران قوي به چهارده باشد يا پيش از چهارده و باز از پس بيستم روز و از پس بيست روز باسابيع باشد چون هفتم                        
ارم بود، و هفتم و يازدهم و چهاردهم و هفدهم و بيست، باز روز                 هع چ بي حركت ارا  هك و چهاردهم و بيستم چنان    

 الوسط يعني نه از شمار رابوع باشد نه از           يف م و نوزدهم را گويند الواقعه     پنجم را و نهم و روز سه ديگرم و سيزده          
 هك ند چنان امب  }727{ الوسط و داليل سابوعا       يف از بيست از آن سو ضعيف باشد داليل رابوعا و الواقعه              و سابوع،

اشد و به او بحران     ، فاما قوت ارابيع از بيست از آن سو سخت ضعيف ب            ما چهارم و چهل    و روز بيست و هفتم و سي     
نبود و اگر ببود ضعيف باشد چون روز بيست و چهارم و سي و يكم و سي و هفتم و سبب غلظ مادت؟؟، و از پس                            
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ليل يا به ذبول، اگر بد باشد به خراجي بد باشد و به                حه ت  ب چهل بحران به استفراغ ظاهر نبود چون به خراج يا           
 . بوداندامي شريف، و اگر نيك باشد به عضوي خسيس 

نون آن روزها كه به او حركت مرض باشد چون سوم و چهارم و پنجم و هفتم و نهم و يازدهم و                            كا 
ز جهت طبيعت مرض افتد     اتد  افچهاردهم و هفدهم و نوزدهم و بيستم اگر اين روزها روز نوبه باشد و اگر قلق                    

ه روز فترت حركت مرض و حركت طبيعت        قوت طبيعت آن روزها باحوري باشد و باز آن روزها كه روز نوبه نبود چ              
به وي نه طبيعتي باشد و دليل باشد به ضعف طبيعت و قوت مرض و خاصه چون داليل نُضج پديد نيامده بود،                          
اكنون هر گه كه به شبي يا به روزي قلق افتد و عالمات بحران پديد آيد و به روزي پيوندد آن شب و يا به شبي                            

728{مات نُضج پديد آمده بودتمام دليل خير باشد و صالح، و اگر به روزي پيوندد كه                 پيوندد آن روز باحوري و عال     
د، و  يح آ الن روز انذار باشد و عالمت نُضج پديد آمده باشد تا تمام انذار كند به روز بحران كه آن روز تمام به ص                      آ  }

و دهم و دوازدهم و شانزدهم و       اگر به روزي پيوندد آن شب يا آن روز كه روز باحوري نبود چون ششم يا هشتم                    
هجدهم آن روزي بد باشد از قبل آنكه نه روز نوبه است، و اين قلق از ضعف طبيعت باشد و قوت مرض خاصه كه                         
داليل نُضج پديد نيامده باشد يا سوخته باشد چون بول سياه يا رسوب سياه يا نفت زرد يا گنده، و اگر به روزي                            

د كه بدان روز تمام كند از آن روزها كه تالي او باشد از روزهاي بد، و اگر تب به نيرو                      باشد از روزهاي انذار دليل كن     
آيد به اول نوبه هالك كند و اگر ضعيف باشد به آخر انتهاي نوبه، و بايد تا عالمات نيك دانسته آيد و عالمات بد                          

 .طلغ دانسته آيد تا دليل درست گردد و بتواني دانستن بي

 }728{لجيده و الرديه عالمات ا يف ـ 9

 هك ايدون گويم كه اختالف گرمي اندامها به تب تُند چنان         .   نخست عالمات بد ياد كنم باز عالمات نيك        زا 
 و آن اندامهاي ديگر سرد عالمت بد بود، و ديدار روي بيمار چون               ابعضي از اندامها گرم شود چون شكم و پهلوه         

 چشم ها به مغاكي    و  }729{ سر بيني باريك شده باشد        هك درستي چنان  به تن  ار يكبارگي ناماننده گردد ديدار وي    
 ذن گويند سپس گوش   الا رفته باشد و چهارسوها گود گشته و پوست پيشاني تَنجيده گشته و نرمي گوش كه شحمه               

د ز باش اب شكسته گردد و چون به چشم هاي ووي نگري پنداري بخواب اندر است و بخواب اندر نبود و چشم نيم                    ندرا
از، اين همه عالمات بد باشد مگر بيدار بوده باشد يا گرسنه يا شكم رفته آنگاه گماني بري كه مگر سخت                       رف و نيم 

بد باشد كه دليل آن باشد كه مايه اندر سر گرد آمده             ت  بد نيست، باز اگر روي بر بيني و آماسيده اين نيز از عالما             
باشد يا شراب مسكر آنگاه گمان بري كه مگر از قبل آن  غذا               است مگر كه نزديك باشد به  غذا كه بسيار خورده             

 زرد گردد يا رخساره سرخ گردد يا روي از دور سياه فام نمايد               هك يا آن شراب است، و اگر رنگ غريب افكند چنان          
بد ت هالك باشد مگر حال هوا چنان واجب كند، بول سياه به تبهاي تُند و به راز سياه از عالمات                       االم ع اين همه 

بود، دم زدن گنده به بيماريهاي تُند از عالمات بد بود، گشتن از پهلو به پلو و گاه ستان خفتن و گاه به روي اندر و                           
 به خويشتن   و  }730{انيدن  هر و سركين و ادرار   امي كردن و خويشتن برهنه كردن و تيزدادن و كند كردن              رآ بي

د باشد و دليل باشد بر اختالط عقل، كر گشتن و نابينا               پليدي كردن و شرم ناداشتن اين چيزها همه عالمات ب           
 گردد از عالمات بد بود، دهان باز داشتن اندر خواب عالمت بد بود، و               رت گشتن عالمات بد بود، اگر يك چشم تنگ       

ز عالمات سرسام قوي باشد سياه گشتن زبان عالمت بد بود، از روشنايي گريختن و به                   ادن  ليدندان به دندان ما   
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 رگ هاي سرخ و سياه پديد آمدن و ناجنبانيدن ديده چشم اندر بيماريهاي تُند عالمت بد بود، فرو لغزيدن                        چشم
سوي پاها بستر عالمت بد بود، اگر به شكم آماس باشد بزرگ و گرم و قوت بكاهد و تن به جاي باشد عالمت                           

ت بد باشد هاصه به بيماريهاي تُند       هالك بود، ناخنان كبود گشتن عالمت بد بود، پاي و دست سرد گشتن عالم               
فاما به بيماريهاي بلغَماني و سودايي سخت بد نبود، اگر دم زدن متواتر گردد و نبض صغير گردد و ضعيف هالك                       

ه ب  }731{ گردد و    رت شدن نزديك بود، و اگر ناخنان سياه گردد يا كبود و نبض ضعيفي نيĤورد و هر زمان قوي                    
مت بد باشد و عالمت آن باشد كه ميه انتقال همي كند و به دستها همي افكند يا به                     روزگار بحران باشد اين عال    

ال  ط  داروي سرد برنهد يا    اه پاها و ريش گردد و آن اندام تباه گردد و بپوسد ولكن بيمار بجهد، و نبايد تا بدان اندام                   
وش سرخ شود و به سرسام همين        كند مايه باز گردد و انسان هالك شود و هر كجا جايي سياه شود يا اگر بناگ                   

باشد و اگر زير بغل پاي يا زير بغل دست باشد يا به گلو يا به ساق پاي و بازو حال همين باشد كه به بيماري همي                           
 برنهد، بلكه كماد؟؟ كند به آب گرم تا مايه آنجا            اآنجض   ياد كردم نبايد تا هيچ چيز سرد و قاب          هك انتقال كند چنان  

امي و  رآ اگر قضيب يا بيضه اندر كشد عالمت بد باشد به بيماريهاي تيز، بي              .  ر بجهد از هالك   پيش افكند و بيما   
ش گشتن به روز بحران يا به روز انذار چون پيش از نُضج باشد عالمت بد بود، و اگر اين عالمات                        وه شتاب و بي  

باشد به خاصه آنگاه كه چون بيدار        يد آيد و استفراغي يا انتقالي ظاهر پديد نيايد اين از عالمات بد                  دي پ ورباح
 گشته بود، عدم نُضج اگر قوت بيمار به جاي باشد دليل باشد بر درازي بيماري و اگر قوت ساقط باشد                         رت ضعيف

نكه بتنهاي  ال سردسير بدتر باشد از آ     اهره ش دليل هالك باشد به بيماريهاي تيز، و به تنهاي پيران و به زمستان و              
ر، آماس گلو كه وي را خوانيق خوانند به تب قوي تُند عالمت بد بود، به                يس و به شهرهاي گرم   جوانان و به تابستان     

كه سبكتر گردد عالمت بد باشد و اگر ضعيف          نآ ي و بي  وخ يب  }732{تبهاي محرقه لرزه آمدن يك از پس ديگر          
رگ نزديك باشد به خاصه     بيماري تُند لب كج گردد يا ابرو يا بيني يا كاك چشم م                به ونشود هالك شود زود، چ    

آنگاه كه بيمار ضعيف باشد و حس ندارد، خفقان دايم به بيماريهاي تُند و سكيده دايم به خاصه آنگاه كه دم كوتاه                       
شود دليل هالك بود، درد صعب و صداع صعب و درد شكم صعب و درد گوش صعب دليل هالك بود، اگر به تن                        

ده باشد و آن ريش زرد گردد يا سرخ يا سياه اين از عالمات بد بود، اگر                  تب تُند آمده باشد ريش بو      ار آنكس كه وي  
چشم هاي بيمار ستيغ گردد كه هيچ ننگرد به جايي آن از عالمات هالك بود، اگر بيضه و قضيب فرود آيد و دراز                        

ه يا دو قطره به      يك قطر  هك دكي چنان نا د باشد و نشان هالك بود، رعاف      بگردد يا بن بيرون آيد به بيماريهاي تُند         
بيماريها تُند دليل بد باشد و اگر اين به روز بحران باشد دليل هالك باشد و ضعف قوت، و اگر آماسي خواهد كردن                       

 مايه  وشت   گ باز آن آماس ناپديد شود يا دردي باشد و برود دليل بد بود، آن بيشتر دليل آن باشد كه طبيعت منهزم                    
ه عقل مختلط شد يا مايه بازگشت و طبيعت دفع نتوانست كردن، و اين آنگاه               بازگشت و اين ديگر دليل آن باشد ك       

باشد كه از پس اين قلق افتد و تشنگي و خفقان آنگاه دليل هالك بود، قي كراثي و اسهال كراثي نشان بد باشد و                        
، ك باشد و دليل آن باشد كه معده خشك شد            هالشان  ن  }733{چون بسيار شود و از پس وي سكيده باشد             

مردگان را نام بردن هم از دليل هالك بود، به ناهنگام روي سياه گشتن يا زرد گشتن دليل هالك بود، تشنگي                        
صعب يا عرق سرد نشان هالك بود، دم زدن سرد به خاصه چون قوت ساقط باشد بد بود، به كتاب موت السريع                         

ره چون  طق ر ديگر روز بميرد، چون عرق آيد و قطره        آيد و تب تُند باشد و قوي بيما       ره ب يايد اگر به زبان آبله س     وگ مي
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عضا همي بيرون آيد و تشنج      الا ارزن و گاورس بياستد و نرود نشان هالك باشد و دليل باشد كه رطوبات ماسكه                
چون از پس تب تُند  ود، باندر بيماري تُند دليل هالك.  افتد و هالك شود، چون بياماسد لهازم؟؟ بيمار يعني زير گل          

زنگاري دليل هالك بود، چون به تب تُند خوي آيد به سر و گلو و                   افتد دليل هالك بود، و اگر از پس قي          تشنج
انه گفتن و ترسيدن و سرد گشتن        شه امي و شتاب و منش كشتن دائم و بي         رآ پيشاني و بيداري مفرط باشد و بي       

 سرد يافتن از بيرون سو و سوختن اندرون         گر بمالند گرم نگردد   ا و   دداطراف و خاصه آنگاه كه گرم كنند و گرم نگر         
تن و دم زدن دمادم و كبود گشتن ناخنان و انگشتان و بول سياه و اندكي يا زرد و سطبر مانندة انگبين و تشنه                            
ناگشتن اندر تب تُند و آماس كبد و معده و ادرار گرفتن و شكم سياه آمدن و سبز و از بيني خون آمدن چند قطره                           

 }734{نداختن از اين سو و زان سو و برهنه كردن خويشتن و شرم ناداشتن و آماس شكم و باد                     سياه و خويشتن ا   
ندر افتادن و خواستن كه به دود و برمد و اندر آويختن بهر كسي و از بيني صفرا فرود آمدن و خوي سرد گشادن از                  ا

و راس كردن و پاي انداختن از اين        و باز فرو ننهادن       سر و پيشاني و نبض ساقط گشتن و پاها بركشيدن تا سينه            
كه نآ سو و از آن سو اين همه عالمات بد بود، و چون به تب محرقه تن سرد شود مفاجا و بيمار از آن راحت يابد بي                         

كه هواي خنك يافته باشد و با همين ضعيف           نآ كه تدبيري مطفي بوده باشد و بي        نآ استفراغي افتاده باشد و بي     
 و لبها ب سرسام اين همه نشان هالك بود، چون به تب محرقه يرقان آيد و تب كم                      ر دهان كج گردد   گو ا ددگر

نشود بيم هالك باشد آنگه كه بدتر گردد حال بيمار، و هر عرقي كه به همه تن هموار نيايد آن بد بود، و هر عرقي                         
 و بر سر باشد كشنده بود، و        كه به روز بحران نيايد آن بد بود، و اگر عرق سرد آيد هالك كند و با همين از اندكي                    

 .زه و فرژه گيرد بد بودرل عرق سرد با تب تُند كشنده بود، و اگر از پس عرق
نون موازنه بايد كردن عالمات بد را با نيك، اگر عالمات نيك بيشتر باشد يعني صحت قوت حيواني و                    كا 

رادي و صحت قوت نفساني يعني تخيل  قوت نبض و استول و تمامي قوت طبيعي و امساك و دفع و قوت حركات ا               
و فهم و ذكر و نُضج مرض و قوت بيمار به كشيدن بيماري و خواب به وقت تشنگي به وقت و شهوه  غذا به وقت                           

رسختن تا  ب  }735{ اين همه عالمات ببايد نگريدن و قياس كردن و             ما  ياد كرده  هك ز محمود چنان  ار و بول و به   
ه واجب بود، و اگر صد عالمت بد بيني و يكي عالمت نيك نااميد مگرد و اگر صد                      ك د آي دهحكم بدان اندازه كر   

عالمت نيك بيني و يكي عالمت بد ايمن مباش و اعتماد بر نُضج كن و بر صحت قوي طبيعي و حيواني و ارادي                        
 .و دم زدن راست و به روز بحران نيك، اينكه به اين گونه بايد دانستن اين احوال اندر اين باب

 }735{الجدري والحصبه  يف ـ 10

ب آنكه هر كسي را آبله آيد آن است كه خون كودكان تر باشد چون به سال بلندتر گردند خشكي                        بس 
 كهد كه آب انگور     نا  گردد چون جوشي افتد خون را، و مثال اين چنان آورده           رت بديزد و به اين ميان كه مزاج خشك       

اكنون چون اين خون جوش گيرد از رگ ها        .  بسته باشد خم را بدراند    همي تلخ خواهد گشتن جوش گيرد اگر خم سر        
بيرون آيد سوي پوست، اگر از شريان بيرون آيد و مقدار او اندكي باشد آن را حصبه خوانند، و اگر مايه بسيار باشد                         

{به مقدار اندكي    از رگ هاي ناجهنده بيرون آيد و         بدان مقدار كه ريم كند آن را آبله سياه خوانند، و اگر اين خون              
 . باشد آن را سرخچه خوانند، و اگر مقدار او چنداني باشد كه ريم كند آن را آبله خوانند}736

نشان آبله آمدن آن باشد كه نخست تب گردد مطبقه و باز درد پشت گيرد صعب و باز بيني بخĤورد و از                        و 
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ان، چون اين عالمات ديدي بدان كه        نچ و روي سرخ گردد و چشم ها هم         ردد گ خواب بجهد و بترسد و سر گران       
 .حصبه كند يا آبله

ر بتواني خون برگير به فصد و حجامت وو بسيار برگير و باز آن درمان ها بكار دار كه من تب خوني را                        گا 
 كافوري با آب    ص قر هيست با كشك به يك جاي پخته بامداد و شبĤنگاه، و هر سحرگا            وپ ياد كردم، غذا نرسك بي    

 حاجت آيد طفشيل به عدس و سركه و برگ چغندر يا چغندر و به شكر شيرين                  رت ده، و اگر به غذا قوي     انار ترش ب  
كن و بادام مغز گرفته برافكن و به روغن بادام خوش كن و چرب، و بايد تا آب با آب انار خورد يا آب سيب يا به                              

 چون به آخر كار خود بگشايد، پس        خت بايد داشتن به اين علت     سكم   ش آب شراب ريواس يا به آب شراب آبي، و        
باز اگر آبله بيرون    .  اگر بغايت سخت نقيع آلو خورد چند بار، و اندر چنين تدبيرها آبله كم بيرون آيد و بيمار زود برهد                   

پوشانيدن تا    ايدببرم  گ  }737{آمده باشد خون برنگيرد و قرص كافوري نخورد كه آبله متحير گردد و بيرون نيايد                 
بله بيرون آيد، پس اگر اين چنين كند و بيرون نيايد آب گرم بزير قزاكند او بنهد تا بخار آن آب به او                         خوي آيد و آ   

ست و تخم باديان و لك يعني عيدان        وپ انجير و مويز و عدس بي     :  رسد آبله بيرون آيد، آنگاه اين طبيخ بخورد صفته        
گردد و ببااليد و بخورد به روزي چند بار هر بار            آب بجوشاند تا چون گالب       اا ب  ر او از هر يكي يك كف، اين همه       

قدر پنج ستير، و به چشم اندر چكاند آب گشنيز و كافور يا گالب كه به او تتري فرغار كرده بود، و آنگاه آب سرد و                          
تا ريم  ان  نچ گرم ببايد داشتن هم     ، و يدني اندر چكاند تا به اين جايها آبله بيرون نيا         يب سركه غرغره كند چند بار و به      

كند، و آنگاه بر برگ بيد خوابنيدن يا بر نطع اديم اگر برگ بيد نبود و اگر بر آنجا كه او خفته باشد گل سرخ سوده                            
دك بر آنجا زنند تا خشك شود و دايم          نا بر پراكنده باشد سخت نيك آيد، و اگر خشك دير شود نمك آب اندك               

دن تا به اي تدبير خشك شود، و اگر تابستان باشد بگيرد             تن و كه از دود بايد كر       خ سو يدپيش او كه از خشك با      
صندل و برگ مورد و گل سرخ و بجوشاند با آب و بيمار را بدان آب اندر بشويد، و اگر خشك ريش گردد به روغن                          
ببايد ماليدن تا نرم گردد، و درمان حصبه هم بر اين قياس باشد و باز آب انار و قرص كافوري و قرص طباشير                           

د باشد و حصبه بنفش نيز بد بود، و چون به اين آبلها              ب  }738{كĤوردارد، و آبله بد بنفش باشد و خردكان          مطفي ب 
غشي افتد دمادم و خفقان و تب نگردد بيمار هالك شود، و شستن آنگاه بايد كه تب تمام فرو نشيند و گرمي برود                        

 .ي عفوني باز گردداتبهه و آبله بريزد اگر پيش از اين شويند ب

 }738{حمي البلغَميه  يف ـ 11

ن تب از پوسيدن بلغَم بود، و باشد كه اين بلغَم اندر اجواف عروق پوسد و آنگاه اين تب پيوسته گردد                        يا 
و سرد يافتن     رزه ل  ولكن نگسلد هيچ، و بيش از تب       رت يعني دايمه، و شش ساعت كمتر گردد و هجده ساعت قوي           

شد كه اين بلغَم بيرون از عروق پوسد يعني اندر معده و امعا و باز از اين جايها به                     نبود و اين تب را نوبه نبود، و با         
كبد آيد باز به عروق آيد و آماده گردد پوسيدن را و از عروق به سوي عضالت آيد و آنگاه آنجا بپوسد، و آن شش                           

 هر بيست و چهار ساعتي      ساعت تب نبود زمان فترت باشد و چون هر دو را جمع كني بيست و چهار ساعت بود، و                   
 .ديگر بار تب باز آيد و همين ساعات را دور خوانند

يكي از اين سه اسباب طبيعي يعني فصل سال و مزاج بيمار و سال و                :  اين تب را بشناسند به سه چيز        و 
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كودكان از  و سال بيمار سال پيران باشد اما حال           نان ز فصل سال زمستان باشد و مزاج بلغَمي چون مزاج كودكان و          
وردن و حال پيران از پسياري گرد آمدن بلغَم اندر معده آنها و مزاج شهر سردسير بود، و ديگر                     خ  }739{پسياري  

جي نر طبيعه خوانند و اين نيز طبيعي باشد ولكن محدود نبود چون جماع كردنبه افراط و بي               لا كارهايي كه ليست من   
بلغَمي بسيار بكار داشتن و طعامهاي مختلف دمادم از پس يكديگر             به آب بسيار اندر آمدن و غذاهاي          ولت  طاو ب 

 .خوردن ناگواريده، و سومي كارهاي بيرون از طبيعي يعني مرضي
اين نوبه را پيش از نوبه سرما گيرد چند بار به اين گونه گاه سرما گيرد و گاه تب بيرون آيد و دستها و                            و 

