ترجمه

دقايق العالج
جلد اول

مؤلف
مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني (اع)

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل و سالم علي عباده الذين اصطفي .
كتاب دقائق العالج كه اينك ترجمه آن از نظر خوانندگان ارجمند ميگذرد كتابي است بسيار پرارزش و
بدون شك از گرانقدرترين كتبي است كه درباره پزشكي عملي سنتي بوسيله پزشكان اسالمي نوشته شده
است .
اين كتاب از مؤلفات مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي اهلل مقامه است كه بيشتر كساني كه
با تأليفات متعدد آن مرحوم آشنائي دارند ايشان را بعنوان يك فقيه و يا يك فيلسوف ميشناسند اما بجز
عده بسيار معدودي نميدانند كه آن حكيم الهي  ،پزشكي حاذق و رياضيداني دانشمند نيز بوده و عالوه
بر اين داراي تأليفات زيادي در فقه  ،اصول  ،حكمت الهي  ،علوم ادبي و طبيعيات و ساير علوم هم
ميباشند  .تأليفات چهارگانه ايشان در علم پزشكي نظري  ،پزشكي عملي  ،معالجات عام و خاص و
همچنين رسالهاي كه در شرح قسمتي از كتاب قانون ابوعلي سينا نوشتهاند و نيز ساير كتبي كه نسخ اصلي
آن هم اكنون بخط خود مؤلف اعلي اهلل مقامه موجود ميباشد گواه اين مدعا است  .و اينك بترجمه
مختصري از شرح حال آن مرحوم ميپردازيم .
مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني (اع) فرزند مرحوم ابراهيم خان قاجار در تاريخ پنجشنبه
هيجدهم محرم الحرام  ١٢٢٥هجري قمري در كرمان متولد شدند  ،والده ايشان صبيه ميرزا رحيم
مستوفي است  .آن مرحوم از سن پنج سالگي به تحصيل علوم مقدماتي پرداخته و تا سن پانزده سالگي
چندين جلد كتاب در صرف و نحو و منطق تأليف كردند و ضمنا مقدمات فقه و اصول را فرا گرفته و
برياضيات و علوم غريبه و نيز پارهاي از صنايع پرداختند  .پدر ايشان در سال يكهزار و دويست و چهل در
تهران فوت كرد و مرحوم حاج محمدكريم خان
صفحه ٢٨-

كه دائما در پي تحصيل علوم عاليتري بودند براهنمائي يكي از شاگردان مرحوم شيخ احمد احسائي (اع)
بنجف مسافرت نموده و در آنجا بخدمت مرحوم سيد كاظم رشتي (اع) رسيدند و پس از مدتي بكرمان
برگشته و كمي بعد دوباره رخت سفر بسوي سيد استاد (اع) بربستند و پس از دو سال تعلّم و استفاده از
محضر سيد مرحوم (اع) بكرمان بازگشتند و به خدمات ديني و درس و موعظه و تأليف و تصنيف مشغول
گرديدند و تا بيست و دوم شعبان سال  ١٢٨٨كه در راه مسافرت بعتبات عاليات در قريه تهرود رحلت
نمودند دويست و چهل و شش جلد كتاب در علوم و فنون متفرقه تأليف فرمودند .
از اين كتب چهل و شش جلد در حكمت الهي  ،بيست و هشت جلد در اعتقادات حقه  ،پنج جلد در
طريق سلوك الي اهلل  ،نُه جلد در تفسير بعض آيات و سورههاي قرآن  ،سه جلد در اخبار فقهيه  ،شانزده
جلد در اصول فقه  ،چهل و سه جلد در احكام فقهيه  ،پنج جلد در ادعيه  ،هفده جلد در طبيعيات موسيقي
 ،هيأت  ،رياضيات و اسطرالب  ،چهارده جلد در علم كيميا و اكسير  ،نه جلد در علوم ادبي مانند صرف
و نحو عربي و فارسي و غيره  ،هفت جلد در علوم غريبه  ،چهل و نه جلد در جواب سؤاالت مختلف و
چهار جلد در علم پزشكي ميباشد  .بر اين مجموع بايد دروس و مواعظي كه از آن مرحوم ضبط شده
است افزوده گردد كه مجموعا بالغ بر  ٥٧٦٥٣٤بيت كتابتي است  .توضيح آنكه براي نوشتن اين مختصر
از كتاب فهرست تأليف مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي (اع) و نيز مقدمه كتاب مبارك فصل
الخطاب به قلم مرحوم آقاي حاج عبدالرضا خان ابراهيمي (اع) استفاده شده و توضيحا اضافه ميشود كه
هر بيت كتابتي پنجاه حرف است .
و اكنون براي آشنائي قبلي شرحي درباره اين كتاب بنظر خوانندگان محترم
صفحه ٢٧-
ميرسد  .كتاب دقايق العالج همان طور كه گذشت كتابي است در مسائل پزشكي عملي كه بغير از
آخرين باب مقاله پنجم بين سالهاي  ١٢٦٤و  ١٢٦٧نوشته شده است  .تاريخ آغاز كار تأليف آن بتحقيق
معلوم نيست اما با توجه بمقدمه آن مسلما پس از اتمام كتاب حقايق الطب ميباشد ( اين كتاب و نيز

كتاب جوامع العالج در چاپخانه سعادت كرمان بچاپ رسيده و منتشر شده است ) كه اين كتاب در تاريخ
 ١٢٦٤هجري قمري باتمام رسيده است در مقدمه باب آخر مقاله پنجم چنين آمده كه  } :از آن جهت كه
هر روز تغيير و تبديلي در قسمتهاي گذشته روي ندهد اين باب را اضافه ميكنيم تا هر چيز جديد و تجربه
تازهاي را در آن بياوريم و بنا بر اين ترتيب خاصي نخواهد داشت و تا آخر عمر ادامه خواهد يافت تا تقدير
چه باشد و هر چه خداوند بخواهد همان خواهد شد و هر چه نخواسته باشد نخواهد بود و ال قوة اال باهلل
العظيم و كتاب در پنجم ذيالقعده سال هزار و دويست و شصت و هفت بدينجا رسيد حامدا مصليا
مستغفرا { .
ويژگي كتاب دقايق العالج نسبت بساير كتب طب قديم در اين است كه مانند همه تأليفات مؤلف اعلي
اهلل مقامه و ساير مشايخ سلسله شيخيه بر اساس آيات قرآن و اخبار اهل عصمت عليهم السالم نوشته شده
است و در عين حال آلوده بتقليد كوركورانهاي از مؤلفين سابق اعم از يوناني و ايراني نيست .
كتاب حاضر شامل مسائل كلي عملي يعني تشخيص و درمان بيماريها و داروهاي مختلف و طرز تهيه آنها
است باين معني كه مؤلف مسائل پزشكي عملي و نيز داروسازي را باين شرح گردآوري فرموده  :مقدمه
در ذكر بعض كليات علمي و عملي  ،مقاله نخست در درمانهاي عام  ،مقاله دوم در درمانهاي خاص ،
مقاله سوم درباره ساختن داروها  ،مقاله چهارم در ساختن مركبات  ،مقاله پنجم در پارهاي نوادر  .با اين
توضيح كه مؤلف (اع) در اين
صفحه ٢٦-
مقاله بمسائل مختلفي از قبيل درمانهاي روايت شده از اهل بيت عليهم السالم و دستور بكار بردن بعض
داروها و نيز مفردات پزشكي و غيره پرداختهاند .
نكته قابل ذكر اين است كه مؤلف (اع) در موارد بسياري باين مسئله اشاره فرمودهاند كه يك درمان يا
يك دارو بوسيله خود ايشان شخصا و يا درباره يكي از نزديكانشان بآزمايش رسيده است و بخصوص بايد
توجه داشت كه آن مرحوم در همه مسائل علمي و عملي اعم از پزشكي  ،فيزيكي  ،كيميا ( شيمي ) و

مانند آن براي تجربه ارزش بسيار زيادي قائل بوده و چه در اين كتاب و چه در ساير كتب خود باين مسئله
اشاره فرمودهاند و مثال در خاتمه كتاب مرآت الحكمة بعنوان نصيحت پس از سفارش درباره رجوع بقرآن
و سنت و اخبار اهل بيت عليهم السالم و نيز گرفتن علم از استاد راهنمائي كه دلش بنور علم آلمحمد
عليهم السالم روشن باشد چنين نگاشتهاند  } :اما آن ميزان خارجي كه آن را با چشمت ميبيني و با دستت
عمل ميكني و درستي يا نادرستي كار را عينا بچشم خودت آشكارا ميبيني دانشي است الهي و نبوي و
علوي و هرمسي  ،زيرا آنچه را كه پنهان است مشاهده ميكني و از آنچه پوشيده است پرده برميداري و
حقايق بدون آنكه شكي در آن باشد مجسم ميگردد {  .و نيز در خود كتاب دقايق العالج مكررا سفارش
فرمودهاند كه سعي پزشك بايد بر اين باشد كه بر آزمايشهاي پيشين خود و يا كسان قابل اعتمادي كه
مطلبي را آزمودهاند تكيه كند و فقط بمطالعه آثار گذشته قناعت ننمايد  .بهر حال آن طور كه از كتاب
دقايق العالج و بعض كتب ديگر مؤلف (اع) برميآيد آن مرحوم شخصا بانجام آزمايشهاي شيميائي
ميپرداخته كه گاه وسائل الزم را نيز بدست خود ميساختهاند .
نكته مهم ديگر اين است كه مؤلف (اع) مانند ساير مشايخ سلسله شيخيه
صفحه ٢٥-
اعلي اهلل مقامهم براي اثبات مسائل در هر يك از تأليفات خود و در هر يك از رشتههاي علمي بداليلي
بساير دانشها متوسل شدهاند و چه بسيار است استداللهائي كه در همين كتاب بمسائل حكمت الهي و يا
صناعت فرمودهاند .
اما مسئلهاي كه اين كتاب را از همه كتابهاي همانندش ممتاز ميسازد استدالالت عقلي متكي بر قرآن و
اخبار اهل بيت صلوات اهلل عليهم اجمعين است و بعالوه مؤلف (اع) مسائل تازهاي را مطرح ساختهاند كه
مهمتر آنها بحث درباره اين فرضيه است كه اخالطي كه سبب ايجاد بيماري هستند داراي روح بوده و
زندهاند و حتي بعضي داراي روح حيواني و پارهاي داراي روح گياهي و يا جمادي هستند و اين موضوع را
در باب سيزدهم از مقاله دوم در ضمن تحقيق راجع به تب نوبه و نيز در فصل نوزدهم باب چهارم از مقاله

پنجم و همچنين در كتاب رجوم الشياطين كه پس از دقايق العالج تأليف گرديده مورد بحث قرار دادهاند
و اگر توجه شود كه اين كتاب در حدود سالهاي  ١٨٥٠تا  ١٨٥٣ميالدي نوشته شده و اولين مطالعات
درباره سياهزخم حيوانات بوسيله كازيمير داون فرانسوي در  ١٨٥٠انجام گرفته و پاستور در  ١٨٥٧كار
خود را درباره تخمير شروع كرده و در  ١٨٦٥ميالدي بتحقيق درباره آفت عمومي كرم ابريشم در جنوب
فرانسه پرداخته و همين تحقيقات بوده كه بكشف مسائل اساسي مربوط به ميكربها انجاميده است ( تاريخ
علوم تأليف پير روسو ترجمه بهمن صفاري چاپ اول ) نبوغ خاص خدادادي مؤلف بزرگوار كتاب دقايق
العالج (اع) بيشتر روشن ميگردد .
عالوه بر اين خواننده ارجمند در اين كتاب به روشهاي ابتكاري و بيسابقه آن مرحوم در تهيه مواد
شيميائي و داروها و يا درمان بيماران كه گاه بنا به فرمايش خود ايشان جنبه الهام داشته است برخورد
ميكند و بعنوان نمونه
صفحه ٢٤-
ميتوان روش خاص ايشان را در درمان سياهسرفه ذكر كرد .
اما منابع كتاب عالوه بر قرآن و سنت و اخبار اهل بيت (ع) و تجربيات و نظريات شخصي بشرحي است
كه خود آن مرحوم در پشت نسخه اصلي بخط خود ذكر فرمودهاند كه عينا گراور شده و بنظر خواننده
محترم ميرسد .
توضيحا اضافه ميشود كه چون نسخه اصل كتاب كه عينا عكسبرداري و به كتابخانههاي بزرگ ايران و
ساير نقاط جهان فرستاده شده داراي حواشي متعددي است و در بين سطور آن نيز مطالبي اضافه شده دو
بار زير نظر و بدستور خود مؤلف (اع) پاكنويس گرديده و هر بار باز بوسيله خود آن مرحوم تصحيح و
حاشيه نويسي شده و نيز ترتيب بعض فصول ديگرگون گرديده است و پاكنويس دوم مبناي نسخهاي است
كه بسال  ١٣١٥هجري قمري مطابق سالهاي  ١٢٥٥هجري شمسي و  ١٨٩٦ميالدي در بمبئي بچاپ
رسيده و منتشر شده است .

توضيحا اضافه مينمايد همان طور كه اشاره شد مؤلف (اع) بغير از كتاب حاضر سه تأليف ديگر نيز در
علم پزشكي دارند كه عبارتند از حقايق الطب كه در طب نظري است و در مسائل پزشكي از نظر حكمت
الهي يعني فلسفه و پيش از دقايق العالج تحرير يافته و ديگري جوامع العالج است كه شامل معالجات عام
است و پس از دقايق العالج تأليف يافته و سوم رسالهاي در شرح مسئله نبض از كتاب قانون تأليف ابوعلي
سينا است .
صفحه ٢٣-
روش ترجمه
همان طور كه خوانندگان ارجمند توجه دارند كتاب حاضر كتابي فني است كه حاوي مطالب و
اصطالحات علم پزشكي است و كار ترجمه آن با يك كتاب عادي متفاوت است و از اين گذشته متن
كتاب عربي است و نام همه بيماريها و بسياري از داروها باين زبان كه قرنها زبان متداول علمي ايران بوده
است مي باشد و در زبان فارسي امروز معادلي براي اغلب از آنها نيست و چارهاي از آن نبوده كه يا عينا در
ترجمه آورده شود و يا نزديكترين واژهاي را كه مترجم با مراجعه بمنابع متعدد يافته بجاي آن بگذارد اما
بهر حال سعي شده كه با حفظ امانت كامل در ترجمه بزباني ساده و روشن و نزديك بزبان محاورهاي و تا
آنجا كه ميسر شود با اصطالحات و واژههاي عادي و علمي روزمره فارسي فعلي باين زبان برگردانده شود
و اميد است كه مورد پسند خوانندگان محترم اعم از پزشكان و داروسازان ارجمند و يا غير ايشان باشد .
بهر حال اشكال عمده كار ترجمه  ،يافتن برابر نام داروهاي مفرد در زبان فارسي است و بايد توجه شود
كه داروهاي گياهي و معدني در نقاط و كشورهاي مختلف بدست ميآمده و ميآيد و هر دارو در هر جا
و با هر لهجه نامي دارد كه در قرون و اعصار باز تفاوت يافته و نسخههاي مختلف داروئي نيز در زبانها و
جاهاي مختلف تأليف شده و از قديم االيام بين مؤلفين كتب داروئي اختالف بوده و هم اكنون نيز بين
مفسرين اين كتابها درباره حقيقت داروها اختالف وجود دارد كه گاهي اين اختالف ناشي از شباهت
شكل و يا خاصيت و يا برعكس اختالف فيزيكي و ظاهري دو يا چند دارو است و باز بايد گفت كه در

طبقه بنديهاي جديد علمي نيز نام يك دارو در دو فرهنگ ممكن است تفاوت داشته باشد زيرا امكان دارد
اسم علمي يك دارو در بررسيهاي علمي
صفحه ٢٢-
كاملتر تغيير يافته باشد اما بهر حال مترجم ناچار بوده كه نام مشهورتر را انتخاب كند و براي اين كار از
فرهنگ معين ( تأليف مرحوم دكتر معين )  ،پزشكينامه نوشته مرحوم ناظم االطباء  ،نسخه خطي اصل
مرآت اللغة كه بوسيله مرحوم محمدطاهر خان فرزند مؤلف (اع) بسال  ١٣٢٨تأليف گرديده  ،كتاب
تحفة المؤمنين  ،مخزن االدويه و المعتمد في االدوية المفرده و همچنين كتاب معيار اللغة تأليف مرحوم
محمدعلي شيرازي ( اين كتاب زير نظر مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان (اع) تأليف شده ) و ساير
كتبي كه در فهرست مآخذ آمده است استفاده شده و نيز براي يافتن معادل نام التين يا فرانسه و يا
انگليسي داروها يا امراض از كتابهاي فرهنگ معين  ،فرهنگ جديد فارسي فرانسه تأليف دكتر مرتضي
معلم كه پزشك بوده و نيز كتاب واژهنامههاي گياهي نام علمي گياهان تأليف دكتر اسماعيل زاهدي ،
پزشكينامه الروس اونيورسل  ،درمان با گياه  ،فرهنگ داروها و واژههاي دشوار كتاب االبنية عن حقايق
االدوية و كتاب الدر المكنون في الصنايع و الفنون تأليف خواجه جرجس طنوس عون استفاده شده است با
اين توضيح كه هر جا داروئي نام برده شده فارسي مصطلح آن و گاهي نام عربي آورده شده و گاه در پرانتز
توضيحي آمده است و باز حتي االمكان سعي شده كه نام مشهورتر بين عطارها يعني داروفروشان قديمي
ذكر شود هر چند كه اين نام عربي يا بزبان ديگر باشد و از استعمال نام فارسي نامشهور بتنهائي خودداري
شده و يا توضيحي درباره آن ذكر گرديده است  .در بسياري از موارد مؤلف (اع) نامهاي چندي بترتيب
حروف تهجي ذكر فرمودهاند كه براي حفظ اصالت كار ايشان اين نامها عينا با همان ترتيب در ترجمه
ذكر گرديده و ضمنا معادل فارسي يا مشهور در اين زبان نيز اضافه شده است
صفحه ٢١-

و براي استفاده بيشتر خوانندگان محترم در پايان كتاب فهرستي افزوده شده كه نامهاي عربي يا فارسي
كه در متن كتاب يا ترجمه بكار رفته در آن ذكر شده و نيز حتي االمكان نام التين يا فرانسه و يا انگليسي
هر نام در برابر آن آمده است تا امكان اشتباه كمتر باشد البته بايد افزود كه با همه كوششي كه بعمل آمده
باز بعض داروها ناشناخته مانده كه اغلب توضيحي در اين باره داده شده است .
ضمنا چون در مقاله پنجم در باب داروهاي مفرد و نيز در همين مقاله در باب داروهاي متفرقه نام داروها
بر حسب حروف تهجي ذكر شده و اگر بر همين ترتيب ترجمه ميشد يافتن نام يك دارو در بين صدها نام
دشوار مينمود و اگر بر حسب حروف تهجي بر اساس نام فارسي تنظيم ميشد اصالت كار مؤلف (اع)
محفوظ نمي ماند باين صورت عمل شد كه يكايك نامها عينا بهمان صورتي كه در متن هست در فصول
مربوط آورده شود و معادل فارسي و غير آن داخل پرانتز ذكر شود  .البته خواننده محترم ميتواند نخست با
مراجعه بفهرست آخر كتاب نام فارسي مورد نظر و سپس معادل عربي يا نامي را كه در كتاب آمده بيابد و
آنگاه بمتن ترجمه مراجعه و شرح آن را پيدا كند .
توضيح الزم ديگر آن است كه نام داروهاي مركب بيشتر بصورت اسامي خاص است كه بوسيله مؤلف
(اع) يا پزشكان پيشين نهاده شده و ترجمه آن از نظر ادبي چندان درست بنظر نرسيد و عينا در ترجمه
آورده شده و در پارهاي از جاها كه چنين نيست تا ممكن بوده نام فارسي آورده شده و يا ال ( حرف
تعريف عربي ) حذف شده تا بفارسي نزديكتر باشد  .در بعض موارد ممكن بوده كه اشتباهي براي خواننده
پيش آيد مثال شراب التفاح كه بمعني شربت سيب است ( كه با دستور مذكور در داروهاي مركب بايد
ساخته شود ) اگر بهمين صورت
صفحه ٢٠-
آورده و يا بصورت شراب سيب ترجمه ميشد ممكن بود با شراب سيب يعني شرابي كه از سيب درست
مي شود اشتباه شود در اين قبيل موارد نام مورد نظر بنحوي ترجمه شده كه اشتباهي نشود و مثال در همين
مورد در ترجمه بجاي شراب التفاح شربت سيب آمده است .

نكته ديگر اين است كه در اين كتاب طرز ساختن پارهاي از تركيبات مانند روح الكبريت و جوهر
االشوس و مانند آن توضيح داده شده كه نام عربي آنها عينا در ترجمه آورده شده و در ضمن سعي شده
است كه با مراجعه بمظان مختلف از قبيل كتاب در المكنون ( كه راه تهيه پارهاي از مواد شيميائي را با
استفاده از مواد عادي معدني و نام قديمي و نيز نام شيميائي جديد را ذكر كرده ) اسم و فرمول شيميائي
آنها تعيين گردد اما در بسياري از موارد چنين كاري براي مترجم ميسر نبوده است .
اين مسئله نيز قابل يادآوري است كه در مورد هر بيماري درمانهائي ذكر و از داروهائي اعم از مفرد يا
مركب  ،در متن يا در حواشي نام برده شده است و ضمنا مقالههاي سوم  ،چهارم و پنجم كتاب حاوي
مسائل مربوط به داروها است و خواننده ميتواند در هر مورد باين سه مقاله كه در جلد دوم اين ترجمه
آمده است مراجعه كند و نام هر داروي مركب را در محل خود بيابد و از كيفيت تركيب آن آگاه گردد و
در مورد نام داروهاي مفرد كه در حاشيه ذكر شده احيانا با كمك فهرست آخر كتاب به باب مربوط
بداروهاي مفرد و يا داروهاي مفرد متفرقه مراجعه كند و باز بايد تذكر داده شود همان طور كه اشاره شد
مؤلف (اع) پس از پايان كار با توجه بتوضيحي كه در آخرين باب كتاب فرمودهاند بتدريج مطالبي بر آن
افزودهاند كه ترتيب معيني ندارد بنا بر اين بناچار در فهرست خاصي كه اضافه شده شماره صفحات
مطالبي كه در جلد دوم
صفحه ١٩-
بخصوص باب آخر راجع به بيماريهاي مختلف نوشته شده افزوده گرديده است .
مسئله ديگر اين است كه در نسخههاي مختلف و حتي در يك نسخه وزنها و اندازههاي داروئي با
واحدهاي مختلفي ذكر شده كه در حال حاضر كمتر كسي با آنها آشنا است از اين رو الزم ديده شد كه
براي امكان استفاده بيشتر معادل آنها در سيستم متريك در جدول خاصي آورده شود و براي انجام اين كار
از كتاب بسيار ارزنده فرهنگ معين و نيز كتاب مرآت اللغه استفاده شده و در اين باره توضيح بيشتري
خواهد آمد .

بهر حال با همه دقت و كوششي كه بعمل آمده باز در بعض موارد بنظر مترجم ابهامي در معناي عبارات يا
اسامي و يا اوزان بوده است كه توضيحي در حاشيه داده شده تا حتي االمكان موضوع روشنتر شود .
ضمنا بايد اضافه شود كه در بعض موارد درمانهاي سنتي مشهور و آزمايششده در خانوادهها نيز در حاشيه
و گاه در متن و داخل پرانتز ذكر شده است .
بهر حال بدون هيچگونه شك و ترديد نقائص بسياري در كار موجود ميباشد كه بدون ياري خوانندگان
محترم رفع شدني نيست و اميد است كه مترجم را از آن آگاه فرمايند تا انشاء اهلل در چاپهاي بعدي بدان
توجه شود .
ناگفته نماند كه اين كتاب قبال نيز بوسيله شخصي كه نام او معلوم نيست و احتماال بامر امين السلطان
بفارسي ترجمه گرديده است كه نسخه آن اخيرا در كتابخانه ملك بشماره  ٤٥٧٠بدست آمده است اما
متأسفانه گذشته از آنكه قريب بيك پنجم از كتاب ترجمه نشده و اگر شده در دسترس نيست از نظر اسامي
داروها و اندازه آنها نيز ناقص است باين معني كه نامها و مقادير داروئي عينا بهمان صورت اصلي در
ترجمه آورده شده و بنا بر اين نميتواند براي فارسي زبانها مفيد فايدهاي باشد اما بهر صورت مترجم گمنام
مرحوم در اين باره زحمتي را تحمل كرده است كه بايد از آن ياد شود .
صفحه ١٨-
نكتهاي كه تذكر آن بسيار الزم بنظر ميرسد اين است كه هر چند كوشش شده اين كتاب با زباني ساده
ترجمه شود و شايد در فهم معني ظاهر عبارات اشكالي براي بسياري از خوانندگان ارجمند نباشد اما جاي
هيچگونه ترديد و تأمل نيست كه مثل همه كتب قديم و جديد پزشكي ديگر و بلكه ساير علوم بدون
داشتن تخصص  ،مطالعه و آزمايش قابل استفاده و عمل نميباشد و هر كس نميتواند بصرف خواندن
مطلبي از آن طبابت براي خود و ديگران را جايز بداند و اين مسئله بخصوص جالب توجه است كه حتي با
فرض تشخيص درست يك بيماري از طرف پزشك متخصص داروهاي ياد شده در هر مورد را هر كس

نميتواند بشناسد و از فروشندگان و تهيه كنندگا ِن بدون اطالع و بدون مسئوليت نيز نميتوان بدست آورد
.
مسئله بسيار مهم ديگر اين است كه بسياري از داروها اعم از گياهي  ،صنعتي و معدني نبايد با هم خورده
شود زيرا ممكن است كه از تركيب آنها موادي زيانآور و حتي سم شديد در بدن انسان ساخته شود و
براي توجه خوانندگان محترم نمونهاي از اين نوع داروها از كتاب پزشكينامه در پايان كتاب نقل خواهد
شد تا درباره داروهاي مذكور در كتاب دقايق العالج نيز مورد توجه باشد .
بهر حال اين كتاب براي استفاده پزشكان  ،داروسازان و متخصصين فن و معرفي يك يادگار علمي سنتي
اسالمي و ايراني ترجمه شده است  ،مترجم اميدوار است كه در اين رهگذر از عهده خدمتي بعلوم اسالمي
ايراني برآمده باشد  .تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد .
توضيحا بايد اضافه شود كه از نظر سهولت كار خوانندگان ارجمند مقالههاي اول و دوم كه درباره مسائل
درماني تحرير شده در جلد اول و باقي كتاب كه حاوي مسائل داروئي است در جلد دوم بچاپ رسيده
است .
صفحه ١٧-
در خاتمه مقال بر خود الزم ميدانم كه از زحمات ارزنده برادر بزرگوارم آقاي كاظم حيدري در تنظيم و
تصحيح نمونه هاي ماشين شده تشكر كنم از برادران عزيز آقايان محمدباقر خراساني  ،جبار سالمي ،
حسين لنگريزاده  ،عبدالمهدي كيوان ابراهيمي  ،حسن گنجهاي و ساير برادران محترمي كه هر كدام
صميمانه بنحوي در كار مقابله و تهيه فهرستهاي الزم كمك كردهاند و برادران ارجمندي كه امور چاپ و
صحافي را در چاپخانه سعادت بر عهده داشتهاند ممنون هستم  ،جزاهم اهلل خير جزاء .
عيسي ضياء ابراهيمي
صفحه ١٦-

مقدمه نسخه كامپيوتري
بسم اهلل الرحمن الرحيم
و صلي اهلل علي محمد و آله الطيبين الطاهرين .
اين كتاب مبارك بيش از پانزده سال قبل ترجمه شد و بعلت محدوديتهائي كه وجود داشت فقط در
 ١٥٠٠نسخه بچاپ رسيد كه در مدت كوتاهي نسخ آن كمياب شد در اين مدت بارها مورد لطف
دوستان و مطالعهكنندگان واقع شدم و در عين حال عدهاي از دوستان اشتباهات و افتادگيهائي را تذكر
ميدادند كه موجب كمال امتنان من است اينك كه به امر آقازاده معظم سركار بندگان آقاي حاج
زينالعابدين خان ابراهيمي بنا شده اين ترجمه در برنامه كامپيوتري ضبط شود با توجه بتذكرات
مطالعهكنندگان محترم از برادر ارجمند محترم آقاي حاج نادر قادري تقاضا كردم كه ويراستاري آن را
قبول كنند و ايشان هم با كمال دقت در اين باره بذل جهد كردند و نيز برادران محترم آقايان مهندس
عبدالرضا مهرابي و حسن گنجهاي مقابله و تصحيح را بانجام رساندند كه سبب تشكر بسيار اين بنده است
 .ضمنا چون اين نسخه ممكن است مبناي اصلي نسخه چاپي جديد باشد بايد نكاتي را بعرض خوانندگان
محترم برسانم :
 - ١همان طور كه در مقدمه جلد دوم عرض شده بهتر اين ديدم كه براي حفظ اصالت ترجمه اوزان جديد
بهمان اوزان اصلي تبديل شود .
 - ٢چون نقل حواشي بصورت قبلي مشكالتي از نظر كامپيوتري در بر داشت سعي شد كه هر حاشيه در
محل مناسب بداخل متن منتقل شود .
 - ٣نكات تازهاي كه در مدت ده سال گذشته بآن برخورد كردم نيز اضافه شد .
 - ٤در خاتمه از برادران ارجمندي كه در تهيه اين نسخه كامپيوتري همراهي كردهاند تشكر ميكنم و
موفقيت همه را خواهانم .

كرمان  ١٣٧٨شمسي  -عيسي ضياء ابراهيمي
صفحه ١٥-
وزنها و اندازهها
همان طور كه قبال اشاره شد اوزان و مقادير در كتاب دقايق العالج با واحدهاي متعددي از قبيل درهم ،
حنطه  ،شعيره  ،دانق  ،مثقال  ،رطل و امثال آن آورده شده است كه در ترجمه ابتدا ًء كوشش شد كه با
تقريب نزديك بواحدهاي سيستم متريك ( البته در داروهاي سمي با دقت بيشتر ) تبديل گردد و براي اين
كار از فرهنگ معين و مرآت اللغه استفاده شده است  .و در چاپ اول بهمين ترتيب عمل شد اما بعد ًا بنا
بنظر بعض از خوانندگان محترم اين اوزان نيز براي حفظ اصالت ترجمه با اوزان اصلي نوشته شد و معادل
آنها همانطور كه مالحظه شد در جدول خاصي آورده شده است .
بهر حال بين مراجع هر يك از دو كتاب ياد شده در تعيين اندازه دقيق اتحاد نظر نيست و در هر كدام از
آنها اندازههاي مختلفي براي پارهاي از واحدها ذكر شده است اما در ترجمه اوليه سعي شد كه آن اندازهاي
مورد نظر باشد كه بيشتر صحيح بنظر ميرسد و اگر تعداد كاربُرد يك واحد در اندازه يك دارو در آن حد
بوده كه آن را بعدد درستي نزديك مينمايد از اعشار صرف نظر شده است ضمنا توضيح ميدهد كه در
بسياري از نسخ داروئي همه اجزاء با يك واحد ذكر شدهاند و بنا بر اين هيچگونه اشكالي در تبديل
بسيستم متريك پيش نميآيد و نسبتها محفوظ ميماند و فقط ممكن است در پارهاي از نسخهها كه دو يا
چند نوع واحد بكار رفته باشد اين بحث پيش آيد كه آيا با توجه باختالف نظر مؤلفان مختلف در مورد
اندازهها آيا نسبت حقيقي داروها مراعات شده است يا نه و چنين امري محتمل است و چارهاي جز توضيح
مختصر نيست .
و اينك واحدهاي مختلف :
رطل  ٤٢٠ :گرم  ،اوقيه  ٥٣٧ :گرم  ،مثقال  :تقريبا  ٥گرم  ،درهم  ٥٢ :گرم  ،ماشه  ١ :گرم ،
دانق  ٨٢٠ :گرم  ،خرنوب  ٤١٠ :گرم  ،طسوج  ٢٩٠ :گرم  ،قيراط  ٢٩٠ :گرم  ،نخود :

 ٢٠٩٠گرم  ،حمصه  ٢٠٩٠ :گرم  ،شعيره  ٢٠ :گرم  ،حبه  ٢٠ :گرم  ،گندم  ١٠ :گرم ،
خردل  ٠٥٠ :گرم .
صفحه ١٤-
فهرست منابع ترجمه و مقدمه بترتيب حروف تهجي
نام كتاب ( عالمت اختصاري )  :نام مؤلف يا مترجم
پزشكي نامه ( پ ن )  :مرحوم علياكبر خان ناظم االطباء نفيسي
تاريخ علوم  :پير روسو ترجمه بهمن صفاري
تحفه حكيم مؤمن ( ت م )  :مرحوم سيد محمد مؤمن حسيني
حقايق الطب  :مرحوم حاج محمدكريم خان كرماني
درمان با گياه  :دكتر فريدون افشار  ،دكتر فريبرز معطر و دكتر هادي صمصام شريعت
الدر المكنون في الصنايع و الفنون  :جرجس طنوس عون اللبناني
عيون التجارب  :مرحوم حاج محمدكريم خان كرماني
فرهنگ جديد فارسي فرانسه ( ف ج )  :دكتر مرتضي معلم
فرهنگ داروها و واژههاي دشوار
كتاب االبنيه عن حقايق االدويه  :ترجمه دكتر منوچهر اميري
فرهنگ معين ( ف م )  :دكتر محمد معين
قانون در طب ( جلد دوم )  :ابوعلي سينا  ،ترجمه عبدالرحمن شرف كندي
گياهان داروئي  :دكتر علي زرگري

الروس آنسيكلوپديك  :مؤسسه الروس
الروس اونيورسل  :مؤسسه الروس
مخزن االدويه ( م ا )  :مير محمدحسين خراساني
مرآت الحكمه  :مرحوم حاج محمدكريم خان كرماني
مرآت اللغة ( م ل )  :مرحوم محمدطاهر خان
المعتمد في االدوية المفردة  :ملك مظفر يوسف بن عمر (  ٦٩٤هجري )
معيار اللغة  :ميرزا محمدعلي شيرازي
المنجد  :اب لويس معلوف اليسوعي
واژهنامه گياهي  :دكتر اسماعيل زاهدي
صفحه ١٣-
فهرست ترجمه دقايق العالج ( جلد اول )
 ٢در علت تصنيف كتاب
 ٣مقدمه  :در بيان بعض كليات علمي و عملي و در آن چند فصل است :
 ٣فصل اول  :در اينكه واجب است بر پزشك قطع اسباب اوليه امراض سپس اگر الزم شد بدرمان بپردازد
و طرز استعمال دارو
 ٨فصل دوم  :تركيب بدن انسان از اركان سهگانه
 ١١فصل سوم  :در اينكه بهترين دارو آن است كه مواد زايد و زيانآور آن كم باشد
 ١٢فصل چهارم  :در راههاي بيرون كردن طرطيرهاي مختلف بدن

 ١٧فصل پنجم  :در پيدايش بيماريهاست
 ١٨فصل ششم  :در تشخيص بيماري و كيفيت مداواي آن
 ٢٢فصل هفتم  :رواياتي از گفتار حكماي بزرگ
 ٢٥فصل هشتم  :در اينكه در درمانها بكتب نميتوان اعتماد كرد و در هر زمان بايد بآزمايشات الزم
پرداخت
 ٢٧فصل نهم  :در ذكر پارهاي دستورهاي بهداشتي كه براي مؤمنين سودمند است
 ٣٧فصل دهم  :در ذكر هشدار بيماريها و دالئل آن است به نحو اختصار در ضمن چند مقام :
 ٣٧مقام اول  :درباره دالئل چيرگي اخالط بر بدن :
 ٣٨عالمات غلبه خون
 ٤٠عالمات غلبه صفرا
 ٤٠عالمات غلبه بلغم
صفحه ١٢-
 ٤١عالمات غلبه سودا
 ٤٢مقام دوم  :داللت پديدههاي بدن بر چگونگي آن :
 ٤٢عرق
 ٤٣ادرار
 ٤٨مدفوع
 ٤٩آب دهان و خلط سينه

 ٥٠آب بيني
 ٥١عادت ماهانه زنان
 ٥٢خونريزي از بيني
 ٥٢چركهاي عام و خاص
 ٥٣مني
 ٥٤مقام سوم  :استدالل از حالتهاي طبيعي بر احوال خلطها :
 ٥٤اشتهاي خوردن غذا
 ٥٤خواب و بيداري
 ٥٥خواب ديدن
 ٥٦عطسه
 ٥٧سكسكه
 ٥٨بادگلو
 ٥٩سستي و خميازه
 ٥٩خستگي
 ٦٠جماع
 ٦٠سرفه
صفحه ١١-
 ٦١حافظه و فراموشي

 ٦١مقام چهارم  :هشدار دهندههاي غير طبيعي
 ٦٥فصل  :عالئم بهبودي و يا شدت بيماري و يا مرگ بيمار و در آن دو مقصد است :
 ٦٥مقصد اول  :عالئم بهبودي و در آن چند مطلب است :
 ٦٥مطلب اول  :عالئم بيماريهاي مختلف و شدت و ضعف آنها
 ٦٨مطلب دوم  :بحران و دگرگوني بيماري بستگي به حاالت مختلف ماه دارد
 ٧٥مطلب سوم  :عالمات بحران آينده يا حاضر
 ٧٨مطلب چهارم  :امراضي كه در اثر پيدايش بيماري ديگر بهبود مييابد
 ٧٩مقصد دوم  :عالئم باليني كه به بدي حال بيمار و يا مرگ او هشدار ميدهند
 ٩٤تتمه  :سي و شش قضيه منقول از بقراط حكيم در عالمات بدي حال بيمار
 ٩٨فصل  :برگشت بيماري
 ١٠١فصل  :عالئم بهبودي
 ١٠٢فصل  :دگرگوني كارهاي طبيعي بدن
 ١٠٥مقاله اول  :درمانهاي كلي ( عام )
 ١١١فصل  :باز كردن گرفتگيها
 ١١٣اول  :حقنه ( باصطالح امروز فارسي تنقيه )
 ١١٦دوم  :باز كردن گرفتگيها با داروهاي نوشيدني
 ١٢٦سوم  :گشودن بستگيهاي رگها  ،جگر  ،اسپرز و كليهها
صفحه ١٠-

 ١٢٧فصل  :انضاج
 ١٣٦فصل  :قيآورها
 ١٤٢فصل  :مسهل
 ١٦٥فصل  :گرفتن خون
 ١٧٢فصد و شرايط آن
 ١٧٩حجامت و انواع آن
 ١٨٣زالو انداختن
 ١٨٤تيغ زدن گوش
 ١٨٤خون گرفتن از بيني
 ١٨٥خونگيري از رحم
 ١٨٦جلوگيري از خونريزي
 ١٨٧فصل  :داروهاي ادرارآور
 ١٨٨فصل  :تعريق
 ١٩١خاتمه  :مدرات مفرد
 ١٩٦فصل  :وادار كردن بيمار به عطسه و ريزش آب بيني
 ١٩٧فصل  :جاري كردن آب دهن
 ١٩٨فصل  :لطيف كردن مزاج
 ٢٠٣فصل  :تحليل

 ٢١٢فصل  :پسزدن ( ردع )
 ٢١٣فصل  :تقويت اعضاء رئيسه
 ٢١٦فصل  :داروهاي تسكيندهنده درد و خوابآورها
 ٢١٨فصل  :سوزاندن
صفحه ٩-
 ٢٢٠فصل  :خميردارو
 ٢٢٢فصل  :خوراك بيماران در حال بيماري و دوران نقاهت
 ٢٣٧مقاله دوم  :معالجات خاص
 ٢٣٧مقدمه  :درمان خاص و درمان عام
 ٢٣٩فائده  :استدالل بر مؤثر از اثر
 ٢٤٠فائده  :قطع بيماري كه ناشي از بيماري ديگري ميشود
 ٢٤١فائده  :درمان بيماري اگر سبب خارجي يا داخلي باشد
 ٢٤٢فائده  :حاالت مختلف خلطهاي بدن است
 ٢٤٣فائده  :اينكه غذا و دارو از هر جهت بايد موافق ميل و عادت و اشتهاي مريض باشد
 ٢٤٣باب اول  :بعض امراض سر
 ٢٤٤فصل  :صداع
 ٢٥٠فصل  :زكام و نزله
 ٢٥٤فصل  :بيخوابي

 ٢٥٥فصل  :بيماري چرتزدن
 ٢٥٦فصل  :شخوص
 ٢٥٦فصل  :سرگيجه و سرگرداني
 ٢٥٧فصل  :بيماري غش كودكان
 ٢٥٨فصل  :صرع
 ٢٦٠فصل  :ماليخوليا
 ٢٦٧فصل  :سكته
 ٢٦٩فصل  :فلج
صفحه ٨-
 ٢٧١فصل  :لقوه و رعشه
 ٢٧٢فصل  :ناتواني و ضعف مغز
 ٢٧٣فصل  :تقويت اعصاب
 ٢٧٤باب دوم  :بيماريهاي چشم
 ٢٧٤فصل  :خرابي چشم يعني ورم ملتحمه
 ٢٧٧فصل  :كبودي چشم
 ٢٧٨فصل  :سفيد شدن چشم
 ٢٧٨فصل  :سبل
 ٢٧٩فصل  :ظفره ( ناخنك )

 ٢٧٩فصل  :طرفه
 ٢٨٠فصل  :سالق ( كلفتي پلك چشم )
 ٢٨٠فصل  :جرب چشم
 ٢٨١فصل  :آب سفيد ( آب مرواريد )
 ٢٨٢فصل  :هيجان چشم
 ٢٨٢فصل  :بيماري شبكوري
 ٢٨٣فصل  :تاريكي چشم
 ٢٨٣فصل  :كمتواني چشم
 ٢٨٤فصل  :مسائل متفرقه
 ٢٨٩باب سوم  :پارهاي از بيماريهاي گوش
 ٢٨٩فصل  :صداي گوش
 ٢٨٩فصل  :سنگيني گوش
 ٢٩٠فصل  :كمشنوائي
صفحه ٧-
 ٢٩١فصل  :درد گوش
 ٢٩٤باب چهارم  :امراض بيني
 ٢٩٤فصل  :كم شدن حس بويائي
 ٢٩٥فصل  :خشكي داخل بيني و خونريزي آن

 ٢٩٥فصل  :عطسه
 ٢٩٦فصل  :خونريزي از بيني
 ٢٩٦فصل  :زخمهاي چركي و بواسيري بيني
 ٢٩٧باب پنجم  :امراض دهان
 ٢٩٧فصل  :بوي بد دهان
 ٢٩٩فصل  :قرحههاي كوچك گرم دهان
 ٢٩٩فصل  :تشنج زبان و سنگيني آن
 ٢٩٩فصل  :فاسد شدن لثه
 ٣٠١فصل  :زدودن اثر جيوه بر دندانها
 ٣٠٣فصل  :درد دندان
 ٣٠٥فصل  :كندي دندان
 ٣٠٦فصل  :حركت دندانها ( لق شدن )
 ٣٠٦فصل  :خونريزي لثه
 ٣٠٧فصل  :ورم لثه
 ٣٠٨فصل  :تيرهرنگ شدن دندانها
 ٣٠٩فصل  :خوره لب
 ٣٠٩فصل  :بواسير لب
 ٣١٠فصل  :شقاق ( شكافتگي ) لب

صفحه ٦-
 ٣١٠فصل  :پائين افتادن زبان كوچك و ورم آن و ورم لوزهها
 ٣١١فصل  :خناق ( ديفتري )
 ٣١٢فصل  :چسبيدن زالو در گلو
 ٣١٣فصل  :نشستن خار و استخوان به گلو
 ٣١٤فصل  :قرحه حلق
 ٣١٤باب ششم  :پارهاي از امراض ريه و سينه
 ٣١٤فصل  :گرفتگي صدا
 ٣١٥فصل  :ربو ( نوعي آسم  ،نفسنفس زدن )
 ٣١٩فصل  :ضيق النفس ( تنگي نفس )
 ٣٢٠فصل  :سرفه
 ٣٢٣فصل  :سياهسرفه
 ٣٢٥فصل  :ذات الريه
 ٣٢٩فصل  :ذات الجنب
 ٣٣٣فصل  :ذات العرض و ورم سينه
 ٣٣٣فصل  :سل
 ٣٣٥باب هفتم  :بيماريهاي قلب
 ٣٣٥فصل  :خفقان قلب

 ٣٣٨فصل  :غش
 ٣٣٩فصل  :هم ( نگراني  ،دلواپسي ) و غم و ترس
 ٣٤٣فصل  :ضعف قلب
 ٣٤٦باب هشتم  :پارهاي از بيماريهاي معده
 ٣٤٦فصل  :درد معده
صفحه ٥-
 ٣٤٩فصل  :ضعف معده
 ٣٥٢فصل  :ترشي معده و باد گلوي ترش
 ٣٥٥فصل  :باد گلو
 ٣٥٦فصل  :تخمه
 ٣٥٨فصل  :سنگيني معده
 ٣٥٩فصل  :سكسكه
 ٣٦١فصل  :قي و تهوع
 ٣٦٣فصل  :مراق
 ٣٦٣فصل  :اسهال
 ٣٧٤فصل  :قي و اسهال توأم ( هيضه )
 ٣٧٦فصل  :وبا
 ٣٨٦فصل  :ورم معده

 ٣٩١فصل  :مركبات متفرقهاي كه بطور كلي براي امراض معده مفيدند
 ٣٩٢باب نهم  :بيماريهاي روده
 ٣٩٢فصل  :دل پيچه
 ٣٩٤فصل  :قولنج
 ٤٠٠فصل  :كرم روده
 ٤٠٣فصل  :پيچ اسهالي
 ٤٠٩فصل  :ليزي رودهها
 ٤١٣فصل  :بيرون آمدن روده مستقيم از مقعد
 ٤١٤باب دهم  :بيماريهاي كبد
 ٤١٤فصل  :كمتواني كبد
صفحه ٤-
 ٤١٩فصل  :ورم كبد
 ٤٢٣فصل  :انسداد كبد
 ٤٢٤فصل  :پيشاستسقاء ( سوء القنية )
 ٤٢٤فصل  :استسقاء
 ٤٣٢فصل  :يرقان
 ٤٣٥باب يازدهم  :بعض امراض طحال
 ٤٣٥فصل  :ورم طحال

 ٤٣٦فصل  :سخت شدن طحال و بادها و گرفتگيهاي آن
 ٤٣٨باب دوازدهم  :بيماريهاي دستگاه تناسلي و مسائل مربوط به آن
 ٤٣٩فصل  :زيادي احتالم
 ٤٣٩فصل  :سرعت انزال
 ٤٤٠فصل  :چيزهائي كه نيروي باه را زياد ميكند
 ٤٥٨فصل  :عقيمي مرد و نازائي زن
 ٤٦٤فصل  :بند رفتن قاعدگي
 ٤٦٨فصل  :خونريزي
 ٤٧٢فصل  :اختناق رحم
 ٤٧٤فصل  :ادرار بياختيار ( سلسالبول )
 ٤٧٤فصل  :ادرار كردن در بستر
 ٤٧٥فصل  :بند آمدن پيشاب
 ٤٧٩فصل  :سوزندگي پيشاب و زخم پيشابراه
 ٤٨٤فصل  :سنگ كليه و مثانه
 ٤٨٦باب سيزدهم  :تبها
صفحه ٣-
 ٤٨٧فصل  :در اينكه تبهاي خلطي حرارتي است كه از اندازه زياد غذا و يا عفونت طرطيرها پيدا ميشود
 ٤٩٠فصل  :سببهاي غير خلطي دروني يا بيروني كه باعث تب ميشود

 ٤٩٢فصل  :گاهي پيدايش تب از سببهاي حيواني است
 ٤٩٣فصل  :گاهي پيدايش تب از سببهاي نفساني است
 ٤٩٣فصل  :تب دق
 ٤٩٤فصل  :تبهاي خلطي
 ٥٠٠تحقيق اعجابانگيز  :درباره پيدايش بيماريها بر اثر موجودات زنده
 ٥١٢فصل  :تبهاي يك روزه
 ٥١٣فصل  :تبهاي خلطي و عالمات آن
 ٥١٧تبهاي صفرائي
 ٥١٨تبهاي بلغمي
 ٥٢١تبهاي غشي
 ٥٢٣تبهاي سودائي
 ٥٢٦فصل  :درمان تب دق و تبهاي وبائي
 ٥٢٧فصل  :ريشهكني تخم تب
 ٥٣٠فصل  :عوارضي كه در تبها پيدا ميشود
 ٥٣٦باب چهاردهم  :دردهاي اندامها
 ٥٣٦فصل  :درد مفاصل
 ٥٣٩فصل  :درد ران
 ٥٤١فصل  :نقرس

 ٥٤٤فصل  :عرق النسا
صفحه ٢-
 ٥٤٦فصل  :خستگي و سنگيني
 ٥٤٧فصل  :دردها بطور كلي
 ٥٥١باب پانزدهم  :آماسها و دانهها ( بثور )
 ٥٥١فصل  :انواع آماس و دانهها
 ٥٥٥فصل  :ورمها بطور كلي
 ٥٥٩فصل  :ماشري ( ورم خوني  ،سرخ باد )
 ٥٦٠فصل  :حمره
 ٥٦٠فصل  :دمل
 ٥٦٣فصل  :سرطان
 ٥٦٤فصل  :بواسير
 ٥٧٠فصل  :آبله و حصبه
 ٥٧٦فصل  :طاعون
 ٥٧٨فصل  :كوفت
 ٥٨٣فصل  :جمره
 ٥٨٤فصل  :نارالفارسيه
 ٥٨٥فصل  :حباالفرنجي

 ٥٨٦فصل  :شوره سر ( حزاز و ابريه )
 ٥٨٦فصل  :سعفه ( كچلي )
 ٥٨٨فصل  :كهير
 ٥٩٠فصل  :گري ( جرب )
 ٥٩٢فصل  :خارش
 ٥٩٣فصل  :زگيلها
صفحه ١-
 ٥٩٤فصل  :ساير دانههائي كه اسم خاصي ندارند
 ٥٩٦باب شانزدهم  :پارهاي از زخمها و قرحهها
 ٥٩٧فصل  :فرق جرح و قرحه
 ٥٩٧فصل  :قواعد كلي مربوط به زخمها
 ٦٠٢فصل  :خالصهاي درباره درمان قرحهها
 ٦٠٤فصل  :زمينخوردگي و ضربه
 ٦٠٥فصل  :سرمازدگي اندامها
 ٦٠٦فصل  :سوختگي
 ٦٠٩فصل  :آكله ( خوره )
 ٦١١فصل  :جذام
 ٦١٣فصل  :سالك

 ٦١٥باب هفدهم  :پارهاي از بيماريهاي پوستي و مسائل مربوط به آرايش
 ٦١٥فصل  :سبب پيدايش لكهها و پيسي
 ٦١٦فصل  :پيسي ( برص )
 ٦١٩فصل  :بهق
 ٦٢٠فصل  :قوبا
 ٦٢١فصل  :لكههاي چهره و بدي و تغيير رنگ طبيعي
 ٦٢٢فصل  :كبودي رنگ پوست در اثر زمين خوردگي و ضربه
 ٦٢٣فصل  :بوي بد زير بغل و پا يا ساير نقاط بدن
 ٦٢٤فصل  :اصالح مو
 ٦٢٩فصل  :جلوگيري از توليد شپش
 ٦٣١باب هيجدهم  :پارهاي از درمانهاي مسموميت
صفحه ٠
 ٦٣١فصل  :در كيفيت اثر گذاشتن سموم در بدن
 ٦٣٥فصل  :چيزهائي كه براي بيشتر سمها سودمند است
 ٦٣٧فصل  :در ذكر داروهائي كه براي بيماريهاي عفوني مفيد است
 ٦٤٠فصل  :در ذكر چيزهائي كه براي مسموميتهاي ناشي از گزش حشرات مفيد است
 ٦٤٣فصل  :در ذكر چيزهائي كه باعث مصونيت از سموم ميشود
( مقابله شد )