يرون آمدن بلغَم باشد كه بعضلها تن افتد و اين بلغَم ناپوسيده باشد               چون يخ گردد، و سبب اين سرد يافتن ب           پاها
ولكن آماده گشتن باشد پوسيدن را، باز چون پوسيدن گيرد تن گرم گردد به دشواري و گرمي اين تب ماننده باشد                      

اندام نهي  روغ آتش را و چون دست بر         باشد ف  گرمي آب را كه گرم باشد و تيزي ندآورد باز تيزي تب غب ماننده              
اين كس را آن ساعت گرمي تب نيابي قوي باز چون ديرتر بداري گرمي تب پديد آيد، و سبب اين آن باشد كه                           
حرارت به مغاكي تن اندر باشد و بيرون نيايد از لزوجت بلغَم را باز چون گرم گردد از گرمي دست تو حرارت تب                          

ط را و رقيق كند، و نبض اين كس صغير باشد             لخ}740{پديد آيد از حرارت تو كه تحليل كند غليظ بودن آن              
بغايت به خاصه به اول نوبه، و بول او سفيد باشد و به آغاز بيماري رقيق باشد باز چون نُضج بديزد سرخ شود و                            

 غاز آ سطبر، و كوبنده باشد اين تب و ضعيف گرداند زود، و به اول بيماري عرق نيايد باز چون ُنضج پديد آيد عرق                       
يفي معده نبود اين تب و باشد كه         عض  گيرد و چون دير بماند روي آماس گيرد و طحال كالن گردد و بي                 كردن

آماس معده باشد و آن صعب باشد و نوبه از سوي شبĤنگاه باشد و اين از سطبري و لزوجت آن خلط باشد و نُضج                           
ا درد معده باشد و اگر قي كند بلغَم          ب  و نايافتن نوبه هجده ساعت و فترت شش ساعت و همان نيز پاك نشود از تب              

بسيار برآيد و تشنگي نكند و لعاب دهان بسيار باشد و لزوجات بلغَمي و اگر تشنه باشد به سبب بلغَم باشد اندر معدة                       
 .او كه پوسيده شود و آن تشنگي به آب گرم بنشيند نه از آن كه آب سرد

زهايي كه ادرار كند چون نخودآب و       يه چ  ب ه زوري و  او به اول سكنجبين به خاصه سكنجبين ب         درمان   و 
زيربا به انگبين شيرين كرده و به روغن بادام خوش كرده با خل زيت به روغن زيت و به انگبين و سركه و بر معده                         
ضمادهايي نهد كه معده را قوي كند و يك هفته بر اين ببيود تا نُضج پديد آيد و بول رنگ گيرد و خلط به عرق                            

داختن، چون اين عالمات ديدي آنگاه قي بايد كردن بيش از نوبه يا به اول نوبه به سكنجبين به زوري و                       آغازد گ 
رآيد تب نقصان   ب  }741{آب گرم و باز گُلَنگَبين خورد با مصطكي و گالب تا معده ضعيف نگردد و چون چند روز                    

بايد خوردن بگيرد صفت      سهل م ست اكنون داروي   مايه بسيار ا   هك گيرد، باز اگر تب نقصان نگيرد به اين تدبير بدان         
بگيري تربد نايزه نيك ده دِرمسنگ زنجبيل و علك رومي از هر يكي يك دِرمسنگ شكر طبرزد دوازده                         :  او

دِرمسنگ، همه را جمع كني سوده هر شبي يك مثقال بخورد، باز اگر چند روز برآيد و تب نرود هر بامدادي                            
ورد اگر نوبه كم نشود و اَعراض بيماري نرود آنگاه داروي قوي بايد خوردن، آن معجون كه                 گُلَنگَبين و سكنجبين خ   

گ غاريقون دو دانگ ياره فيقرا نيم دِرمسنگ         نس تربد يك دِرمسنگ شحم حنظل يك دانگ       :  شكم آورد صفت او   
رد باز ديگر بار به سكنجبين و       اَفسنتين يا عصارة او دانكنيم، اين همه را بسايد و بر سكنجبين عسلي افكند و بخو                

باز رود چند روز ديگر بر اين بباشد، اگر به نشود اقراص گل با گُلَنگَبين برآميزد و بخورد از قرص گل يك                        گُلَنگَبين
دِرمسنگ و از گُلَنگَبين ده دِرمسنگ و باز بر اثر او سكنجبين به زوري خورد اندر ساعت و اگر ضعيف شود جوجه                        
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گردد اندر معده و اگر به اين كه گفتم مراد به            بلغَم   و مطنجنه و ثريد؟؟ و خوردي نخورد كه اندر ساعت         بريان خورد   
بيخ كرفس و بيخ رازيانه از هر يكي ده دِرمسنگ تخم           :  حاصل نشود آنگه حاجت آيد به قرص گل بزرگ صفت او          

آورد از هر يكي پنج دِرمسنگ، اين همه         انيسون و نانخواه و كشوث و شكاع و باد         و  }742{كرفس و تخم رازيانه     
طل آب تا به يك رطل باز آيد و آنگاه ده دِرمسنگ از اين طبيخ با دره دِرمسنگ سكنجبين به                     رسه  ا  را بجوشاند ب  

زوري با اين قرص بخورد به ناشتا و نگاه دارد تا گرم نگردد از اين عالج، باز اگر گرم گردد اين طبيخ بكار دارد                            
يسون و تخم كسني و غافث و اَفسنتين        نو ا و   بگيرد كشك جو پنج ستير بيخ كرفس و رازيانه و تخم هر د             :صفت او 

و لك و ريوند و روينه و شكاع و بادآورد از هر يكي سه دِرمسنگ سنبل و بيخ سوس از هر يكي شش دِرمسنگ                           
مويز و با چهار رطل آب بجوشاند تا به يك          گل سرخ دوازده دِرمسنگ مصطكي دو دِرمسنگ، اين همه با پنج ستير             

 ستير باشد با شكر و روغن بادام از شكر ده دِرمسنگ و از روغن دو دِرمسنگ، يك                  هر س دارطل باز آيد و شربتي مق     
هفته بر اين باشد تا گرمي كم گردد آنگاه هر دو شبي يك بار شكم آورد به دواالتربدي، اگر نوبه كم نگردد بدان                          

ب آنگاه كه تب    ري چ ردم آورد كه ياد كردم، و اگر گوشت خورد مطنجنه بايد و قليه و ثريد و خو                     معجون شك 
نقصان گرفته بود، و اكنون باري حيله بايد كردن تا عرق آيد هر روزي اگر به گرمابه رود روا باشد و پيش از غذا                           

 نخورد و دايم آن داروها خورد       وا د و بي  بايد رفتن و هيچ آب نبايد خوردن اندر اين تب و همه آب با سكنجبين خور               
ه استسقاي بلغَمي باز گردد آنگه لحمي گويندش و آنگاه چون آن نشان ديدي              بتب  ن  ينچ كه ادرار كند، و بيشتر اين     

بدان باب باز گرد و درمان استسقا لحمي كن به سكزينيا و دواالكركم و اثاناسيا و دنيدگل و دنيد ريوند و دوااللك را                       
اگر بلغَم غليظ باشد      دن،ورالزق او بايد خ   ت  }743{ن باب حظ عظيم است و اين داروها به مقدار گرمي تب و              به اي 

؟؟ و دواالريوندي و مصطكي و عود هندي و انيسون و گُلَنگَبين            لگ فالفلي و سكزينيا؟؟ بايد، و اگر رقيق باشد دنيد        
قي كردن به ترب و سكنجبين و آب گرم، باز اگر           عسلي يا شكري و سكنجبين به زوري عسلي يا شكري و دمادم             

بگير :  بايد خوردن يا شراب انار بزبوده يا اين شراب صفت او             يبه م قي بسيار گردد و هر غذايي كه بخورد قي كند          
انار دانگ ترش يك من كندر سفيد و مصطكي از هر يكي پنج دِرمسنگ زبوده خشك هفت دِرمسنگ، بپزد اين                       

و دك بخورد هر باري چند يك ر تا آنگاه كه قي باز ايستد،               نا  آب تا به يك من باز آيد باز اندك          همه را با سه من    
ملك بر سر ريزد و دست و پاي به آب گرم اندر نهد، و روغن               لا از پس قي سردرد باشد آب طبيخ بابونه و اكليل           اگر

اندر نرود، و غذا نخورد و بيشتر غذا نخودآب          نبايد اندودن به هيچ حال، و نگاه بايد داشتن تا پيش از نوبه بخواب                 
ا ماالسكر اگر گُلَنگَبين همي زيان دارد و تا چاره باشد گوشت              ي دارد به آبكامه خوش كرده و آب با ماالعسل خورد          

آب روشن دو رطل انگبين يك رطل بجوشاند و كفك برگيرد           :  صفت شرابي شايسته كه به جاي آب بخورد       .  نخورد
 عود هندي و سنبل و زعفران شاخ و مصطكي از هر يكي يك دِرمسنگ و نگاه دارد تا آب بياميزد، و                      و با او يار كند    

 باشد  }744{دويه گويند نيك خاصيت دارد به اين بيماري و اين همه آنگاه              الا  كه وي را اقراص العشره     ص قر آن
 نشايد كه من ياد كرده بودم غب غير          كه اين تب خالص بود، باز اگر غيرخالص باشد و با صفرا آميخته باشد اين                

 .خالص را بدان بايد مشغول شدن
 و درمان اين هم از اين معالجات        دايمهلا بلغَميهبدان كه تبهاي بلغَمي داراي چندين نوع است؛ يكي را             و 

اين آن باشد كه دايم     گويند و   احامي   گويند و اين را نيز ياد كردم، و سومي را            دايرهلا بلغَميهكه ياد كردم، و ديگر را       
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ويند و  گ  قيندخمبتاليان به اين به عرق اندر بوند و اين را سبب بلغَمي رقيق باشد و بسياري او، و يكي ديگر را                         
 از گندها برآيد،    هك  چنان اه ن احامي باشد اِالّ آنكه عرقي در كار نباشد ولكن بخاري گرم برآيد از اندام              وچ اين نيز هم  

 گويند و مبتاليان هيچ گرم نگردند و سبب او بلغَم زجاجي باشد و همه را درمان ها ياد                    ريزمهريو يكي ديگر را     
 .كردم اگر بجويي بيابي، اكنون حال حمي ربع گويم

 }744{حمي الربع  يف ـ 12

 آنكه پيش از وي تب ديگر بوده        زا ن تب را كه تب چهارم گوشند و تب ربع گويند كه به ابتدا بيايد بي                يا 
لكن به نادره باشد و بيشتر كه بيايد از پس تبهاي صفرايي و بلغَمي آيد و اكنون اين تب شناخته آيد از                            باشد و 

 }745{. هاي كه نه طبيعي بوند يعني اَعراض اين تبز چيازچيزها طبيعي و 
ه مزاج  ها را ك  سك ما آن چيزها كه طبيعي بوند بدان توان شناختن كه مبتاليان به سودا را افتد يعني آن                 اف 

آنها سودايي باشد و كهول را، و باشد كه در زمينه مزاج خشك نيز رخ دهد چون سوخته گردد اَخالط آنها و به                            
 شهرهاي سردسير و بدان جايگاهها كه سنگ و كوه دارد و آبهاي آنها غليظ بود، و شناخته آيد از                      هو ب د  تيرماه افت 

ه از پس تدبيرهاي سوداييي افتد و بكار داشتن غذاهاي سودايي           آن كارها كه نه طبيعي بوند يعني نه محدود بوند ك          
چون ماهي شور و گوشت گاو و شتر و اسب و شكاريهاي كوهي و عدس و كلم و پنير كهنه و با تنگان خاصه، و                           
 شناخته آيد از كارهاي كه بيرون از طبيعي بوند يعني اَعراض اين تب، كه اين تب بيشتر از سوختن اَخالط آيد يعني                 

 اَخالط چون بپوسند از آنجا تبها آيد گوناگون، و باشد كه سوداي طبيعي پوسد                هك سوختن خون و صفرا و بلغَم، چرا      
لكن به نادره بود، و خون را دو جزو باشد يكي رقيق لطيف و ديگر سطبر غليظ؟؟، اگر آن                      ويد  ياو از او اين تب ب     

ظ پوسد از او اين تب ربع آيد، و اگر بلغَم بريان شود و غليظ گردد   رقيق پوسد از او تبهاي صفرايي آيد، و اگر آن غلي          
و بپوسد از او نيز اين تب آيد، و درمان هر يكي از اين تبها ديگر گونه بود، و باشد كه از پس بيماريهاي طحال اين                          

و بپوسد و از او تب      تب بيايد و سبب او آن باشد كه طحال نتواند سودا را به خويشتن كشيدن و سودا با خون بماند                      
ذاهاي سودايي بسيار خورده بوند بدان مقدار كه طحال هرچند قوي بوده باشد عاجز آيد از                   غ  }746{ربع آيد، يا    

 . و چوون آنجا با خون بماند بپوسد و از او اين تب آيددكبوي جذب او از پسيار
ف عروق پوسد دايمه آيد، و اگر از         اگر عفونت اندر اجوا   .  اين تب دوگونه باشد يكي دايمه و يكي دايره           و 

ب  نوبه نبود و دايره را نوبت باشد و پيش از نوبه سرمايي صع              ار بيرون عروق افتد دايره آيد، و آنكه دايمه باشد وي          
 مثالً استخوانها بشكنند كه به هيچ تب آن چنان نبود، و چون ترا اين سرما دليل گردد دگر حاجت                       هك چنانباشد  

به بيست و چهار ساعت باشد و زمان فترت چهل و هشت ساعت، و باشد كه بيفزايد و بكاهد                        نيايد، و زمان نو   
ترت شصت و ش ساعت بود، و       فان  زمد، و چون نوبه شش ساعت باشد         يآ  زمان نوبه به شش ساعت باز      هك چندان

ان را جمع كني هفتاد و      باشد كه اندر اين دو ميان باشد كمتر و بيشتر چندان كه بالنهايه بازگردد، و چون هر دو زم                  
دو اين سرما دير بدآورد و باز چون گرم گردد           يآ دو ساعت آيد و آن را دور خوانند، و به هر هفتاد و دو ساعتي باز                 

 .زم بزرگ ديرتر اندر گيرد باز چون اندر گيرد صعباندر گيردي ههك سخت گرم گردد چنان
يز گويم اگر با سودا بلغَم برآميزد       ن  }747{اكنون  سبب درازي نوايب و كوتاهي بسيار گفته آمده است و             و 

 ماهيرنوبه به درازا كشد از قبل آنكه خلط بسيار گردد، و اگر صفرا برآميزد كوتاه شود، و اگر وقت زمستان باشد يا ت                        
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دد نوبه  نوبه بيفزايد، و اگر بهار باشد يا تابستان نوبه بكاهد، و اگر بيمار قوي گردد نوبه بكاهد، و اگر ضعيف گر                         
 دفع نتواند كردن و تحليل نتواند كردن، و اگر تن بيمار متخلخل باشد نوبه بكاهد و اگر متلزر باشد                     هك بيفزايد بدان 

تدبيرهاي موافق نوبه بكاهد، و باشد كه پيشتر و سپستر افتد نوايب              نوبه بيفزايد، و تدبيرهاي ناموافق نوبه بيفزايد و       
 اندكي يا غليظي يا رقيقي، اگر بسيار شود نوبه پيش افتد، و اگر رقيق شود نوبه                  او و سبب آن بسياري خلط باشد يا       

به بفزوده باشد   نو افتد، و فرق بدان تواني كردن كه اگر زمان            رت پيش افتد، و اگر كمتر شود يا غليظ تر نوبه سپس          
 .يا رقّت آنسبب يا بسياري خلط باشد يا غلظت آن، و اگر زمان نوبه بكاهد سبب اندكي خلط باشد 

 نتوان  هك اين تب را خاصيتي است كه نبض اين كس صغير گردد به اول نوبه و به اول بيماري چنان                       و 
 خلط و خشكي او بود، و       ن اي دييافتن مگر بجهد، و ممتد و صلب و بطي بغايت و متفاوت بغايت بود، و سبب سر                 

 نبود به اين تب، و بول اصحاب اين تب به اول              باز به منتهي نوبه و منتهي بيماري نبض عظيم گردد و مستوي             
بيماري رقيق و سفيد باشد و به آخر سياه گردد و بول آنها به برابر اَخالط بگردد اگر از احتراق صفرا باشد زرد گردد                         

رخ گردد و به همه حالها غير نضيج بود، و طحال آنها بزرگ بود، و به راز                     باشد س   اگر از احتراق خون    و  }748{
ت باشد و سياه، و به اول بيماري عرق اندكي باشد و باز به آخر بسيار آيد و بدانعرق فايده نيايد، و تيزي اين                           سخ

تب بيش باشد از تب بلغَمي اِالّ آنكه به تيزي تب غب نرسد و از سردرد و سوزش و تشنگي كه با غب باشد اينجا                           
 .ست كه ربع استنبود و چون بدان وقت تبها ربع بسيار بيني بدان به در

اگر اين كس كالن باشد و سرخ روي و رگ هاي او پر باشد آغاز درمان از فصد باسليق كن، و اگر خون                        و 
 كه سودا فرود    يارو د بسيار باشد و سياه بيشتر برگيرو اگر اندكي بيني و سرخ زود باز بدار، و شكم بايد آوردن ب                    

 اگر گرمي ندآورد مزاج بيمار مطبوخ افتيمون بر وجه او تمام، و اگر                 ، و ما آورد و به باب ماليخوليا بسيار ياد كرده        
گرمي دارد بر پنج دِرمسنگ افتيمون بيت دِرمسنگ شكر برافكن و بده و اگر كودك باشد سه دِرمسنگ بس باشد                     

 بلغَم با او يار است      د داشتن چه اين خلط را نُضج دير افتد، و اگر داني كه            ي با اهو دمادم اسهال بايد كردن و نُضج نگ       
بلغَمي، و اگر داني كه صفرا با او يار باشد نقيع             به باب حمي   ما  ياد كرده  هك قي بايد كردن به ترب و سكنجبين چنان       

ستي اين همه را نقيع كند و آب        بلو   آ نه و اد هليله زرد و هليله سياه و سنا و شاهتره و تريامان و افتيمون و مويز بي                
 }749{ آب بيست دِرمسنگ و سكنجبين ده دِرمسنگ با او يار كند و ياره فيقرا نيم دِرمسنگ و                      بستاند و از اين   

گ  بدهد تا بخورد جند بار و پنيرآب كند با افتيمون و بدهد تا بخورد دايم، و چون پاك كرد                       نس اريقون دو دانگ  غ
شت و آن يك روز نوبه روزه بايد داشتن، و اگر            غذا بايد دادن از گو     ار آن وقت بيمار اگر ضعيف باشد آن دو روز وي         

قوي باشد يك روز گوشت بايد دادن و يك روز نه، و اسهال بايد كردن از نوبه به ديگر روز، و روز نوبه قي بايد                             
 خورد و چغندر و سبندان و       ورشهي كردن به اول نوبه به سكنجبين و آب گرم، و اگر قي دشوار آيد پيش از قي ما                   

اب مسكر خورد و آب گرم بسيار باز سكنجبين كه به او ترب فرغار كرده بوند باز قي كند، و آن دو روز                         باال او شر  
 و بزغاله و جوجه خورد و نخودآب يا زيربا و پيش از گوشت غذا اسفناج                  رت كه نوبه نبود غذا خورد تمام گوشت بره        

 فرو ريزد و اگر به اين آب اندر نشيند روا            ده و روغن زيت، و آب گرم به خويشتن         رش ك خوخورده باشد به آبكامه     
بود، و پيش از غذا بايد اين آب گرم، و اگر به گرمابه اندر ايد بدان مقدار كه خوب نيايد روا بود، و هيچ رنجه ندآورد                          

و خويشتن را و خواب بسيار آورد و راحت جويد و شرابي جويد تلخ و رقيق و آب بسيار با او بياميزد و بخورد تا تن ا                          
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 گردد و اَعراض بيماري نقصان پذيرد بر همين          رت به اين تدبير تر گردد، و نگاه بايد كردن اگر نوبة بيماري كوتاه              
 كند بدان معجون كه به باب تب بلغَمي         رت جمله باشد، پس اگر نكاهد آنگاه بداند كه مايه بسيار است و اسهال قوي             

گذشته باشد و استفراغهاي قوي كرده باشد اكنون هر بامدادي با            كند چند بار، باز چون چهل روز          هالاسياد كردم   
: د فندقي معجون انگزد بخورد صفته      نچ ند كوزي از فالفلي بخورد و هم       چ  }750{همين تدبيرها كه ياد كردم       

و چند داروها و به وقت خواب       دين  گبانگزد و مر و برگ سداب خشك و فلفل از هر يكي برابر بسايد و ببيزد و به ان                  
بخورد، و بايد تا به بيماري نُضج يافته باشد و اگر نُضج نيافته باشد يكي تب ربع دو گردد و سه، و به آخر كار عرق                           
بايد آورد به گرمابه، و شراب صرف بكار دارد تا مايه تحليل پذيرد، و اين همه آن وقت بايد كردن كه فصل                             

و اگر فصل تابستان باشد و بيمار الغر باشد و گرم مزاج را از            زمستان باشد و مزاج بيمار سرد باشد و مايه غليظ بود،            
ه هليله  اگ اين كه ياد كردم هيچ چيز نشايد و اعتماد بر ماالجبن بايد كردن با سكنجبين به زوري طبرزدي و گاه                       

ويز پنج ستير، و    ليله ده دِرمسنگ م   هاز  و  سياه و افتيمون بجوشاند با مويز منقا و بخورد و از افتيمون پنج دِرمسنگ               
 ياد كردم و     هك اگر افتيمون را بسايد و بر سكنجبين شكري افكند روا بود، و آنگه تدبير مرطب؟؟ برگيرد چنان                     

يمانيه و ماش سفيد كرده به روغن بادام و به شكر             لا غذاهاي مرطب خورد چون اسفناج و ملوخيا و كشك و بقله            
 ياد  هك گرم فاتر، باز اگر اين تب قوي نبود بيمار گوشت خورد چنان            به سكنجبين و آب      د كن قيطبرزد، و روز نوبت     

كردم و شكم نرم دارد به آب چغندر و انجير فرغار كرده به انگبين و آب گرم و خوردي خروس و به سبايه شوربا                           
{اسليق  ع دايمه باشد فصد ب    بر ر اگپزد و بخورد و بياشامد پيش از طعام، و اگر فصد واجب كند كاهلي نكند، باز                    

 صافن نيك آيد و سود دارد و سكنجبين به زوري شكري با تخم خيار و خيار بادرنگ و كشكاب با                            و  }751
سكنجبين به زوري و پنيرآب با سكنجبين به شكري كه به او افتيمون جوشانيده باشد به وقت پختن سكنجبين،                      

 اين  هك  ياد كرده ام، و بدان     هك ا سكنجبين چنان  رتيب و پنيرآب ب   تبه  د  باز اگر از پس تبهاي تُند آمده باشد جهد كن         
غيب، يا  لا  به تب بلغَمي يا به غب غيرالخالص يا بشطر            هك بيماريها كه دراز بماند سبب بسياري خلط باشد چنان          

 به  ردلزوجت اين خلط باشد چون سودا، يا هر دو چون زمهريري از بلغَم لزج، و گفتم كه اين خلط نُضج دير پذي                         
ول مباش چه استفراغ كن به اول به فصد يا به مسهل يا به هر دو، و باز گفتم كه به آخر تحليل بايد                            نُضج مشغ 

 .كردن به داروهاي محلل چون فالفلي و معجون حلتيت و اقراص حلتيت
باز گفتم كه اين داروها از پس نُضج بايد دادن چه اگر پيش از نُضج دهي يك ربع دو گردد يا سه،                             و 

لينوس گفت به كتاب نوادر تقدمه المعرفه، و به اين كتاب گفته است كه مردي را ب ربع همي آمد،                         جا  كهانچن
پزشكان به اول بيماري اقراص حلتيت دادند يك روز بخورد همان روز تب آمدش ديگر روز بخورد هم تب آمدش                     

 گفتم اقراص كجاست بياورد      او ه، ب ردسه ربع گشت و بماند دير به اين صفت، باز نزديك من آمد و سبب ياد ك                   
اقراص را به يكي حقه اندر كردم و مهر كردم و درمان كردم تا نُضج بدر رفت، باز از پس نُضج همين اقراص                             

دادم همين مقدار   ب  }752{بياوردم چند ثلث درهم با بيست دِرمسنگ سكنجبين بدادم آن روز تب نيامد ديگر روز                 
سه ديگرم بدادم تب بگسست و آن مردمان به عجب بماندند، و سبب آن                  زرود  با سكنجبين آن روز نيز تب نيام       

باشد كه اَخالط نُضج نيافته بودند و چون نُضج نيافته باشد اَخالط، داروي محلل آن را تحليل نتواند كرد و رقيق                        
رد و انجا بماند،    كردن و بيرون آوردن از اين عضو كه مايه بدو گرد آمده بود، بعضي بيرون آورد و به عضوي ديگر ب                    

و چون مايه به دو اندام گرد آمده باشد دو تب آيد، و چون به سه اندام سه تب، و اين اندامها كه اندر آنها گرد آيند                            
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اين اَخالط يكي فم معده باشد و تقعير او و ديگر امعا كه وي را طويل دقيق خوانند و اعور و قولون و سومي طحال                         
زهره، پس اگر بدانستن نُضج و عدمان نُضج چندين فوايد همي بود، و جالينوس همي               باشد و كبد و اجواف عروق و        

 نُضج نيافتد تا طبيعت بيمار قوي       هك گويد من از پس نُضج دادم و حيله كردم تا نُضج افتاد اين اَخالط را، تو بدان                  
 .نگردد و اين اَخالط فرمان بردار نگردند به در رفتن نُضج را

دل پذيرد كه به سوي حرارت ميل آورد و زودگوار باشد چون شوربا با               ت مع هاقوت به غذا  ا طبيعت بيمار    ما 
دار نگردد نُضج را تا گرم      رب گوشت بره و بزغاله و شراب آميخته با آب بسيار و آرام و آسايش، و ماية بيماري فرمان                  

قدار كه  مان  بدبخورد هر روزي    نگردد و رقيق، و اين به آب رازيانه باشد و كسني و آب كرفس كه با سكنجبين                     
انسته آيد كه استفراغ بسيار قوت ساقط كند، و نگاه بايد داشتن تا قوت ساقط                 د  }753{واجب آيد يا گُلَنگَبين تا       

ان به جاي بايد ماندن استفراغ كردن از بهر قوت را، و چون نُضج پديد آمد اكنون اسهال بايد                       يم نكند، چه ميان  
سياه و اسطوخودوس و به سبايه و سنگ الجورد، و غذا معتدل              يلههل افتيمون و غاريقون و      كردن به داروهاي قوي   

كني چون زيربا و نخودآب به روغن شيره كرده و من غذاها ياد كردم، و تنقيه ها نرم بكار داري و باز تنقيه هاي تيز،                       
ر گو ا ،  وزالقي و رقاع يماني و آب شبت       ياد كردم، و باشد كه حاجت آيد به كنگرزد و ج           هك و قي به ماهي شور چنان     

بهاي پيشين، و باز    اب دليري كني جبالهنگ بدهي با آب كرفس و شبت وانگبين و من اين داروها ياد كردم ترا به                   
آن داروها كه بادها براند چون گوارش زيره و امروسيا و ترياق بكار دارد هرچند روزي، و نگاه دارند تا قوت ساقط                        

صفت درمان كني زود به شود بيمار، و از پس نُضج گرمابه نيك            اينه  ون نُضج پديد آمده باشد و تو ب       نكند بيمار،  چ   
ي رقيق را بيرون آورد و غليظ را بماند         اه سود دارد و ورزش نيز همان، ولكن پيش از نُضج حذر بايد كردن چه مايه              

هاي به ت  ب ت كرده آيد قلب و كبد و دِماغ را، و          و سده كند چنان كه ياد كردم، و بايد تا به بيماريها سودايي عناي               
 }754{. د معده را و كبد را و مغز را و قلب را، اينك قوانين اين امراض ترا ياد كردميا بلغَمي عنايت كرده

صفت قرصي كه به شايد      .  نون چند قرص ياد كنم كه به شايد اين بيماريها را و اينجا سپري كنيم                  كا 
: و بلغَمي و صفرايي و سودايي را بپرانند          ربعب  ال را قوت كند، و اين اَخالط بپزاند و ت           بيماريهاي كبد را، و طح     

وده كه اسقولوفندريون گويند پنج دِرمسنگ قاقله و ريوند از هر يكي چهار                  بز عصاره غافث سه دِرمسنگ بيخ     
              نگ تخم با برگ و تخم خيار از هر يكي چهار دِرمسنگ طباشير شش دِرمسنگ زرك و گل سرخ از هر يكي        دِرمس

 دِرمسنگ تخم كشوت شش دِرمسنگ انيسون و تخم كرفس و رازيانه از هر               ري چها وب سه دِرمسنگ سنبل خوش   
بان چهار دِرمسنگ تخم هندبا و تخم خيار        لا يكي دِرمسنگ پوست بيخ كَبر سه دِرمسنگ زعفران دو دِرمسنگ حب          

رمسنگ، بكوبد و قرص كند به آب برگ كرفس هر قرصي يك دِرمسنگ شربتي يك                  بادرنگ از هر يكي دو دِ      
با سكنجبين به زوري با آب كسني و رازيانه و كشوت و آب كرفس به ناشتا، و اقراص اَفسنتين نيك                      ص باشد   قر

 .سود دارد، و اقراص انيسون و اين اقراص را نسخت به قرابادين به سرسرابيون بايد جستن
 رز ه  ا بگيرد تخم كرفس و انيسون و قردمانا      :  يكي شراب صفت كنم به همين اعراض، نسخت وي        نون  كا 

دِرمسنگ كركوهن سه دِرمسنگ مويز بي دانه       يكي پنج دِرمسنگ نانخواه چهار دِرمسنگ سنگ سعتر فارسي هفت          
             مسنگ باشد نه بري كه كاكوتي خوانند پنج دِرمسنگ غافث ده دِرمسنگ، بپزد به سه من آب تا به يك         بيست دِر

. ر با سكنجبين به زوري ده دِرمسنگ       ي ست هفت  }755{من باز آيد يا كم از يك من، شربتي به ناشتا هر روزي                
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افتيمون و تربد و يارة فيقرا از هر يكي ده دِرمسنگ نانخواه هشت              :   يك بار بخورد   يا صفت حبي كه به هر هفته     
فس و تخم رازيانه از هر يكي سه دِرمسنگ نمك هندو نيم دِرمسنگ به سبايه شش                 دِرمسنگ انيسون و تخم كر    

كوبد و حب كند به آب و زبوده شربتي يك دِرمسنگ با آب گرم اكنون از اين                 بدِرمسنگ غاريقون هشت دِرمسنگ     
 .باب بگذريم

 }755{حمي ابيوالوس وليفوريا  يف ـ 13

س خوانند و ديگر را ليفوريا و من اين بيماريها را اكنون ياد كنم، و خماسي                 تب ديگر بوند يكي را ابيالو      ود 
لبرد معا خوانده است    او ه همه از شمار ربع بوند و اين تبها را استاد الحر           ن س  حمي شهر و حمي     ي و اعو سباعي و تس   

ون تن گرم، و ديگر آنكه      يكي آنكه اندرون تن سرد يابد و بير       :  يعني گرما و سرما به يك جاي، و اين سه گونه بود           
نكه اندر ساعت سرد يابد و باز همان         آاندرون تن سوزان باشد با تلهب و تشنگي و بيرون تن سرد بود، و سوم                    

756{كه گرم   نآ ساعت گرم يابد و باز چون گرم يابد همان ساعت سرد يابد، و چهارم باشد كه پيوسته سرما يابد بي                   
لبرد معا نداشتيم، و باشد كه به تبهاي         او هر اين باشد كه وي را از جمله الحر         رددي به اين تب گرما نبود از ب        گ  }

زبان سياه گشته باشد و دم زدن دمادم گشته باشد و تشنگي و شتاب قوي گشته باشد تن                        كه قتمحرقه بدان و  
ي، و باشد كه تبها     بيمار از بيرون سرد گردد و آن عالمات بد باشد و از اين جمله نبود خواستم تا بداني و غلط نكن                      

 .باشد از آماسها كه به شكم اندر باشد اندرون شكم سوزان باشد و اين نيز از اين جمله نبود
ين تبها را كه ما به صفت آنها اندريم؟؟ نوايب باشد و تكسير و به ابتدا يازيدن باشد و گراني اندام و                           ا  

ب قوي نبود و اكنون اسباب اين تبها ياد كنم باز             نه كه ياد كردم و ت      وگ نبض سريع گردد و تب بيرون آيد بدان        
 .عالج

اصناف بلغَم است، چون اين بلغَم بپوسد از سردي            سبب اين تبها بلغَم زجاجي باشد كه سردترين        هك اندب 
ه اين بلغَم كه هست باطن تن سرد گرددو اين را ابيالوس گويند، و باز چون با اين بلغَم زجاجي صفرا سطبر و پوسيد                      

آميزش دارد اندرون تن سوزان باشد و بيرون تن سرد يابد، باز اگر جزوي از اين بلغَم زجاجي بپوسد و گنده گردد و                        
اپوسيده بماند هم اندر ساعت گرم يابد از قبل آن جزو پوسيده و هم اندر ساعت سرد يابد از قبل آن جزو                        نوي  جز

وزي معلوم از اجواف رگ ها بيرون آيد و بر عضالت افتد و بپوسد              كه نپوسيده بود، و اگر چنان باشد كه اين بلغَم ر           
دك تحليل پذيرد، و سپري شود باز       نا از سردي مزاج و لزوجت كه بغايت باشد سرما يابد و گرم نگردد ولكن اندك               

اعت ين تبها باشد كه دوازده س      ا  }757{به نوبه ديگر حال همين بود، و اكنون ياد كنم درمان اين تبها، و نوبه                   
باشد يا كمتر و باشد كه بيش از دوازده چهارده باشد يا نيز افزونتر يا بيست و چهار ساعت يا نيز افزون به مقدار                            

وجتي او و سطبري و تنكي و تكاثف پوست بيمار و تخلخل او و                 زل  اندكي وي و لزوجت و كم       ودت  مابسياري  
و باشد كه يك روز آيد و يك روز نيايد يا به نوبه ربع               ضعف قوت و بسياري قوت او، و باز باشد كه هر روزي آيد               

آيد يا به هر چهار پنج روزي يك بار بيايد، و بايد تا اين تبها را از اَعراض آنها دانسته آيد نه از نوايب و ادوار، و                                
بلغَمي، و بول    تبهاي ديگر، و سبيل درمان اين تبها ماننده باشد به درمان تبهاي              هك باشد كه تقدم كند و تاخر چنان      

مبتاليان به اين تبها سردتر باشد و غليظ تر و سفيدتر باشد و باشد كه سفيد باشد و رقيق، و نبض آنها صغير باشد و                        
 و سبب اين همه سردي باشد و گراني خلط كه بكوبد قوت حيواني را، ولكن از قبل آنكه                    ،عيف ض بطي و متفاوت و   
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 .يكم از چهل روز يا اندكي فزون بگذرد و اگر دير بماند مخاطره گردداين اَخالط بسيار نبوند زود بگذرد و 
سيار باشد و   بگي  شناندر ليفوريا يعني آن تب كه باطن سوزان باشد و ظاهر سرد، زبان درشت گردد و ت                   و 

 .نبض صغير و ضعيف از قبل گرمي آن خلط صفرايي را كه با آن بلغَم زجاجي آميزش دآورد
مهريري كه اندر او لرزه باشد و گرم گشتن نبود و درمان آنكه هم اندر زمان سرد يابد و                   ج ابيالوس و ز   الع 

. ايد كردن معده را به گُلَنگَبين و مصطكي و عود خام چند روز            ب  }758{هم اندر زمان گرم يكي باشد و نيك تعاهد          
خوردن باز آن نقيع كه وي را         باز قي كند چند بار آب رازيانه و كرفس و گُلَنگَبين و سكنجبين بسيار ببايد                       

له سياه بيست دِرمسنگ افتيمون پنج دِرمسنگ        يله:  هليلج  لا عيقنهليلج گويند ببايد خوردن با ياره فيقرا،         لا نقيع
 و نانخواه و بيخ كرفس و رازيانه از هر يكي سه دِرمسنگ سنبل و سادة هندي از                    نيسوانتخم رازيانه و كرفس و      

گ بيخ سوس شش دِرمسنگ گل سرخ ده دِرمسنگ، اين همه را نيم كوفته و به آب گرم فرغار                   هر يكي دو دِرمسن   
وزي پنج ستير   رهر  ن  ز هر شبي به آتش برنهد از دور تا به جوش آيد و آنگاه از پس آ                ور كند به سه رطل سه شبانه     

آب سپري گردد، و نقيع صبر نيز        بخورد با يك درم ياره فيقرا، سه روز بخورد و سه روز نخورد تا آنگاه كه آن                      
صبر و حب االفاويه صواب آيد و حب غافث يا حب اسطمخيقون بزرگ اين همه موافق آيد و                    لا موافق باشد و حب   

ملك و مغز تخم معصفر و مغز بيدانجير و شبت و قنطوريون               لا لليبابونه و اك  :  تنقيه نرم از همه به آيد صفت او         
از هر يكي يك كف و سبوس و خطمي و بست جو از هر يكي يك كف عناب         باريك و حلبه و تخم كتان و حسك         

د برگ چغندر، بجوشاند اين همه را با چهار من آب تا سيكي بماند و                   نب و سپستان از هر يكي سي شمار و يك          
نگ، رغزي يك ستير روغن بيدانجير چهار دِرمس    م  }759{گيرد چهارده ستير و بر او نهد آبكامه         باو  ز  روشن كند و ا   

تنقيه كند به دو چند روز پيوسته باز چند روز به جاي ماند هم به اين گونه درمان كنند تا به شود، و غذا خل و زيت                           
 .دارد و نخودآب به روغن زيت

گُلَنگَبين و سكنجبين شكري بايد خوردن، و غذا خل و زيت به             ز اول   ز درمان ليفوريا خالف اين باشد ا      اب 
ام سفيد كرده، و هر روزي به گرمابه اندر آيد و اندكي به باشد تا اندكي خوي آيد و آب                      شكر و سركه و روغن باد     

يرد هليله زرد    گب:  وخ هليله زرد  بطمگرم بسيار بر خويشتن ريزد، اگر كم نگردد مطبوخ هليله زرد بخورد                   
تين رومي دو دِرمسنگ شكاع     دِرمسنگ هليلة سياه هفت دِرمسنگ سنا و شاهتره از هر يكي پنج دِرمسنگ اَفسن              ه د

و بادآورد از هر يكي دو دِرمسنگ اسطوخودوس دو دِرمسنگ خرما هندو بيست دِرمسنگ عناب و سپستان از هر                      
يكي بيست شمار ترنجبين بيست دِرمسنگ خيارشنبر پخته شش دِرمسنگ، اين همه را بجوشاند به سه رطل آب تا                   

 ستير با يك دِرمسنگ ياره فيقرا بخورد، و بكار دارد اقراص گل كه به عود و                      به يك رطل باز آيد و از او ده          
گل شش دِرمسنگ عود هندي يك دِرمسنگ مصطكي يك مثقال قرص           :  صفت آن مصطكي و سنبل كرده باشند،      

 اين  سكنجبين و مداومت كند بر اين، و اقراص گل به            كند از دو دِرمسنگ شربتي يك قرص با بيست دِرمسنگ          
  }760{. صفت موافق آيد نيز

يرد گل سرخ ده دِرمسنگ سنبل يك دِرمسنگ رب السوس يك دِرمسنگ تخم             گب:   اقراص گل  تفص 
خيار و تخم كسني از هر يكي دو دِرمسنگ، قرص كند به گالب شربتي دو دِرمسنگ سكنجبين و آب انار، و اين                        

 .آنگاه باشد كه عالكات صفرايي بوده هم
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طباشير دو دِرمسنگ گل سرخ سه دِرمسنگ تخم خيار و تخم كنكاو وو تخم كدوي               :  قرصي ديگر :  تفص 
سوس دو دِرمسنگ ترنجبين پنج     لا شيرين از هر يكي دو دِرمسنگ  نشاسته و كتيرا از هر يكي نيم دِرمسنگ رب                 

 بايد خوردن كه تشنگي بسيار بود، بسنده        گالب، و اين آنگه     دِرمسنگ، اين همه قرص كند شربتي دو دِرمسنگ با        
كنم از اين باب، باز آن لرزه را كه گرم نگردد به كوي تا راه رود و به گرمابه اندر رود و خوي آورد و باز استفراغ                               
كند بدان چيزها كه به باب تب بلغَمي ياد كردم و غذا بايد تا لطيف دارد و از غذاهاي بلغَمي دور باشد و از خواب                            

ع بر ر كند مگر اندكي كه چاره نبود اگر به شود و اِالّ شبي به وقت خواب از آن معجون حلتيت كه به باب حمي                         حذ
 بخورد تا خوي آيد يا به وقت لرزه به مقدار يك فندق، و جامه گرم پوشد تا عرق آيد و باز روغن قسط                          ما ياد كرده 

قت لرزه و به بخار آب گرم به باشد و كليمي به خويشتن              بخورد به و   م گر ختبايد تا به اعضا درمالد و دمادم آب س        
ملك جوشانيده به بود، و شراب صرف خورد اگر با فلفل باشد به بود،              لا اندر كشد و اگر بدان آب بابونه باشد و اكليل         

  }761{. و به اين گونه درمان بايد كردن و اين قوانين بايد ياد داشتن

 }761{ )وبائيهلت اايحم يف( ـ در مورد همه گيري ها 14

ن هوا بگردد به كيفيت از اعتدال، اگر سرد گردد بيماريهاي سرد آورد، و اگر گرم گردد بيماريهاي گرم                    وچ 
آورد، و اگر تر گردد بيماريهاي تر آورد، و اگر خشك گردد بيماريهاي خشك آورد، و چون به جوهر خويش گنده                        

 .ر آورد، و بيشتر به تيرماه افتد اين حال وبا و به آخر تابستانو مرگ و مي )اييوب(گردد بيماريهاي همه گير 
ران و بهار بيايد و گرم گذرد و يا باران          اب چون زمستان سرد گذرد بي    :  بقراط، در كتاب فصول گفته است       و 