صفحه ١

ترجمه دقايق العالج ( جلد اول )
از تأليفات عالم رباني و حكيم صمداني
مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي اهلل مقامه
ترجمه عيسي ضياء ابراهيمي
صفحه ٢
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين و رهطه المخلصين و لعنة اهلل علي اعدائهم
اجمعين .
چنين گويد بنده اثيم كريم بن ابراهيم پس از آنكه كتاب حقايق الطب را نوشتم دوست داشتم در تكميل
آن كتابي بنويسم كه بجاي جلد دوم و در عمل موافق قوانين مذكور در آن باشد  ،چه آن كتاب را بصورتي
نوشتهام كه قبل از من كسي بدان گونه ننوشته است و در آن كليات علم طب و اصول آن را بصورتي كه
مطابق عالم كبير و وسيط و از هر جهت موافق اخبار آلمحمد عليهم السالم باشد نوشتهام و بر هر عاقل
بصيري خطاي هر كس كه از آن تخلف كند و براه ديگري برود آشكار است در كار تأليف آن كتاب
براهي رفتهام كه غير از راه پزشكان پيرو جالينوس و مؤلفين كتب معروف پزشكي و معالجات مشهوري
است كه نويسندگان آن چنين گمان كردهاند كه خطائي در كار آنان نيست  .در آن كتاب از اصول علم
طب مسائلي را توضيح دادهام كه در هيچ كتاب پزشكي ديگري نيست و تا بحال در خاطر هيچيك از
اطباء يوناني و پيروان آنان خطور نكرده است  ،بنا بر آنچه در آن كتب آمده است پزشكي عملي موافق

نظريات آنان است و هر گاه كه امور نظري تغيير كند جنبههاي عملي نيز دگرگون ميشود زيرا عمل فرع
علم است و با
صفحه ٣
تغيير اصل  ،فرع بگونهاي ديگر ميگردد  ،اما اين كتاب را درباره جنبههاي عملي پزشكي ولي باختصار
و با اتكاء بر كتاب حقايق الطب و همچنين كتاب مرآت الحكمة مينويسم و غرض من صِرف عمل و
گهگاه اشاره بأدلّه است تا كسي گمان نبرد كه صِرف ادعاء بال دليل است و اميدوارم كه پزشكان از آن
بر من خرده نگيرند كه در همه انواع معالجات و علل تحقيق نكردهام زيرا قصد من آن نبوده كه مثل ساير
مؤلفين مطالب را از كتب مختلف نقل كنم چه اگر چنين قصدي داشتم بهمان راهي ميرفتم كه آنان
رفتهاند  ،اما من خواستم كه چيزهائي را در آن بنويسم كه شخصا تجربه كرده باشم و يا ديگران آزمايش
كرده باشند و يا اينكه در كتاب معتبري از اشخاص مجرب روايت شده باشد و از قياس و گمان در آن
پرهيز كردهام و بهمين دليل اين كتاب شامل بعض درمانها و بعض مفردات و مركبات شده است و بنظر
من چيزي كه كم  ،آزمايش شده و درست باشد بهتر از چيزهائي است كه زياد ولي غير معتبر ميباشد و
هر كس جوياي چنان مطالبي باشد بايد به كتب سايرين مراجعه كند تا بدلخواه خود برسد و اما اين كتاب
را بر مقدمهاي و پنج مقاله ترتيب دادم و آن را دقايق العالج ناميدم .
مقدمه
در بيان بعض كليات علمي و عملي است كه الزم است در مقدمه آورده شود و در آن چند فصل است :
فصل اول
بدان كه قوام و پايداري هر شيء بچيزي است كه هويت آن شيء بدان بسته است و اگر در آن چيز تغييري
رخ دهد  ،آن شي ء  ،ديگر آن نيست كه تا آن وقت بوده است مثال اگر از عدد نُه يكي كاسته شود  ،هشت
صفحه ٤

و اگر يكي بر آن افزوده گردد  ،ده ميشود و بنا بر اين هر چيزي تا وقتي خودش است كه تغييري در آن
روي نداده باشد و چون در اين جهان بر هر مركبي اضداد مختلفي وارد ميشود و هر چيزي جنس خود را
تقويت و آنچه را كه مخالفش هست تضعيف ميكند  ،يك شيء مركب  ،بر حسب چيزي كه بر آن وارد
ميشود  ،مورد دگرگوني قرار ميگيرد و ديگر از آن شيء كاري كه براي آن ساخته شده بود برنميآيد
بلكه آثار تازهاي از آن پديد ميگردد و بيماري چنين چيزي است و تازه وارد سبب و علت آن است و از
اين بيماري آثار تازهاي پيدا ميشود كه پيش از آن نبوده و اين را عَرَض ميگوئيم مثال چشم براي ديدن
خلق شده و قوام چشم  ،بر همان است كه خدا براي آن قرار داده اما اگر خاشاكي در آن بيفتد و آن را
بيازارد  ،بيمار ميگردد و مثال در اثر اين بيماري قرمز ميشود و يا اشك در آن جاري ميگردد كه اينها اثر
آن آزارند و گاه يك مرض سبب پيدا شدن مرض ديگر ميشود مثال ريزش اشك  ،ممكن است سبب
ايجاد قرحهاي در چشم  ،و آن نيز باعث مرض يا عَرَض ديگري شود و بهمين ترتيب نابسامانيها تا آنجا كه
خدا خواسته باشد ادامه يابد  .پس از مشاهده عوارض ميتوان بامراض و از امراض به علل آن پي ببريم مثال
چشمخرابي كه عرض نزله است  .پس هر مرض در اثر سببي پيدا ميشود و عرض در پي بيماري ميآيد بنا
بر اين مادامي كه مؤثر باقي است  ،اثر در ظاهر همراه آن است  .پس واجب بر كسي كه ميخواهد
بمعالجه بپردازد  ،قطع اسباب اوليه امراض است سپس اگر طبيعت قوي باشد مرض خودبخود بهبود
مييابد و نيازي بدرمان نيست و همين كه مرض قطع شد  ،عرض نيز دفع ميشود  ،بنا بر اين نبايد در
چنين هنگامي بدرمان اقدام كرد و باين علت است كه در اخبار زيادي از شتابزدگي در دواكاري نهي
فرمودهاند و از جمله آنها
صفحه ٥
در خبري از حضرت ابيعبداهلل عليه السالم روايت شده كه فرمودهاند  :اجتنب الدواء ما احتمل بدنك ( تا
وقتي كه بدنت تاب ميآورد از دارو بپرهيز ) و از حضرت موسي بن جعفر (ع) روايت شده  :ادفعوا
معالجة االطباء ما اندفع الداء عنكم فانه بمنزلة البناء قليله يجرّ الي كثيره ( تا وقتي كه درد از شما بپرهيزد
از درمان پزشكان دوري كنيد زيرا اين كار مثل ساختمان است كه كم آن بزيادي ميكشد ) و از حضرت

اميرالمؤمنين عليه السالم روايت شده  :امشِ بدائك ما مشٰي بك ( تا وقتي كه مرض با تو مدارا ميكند
تو هم با آن مداراكن ) بايد توجه شود كه هر داروئي خود  ،تازهوارد و سببي از اسباب است و اگر از
جهتي ضعيف باشد  ،از طرف ديگر قوي است و اگر از سوئي مناسب باشد  ،از سوي ديگر مخالف است
و اگر يك بيماري را بهبود ببخشد بيماري ديگري را برميانگيزد چه اگر داروئي از همه جهات موافق
انسان باشد خودش انسان است و همين كه چنين نيست  ،از جهاتي مخالف انسان ميباشد و بنا بر اين هر
داروئي سبب بيماري ديگر ميشود و اگر براي رفع زيان آن نيز به داروي ديگري متوسل بشويم آن خود
سبب مرض ديگر ميگردد  .از اين روي است كه از حضرت ابيالحسن عليه السالم روايت شده كه
فرمود  :ليس من دوا ٍء الّا و يهيّج داءً و ليس شيء انفع في البدن من امساك اليد اال عما يحتاج اليه ( هيچ
داروئي نيست مگر اينكه دردي را برميانگيزد  ،و هيچ چيز براي بدن سودمندتر از آن نيست كه از آنچه
كه نيازمند بآن نيست دست نگاه بدارند ) و اين معني همان است كه فرمود دارو بمنزله بناء است كه كم
آن منجر بزيادش ميشود  .پس واجب در اين قسم قطع سبب و واگذاردن طبيعت بخودش است تا خودش
بحول و قوه خدا از عهده بيماري برآيد  .اما در آن هنگام كه مرض و طبيعت انسان در نيرو با هم
صفحه ٦
مساوي باشند و يا اينكه مرض قويتر باشد بايد به معالجه و رجوع به پزشك پرداخت و تأخير و كوتاهي
روا نيست و اين صورت همان است كه منظور نظر حضرت ابيعبداهلل بوده كه فرمود  :كان المسيح عليه
السالم يقول ا ّن تارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه ( مسيح عليه السالم ميفرمود كه اگر
كسي درمان مجروحي را ترك كند با كسي كه او را مجروح كرده است شريك است ) و در كتاب فصول
از كتاب مكارم نقل شده كه تا وقتي كه بدنت درد را تحمل ميكند از دارو پرهيز كن و اگر تحمل نكرد
دارو را بكار ببر و در حديث قدسي روايت شده كه  :الاشفيك حتي تتداوي فان الشفاء مني ( تو را شفا
نميدهم تا وقتي كه معالجه كني و شفاء از من است ) و از حضرت ابوجعفر عليه السالم سؤال شد كه آيا
مداوا جايز است ؟ فرمود  :نعم ان اهلل جعل في الدواء بركة و شفاء و خيرا كثيرا و ما علي الرجل ان يتداوي
فال بأس به ( بله خداوند در دارو بركت و شفاء و خير زيادي قرار داده و مرد وظيفهاش استعمال دارو است

و مانعي در اين باره نيست )  ،اخبار ديگري نيز در اين باب روايت شده  ،منظور از اينكه گفتيم بيماري
بايد غلبه كند  ،اين نيست كه آدمي را بستري كند  ،بلكه مقصود اين است كه در آن هنگام كه مرضي
مداوم شد و بانسان آزار رسانيد و طبيعت او در مدت معقولي از عهده دفع مرض برنيامد  ،ميگوئيم كه
مرض غالب شده و بايد آن را درمان كنند چه اگر مرض بطول كشد  ،بدن را آزرده و ضعيف ميكند و
بايد بزودي بدرمان بپردازند تا ناتواني بدن  ،بدان حد نرسد كه از استفاده از دارو باز بماند و دارو ديگر در
آن اثر نكند و از درمان هم نبايد تا هنگامي كه اميدي بر بهبودي هست  ،دست باز بدارند  .گاهي هم بايد
به تقويت بدن برسند تا سبب در آن كارگر نيفتد  ،چه گاه زدودن سبب  ،مثل هنگام ابتالء به وبا و امثال
آن ممكن نيست و در همان
صفحه ٧
حال بايد بدرمان هم بپردازند ولو اينكه سبب اصلي هم موجود باشد و اين حالت از دشوارترين حاالت
معالجه است و در چنين وقتي بايد كامال بتقويت بدن رو كنند تا آنكه خود بتواند با سبب مرضش برابري
كند  .در هنگام درمان پس از قطع سبب  ،بايد پيش از مداواي بيماري از عوارض جلوگيري كنند ( در
اصطالح پزشكي فعلي بجاي اعراض يعني پيآمدهاي يك بيماري واژه عوارض بكار ميرود كه جمع
عارضه است  .مترجم ) و يا اينكه عارضه را از اندام مهمي بعضوي كه كمتر اهميت دارد متوجه كنند تا
عضو مهم محفوظ بماند و بعد بدرمان برسند  ،يا اينكه ممكن است عرضي كه در يك عضو آشكار است
سبب بيماري در اندامي ديگر باشد كه در اين هنگام بايد عرض را بجائي متوجه كنند كه سبب مرض
نباشد و بعد بمداوا بپردازند پس از قطع سبب بايد عضو را تخدير و حسش را كم كنند تا اينكه در مقابل
درد تاب بياورد و بعد بقطع ريشه مرض اقدام كنند .
و بدان كه همين كه از ناچاري باستعمال داروئي پرداختند حتي االمكان بايد بقدر لزوم و ضرورت آن دارو
را بكار برند و مثال تا معالجه با غذاهاي داروئي ممكن باشد بآن بپردازند و گر نه از داروهاي غذائي بكار
ببرند و اگر نشد داروي مفرد و يا هر چه كمجزءتر و اگر نشد داروهاي پرجزءتري را استعمال نمايند و باز

حتي االمكان بايد از داروهاي ضعيفتر استعمال كنند و مثال تا ممكن است مليّن و يا مسهل ضعيفتر
بخورند  ،مسهل قويتر را نخورند و مسهل را نيز بدون خوردن منضج نخورند ( منضج  ،دارو يا غذائي
است كه قبل از مسهل براي آماده كردن مزاج به پذيرفتن آن بكار ميرود  .مترجم ) مگر آنكه فرصت
كافي نبوده و يا امتالء شديد باشد و يا حتي االمكان بايد از داروهائي كه قبال آزمايش شده بكار برده و از
داروي ناآزموده پرهيز نمايند  ،و بهتر است كه از داروهاي ساده كه بيشتر در دسترس باشد و همچنين
داروهاي ماليمتر استفاده شود .
صفحه ٨
فصل دوم
تركيب بدن انسان از اركان سهگانه
در كتاب حقايق الطب نوشتيم كه بدن انسان از اركان سهگانه يعني آب و چربي و ملح ( نمك ) تركيب
شده و اين اركان خود از اخالط چهارگانه يعني صفراء  ،خون  ،بلغم و سوداء تركيب يافته است  ،حاصل
اين تركيب و امتزاج شامل سه طبقه است كه طبقه لطيف و رقيق آن  ،ركن آب  ،روح زيبق و بخار است
 ،طبقه متوسط ركن چربي  ،نفس  ،كبريت و دخان و طبقه سنگين آن ركن نمك  ،جسد  ،اكليلال ُغلْبة (
اكليلال ُغلْبة از اصطالحات كيميا است و بمعني جزء جامدي است كه تصعيد ميشود  .معياراللغة ) و تراب
است و هر مركبي در عالم مثلث الكيان ( جمع كون بمعني طبيعتها است و كيان ثالثه روح و نفس و
جسد يا آب و روغن و زمين و يا زيبق و كبريت و ملح است ( باصطالح كيميا  ،ف م ) و خواص يا
طبايع چهارگانه  :برودت  ،حرارت  ،رطوبت و يبوست است ) و مربع الكيفيه است اال اينكه مركبات بر
صرافت اوليه خود باقي نمي مانند و در هر يك از آنها عوارض ناآشنائي كه از جوهريت آن نيستند پيدا
ت فلسفي ( علم كيميا  .مترجم ) كه مطابق صنعت خدائي
ميشود كه خارج كردن آنها جز بعلم حكم ِ
است ممكن نيست اما اين نوع غريبهها در هر صنف از مركبات  ،مشاكل و شبيه آن صنفند  ،مثال غرائب

جمادات جمادي  ،غرائب نباتات نباتي و غرائب حيوانات حيواني هستند و تدبير ( در علم كيميا كارهائي
را كه كيمياگر براي اعمالي از قبيل تصفيه يك شيء و يا تركيب چند چيز و يا تجزيه آن
صفحه ٩
ميبايست انجام دهد تدبير مينامند  .مترجم ) اخراج و زدودن هر يك از انواع اين غرائب با ديگري
متفاوت است  ( .اين توضيحات از توضيحات معمول در علم كيمياء است و مثال  :منظور از گوگرد و
جيوه يا كبريت و زيبق همان صورت و ماده است كه در اصطالح از اصطالحات علم فلسفه و يا حكمت
الهي ميباشند  .و منظور از بخار  ،نفس حيواني است  .مترجم ) چون انسان جوهر اين بسائط و لطيفترين
و شريفترين آنها است  ،هيچ يك از تركيبات اين عالم  ،صالح براي آنكه غذاي او باشد نيست مگر اينكه
از همه اين غريبهها تصفيه شده باشد  ،اما خداوند بدن انسان را از هر جهت تام و كامل و داراي همه
وسائل الزم براي اين منظور ساخته است تا بتواند غذاي خود را از مواد موجود انتخاب كند  ،پس همين
كه غذا داخل دهان شود  ،با دندانها آسيا ميشود و در آب دهن مقدم ًة قدري حل ميگردد تا براي حل در
معده و تعفين ( تعفين از اصطالحات كيميا است و معني آن آنست كه چيزي را در محل گرم و مرطوب
قرار دهند تا لطائفش بيرون آيد و بنا بر اين اول تخمير ميشود و بعد تعفين ميگردد  .معياراللغة ) در
حرارت و رطوبت آن آماده شود  ،اما در معده مثل كشكِ محلو ِل غليظِ قوامگرفتهاي ميشود و بين اعراض
جمادي و جواهر ( اصول ) آن جدائي ميافتد و اعراض  ،بدفع معده و جذب امعاء و از راه آنها بصورت
مدفوع دفع ميشود كه آن هم مركب از كيان سهگانه يعني ماء  ،دهن و ملح ( آب  ،چربي و نمك ) است
و اين مسئله نيز در تجزيه آن از راههاي شيميائي روشن ميگردد و بهر حال معده جوهر صاف كيلوسي را
بكبد ميفرستد و هاضمه كبد با حرارت و رطوبت مخصوص بخودش  ،آن را بكيموس تبديل ميكند و
اين عمل نوعي تدبير گياهي است و در آنجا نيروي جداكننده كبد جوهر صافي نباتي را از مواد زائد آن
جدا ميكند  ،مواد زائد آبگونه  ،از راه كليه و مثانه و مجراي ادرار بيرون ميرود  ،مواد زائد دُهني بكيسه
صفرا و مواد نمكي به اسپرز ( طحال ) ميرود بعد جوهر صافي ياقوتي خالص كه از اخالط

صفحه ١٠
چهارگانه مركب است به رگها و اندامها ميرود و در آنجاها بار ديگر گوارده ميشود اين خون آن طور
كه پنداشتهاند خالص نيست زيرا خون خالص زردرنگ است ولي اين خون مركب از رنگهاي چهارگانه
ميباشد ( رنگهاي چهارگانه عبارتند از  :زرد  ،آبي  ،سرخ و سفيد  .مترجم ) و ميتوان اخالط چهارگانه
را در دستگاه تجزيه شيميائي جدا كرد اما در هر يك از اندامها نيروي جداكننده آن اندام اعراض و
جوهرها را از يكديگر جدا ميكند و مواد زائد ( اعراض ) آبگون  ،بصورت عرق و مواد روغني  ،بصورت
مو و مواد نمكي  ،بصورت چرك  ،خارج ميشود و جوهر باقيمانده كه همشكل و همآهنگ با تركيبات
هر يك از اندامها است  ،روحانيت غذا را بمغز و قسمت روغني آن را  ،به قلب و بخش نمكي را  ،بكبد
ميرساند و همين كه در نيروي جداكننده يكي از اندامها نابساماني بهم رسد  ،مواد زائد در آن عضو باقي
ميماند و آن را ميآزارد و بنا بر طبيعتي كه دارد بيمار ميكند  .اين اعراض ( مواد زائد ) را ما طِرطيرهاي
جوهر ميناميم  ( .طرطير در اصطالح كيميا به دُرد شراب و يا هر نوع دُرد ديگر اطالق ميشود  .در
فرهنگ معين آن را معرب ( ) يعني اسيد تارتاريك معرفي كرده است و ظاهرا از آن رو به دُرد شراب
اطالق شده كه اين دُرد حاوي امالح اسيد تارتاريك است و بهر حال در متن بمعني تهنشينها و مواد زائد
ميباشد  .مترجم ) بنا بر اين روشن است كه ريشه همه بيماريها اين موادِ زائد مضر است و اين طرطيرها
نيز خود  ،مركب از اخالط چهارگانهاند اما نحوه تركيب آنها طوري است كه سبب مرضند و بنا بر اين
پزشكي كه مي خواهد بدرمان بيماران بپردازد بايد آنها را بشناسد و راه بيرون راندن آنها را بنحوي كه ان
شاء اهلل بيان خواهيم كرد بداند .
صفحه ١١
فصل سوم
همين كه دانستيم كه بدن انسان شريفترين گوهرها و لطيفترين و پاكترين آنها از جهت آلودگي باعراض
است  ،ميگوئيم كه كاملترين درمان آن است كه در آن از داروهائي بكار رود كه طِرطيرها و مواد زائد و

زيانآور آن كمتر باشد  ،زيرا روشن است كه طبيعت انسان  ،داروهائي را كه از اعراض تصفيه شده بهتر و
آسانتر ميپذيرد و داروهاي پيچيدهتر كه طبيعت نيازمند به پااليش و جدا كردن مواد مختلف در آن باشد ،
چه بسا كه بر طبيعت آدمي بيشتر سنگيني ميكند  .بخصوص اگر هاضمه و دافعه و نيروي جداكننده
ضعيف باشد  ،زيرا در اين صورت مواد زائد دارو  ،خود در بدن بجا ميمانند و سبب بيماريهاي ديگري
ميشوند و اين است معني چيزي كه از حضرت ابيالحسن عليه السالم روايت شده كه  :اِنّه ما مِ ْن دواء اال
و يهيّج دا ًء ( داروئي نيست مگر اينكه خود بيماري ديگري را برميانگيزد ) در حالي كه اگر انسان
نيرومند باشد  ،بيمار نميشود  ،اما وقتي كه بيمار شد  ،از نيرويش كاسته ميگردد و در اين هنگام داروي
ناجور  ،بر طبيعت او سنگيني ميكند  ،بر ناتواني او ميافزايد  ،و طرطيرها بيشتر بر او چيره ميشوند  .بهر
حال داروئي كه از مواد زيانآور پاك نشده باشد مواد زائدش زيادتر و نتيجهاش كمتر است  .بنا بر اين بايد
مقدار زيادتري از آن بكار رود و اين زيادروي خود بار سنگينتري بر طبيعت بيمار است و نيروي او را
بيشتر مي كاهد  .پس بايد دارو را از مواد زائد كامال پاك كرد و اين كار بخوبي از پزشكان ساخته نيست
و بايد بوسيله شيميدانها انجام بپذيرد  .ما بخاطر خدا ميخواهيم در اين كتاب كيفيت پاك كردن داروها
را از چيزهاي زائد آن طور كه از بيشتر مردم ساخته باشد  ،آموزش دهيم  .اما اگر ميبينيم كه در بعض
اخبار ائمه عليهم السالم براي بيماراني داروهائي تجويز فرمودهاند كه از مواد زائد پاك نبودهاند از اين
جهت بوده كه در آن دوران مردم نميتوانستهاند به پااليش
صفحه ١٢
داروها بپردازند اما حضرت صادق عليه السالم راههاي پااليش داروها را بنحو كامل بجابر بن حيان
آموختهاند و چون اكنون مردم تا حدي ترقي كردهاند و فهم آنها باال رفته و عِده زيادي از آنها آمادگي براي
اين فن دارند سزاوار نيست كه ما از چنين آموزشي بپرهيزيم  .البته منظور ما عالقمندان و اهل علم
حكمتند نه مرد ِم عامي و ضعيف .
فصل چهارم

بدن انسان اثر مشيت خداوند سبحانه است كه بر كاملترين وجهي خلق شده و روال آن بر حكمت است و
هر درماني كه مخالف وضع طبيعي باشد بر خطاء است و چون هميشه طبيعت بهتر  ،برتر  ،نزديكتر و
آسانتر را برميگزيند  ،بر پزشك است كه از آن پيروي كند و هميشه كمتر  ،نزديكتر و آسانتر را انتخاب
كند و طبيعت را بر خالف آنچه كه خداوند آن را آفريده وادار نكند  ،چه در اين صورت ناتوان ميگردد و
ناقص ميشود  .بنا بر اين بايد براي بيرون راندن طرطيرهاي رودهاي از راه نزديك آن  ،يعني استفاده از
حقنه يا فتيلهگذاري و يا نوشيدنيهائي كه روده را باز ميكند و يا از همه اينها استفاده كند  .اما
نزديكترين راه بطرطيرهاي معده دهان است و براي بيرون كردن آنها  ،بايد از داروهاي قيآور سود جست
بخصوص اگر اين مواد زائد در دهانه معده ( فم معده ) جمع شده باشد  ،اما اگر پزشك بخواهد مواد زائد
معده  ،از راه روده  ،بيرون براند سبب سنگينتر شدن كار آنها ميگردد  .در اين قبيل موارد اغلب خود
مريض نيز اگر چيزي سبب آزار معده باشد  ،ميل بقي كردن پيدا ميكند  ،مگر اينكه بيمار طبعا طوري
باشد كه عادت بقي نداشته باشد و داراي گردن بلند و سينه تنگ و حنجره بزرگ باشد  .بنا بر اين نبايد او
را بكاري كه براي او سخت و بر خالف طبيعت او
صفحه ١٣
است وادارند  .در اين هنگام بايد مسهل ضعيفي كه بيشتر اثر موضعي داشته باشد بكار رود  .البته بايد
قبال اطمينان حاصل شود كه راه روده باز است و گرفته نيست  ،كه در اين صورت بايد از حقنه ( تنقيه )
استفاده كرد و پس از حصول يقين مسهل را تجويز نمود و براي رسيدن باين يقين بايد به بيمار هسته تمر
هندي يا چيزي مانند آن بخورانند كه اگر براحتي دفع شد معلوم ميشود راه روده باز است  ،و اال نخست
بايد به باز كردن راه روده پرداخت اما درباره كبد بايد پزشك توجه كند  ،اگر بيماري مربوط بسطح كبد
باشد راه نزديكتر براي بيرون راندن طرطيرها  ،پيشاب است و بايد داروهاي ادرارآور بكار رود تا
طرطيرهاي روغني و نمكي خارج شوند و پيش از داروي ادرارآور بايد از رقيقكنندهها و بازكنندهها و
لطيفكنندهها بكار ببرد  .اگر بيماري در قسمت گود و فرورفته جگر باشد ميتواند مسهل متوسطي را
ببيمار بخوراند اما باين شرط كه در ماساريقا پس ار خوردن رقيقكنندهها گرفتگي نباشد اگر در ماساريقا

و يا رودهها گرفتگي باشد  ،بايد قبال مسهل خورانده شود بهر صورت در بيماريهاي كبد استعمال مسهل
متوسط مطلقا جايز است .
اما طرطيرهائي كه در رگها و اعماق بدن است درمانش خوردن مسهالت قوي است  ،و چارهاي جز بكار
بردن چنين مسهلهائي نيست  ،بشرط آنكه از باز بودن رگها و ماساريقا و رودهها مطمئن بوده و پيش از آن
از مواد منضج و رقيقكننده  ،بمدت چند روز استفاده كرده باشند تا براي استعمال مسهل از استعداد مزاج
اطمينان حاصل شده باشد  .بطور كلي بكار بردن مسهالت قوي پيش از استعمال منضج و بازكنندهها روا
نيست و بويژه كساني كه كبد آنها متورم است و يا قرحه و دملي داشته باشد  ،نبايد مسهل قوي بخورند
آنان كه فصد كردهاند ( فصد يا باز كردن رگ براي بيرون كردن خون زيادي ،
صفحه ١٤
يكي از درمانهاي رايج قديمي است كه در محل خود بتفصيل ذكر شده  .مترجم ) تا چند روز پس از آن
نبايد مسهل بخورند همچنين كساني كه غذاهاي سنگين و خشك خوردهاند يا مبتال به يبوست مزاج
ميباشند  ،قبل از رفع موانع  ،و حصول شرايطي كه خواهد آمد بايد از خوردن مسهل پرهيز كنند  .اما
براي بيرون راندن طرطيرهائي كه در اعضاء جمع شده است  ،بايد از عرقآورها استفاده شود و اين از
درمانهاي بُنياني است گاه گفته شده كه يك سوم بيماريها از اين راه درمانپذيرند  .تعريق مثل ادرار راهي
طبيعي است  ،بر خالف مسهل كه غير طبيعي است  ،تعريق بهتر از مسهل است  ،بهر حال تعريق  ،مناسب
با امراض بلغمي  ،مسهل مناسب امراض سوداوي و صفراوي و ادرار موافق با هر سه نوع است  ،اما فصد
خاص بخون است  ،ولي خون خالص و پاكي كه از اين راه بيرون ميرود بيش از طرطير آن است و بنا بر
اين بايد حتي االمكان و تا نياز خاصي نباشد از اين كار پرهيز كرد .
اما طرطير مغزي راه نزديكش بيني و دهان است و درمانش بكاربردن داروهاي ويژه از قبيل گردها ،
قطرههاي مخصوص بيني  ،عطسهآورها و بوكردنيها  ،غرغرهها و بازكنندههاي مخصوص گرفتگيهاي
مغزيست  ،اگر مقدار خون زياد باشد  ،نزديكترين راهها فصد و حجامت است و در وقت خودش بايد از

همين راه استفاده كنند اما اگر طرطير در عضو خاصي جمع شده باشد و در همه بدن پراكنده نباشد ،
باستعمال مسهالت نيازي نيست زيرا مسهلها از همه بدن مواد را جذب ميكنند  .پس درمان خاص به اين
هنگام استعمال ضمادها و تنشويهها و رفاده با پارچههاي گرم و مرطوب است تا اينكه طرطير اين عضو
خاص را حل كند  ،و در عين حال به اندام
صفحه ١٥
ديگري زيان نرساند  ،شاهد بر اين مطلب اخباري است كه در اين باره روايت شده  ،مثال حضرت
ابيعبداهلل عليه السالم ميفرمايند الدواء اربعة  :السعوط و الحجامة و النورة و الحقنة ( يعني دارو چهار
گونه است سعوط } داروئي كه به بيني كشيده ميشود { و حجامت و نوره و حقنه } داروئي كه از راه مقعد
و باصطالح امروز بصورت تنقيه وارد بدن ميشود { )  .قبال گفتيم كه سعوط براي دماغ ( مغز ) ،
حجامت براي خون  ،و نوره از جهت ضمادات است چه مو را ميزدايد  ،مسامات را باز ميكند و طرطير
اندامها از آن راه خارج ميشود  .حقنه گرفتگيهاي روده را ميگشايد و اخالط درون آن را بيرون ميراند .
از پيغمبر صلي اهلل عليه و آله روايت شده كه  :الداء ثلثة و الدواء ثلثة فأما الداء الدم و المرة و البلغم فدواء
الدم الحجامة و دواء البلغم الحمام و دواء المرة المشي ( درد سه جور است و دوا هم سه گونه است اما
دردها از خون  ،صفرا و بلغم است و دواي خون حجامت  ،داروي بلغم حمام و دواي صفرا مسهل است )
 .قبال گفتيم كه غلبه خون را جز فصد و حجامت چيزي درمان نميكند اما درمان بلغم با حمام است (
البته خواننده توجه ميفرمايد كه حمامهاي قديمي داراي هواي گرم بودند و از اين حيث با حمامهاي
داخل منازل تفاوت داشته و بيشباهت به سوناي امروزي نبودهاند  .مترجم ) زيرا مسامات در حمام باز
ميشود و طرطيرهاي آبگونه از آن راه بيرون ميرود و حمام مثل دستگاه حجامت آنها را به بيرون ميمكد
و مراد از حمام يك تعريق حقيقي است  .بهر حال همان طور كه بين مردم هم مشهور است  ،حمام يكي
از وسايل درمان ميباشد و آن طور كه از خبر پيدا است تعريق براي خود درماني مستقل در همه امراض
بلغمي است  .ليكن مسهالت در سودا و صفرا هر دو براي درمان

صفحه ١٦
بكار ميروند زيرا اين دو خلط با تعريق خارج نميشوند و بلكه طبيعت را به عقب برميگردانند و منظور
از مشيّ مسهل است  .از حضرت ابيعبداهلل عليه السالم روايت شده كه  :الدواء اربعة  :الحجامة و السعوط
و الحقنة و القي ( دوا بر چهار قسم است حجامت  ،سعوط  ،حقنه و قي )  .و در روايتي حجامت  ،ضماد
 ،قي و حقنه گفته شده است اما حجامت همان طور كه گفتيم مخصوص خون  ،سعوط مخصوص مغز ،
حقنه براي رودهها  ،ضمادها مخصوص اندامها و قي نيز مخصوص به بيماريهاي معده است  .و در روايتي
از حضرت ابيجعفر عليه السالم نقل شده كه  :من تقيأ قبل ان يتقيأ كان افضل من سبعين دواء و يخرج
القي بهذا السبيل كل داء و علة ( كسي كه باختيار خود قي كند قبل از آنكه طبيعت او را وادار بقي نمايد
 ،از هفتاد دواء براي او بهتر است  ،زيرا كه از راه قي  ،هر دردي رفع ميشود ) از اين خبر برتري استعمال
قيآورها در امراض معدي آشكار ميگردد بخصوص آنكه معده خانه هر درد است  .از حضرت ابوالحسن
عليه السالم روايت شده كه  :ماتداوي الناس بشيء خير من مصة دم او مزعة عسل ( براي مردم درماني
بهتر از مكيده شدن مقداري از خون آنها و يا آشاميدن يك جرعه عسل نيست )  .ولي بايد توجه داشت كه
در اين گونه اخبار مراد برت ري داشتن اين نوع درمانهاست نه نفي ما سواي آن همان طور كه گفته ميشود
امروز عالم  ،فالن كس و يا صنعتگر  ،فالن شخص است و مراد از آن بهترين علما و بهترين صنعتگران
است و غير آنها به نسبت ايشان اهميتي ندارد  .پس در هر خبري بدليلي چيزي را مرجح دانستهاند و دليلش
روايتي است از حضرت ابيعبداهلل عليه السالم كه  :خير ما تداويتم به الحجامة و السعوط و الحمام و
الحقنة ( بهترين درمانهاي شما  ،حجامت  ،سعوط  ،حمام و حقنه است )  .از حضرت
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ابي جعفر عليه السالم نقل شده كه فرمود  :طب العرب في سبع  :شرطة الحجامة و الحقنة و الحمام و
السعوط و القي و شربة عسل و آخر الدواء الكي ( پزشكي در عرب از هفت چير سود ميبرد  ،كه عبارتند
از حجامت  ،حقنه  ،حمام  ،سعوط  ،قي  ،آشاميدن عسل و آخرين دواء داغ كردن است )  .و گاه نوره را

هم بآن افزودهاند و اخبار ديگري نيز روايت شده است  .اما داغ كردن در حكم مسهل براي يك اندام
خاص است  ،و منظور داغ كردن با آتش است تا سوختگي در پوست  ،خشكي ايجاد كند و در نتيجه
خود طبيعت آنجا را با جذب آب مرطوب نمايد  ،و آبي كه در اين هنگام از آنجا بيرون ميآيد اخالط آن
عضو هستند  ،و يا براي آن عضوي را داغ ميكنند كه مواد بسوي اندام ضعيفي كشيده و خارج شود  ،و
اين عينا همان كاري است كه مسهل ميكند و بهر حال ما همان راههائي را برگزيدهايم كه از آلمحمد
عليهم السالم روايت شده  ،مگر اينكه ايشان مطالب را بطور خالصه و فقط اصول را فرمودهاند و
فرمودهاند بر ما است كه اصول را القاء كنيم و بر شما است كه فروع آن را دريابيد ما اينك مسائل مختلف
را از اين اصول بيرون ميآوريم و هر خبري را در جاي خودش مورد استفاده قرار ميدهيم  ،و در اين
كتاب اصولي را ذكر كردهايم كه محتاج بتفصيل است .
فصل پنجم
بيماريها يا خلقتي هستند يا تازه در كسي بروز ميكنند  .منظور از بيماريهاي خلقتي آنها هستند كه از اول
تولد انسان با او بودهاند كه از جهت اوضاع فلكيه يا وضع پدر و مادر يا بياعتدالي نطفه يا از وجود
نابهنجاريهاي خوني كه بآن ميرسد و يا مزاج مادر و وضع رحم او است  .اما آنها كه تازه بوجود آمدهاند
يا از جهت طرطيرهاي موجود در بدن مولود و يا از جهات ارثي است كه از
صفحه ١٨
طرف پدر و مادر باو رسيده است كه اين اقسام درمانناپذير است يا سخت درمان ميشود مگر آنكه
معجزهاي رخ بدهد و يا بيماريهائي است كه بعلل خارجي و تبها و بعضي نابسامانيهاي داخلي بدن پيدا
شده است  ،اين گروه بر سه گونهاند كه بخصوص اگر بر طبيعت چيره نشده باشند درمانپذيرند  .گروه
نخست بيماريهائي است كه از راه هوا  ،يا خوردن  ،آشاميدن  ،خواب  ،بيداري  ،حركت  ،سكون ،
استفراغ  ،گرفتگيها و امثال آن پيدا ميشوند و دو ديگر بيماريهائي است كه از حوادثي از قبيل زمين
خوردنها  ،ضربهها  ،زخمها و غيره بوجود ميآيند و سه ديگر امراضي است كه از جمع شدن طرطيرها به

انسان روي ميآورد كه بيشتر آن همان طور كه در روايت هم آمده از معده است و پيغمبر (ص) فرمودهاند
كه  :المعدة بيت كل داء و الحمية رأس كل دواء ( معده خانه هر بيماري و پرهيز سرِ داروها است ) پس
بخودت آنچه را كه بآن عادت داري بده  ،بديهي است كه براي جلب توجه باين قسم تأكيد فرمودهاند و
بهر حال سزاوار اين است كه پزشك نخست به تنقيه و سپس بپاك كردن معده بپردازد  ،و بعد كبد و پس
از آن ساير اندامها را پاك و سپس خارج بدن را براي درمان آماده كند چه بدن مثل كاريز است كه تا پائين
آن باز و تميز نباشد باالي آن را نميتوان پاك كرد و اگر اول به باالها بپردازند و آب را جاري كنند ممكن
است قنات بكلي ويران شود  .اگر پزشكي اين مقدمات را رعايت نكند مثل اين است كه بر كُشتن مردم
جرأت دارد  ،مگر آنكه درمان بوسيله ضماد و امثال آن ممكن باشد كه در اين صورت اشكالي ندارد كه
قبل از تنقيه از ضماد استفاده كنند .
فصل ششم
براي كسي كه ميخواهد بدرمان يك بيمار بپردازد بايد نخست نوع اعالي يك
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بيماري را تعيين نمايد  ،كه براي اين كار بايد اول عالئم عام را جستجو كند و سپس بايد باقسام فرعي
بيماري اقدام كند و نوع آن را از عالمات نوعي و خاص  ،تشخيص دهد  ،مثال اگر در كسي تب يك در
ميان خالصي ببيند ( يكي از انواع ماالريا كه نوبه آن يك روز در ميان است  .مترجم ) اگر عالئم حرارت
وجود داشته باشد ميفهمد كه آن مرض از گرمي مزاج است و ميداند كه درمان آن با داروهاي سرد است
 .سپس بايد تشخيص دهد كه آيا آثار عفوني ديده ميشود يا نه كه اگر چنين آثاري باشد  ،بايد بدرمان
حرارتي كه باعث عفونت است بپردازد  ،و ماده اصلي آن را كه فاسد است دفع كند  .يا بايد ببيند كه آيا
در اثر غلبه صفراء است و در اين صورت آيا در اعماق بدن ( در رگها ) است كه در اين هنگام بايد
مسهلي قوي به بيمار بخوراند و برايش داروي سرد قوي تجويز كند و با حدس صائبي بايد با توجه
بخصوصيات بيماري و بيمار مقدار و كيفيت دارو را با استفاده از تجارب و با دقت كافي تعيين كند بهر

حال مشكل بزرگ  ،تشخيص مرض و سپس تعيين داروي ويژه آن بيماري است  .اما عالمات كلي را يك
پزشك فهميده ميداند و بعضي مداواي عمومي هم هست كه براي بيشتر بيماريهاي همنوع سودمند است
و پزشك بايد باين درمانها بپردازد همان طور كه خواهد آمد .
سپس بايد تعيين كند كه مرض از اسباب داخلي است يا خارجي و بعد بايد به نيروي بيمار توجه كند و
بيمار نيرومند را با دواي قوي و مريض ناتوان را با داروي ضعيفتر درمان كند و ضمنا به تقويت او برسد و
در همان حال بايد از وضع بيمار در حال عادي و قبل از بيماري پرسش كند تا بداند كه شدت بيماري تا
چه اندازه است  ،مثال بيماري سرد  ،در كسي كه داراي مزاج گرم است بايد با داروي گرم قوي درمان
شود و ما سواي اين حالت را بر آن
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قياس كن  .بعد بايد توجه داشت كه بيمار مرد است يا زن  ،چه بيماري سرد در جنس مرد  ،از سردي
بيشتري سرچشمه گرفته  .همچنين سن بيمار بايد بر پزشك معلوم باشد و مثال بيماري سرد در جوانها
ناشي از سردي زيادتري است بعد بايد ديد كه عادت بيمار در مورد غذاها  ،داروها و موادي كه در اثر
اعتياد بكار ميبرد ( مثل اعتياد باَفيون ) چيست تا بداند كه مثال بر معتادين  ،برودت و يبوست كارگر
است و بيماري گرم از او دورتر ميباشد مگر اينكه سببي قوي پيدا كرده باشد  .همچنين بايد دانست كه
از ترك عادت  ،بيماريهاي زيادي پيدا ميشود كه در اين حالت بايد بيمار را بعادت سابق برگردانند و بهر
گروه بايد همان غذاهاي معمول خودشان را تجويز نمايند  .بعض بيماران ممكن است معتاد بيك بيماري
باشند و بنا بر اين اگر بيماري با تب كم هذيان ميگويد نبايد تا هذيان گفت تشخيص سرسام در او داد .
همچنين بعض بيماران حتي در بيماريهاي سبك  ،عكس العملهاي شديدي از خود نشان ميدهند پس
اغلب ممكن است كه بيماري آنها سخت نباشد .
شغل مريض نيز بايد دانسته شود  ،چه اغلب هر يك از گروهها  ،داراي مزاج و بيماريهاي خاص بخود
هستند  .ويژگيهاي خانه و محل زندگي بيماران نيز بايد معلوم باشد  ،چه هر جائي مزاجي مخصوص بخود

دارد  .فصول مختلف سال نيز در وضع بيماريها مؤثر است  ،و در هر فصلي خلطي بر بدن اشخاص چيره
ميشود  .كيفيت درمان نيز بايد دانسته شود  ،مثال درمان با داروي سرد مناسب با تابستان و دواي گرم
مناسب با زمستان است يا مثال در تابستان استعمال قيآور و مسهل روا نيست و همچنين در وقت شيوع
وبا و يا بيماريهاي ديگر بايد مقتضيات آنها در نظر پزشك باشد  .حاالت بيمار نيز از ابتداء تا انتهاء و
شدت يا ضعف بيماري بايد مورد توجه باشد تا غذا
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و داروي مناسب هر زمان باو داده شود و غذا در اول غليظتر و در ميان بيماري لطيفتر و در آخر بيماري
باز كمي غليظ بايد داده شود و همچنين دارو بايد بتدريج زياد شود و در اواخر بايد ضعف بيمار درمان
گردد .
سپس بايد بوضع مرض توجه شود اگر بيماري حاد (  ) AIGUEباشد و از سه چهار روز بيشتر طول نكشد
بايد غذا كامال رقيق باشد و آب  ،جالب  ،سركنگبين و امثال آن باو بدهند  .اگر بيماري سبكتر بوده و تا
هفت روز طول بكشد ماء الشعير و شربت بنفشه و امثال آن بايد به بيمار داد و اگر تا نه الي چهارده روز
طول بكشد بايد به شورباها  ،عدس پوستگرفته  ،كدو  ،اسفناج و امثال آن اكتفا كرد  .اگر بيماري
مزمن (  ) CRONIQUEباشد براي تقويت بيمار بايد غذاي كمي غليظ داده شود  ،بعالوه بايد بمقارنات
بيماري و آثار جانبي آن پرداخت  .اگر يك بيماري بهبود يابد  ،از بيماري ديگري كه همراه آن بوده نبايد
غافل ماند و در اين حالت بايد در حد مشتركي بدرمان بپردازند و اگر ممكن نباشد بيماري مهمتر را مقدم
بدارند  .در همان حال بايد به بيماريهائي كه مريض سابقا بآن مبتال بوده است نيز توجه نمايند مثال بكسي
كه سابقا بكوفت ( سفليس ) مبتال بوده نبايد داروي سرد شديد خورانده شود اگر چه مرض بعدي بيماري
گرم باشد  .از عالمات بد نبايد ترسيد چه اغلب بيمار بهبود مييابد  .همچنين پزشك بايد متوجه همانندي
بيماريها باشد مثال سكته و غش و يا سكته و مرگ و يا بيماريهاي خيالي بينائي ( در شروع بيماري آب
مرواريد بيمار چيزهائي مانند مگس و يا مانند آن را در جلوي خود ميبيند و اين حالت را بيماري خيالي

بينائي ميناميدهاند  .مترجم ) با نابهنجاريهاي بينائي كه در اثر آب يا بخار موجود در چشم پيدا ميشود
نبايد بجاي يكديگر گرفته شوند  .پس از اين تحقيقات پزشك بايد به ياري
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خداوند بمعالجه بيمار بپردازد و اگر مرضي را از هر جهت تشخيص داد بدرمان آن برسد و اگر يك
بيماري را بطور نوعي و كلي تشخيص دهد بايد از معالجات نوعي استفاده نمايد و اگر نوع بيماري را هم
تشخيص ندهد بهتر آن است كه بيمار را بخداي خودش واگذار كند .
فصل هفتم
رواياتي از گفتار حكماي بزرگ
از جالينوس روايت شده } همين كه عفونتي در اندرون آدمي پيدا شد الزمست بهر نحو كه بهتر باشد
بصورت قي يا تعريق و يا از راه پيشاب بيرون رانده شود و اگر از اين راهها نشود بوسيله تبريد ( خوراندن
غذا و داروي سرد و يا هوا و آب سرد ) عمل كنند { و گفته است  } :در تب هر چه ممكن باشد بايد تبريد
بعمل آيد و نزديكترين راه را بجائي كه ماده بيماري در آنست و آسانترين راه را براي طبيعت بايد برگزيد {
اين گفته آنچه را كه ما در فصول گذشته گفتيم تأييد ميكند  .عدهاي گفتهاند كه براي درمان تبها اگر
عفونت و يا ماده بدخيم و يا ورمي نباشد غذاي مرطوبي ( سرد ) كه زود بتواند ببدن راه يابد مثل شوربا يا
آش جو سودمند است .
و از وصيت بهاءالدوله رازي صاحب كتاب خالصةالتجارب نقل شده } واجب بر طبيب آن است كه
نخست ديندار باشد و در تشخيص بيماري بكوشد و سپس بدرمان بيمار بپردازد  .از ادله بيماري نبض ،
پيشاب و رنگ چهره است و بعد بيماري و عوارض را از هم تميز دهد زيرا مرض اصل و عوارض فرع آن
است و نخست بدرمان مرضي كه ريشه اصلي است توجه كند و سپس به مداواي عوارضي كه از بيماري
پيدا شده  ،برسد مگر آنكه عوارض خود قوي باشند و بايد از رفع سبب آغاز كند و سن مريض  ،فصل ،
شهر و نيروي بيماري را در نظر
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بگيرد  .بعد بايد از عادات مريض و حاالت ظاهري و باطني او جويا شود  ،و بايد بيمار را به بهبودي
اميدوار كند و او را نترساند و پرستاران را نيز بايد باين مسائل توجه دهد  .و نيز بايد هوش خود را براي
تشخيص سود و زيان دارو بكار گيرد و اگر چيزي زيانبار بود داروي ديگر تجويز كند و همچنين علت
كوچك را كم نشمارد چه بسا كه همين علل كوچك به مرضي بزرگ بيانجامد و اگر بيمار نيرومند باشد
از بيماري سنگين ترسان نبايد باشد و ضعيف را با قوي و بر عكس نبايد درمان كند  ،و تا بتواند داروهائي
براي بيرون بدن بكار ببرد از داروهاي دروني بپرهيزد  ،تا ممكن باشد با غذا معالجه  ،و يا از تدبيرهاي
ديگري استفاده كند  ،دارو به بيمار ندهد  ،تا درمان با داروي مفرد آسان باشد از داروي مركب استفاده
نكند  ،بيشتر تا ممكن باشد از داروهاي ضعيفتر استفاده كند  ،و تا داروي كم مؤثر باشد از داروي زياد
بگريزد  ،و تا بشود خاصيت دارو را مورد توجه قرار بدهد و نه كيفيات آن را تا غير دارو و دعا مؤثر باشد
به دارو دست نيازد  ،بيمار را بزور وادار بكاري نكند  .در غير روزهاي بحراني مريض را از بيماري
خودش بچيزهاي ديگر مشغول نمايد  ،بيمار را در ايام بحراني رها نكند  ،بچهها را به يكباره از غذا نبايد
بازبدارد  ،باشخاص ضعيف نبايد غذاي قوي بخوراند  ،در گرما و سرماي سخت و روزهاي بحراني
بدرمان قوي نبايد بپردازد  ،به كساني كه خيلي الغرند مسهل ندهد مگر آنكه آن مسهل سبب اصالح مزاج
و تقويت بدن آنان باشد  ،با توجه بآزمايشها و چيزهائي كه خودش بچشم ديده بيمار را درمان كند و
بيماري مزمن را به دفعات و گاهبگاه درمان كند تا بيمار به دارو عادت نكند  ،گهگاه دوا را تغيير دهد ،
همچنين بدرمان بيماري ارثي نپردازد تنها كوشش كند كه نيروي بيمار را نگاهداري نمايد  ،اگر از شدت
درد
صفحه ٢٤
ترسيد مخ در بكار ببرد  .نبايد مريض را بيكباره از غذاي كم به غذاي زياد دستور دهد و يا بالعكس و نه
چيزي را كه عادي اوست به غير معتاد تبديل كند و بر عكس و حتي االمكان بعادات بيمار بايد توجه

داشته باشد  ،مريض را بخوردن دارو و يا خوراكي كه از آن بيزار است نبايد وادار كند  ،بحاالت مختلف
بيماري در وقتي كه شدت دارد و رو به بهبودي است و يا اينكه سبب بيماري از بين رفته و يا از نيروي آن
كاسته شده است بايد توجه كند اگر چند بيماري با هم باشد اول بايد بيماري زيانبارتر را درمان كند و
ساير بيماريها را هم از نظر دور ندارد { تمام شد خالصه اين گفتار حكيمانه كه از گوينده عالمي است .
و از بقراط روايت شده  } :جسد با پنج نوع معالجه درمان ميشود  :آنچه در سر است با غرغره  ،آنچه در
معده است با قي  ،آنچه در بدن است با اسهال  ،آنچه در زير پوست است با خوي ( عرق ) و آنچه در عمق
بدن است با خونگيري درمان ميگردد { چه خوب گفته است و اينها نيز مطالب قبلي ما را تأييد ميكند .
و از ظاهر سنجري است } براي پزشك سزاوار آن است كه نخست تا ميتواند با غذا بيمار را درمان كند نه
با دارو اشخاص دانا ميدانند كه اغذيه با طبايع مختلف فراوان است دو ديگر آنكه تا ميتوان بايد داروي
مفرد تجويز كرد  ،دواي مركب نبايد داد و داناي بداروها ميداند چه بايد بكند از دواهاي ناشناس و
مجهول تا مي تواند پرهيز كند مگر آنكه با آزمايش و قياس بتواند بمفيد بودن داروئي پي ببرد  .دشوارترين
درمانها در وقتي است كه مرضي با مزاج ضدش همراه باشد مثل تب محرقه ( تيفوس ) در پيرها و فلج در
جوانان اگر چه كمتر ممكن است چنين وضعي پيش بيايد { .
از بقراط روايت شده } بيماريهائي كه ناشي از امتالء است  ،عالج آنها
صفحه ٢٥
استفراغ ميباشد و اگر مرضي از استفراغ پيدا شود عالجش امتالء ميباشد و شفاي بيماريها در ضد آنها
است { .
باز سنجري ميگويد  } :بيماريهائي كه طبيعت با آنها بر سر جنگ است به سه گونهاند  :اگر توان طبيعت
از نيروي بيماري بيشتر باشد پيش از آنكه پزشك بيايد بر آن پيروز ميشود و يا اينكه اين دو در نيرو برابر
هستند كه بيمار بياري پزشك نيازمند است و حاجت بپزشكي در چنان وقتي بسيار ميباشد  .پزشكي ،
علمي غني است و كمتر ميشود كه بيمار بميرد .