بماند و تر،   بسيار به آخر تابستان، بيماريهاي وبايي بسيار گردد، و اين از بهر آن چنين باشد كه تن هاي انسان ها پر                     
چون هواي تابستان گرم بيايد اَخالط تن بسوزد، كه هواي بهار تر آمده باشد و بايستي كه بهار خشك بودي، چون                     
نبود از بسياري باران بهاري و سردي زمستان تن سردتر بماند و بر كشته؟؟ ماند از آن رطوبات، گرمي تابستان آن                      

ورد، و نام شهر بقراط انينيا بوده است، به وقت او به شهر او وبا افتاد و                     آ رسيا ب رطوبات را گنده گرداند و بيماري      
گفته بودم كه از موتان حبشه افتاد كه آن هواي گنده هواي شهر آنها را گنده كرد، گاز هوا به هوا بگذشت و از                            

مان را درمان كرد    بالد حبشه كه به جنوب باشد اينجا بگذشت كه به شمال باشد و خلقي تباه شدند، بقراط آن مرد                   
 كه به مزاج    اه او گفت آن كس   .  پرسيدند كه چرا بعضي هالك شدند و بعضي برستند        ب  }762{بعضي برستند، از او     

 كه من تن هاي آنها خشك كردم و رطوبات آنها            اهس ك خشك بودند و تن هاي آنها پر نبود گنده نگشتند، و آن            
كسهايي كه تن  هاي آنها پر بماند از رطوبات گنده گشتند و هالك               آن  و بياوردم آنها را وبا نيافت كه گنده نگشتند،       

 .شدند
 اين حال زود افتد و خاصه آنگاه كه تن او پر            ار  اگر كسي به هواي گنده بسيار باشد تن وي         هك نون بدان كا 

 ابر  وي ا ها و شب  باشد از رطوبات يا به مزاج خويش تر باشد اين كس را، هر آن سال كه تابستان باران بسيار آيد                      
دارد و گرم و بادهاي شمالي بجهد چه بادهاي جنوبي جهد آن سال وي را وبا افتد، تو جهد كن تا به چنين وقت                           

ي تر نخوري و به گرمابه و به آب بسيار اندر            اه گوشت نخوري و از شيريني ها حذر كني و شراب نخوري و ميوه             
داري و سكنجبين ترش و شراب بِه و شراب انار            كار ب  و سركه  نيايي و خاصه به آب گرم، و داروهاي مسهل خوري         

ي ترش قابض بكار داري،     اه  و ميوه  اه و شراب غوره و شراب ريواس و شراب ترنج و شراب ليمو و به جمله شراب                
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و غذا تتري داري و غوره و ناردان، و اگر چاره نبود از گوشتها گوشت جوجه و كبك و بزغاله و گوساله به سركه                           
اري و فسرد بزغاله و گوساله و مصوص كبك و جوجه، و به جايها سرد و خنك باشي و يخ بكار                      دار  بكش كرده   تر

 و ازارها و    اه افور بر پرده  ك  }763{داري بسيار، و بدان خانه كه بباشي كل او به سركه بيندايي و صندل و گالب و                  
 با  بآ ر اين كارها نتواني كرد يخ     گو ا ،  بتواني رستن ي كني، كه به اين حيله ها       وب ديوارهاي خانه بكار بري و خوش     

 .سركه خوري و نان با سركه خوري و غذاهاي ترش و قابض بكار داري
بيماريها بيشتر آبله آيد و حصبه و طاعون و تبهاي وبايي و خراجهاي بزرگ و                )  وبا(به وقت همه گيري      و 

 غشي بسيار همي افتد و       وان  فقد و خ  وش  و دم كوتاه مي    باز اگر بيني كه انسان ها را تبها گرفت        .  دمل باشكونه؟؟ 
د نه بزوري، و اگر گِل      يا همي ميميرند، اكنون جهد كن تا هر روزي يكي قرص كافوري با سكنجبين ساده خورده                

اَرمني با آب و سركه بخوري نيك آيد به روزي چند بار، و باشد كه بيماريهاي حاد بسيار افتد و تدبيرهاي او گفته                         
الج بسيار شود و درمان او گفته بودم كه حب ها و مسهل ها بكار داري تا ترا                 ف و   تهم، و باشد كه به زمستان سك      بود

نيفتد، و باشد كه به بارگاه خناق بسيار افتد انسان ها را، چون آكاه شوي زود خون برگيري و حجامت كني و از                           
د دارد كه بخور كني بقسط و ميعه و كندر و عود خام             شريني ها حذر كني، و بدان وقت كه وبا بسيار گردد نيك سو           

 .و صندل، و اين آن چيزها اندكي كه گنده از هوا ببرند
چون كسي را تب آمد از وبا نشان او آن باشد كه اين تب تُند و سوزان نباشد به لمس كردن، و از                               و 

 بيايد  ار ي و برازي و بادي كه فرد مبتال         اندرون او سوزش باشد و شتاب و مطبقه باشد اين تب، و گنده باشد هر بول               
ظيم گردد و   ع  }764{يت گنده باشد و دم زدن نيز با گند باشد  و تشنگي بسيار و تاسه گيرد و دم زدن                      ا بغ ختس

 .دمادم گردد و به اسهال و به قي چيزهاي گنده آيد و باز غشي افتد دمادم و بميرد
 ا و اهكه تبهاي وبايي آمده است درمان كن به سركه و غذ          ن اين عالمات ديدي بدان زمين يقين بدان         وچ 

 و سركه باري يابي به اين درمان همي كن و به دوغ             بآ  ياد كردم، و اگر نيابي يخ      هك ي ترش قابض چنان   اه شراب
و ترف، و جهد كن تا غذا خورد چه مبتاليان به اين تب غذا نخواهند، و جاي خواب به جاهاي خنك كن و برگ                           

ي كن هرچند   وب  گالب و كافور خوش    ودل  صن گفتم و جايها به سركه تَر كن و به            هك آنجا، و هم چنان   بيد افكن   
ين كن و اقراص كافور بده آنها را و درمان اصحاب دق بكار             نچ بتواني و زمين خانه و فرش و پردها هرچه باشد هم          

الب، و بر فرش برگ مورد بايد و برگ بيد و           دار مگر شير و گرمابه، و بر سينة آنها ببايد نهادن صندل و كافور و گ                
افور بخور بايد كردن بسيار و به روزي چند بار سركه و گالب بر زمين خانه بايد زدن تا به                     ك و   دلبرگ سيب و صن   

اين حيله ها مگر برهند از اين وبا، و بايد كه بداني كه اين بيماريهاي وبايي كه درنده باشد حذر بايد كردن از تنگي                        
 . و به تنگي اندر نشستن بسيار با اين افراد تا سرايت نكندخانه،

 }764{حميات الغشييه  يف ـ 15

دان بدي باشد كه هم اندر      ب  }765{ تب غشي گويند و اين تبي باشد مانندة غب و             ار ي باشد كه وي   بت 
ز تب بيرون آيد، و به       به آتش برنشيند لرزه ننشيند و با       هك  آيد صعب چنان   يا روز نخستين روي باريك كند و لرزه      

در هالك شوند، و چون از غشي باز بهوش آيند با شتاب بوند و با سوزش بسيار و باز عرق آيد و از نوبه                          اناين تب   
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بيرون آيند ديگر روز سالمت باشد و روز سوم تب آيد با لرزه و غشي افتد و تن الغر گردد و نبض ضعيف شود                            
 راه  لد صفرا باشد كه از قبل آن رقّت به         ه هفته نرساند، و سبب اين تب رقّت       بغايت، و بدان بدي باشد اين تب كه ب        

يابد و مزاج قلب بگرداند مفاجا و غشي افتد، بر كردار زهرمار و زهر كژدم كه زود به قلب رسد و نكايت كند قلب را                         
ها را افتد كه مزاج آنها      از قبل رقت آن خلط چو اين دو زهر هرچند يكي گرم است و يكي سرد،  اين تب آن انسان                     

 . باشد و خشكيميبغايت گر
ن تو اين حال بيني زود به كشكاب و آب انار مشغول گرد و روغن بادام و هواي خوش و جاي موافق                       وچ 

ي كن و پوشان آنها را به چنين جامها         وب خوابان آنها را و پيراهن آنها را به گالب و كافور و صندل تر كن و خوش                 
 به آنها همي رسد، و هر ساعتي سكنجبين و آب انار ترش             ي آنها هم از اين چيزها بنه تا آن بو         ي، و پيش  وب خوش

ين نچ و روغن بادام بيخ سرد كرده تا بخورند و مغز نان حواري با آب انار تر كرده بده تا از او بخورند پيوسته و هم                          
 شيصه پيش از نوبت، باز به وقت غ        خورند به خا  ب  }766{ي ترش قابض، و بگوي تا دايم آب سرد            اه آب ميوه 

نشان باز بايد كردن و اندكي شراب با آب سرد آميخته به كلوشان فرو بايد كردن تا به هوش باز آيند، و اگر با                          اده
اين آب و شراب اندكي كاك كوفته يار باشد به آيد، آب بسيار بايد و شراب اندكي تا از تشنج باز دارد چه بيم آن                            

غز آنها را بريان كند و تشنج آورد و هال كند، و پيش از نوبه حيله بايد كردن تا اندر شكم آنها                         باشد كه اين تب م    
كشكاب باشد و آب انار ترش و شيرين، و از هواهاي گرم و گرمابه بايد تا دور بوند و چون باز هوش آمدند قرص                          

 .كافوري بايد دادن با دوغ تازه كه اين موافق بود
ش گردد و غشي افتد و وه  تب اندر انسان بي هو ب د   مانند تب بلغَمي و هر روزي بياي       يكي تب ديگر باشد     و 

همه تن سست گردد كه هيچ نجنبد و روي بياماسد، و سبب اين بلغَم باشد تا از پسياري او امتال افتد و آن امتال                           
د، بفرماي تا دستها و پاها و       سبب گردد غشي را، و اين انسان ها چون غذا خورند غشي پيش افتد و تربل؟؟ پيش بو                

 بمالند و بركوهاي معتدل كنه نرم باشد و نه درشت تا سرخ شود گاه از كتف بمالند تا كف و گاه از                          ابازوها آنها ر  
ين پشت و سينة آنها را بمالند تا از غشي بيرون آيند، و باز سكنجبين عسلي دهندشان و                       نچ كف تا كتف و هم     

 شكر در كرده بوند و هيچ آب        هل ك عس گرسنه شوند كشكاب دهندشان و باز ماال       ارند، چون سخت  د  }767{گرسنه  
 ياد كردم، و نيمه روز بخسبند و شراب و نان خورند، اگر به اين                هك سرد نخورند، و بايد تا نيمة روز بمالندشان چنان        

ضعيف گردند بدان   تدبير ضعيف نگردند يعني از كشكاب خوردن و ماالسكر به چيزي ديگر مشغول مباش، و اگر                    
بلغَمي ياد كردم، و اگر شكم سخت باشد بتنقيه نرم شكم بيار آب چغندر و پوره باشد                     تب ابغذاها بازگرد كه به ب    

 گفته ام، و هر بامدادي يك دِرمسنگ تخم كرفس با بيست دِرمسنگ سكنجبين بخورند صواب آيد و                       هك چنان
ترا آگاه كردم    تندرس من اين هر دو گونه تب ديدم و بيشتر آن باشد كه ب             درمان به اين گونه بايد كردن تا به شود، و         

 .تا جايي اشتباه نكني
آگاه باش كه اسباب غشي بسيار       .  د تا ما را اين مسايل پديد آيد        يآ نون بايد تا اسباب غشي ياد كرده         كا 

ومي سوءالمزاج بغته و چهارم     باشد ولكن همه به چهار جنس بازآيند يكي استفراغ مفرط و ديگر امتال مفرط و س                 
 .ندر غشي از اين چهار بيرون آيد و من اكنون شرح كنم اين همه يك به يكاري نگدرد مفرط، هر كدام سبب 

ي از اين اسباب غشي هيضه باشد و درمان او گفته ام و اكنون بازگويم، بايد تا از اول آب سرد برزنند بر                      كي 
 و  }768{بندند بس،     وهاازسخت ببندند، و اگر اسهال بيش باشد رانها نبندند چه ب          روي آنها، و بازوها و رانهاي آنها        
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اگر قي بيش باشد رانها بندند و بازوها نبندند، و اگر اسهال باشد بس كتفها مالند و سر را نيك، و اگر قي باشد                             
دهند تا بياشامد و اگر نتواند      ي و آب سرد تر كنند و ب       وب پايهاشان مالند و ساقها، و كاك را بسايند و به شراب خوش           

ود از دارو و ناگواريدن  غذا كه بسيار خورده باشد اگر به گرمابه اندر آيد و آب به                     رم ب شكبه گلو فرو ريزند، و اگر       
خويشتن برريزد روا بود، و باز آنكس ها را كه آنها را غشي افتد از پسياري خون رفتن از حيض عالجشان خالف                         

 بوند آنها به غذاهاي سرد و قابض چون تتري و غوربا و ناربا كه با قرنفل كرده بوند و گوشت               اين باشد چه حاجتمند   
قرمز بسيار و زردة تخم مرغ يا دقاق تتري، و آب سرد سود داردشان بغايت، و از حركات دور بوند و به جايي باشند                         

ز بسيار نهاده باشد و امرود جيني؟؟ و        كه هواي او خوش باشد و بدان خانه بِه و سيب و گل تازه و مورد و برگ ر                    
آنچه به اين ماند و اين قانون ياد دار، و بدان خانه كه باب كنند و مرغ گردانند و بخور كنند تا اين بويها  به آنها                              

 . بدان كار كنما رسد، و به باب جوع البقري درمان اين گونه غشي ياد كرده
 به باب حمي غشي كه از پسياري         هك ا و پايهاشان بمالند چنان    باز اگر غشي از امتال باشد بايد تا دسته           و 

ياد كردم و غذا جز ماالعسل چيزي نبايد دادن و اگر با ماالعسل وذن كوهي باشد و بري و زوفا و                         باشد   مده آ خلط
ه رحم را همين باشد مگر ك     لا حاشا جوشانيده به آيد، و اگر شراب گل و سكنجبين بخورد نيك آيد، و اصحاب خناق                

پاهاي آن ها بمالند نيك آيد، و حجامت            سكنجبين نبايد و اگر اينجا سكنجبين عنصلي باشد روا بود، و دستها              
كه آنجا بيازنند يعني كار آتش بر ساقها و رانها، و اين آنگاه باشد كه زه دان بر سو رفته بود، باز اگر به                          نآ كردن بي 

ه گويند، و ببيني بخور كنند چيزها گنده        اگ يد كردن آنجا كه خشنده    كرانه اي ميل كرده باشد حجامت بر بغل پاي با        
 .ما رحم ياد كردهلا ي نهند، و تمامي درمان به باب خناقوب  چيزهاي خوشور ازيو به 

ذريره كرده بوند و    لا گر غشي از قبل ضعيفي معده آمده باشد بر معده اين ضمادها بنهند كه از قصب                  ا  و
نهادن ه  مصطكي، اين همه تر كرده بوند از هر يكي به مقدار حاجت به شراب و بر معد          بست جو و زعفران و صبر و      

ي بياميزد و گرم    وب با روغن اَفسنتين يا روغن گل بِه يا روغن مصطكي يا روغن ناردين و به شراب قابض خوش                    
در معده سوزش باشد با اين      كند، اگر زمستان باشد گرم كرده بربايد نهادن و اگر تابستان باشد سرد كرده، و اگر ان                  

و عصارة كنكاو و انگور كرك و گشنيز خشك و تر             كدوه  چيزها كه ياد كردم داروهاي خنك بر معده نهد چون رند          
{و برگ كسني و عصاره غوره و آنچه به اين ماند، و اگر دستها و پايهاشان بمالند سخت نيك ايد و راحت يابند                           

باشد به آب سرد اندر بايد آمدن، باز اگر از سرما غشي افتد گوارش                   اگر سبب غشي هواي گرم بوده          و  }770
 .ه دِرمسنگ تنها يا با شراب اَفسنتينستي ربفالفلي خورد ش

ز اگر غشي از قبل اَخالط لذاع آمده باشد كه اندر معده گرد آمده باشد قي بايد كردن به آب گرم از آن                         اب
ايد اكنون معده و نواحي معده و پايها و دستها گرم كند و باز انگشت اندر                 ، اگر به اين قي ني     ما روغنها كه ياد كرده   

 و اگر انگشت نتواند كردن به روغن زيت به گلوش فرو كنند تا قي افتد و شكم نرم كند                       د كن قيكند به حلق و     
ي را قوت كند و     واگر شكم نرم نگردد اكنون شافه بايد نهادن، و نيك تعاهد بايد كردن معده را بدان تدبيرها كه و                   

 .اسهال كند بدان داروها كه به باب درد معده ياد كردم از طال و ضماد و معجون
ز اگر غشي از قبل بلغَم باشد كه بسيار اندر معده گرد آمده باشد اكنون بايد تا روغن اَفسنتين برريخته                       اب

رند كه به دو زوفا و حاشا و هربو جوشانيده          آيد بر معده و نطول كند بر همه تن به آب گرم چند روز، باز ماالعسل خو                
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 . گرم باشد تا آن خلط بلغَمي كم شوده همتابوند و باز سكنجبين و گُلَنگَبين خورند، و درمان بايد 
رم، و عود خام و      گ  }771{اگر غشي از سرما افتد كه سرما يافته باشد ببايد پوشانيدن به چيزهاي                    و

ا آب گرم آميخته و اگر به گرمابه اندر آيد سخت نيك آيد و همه غذاها گرم                   مشك و عنبر بويند و شراب خورند ب       
ر غشي از گرمابه افتاده باشد يا از سموم يا از بودن اندر گرمابة گرم بايد تا                   گو ا ،  خورند و به نزديكي آتش نشينند     

 به  هك ي خنك خورند چنان   آب سرد خورند و باز معده را بمالند و اگر پيش از آب خوردن مالند صواب آيد، و چيزها                   
 .ييه ياد كردم كه از رقت اَخالط آيدشغ باب حمي
ه باشد از باب اورام معده ياري خواه، و اگر به ناحيت قلب افتاده              د مع يتاگر غشي از آماس آيد كه به ناح         و

 هم از اين باب     اه، و اگر به قي خون برآيد و به اين سبب غشي افتد            وخ باشد دشوار باشد از باب درمان خفقان ياري       
يه ياري خواه، و اگر غشي از قبل آماس آيد كه به ناحيت كبد باشد جهد كن به سكنجبين به زوري                           شغ حمي
العسل كه به دو در بوذنه كوهي باشد جوشانيده و پايها و دستها بمال و باز بايد تا شراب                      ام ي يا عسلي و به    رشك

هند، و اگر از قبل استفراغي پديد آيد از خراجي كه اندر معده               خورند و كهن نبايد و از باب امراض كبد ياري خوا            
العسل كند به آيد و باز كه باب بپويد و بخور كند            ام قي به   اينر  باشد قي بايد كردن به آب گرم چند بار به مدارا و اگ            

 و از باب     اهوخ به عود خام پيش او و گالب سرد كرده بر سر و روي او بكار برند و از باب اورام معده ياري                              
 اگر غشي از قبل غم و بيم و خشم آمده باشد قلب آن را خوش كنند به ديدار دوستان و                        و  }772{.  بقريلا جوع
ي نهند پيش او و شادي كنند و بدان           وب دش به عود هندي و عود پرورده و مثلث و سبرغمهاي خوش             ن كن وربخ

بترسد و غمناك گردند و خشمناك شوند و مشغول          چيزها مشغول شوند كه مزه يابد و از آن چيزها دور دارند كه                
طاقت و معجون مفرح و دنيد مشك         دارمقدارندشان تا اين چيزها ياد نكنند و فراموشت كنند و باز شراب خورند به               

 .حلو بكار دارند
ز اگر غشي از قبل درد آمده باشد به خاصه درد قولنج جهد كن به آب گرم كه بخورد تا گرم گردد اگر                         اب

ره فيقرا يا روغن بادام تلخ يا روغن بيدانجير، و بفرماي تا روغن گرم كنند                 اي  نكند جهد كن تا شكم بياري به        نفع
 روغن سداب اگر قولنج گرم نبود يا روغن بنفشه و خيري و روغن گل اگر قولنج گرم باشد و بر                         اه ي ونروغن باب 

ه كردي و ننشيند زود به فلونيا  دحمرثا مشغول شو تا            شكم او ريزند و كمادي كنند تا آن درد كم گردد، اگر اين هم             
د آن حال هم از اين      نك درد كم گردد، باز به درمان قولنج بازگرد و از باب قولنج اينجا ياري خواه و هر كجا درد مي                    

 .قياس دان كه اينجا ياد كردم
 قوت ساقط نگردد، و به       هر عرقي كه بيايد و بيمار از وي سبكب نيابد آن عرق را باز بايد داشتن تا                     و

{  سرخل  چيزهاي قابض درمان بايد كردن چون مرداسنگ پرورده و توتياي پرورده و زاج سفيد و مورد و گُلنار و گ                   
ين چيزها ببايد سودن و بر تن بيمار پراكندن، و تنĤنها را ماليدن به روغن گل خوش بوي و روغن بِه كه به                       ا  }773

 نبود برگ سيب و برگ بِه و برگ درخت انگور و برگ زرك و برگ درخت مرود                     گل بِه پرورده بوند، و اگر اين       
د، و به جمله هر چيزي كه قابض باشد اينجا سود دارد،            ن بر ارجيني، اين برگ ها را با روغن بجوشد و آن روغن را بك           