اما اگر بيماري بر طبيعت چيره شود كمك پزشك بسيار الزم است و مرگ هم اغلب در چنين هنگامي
پيش ميآيد و پزشك كمتر ميتواند كاري انجام دهد و اگر هم بتواند از درمان كسي كه مرگ او نزديك
است و نشانيهاي آن را ميبيند خودداري ميكند { .
نورالدين گفته است  } :اگر پيرمرد يا كسي كه مزاجش سرد است و يا معتاد به مواد مخدره مثل ترياك
است فصد كند و خون سياهرنگ غليظي خارج شود نبايد بگذارند كه خون زياد بيرون بيايد چه علت اين
حالت بستن و سنگيني خون است و اين حالت قابل تغيير نيست و خون زيادي هم بيش از آنكه الزم است
از آنها بيرون ميرود { .
فصل هشتم
انسان مركب از اسطقسات است ( اسطقسات  -اصطالح فلسفي يوناني و بمعني عناصر است  .ف م ) و
در باقي ماندنش نيازمند به متممات ميباشد  .بنا بر اين با دگرگونه شدن اسطقسات و يا متممات انسان
نيز ديگرگون ميشود اما اسطقسات يعني عناصر بحسب تغيير اوضاع افالك و قرانات آن دگرگون ميشود
اعم از آنكه در يك زمان باشد و يا در دورانهاي مختلف  ،اين مسئله قابل ديدن و حسن كردن است و
دراز كردن مطلب الزم نيست .
بهر حال اختالف هيأتها  ،اخالق  ،عمرها و فهم مردم در دورههاي
صفحه ٢٦
مختلف از همين روي است و غايت و نهايتي براي آن نيست هر چند كه افراد آدمي از يك نوعند اما هر
كس داراي ويژگيهاي خودش است كه بسته بوقت  ،مكان  ،كم  ،كيف  ،جهت  ،رتبه و وضع و غير
اينها است و هيچكس بهمه اوضاع و احوال و آن ويژگيها آگاهي ندارد  .بنا بر اين نميتوان بآنچه كه
نويسندگان كتب پزشكي نوشتهاند و گفتهاند اعم از درمانها و يا داروهاي مختلف و اثر آنها در ابدان تكيه
و بدانها عمل كرد مگر آنكه كسي شخصا آزمايش كند چه بدن اشخاص در دورهها  ،زمانها و جاهاي
مختلف متفاوت ميباشد و از همين روي است كه ميبينيم استادي كه دربارهاش گمان بد نميبريم با

تأكيد تمام داروئي را در يك بيماري سفارش ميكند اما در حال حاضر چنين تأثيري از آن دارو نميبينيم ،
آدم نادان چنين ميپندارد كه او راست نگفته يا سهلانگاري كرده است اما اين درست نيست چه با تغيير
زمان و با دگرگوني بدنها و اختالف يافتن شهرها و روستاها بدنها تغيير يافته است  .پس روشن است كه
بكتب اعتماد قطعي نميتوان داشت  .اما بديهي است كه كليات و حقايق مسائل فوق تغيير نميكند .
ولي از جهت عملي  ،واجب اين است كه در هر شهر و در هر اقليم و در هر زماني بآزمايش بپردازند  .بهر
حال خداوند زمين را از لطف و عنايت به بندگان خالي نميگذارد و در هر جائي كساني يافت ميشوند
كه بدرمان بيماران بپردازند تا اجل خدائي براي آنها برسد بهر صورت فريفته نويسندگاني كه كارشان نقل
قول از اين و آن است مشو و تنها بآنها كه در زمان و در شهر تو بآزمايش پرداختهاند يا بآنچه كه خودت
شخصا آزمودهاي اعتماد كن من در اين سفارشم خيرخواه توأم  ،چه بسا چيزي كه براي كسي سودمند
است براي ديگري زيانبار باشد پس پزشك خودت باش و چيزهائي را كه
صفحه ٢٧
سودمند است بكار ببر و از استعمال چيزهاي مضر بپرهيز  .اما كسي كه آزمايش هم بكند و نتواند
سودمند را از زيانآور  ،در شخص خودش باز بشناسد نميتواند معتبر باشد و كسي كه اين شناسائي را
داشته باشد اما آن را بكار نبندد به االغ ميماند كه آن هم چنين است  .بهوش باش و آنچه را كه از آزمونها
ميبيني و ميشنوي نگهدار و آن را بكار بند و بارها بيازماي و آنگاه آن را بنويس اما معني يك آزمايش
كامل اين نيست كه تنها در يك مورد اثري را ببيني بلكه بايد در موارد زيادي آزمايش كني تا بتواني بر
درستي نتيجه آن حكم كني بديگران چه زنده باشند و چه مرده اعتماد مكن  ،زيرا تو شرايط آزمايش آنها
را نميداني و از اينكه كي و كجا و درباره چه كسي انجام شده خبر نداري مگر آنكه همزمان با تو و
باهوش و راستگو باشد كه در اين صورت اعتماد بچنين كسي سودمند است .
فصل نهم

بيشتر چيزهائي كه پزشكان براي حفظ تندرستي در كتابهاي خود نوشتهاند نادرست است زيرا خداوند
انسان را براي عبادت خلق كرده و او را با پيشهها و صنعتها و بازرگانيها و كشاورزيها ميآزمايد و آشكار
است كه حكيم اگر چيزي را براي چيزي بسازد آن چيز از او در حال تندرستي و اعتدال ساخته است  .و
بخصوص ميدانيم كه خداوند براي بندگانش در دين تنگ نميگيرد و راه را بر آنان آسان گذارده است .
دستورهاي بهداشتي پزشكان آدمي را از هر كار نيكو باز ميدارد و او را به بندگي شكمش درميآورد و
خدا چنين چيزي از او نخواسته بلكه صالح دين و دنياي او را ميخواهد  .در همين حال ميبينيم كه
بسياري از آنان كه خبر از بهداشت ندارند نيرومندتر و تندرستتر هستند و آنها كه بدستورهاي
صفحه ٢٨
بهداشتي عمل ميكنند بيشتر دچار بيماري و ناتواني ميباشند  .بنا بر اين ميتوان گفت كه
دستوردهندگان در كار خود اشتباه ميكنند و اين هم خود با آزمايشها معلوم ميشود و دليلها و قياسها با
آن برابري نميتواند بكند  .بنا بر اين پارهاي از دستورهاي بهداشتي را كه براي مؤمنين سودمند باشد در
اينجا ميآوريم تا بخواست خدا بآنچه كه از آنان خواسته شده برسند .
بدان كه خداوند آدمي را بر پايهاي آفريده است كه موافق حكمت و خواست ( مشيت ) اوست بنا بر اين
براي او طبيعتي آفريده و آن را سنت در خلقت قرار داده كه ابزاري براي بكار آوردن خواست و اراده
اوست و هر چه را كه خوبي و قوام و نشو و نماي او در آن است انجام ميدهد و آن طبيعت را چنان آفريده
كه بهر چيز كه براي آدمي سودمند است گرايش دارد و از آنچه كه براي او زيان دارد و او را ديگرگون
ميسازد ميپرهيزد  .پس اگر طبيعت از آنچه كه خدايش او را براي آن آفريده است ديگرگون نشود چيزي
جز خوبي و خير دنيا و آخرت و آنچه كه رضاي خداوند در آن است و آنچه كه بناي او بر آن است
نميخواهد  .اما همين كه باعراض آلوده شد عوارض ديگري نيز پيدا ميشود و آن را از آن گونه كه آفريده
شده تغيير ميدهد و اين فرموده خداوند است آلمرنهم فليغيرن خلق اهلل  .در اين هنگام است كه شهوات و
خواستههاي نابجا و مخالف با خير و صالح و قوام آدمي در او پيدا ميشود كما اينكه در نوعي بيماري ،

بيمار بخوردن خاك گرايش پيدا ميكند و اين سبب بيماري و مرگ اوست در حالي كه خداوند براي
آدمي ميلي كه نيستي او در آن است نيافريده و اال اين نقصي در حكمت حكيم بود اما اين اعراض هستند
كه سبب پيدايش بيماريهاي آدمي و شهوات باطله ميشوند و بيماريها خواهشهاي بيجائي در او
برميانگيزند و از همين روي نياز بفرستادن پيامبران و
صفحه ٢٩
فرو فرستادن كتابهاي آسماني و آگاهي و آموزش آدميان پيدا ميشود تا بسرشت راستيني كه رستگاري ،
دوام  ،پايندگي  ،بهداشت  ،تندرستي و آسايش هميشگي او در آن است برگردد و كسي كه از راههاي
مستقيم برود در دنيا و آخرت رستگار ميگردد و خداوند سبحانه ميفرمايد  :الذين قالوا ربنا اهلل ثم
استقاموا  . . .و ميفرمايد و استقيموا اليه .
بنا بر اين پيغمبران خدا براي آن آمدند كه مردم را از لغزشها بازبدارند اما اطبائي كه از راه راست حقيقي
بيخبرند انحراف موجودي را تندرستي پنداشته و خواستهاند كه آن را حفظ كنند و بهمين دليل دستورات
آنها با انسانيت و بندگي خداوند تفاوت يافته اما بهداشت واقعي آن است كه از پيامبر سالم اهلل عليه روايت
شده  ،و راز آن در فرمانبرداري از او و پرهيز از نهي او در كم و بيش است اما از آنجا كه غرض ما در اين
كتاب آن است كه چيزهائي را كه مناسب با پزشكي ظاهري و طب ظاهر بدنها است شرح دهيم پارهاي از
مسائل را در آن ميآوريم .
بنا بر آنچه كه آزموده شده است بيشتر بيماريها از زيادهرويهائي كه بدن براي ماندنش نيازي بآنها ندارد
پيدا ميشود و بيشتر  ،تندرستي از خودداري از اين زيادرويها و قناعت بآنچه كه بقاي آدمي بآنست بدست
ميآيد اگر چه اين دستور كلي از نظر واژهها كوچك ميباشد اما از نظر ارزش بسيار بزرگ است و كمتر
كسي است كه آن را بكار بندد  .پس اگر جوياي بقاء هستي ( و ميسر نخواهد شد ) بايد از زيادهروي
بپرهيزي و باصول اكتفا كني مگر آنكه بناچاري نياز بآن داشته باشي و در اين هنگام هم بكوش كه به

بيش از آنچه كه براي تو بسنده است دست نبري و همين دستور براي تو بس است و آن را نگاه دار و
فرمايش حضرت ابوالحسن عليه السالم است :
صفحه ٣٠
ليس شيء انفع في البدن من امساك اليد اال عما يحتاج اليه ( براي بدن كاري سودمندتر از آن نيست كه
از چيزي كه بدن بدان نيازمند نيست خودداري كند ) .
كلمه ديگر اين است كه هر كس اعتدال را بخواهد بايد زيادهروي را در همه حال كنار بگذارد زيرا
زيادهروي سبب برگرداندن بدن از ميزانست نميبيني كه از پرخوابي  ،پرخوري  ،گرسنگي خوردن ،
بيخوابي كشيدن  ،حركت يا سكون زياد و انديشه و نگاه كردن و بستن چشم بيش از اندازه چه بانسان
ميرسد پس بايد از اين پند بگيري و بدن خود را در هر حال بين بين قرار بدهي تا چشمت روشن باشد و
اين كلمات نيز از عين حكمت ميباشد و معني قول خداوند است كه ميفرمايد التسرفوا انه اليحب
المسرفين كه بايد بعموم لفظ توجه شود نه بخصوص محل ( اين الفاظ از اصطالحات علم اصول است كه
عينا آورده شد و منظور اين است كه بايد توجه شود اين يك دستور عمومي و شامل همه مسائل است نه
مسئله خاصي كه ذكر شده  .مترجم )
سفارش ديگر اين است كه از استعمال متممات ششگانه معروف يعني  :خوردن و آشاميدن  ،خواب و
بيداري  ،حركت و سكون  ،و استفراغ و احتباس  ،تنفس و تماس با هوا و اعراضي كه ببدن ميرسد (
مانند غم و شادي ) تا يقينا محتاج بآن نباشي بپرهيز .
كلمه حكيمانه ديگر اين است كه بدن را به دارو عادت مده و بدون آنكه الزم باشد بدرمان اقدام مكن چه
خداوند طبيعت آدمي را طوري آفريده كه آنچه را برايش زيان دارد دفع ميكند و آنچه را كه براي او
سودمند است بسوي خود ميكشد  ،اين خود بهترين پزشكان براي آدمي است زيرا همين كه انسان
مبادرت بدرمان بكند طبيعت از كار خود باز ميماند و نميتواند خود را اصالح كند و تو هم نميتواني درد
را بخوبي تشخيص بدهي و زيان درمانت

صفحه ٣١
بيش از اصل بيماري خواهد بود  .اين است كه يكي از بزرگان فرموده است :
كن عن امورك معرضا و كلِ االمور الي القضا
فلرُبّ امر متعب لك في عواقبه رضا
و لرُبّما اتسع المضيق و ربّما ضاق الفضا
اهلل عوّدك الجميل فقس علي ما قد مضي
اهلل يفعل ما يشاء فالتكن متعرضا
امور را بقضا واگذار كن و از آنها رو بگردان  .چه بسا كه تنگيها بگشادگي و خوشنودي تو ميانجامد و
چه بسيار است كه گشادگي فضا تنگ ميگردد  .خداوند هميشه براي تو خوبي خواسته است پس آينده را
هم بر آنچه گذشته است قياس كن  .و خودش هر چه بخواهد ميكند  ،پس متعرض او مباش  ( .اين اشعار
را شيخ بهائي (ره) در كشكول با تفاوتهايي از يكي از اكابر نقل فرموده  ،و مرحوم شيخ احمد احسائي
(اع) در شرح حال خود ميفرمايند كه حضرت امام حسن (ع) در عالم خواب آنها را بصورت باال بايشان
تعليم فرمودهاند  .كتاب فهرست ) و ببين كه ساكنين بيابانها كه پزشك و درماني را نميشناسند چگونه
راحتند و عمر زياد دارند و بدنهايشان بس نيرومندتر از شهرنشينان است و اين از آن جهت است كه آنها
واگذار بطبيعت خودشانند و اخبار همان طور كه گذشت اين مطلب را تأييد ميكند .
سخن ديگر آن است كه بدن خود را همان طور كه رشد كرده و عادت او است بكارها وادار كن زيرا
عادت  ،طبيعت دومين است و مراعات آن بيشتر از هر كار ديگر موافق بدن است و اگر آن را بكاري غير
از آنچه كه بدان عادت كرده وادار كنيم آن را از مسير خودش خارج كردهايم و همين سبب بيماري او
است و اين مضمون خبري است كه روايت كرديم و اگر آنچه را كه ذكر كرديم بكار ببندي انشاء اهلل
تندرست خواهي

صفحه ٣٢
شد  ،اما آنچه كه بصورت قضا و قدر فرا رسد گريزي از آن نيست و بگذار كه همان طور كه تقدير است
جريان يابد  ،چه اگر تقدير تندرستي و آسايش باشد بآن ميرسي و اال چنان نميشود .
درباره مطالبي كه گفتيم اخباري از اهل عصمت صلوات اهلل عليهم روايت شده كه بعضي از آن را در اينجا
ميآوريم  :حضرت اميرالمؤمنين بامام حسن عليهما السالم فرموده است  :اَلٰااُ َعلِّ ُمكَ اَرْبَعَ خصا ٍل تستغني
بها عن الطب قال بلي قال التجلس علي الطعام اال و انت جائع و التقم عن الطعام اال و انت تشتهيه و جَوِّ ِد
ت فاعرض نفسك علي الخالء فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب ( آيا ميخواهي چهار
المضغ و اذا نم َ
چيز بتو بياموزم كه از پزشكي بينيازت كند ؟ عرض كرد بفرما فرمود  :غذا مخور مگر آنكه گرسنه باشي
و از آن دست مكش مگر اينكه هنوز اشتهاي خوردن داري  ،هنگام خوردن غذا را خوب بجو و هر گاه
قصد خواب كردي به مستراح برو و اگر بدينها عمل كني از طب بينياز ميشوي ) و حضرت ابيالحسن
ماضي عليه السالم فرمود  :اقل شرب الماء فانه يمد كل داء و اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء و عنه
عليه السالم لو ان الناس اقلوا شرب الماء الستقامت ابدانهم ( آب كم بياشام زيرا آب زياد سبب همه
بيماريها است و از دوا تا آنجا كه بدنت تاب ميآورد پرهيز كن و فرمود اگر مردم كم آب ميخوردند
بدنهاي آنها توانائي بيشتري داشت ) حضرت صادق عليه السالم فرمود  :عوّد البدن ما اعتاد ( بدنت را بر
عادت خودش وادار كن ) و حضرت ابيالحسن عليه السالم فرمود  :ليس من دواء اال يهيج داء و ليس
شي ء في البدن انفع من امساك اليد اال عما يحتاج اليه ( داروئي نيست مگر آنكه دردي را برميانگيزد و
چيزي براي بدن سودمندتر از آن نيست كه انسان از چيزي كه
صفحه ٣٣
نيازمند بدان نيست دست بدارد ) حضرت صادق عليه السالم فرموده است  :من ظهرت صحته علي سقمه
فعالج نفسه بشيء فمات فأنا الي اهلل منه بريء ( كسي كه تندرستي او بر بيماريش چيره باشد و خودش
خود را درمان بكند و از آن بميرد من از او در نزد خدا بري هستم )  .حضرت ابيالحسن عليه السالم

فرموده است  :ادفعوا معالجة االطباء ما اندفع داء منكم فانه بمنزلة البناء قليله يج ّر الي كثيره ( تا وقتي كه
درد از شما ميگريزد از درمان پزشكان پرهيز كنيد زيرا اين كار بمنزله بنّائي است كه كم آن به زياد
ميانجامد )  .و روايت شده كه  :اليتداوي المسلم حتي يغلب مرضه صحته ( مسلمان تا وقتي كه بيماري
بر تندرستي او چيره نشود بدرمان نميپردازد )  .از حضرت صادق (ع) روايت شده  :ان المعدة بيت الداء
و ان الحمية هي الدواء ( معده خانه همه دردهاست و پرهيز دارو است )  .و از او روايت شده كه فرمود :
كل داء من التخمة ( هر دردي زاده تخمه است )  .حضرت ابيالحسن عليه السالم فرموده است  :ليس
الحمية ان تدع الشيء اصال و لكن الحمية ان تأكل من الشيء و تخفف ( پرهيز آن نيست كه از چيزي
چشم بپوشي بلكه آنست كه بخوري اما كم بخوري )  .از حضرت ابيعبداهلل روايت شده  :التنفع الحمية
للمريض بعد سبعة ايام ( پس از هفت روز  -ظاهرا از آغاز بيماري  -پرهيز سودبخش نيست )  .همچنين
روايت شده  :الحمية احدعشر صباحا ( پرهيز يازده روز است )  .همچنين روايت شده  :اُداوي الحار
بالبارد و البارد بالحار و الرطب باليابس و اليابس بالرطب و ارد االمر كله الي اهلل عز و جل ( من گرمي را
با سردي  ،سردي را با گرمي  ،رطوبت را با خشك و خشكي را با مرطوب درمان ميكنم و كار را بخدا
واگذار ميكنم )  .روايت شده كه  :قيام الليل مصحة للبدن ( سحرخيزي سبب صحت بدن است ) و نيز
صفحه ٣٤
روايت شده  :مطردة الداء عن اجسادكم ( سحرخيزي درد را از تنهاي شما دور ميكند )  ،و روايت شده
حوا ( مسافرت كنيد تا تندرست باشيد ) در قواعدالطب از اميرالمؤمنين عليه السالم روايت
 :سافروا تص ّ
شده كه فرمود  :من اراد البقاء و ال بقاء فليجود الحذا و ليأكل علي نقاء و ليشرب علي ظماء و ليقل شرب
الماء و يتمدد بعد الغداء و يتمشي بعد العشاء و اليبيت حتي يعرض نفسه علي الخالء و دخول الحمام علي
البطنة من شر الداء و دخلة في الحمام في الصيف خير من عشرة في الشتاء و اكل القديد اليابس معين علي
الفناء و مجامعة العجوز تهدم اعمار االحياء ( كسي كه بخواهد باقي بماند و بقائي نيست بايد كفش نرم
بپوشد  ،هنگامي بخورد كه گرسنه باشد  ،وقتي آب بنوشد كه تشنه شود  ،آب كم بخورد  ،پس از خوردن
غذاي روز دراز بكشد  ،پس از غذاي شب راه برود  ،پس از آن نخوابد تا بمستراح برود  ،وقتي كه

شكمش پر باشد بحمام نرود كه بدترين دردها است  ،يك بار حمام كردن در تابستان بهتر از ده بار در
زمستان است  ،خوردن گوشت مانده خشك كمكي به مرگ است و جماع با پيرزن عمر زندگان را كوتاه
ميكند ) .
نياذوق پزشك گفته است كه  } :غذا مخور در حالي كه در معده تو غذاي ديگري است  ،چبزي را كه
دندانهايت توان جويدن آن را نداشته باشد مخور چه معده تو از هضم آن ناتوان است  ،پس از خوردن غذا تا
دو س اعت آب مخور  ،ريشه هر دردي تخمه است و ريشه تخمه آب خوردن پس از غذا است  ،يك روز
در ميان حمام كن زيرا آنچه را كه در بدن تو است و دارو بدان نميرسد از بدن تو خارج ميكند  ،خون
خود را زياد كن كه بدن تو را نگاه ميدارد  ،در هر فصل يك بار خود را بقي وادار و مسهلي بخور  ،ادرار
خود را نگه مدار و اگر چه سوار باشي  ،قبل از خوابيدن بمستراح برو  ،در جماع زيادهروي مكن زيرا
صفحه ٣٥
از نيروي زندگي ميكاهد  ،با پيرزن جماع مكن زيرا مرگ ناگهاني ميآورد { .
اينك ميگوئيم كه گفته او همهاش بجز در دو مطلب موافق حكمت است زيرا زياد كردن خون و قي و
خوردن مسهل در هر فصل  ،سبب بيماري و كار بيجائي است كه بدان نيازي نيست و آنچه را كه خدا
قرار داده همانست كه ما قبال گفتهايم .
پزشك نامبرده باز ميگويد  } :تا نيازي نداشته باشي دارو مخور  ،اگر در معده تو غذائي هست غذاي
ديگر مخور پس از غذا چهل گام راه برو  ،همين كه از غذا پر شدي بر پهلوي چپت بخواب  ،ميوهاي را
كه گنديده است مخور  ،بجز گوشت تازه مخور  ،پيرزن را بهمسري مگير  ،دندان خود را مسواك كن ،
گوشت بر روي گوشت مخور زيرا خوردن گوشت پشت سر هم شيران را در بيابانها ميكشد { .
كسي گفته است  } :هر كه از بوي بد  ،دود و غبار بپرهيزد  ،معده خود را پر نكند  ،در وقت خواب
چيزي نخورد و بدن خود را از چيزهاي زائد در هر فصل با چيزهاي مناسبي كه در آن هنگام يافت ميشود
پاك كند  ،سزاوار آن است كه هرگز بيمار نشود مگر آنكه اجلش رسيده باشد { .