 .م اكنونو خواستم كه اينجا ختم كنم باب ولكن باقئي؟؟ ديدم از تدبير الصحه، آن باقي اينجا ياد كن
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 }773{) في حفظ الصحه(اشت دهب : 184باب 
 : بر سه قسم است) حفظ صحه(اه باش كه رعايت بهداشت گآ 
انند مطلق و اين آن باشد كه هر كسي را كه مزاجي باشد صحي آن را بر                 وخ  حِفظُالصِّحه  ار   ـ اولي  فلا

د كردم به اول كتاب، باز اگر معتدل نبود نگاه          آن مزاج خويش نگاه داري به چيزهايي كه مشاكل او بوند چنانكه يا             
اج او به مزاج معتدل بدان تدبيرها كه خالف مزاج اين            زن م  آ دارند اگر خواهند تا به اعتدال باز آرند اندك اندك از           

 كس باشد 
ي ضعيف باشد چون تن ناقهان و پيران و          اه نند و اين تدبير تن    اوخياسه في الحفظ    سلا  ار   دومي ـ  ب

 بستنزنان آ
ستان كه اگر در    رد انند و اين آن باشد كه عالماتي پديد آيد به تن            وخ  قدم بالحفظ تلا  ار   سومي ـ  ج

 . ايمني افتدشاناه مارييب }774{د از آن نا  افتد و چون پيش از آن كه نالنده گردند اندر يافتهاه ند بيماريبنيا
ست و آن حال كه آن را       رد يمار باشد و نه تن    م، و ناقه آن كس باشد كه نه ب        نك  ير ناقه بدتنون آغاز از    كا

ستي نيامده  رد چنين باشد كه بيماري از او رفته باشد و تن          ن  ستي و از قبل آ    رد باشد حالي باشد ميان بيماري و تن      
ستي، قوت او خواهم، اين قوت باز نيامده باشد از قبل اندكي خون، چه خون نمانده باشد به تن اين                     رد بود، و به تن   

 . انندوخ هقانآنها را اندر اين وقت، . ، تا خون نيايد قوت نگيرند)افراد (اه كس
ي تُند بوده است بايد تا غذاها آن به كار دارند كه             اه  است كه آن را تب     اه  از آن كس   هناقن  نون اگر اي  كا

 باز گوشت مرغ    ه سازد جو ج به وقت بيماري همي داشت و باز اندك اندك بيشتر رود، اگر گوشت خواهد خوردن از                
تر، و از جماع و گرمابه        باز گوشت بزغاله باز به گوشت ديگر آيد، و اين همه را با ترشي خورد يا به كشك و گشنيز                   

حذر كند و از بيداري و رنج و شراب خوردن، و اگر شراب آرزو كند شراب نو خورد با آب بسيار آميخته و از گرسنه                           
ي گرم حذر كند به     اه شم و كينه و انديشه بسيار حذر كند و از آفتاب و جاي             بودن حذر كند و از تشنه بودن و از خ         

 كه از بيماري بيرون     اه روهاي گرم و از همه چيزهاي گرم به جمله و خاصه آن كس            او د ا  غايت و همچنين از غذاه    
 اندر آنها از عالمات      كه تمام نشده باشد و باقي مانده باشد         اه  به استفراغ تمام، و آنكس     يا آمده باشد نه به بحران    

يا )  تاكي پنه (تاب  شبه  ن  ض تُند و گرمي تن به وقت لمس كردن، يا دم زد             بن  }775{گرمي چون بول رنگين و    
ي آشفته ديدن و آنچه به اين       اه  به افرزه؟؟ يا مزه دهان ناخوش بودن و خواب         اه سردرد يا تشنگي يا شكستن اندام     

آنها همان باشد يا قريب آن كه به حال بيماري بوده باشد تا آن كه تمام به                   را بايد تا تدبير      اه ماند، اين چنين كس   
ستي باز آيد نه به شتاب همچنانكه طرفي ياد كردم          رد ه شد بدان كه اندك اندك به غذاها تن         ب نشوند، و چون تمام   

گر آب خورند هم اندك      خورند تا اندر معده تباه نشود و بالي ديگر نيĤورد، و ا              رت تا گرمي نكندشان، و  غذا اندك       
گرم هيچ نخورند نه كم و نه           آب  و خورند و سخت سرد نخورند تا كبد را نكوبد؟؟ و خاصه به زمستان و تيرماه،                 

شان ضعيف نگردد و  غذا را تباه نكند، و به جمله  غذا و شراب به مقدار گواريدن، خورند نه به مقدار                       اه بيش تا معده  
ستي كرد چون راه رفتن و      رد ذا بيفزايد، و آن كه به كارهاي ديگر كه به وقت تن           آرزو، و باز چون هضم تمام شد غ       

 .افزايد و ترتيب نگاه همي دارد و به تدريج همي افزايد چنانكه به حال غذا ياد كردم هميك ورزش، اندك اند
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اب گي دهان و سردرد و خو      زم ز اگر اين عالمات كه ياد كردم از حال نبض و گرمي پوست تن و بي                  اب
گر عالمت خون   ان،  ردنايافتن، همچنان بماند و كم نگردد، اكنون اسهال بايد كردن و آن خلط بد را فرو بايد آو                    

باشد فصد بايد كردن و باز تدبيرهاي مطفي؟؟ بايد كردن بدان مقدار كه واجب باشد و تا اين اَعراض بجاي باشد                        
 و اگر اين ناقه  غذا آرزو نكند بدان كه مزاج معدة او گرم               ستي بود، ردن ت  }776{بدان عادت باز نگردد كه به وقت        

 است استفراغ بايد كردن و آنگاه تطفيت؟؟ خاصه چون مزه دهان، تلخ باشد يا                هاند م است يا از ماية بيماري بقيتي     
ار، و سكنجبين   تباه، و هر ناقه كه  غذا خورد و قوت نيابد بدان كه استفراغ همي بايد كردن و اِالّ بيمار گردد ديگر ب                      

م خورد و سكنجبين سفَرجلي به      كآب  و   خورد   رت بايد كه به كار دارد و اگر  غذا خورد و شكم نرم باشد  غذا اندك                 
كار دارد و بر كبد ضمادهاي مقوي نهد، و بايد تا ناقه حذر كند از الكجه و جشبيره؟؟ و سر بريان و هريسه و پاچه                          

 . كرّ و شيمو ماهي شور و ماهي بزرگ تازه چون 

  سكنجبين سفَرجلي تفص
لينوس ياد كرده است به      او ج ت  ت سكنجبين سفَرجلي كه محمدبن زكرياي رازي ياد كرده اس             فص 

آب بِه ترش يك من و شكر طبرزد يك من و سركه ترش              :  كتاب تدبيراالصحا و به غايت موافق است ناقهان را        
 تا قوام آيد و به كار دارد آن ناقه كه مزاج معة او گرم باشد و                  ده ستير، بجوشاند و كفك برگيرد و نيز بجوشاند        

 .ار دارد صواب آيد نيزكبه ت ست كه مزاج او گرم اسرد آن تن

 كه از بيماري بلغَمي برخاسته بوند بر اين نسخت بيفزايد بر هر رطلي از اين شراب يك                     اه باز آنكس   و 
دِرمسنگ سنبل نيم كوفته و به يكي ركوي؟؟ تنگ يا توزي؟؟ يا            دِرمسنگ مصطكي و يك دِرمسنگ قرنفل و يك         

 اندرفكند تا آن همه بجوشد و هر زماني آن را بفشĤورد تا قوت              دپزنب  بندد و به اين پاتيله كه شرا      رب  }777{قصب  
 .اين داروها اندر آن شراب خورد چون تمام شد بردآورد از آتش

اهاي آنها گرم و نرم باشد و پيوسته شكم آرند به اندكي                 ان بايد داشتن كه غذ     نچ  ير پيران بدت  و 
مصطكي و صبر، و اگر معدة آنها سرد گردد جوارش فالفلي و فنداديقون و جوارش فوتنجي به كار دارند، و شراب                       
بسيار خورند و از آب يخ، حذر كنند خاصه به زمستان، و ميبه و خنديقون به كار دارند به زمستان و سكنجبين                           

 آيدشان  دپديي  ي بلغَمان اه رجلي با افاويه به كار دارند به تابستان و اگر بتوانند ورزش به كار دارند باز اگر بيماري                 سفَ
 . كه ياد كردم ياري خواه اندر كار آنهااه از آن باب
ي اه ه از مادر بيايند همان ساعت به روغن زيتون و نمك اندام             ك  ،)نوزادان(ير كودكان طفل    بدت  و 

كه به  )  اوساخ؟؟( بمالند تا پوست، سخت شود باز اندكي انگبين دهند پيش از شير تا شكم پاك شود از چرك ها                    آنها
 گرد آمده باشد اندر آنها و باز شير دهندشان بدان مقدار كه بخواهند و بگريند و بيشتر                    ،)اري؟؟ردبĤو(وقت بارداري   

 خواب اندر روند، و دايم به شب چراغ دارند، و شب و روز مادر               نه، و دايم گهواره بجنبانند به لحن و آواز خوش تا به           
و دايه آنها را چيزي همي گويند به آوازي معتدل تا تيزگوش و تيزهوش و تيزحواس آيند كه آن سخنان را گوش                        

دمهره به  اگر باد گيرد اندكي با      و  }778{دارند و دلشان بازگراينده گردد، و دايم نگاه دارند تا شكم آنها باد نگيرد                
ز دهان آنها بدمند تا باد بشكند و مادر و شيردهندة او از چيزهاي بادناك، حذر كنند و به غذاها تيمار دارند تا ج                           

و زيربا نخورد و از جماع حذر كند و هر زماني بنگرند تا  غذا او همي گوآورد و                    )  آب گوشت؟؟ (ا و گوشت آبه     بشور
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ورد يا نه و سردرد يا درد اندامي ديگر هست يا نه،            آد م يا نه و تب مي     رد شك يگ شكم او نرم است يا سخت و باد مي        
حال شيردهنده بر صالح باشد و حال كودك نيز              تا ندو هرجه پديد آيد مقاومت كند به چيزهايي كه واجب ك             

ي هست يا نه، اگر     وب امتحان بايد كردن تا شير معتدل هست به رنگ، به قوام و بوي و به طعم خوش و خوش                      
ت سطبر باشد ترطيب سازي، و اگر تنك باشد آب كمتر خورند و معده و كبد را تيمار داري، و اگر زرد باشد يا                          سخ

كني، و اگر كبود باشد و رغازبوي به گرم كردن ياري كني، و تا آنگاه كه دندان برنيارند آنها را به                       بآن  ر  گنده، تدبي 
اهاي او قوي نگردد بجاي نماني تا راه رود و قِماط كِورا ببندند               ي تر بسيار ندهي، و تا پ       اه غذا اندر نياري و ميوه    

يش راست آيد و جهد آن كنند تا سر او          اه  نيفتد تا شكل اندام    اد ت رنراست كنند و به كنار اندر راست دارند و نگاه دا          
چيزها كه گفتم، و باز     گرد آيد و پهن نيايد يا مسفط يا دور يا بيل، و به چهار ماه پيشين هيچ تغافل نكنند به اين                        

آن را ببايد     }779{ه   نگاه دارد و آنچ    اه چهار سال نيك تيمار دارند و تا تمامي هفت سال، مادر آن را از همه آسيب               
آموختن، بياموزد اندك اندك، و چون خواهد كه قوي آيد به هفت سالگي رسد ورزش فرمايدش كردن و پيش از                       

نرم و به آخر درشت و اين را استرداد خوانند، و حد ورزش، چندان باشد كه                  ورزش اندامهاي آن را بمالند به اول،         
زش كردن، و ورزش به ناشتا نيكو باشد اما بعد از صرف غذا               رد و انمانده خواهد گشتن، چون اينجا رسد بجاي م        

 . ر بوداك نيكو نَبود و زيان
و )  تيزاندازي با كمان  ( كمان كشيدن     ي و باز  ور از همة حركات، ورزش كشتي، به باشد و باز پياده              و 

گشتن، چون كنده جستن      قويو   نهادند به اين باب اندر از بهر سودمندي            اه سواركاري، و انسان ها پيشين بازي     
تا كدام پيش گذرد و     )  مسابقه دو (و سكندر زدن و مام خشت باختن و دستارك باختن؟؟ و دويدن ياربايار              )  پرش؟؟(

اني خوانده است و اين آن باشد كه برود از پيش            دي م يار بازي بياورده است، يكي را ورزش      از اينگونه جالينوس، بس   
 تا آنگاه رت ين نيز اندكنچ  رود و هم   رت همان جاي رفته باشد و باز ديگر بار اندك           تا يدروي خويشتن و باز از پس بازآ      

، و يكي را حق ماليدن خوانند و اين آن           كه پيش ره نماند و به ميانه ميدان بماند، و اسبان را ورزش همين كنند                
بغلهاي دست يكديگر بگيرند و     و  باشد كه دستها گاه پشت برزنند و گاه بر سينه، و يكي آن باشد كه دو تن بيايند                    

 . گاه اين آن را به پشت برگيرد و گاه آن اين را، اينك انواع ورزش چنين بودو }780{يك به ديگر اندر افكنند 
 ورزش اصحا را باشد نه مرضي       هك د كردن قسم ديگر كه آن را التقدم بالحفظ خوانند، و بدان           نون بايد يا  كا 

 .ندام ورزش روا نبود ولكن اگر برابر آن اندام به پاي درست ورزش كني روا بوداان بدرا، و ه راندامي كه بيمار باشد 
 جماع حذر كنند و از حركات سمج        نون به درمان ابستنان مشغول گردم گويم درمان آنها آن باشد كه از            كا 

حذر كنند و از غذاهاي نامعتدل، و هر يك ماهي از ماههاي پيشين اندكي سكنجبين و آب گرم و گُلَنگَبين بكار                        
 دايم  ار دارند، و به ماههاي اول و به ماههاي آخر از مسهل و فصد حذر كنند، و چون وقت زادن آيد شكم وي                          

خورند و لعاب اسبغول و لعاب تخم كتان به زهدان او فرو ريزند، و اين به باب                    بمالند به روغن و غذاهاي چرب        
 .ما عسرالوالده ياد كرده

به اول كتاب عالمات امتال و عالمات غلبه          .   التقدم بالحفظ خوانند   اري اكنون ياد كنم آن باب كه و         و 
را، و اگر امتال از خون باشد فصد بايد          اَخالط گفته است، چون آن عالمات پديد آيد استفراغ بايد كردن آن خلط                

اندر يافتن و      را آن فصلي از فصول سال نگاه بايد كردن كه انسان ها را چه بيماري همي بيشتر آيد و                  ره كردن، و به  
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 موافق آن فصل باشد تا آن بيماريها كه بدان فصل باشد             هك يمار ببايد دانست چنان   ب  }781{نخست فصول سال    
ار هوا نگاه بايد داشتن تا آن بيماريها كه سبب او هوا باشد تو بداني و اندريابي به درمان تا ترا                        وي را نيايد، و بك    

دن، چنان كه اگر كسي را شقيقه دارد يا سردرد بداني كه به انتشار باز                يترسد  سالمت بود، و عالماتي كه از او بباي       
و آن رگ ها كه به جاي صدغ بودبه ياهنج و به            گردد يا به چشم آب فرود آيد چون اين حال دايم گردد به شتاب                

مات  عال ينصبر، و چون اختالج از يك سوي روي دايم گردد لقوه آورد چون ا                لا يارها بزرگ مشغول شو و نقيع      
 .ديدي زود درمان لقوه كن و اسهالي كن قوي و قي كن قوي و به باب لقوه مشغول گرد

 اه اه، خدر و خيره شدن اندام      وخ شد از باب تشنج ياري    ن اختالج همه تن دايم شود عالمات تشنج با         وچ 
 و رنگ   تعادز  عالمت فالج باشد اندر باب و به درمان فالج مشغول گرد، سرخي روي چون دايم گردد بيرون ا                     

طبيعي و سرخي چشم ها و رگ ها پديد آمدن اندر چشم و سردرد دايم و آب دويدن از چشم بسيار و از روشنايي                          
  و به سركه و روغن گل و گالب بر سر             زغمرسام باشد به شتاب به فصد و اسهال و تقويت             گريختن عالمت س 

 سدر، و دوار چون بسيار گردد از عالمات         وجه  سككردن و از باب سرسام ياري خواه، كابوس چون دايم گردد يعني             
گمان گشتن و از     بي كه آن واجب كند و بد        بس صرع باشد به شتاب و درمان صرع كن، دايم غمناك بودن بي               

ي و  وم}782{خويشتن نااميد گشتن از عالمت ماليخوليا بود، چون كسي پيش چشم خويش خياالت بيند چون                   
تاب و درمان او بكن تا آب فرو نيايد، دايم زكام و نزله آمدن از او                 شمگس و پشه عالمات آب فرود آمدن باشد به          

خشخاش و ماليدن سر بر كوهاي درشت و طلي سبندان            بيم سل و تنگي نفس باشد اندر بايد يافتن به شراب               
برنهادن به سر و داغ كردن بر درزهاي سر، خوي بسيار آمدن دليل بري باشد فصد بايد كردن و غذا اندكي بايد                          

خفقان   زاخوردن، اگر خوي گنده باشد زود فصد كن كه تب نزديك آمده باشد و سكنجبين بكار دارند و اسهال،                       
م و سرد، از امتال مفرط بترسند از بهر مرگ مفاجا و سكته، و خون برآمدن از گلو زود فصد بايد                      مشغول شدن از گر   

امتال دليل سكتة بلغَمي باشد به        ماتالكردن و بسيار خون برگرفتن، تيرگي حواس و ضعيفي حركات ارادي با ع              
ه و  اگ تمدد به راستاي تهي    شتاب به درمان سكته مشغول شو از مسهل و غرغره، گراني اندر پهلوي راست و                     

خلف دليل بيماري كبد باشد زود به درمان او مشغول بايد شدن، آماس روي و آماس پلكهاي چشم دليل                      لا ضلوع
 راز و غايط سفيد گردد دليل يرقان باشد به درمان او مشغول بايد                هن ب چواستسقا باشد به دو مشغول بايد بودن،         
را،    تب }783{ غذا بود، گندگي بول دليل عفونت اَخالط باشد اندرياب              شدن، گندگي به راز دليل ناگواريدن         

و   انيگرشكستن اندامها و  غذا نا آرزو كردن دليل تب بود، منش گشتن و بادها اندر شكم افتادن دليل قولنج بود،                       
باشد كه بيش   درد و تمدد به زير پشت برابر كليه دليل بيماري كليه باشد خاصه چون بول از عادت طبيعي بيرون                      

آيد يا كم، به راز سوزان كه مقعد از وي بسوزد دليل باشد بر سحج، سوختن احليل به وقت بول دليل باشد بر قروح                        
آنجا و آن آالت بول، خارش بن و مقعد دليل باسور باشد مگر كه از كرم هاي خرد بود، بسيار دمل آمدن دليل                            

نفس دليل جذام باشد به     لا ند، تپشهاي روي و آواز گرفتن و ضيق       خراجي عشيم بود، بهق سفيد بترسند تا بيش نگرد        
خاصه چون سفيدي چشم تييره بود، چون حال تن از عادت خويش بگردد كه  غذا آرزو نيايد يا بيشتر آيد از مقدار                        

  سست گردد يا فراموشت كار      اه آشفته آيد يا مضطرب يا خون باسور آمدي اكنون نيايد يا اندام               واب خ خويش يا 
ه گردد يا جماع بسيار آرزو كند يا نكند، چون از اين چيزها چيزي پديد آمد                  زم گردد يا خيره گردد يا مزه دهان بي        

 كه آن را نوبه باشد چون صرع يا            دداري  ببايد نگاه كردنن و اندريافتن و اِالّ بيماري عظيم آرد، و اگر بيمار                 
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 آيد، و بسنده كنم     رت يافته شود تا اين نوبت نيايد و اگر بيايد اندك         مفاصل يا قولنج بايد تا پيش از نوبت اندر          لا اوجاع
 .انده است از عالمات بول ياد كنمم }784{از اين باب و بقيتي 
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 }784{البول  يف : 185باب 
بول .  ل ياد كرده ام اندر باب حميات آن مقدار كه درخور باشد بدان جاي و باقي مانده است اينجا بگويم                   وب 
ه رنگ شراب ميويزي باشد يا به رنگ نخودآب اين از ابوال آبستنان باشد يا مستسقيان يا بول اصحاب                     تيره كه ب  

كه به نيراب را ماند يا به فقاع و سفيد باشد             ولي ب . اندر شكم آماسي باشد گرم مزمن      ار دق يا بول آن كسي كه وي      
ه باشد يا ريش كليه يا ريش قضيب، آن بول           ريش مثان  ار دليل باشد كه به اين آب ريم آميخته است و خداوند وي            

ه ماند كه گوشت تازه كشته شسته بوند دليل ضعيفي كبد بود، يا خوني ككه با بول آمده بود، بول                      بآ كه به گوشت  
دليل باشد بر رگي از رگ ها كه بگسسته بود، ريگ كه اندر بول پديد آيد و گاه بول تيره آيد                          خونه  كه به خاص  

روشن چو آب و بر پهناگاه درد باشد دليل سنگ باشد اندر كليه، چون با بول ريگي آيد سفيد و                     چون جغرات و گاه     
چون جامه بجنباني پاره پاره گردد و سخت روشن گردد دليل سنگ مثانه بود، بول مانندة بول خر دليل سرسام                        

اسيده، هر بولي كه تيره باشد و       باشد و سردرد، چون تب برود و آب رنگين بماند دليل باشد كه كبد گرم است يا آم                  
785{بد رنگ باشد و گنده دليل آماسي باشد به شكم اندر اگر به شود و اِالّ مخاطره بود، آن بول كه به روغن ماند                