اينك ميگوئيم اينكه گفته است كه در هر فصل خود را پاك كند اگر منظورش آن باشد كه شخص
داروئي بخورد  ،بر خالف قانون خداوندي است چه دستور ايزدي اين است كه انسان بايد از خوردن دارو
تا آنجا كه بتواند خودداري كند و دارو بمنزله صابون است كه اگر چه لباس را پاك مينمايد اما آن را
پوك ميكند  .پس تا بدن تاب ميآورد نبايد دارو بخورند مگر اينكه انسان از زيان بيماري بر خود بترسد
كه در اين هنگام خوردن دارو واجب است زيرا تا بيماري ضعيف و طبع آدمي قوي است درمانش آسان
است اما همين كه بيماري چيره شد و طبيعت ناتوان گرديد درمان ديگر ممكن نيست و يا اينكه سخت
است .
صفحه ٣٦
بنا بر اين روشن شد كه اصل در بكار بردن دارو اين است كه آدمي بر خود بترسد و هر كس بر خودش از
ديگران آگاهتر است .
جالينوس گفته است  } :كسي كه با زنان كمتر همخوابي كند  ،در هنگام شب از خوردن بپرهيزد و غذاي
شبمانده نخورد از همه بيماريها در امان است {  .ميگوئيم اگر منظور او اين باشد كه در شب بعلت شب
بودن زمان نبايد غذا خورد اين بر خالف فرمايش حضرت صادق عليه السالم است كه فرمود  :اول خراب
البدن ترك العشاء ( ويراني بدن از نخوردن غذا در شب آغاز ميگردد ) و از او روايت شده كه فرمود :
ترك العشاء مهرم ( غذا نخوردن در شب سبب پيري است ) حضرت ابوالحسن عليه السالم در شب چيزي
ولو آنكه قطعه نان كوچكي بود تناول ميفرمود و فرموده است  :من ترك العشاء ليلة السبت و يوم االحد
متواليين ذهب منه قوة الترجع اليه اربعين يوما ( كسي كه در شب شنبه و يكشنبه شب پشت سر هم غذا
نخورد نيروئي از او بهدر ميرود كه تا چهل روز برنميگردد )  .از پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه و آله روايت
شده  :التدعوا العشاء و لو علي حشفة اني اخشي علي امتي من ترك العشاء الهرم فان العشاء قوة الشيخ و
الشاب ( غذاي شب را ترك مكن ولو آنكه خرماي خشكي باشد من ميترسم كه اگر امت من غذاي شب
را ترك كنند زود پير شوند زيرا غذاي شب نيروي پير و جوان است )  .و فرمود  :من ترك العشاء نقصت

منه قوة التعود اليه ( هر كس غذاي شب را ترك كند نيروئي از او ميرود كه برنميگردد )  .و فرموده
است  :طعام الليل انفع من طعام النهار ( غذاي شب سودمندتر از غذاي روز است )  .اخبار ديگري نيز
روايت شده كه همه ظاهر در اين است كه غذا وسيله نيروي بدن است و غذاي شب بيش از غذاي روز
براي بدن سودمند ميباشد
صفحه ٣٧
زيرا در شب حرارت در اندرون بدن است و هضم غذا را آسان ميكند بخالف روز كه برودت در داخل و
حرارت در بيرون بدن ميباشد و غذا درست هضم نميشود  ،بلكه بايد گفت كه اگر در هنگام شب در
معده چيزي نباشد حرارت بدن بجاي آنكه بدان بپردازد به رطوبت اصلي بدن متوجه ميگردد و آن را
خشك و الغر ميكند  .همين است كه در هنگامي كه معده خالي است كمخوابي پيدا ميشود  .در اينجا
ديگر جاي شرح بيش از اين نيست و در كتاب حقايق الطب بذكر آن پرداختهايم ( اين كتاب در چاپخانه
سعادت كرمان بچاپ رسيده ) .
فصل دهم
در ذكر هشدار بيماريها و دالئل آن است بنحو اختصار
تفصيل اين مطلب بر عهده ساير كتب است و اين براي همه كس دانش الزمي است و كسي كه درست
بآنها آشنا باشد بحول و قوه خدا از بيماريها در امان است مگر آنكه قضاي خدا ابتالء او باشد اما اگر
مرض در تقدير باشد  ،دارو خود نيز از وسائل تقدير ميباشد و بر ما است كه هر آنچه كه ممكن باشد در
چند مقام بذكر آن بپردازيم .
مقام اول
دالئل چيرگي اخالط بر بدن

بدان كه در بيماريهاي خلطي  ،پيدايش مرض  ،در اثر اندازه و يا چگونگي خلط است  ،اما اگر سبب ،
اندازه خلط باشد از آن جهت است كه زياد شدن خلط صالح سبب سنگيني  ،امتالء در رگها  ،غلظت ،
باد گرفتن  ،كشيدگي بدن و باال رفتن حرارت بدون سبب ظاهري است بيمار در خود كسالت  ،سستي ،
كشش و كوفتگي  ،ميل بخواب  ،سنگيني سر  ،سردرد  ،تيرگي در حواس و كندذهني
صفحه ٣٨
مييابد و گاهي از بيني بيمار خون زيادي ميآيد كه پس از آن طبيعت كمي آرامتر ميشود  .علت بيشتر از
اين حاالت زيادروي در خوردن  ،آشاميدن  ،استراحت  ،و كمي ورزش و استحمام است  .اما گاه انسان
خود را سنگين مييابد و در آن حال بيشتر نشانيها از كمي قوت او است نه از زياد شدن خلط  .پس بايد
نخست اين مسئله روشن گردد و اشتباه نشود و عالمت اين وضع  ،كسالت  ،سستي و كمي اشتها است و
چه بسا كه در خواب ميبيند كه چيز سنگيني را بر دوش دارد  .در اين هنگام پيشاب او رنگ ندارد و در
وقت خواب زياد عرق ميكند ولي كشيدگي و بادگرفتگي ندارد  .درمانش اول استفراغ  ،دوم تقويت ،
خوردن غذاي سبك و ورزشهاي مناسب است تا مرض بتدريج بهبود يابد  .اما از نظر چگونگي  ،سبب
پيدايش بيماريها بدي و ناجوري اخالط است كه هر نوع آن داراي نشاني خاصي است .
( خلط در لغت بمعني آميزه يعني چيزي است كه با چيز ديگر آميخته باشد در علم طب منظور از اخالط
خلطهاي چهارگانه يعني صفرا  ،سودا  ،بلغم و خون است كه اگر باندازه طبيعي و متناسب با يكديگر
باشند الزم و مفيد و اال مضرند و يا بقول سعدي :
چار طبع مخالف سركش چند روزي بوند با هم خوش
گر يكي زين چهار شد غالب جان شيرين برآيد از قالب
خون گرم و مرطوب  ،بلغم سرد و مرطوب  ،صفرا گرم و خشك  ،و سودا سرد و خشك ميباشند .
مترجم )

 - ١عالئم چيرگي خون و فاسد شدن آن
( مؤلف (اع) در حاشيه آورده است  :در كتاب اثنيعشريه از حضرت ابيالحسن عليه السالم روايت شده
كه فرمود عالمات الدم اربع الحكة و البثر
صفحه ٣٩
و النعاس و الدوران يعني عالمات چيرگي خون چهار چيز است خارش  ،جوشهاي پوستي  ،چرت زدن و
سرگيجه ) عبارت از سرخي چشم و چهره و زبان  ،سنگيني سر  ،پري و زيادي ضربان رگها و زيادي
خوابست و نيز ادرار قرمز رنگ و غليظ ميشود  ،لثهها و بواسير مقعد خونريزي دارد و بدن بخصوص در
محلهاي فصد و حجامت خارش پيدا ميكند  ،دهن اگر خلط ديگر هم غلبه نداشته باشد شيرينمزه است
انسان همه چيز را سرخ رنگ ميبيند در خواب نيز بيشتر چيزها را سرخ رنگ ميبيند دانههاي قرمز رنگ
در بدن زياد ميشود  .اين عالمات ممكن است پس از استعمال و خوردن داروها و غذاهاي گرم و
مرطوب و بخصوص در نزد جوانان  ،در فصل بهار  ،در ممالك جنوبي و در هنگام وزش بادهاي جنوبي
بيشتر ديده شود  .اينها عالماتي است كه از بيماريهاي خوني مثل مطبقه  ،تب بدون عفونت ( سونوخس )
و آماس سر و مغز ( ورم فلغموني ) و آبله ( جدري ) و تيفوئيد ( حصبه ) طاعونها و بادسرخ ( ماشرا ) ،
ديفتري ( خناق )  ،خونريزي ( نفث الدم ) خوندماغ  ،چرك چشم و آماس در رگهاي مقعد و امثال آن
ديده ميشود و سزاوار آن است كه اول بفصد يا حجامت بپردازند تا اعراض زايل گردد و در اين هنگام
فصد اكحل مناسبتر ميباشد اگر بيماري ضعيف باشد يك بار فصد كافي است و اال چند مرتبه بايد بآن
اقدام كرد  .در اين هنگام بايد بفاصله بين دو فصد پشت سر هم توجه شود  .براي حساب كردن فاصله
بقدر سن از بيست سال به باال براي هر سال يك روز حساب ميكنند و اين در صورتي است كه فرصت
كافي باشد  ،اما اگر بعلتي فصد ممكن نباشد بيمار بايد روزه بگيرد و بخوابد و از داروهاي صافكننده ،
خنككننده و سبككننده خون بخورد و از خوردن چيزهاي خونآور پرهيز نمايد .
صفحه ٤٠

 - ٢عالئم چيرگي صفرا و فساد آن
عبارتند از  :زردي چشمها و صورت  ،دوار سر بخصوص در هنگامي كه معده خالي است  ،تلخي دهان ،
خارش بدن  ،كمي اشتها  ،كمي خواب  ،زردي متمايل بقرمزي ادرار  ،غش  ،بادگلو  ،سوزش و تنگي در
فم ( دهانه ) معده  ،قي آلوده بصفرا  ،اسهال  ،تشنگي  ،خشكي زبان  ،گودي چشمها  ،لرزش  ،سبكي و
تندي نبض و پيدا شدن دانههاي زرد رنگ  .ممكن است اين عالمات پس از خوردن دارو و يا غذاي گرم
و خشك  ،خستگي  ،روزه و استحمام زياد باشد  .در اين هنگام بيمار در خواب زردي  ،صاعقه ،
آتشسوزي و امثال آن ميبيند و بخصوص در نزد جوانان در تابستان در نقاط گرمسير و در وقت وزش
بادهاي گرم اين بيماريها بيشتر ديده ميشود  .اين عالمات دليل پيدا شدن امراض صفراوي  ،مثل تبهاي
يك در ميان  ،تيفوس ( محرقه )  ،ورم پردههاي مغز ( مننژيت  -سرسام )  ،ورم حجاب حاجز ( برسام )
 ،زردي ( يرقان )  ،بادسرخ ( حمره )  ،دانههاي سوزنده ( نمله )  ،تاولهاي قرمز ( نار الفارسية ) ،
سوزش مجاري ادرار و گرمي كبد است و تدريجا ممكن است باستسقاء و همچنين بورم روده  ،كمي
اشتها و تشنگي بيانجامد و درمان آن بطوري كه خواهيم گفت بكار بردن داروهاي قيآور و مسهل است
و كم كردن غذا براي آن سودي ندارد .
 - ٣عالئم غلبه و فساد بلغم
عبارتند از  :سنگيني سر  ،تنبلي اندامها  ،سستي بدن  ،سفيدي رنگ  ،زيادي بزاق  ،كمي تشنگي  ،سفيدي
و غلظت ادرار  ،زيادي خواب  ،سنگيني زبان و اعضاء  ،كندي ذهن  ،كمهوشي  ،شلي و بادكردگي
چهره و بدن  ،كمي اشتها  ،بدي گوارش  ،كندي و غلظت نبض  ،اين عالمات ممكنست پس از خوردن
غذاهاي سرد مرطوب و كمي حركت پيدا شود  .بيمار برف و بردن بارهاي سنگين و چيزهاي بدبو را در
خواب ميبيند  .اين نوع عالمات بيشتر در نزد پيرها
صفحه ٤١

و در فصل زمستان و در هنگام برف و باران زياد و امثال آن پيدا ميشود و نشاني پيدا شدن بيماريهاي
بلغمي مثل فلج  ،لقوه  ،سكته  ،سردرد  ،دوار سر  ،خونريزي و تبهاي هميشگي است  .همين كه انسان
در خود اين عالمات را ديد بايد بتعريق  ،حمام رفتن  ،كم غذا خوردن  ،خوردن غذاهاي خشك و روزه
بپردازد و اگر بيماري پيشرفت داشت بايد مسهل ماليمي پس از استعمال منضج استعمال شود  .اين نوع
بيماريها معموال دير درمان ميشوند .
 - ٤عالئم چيرگي سودا و فساد آن
عبارتند از  :سياهي زبان  ،ترشي و بدمزگي دهان  ،تغيير رنگ و تيرگي چشم و چهره  ،زيادي فكر ،
بيتابي  ،اندوه  ،ترس بدون سبب  ،كمي خواب  ،خشكي بيني و دهان  ،خشونت و زبري پوست  ،كمي
عرق  ،بدبوئي نفس  ،چروكيدگي چهره  ،گرفتگي در دهانه معده  ،پيدا شدن لكههاي سياه در بدن ،
سختي نبض  ،سفيدي و رواني پيشاب و اينكه قبل از پيدايش اين نشانيها انسان دارو و غذاي سوداآور
خورده باشد  .در اين هنگام بيمار خوابهاي ترسناك  ،سياهي  ،تاريكي و بوي بد در خواب ميبيند و
بخصوص در نزد پيران و در فصل پائيز اين بيماري بيشتر ديده ميشود و در نقاط خشك  ،سرد  ،كمباران
و جاهائي كه در مسير وزش بادهاي جنوبي و غربي و شمالي است نيز اين بيماري زيادتر از ساير جاها
است .
اين عالمات از پيدا شدن بيماريهائي از قبيل پيدا شدن لكههاي سياه و يا سفيد  ،جذام  ،وسواس  ،تمام
شدن عقل  ،ورمهاي سرطاني  ،بيماريهاي شديد پوستي  ،واريس و داء الفيل ( HANTIASIS
 ) Eتبهاي دو روز در ميان و دردهاي مزمن (  ) CRONIQUEخبر ميدهد و در اين هنگام بيمار بايد
منضج زياد بخورد  ،راه برود و غذاي معتدل و مرطوب بخورد و ميدانيم كه اين بيماري بزودي نضجپذير
نيست  .بيمار بايد غذاهاي مخصوص اين بيماري
صفحه ٤٢

ر ا بخورد و اال ممكن است بدردهاي سخت گرفتار شود و بايد داروهائي را كه بعدا خواهيم گفت
استعمال كند و در اوايل بيماري داروي سبك بخورد .
مقام دوم
داللت پديدههاي بدن بر چگونگي آن
بدان كه خداوند بدن انسان را از اخالط خلق كرده و هر يك از اخالط آثاري در بدن دارد كه گاه آثاري
نيكو و گاه بد است از جمله اين آثار ممكن است پيدا شدن طرطيرهاي زائد باشد ( در لغت طرطير  ،از
كلمه تارتار بمعني دُردي است كه در خم شراب رسوب ميكند و در اصطالح بمعني مواد زائد و مضر بدن
است  .مترجم ) كه آشكارترين آثار و عمدهترين ادله بر وضع اخالط و خوبي و يا بدي و كمي و يا زيادي
آن است از اين قبيل :
 - ١عرق ( خوي )  :كه از آن ميتوان بحالت كيموسهائي كه بخون و اندامها ميرسد پي برد و همين كه
عرق زياد بدبو و مداوم شد دليل بر زيادي خلطهاي عفونتيافته است و آگهي از پيدا شدن تبها ميدهد .
پس بايد بدن را پاكيزه و وادار بعرق كردن نمود  .اگر بدن خوب بدرمان پاسخ نگويد دليل برودت ،
خشكي و بسته بودن مسامات و يا غلظت اخالط است  .از هر يك اندامها بيشتر عرق بيايد نشان ميدهد
كه نابساماني در آن اندام است  ،اما اگر از يك اندام عرق بيايد و از اندام ديگر نيايد و يا اينكه عرق
گاهبگاه باشد دليل ضعف طبيعت است  .عرق سرد هميشه از عالمات بد ميباشد  ،ولي اگر گرم باشد
بهتر است  .زردي عرق دليل بر چيرگي صفرا و قرمزي آن دليل بر چيرگي خون است و اگر رنگش تيره يا
سياه و يا سبز بود دليل بر غلبه سوداء ميباشد بيرون آمدن عرق  ،با يكي از اين رنگها دليل همجنس بودن
خلط با آن رنگ و نيروي طبيعت بيمار است  .عرق اگر گنديده باشد دليل بر عفونت
صفحه ٤٣
خلط است و ترشي مزه عرق از بلغم  ،تيزي آن از خلط سودائي تيز  ،شيريني آن از چيرگي خون ،
بيمزگي آن از بلغم  ،تلخي آن از صفراء خبر ميدهد .

 - ٢پيشاب  :از احوال كبد  ،كليه  ،مثانه و مجاري ادرار  ،معده و رودهها و وضع اخالط و رگها به
آشكاري خبر ميدهد اما داللتش بر وضع سينه  ،پردههاي سينه  ،مغز و مفاصل ضعيفتر است در نزد
بچههاي شيرخوار پيشاب ممكن است در حال عادي بيرنگ و غليظ باشد و پيش از هفت سالگي از
وضع آن درست نمي توان بر احوال كودك استدالل كرد  .در پيشاب به هفت نشاني بايد توجه شود  :رنگ
 ،قوام  ،صافي  ،تيرگي  ،تهنشيني  ،اندازه بو و كف و بعض از پزشكان وضع آن را در لمس و مزه نيز ذكر
كردهاند و اينها براي خود آنها خوب است  .اگر ادرار سفيد و غليظ باشد دال بر بلغم اگر زرد باشد دليل
بر صفراء اگر سرخرنگ باشد بمعني نابهنجاري خون و ضعف جگر و اگر سياه باشد دليل بر برودت زياد
است  .اما ميل آن به جمود و سياهي و نيز بدبوئي آن دليل عفونت ميباشد  ،بوي ترشي آن حاكي از بلغم
است اما رقت آن يا دليل گرفتگي مجاري و يا بدي هضم ميباشد و غلظت آن دليل نضج گرفتن اخالط
است  .غلظت پيشاب در بچهها و رقت آن در جوانان طبيعي است  .اگر ادرار مدتها رقيق بماند دليل بر
بي نضجي اخالطست و اگر پس از آن غليظ بماند دليل آن است كه طبيعت آغاز به نضج گرفتن كرده ،
غلظت ادرار و تهنشين داشتن آن دليل بر نضج گرفتن است اگر غلظت در مدتي طوالني باشد چنانچه در
اول مرض رقيق باشد و بعد از مدت كمي تهنشين بدهد نشاني نضج است  .اگر در آغاز بيماري نيز غليظ
باشد دليل مرگ بيمار و يا ضعف نيروي جداكننده ميباشد اگر غليظ و همانند پيشاب چهارپايان باشد
دليل سردرد پيشين  ،يا حاضر و يا نزديك است  .پيشاب
صفحه ٤٤
سفيد و رقيق در حال تندرستي دليل ضعف طبيعت و يا تخمه و در هنگام بيماري از نشانيهاي بد است .
در بيماريهاي كهنه دليل بر عدم نضج  ،و در بيماريهاي حاد (  ) AIGUEهمراه با آشفتگيهاي رواني ،
دليل بر مرگ بيمار است و اگر آشفتگي نباشد و ساير نشانيها باشد دليل سرسام ( مننژيت  ،يعني ورم
ت بدِ ديگري همراه باشد دليل آنست كه مرگ بيمار
پردههاي مغز ) است اگر با چنين پيشابي عالما ِ
بزودي فرا ميرسد  .اگر با عالمات بد ديگر در روز چهارم همراه بود بيمار قبل از روز هفتم خواهد مرد ،
مخصوصا اگر نيروي او كم شده باشد و اگر با عالمات بد همراه نباشد مريض در روز هفتم ميميرد  ،اما

اگر اين نشاني ( سفيدي و رقت ) بعد از بحران بيماري پيدا شود در گرم مزاجها دليل برگشتن بيماري و
پيدا شدن حرارت زياد در كليهها است بخصوص اگر با نشانيهاي ديگر همراه باشد كما اينكه در بيماراني
كه بزياد ادراري مبتال هستند چنين است  .پيشاب سفيدِ غليظ دليل بر وجود بلغم غليظ در عروق ميباشد
 ،و در بيماريهاي حاد پس از آن شايد تاولهائي در بدن پيدا شود كه بهبود خواهد يافت اگر چنين پيشابي
در روز بحران بيماري پيدا شود ( بحران (  ) CRISEدر اصطالح پزشكان به معني دگرگوني بزرگ در
حال بيمار است كه پس از آن بيماري بهبود مييابد يا بدتر ميشود و ممكن است تام و يا ناقص و
خوش خيم يا بدخيم باشد  .مترجم ) اگر ادرار شبيه مني باشد دليل بر بحران امراض معده و روده است و
اگر زرد و رقيق باشد دليل بر آغاز نضج ميباشد ( نضج بمعني پختن و در اصطالح پزشكان قديم بمعني
پيدا شدن اعتدال در خلط و آمادگي آن براي بيرون رفتن از بدن است  .م ل ) اما اگر نارنجي باشد دليل آن
است كه بيمار پس از مدتي بهبود
صفحه ٤٥
مييابد ولي اگر رنگ آن معتدل باشد دليل بر تمام شدن بيماري در مدتي كمتر است  .ادراري كه زيتوني
ر نگ و زياد باشد دليل بر مرگ زودرس است اما اگر كم باشد دليل آن است كه پس از مدتي بيمار خواهد
مرد  .اگر روي ادرار را چربي بگيرد دليل بر آب شدن چربي گُرده است  .ادرار آتشي رنگ رقيق دليل بر
نضج نداشتن يا كمي ماده فاسد يا حرارت زياد و يرقان و يا بيدارخوابي و اندوه است و سرخ و غليظ آن
نشاني غلبه خون و تب سونوخس ميباشد ( سونوخس بعقيده پزشكان قديمي تبي است كه با عفونت
همراه نيست  .م ل ) و اگر از اول بيماري چنين باشد دليل ورم گرم كبد است  .اگر داليل ديگر  ،نشاني
سالمتي باشد دليل آن است كه بيماري بطول خواهد انجاميد اما اگر نشاني مرگ  ،موجود باشد عالمت
فرا رسيدن مرگ پس از مدتي زياد است اگر بيمار در روز بيستم ادرارش قرمزرنگ شد نشاني آن است كه
بحران تا روز چهلم و بعد از آن عقب افتاده است  .گاهي اگر در كليه ورمي باشد قرمز شدن ادرار دليل
بحران بيماري است  .اگر ادرار از آغاز بيماري سياه و رقيق باشد دليل بر مرگ است ولي اگر سياه و
غليظ باشد نشاني سردي شديد و يا سوختن خون و يا استفراغ تلخ سودائي است  .بهر حال هر يك از اين

عالمات اگر در حال سالمتي پيدا شود و طول بكشد و ثابت بماند بايد بنا بر آنچه خواهد آمد بپاكسازي
مبادرت كنند ت ا بيماريهائي بدنبال آنها نيايد اگر در باالي قاروره ( ظرف مخصوص براي ديدن ادرار )
چيزي مانند ابر بايستد دليل بر حرارت ماده خلط و گرايش آن بسوي مغز است اگر در ميان آن باشد دليل
بر وجود خلط در اندرونه و كمي نضج آن و آماده نبودنش براي دفع است  .اگر تهنشين سفيد بود دليل بر
كامل شدن نضج و آماده بودنش براي دفع ميباشد و هنگام آن رسيده است كه پاككنندهاي بخورند .
تهنشين
صفحه ٤٦
همانند و بهم پيوسته بهتر از دُردي است كه ناپيوسته باشد  ،زيرا ناپيوسته بودن نشاني اختالف در اجزاء
طرطير و ناتواني طبيعت در بهم بستن آنها است و درمان اخالط مختلف سخت است  .اگر تهنشين
بهمپيوسته و سفيد باشد نشاني خوبي است و اگر در روز چهارم پيدا شود دليل بر بهبودي در روز هفتم
است اگر در هفتم باشد دليل بحران بيماري در روز يازدهم ميباشد اگر بعد از روز يازدهم باشد نشان
بهبودي است  ،باين شرط كه اين عالمت در آغاز بيماري نباشد و اگر قبل از نضج پيدا شود نشاني خوبي
نيست گاهي تهنشين ادرار سفيد است كه اين از بلغم ميباشد و عالمتش جدائي اجزاء تهنشين و همانندي
آن با شن است اما تهنشين زرد دليل بر حرارت قوي و بدخيمي آن است  .تهنشين سرخ دليل بر عدم نضج
است و اگر با عالمات بدي همراه باشد دليل بر آن است كه بيمار پس از مدتي ميميرد  .رنگ تيره تهنشين
نشاني بر برودت بسيار و از بين رفتن نيروي بيمار است و تهنشين سياهرنگ بدترين نوع تهنشين و نشان
مرگ بيمار ميباشد  .تهنشيني كه مانند آرد جو است جدّا بد ميباشد و اگر مثل سبوس و يا ورقه ورقه
باشد نيز چنين است اما شن تهنشين شده دليل بر سنگ كليه يا مثانه است و بايد نخست بدفع بلغم پرداخت
و براي اين كار بايد از ادرارآورها استفاده كنند  .و اگر تهنشين مثل مردارسنگ و آجر كوفته باشد دليل بر
سنگ مثانه است اما اگر برنگ گاودانه ( (  ) ERVUMكوسنه  ،كرسنه  ،كشنگ ( ف م )  .بنا به نوشته
مخزن رنگ گاودانه تيره متمايل به سرخي و زردي است  .مترجم ) يا زرنيخ باشد نشاني نابساماني كليهها
و مثانه است  .تهنشين خاكستري عالمت رطوبت بلغمي و يا چرك سنگ مانند است .

صفحه ٤٧
تهنشين سياه دليل بر سنگ كليه ميباشد كه با تهنشينهاي خوني منعقد گرديده چركي كه در قاروره
تهنشين شود نشاني قرحهاي در كليهها يا مثانه و يا مجاري پيشابي است اين نوع تهنشين در مدت بيشتري
وجود دارد در حالي كه تهنشينهائي كه مربوط باندامهاي باالتر است در مدت كمتري ديده ميشود و فرق
بين آنها و تهنشينهاي خوش خيم اين است كه اين نوع در مدتي زيادتر بدبو است اليه اليه بودن پيشاب و
بدبوئي آن دليل بر قرحه مثانه است  .سوزندگي ادرار نشانه پيدا شدن چيز تازهاي در مثانه و يا مجراي
ادرار ميباشد و دليل بر وجود حرارت در كليهها است پس بايد نخست صفرا دفع شود و ادرارآورهاي
سرد بخورند  .خالصه همين كه رهنمود حاالت مختلف و بيماريهاي موجود از پيش و يا تازه شناخته شود
 ،درمان معلومست و بعدا هم خواهد آمد و بنا بر اين بايد اول اسباب پيدايش بيماري از بين برده شود تا
بيماري بخواست خدا رفع شود .
بهر حال ادرار را بايد صبح پس از خواب معتدل و غذاي مناسب شبِ پيش بگيرند  .بعض از غذاها مثل
سبزيجات  ،زعفران و فلوس رنگ ادرار را بقرمزي ميبرند استعمال حنا و همچنين روزه  ،بيدارخوابي ،
خستگي  ،گرسنگي  ،خشم و زد و خورد و نوشيدن شراب سبب زردي يا سرخي ادرار ميگردند جماع
سبب گرمي ادرار و چربي آن است و گاه بقاياي مني بصورت رشتههائي در پيشاب ديده ميشود  .قي ،
اسهال  ،حركات زياد  ،ورزشها يا شادي  ،زخمها  ،خشمگيني و ترس زياد ادرار را تغيير ميدهند و
همچنين اگر پيش از ادرار در فاصله كم آب و يا غذا خورده باشند ادرار به بيرنگي ميگرايد و بهتر اين
است كه دوازده ساعت گذشته باشد .
قاروره بايد از شيشه بيرنگ  ،صاف و شفاف و بهتر اين است كه شبيه
صفحه ٤٨
هيكل آدمي ساخته شده باشد و گر نه كمي كروي ( بشكل مثانه ) نه چندان بزرگ و نه چندان كوچك
باشد يعني نه ادرار در پائين آن باشد و نه آن را كامال پر كند باين معني بايد كمي سرخالي باشد  .در وقت

ديدن قاروره بايد در سايه و نه در آفتاب و پس از حدود يك ساعت پس از ادرار ديده شود و آن را نزديك
به بدن خود نبايد نگاه دارند چه رنگ لباس در آن ميافتد ادرار نبايد بيش از شش ساعت بماند يا زياد سرد
و گرم و آفتاب خورده باشد اگر خيلي سرد شده باشد بايد بر خاكستر گرم گذارده شود تا بگرمي طبيعي
برسد قاروره را نبايد بسختي تكان دهند و بايد توجه داشت كه ادرار از نزديك رقيق و از دور غليظ بنظر
ميآيد .
 - ٣مدفوع ( براز )  :مدفوع  ،پزشك را از احوال معده و امعاء آگهي ميدهد مثال اگر بيمار زياد بخورد
اما مقدار مدفوعش كم باشد دليل بر ضعف نيروي دافعه است و اگر بر عكس باشد معلوم ميشود نيروي
جذب غذا كم و قدرت دفع زياد است و همچنين از مدفوع ميتوان پي برد كه مواد زائدي كه در بدن
است چيست مثال اگر مرطوب و برنگ غذائي كه شخص خورده  ،باشد دليل بر اين است كه كبد خوب
كار نميكند  .اگر مرطوب و برنگ بعض اخالط باشد دليل آنست كه آن خلط به معده ريخته و اگر بطور
غير عادي بدبو باشد دليل سوء هضم و يا گنديدگي اخالط است  .بنا بر اين از رنگ و همچنين بوي
ترشيده آن ميتوان دانست كه برودت مزاج زياد است  ،مدفوع خشك  ،نشاني گرمي خشك و يا شدت
نياز بدن بغذا است  ،مدفوع آتشي رنگ هر طور باشد عالمت چيرگي خلط صفراء بر مزاج ميباشد و اگر
در آخر بيماري باشد بهتر از آن است كه در اول باشد  ،اگر مدفوع زرد نباشد نشان آن است كه صفرا از
كبد بامعاء نميريزد  ،همان طور كه در بيمارهاي يرقاني چنين است .
صفحه ٤٩
زردي مدفوع دليل زيادي زرداب و سبزي آن دليل بر حرارت زياد ميباشد ( مؤلف اعلي اهلل مقامه براي
خلط صفراء فقط كلمه صفرا و براي مايع صفرا كه از كبد ترشح ميشود نيز همين واژه را بكار برده اما
در فارسي بجاي اين كلمه ميتوان صفراء معمول و يا لغت زرداب را بكار گرفت  .مترجم ) و سبز
گندنائي نسبت به زنگاري از بيماري سبكتري خبر ميدهد اما سياهي دليل بر زيادي بيش از اندازه سوداء
و نشان آنست كه مريض خواهد مرد مگر آنكه سبب ديگري در كار باشد يا اينكه دفع بكندي و كمكم

صورت گيرد كه اين از ضعف نيروي دفع است  .تندي دفع حاكي از گزندگي و تندي غذا و يا وجود
دملها يا زخم در معده يا رودهها و يا فساد كيلوس است  .اگر با مدفوع باد زياد همراه باشد دليل رطوبت
معده و يا رودهها است  .اگر مدفوع چرب باشد نشانه ذوب شدن چربيهاي بدن و يا روغن است و اگر در
اين حال لزج هم باشد دليل بر ذوب شدن اندامهاي اصلي است  .اگر مدفوع همراه با كف باشد نشاني
حرارت زياد در مزاج است  .اگر روي آب ايستاده باشد عالمت بادهاي موجود در رودهها است و وجود
خون و چرك دليل بر زخم و جراحت رودهها است اما اگر اين خون و چرك پيش از مدفوع پائين بيايد
دليل زخم در روده بزرگ و اگر پس از آن بيايد نشاني زخم در روده كوچك است و اگر مخلوط با آن
باشد نشاني آن است كه زخم در وسط روده است .
 - ٤آب دهن و خلط سينه  :از آب دهن و خلط سينه و حاالت آنها ميتوان به بيماريهاي آالت تنفس از
قبيل ذات الريه و ذات الجنب پي برد و بهر حال خلط سينه اگر زياد باشد نشان نضج و پايان بيماري است
 .و خلط كم دليل آغاز نضج و زيادي مرض است  .نبودن خلط نشاني ابتداي
صفحه ٥٠
بيماري  ،رقيق آن دليل شروع نضج و غليظش عالمت غلظت خلط و طول نضج است و اگر خلط معتدل
باشد نشان نضج كامل است زردي خلط دليل زيادي صفراء و سفيدي آن نشان بلغم و قرمزي آن دال بر
خون و اگر سياه باشد عالمت سوداء و شدت احتراق ميباشد  .تيرگي اخالط سينه از حرارت و شدت
برودت و بدبوئي آن دليل شدت عفونت است  .اگر خلط بوئي نداشته باشد از سالمتي خبر ميدهد و اگر
بصورت قطعات كروي شكل باشد و بيمار تب نداشته باشد عالمت حل شدن رطوبتهاي غريزي و سل
است  .اگر با تب همراه بوده و شواهد ديگري هم باشد نشاني پيدا شدن اختالط ذهني است اگر شكل
معين نباشد عالمت رقت ماده و كمي نضج است  .وجود خلط سينه در آغاز بيماري دليل بر كوتاهي
دوران بيماري و سرعت بهبودي است اگر خلط پس از مدتي پيدا شود نشاني دراز شدن آن دوران است .
اگر با سرفه و سختي خارج شود دليل نضج نگرفتن آن و اگر بآساني خارج شود عالمت نضج است .

اما آنچه كه از زبان كوچك و اطراف آن خارج ميشود رقيق و سردش عالمت بلغم كم  ،غلظت و لزج
بودنش با سردي نشاني بلغم غليظ و با گرمي نشان حرارت زياد است  .زيادش عالمت زيادي  ،كمي آن
دليل كمي ماده است  .شيريني آن ناشي از غلبه خون  ،تلخيش نشان صفراء و ترشي آن از بلغم  ،زمختي آن
از سوداء و شوريش با حرارت غير عادي از بلغم است  .اما گاه آب دهن زياد و شورمزه ميشود كه اين
در هنگامي است كه در فم ( دهانه ) معده مواد زيانداري جمع ميشود كه طبيعت براي شستشوي آن ،
سببِ جمع شدن آب شور در دهن ميشود و از همين روي گاه پس از آن بيمار قي ميكند .
 - ٥آب بيني  :از وضع آب بيني ميتوان بر بيماريهاي سر استدالل كرد
صفحه ٥١
زيادي آن دليل زيادي بخارهاي بدن و كمي و رقت آن دليل سردي مغز و ناتوانيش در نضج بخشيدن بآن
بخارات است  ،اما غلظت آب بيني دليل سردي و چيرگي بخارهاي سرد است ولي معتدل بودن و سفيدي
آن نشاني اعتدال  ،زرديش نشان چيرگي صفراء  ،قرمزيش دليل غلبه خون  ،تيرگي آن دليل بر چيرگي
سوداء و بدبوئي آن عالمت عفونت ماده و بيبوئي آن دليل نبودن عفونت در آن است  .پائين آمدن چرك
دليل ورم و يا سر باز كردن آن است  .پائين آمدن ترشحات خوني عالمت زخم در راههاي بيني ميباشد و
خشكي بيني از كمي بخارها همراه با حرارتي خشككننده خبر ميدهد .
 - ٦عادت ماهانه زنان  :خون قاعدگي پزشك را از وضع رحم ( زهدان ) و كبد آگاهي ميبخشد  .اگر
در حال تندرستي بيش از اندازه عادي باشد عالمت ناتواني نيروي نگاهدارنده بدن و شدت دافعه و يا
زيادي ماده و رقت آنست و يا از گشادي عروق رحم و يا از جهت بحرانست و كمي آن بر عكس
اينهاست  .سياهي زياد دليل سودا و يا صفراء سوزنده و يا سوداء غالب ميباشد اما زردي آن نشاني
چيرگي صفرا بر خون است اگر رنگش نزديك بسفيد باشد عالمت بلغم و نيز سردي آن دليل سردي
زهدان و چيرگي بلغم است اگر بيش از اندازه گرم باشد نشان غلبه صفراء بر زهدان است اگر با خون آب
همراه باشد عالمت جمع شدن آب در زهدان است چه در اين هنگام معلوم ميشود كه زهدان سرد شده و

بر جذب آب توانائي ندارد و يا اينكه آبي از ساير اندامها بدرون آن ريخته  .جهش خون قاعدگي از جهت
نيروي دافعه و حرارت آن است بطوري كه طبيعت نميتواند آن را تحمل كند  .ليكن اگر جهش نداشته
باشد عالمت ناتواني نيروي دافعه و از غلبه برودت است  ،بدبوئي غير معمول خون از جهت رطوباتي است
كه در رحم عفونت يافته و اگر چركي با خون همراه باشد عالمت وجود ورم و
صفحه ٥٢
زخمي است كه در زهدان سر باز كرده است .
 - ٧خونريزي از بيني ( رعاف ) كه بطور غير طبيعي انجام ميگيرد و سبب آن زيادي نيروي دافعه و
ناتواني نيروي نگهدارنده است و يا از جهت زيادي ماده ( خون ) كه رگها آن را از اين راه بيرون ميريزند
يا از جهت حدّت و حرارتي است كه سبب خورده شدن رگها ميشود كه تا بدانجا ميرسد كه رگ
سوراخ ميشود و يا از جهت نازكي آن است  ،يك شكافتگي بآن دليل يا داليل ديگر پيدا ميشود يا اينكه
ممكن است دليل بيروني وجود داشته باشد كه سبب آزرده شدن رگها ميشود مثل زمين خوردن  ،ضربه ،
حركات ناگهاني ديگر  ،صداي بسيار بلند و امثال آن و گاه از جهت نيروي طبيعي و فساد خون است كه
سبب باز شدن جاهاي نازك در رگها ميباشد و خون بشدت خارج ميشود و همچنين است خون بواسير
كه نشاني آن مانند خون بيني است و نيز خونريزي از لثه از جهت زيادي و كمي و مزه و رنگ  ،نشاني
نابسامانيهاي دروني بدن است كه بطور كلي احكام آن را بيان كرديم و نيازي باينكه دوباره گفته شود
نداريم .
 - ٨چركهاي عام و خاص  ( :مؤلف اعلي اهلل مقامه براي چرك لغت وسخ را بكار برده كه در فارسي
چرك و شوخ بايد ترجمه گردد و نبايد با چركي كه ناشي از عفونت است مشتبه شود  .مترجم ) چرك
عمومي رويه بدن ( شوخ ) اگر زياد باشد دليل زيادي نيروي دافعه و يا زيادي طرطير است  ،اگر كم باشد
از ناتواني دافعه و يا بسته شدن مسامات پوست از جهت خشكي آن و يا همان طور كه در بدن كودكان

هست از كمي طرطير ميباشد  .اما شوري آنها از بلغم و ترشي و تلخي آنها از صفراء  ،شيريني و چربي
آنها از خون و گزندگي و پوسته پوسته بودن آنها از سوداء ميباشد و نيز سفيدي در آنها عالمت بلغم و
صفحه ٥٣
سرخي نشاني خون  ،زردي از صفراء و سياهي آنها دليل غلبه سوداء است اما طبيعت چركهاي خاص مثل
چرك گوش را كه طرطيري ملحي است رفع ميكند همان طور كه طرطير زيبقي از بيني و زبان كوچك و
طرطير ملحي از چشم خارج ميشود زيادي آنها دليل زيادي حرارت و طرطير گرمست و كمي دليل كمي
طرطير و حرارت آن است  ،زردي آنها دليل صفراء  ،قرمزي نشاني خون و سياهي عالمت سوداء ميباشد
 .و اگر رقيق باشد دليل چيرگي رطوبت  ،غلظت آنها دال بر كمي  ،بدبوئي دليل گنديدگي و خوشبوئي
آنها ( بوي طبيعي ) دليل بودن اخالط سر است و اگر همراه با چرك و يا خون باشند عالمت زخم و قرحه
در آن اندام است  .و همچنين است در مورد چرك چشم كه در حال طبيعي بعلت كمي طرطير ملحي مغز
 ،اندازهاش كم است مگر آنكه علت ديگري هم در كار باشد  .بهر حال و بطور كلي اگر اين نوع چركها
در حاالت بحراني بروز كند نشاني خوبي است و اميد به بهبودي بيمار را زياد ميكند ولي اگر عارضي
باشد مثل ساير نشانيها عالمت يك بيماري است .
 - ٩مني  :زيادي مني از زيادي و كمي آن از كم بودن خون ميباشد  ،اما رقتش از غلبه رطوبت  ،غلظتش
از غلبه برودت و تنديش از چيرگي حرارت است  .اگر حدّت نداشته باشد دليل نبودن حرارت است .
زردي و يا قرمزيش دليل ناتواني تخمها و سردي بيش از اندازه آنها است كه از تبديل كامل خون بمني
جلوگيري ميكند بخصوص اگر نزديكي زياد صورت بگيرد و بيضهها فرصت تغيير خون را نيابند مني را
همان طور كه هست دفع ميكنند  .اما شدت جهش مني از قدرت دافعه و كمي آن از ناتواني آن نيرو است
و لذت زياد در هنگام دفع از جهت حرارت و زيادي آن ميباشد  .اما كمي لذت از برودت مزاج است و
اگر مَذْي زياد باشد از غلبه حرارت و رطوبت و كمي آن از
صفحه ٥٤

كمبود آن دو است و آن رطوبتي است كه در هنگام توجه نَفْس و پيدايش حرارت در آالت تناسلي بطور
طبيعي جمع و ترشح ميشود و بدون اراده از آلت خارج ميگردد همان طور كه اشك از چشم بيرون
ميريزد .
مقام سوم
استدالل از حالتهاي طبيعي بر احوال خلطها
 - ١اشتهاي خوردن غذا  :بياشتهائي يا از اين جهت است كه بدن از تحليل غذا درمانده يا اينكه فم معده
بعلت نابهنجاري يا گرمي مزاج حس گرسنگي را از دست داده است و يا اينكه مغز نابسامان ميباشد ،
كمي اشتها نيز بهمين داليل كه شدت كمتري دارند پيدا ميشود  .پيدايش بينظمي در اشتها و اشتهاي
پرخوري يا از زيادي ترشي در دهانه معده است و يا ترشحات مؤثر در هضم  ،زياد ميباشد  ،اشتهاي
خوردن غذاهاي تند و خوراكهاي بدآيند از جمع شدن خلطي غير طبيعي در دهانه معده پيدا ميشود كه
خواهان غذاي مخالف خود است مثال اگر اين خلط تند باشد ميل بنوشيدن آب زياد ميگردد  ،اگر ترش
باشد پرخوري پيدا ميشود و اگر خلط شيرين باشد ميل بآب و غذا كم ميشود  .آبنوشي زياد از حرارتي
نيرومند و يا از بخاراتي كه از معده در هنگام خوردن غذاهاي پربخار بلند ميگردد پيدا ميشود  ،مثال
نوشيدن دوغ شور سبب نوشيدن آب زياد است يا اينكه ممكن است خلط تندي در فم معده گرد آمده
باشد  .اما گاه ميل بنوشيدن نوشابههاي غير معمول پيدا ميشود كه اثر پيدا شدن خلطهاي غير طبيعي  ،در
فم معده است و طبيعةً هر خلطي خواهان ضد خود است تا وقتي كه دفع شود .
 - ٢خواب و بيداري  :خواب زياد يا از بدي مزاج و چيرگي رطوبت بر مغز است كه آن را خدر ميكند و
سبب خواب ميشود يا از رطوبتي است كه از
صفحه ٥٥
خارج پيدا شده و يا در اثر داروي مخدري ميباشد كه شخص آن را بكار برده است اما بيخوابيِ از بدي
مزاج  ،در اثر خشكي مغز است كه بر اثر حرارت و يا رطوبت پيدا شده  ،يا پس از خوردن داروهاي گرم

و خشك يا اثر بستگيهاي دنيائي است كه از اِعراض روح از ظاهر بدن جلوگيري ميكند يا از ترس و
وحشت پيدا ميشود و يا اينكه انسان چنان بچيزي دلبند ميشود كه خستگي را فراموش ميكند و در اين
حال روحاً براي خواب آمادگي نمييابد .
 - ٣خواب ديدن  :از چيزهائي كه انسان در خواب ميبيند ميتوان بوضع مغز و مزاج او پي برد زيرا سر
آدمي مثل انبيقي است كه بر قرع معده و بدن گذارده شده ( قرع و انبيق دو قسمت از دستگاه تقطير و يا
باصطالح عرقكشي هستند قرع آن قسمت از دستگاه است كه ماده مورد نظر را در آن ميريزند و بر آتش
نهاده ميشود و انبيق آن است كه مايع تقطير شده در آن ميريزد  .مترجم ) و بخارهاي بدن بآن باال
ميرود و روح مغز به چگونگي آنها آغشته ميگردد و اشباحي در آن پيدا ميشود كه بحس مشترك
ميرود و حس مشترك آنها را بخيال ميرساند و خيال آنها را در خواب ميبيند  .بخارهاي بدن هم پيرو
اخالط و بزبان ديگر لطائف آنها ميباشند  .بنا بر اين اگر بيشتر خوابها سرخي  ،شيريني  ،نرمي و گرمي
باشد از چيرگي خون است و اگر بيشتر زردي  ،تلخي  ،صاعقه  ،آتش و امثال آن باشد از غلبه صفراء است
 .اگر بيشتر خوابها آب  ،بخار  ،برف  ،باران  ،يخ  ،بيمزگي غذاها و مانند آن باشد از غلبه بلغم است .
اگر بيشتر سياهي  ،تاريكي  ،چيزهاي ترسناك  ،ترش  ،سرد و خشك باشد از چيرگي سوداء است .
كسي كه چيزهاي بدبو و جاهاي كثيف را بخواب ميبيند  ،اخالط بدن او گنديده شده و عفونت يافته
است و آنكه چيزهاي بدآيند  ،تهوعآور و مانند آن را ميبيند اخالطش نابهنجار و
صفحه ٥٦
بد است و هر كس كه بيشتر خواب ميبيند كه چيز سنگيني را بدوش ميكشد يا خود را سنگين مييابد
گرفتار امتالئي در اخالط است  .كسي كه خوابهاي خود را فراموش ميكند رطوبت بر او غالب آمده .
كسي كه همه آن را بياد ميآورد حافظه نيرومند و خشكي معتدلي دارد  .آنكه در خواب ببيند كه
ميخواهد راه برود و نميتواند از آن جهت است كه پاهايش در هنگام خواب جمع شده و كسي كه
ميبيند كه ميخواهد يكي را كتك بزند و نميتواند دستهايش در وقت خواب جمع شده و گاه اين دو نوع

خواب دليل زيادي رطوبت بدن است  .اگر بخواهيم همه خوابها را عنوان كنيم بايد همه علم تعبير را ذكر
كنيم و همين قدر كه گفتيم بس است  ( .مؤلف (اع) در علم تعبير كتاب مفصلي بنام تأويل االحاديث
تأليف فرموده  .مترجم )
 - ٤عطسه  :عطسه يا از جمع شدن مواد زائد در مغز پيدا ميشود كه اين مواد نوعي گزندگي پيدا ميكنند
و عطسه سبب بيرون راندن آنها ميشود يا اينكه سرمائي بمغز ميرسد كه در اثر آن مسامات مغز بسته
ميشود و بخارات تندي كه باال رفته و بمغز رسيده در آنجا ميماند و گزش و تحريكي در بيني ايجاد
ميكند كه سبب عطسه و دفع آن بخارات ميشود و يا اينكه بخاراتي كه باال رفته خودِ مغز را تحريك و
مغز با عطسه آنها را دفع ميكند اما عطسههاي پياپي از اين جهت است كه آن بخارات با يك عطسه بيرون
نرفته و دوباره سبب آزار مغز ميشوند  .همچنين عطسه ممكن است در اثر بكار بردن داروهاي محرّك
بيني پيدا شود كه بيني مي خواهد آن دارو را از خود براند يا از جهت بادهاي گزنده و محركي است كه
بمغز ميرسد و يا از جهت پرتوهاي تندي است كه از راه چشم سبب آزار حس مشترك و انعكاس آن در
مغز ميشود همان طور كه تصور ترشي سبب عمل انعكاسي در حس مشترك ميگردد كه در نتيجه آبي در
دهان گرد ميآيد و از اين راه طبيعت آزار را از خود دفع ميكند  .و باين دليل
صفحه ٥٧
است كه گاه براي عطسه كردن بايد بخورشيد يا چراغ پرنوري نگاه كنند بخصوص اگر شخص در آن
هنگام سر را بلند كند و نور خورشيد بداخل بيني بتابد چون اين ناحيه بتاريكي عادت دارد و نور آن را
ميآزارد و تحريك ميكند  ،سبب عطسه ميشود پيدايش عطسه ممكن است بداليل ديگر باشد مثال
پرتوهاي سردي بمغز و مجاري بيني ميرسد و نيروي هضمكننده بيني را بقدري كم ميكند كه نميتواند
بخارها را هضم كند كه در نتيجه به طور نارس و رقيق تقطير ميگردد و در فضاهاي بيني و مسامات آن
نفوذ مينمايد و كشيدگي و آزاري در آن پديد آورده و آن را وادار به عطسه ميكند همچنين اگر برودتي

به سر برسد و سر حرارت الزم را براي مقابله با آن نداشته باشد بخارات بصورت نارس تقطير ميگردد و
در نتيجه عطسه پيدا ميشود .
از آنچه گفتيم معلوم ميشود كه عطسه  ،بحراني براي طبيعت است كه آزار را از خود ميراند .
عطسه در اول بيماري بد است زيرا دليل روي آوردن مواد مضرّ به مغز و كندي نضج آنها است چه باال
رفتن ناشي از روحانيت و دوري آنها از نضج است اما در آخر بيماري پس از پاك شدن بدن دليل نيرو
گرفتن مغز و طبيعت و بحران است توضيح اينكه بيماري در آغاز رو به زيادي است و اگر ماده متوجه
بمغز باشد احتمال پيدايش سرسام ( مننژيت ) و اختالط ذهني و غير آن است اما در وقت انحطاط مرض ،
بيمي از آن نيست و بدن انسان هيچگاه از بخاراتي كه بمغز باال ميرود خالي نيست .
 - ٥سكسكه  :دليل بر اين است كه در دهانه ( فم ) معده ناراحتي حادي وجود دارد كه معده را ميآزارد
و طبيعت با اين حركت ميخواهد كه آن را دفع نمايد .
سكسكه گاهي از امتالء معده يا همچنين از خالي بودن آن مثل حالتي كه
صفحه ٥٨
پس از استفراغ پيدا ميشود خبر ميدهد  ،چه در حالت اخير گاهي معده متشنج ميگردد و در اثر لرزه آن
فم معده آزاري ميبيند كه بوسيله سكسكه دفع ميشود .
گاهي در چنين حالتي عطسه دست ميدهد زيرا مغز و معده بيكديگر متصل ميباشند و نيز گاهي در اثر
ماندن غذاي خشكي در فم معده و تحريك عصب مربوط  ،سكسكه بروز ميكند  ،در اين هنگام نوشيدن
كمي آب آن را آرام ميكند اما گاهي اين حالت جنبه خيالي و روحي دارد و اگر در اين موقع حالت
عصبي تازهاي مثل ترس و وحشت روي بدهد سكسكه نيز ميايستد .
بهر حال توهمات در اعصاب اندامها تأثير شديدي دارند چه اين اندامها با مغز در ارتباطند و حاالت مغزي
در آنها مؤثرند كما اينكه توهمات در آالت تناسلي و مغز و معده همه مؤثر ميافتد .

 - ٦بادگلو  :حركتي است كه بوسيله آن معده گازهاي زايدي را كه در اثر تخمير غذا و يا غذاهاي
توليدكننده گاز و همچنين سوء هضم ( كه در اثر حرارت كم و تأثير آن در رطوبات پيدا ميشود ) بيرون
مي كند  .بادگلو گاهي حالت دودي دارد و اين در وقتي است كه حرارت معده زياد باشد و غذا را
بسوزاند يا اينكه اخالط زيادي در معده گرد آيد و معده را ضعيف كنند و خود نيز در اثر حرارت كم معده
بادهائي پراكنده كند  ،اگر اين بادها در اثر بلغم باشد سرد است و اگر گرم باشد در اثر صفراء است و اين
از آن جهت است كه صفراء حرارت معده را كم ميكند و اين اندام از گوارش غذا ناتوان ميشود و بنا بر
اين غذا در آن ميماند و عفونت مييابد و عالمت آن اين است كه بادگلو بدبو است و گاهي اين بدبوئي
در اثر بدبوئي اخالط است گاه با بادگلو بعض اجزاء غذائي نيز ممكن است باال بيايد كه از آنها ميتوان
بوضع معده پي برد مثال اگر ترش باشد دليل ضعف معده است و
صفحه ٥٩
مينماياند كه بلغم ترش در معده مانده است .
گاه بادگلوهائي باال مي آيد كه مزه آنها تلخ است و اين دليل بر وجود صفرا در معده و ناتواني آن است .
گاهي پس از مدتي كه از خوردن غذا گذشت پيدا ميشود كه اين حالت بد است و عالمت از دست رفتن
هاضمه ميباشد .
 - ٧سستي و خميازه  :اين دو حالت از بخارهائي كه بر اعصاب و عضالت اثر گذاشته پيدا ميشود و در
اين هنگام بر حجم ماهيچهها ميافزايد و نوعي كشيدگي و سستي در آن و بالنتيجه در اعصاب پيدا
ميشود و طبيعت ميخواهد كه اين حالت را خود درمان كند و با حركاتي كه در عضالت بوجود ميآورد
ميخواهد چيزهاي زيانآور را از راه مسامات آن خارج كند پس حركتي پيدا ميشود كه مواد زائد را
ضعيف ميكند و بتحليل مي برد  ،در اين قبيل حاالت نيز توهم اثر عجيبي دارد زيرا منشأ اين حالت نيز در
پيها و ماهيچهها است .

 - ٨خستگي  :خستگي حرارتي در اندامها پديد ميآورد كه در آنها اثر ميگذارد و رطوبات آنها را تبخير
ميكند و بر حجم ماهيچهها ميافزايد در اين هنگام است كه آدمي ميل براحت كردن  ،دراز كشيدن و
شل كردن اندامها پيدا ميكند و ميخواهد كسي اندامهاي او را مالش دهد تا وقتي كه اين بخارها بتحليل
برود  .اما گاه خستگي بيشتري در انسان است كه در اين حالت اخالط رقيق  ،تند و گزندهاي در اندامها
است و انسان آنچنان حس ميكند كه زخمهائي در آن اندامها است اين بدان علت است كه بعض خلطهاي
غليظ ذوب ميشود و در هنگام حركت حل ميگردد يا پيهها و گوشتهاي بدن آب ميشود و آدمي چنين
ميپندارد كه قرحهاي در بدن اوست و كششي در اندامها ايجاد ميكند كه بر اتصاالت آنها فشار ميآورد و
شخص ميخواهد كه اندامهاي خود را جمع كند و در اثر كوششي كه بدن براي اين
صفحه ٦٠
كار ميكند حرارتي جمع و سپس در پيها پخش ميشود كه در اين حالت بدن ميخواهد با كشيدن
اندامها از اين وضع خالص شود  .گاه خستگي خيلي شديد است كه در اين هنگام همه اندامها بشدت
گرم ميشود و طبيعت مي خواهد با فرستادن موادي از نقاط مختلف بدن باعضاء درد آنها را تسكين دهد و
حرارت آنها را خاموش كند در اين وقت است كه اندامها ورم ميكند و اين حالت بيشتر در نزد كساني
بروز ميكند كه عادت بخستگي ندارند يا اينكه خشكي مفرطي در پيها و ماهيچهها پيدا ميشود كه حل
آن سبب دشواري حركات است و در هنگام حركت اين طور مينمايد كه اتصاالت بدن ميخواهد از هم
جدا شود اين است كه كندي در حركات و كوفتگي و خستگي شديد حس ميشود كه ناشي از حالت
بحراني طبيعي است كه مي خواهد اخالط را بساير اندامها بفرستد تا اعضاء رئيسه را از آن خلطها در امان
بدارد  .اگر در اين هنگام خلط تلخ را بآنها بفرستد قرحهها و جراحاتي در آنها پديد ميگردد ولي اگر
خلط غليظ بادي باشد كوفتگي زياد ميشود و اگر خلط گرم آزاردهنده باشد رطوباتي را از اطراف جمع
ميكند و اندام ورم مينمايد و اين حالت بحراني طبيعي است كه طبيعت ميخواهد خلطها را بين اندامها
تقسيم كند تا زيان آنها كمتر شود .