 دق باشد و اگر اين باال باشد و بسيار باشد دليل گداختن پيه كليه بود، بول                   لبول چون روغني باشد دلي     باال    يا }
ب تُند دليل آن باشد كه همه حرارت به سر برآمده است و دليل اختالط عقل باشد و چون بسيار                    سفيد چون آب با ت    

، بول سفيد و    د شو اربماند دليل مرگ بود، چون ناقه را بول به حال صحت باز نيايد دليل آن باشد كه ديگر بار بيم                     
ره طق ذرد، آن بولي كه به دو قطره       سطبر چون اندكي باشد دليل فالج و سكته باشد و چون بسيار شود بيماري بگ                

خون فسرده باشد به تبهاي تُند دليل هالك بود، بول كه به دوغ ماند به تبهاي تُند اندر دليل مرگ باشد و اگر كم                         
 . نگردد از آن حال دليل آن باشد كه بيماري دراز بماندوند ماشود باز دليل دق بود، بول كه بر يك حال ب

 بول آيد يكي را رسوب خوانند و ياد كرديم، يا خلطي باشد خام بلغَمي كه با بول                    واع اين چيزها كه به    نا 
 بجنباني  ار فرود آيد چون بجنباني با بول برآميزد و بول را تيره كند و رسوب نكند، و سومي ريم باشد چون وي                        

شيند و به بوي گنده باشد و خام         ره ريم با بول برآميزد و بول را تيره كند و باز زود فرود آيد به بن جامه بن                     اپ هارپ
گنده نبود، و چهارم ريگ باشد و اين دوگونه باشد يكي ماننده ريگ مكي باشد كه زرگران دارند به رنگ سرخ باشد                      

 خاك و اين از مثانه آيد، يا جسمي آيد سفيد مانندة            گ رن بهن يا   وگ و اين از كليه باشد و ديگر سفيد باشد يا خاكستر          
ه آيد و باشد كه به درازي انگشتي باشد يا به دستي و دليل باشد كه به تن اندر اَخالط خام گرد                        موي و اين از كلي    

آمده است، يا با بول پاره پاره گوشت آيد و اين دليل باشد بر ريش كليه اگر با تب بود، باز اگر با تب باشد دليل آن                            
دليل آن باشد كه دق محكم شد، و باشد كه          ليل هالك بود، و اگر با دق باشد         د و   }786{باشد كه خون بسوخت     

با بول مانندة نرسك چيزي فرود آيد و اين دليل باشد به گرمي كبد بغايت، و باشد كه مانندة سبوس آيد و اين                           
د باشد دليل آن باشد كه بيمار هالك شود به          دردليل باشد بر گر مثانه و با درد باشد به وقت بول كردن و اگر بي                  

گي منكر باشد و عالمات نُضج نبود، و باشد كه ماننده گرسنه باشد يا ماننده سمد يا مانندة صفايح                   خاصه چون با رن   
 .و اين همه عالمات هالك بود، اكنون بگذريم از اين باب



 دانشكده بهداشت             دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي                                                     /  377
 

 
 

 }786{اجناس النبض و معرفتها  يف : 186باب 
د به حرارت غريزي كه با       انسان زنده باشد شرايين او جنبان باشد تا بدان حركت تن را همي گرم دار                 ات 

اول آفرينش آمده است با مني، و قلب حيوان معدن اين حرارت آمده است و سبب زندگاني حيوان اين حرارت                         
است، و قلب را و شرايين را از يك نسب باشد و يك زمان بود، حركت انقباض آن باشد كه قلب و شرايين فراز                            

حركت انبساط آن باشد كه قلب از ميانه سوي كرانه آيد و شرايين              آيند سوي ميانه قلب و سوي ميانه شرايين، و           
ز ميانه به كرانه آيند شبيه دستبند اين انسان ها كه خنده كنند گاه آن حلقه دستبند را فراخ گردانند                    ا  }787{همان  

 .گوست؟؟ زند انسان را هك  حلقه را تنگ گردانند و به ميانة دستبند آيند چندانه گا وو به كرانة دستبند روند
چون اين  .  اين جسم را كه متحرك است سه بعد باشد يكي طول و يكي عرض و سه ديگر سومي                       و 

د جسم متحرك بر ساعد دست درازتر پديد آيد از مقدار عادت طويل خوانند و چون از مقدار عادت پهناورتر پديد آي                     
 اگر به هر سه بعد بيش از مقدار عادت پديد آيد             خوانند و اگر از مقدار عادت بلندتر پديد آيد شاهق خوانند و            ضعري

زير انگشتان اين را عظيم خوانند، و اگر اين جسم متحرك به درازاي ساعد كمتر از آن عادت پديد آيد قصير خوانند                 
 و اگر از پهنا كمتر از مقدار عادت پديد آيد ضيق خوانند و اگر از باال كمتر از مقدار عادت پديد آيد منخفض خوانند                        

و چون به هر سه بعد كمتر از مقدار عادت پديد آيد صغير خوانند، و اگر اين حال به مقدار عادت آيد و معتدل آيد به                          
ض و الضيق، و    يعرلا طويل والقصير، و اگر معتدل آيد به پهناي تن گويند معتدل بين            لا درازاي تن گويند معتدل بين    
شاهق و المنخفض، و اگر به هر سه بعد معتدل آيد به مقدار    لا بينند معتدل   ي گو }788{اگر معتدل آيد به باالي تن       

ه زير اين جنس بيست و هفت نوع        ب  و مقدار االنبساط،    نم  اخوذملاعادت گويند نبض معتدل و اين جنس را گويند          
فايده تن عظيم و معتدل و صغير، فاما آن ديگر نوع به دانستن او بسيار                نسباشد و ترا بدان حاجت نيست مگر به دا        

 . نيست
اگر اين محرك كه اين جسم از او متحرك آمد يعني طبيعت بشتابد به تمام كردن انبساط اين را سريع                       و 

عتدل باشد اين را    مار  قدنگ تمام كند انبساط را اين را بطي خوانند و اگر اين شتافتن به م              رد خوانند و اگر نشتابد و به     
 كيفيه  نم  اخوذملادار زمان الحركه گويند و نيز         قمن م  اخوذملانس را   سريع و البطي خوانند و اين ج        لا نيب معتدل

الحركه گويند، و به زير اين جنس هم بيست و هفت نوع بود، و ترا بسند باشد كه بداني كه سريع كدام باشد و                            
 .بطي كدام و معتدل بينهما كدام

انبساط پديدتر باشد از انقباض، ما      يم به انقباض همان آيد ولكن از بهر آن كه            وگ انبساط مي   به هرچه   و 
اين صفت انبساط را داشتيم، و جالينوس گفته است كه انقباش محسوس باشد از وي، و جزوي محسوس نبود، و                      

انبساط ضد حركت     ركت ح تو چنين دان كه اول انقباض محسوس باشد و بدان ديگر مناظرها ترا فايده نيست، و                 
 و  }789{اط از يانة قلب باشد و شرايين به سوي كرانة قلب و كرانه شرايين،               انقباض باشد از قبل آنكه حركت انبس      

ين را الحركه من داخل الي خارج خوانند، و باز حركت انقباض از كرانة قلب و كرانه شرايين باشد سوي ميانه قلب                       ا
ون باشد يكي ميان    لي داخل گويند، پِي ميان اين دو حركت دو سك          ارج  خاو ميانة شرايين، و اين را الحركه من          

خارج خوانند، و ديگر ميان حركت انقباض و ميان حركت          لا حركت انبساط و ميان حركت انقباض، و اين را السكون         
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ن شدداخل خوانند، و نبايد تا ترا مشكل گردد اين صفت، و سكون داخل از پس تمام                     لا انبساط، واين را السكون   
يان تمام شدنانبساط باشد و ابتداي انقباض، و ميان متقدمان اختالف           قباض باشد و ابتدا انبساط، و سكون خارج م        نا

بوده است كه اين سكون داخل محسوس باشد يا نه، بعضي گفتند محسوس نبود و بعضي گفتند محسوس بود،                       
ولكن تمام محسوس نبود، زيرا كه زمان آخر انقباض و زمان اول انبساط اين سكون يك بار كه آميخته باشد به                        

كنون اين زمان اگر بسيار باشد آن را متفاوت خوانند و اگر اندكي باشد آن را                   ا  وال، اين قول حق است،       يك ح 
سكون لا مقدارنم  اخوذملامتفاوت و المتواتر خوانند و اين جنس را         لا متواتر خوانند و اگر معتدل باشد آن را معتدل بين         

ار نيايد مگر آنكه بداني كه متواتر كدام باشد و متفاوت             جنس بيست و هفت نوع بود، ترا بك         ن اي يرخوانند، و به ز   
ان كه حركت انبساط كدام باشد و        نچ داخل كدام باشد و سكون الخارج كدام، هم         لا كدام و معتدل كدام و سكون      

 آخر حركت   هك اند ب و  }790{حركت انقباض كدام و اول حركت انقباض كدام باشد و آخر حركت انقباض كدام،                 
 پديد باشد و اول حركت انقباض استادان را پديد باشد و اين سكون الخارج تمام پديد آيد، باز آخر                         انبساط تمام 

داخل پديد نيايد زمان او     لا حركت انقباض به حس پديد نبود و اول حركت انبساط به حس پديد نبود و آن سكون                  
 .محض و دانستن اين با فايدة بسيار نيست

 اگر انگشت بر رگ     هك كت انبساط و حركت انقباض به نيرو جهد چنان         ن اين شرايين به وقت حر      وچ  و 
بفشاري رگ از حركت باز ناايستد و به زير انگشتان بگذرد اين را قوي خوانند، و اگر چنان باشد كه اگر اندكي                           

ال معتدل  انه باشد اندرين دو ح    يه م كانگشت به رگ بازآيد از حركت بايستد اين را ضعيف خوانند، و اگر چنان باشد                
ضعيف و القوي خوانند، و به زير اين جنس بيست و هفت نوع باشد و ترا آن مقدار بس باشد كه بداني كه                            لا بين

 .قوي كدام باشد و ضعيف كدام و معتدل بينهما كدام
 و  ،يندگواين شرايين كه همي حركت كنند اگر به زير انگشت صلب آيند چون زه كمان آن را صلب                        و 

د چون رودكاني گوسفند كه به دو باد اندر دميده باشد آن را لين خوانند،  اگر اين حال ميانه باشد آن را                        اگر نرم آين  
معتدل خوانند، و به زير اين جنس نيز بيست و هفت نوع باشد و ترا آن بس باشد كه لين بداني و صلب و معتدل                           

 .ميان هر دو
 خون و باد به زير انگشت        از }791{ بوند اين شرايين     ، چون پر  د با همبه ميان شرايين هم خون باشد و          و 

چنان نمايد چون مشكي پر همي لمس كني و آن را ممتلي خوانند، و چون به زير انگشت چنان نمايد چون خيكي                       
ند، و  انخاوي و الممتلي خو   لا تهي يا رودكاني خالي كه لمس كني آن را خاوي خوانند، و اگر ميانه باشد معتدل بين                  

 .اين جنس نيز بيست و هفت نوع باشد و ترا بس باشد كه ممتلي و خاوي و معتدل بينهما بدانيبه زير 
نبساط و ديگر   الا  مقدار نم  اخوذملايكي  :  كنون تا اينجا شش جنس از اجناس نبض ياد كرده آمد              و ا  

ه العروق و لينه و     مقدار صالب ن  موذ  اخملا مقدار السكون و چهار       نم  اخوذملا كيفيه الحركه و سومي       نم  اخوذملا
 . كيفيه القوه المحركه للشراييننم اخوذملاعروق و ششم لا ويفاتجت  مقدار ما فينم اخوذملاپنجم 

قرعات گذشته را گويند مستوي مطلق، و اگر          نآنون چون اين هر شش جنس به هر قرعتي ماننده آيد            كا 
ويند مستوي است به فالن جنس و به فالن          گذشته را گ    عاتقربه بعضي از اين اجناس راست آيد و ماننده آن             

جنس و مختلف است به فالن جنس و به فالن جنس، و قرعه هر چهار زمان را خوانند يعني زمان حركت انبساط                       
و زمان حركت انقباض و زمان سكون خارج و زمان سكون داخل، اين هر چهار را به يك جاي جمع كنند و قرعه                         
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 استواالنبض و مقاديره    نم ط تا انبساط ديگر قرعه خوانند، و اين جنس را الماخوذ             خوانند، و به جمله از آن انبسا       
 ترا  و  }792{ بال نهايه باز گردد ار نيك تاما كني از بهر كثرت و قلت،               هك خوانند، و به زير او بسيار انواع آيد چندان        

 اگر همي خالف كند به كدام جنس        نامستوي، و   اين كار بكار نيايد مگر آنكه اين مقدار بداني كه مستوي است يا             
همي خالف كند و اين اختالف يا به قرعات بسيار خالف افتد يا به يك قرعه، و اين كه به قرعات بسيار خالف                          
كند منتظم باشد يا غير منتظم يا منتظم بدور، و اين كه به يك رعه خالف كند همي يا به حركت اجزا رگ خالف                         

ختالف خوانند، و من اكنون انواع اين جنس ياد كنم به            الا  را الماخوذ من كيفيه      و اين جنس    زا،اجكند يا به وضع     
 .مقدار طاقت تو

ر اين اختالف به همه اجناس كند گويند مختلف است مطلق، و اگر به جنسي خالف كند و به جنسي                      گا 
ن جنس، و اين    ست به فال  اوي  ستنه گويند مختلف است به فالن جنس و غير مختلف است به فالن جنس يا م                 

اختالف كه به هر قرعتي خالف كند گويند مختلف است به همه قرعات، و اگر به قرعتي خالف كند از قرعات و                        
ان خالف كند گويند مختلف منتظم مثال به يك قرعه خالف كند و باز چند قرعه راست آيد و                   نچ هر باري بدان هم   

 دهم خالف كرده باشد اين بار همه به دهم خالف كند و              آن بار به    اگرد  باز چون به همان قرعه رسيد خالف كن        
اگر آن بار به ششم خالف كرده باشد اين بار هم به ششم خالف كند و اگر بار به چهارم اين بار به چهارم، باز اگر                           

ز اين نظم نگاه دارد ولكن يك بار به چهارم خالف كند و ديگر بار به پنجم يا به ششم يا به هفتم يا به قرعتي ا                            
قرعات و باز بار ديگر سه ديگر به قرعتي ديگر خالف كند ولكن هر باري اين همين خالف نگاه دارد چون سه بار                        

د و به چهارم خالف كند و ديگر بار         آغازر يا بيشتر اين خالفها كرد باز ديگر بار از سر باز             متك  }793{يا چهار بار يا     
 آن بار نخستين خالف كرده باشد و باز         هك قرعات خالف كند چنان   عتي از   ره ق  ب به پنجم يا به ششم يا به هفتم يا        

و .  ه دارد، اين را منتظم به دور خوانند         نگا بار سه ديگر به قرعتي ديگر از همان قرعات به عينه خالف كند و دور                
باز  آيد   معظير   به جنس مقدار انبساط خالف كند كه چند با         هك باشد كه هر باري خالف كند به همان جنس چنان          

حركه خالف كند كه چند بار سريع آيد باز يك بار بطي آيد، يا به جنس مقدار                 لا يك بار صغير آيد، يا به جنس كيفيه       
سكون خالف كند كه چند بار متواتر آيد يا معتدل باز يك بار متفاوت آيد، يا به جنس مقدار قوت خالف كند كه                          

خالف كند يا به جنس امتال، ولكن اين محسوس نبود ترا مگر            بت  الس ص  جن هبچند بار قوي آيد باز ضعيف آيد، يا         
به يك قرعه باشد اين خالف چنان كه ياد كنم، و باشد كه يك بار به اين جنس خالف كند و يك بار به جنس                            
ديگر و اين بهتر بود، و منتظم به از نامنتشم، و منتظم به دور به از نه بدور، و اگر هر باري به همان جنس خالف                            

 .د به باشد از آنكه گاه به اين جنس خالف كند و گاه به جنسي ديگركن
فاري نبضي باشد كه خالف كند به جنس مقدار انبساط چنان كه نبضي بيايد عظيم، باز از پس                     لا ذنب  و 

و وي نبضي بيايد به عظم كمتر از آن نبض اول، باز نبضي سه ديگر بيايد نيز به عظم كمتر از آن نبض ديگرم،                           
 همي آيند صغيرتر و صغيرتر تا به جايي برسد كه پيش صغيرتر نبود و بياستد بدان صغر و پيش                      اه ين نبض نچ هم

دق، يا نيز بگذرد از اين      لا وانند يعني نبض اصحاب   خ  }794{صغيرتر نه گردد و بر همان بماند، و اين را دنب ثابت              
پديد آيد، اگر منقضي گردد و بدان بر هالك شود             بارر  حال و چنان شود كه دير برآيد و نبض پديد نبود باز ديگ              

گويند منقضي، و اگر باز ديگر بار نبض پديد آيد اين را راجع خوانند، و اين كه راجع باشد آن چنان باشد كه بار                             
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  گردد تا باز بدان جاي برسد يا كمتر يا          رت  گردد و بار چهارم هم عظيم      رت  گردد و بار سه ديگر عظيم      رت ديگر عظيم 
كه به تدريج برآيدي و اين      نآ  و بگذرد از مقدار نبض اول، و باشد كه چون بازگردد به عظم اول باز گردد بي                   رتيشب

نيز يا همان مقدار عظم نبض اول باز گردد يا افزون يا كم، و باشد كه پيش از آنكه منقضي گردد باز گردد يكي را                          
يگر را ذنب راجع، و اين ذنب سه گونه باشد يكي           دسه  و  ذنب ثابت خوانند يعني اقطيقوس و ديگر را ذنب منقضي           

 .را ذنب زايد خوانند و ديگر زا ذنب مستوي و سه ديگر را ذنب ناقص
 بعضي از اجزاي    هك ا آن اختالف كه به يك قرعه بود، اين اختالف به اجزاي حركت رگ باشد چنان                 فام 

 باشد و بعضي بطي، و اگر اين اختالف بدو           يع سر سريع و البطي يا بعضي    لا رگ سريعتر باشد و بعضي معتدل بين       
 باشد ماننده سكون يا رجعتي از حركت اجزاي         يا انگشت يابد اين كس كه همي رگ بيند و ميان حركت رگ وقفه            

سريع و البطي، و    لا يكي آنكه اول حركت سريع و آخر حركت معتدل بين          :  رگ نبود باز اين اختالف شش نوع بود        
خر حركت بطي، و سه ديگر آنكه اول حركت معتدل باشد ميان سريع و بطي و                آ سريع باشد و     ديگر آنكه اول حرت   

حركت معتدل باشد ميان سريع و بطي و آخر حركت بطي بود، و              اول   }795{  آخر حركت سريع بود، و چهارم آنكه      
  حركت بطي باشد و    پنجم آنكه اول حركت بطي باشد و آخر حركت معتدل ميان سريع و بطي، و ششم آنكه اول                   

ركت سريع بود، و اگر وقفه باشد يا رجعت باشد نه نوع شود از قبل آنكه سريع و سريع بيفزايد و بطي و بطي                         حخر  آ
 .دل بيفزايد تا نوه نوع تمام شود و آخر ازدواج اثنتين بودتعمبيفزايد و معتدل و 

ه يا به   بيا  ر  به وسطي يا سبابه و خنص      كه اين اختالف به انگشتان بينندة رگ به سبابه يابد و               باشد   و 
وسطي يا به سبابه و خنصر يا به سبابه و بنصر يا به وسطي و خنصر يا به وسطي و بنصر، و ترا به دانستن اين                               
بسيار فايده باشد به وقت ديدن رگ، باز اگر اين اختالف به سه انگشت يابد و ميان حركت وقفها يا رجعتي نبود                         

 :ين صفتدوازده نوع آيد بر ا
 عريع   معتدل  سيرس ع   معتدل  بطيسري ع   بطي  سريعسري ع   بطي  معتدلسري
 دل  سريع  معتدلتعم دل  سريع  بطيمعت دل  بطي  سريعمعت دل  بطي  معتدلمعت

    معتدل  بطييطب    معتدل  سريعبطي    سريع  بطيبطي    سريع  معتدلبطي
 : رجعتي، بيست و هفت نوع گردد از آنكه انواع بيفزايدز اگر ميان حركت وقفئي باشد يا اب 

 يع  سريعرس  ع يرس دل  معتدل  معتدلمعت ي  بطيطب   بطي ع  سريع  معتدلسري
 ع  معتدل   سريع  يرس يع  معتدلرس  ع سري ي  بطيطب  ع سري يع  سريعرس   بطي
 تدل  معتدلعم ي   طب ي  معتدلطب    بطي ي  سريعطب    بطي دل  معتدل  بطيمعت
 دل  معتدل  سريعتعم دل  بطي  بطيمعت دل  سريع  سريعمعت 

 : ين پانزده نوع چون با آن دوازده نوع پيشين جمع كني بيست و هفت نوع گردد بر اين مثالا }796{ 
 ع  سريع  سريعيرس ع   سريع  معتدل سري ع   سريع  بطيسري ع   معتدل  سريعسري
 ع  معتدل  معتدليرس ع   معتدل  بطيسري ع   بطي  سريعسري ع   بطي  معتدلسري
     بطييطبع  يرس دل  معتدل  سريعمعت دل  سريع  معتدلمعت دل  سريع  بطيمعت
 دل  معتدل  سريعتعم دل  معتدل  معتدلتعم دل  معتدل  بطيتعم دل  بطي  سريعتعم
   بطي  معتدلدلتعم دل  بطي  بطيتعم    سريع  سريعيطب    سريع  معتدليطب
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    سريع  بطييطب    معتدل  سريعيطب     معتدل  معتدليطب    معتدل  بطييطب
     بطي  سريعيطب     بطي  معتدليطب    بطي  بطييطب 

اين تكرار بدان بايست تا رسم ازدواج بداني و هر كجا بيست و هفت نوع آيد بر اين قياس بداني و اين                         و 
ي و ميان حركت وقفئي يا رجعتي نبود هجده نوع پديد آيد            باير اين اختالف به چهار انگشت       غايت ثالثي بود، باز اگ    

 :بر اين مثال
 تدلعم  ع   معتدل  سريعيرس تدلعم    ع    سريع   بطي يرس   بطيع   معتدل  سريعيرس
 يطب   يعرس   ع   بطي يرس تدلعم    يطب  ع   معتدل يرس يطب  دل  معتع   بطي  يرس
 يعرس دل  معتدل  سريع تعم يعرس  دل   معتدل   بطي تعم   بطيدل  معتدل  سريع تعم
 طي  بدل   معتدل  بطي تعم يعرس  بطي    دل  سريع  تعم يطب   ع  سريدل  بطي  تعم
 يعرس بطي  ع    سري  يطب يعرس    يطب       معتدليطب تدلعم   بطي       سريع يطب
 تدلعم  يطب     معتدل يطب يعرس   دل   معت   سريع  يطب تدلعم   ع سري   معتدل  يطب

نك انواع آن اختالف كه به حركت اجزاي رگ باشد كه به يك قرعه باشد به اين گونه باشد كه ترا ياد                       يا 
از اگر ميان حركت وقفئي يا رجعتي باشد         ب  }797{.  كردم چون متصل باشد و ميان حركت وقفئي يا رجعتي نبود           

 اگر اختالف به دو انگشت پديد آيد انواع          هك  نوع هشتاد و يك نوع گردد سه بار بيست و هفت، چنان              اين هجده 
متصل شش نوع باشد و چون منفصل گشت به وقفه يا رجعتي نوه شود، باز چون اختالف به سه انگشت پديد آيد                        

 رجعتي نبود، باز چون منفصل      ر بيفزايد و دوازده نوع شود چون متصل باشد و ميان حركت وقفئي يا              يگشش نوع د  
شود به وقفئي يا رجعتي از رگ، چنان كه ترا چنان پديد آيد كه رگ از اين حركت همي بازگردد بار ديگر حركت                         

ع شود سه بار نوه كه تمامي       وت ن هف كسي راه رود يك گام باز گردد بار ديگر راه رود، بيست و                هك همي آرد چنان  
 ياد كردم بر همين قياس، چون اختالف به چهار انگشت يافته شود             هك  باشد چنان  اين انوع ثنايي بيست و هفت نوع      

شش نوع ديگر بيفزايد و هجده نوع شود چون متصل شود، باز چون منفصل شود هشتاد و يك نوع شود، سه بار                         
فت از او    بيست و هفت نوع بفزود تا هشتاد و يك نوع گشت، بيست و ه              ز با  و بيست و هفت، كه تمامي ثالثي بود،      

سريع و بيست و هفت از او معتدل و بيست و هفت از او بطي، اين حركات اينك به اين گونه باشد و بايد تا اگر                              
ند نوع  چبه  ي  ، و ترا اين مقدار بسنده باشد كه بدان         ما فهم نكني به كتاب نبض باز گردي كه آنجا تمام ياد كرده             

كت اجزاي رگ ياد كردم بدان اجناس ديگر بر همين قياس آيد به             طلب بايد اين اختالفها، و اين اختالف كه به حر         
صغير و معتدل، و از مقدار قوت كه زير او قوي باشد و               و}798{عينه، يعني از مقدار انبساط كه زير او عظيم باشد           

ا، و از   العروق كه زير او ممتلي باشد و خاوي و معتدل بينهم              فاتويضعيف و معتدل بينهما، و از مقدار ما في تج           
مقدار سكون كه زير او متفاوت باشد و متواتر و معتدل بينهما، ولكن ترا دشوار باشد دانستن اين و من بدان ياد                          

 . ر باشي علم را، اينك غايت رباعي نيز به اين مقدار باشد كه ترا گفتماك كردم تا طلب
ال انبساط رگ ناهموار بود، به       ف به وضع اجزاي رگ بود، به اين گونه باشد كه ح             ختال ا باز اگر اين    و 

فاري يك نبض باشد    لا ، و ذنب  رت  و به جزوي ديگر لين     رت  آيد و به جزوي صغيرتر، يا به جزوي صلب         رت جزوي عظيم 
نبساط چون موي   ا باشد باز صغيرتر گردد چنداني كه آخر           رت  اول انبساط رگ از آخر عظيم       هك از اين جمله چنان   
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     ل انبساط و آخر             رت ل انبساط صغير باشد و باز عظيم      گردد ناپديد، و باشد كه اوگرددتا آخر عظيم آيد، و باشد كه او 
انبساط عظيم آيد و ميانه انبساط صغير، و باشد كه اول انبساط و آخر انبساط صغير آيد و ميانة انبساط عظيم و اين                        

ال بر يك پهلو باشد يا بر راست يا بر           ذنب منحني، و باشد كه به همين مث        ز يعني   را منحني خوانند يعني كه او ا       
د يعني ذنب مايل كه عظم نبض ميل دارد بر يك پهلو چنان نمايد كه نبض از يك پهلو                   نا چپ و آن را مايل خوانده     

 آمد و آخر     تريمعظ است، و باشد كه چنان نمايد كه به ميان انبساط وقفئي آمد يا رجعتي و اول انبساط                      رت عظيم
 اين را ذوقرعتين خوانده اند، و به زير اين          و  }799{  رت ا اول انبساط صغيرتر و آخر انبساط عظيم        انبساط صغيرتر، ي  

 ياد كردم به باب حركت اجزا، و غزالي نيز هم از اين جمله بود، و مطرقي يعني                        هك جنس نوه نوع باشد چنان     
 پنداري كه جزوي از اجزاي      هك ند چنان ن اختالف به تقدم و تاخر ك      يه ا كخايسكي نيز هم از اين جمله بود، و باشد          

رگ بيشتر همي آيد و جزوي سبستر، و نملي از اين جمله بود، و دودي نيز به اين جمله اندر آيد، ولكن از اين نملي                         
ين باشد  ل و   بتمركب باشد و باز ياد كنم،  و موجي نيز هم از اين جمله بود، باز اگر اين اختالف به جنس صال                         

 .و جزوي لين و منشاء وي از اين جمله باشد اكنون ياد كنم اين نبضها راجزوي صلب نمايد 
الي آن نبض باشد كه چنان نمايد كه از انبساط بزد دست را و باز ديگر بار بزد ولكن آن پيشين صغيرتر                      زغ 

 كوست زد   ه اول انبساط بيافتم و     ب ، و ذوقرعنتين نيز بر همين مثال باشد كه پنداري           رت باشد و آن سپسين عظيم    
 باشد از اين پسين بار، و هر دو يكي بوند غزالي و              رت دست را باز ديگر بار بزد دست را اِالّ آنكه آن پيشين بار قوي              

د، يكي از مقدار انبساط باشد غزالي نام كرده اند و ديگر از مقدار قوت باشد                      نا ذوقرعتين، و به دو نام خوانده       
 اين شمار باشد اِالّ آنكه از مقدار صالبت رگ بود، و باشد كه به سرعت باشد                  طرقي نيز از  م و   د،ذوقرعتين نام كردن  

اين اختالف چنان كه ياد كردم، و منحل نيز هم از اين شمار بود، و اين آن باشد كه بدان زمان كه حركت طمع                           
 كه سكون طمع    داري سكون بيني، و الواقع الي الوسط نيز هم از اين شمار باشد و اين آن باشد كه بدان زمان                       

اتر بود، و ثابت يعني نبض اصحاب الدق از اين شمار باشد            و مت }800{داري حركت بيني و اين اختالف متفاوت و         
فار ياد كردم يعني صغير باشد به غايت و دقيق باشد به غايت دقت و صلب                 لا نيز، و اين آن نبض باشد كه به ذنب         

تر و بدتر گردد تا آنگاه كه منقضي گردد، و موجي و اين آن                د ب نچوباشد بغايت صالبت و بر اين حال بر نماند           
 و جزوي ديگر صغيرتر باشد      رت  و شاهق  رت نبض باشد كه با پهنا باشد و نرم باشد به زير انگشت و جزوي از او عظيم                

يز بر اين    ن بض موج دريا باشد كه از وي آب گاه بلندتر آيد و گاه فروتر رود نواله نواله، اين ن                   هك  چنان رت و منخفض 
مثال باشد چون امواج كه يك سپس ديگر برآيد به زير انگشتان بر همين مثال باشد كه جزوي از رگ برآيد و بلند                        

دودي نيز بر همين مثال باشد ولكن عريض نبود و موجها او خردتر باشد و از                  .  شود و جزوي فرو رود به مغاكي،       
لند برآيد از قفاي گرم و باز آن بلندي مغاكي گردد           بم برود يكي    نخست موجي بوده باشد باز دودي گردد و چون گر         

 و  رت و باز ديگر بار بلندي گردد بر كردار موج ولكن ضعيف باشد و صغير، و باز موجي عريض باشد و امواج او عظيم                       
ر  ب شاري نيز د كه بدان ماند كه اندر ميان شريان گرمي هستي كه همي راه رود، و من                نا ، و دودي دان خوانده    رت قوي

 هك يد و جزوي منخفض چنان     نما و جزوي شاهق   رت  نمايد و جزوي صلب    رت ين مثال باشد كه جزوي از رگ نرم        مه
باز نملي همين نبض باشد از نخست باز نملي گردد، و            .  دندانهاي اره باشد ولكن قوي باشد و سخت ضعيف نبود          

تر و بدان ماند كه اين نبض كه         ا متو يتير باشد و بغا   غايت صغ    به }801{د كه اين نبض كه      نا بدان نملي خوانده  
نبض كودكان نوزاده باشد اِالّ آنكه اين نبض صلب باشد و كركب باشد اين نبض از تقدم و تاخر و صالبت و لين و                         
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باشد كه دودي باز ديگر بار موجي گردد و نبود كه هرگز نملي باز منشاري گرددي چه كشنده است اين نبض و                          
 مطربي رود اختيار كند و      هك رزد بر خويشتن چنان   لب عِش چنان باشد كه ترا چنان نمايد كه اين شريان مي           نبض مرتَ 

آن رود را بگيرد به انگشتان يك دست و به دست ديگر بكشد اين رود را و باز به يكي انگشت بزندش تا رود بلرزد                         
چد، يپ ا مي رنبض  ن  د اين نبض كه گويي كسي اي      و چنان نمايد به چشم كه مي به دو نيمه گردد و ملتوي بدان مان              

اينك تا به اين جاي هشت جنس ياد كردم و اگر خواهي صنف گوي به جاي                 .  و من ديگر بار اين نبضها ياد كنم       
 .اين جنس
 هر نبضي را چهار زمان باشد يكي را زمان حركت انبساط خوانند             هك اكنون من صنف نهم ياد كنم بدان        و 

داخل، و طبيب وزن كند     لا خارج و چهارم را زمان سكون     لا نون سك ماركت انقباض و سه ديگر را ز      و ديگر را زمان ح    
اين زمانها را با يكديگر و قياس كند زمان حركت با زمان حركت يا زمان سكون با زمان سكون يا زمان حركت با                        

  معأ ندبر آيد با زمان انبساط گوي     زمان سكون يعني زمان حركت انبساط با زمان حركت انقباض، اگر هر سه زمان برا              
است آيد و بدان دو راست نيايد از دو بيرون نبوده باشد كه يا زمان سكون خارج و                  ر  }802{معأ معأ، و اگر به يكي       

داخل راست نيامده باشد آنگه گويند معأ معأ غير معأ يا            لا زمان حركت انقباض راست آمده باشد و يا زمان سكون            
ساط با زمان سكون خارج راست نيايد و زمان سكون           بت ان ركمعأ و اين آنگه باشد كه زمان ح        گويند غير معأ معأ     

ن زمان سكون داخل با زمان انبساط راست آيد يا هر چهار زمان مخالف بوند با                  كلوخارج با زمان انقباض راست،      
 ايس است به اين گونه دارند كه      يكديگر، آنگه گويند غير معأ غير معأ غير معأ، و اين جنس را وزن خوانند يعني مق                 

نبض كودكان خالف نبض جوانان باشد  نبض جوانان خالف نبض كهالن باشد و نبض كهالن خالف نبض                    ويندگ
پيران بود، و هر نبضي را از اين نبضها نسبتي باشد كه گويند نبض كودكان و نبض جوانان و نبض كهالن و نبض                        

به نسبت نبض كودكان يابد و نبض جوانان به نسبت نبض جوانان و               پيران از قبل آن نسبت، اگر نبض كودكان          
نبض كهالن و نبض پيران به نسبت نبض پيران موزون باشد و وزن و حس الوزن گويند، و اگر نبض كودكان                          

وزن گويند و اگر از اين نبضها كه ياد         لا مانندة نبض جوانان يابد يا نبض جوانان مانندة نبض كودكان يابد هم ردي             
نبض كهالن يا نبض پيران مانندة نيابد به هيچ نبض از اين                 كان يا نبض جوانان يا     د كو }803{رديم نبض   ك

 . آنگاه گويند المجانب للوزن و غير موزون و ال وزن له، اينك يك جنس ديگر اين مقايس است باشد نيزاه نبض
 نكه كند كه اين جايگاه كه        جنس دهم آن باشد كه اين كس رگ بيمار همي بيند به بيماريهاي تُند                 و 

 يابد گويد بيماري سخت تُند بوده است و اگر نيابد گويد            رت  از آن جايها ديگر باشد اگر گرم       رت رمگوست   ا شريان زير 
اينك ده جنس از اجناس نبض ياد كردم و اين باب را تعرف اجناس نبض گويند و اكنون                   .  سخت تُند بغايت نيست   

 .ل گردمبه باب تعرف اسباب نبض مشغو

 }803{نبض لاب اسبول في تعرف اقلا

يكي را طبيعي گويند و آن اين باشد كه نبض             :   آن سببها كه نبض را بگردانند سه نوع بوند            هك اندب 
كودكان و جوانان و كهالن و پيران و زنان و مردان و نبض به زمان تابستان و زمستان و بهار و تيرماه، و ديگر را                           

ن و نبض   اگ ض كالنان و الغران و گرسنگان و سيرخوردگان و مانده كشته           نبامحدود چون   يعي گويند يعني ن   بط نه
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آن كس ها كه به گرمابه اندر آمده بوند و نبض غمگنان و شادمانان و آنچه به اين ماند، و سه ديگر را الخارج                             
 .طبيعه خوانند يعني نبض بيماران، و من اكنون يكايك را ياد كنملا عن

، و عظم نبض مردان و      ر ت  و متفاوت  رت  و بطي  رت نان في االكثر و قوي    ز آنِ   از باشد   رت يمض مردان عظ  بن 
قوت نبض مردان بسياري فزوني دارد بر نبض زنان، اما بطو نبض مردان بر نبض زنان بسيار فزوني ندارد، و باز                         

 قياس  هود ب  ش انست تا آسان  تفاوت نبض مردان و بر نبض زنان بسيار فزوني دارد و آن را يكي مقدمه ببايد د                    
قوه و استدعا الحاجه    لا نبض العظيم في گونه الي ثلثه اشيا الي       لا يحتاج:  كردن، و مقدمه اين است كه جالينوس گفت       

اليه و مطاوعه العروق له، گفتا نبض عظيم را به سه چيز حاجت باشد تا نبض عظيم آيد يكي به قوت و ديگر به                           
فضل قوت مردان بر قوت زنان ظاهر است، و چون مزاج               فرمان برداري رگ ها، و   حاجت استرواح و سه ديگر به        

گرم باشد به هواي خنك كه استرواح همي خواهيم حاجت پيش باشد و چون رگ ها نرم باشد تا فرمان كنند تمام                       
 آمد كه نبض اكنون به اين سببها كه ياد كردم يعني فضل قوت و مزاج گرم واجب       .  شدن انبساط را نبض عظيم آيد     

كثر از بهر آنكه شايد كه زني سخت قوي آيد و           الا  آيد از نبض زنان في     رت عظيم آرد نبض مردان به اين سبب عظيم       
گرم مزاج تا بدان سبب نبض او ماننده نبض مردان آيد و چون حاجت استرواح به عظم تمام كند به سرعت حاجت                       

اجت استرواح تمام نتواند كردن     حعظم  ه  ت نيايد، نيز باز اگر ب     تيايد و به اين سبب نبض بطي آيد و به تواتر حاج             
اكنون به سرعت حاجت آيدش و اگر به سرعت نيز تمام نتواند كردن به تواتر حاجت آيدش تا نبض عظيم گردد به                      

ه قياس نبض مردان، و سبب سردي       ب  }805{اين اسباب و سريع و متواتر، و نبض زنان صغير آيد و بطي و متواتر                
 حاجت آيدشان و به تواتر تا نبض صغير آيد و حاجت به سرعت و تواتر، تمام                  ت سرع بهاج آنها باشد و باشد كه       مز
 .كند

نبض كودكان صغير بغايت صغير باشد و بغايت سرعت و تواتر و سبب بسياري حاجت و ضعيفي قوت تا                     و 
لكن وآيد  م  ز نبض كودكان بزرگ شده عظي     از قبل ضعف را عظيم نيايد و از قبل حاجت سريع آيد و متواتر، و با                 

 .سخت قو نيايد، و نبض جوانان عظيم آيد به غايت و به سرعت و تواتر معتدل آيد
نبض مردان كهل سخت عظيم نيايد از قبل كمي حاجت به استرواح و سريع نيايد سخت و متواتر نيايد                      و 

يت تفاوت باشد و بغايت ضعف و بغايت صغير و           سخت متواتر چه معتدل آيد به سرعت و تواتر، و نبض پيران بغا              
 .بطي باشد بغايت، و سبب ضعيفي سردي مزاج باشد و كمي حاجت استرواح

نبض آن كسها كه مزاج آنها گرم باشد و آن مزاج صحي باشد و مرضي نبود عظيم باشد و سريع،  به                          و 
اين ن  د صغير باشد و بطي و متفاوت، و چو        تواتر معتدل باشد و قوي بود، و نبض آن كسها كه مزاج آنها سرد باش               

زاج صحي باشد قوي باشد نبض، و باشد كه به قوت با نبض آنكس راست باشد كه مزاج او گرم باشد و سبب او                          م
 بسياري حاجت اندر مزاج گرم عظم واجب كند هم           هك كمي حاجت باشد به استرواح از قبل برودت مزاج را چنان            

 نبض الغران، باز اگر گوشت      زا باشد   كند، و نبض مرمان فربه و گوشت اور صغيرتر        چنين برودت مزاج صغر واجب      
{بسيار نبود نبض سريع آيد و قوي، باز اگر فربهي بسيار باشد نبض صغير آيد و بطي و متفاوت و ضعيف، و نبض                         

ود، و نبض    افراد خشك مزاج، صلب باشد و باريك، اگر صحي باشد قوي باشد و اگر مرضي باشد ضعيف ب                    }806
 .حي باشد قوي و اگر مرضي باشد ضعيف خواهد بودصاگر و افراد تَر مزاج، نرم باشد و عريض، 

 به هيچ وقت از فصول سال بدان عظم و            هك ز نبض به ميانه بهارگاه عظيم باشد و قوي بغايت چنان            اب 
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، و سبب آن كه چون قوت ضعيف         بدان قوت نبوده بود، و به ميانه تابستان صغير باشد و سريع و متواتر و ضعيف                 
رعت و تواتر تمام كند، و نبض به ميانة تيرماه صغير باشد و به سرعت و تواتر                 س به   جتباشد نبض عظيم نيايد و حا     

كم از آن باشد كه به تابستان باشد از قبل كمي حاجت به استرواح، باز نبض به ميانة زمستان بغايت صغير باشد و                         
ت ولكن ضعيف نبود و سبب كمي حاجت به استرواح، باز به اول بهار به آخر تابستان و                     بغايت بطي و بغايت تفاو    
 .آخر تيرماه به اول زمستان

اينك نبض بگردد به اين اسباب و اين        .  نبض زنان آبستن عظيم باشد و سريع و متواتر ولكن قوي نبود             و 
 .را طبيعي گويند

ند يعني محدود نبوند نبض بگردانند به دو گونه باشد كه ترا             آن اسباب كه آن را ليست من الطبيعه گوي         باز 
حركت نبض را از اول عظم بيفزايد و سرعت را نيز بيفزايد و تواتر بيفزايد تا آنگاه كه مانده نگردد                       .  مبگوين  اكنو

چون مانده گردد نبض صغير گردد و ضعيف و سريع و متواتر و سبب ضعف قوت نبض عظيم نيايد و حاجت به                          
د  زو }807{رعت و تواتر تمام كند و حركت قوي باشد و تُند باشد و دراز آهنگ باشد اگر دراز آهنگ نبوده باشد                       س

به حال طبيعي باز آيد و اگر دراز آهنگ آمده باشد دير باز آيد به حال طبيعي، و به گرمابه اندر آمدن از اول نبض را                          
گرداند به آخر، باز از پس آنكه عظيم گرداند سرعت بيفزايد و               حركت صلب    هك عظيم گرداند باز نرم گرداند چنان      

به گرمابه دير بماند نبض صغير گردد و بطي و متفاوت و ضعيف، و باشد كه سرعت و تواتر                      چون ازتواتر بيفزايد، و ب   
ض را  به جاي باشد و عظم و قوت بكاهد چون سخت بسيار نبوده بود، و  غذا خوردن چون بسيار خورد از اول نب                         

ضعيف گرداند و صغير، باز چون به گواريدن گيرد نبض را عظم بيفزايد و قوت بيفزايد، باز چون نگوارد و شتاب كند                      
نبض مختلف گردد آن اختالف كه وي را منحل خوانند و ياد كردم ترا به باب تعرف اجناس النبض، باز شراب                          

قوي ولكن زود بنشيند و به حال طبيعي باز آيد، باز غذاهاي         مسكر به اول نبض را عظيم گرداند و سريع و متوالتر و             
گرم نبض را بگردانند به مقدار غذا كردن اگر بسيار غذا بوند و بغايت گرم بوند چون گوشت حيواني گرم مزاج نبض                      

نبض را عظم و تواتر و سرعت بيفزايد، باز اگر سرد باشد و كم غذا نبض را صغر و بطات و تفاوت بيفزايد، و خشم                           
ند و سريع و متواتر و مرتَعِش و غم           ابض را مختلف كرده    ن را شهوق بيفزايد و بلند گرداند و سريع و متواتر، و بيم            

  و نبض را ضعيف گرداند و گران و بطي و متفاوت و سبب ضعف قوت و كمي حاجت، و شادي نبض را قوي گرداند                      
مام كند، و نبض آنكس كه از خواب         ت  حاجت به عظم   پر و نرم ولكن سريع و متواتر نبود و سبب صحت قوت كه             

 .نك به اين گونه باشد كشتن نبضاي. بترسد مرتَعِش باشد و عظيم و متواتر }808{مفاجا بيدار گردد و 
ه حرارت نبض را عظيم گرداند و چون         كبدان.  لطبيعه ياد كنم   ان عا خارج  ه اكنون بر من آن ماند كه نبض       و 

ن به عظم از پسياري گرمي نبض را سريع گرداند، باز چون به سرعت تمام نشود متواتر                     حاجت تمام نتواند كرد   
گرداند و اين آنگه باشد كه قوت به جاي بود، باز چون قوت ضعيف گردد از تفاوت بيفزايد و از تواتر بكاهد باز چون                        

ن حاجت بسيار باشد آنگاه      اي بود، و چو    جر گردد نبض را صغر بيفزايد و عظم بكاهد و سرعت به               تنبض ضعيف 
و خشكي    بطي و متفاوت، و تري نبض را ليكن گرداند و عريض،           و  رداند   گ مختلف شود، و سردي نبض را صغير       

نبض را صلب گرداند و ضيق، و نبض طويل يا از گرمي باشد يا از الغري، و نبض عريض از رطوبت بود، و نبض                          
 خشم زود بنشيند و به      يامابه  گرن حرارت عرضي باشد چون حرارت       عظيم و سريع و متواتر دليل گرمي باشد اگر اي         
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 بسياري خون دير بماند، و نبض كه قوي باشد يا           ور باشد چون تيزي اَخالط       تحال طبيعي باز آيد، و اگر سبب قوي       
 از  ا همي بكوفت، و باز نبض       راز قوت باشد كه بيفزايد چون از خوردن شراب يا از راحت يافتن از سببي كه وي                   

 . غذا يا دردي سخت و باري كه برنتواند داشتن و طاقت ندارد يا از سو مزاجي بغتهمينقصان قوت باشد چون ك
ردد از مجاهدت طبيعت باشد يا بيماري و ضعيفي قوت، و اگر نبضات عظيم قوي                گاز نبض كه مختلف     ب 

، و اگر متساوي بوند حال ميانه بود، و         به باشد از آنكه بر ضد اين بود         }809{بيش باشد از نبضات صغير و ضعيف        
 .لعلل بالنبض گويند امنتظم به باشد از غيرمنتظم، و اين باب را تعرف

 بسياري خون و باد يعني بخار خون، و نبض خاوي دليل باشد بر كمي بخار                 ر نبض ممتلي دليل باشد ب     و 
 .بر رطوبت مزاج و بسياري تريهاخوت، و نبض صلب دليل باشد بر خشكي و الغري، و نبض لين دليل باشد 

از اگر نبض كودكان به نبض جوانان ماند دليل كند بر حرارت بسيار، و اگر نبض جوانان به نبض پيران                      ب 
 .ناس اين ديگر مثال ها شيل كند بر برودت بسيار، و به همين قياس ميلماند د

رمي بسيار و حاجت طبيعت بتطفيت، باز اگر        ر باشد از آخر انبساط دليل كند بر گ         تاز اگر اول انبساط سريع    ب 
انبساط   اول انقباض تيزتر باشد از آخر انقباض دليل كند بر مايه گرمي بسيار و حاجت طبيعت به استفراغ، و اگر                       

ر از انقباض، و     تبساط صغيرتر باشد و ضعيف    انباض و قوت به جاي باشد به باشد از آنكه           نقر از ا   تتيزتر باشد و عظيم   
ر باشد از اول انبساط و دليل باشد بر مجاهدت طبيعت، باز اگر              تر باشد به باشد از آنكه ضعيف       تر انقباض قوي  اگر آخ 

ت عفوني بسيار، و به همه رويها بدان كه عظيم به باشد از             ارآخر انبساط تيزتر باشد از اول انبساط دليل باشد به حر          
 . و متواتر به باشد از متفاوت از قبل آنكه قوت به جاي بودع به باشد به بيماريهاي تُند از بطي،ريصغير، و س
لفار خوانند دليل باشد بر سقوط       ار گردد و صغيرتر گردد كه آن را ذنب         ت آن نبض كه دايم بكاهد و ضعيف       و 

و صغيرتر بدتر بود، و اگر راجع باشد دليل باشد كه هنوز قوت به جاي بود،                  }810{ر گردد و     تقوت و هرچند ضعيف   
لفار كه به يك قرعه باشد  ااگر ثابت گردد دليل باشد بر دق، و اگر منقضي گردد دليل سقوط قوت بود، و باز آن ذنب                

 .امو آن ذنب كه وي را مايل خوانند يا منحني دليل باشد بر دق و ذبول تم
از دق يا دليل    از اگر اين جاي كه شريان به دو همي يابي سخت گرم باشد دليل باشد بر گرمي قلب و آغ                   ب 

باشد به غشي كه ببود، و بدان كه از چندان نبض كه ياد كردم كه اختالف به دو انگشت يابي اين يكي را ياد                             
ه ياد كردم،    كيد كه آن را ذوالقرعتين خوانند، و اين اختالف باشد كه به دو انگشت يابي و زير او نه نوع چنان                      اكرده

 .ند مگر موجي و منشاري اگشت يابي يا به چهار انگشت ياد نكردها كه به سه ان هو باز آن ديگر اختالف
 اكنون اين ذوالقرعتين دليل باشد بر مجاهدت طبيب و بسياري حرارت و التهاب و لكن دليل كند به                      و 

 .ر تر باشد و قوي ته كه بقرعت ديگر عظيمكصحت قوت و خاصه آن
اشد كه بدان وقت كه حركت طمع داري سكون           باز نبض منجل از ذات فترات باشد و اين آن نوع ب              و 

بيني، اين دليل كند كه با اندر معده رطوبت است بسيار و طبيعت را همي كوبد  يا دليل باشد بر سقوط قوت و اگر                          
ع الي الوسط گويند و اين آن باشد كه بدان وقت كه سكون طمع داري                  قاين منجل آن نوع باشد كه آن را الوا          

و   }811{ل باشد بر مجاهدت طبيعت و حاجت بسيار به تطفيت و دليل باشد به صحت قوت                  حركت يابي، اين دلي   
اين نبض كه آن را موجي گويند دليل باشد كه يا به گرمابه وارد شده است يا شراب يا آب خورده است بسيار يا                            

لحاده باشد دليل    الحاره   اراضلريه و فالج و سكته، و اگر به ام         ارطب يا دليل باشد بر استسقا يا سبات و ذات         مچيزي  
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د؟؟ و نبض موجي همي واجب آيد بسيار شود و           كببخواهد كردن و چون اين حال        ي  باشد به عرق بسيار كه هم      
 .قوت ساقط گردد همين موجي دودي گردد

ند دليل باشد بر آماس گرم بر حجاب يا بر پهلو و به آخر هم اين                   ياز آن نبض كه آن را منشاري گو        ب 
 نملي گردد و دليل باشد بر سقوط قوت و نزديك شدن به هالكمنشاري 
 آن نبض كه آن را مرتَعِش كويند يا مرتَعِد دليل باشد بر آماسي عظيم به ناحيت قلب و بازداشتن از                          و 

د آن نبض پديد آيد كه آن را ملتوي گويند و دليل باشد بر          در گر  تحركت انبساط و مواد بسيار، و چون اين حال قوي         
 .هالك و نبض متشنج دليل باشد بر تشنج

 عند  بعون اهللا و حسن توفيقه     تم الكتاب    .كنون بسنده كنم از اين باب و تمام كنم كتاب را بدين جاي             ا 
لعالَمين و صلَواتُه علي     اوالحمدهللا رب    .  انسالخ شهر ربيع االول من شهور سنه ثمان و سبعين و اربع ماته                   

 .صطفي واله الطيبين الطاهرين و سلم تسليمالمسيِّدالمرسلين محمدا
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 133................}264{) باب خدر(درباره بيماري خدر يعني خيره گشتن و درمان آن  : 73باب 

 134..................}265{) باب دعشه(يعني لرزيدن و درمان آن درباره بيماري رعشه  : 74باب 

 135........................................}266{) باب تشنج(درباره بيماري تشنج و درمان آن  : 75باب 

 136............................................}268{) باب نزله(زله و درمان آن درباره بيماري ن : 76باب 

 137.......................................................}270{درباره بيماريهاي چشم و درمان آن  : 77باب 

 140......................................................}277{ن درباره ظفره يعني ناخنه و درمان آ : 78باب 

 141...............................}278{) في السالق(درباره ضعيفي ديدار چشم و درمان آن  : 79باب 

 142..................................}279{آن درباره بيماري طرفه كه در چشم آيد و درمان  : 80باب 

 143..................................................}279{درباره ضعيفي ديدار چشم و درمان آن  : 81باب 

 144...........................}280{) باب الماالنازل في العينين(درباره آب كه به چشم آيد  : 82باب 

 145.................................}283{) في العشا(درباره غشا يعني شبكوري و درمان آن  : 83باب 

 146.........................................}284{) في االنتشار(درباره انتشارالعين و درمان آن  : 84باب 

 147................................}285{) في الجرب في العين(درباره كر چشم و درمان آن  : 85باب 

 148............................................................}285{درباره اوجاع االذن و درمان آنها  : 86باب 

 150.....................................}288{) في الطنين(درباره بيماريهاي طنين و درمان آن  : 87باب 

 151......................}289{) في الطَرَش(درباره بيماري طرش يعني كري و درمان آن  : 88باب 

 152................................................}291{) علل االنف(درباره علل انف و درمان آن  : 89باب 

 154.......................................................}296{) في وجع االسنان(درباره درد دندان  : 90باب 

 156......................................................}301{) باب القالع(درباره قالع و درمان آن  : 91باب 

 157.....................................}303{) باب علل اللسان(درباره علل لسان و درمان آن  : 92باب 

 158.....................................................}305{) في سقوط اللهاه(درباره سقوط اللهاه  : 93باب 

 159...................................................}307{) باب الخناق(درباره خناق و درمان آن  : 94باب 

 161.....................................................}311{) باب السعال(درباره سرفه و عالجش  : 95باب 

 164....................................................................}319{درباره خون برآمدن از گلو  : 96باب 

 166.............................................}324{) باب الربو(باره تنگي نفس و درمان آن در : 97باب 
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 168....................................}327{) باب ذات الجنب(درباره ذات الجنب و درمان آن  : 98باب 

 171..........................................}333{) في ذات الريه(ه ذات الريه و درمان آن دربار : 99باب 

 172.......................................................}334{) باب سل(درباره سل و درمان آن  : 100باب 

 175.....................................}340{) باب علل القلب(رمان آن درباره علل قلب و د : 101باب 

 177.....................................}345{) باب علل المعده(درباره علل معده و عالجش  : 102باب 

 179..................................................}349{)  اورام المعدهفي(درباره اورام المعده  : 103باب 

 182....................}356{) في اَعراض يقع في المعده(درباره اَعراض يقع في المعده  : 104باب 

 183.....................................}358{) في سوءالعضم(ان آن درباره سوءهضم و درم : 105باب 

 186................................}367{) في ذهاب شهوه الطعام(درباره ذهاب شهوه  غذا  : 106باب 

 187..............................................}368{) وجاع المعدهفي ا(درباره دردهاي معده  : 107باب 

 188............}370{) شهوه الكلبيه و جوع البقري(درباره شهوه كلبي و جوع البقري  : 108باب 

 190.....................................}374{) في شهوه الطين( عالجش درباره شهوه طين و : 109باب 

 191..................................................}375{) باب القي(درباره قي و بازداشتن وي  : 110باب 

 194......................................................}381{) افي الجش(درباره جشا يعني آروغ  : 111باب 

 195...............................................}383{) في كثره العطش(درباره تشنگي شديد  : 112باب 

 196..................................................}385{) في الفواق(درباره فواق يعني سكيده  : 113باب 

 197...............................................}386{) باب الهيضه(درباره هيضه و درمان آن  : 114باب 

 199..................................................}390{) في الذرب(درباره ذرب يعني اسهال  : 115باب 

 204......................................................}401{) االسهال البارد(درباره اسهال سرد  : 116باب 

 205......................................................}403{) المغص(درباره مغص و درمان آن  : 117باب 

 206....................................................................}404{درباره سحج و درمان آن  : 118باب 

 209................................................}411{) باب الزحير(درباره زحير و درمان آن  : 119باب 

 210..............................................}413{) باب البواسير(ه بواسير و انواع آن دربار : 120باب 

 213...............................................}419{) في خروج المقعده(درباره خروج مقعد  : 121باب 

 214.................................................}421{) في ديدان البطن (درباره ديدان البطن : 122باب 

 216.................................................}424{) في القولنج(درباره قولنج و درمان آن  : 123باب 
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 220..................................................................................}434{درباره التوااالمعا  : 124باب 

 221........................................}436{) في علل الكبد(درباره علل كبد و درمان آن  : 125باب 

 223.....................................}441{) في اورام الكبد(درباره اورام كبد و درمان آن  : 126باب 

 226......................................}449{) في سوءالحال(درباره سوءالحال و درمان آن  : 127باب 

 227.............................................}450{) في االستسقاء(درباره استسقا و انواع آن  : 128باب 

 231..................................................}461{) في اليرقان(درباره يرقان و انواع آن  : 129باب 

 235........................................}470{) في امراض الطحال(درباره بيماريهاي طحال  : 130باب 

 238........................................................................}479{درباره بيماريهاي كليه   : 131باب 

 241..........................}486{) في ظهور حجرالكلي(درباره عارض شدن سنگ كليه  : 132باب 

 244.....................................................]494) [في حصرالبول(درباره احتباس ادرار  : 133باب 

 246............................................................}496{) تقطيرالبول(درباره تقطير بول  : 134باب 

 248...............................................................................}501{درباره ريش مثانه  : 135باب 

 249...............................................................................}501{درباره ريش مثانه  : 136باب 

 251......................}505 {)باب نقصان الباه(درباره كاهش ميل جنسي و درمان آن  : 137باب 

 254........................................}512{) في افراط قوه المني(درباره افراط قوت مني  : 138باب 

 255..................................................}513{) في انتشارالدايم(درباره انتشارالدايم  : 139باب 

 256..............................................}514{) باب اوجاع الرحم(درباره دردهاي رحِم  : 140باب 

 258......................................}519{) باب احتباس الحيض(درباره احتباس الحيض  : 141باب 

 260................................................}524{) باب ادرارالحيض(درباره ادرارالحيض  : 142باب 

 264................................................}533{) باب قروح الرحم(درباره قروح الرحم  : 143باب 

 267..................................................}539{) باب الرجا(درباره الرجا و درمان آن  : 144باب 

 268.................................................}540{) باب خناق الرحم(درباره خناق الرحم  : 145باب 

 270......................................}545{) في المراه العقيمه(درباره عقيمه و درمان آن  : 146باب 

 271....................}546{) في حيله المراه ان ال تحبل(درباره حيله المراه ان التحبل  : 147باب 

 272..................................................}547{) في سقوط الجنين(درباره سقط جنين  : 148باب 
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 273...................................................}550{) في نزول الرحم(درباره نزول الرحم  : 149باب 

 274.......................................................}550{) باب الفتق(درباره فتق و انواع آن  : 150باب 

 276...............................................}554{) في وجع المفاصل(درباره درد المفاصل  : 151باب 

 281.....................................}567{) في عرق النسا(درباره عرق النسا و درمان آن  : 152باب 

 284.....................................}575{) في وجع الظهر(درباره درد پشت و درمان آن  : 153باب 

 285..............................................}577{) باب رياح االفرسه(درباره رياح االفرسه :  154باب 

 286..............................................}578{) في الوالي(درباره سرگيجه و درمان آن  : 155باب 

 287..........................................}579{) باب داءالفيل(الفيل و درمان آن درباره داء : 156باب 

 288............................................}582{) في الزينه(درباره زينه يعني سرخي روي  : 157باب 

 289..................................................}583{) في الجذام(ن آن درباره جذام و درما : 158باب 

 290............}586{) في اسفرارالرنگ من غيرعله(درباره اصفرارالرنگ من غيرعلّه : 159باب 

 291....................................................}588{) في الكلفه(درمان آن درباره كلفه و  : 160باب 

 292............................................}589{) في البرش والنمش(درباره برش و نمش  : 161باب 

 293......................................................}591{) افي القوب(درباره قوبا و درمان آن  : 162باب 

 294............................................................}591{)  في البهق(درباره بهق و برص  : 163باب 

 295..................................................................}593{)  في البرص(درباره برَص   : 164باب 

 296.............................................}595{) في الحكه والجرب(درباره حكه و جرب  : 165باب 

 297.........................................................}598{) في الشري(درباره شري و ثاليل  : 166باب 

 298......................................................................}599{) ثاليلفي ال(درباره ثاليل  : 167باب 

 299...................................}600{) في شقاق اليد و الرجل(درباره شقاق دست و پا  : 168باب 

 300...............................................}601{) في اصناف االورام(درباره اصناف اورام  : 169باب 

 302................................................}606{) في السرطان(درباره سرطان و خنازير  : 170 باب

 303...............................................................}607{) فِي الخنازير(باره خنازير در : 171باب 

 305................................}613} {612{) في السلع(درباره سلع و دمل و خراجات  : 172باب 

 306.........................................................................................................في الدمل : 173باب 

 307.......................................................................................................في الخُراج : 174باب 
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 309..................}617{) في الطاعون)(في االكله(درباره آكله و طاعون و درمان آن  : 175باب 

 310.............................................}617{) في الطاعون(درباره طاعون و درمان آن  : 176باب 

 311.....................................}618{) في حرق النار(درباره حرق النار و عله داخس  : 177باب 

 312................................................................}618{) في الداخس(درباره داخس  : 178باب 

 313.................................................}619{درباره قوانين درمان قروح و جراحات  : 179باب 

 316...}626{) قوانين العالج في الكسر والخلع(درباره قوانين شكستگي و دررفتگي  : 180 باب

 318....................................}629{) في انفجار الدم من الجراحه(درباره انفجارالدم  : 181 باب

 319...................................................}630{) في انواع السموم(درباره انواع سموم  : 182 باب

 324....................................................................}644{) في الحميات(درباره تب  : 183باب 

 325.................................................................................................................................}648{م  ـ في حمي يو1
 328..............................................................................................................................}657{ ـ في حمي الدق 2
 334...................................................................................................................................}673{ ـ في العفنيه 3
 339......................................................................................................................}687{ ـ في حمي سوناخوس  4
 341.........................................................................................................................}693{ ـ في عالمات النضج 5
 344..........................................................................................................................}701{ ـ في حمي المحرقه 6
 345..............................................................................................................................}704{ ـ في حمي الغب 7
 349.................................................................................................................................}714{ ـ في البحران 8
 354.............................................................................................................}728{ ـ في عالمات الجيده و الرديه 9

 356...................................................................................................................}735{ ـ في الجدري والحصبه 10
 357........................................................................................................................}738{ ـ في حمي البلغَميه 11
 360............................................................................................................................}744{ الربع  ـ في حمي12
 364...........................................................................................................}755{ ـ في حمي ابيوالوس وليفوريا 13
 366........................................................................................}761{) في حميات الوبائيه( ـ در مورد همه گيري ها 14
 367.....................................................................................................................}764{ ـ في حميات الغشييه 15

 371...................................................................}773{) في حفظ الصحه(بهداشت  : 184باب 

 372...............................................................................................................................نجبين سفَرجليصفت سك

 376.............................................................................................}784{في البول  : 185باب 

 377................................................................}786{في اجناس النبض و معرفتها  : 186باب 

 383...............................................................................................................}803{القول في تعرف اسباب النبض 

 388.................................................................................................................فهرست مطالب
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