 - ٩جماع ( نزديكي )  :اگر نفس انسان بيش از حد عادي مايل بنزديكي باشد دليل حرارت و رطوبت و
زيادي بادها و خونست و اگر كمتر از حد عادي مايل بآن باشد دليل بر بدي مزاج است كه سرد و خشك
و يا گرم و خشك است .
 - ١٠سرفه  :سرفه حركتي طبيعي است كه بوسيله آن شش آزاري را از خود ميراند و دليل بر اين است
كه رطوبتي از سر نازل شده و تا قصبة الريه پائين آمده و طبيعت ميترسد كه اين رطوبت پائين بيايد و
بيشتر آزارش بدهد
صفحه ٦١
و با سرفه آن را از خود دور ميكند  .اما گاه رطوباتي كه در اطراف سينه جمع ميگردد بدرون شش
كشيده ميشود و طبيعت با سرفه آنها را بيرون ميراند و گاهي نيز رطوباتي كه در درون ريه است بعلت
حرارت تبخير ميشود و اگر تندي در آن باشد قصبة الريه را ميگزد و انسان چنين ميپندارد كه چيزي
داخل شش است و ميخواهد با سرفه آن را بيرون براند  .عالمتش اين است كه خلط سينهاي وجود ندارد و
همچنين گزش و خشكي دهن و گلو و درازي زمان سرفه كه ناشي از دوام گزندگي است وجود دارد و
در عين حال اين حاالت از سرفه تمام نميشود پس سرفه بطول ميانجامد تا وقتي آن بخار گوارده شود و
گاه نيز ممكن است خشونتي از غبار يا بخاري خارجي قصبة الريه ( ناي ) را بيازارد و يا داروي خشني
مثل زاج و يا غذا و نوشيدني خشني و يا حرارتي سبب آزار قصبة الريه ( ناي ) و ايجاد سرفه شود .
 - ١١حافظه و فراموشي  :حافظه زياد از حرارت و خشكي و كمي آن از كمبود آن دو  ،تباهي آن از
تباهي آن دو و نابسامانيش از نابساماني آنها است گاهي فراموشي در اثر سستياي كه در قسمت جلوي مغز
و از خوردن داروي مخدر حاصل ميگردد پيدا ميشود .
مقام چهارم
هشدار دهندههاي غير طبيعي

هر گاه انسان بدون آنكه خسته باشد كوفتگي در خود حس كند هشداري از يك تب است همچنين هر
گاه آدمي عرق كند و عرق و همچنين پيشابش بدبو باشد و در همان حال تب با سرفه خشكي همراه باشد
و بعد تب ببرد ولي سرفه باقي بماند  ،هشداري براي پيدايش تاولها و امثال آن در محل بندها است  .اگر
در گلوي آدم گرفتگي و قرمزي يا تيرگي در چهره پيدا شود از
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جذام خبر ميدهد  .اگر لكههاي سفيدي در بدن پيدا شود و بسختي درمان بپذيرد آگهي از پيسي ( برص
) است  ،خشكي و خارش و خشونت پوست ( قوبا ) اگر زياد شد  ،هشداري براي پيدا شدن لكههاي
سياه در بدن است  .اگر دملها زياد باشد حاكي از شدت يافتن آن است  .اگر موي دو طرف پيشاني بريزد
دليل پيدايش كفگيرك ( دبيله ) است  .اگر كسي از بيماري حادي نجات يافت و نقاط مختلف بدنش
دردناك باشد در آنجا دمل و كورَكها سر بيرون خواهد كرد و همچنين است اگر جوشهاي كوچك
زيادي در بدن پيدا شود اگر درد سر در نزد ميانساالن مدتي طول بكشد احتمال كوري و وسواس سودائي
بسيار زياد است  .درد سر و درد نيمه سر و طول كشيدن اين دو در نزد جوانان ممكن است دليل فرو
ريختن آبي در داخل چشم و پيشروي آن باشد اگر كسي چنين بپندارد كه پشه يا مگسهائي در جلو چشم
او در پروازند (  ) VO , MOUCHدليل آب آوردن چشم آنها است  .اگر اعضاء صورت پرشهاي بياختيار
داشته باشند نشاني پيدايش لقوه است  .اگر همه اندامها چنين پرشهائي داشته باشند پس از آن فلج بروز
مي كند  ،پريدن اعضاء چهره همراه با اشك  ،بيزاري از نور و سردرد هشداري براي پيدايش سرسام ( ورم
پرده هاي مغز يا مننژيت و مانند آن ) است اگر بيماري از اينكه هوا به بدنش برسد بدش بيايد و در او
چندش ي از آن پيدا شود دليل پيدا شدن تشنج است  .سنگيني و كوفتگي بدن و باد كردن رگها پيشآگهي
يك مرگ ناگهاني و سكته است و در اين هنگام بايد اقدام به فصد ( خونگيري ) كرد  .سستي پس از
خواب دليل وجود مواد زائد در ماهيچهها است  .همچنين خميازه زياد اگر عيب خاصي در مزاج كسي
نباشد دليل بيماريهاي مغزي است  .كوفتگي بدون دليل  ،هشداري بر بيماري ميباشد .

صفحه ٦٣
كابوس و دوار سر گاه به صرع يا سكته ميانجامد  .تب داغ و همراه با يبوست و قرمزي و گريه در
اطفال به تشنج ميرسد امتالء و سنگيني سر و كدورت حواس هشدار براي سكته است حركت كردن مغز
در اثر ضربه و زمين خوردن و سكته پس از آن و شدت يافتن سردرد و درد قلب در آغاز بيماري بتباهي
عقل ميانجامد .
و اگر در سر خود سنگيني حس كند بخواب سنگيني مبتال ميشود اگر بيمار رگهاي چشمش قرمز و
كلفت و چهرهاش باد كرده و سر و صورتش قرمز باشد و سردرد و اشكريزي هم داشته باشد بورم حجاب
حاجز و يا ورم پردههاي مغز مبتال خواهد شد  .اگر شخص بدون سبب به غمگيني و ناراحتي تنفسي دچار
شود هشداري براي ابتالء بوسواس سوداوي و ماليخوليا است  .اما نزله زياد  ،ضعف بدن و تنگ آمدن
سينه عالمت تنگي نفَس و ذات الريه يا پيدا شدن قرحههائي در ريه يا جاي ديگر از سينه است .
پريدگيهاي پياپي در زير دندهها دليل بر وجود ورم در حجاب حاجز و خفقان پيوسته دليل مرگ ناگهاني
است  .اگر كسي كه گرفتار ذات الجَنْب بوده در خلط سينهاش رگههاي خوني و چركي ديده شود و در
مدت چهل روز پاك نشود گرفتار بيماري سل ميگردد  .خلط سينه گلولهمانند در ذات الجنب اگر
طوالني باشد دليل پيدايش سل است  .اگر بيمار در پهلوي راست خود سنگيني و يا هيجان يا كششي حس
كند دليل نابهنجاري وضع كبد است و اين كشيدگي دليل نفخ و سنگيني نشاني بر بستگيها ميباشد .
پيچش و هيجان عالمت ورم گرم جگر ميباشد و اگر مدفوع سفيد رنگ باشد نشان يرقان است .
برآمدگي چهره و بادكردگي پلك زيرين نشاني بيماري استسقاء است  .پيچش و دردهاي دور ناف كه
درماني نيابد عالمت
صفحه ٦٤
استسقاء طبلي ( نوعي استسقاء است كه در آن شكم بيمار مانند طبل بزرگ ميشود  .مترجم ) و كمي
اشتهاء و تهوع يا وجود نفخ در ناحيه چپ و زير دندهها همراه با قي و درد دست و پا نشان پيدايش قولنج

است  .بدآيندي غذا همراه با احساس درد در دهانه ( فم ) معده و سينه و تلخي دهن دليل جمع شدن
اخالط زيانآور در فم معده و نياز بيمار به قي است  ،از بين رفتن اشتها و بدآيندي غذا نيز حاكي از يك
بيماري است احساس كشش در كمر و نشينگاه كه همراه با ديگرگوني حالت بدن از عادات طبيعي آن
است هشداري بر نابساماني بدن ميباشد  .اگر پيشاب در مدتي طوالني رقيق باشد عالمت قرحهاي است
كه در مثانه يا پيشابراه پيدا شده  .اگر پيشاب مثل ادرار حيوانات كفآلوده باشد  ،دليل پيدايش يا وجود
درد سر است  .احساس سوزش از پيشاب در بيماراني كه گرفتار اسهال صفراوي هستند نشانه قرحه مثانه
است  .بادگلوي ترش اگر در مدت زيادي باشد عالمت ذات الجنب است  .وجود حالت تخمه در مدت
دراز ممكن است نشان خنازير باشد  .اگر سوزش پيشابي طول بكشد نشان پيدايش نابهنجاري در مثانه و
پيشاب راه است  .اگر در پائين كمر و دو طرف نشينگاه سنگيني و كششي حس شود عالمت نابساماني
كليهها ميباشد و اگر در همين هنگام دردي در خارج هم حس شود نشاني پيدايش دمل در خارج و اگر
در داخل حس شود عالمت پيدا شدن دمل در اندرون است  .اگر در ادرار چيزي شبيه مردارسنگ يا
تهنشين آجري رنگي ديده شود دليل وجود سنگ در مثانه و پيشابراه است وجود شن در ادرار دليل سنگ
كليه و ادامه سوزش در مجراي بول دليل قرحه در مثانه و آلت است و اگر در حالت اسهال فشار و
سوزشي در مقعد حس شود احتمال بروز خراش در سطح امعاء
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مي باشد و اگر خارش در مقعده در مدتي طوالني باشد عالمت بواسير است حركت شكم در زن آبستن و
يا كوچك شدن پستانها نشاني افتادن جنين ميباشد و اگر فقط يكي از دو پستانش الغر شود و دو بچه در
زهد ان باشد يكي از آنها خواهد افتاد  ،الغري پستان چپ عالمت افتادن جنين پسر است اگر پستان راست
الغر شود جنين دختر سقط خواهد شد اگر در پستان زني خون منعقد شود احتمال ابتالء او بجنون ميباشد
اگر زن آبستني بسيار الغر باشد جنين قبل از آنكه رشد كافي بيابد خواهد افتاد اگر زن آبستني در ايام
عادت خود حائض گردد و يا شير زياد در پستانش جاري شود عالمت بيماري جنين و احتمال افتادن
آنست  .اگر پس از زايمان خونريزي بيش از وضع عادي ادامه يابد عالمت بيماري و جنون و يا پيدايش

ورم در زهدان و يا كبد ميباشد اگر در كسي جراحتي با ورم موضعي پيدا شود و سپس بيكباره ورم
بخوابد و بيمار پيش يا بعد از اين حالت كشيدگي و تشنج داشته باشد دليل پيدايش جنون يا ذات الريه ،
ذات الجنب  ،بيماري چركي و يا نابهنجاري وضع خون او ميباشد  .در هنگامي كه جراحتي در سر بيمار
پديد شود و در همان طرف سستي و در طرف مقابل لرزهاي وجود داشته باشد امكان پيدايش بيماريهاي
مزبور وجود دارد  .اگر يكي از اندامها بر خالف عادت گرم و يا سرد باشد يا عرق كند دليل وجود يك
بيماري است .
فصل
عالئم بهبودي  ،يا شدت بيماري و يا مرگ بيمار
مقصد اول
عالئم بهبودي
مطلب اول
صفحه ٦٦
خداوند متعال انسان را بوسيله سببهائي از مرتبه باال و اضدادي از مرتبه پائين خلق كرده است و براي
زندگي  ،مرگ و همه حاالت او زمانها و اوقات محدود و معيني قرار داده كه با سببهاي همزمانش باِجرا
درميآيد و اين حاالت تابع سببهائي است كه در مرتبه باال قرار دارد و همين كه به خواست خداوند سبحانه
سببي از سببهاي مختلف پيدا شد بهمجنس خود نيرو ميبخشد و ضد خود را از كار بازميدارد  .بنا بر اين
هنگامي كه سببي رو به انسان كند آثار اوليه وجود اين سبب بصورت هشدارهائي در او پيدا ميشود و
حال او را دگرگون ميكند و از اين رو است كه اگر سببي بر آدمي وارد شود اختالالتي در حال او بوجود
مي آورد كه بر خالف وضع طبيعي و خلقت اوليه اوست و اين حالت دوم است و اگر سبب ادامه يابد و
قواي انسان از ايستادگي در برابر آن ناتوان باشد اثرش روز بروز افزوده ميگردد و اين حالت سوم است .

بهمين ترتيب هر چه بيشتر بگذرد حالت چهارم و حالتهاي بعدي تا جائي كه خدا خواسته باشد يكي پس
از ديگري ديگرگونيهائي در آدمي بوجود ميآورد  .يكي از اين حاالت ايستادن بيماري از پيشروي است
چه اگر خداوند خواسته باشد و سببي بوجود آيد و طبيعت را به پايداري وادار كند و بيمار نيرو بگيرد
بيماري ناتوان ميشود كه حالت پنجم است و بهمين ترتيب كمكم حاالت بعدي پيدا ميشود تا علت اوليه
بكلي از بين برود و بيمار از بيماري برهد و بهبود يابد يا اينكه مدتي در حال نقاهت باشد  ،و اين حالت
ششم است  .چون دست خداوند و عنايت او بر بيمار باقي است هيچگاه طبيعت از دفاع بازنميماند زيرا
آفريده با آفريدگار دائما مرتبط است و مادام كه بين كون و فساد فرصتي دارد و اجل او فرا نرسيده باشد
بيماريش حالتي ناپايدار است و خودش اگر چه كمتوان باشد پيروز ميگردد
صفحه ٦٧
و ميتواند در برابر بيماري پايداري كند بنا بر اين بيماريش كمكم نضج ميگيرد و به باالترين حد خود
ميرسد  ،اما طبيعت آدمي بر بيماري چيره ميشود و عاقبت ميتواند آن را از سرزمين خود بيرون براند .
بهر حال بيماريهاي گوناگون از نظر طول مدت با يكديگر تفاوت دارند و بيماريهاي حاد معموال يا شفا
مييابند و يا بيمار را در مدت كم و در يك بحران از پا درميآورند  ،اما بيماريهاي مزمن و كهنه بايد
نضج بگيرند و ماده آنها كم كم بتحليل برود و مانند بيماريهاي حاد بيكبار به پايان خود نميرسند و در
عين حال اين گونه بيماريها نيز با هم يكسان نيستند و هر چه مرضي سختتر باشد زودتر كارش يكسره
ميشود و هر چه كمتوانتر باشد بيشتر بطول ميانجامد مثال امراض سخت در سه يا چهار و يا هفت روز به
حالت بحراني ميرسد اما بيماريهاي ضعيفتر اگر شديد باشند در سه و چهار يا هفت روز و اگر ضعيفتر
باشند در بيست و هفت روز و گاه تا چهل روز دستبردار نيستند .
بيماريهاي حاد را از نوع آنها و سيرشان و همچنين از نبض و رنگ مريض و سن او و وقت ميتوان
شناخت و معموال بيماريهاي خوني و سودائي حاد و بيماريهاي صفرائي و بلغمي مزمن هستند و همان طور
كه بيماري بيكباره و يا كمكم پيدا ميشود بيكباره و يا كمكم پايان مييابد بيماريهاي حاد يا دفع ًة بهبود

مييابند و يا نخست حالتي بهتر از حالت سابق پيدا ميشود و بعد بتدريج به بهبودي كامل ميانجامد و يا
اينكه بعكس بيمار رو بمرگ ميرود .
بيماريهاي مزمن تدريجا بهبود مييابند و يا كمكم شديد ميشوند ليكن بهبودي در آن است كه بيماري
بكلي از بين برود يا از اندام مهمي باندام كماهميتتري جابجا بشود ولي بحران بيماري اگر بنا باشد به
بهبودي بيانجامد بيماران عرق ميكنند و يا به قي و اسهال و پيشاب زياد گرفتار ميگردند مانند
صفحه ٦٨
بيماران صفرائي و بيماران خوني كارشان بخونريزي از بيني و يا بواسير و يا بحالت قاعدگي ميانجامد .
بيماراني كه به امراضي كه خلط آنها لطيف و باالرونده است و يا به بيماريهاي سر مبتاليند خونريزي از
بيني و يا عطسه زياد پيدا ميكنند  .بيماريهاي متعلق به رويه كبد ( ERIEUR
 ) SU FACEبخونريزي از بيني و يا پيشاب زياد ميانجامد و بيماراني كه بيماري در گودي كبد (
 ) CONCAVE FACEآنها است به اسهال يا قي يا ادرار زياد يا خونريزي بصورت قاعدگي و يا خونريزي
از بواسير مبتال ميگردند  .بيماران كبدي گاه به فراواني عرق ميكنند و بيماراني كه طحال آنها ورم دارد
از لوله چپ بيني آنها خون ميآيد  .اما گاه در حالت بحران انتقالي وضع ديگر پيش ميآيد و بيماري تغيير
صورت ميدهد مثال دمَلها و ورمهائي در بدن بيمار پديد ميآيد يا بعض اندامهايش سياه ميشود  ،بيمار
كوفتگي زياد حس ميكند  .معموال اخالط رقيق زودتر تمام ميشوند و اخالط غليظ بهتر جابجا ميشوند
و بيشتر بيماريهائي كه زود بحال بحراني ميرسند  ،بكلي تمام ميشوند بيماريهائي كه دورتر ببحران
ميانجامند دگرگوني و تغيير صورت مييابند  .بيماريهاي گرم معموال بصورتهائي كه گفته شد بهبود
مييابند و گر نه برميگردند و در اين حالت است كه بايد از بيمار بيش از حد مواظبت كرد چه اگر
بيماريش عود كند از بار نخست بدتر خواهد بود .
مطلب دوم

پيشتر گفتيم كه هر چه بر موجودات ميگذرد در اثر سببهاي باال است كه به سببهاي پائين تعلق مييابد بنا
بر اين سببهاي پائين آشيانه اي براي سببهاي باال است خداوند بمشيت خود بدست سببهاي باال و برتر
سببهاي پائين را بحركت درميآورد و آنها را فعال ميسازد و چون سببهاي باالئي بر حسب سببهاي پائيني
بسيار زيادند و هر مسبَّبي ( بفتح باء ) تابع سبب و
صفحه ٦٩
هر اثر پيرو صفت مؤثر است الزم ميآيد كه بين سببها و مسببات همآهنگي باشد و بهمين دليل هر سبب
عالي در مسبب پائين كه اثر و تابع خود اوست مؤثر است  ( .يكي از خصوصيات تأليفات مؤلف (اع)
اين است كه در هر يك از علوم استداللهائي از ساير دانشها و با اصطالحات مخصوص آن فرموده است
كما اينكه همين استدالل مربوط بفلسفه و حكمت الهي است كه متأسفانه در فارسيِ مصطلح عادي براي
اغلب اين قبيل الفاظ و اصطالحات فلسفي معادل مشهوري نيست  .مترجم ) از جمله مسببها
رطوبتهائيست كه در پائين وجود دارند و اينها تحت تأثير كره ماه ميباشند و دگرگونيهاي اين رطوبتها
همان طور كه ميبينيم بسته به دگرگونيهاي آن كره هستند  ،مثال جزر و مد تابع گردش ماه ميباشند يا
اينكه وضع مغز و زياد و كم آن و همچنين زيادي و كمي خون بدن تابع وضع ماهست بهر حال رطوبتهاي
زميني از هر جهت تابع وضع ماه هستند كه آن كره را از جهت زيادي  ،كمي ( در حاالت بدر و هالل ) ،
سعادت  ،نحوست  ،شرف  ،وبال  ،اوج  ،حضيض و ساير ويژگيهائي كه از قرانات و نظرها بدست
ميآورد پيروي ميكنند  ( .وضع ماه و سيارات از نظر مقايسه با خورشيد  ،بروج و سيارات ديگر نظر
ناميده ميشود و در علم نجوم هر نظر داراي حكمي خاص است  .مترجم ) از جمله رطوبتهاي زميني
رطوبتهاي اخالط در بدنست كه وابسته بكره ماه ميباشند و از آن كره در همه حاالت پيروي ميكنند .
كره ماه از نظر جاهائي كه در يك دوره گردشش در فلك دارد داراي هشت حالت ميباشد  .مدت اين
دوره  ٢٧روز و  ٧ساعت و  ٤٣دقيقه است و اگر آن را با جزئي از فلك ( مثال يك ستاره ثابت  .مترجم )
مقايسه كنيم حالت اول اقتران كره ماه با اين جزء است و همين كه كره ماه يك ششم از يك دور را كه

دو برج يا  ٦٠درجه است طي كند نسبتش با جزء اول تسديس است  ،كه نظر و حالت دوست ِي كم است .
با اين توضيح كه مدت گردش ماه در دو برج از نظر كندي و تندي متفاوت
صفحه ٧٠
ميباشد ( در علم هيأت ثابت شده كه خط فرضي ممتد از مركز زمين به مركز ماه در زمانهاي مساوي
سطوحي مساوي را جاروب ميكند پس وقتي كه ماه در مدار شبه بيضي خود بزمين نزديكتر باشد سرعتش
بيشترست و نتيجتا يك برج را در مدت كمتري ميپيمايد و بالعكس  .مترجم ) يعني گاه كمي كمتر از ٤
روز و گاه كمي كمتر از  ٦روز است كه در اين باره براي روشن شدن وضع ماه بايد بتقويم مراجعه كرد
بهر حال همين كه كره ماه باندازه نود درجه يعني سه برج از جزء اول دور شد نسبت بآن جزء در حال
تربيع است كه نظر عداوت و كينه ميباشد و مدت اين سير كمتر از شش و يا نُه روز است و همين كه
يكصد و بيست درجه يعني چهار برج را پيمود نسبتش بجزء اول تثليث يعني دوستي تامه است و پس از
پيمودن يكصد و هشتاد درجه يعني شش برج بحالت مقابله ميرسد و پس از دويست و چهل درجه يعني
هشت برج باز نسبتش تثليث است و بعد از پيمايش دويست و هفتاد درجه يعني نُه برج باز نسبت تربيع پيدا
ميكند و همين كه سيصد درجه را طي كرد يعني ده برج دوباره نسبت تسديس پيدا ميشود و همين كه
سيصد و شصت درجه ديگر را گردش كرد بحالت اجتماع با جزء اول ( قران يا مقارنه ) ميرسد و طول
مدت يك دوره كامل بيست و هفت روز و هفت ساعت و چهل و سه دقيقه است اما همان طور كه گفته
شد تندي گردش ماه در برجهاي دوازدهگانه  ،همان طور كه روشن است متفاوت ميباشد و گاه تندتر و
گاهي كندتر ميشود  .اما آنكه مؤثر در پائينها است حاالت هشتگانهاي است كه از آن ياد كرديم بنا بر
اين اگر كسي بيمار شد بايد ببينيم ماه در كدام جزء از فلك است و اين حالت اقتران سبب آن بيماري
است و مادام كه ماه در حال پيمودن درجاتي كه حكم آنها مانند حكم حالت اقتران است ميباشد  ،آن
بيماري بحال خود باقي است اما همين كه شصت درجه از جزء اول دور شد  ،حكمش تفاوت مييابد زيرا
صفحه ٧١

بحالت تسديس رسيده كه آشكارا اثرش با حالت قران تفاوت دارد و حالت بيمار با وضع نخستين او در
آغاز بيماري پس از گذشت مدت مربوط بشصت درجه ديگرگون ميشود مگر آنكه چيزي از اين
دگرگوني جلوگيري كند و بيماري ادامه يابد تا به نود درجه برسد  .در حالت تربيع اثر خاصي است كه
در حالت تسديس نبود و اگر باز مانعي از تغيير وضع بيماري جلوگيري كند بيماري ادامه مييابد تا
بيكصد و بيست درجه برسد كه اين حالت حكمش غير از حالت تربيع ميباشد و باز اگر مانعي پيش بيايد
بيماري بپيش ميرود  ،تا حالت مقابله پيش آيد كه غير از حالت تثليث است و با حالت اجتماع دشمني
تام دارد و اغلب بحران بيماري در اين حالت است  .بهمين نحو در درجات دويست و چهل  ،دويست و
هفتاد  ،سيصد  ،و سيصد و شصت  ،حالت بيماري در تغيير است زيرا بطور آشكاري حكم هر يك از اين
درجات با ساير حاالت تفاوت دارد و اينها حاالت بحراني و تغيير حال بيمار است  .اما اگر كره ماه در
اين حالت خودش در حالت سعود تام باشد  ،بيماري بتندرستي ميكشد و اگر سعود ناقص باشد بهبودي
كمي پيدا ميشود  ،اگر نحسي كمي در حالت ماه باشد حال بيمار بدتر ميشود اگر نحسي زيادي باشد
مرگ او فرا مي رسد و اينها كه گفتيم راز اصلي و حقيقت بحران است و مشكالت اين مطلب را ميگشايد
و من كسي را سراغ ندارم كه باين سر پي برده باشد .
صاحب كتاب الكامل و انطاكي و غير آنها مطلب را باين ترتيب توجيه كردهاند كه ماه وقتي كه از
خورشيد جدا ميشود در مدت چهار روز يك چهارمش  ،در هفت روز يك دومش  ،در يازده روز سه
چهارمش و پس از چهارده روز  ،تمام آن روشن ميشود بعد چهاريك آن تا روز هفدهم  ،يك دومش در
بيست روز  ،سه چهارمش در بيست و چهار روز و همه آن در بيست و هفت روز تاريك
صفحه ٧٢
ميگردد  .بنا بر اين اين روزها وقت بحران بيماريها است اما اين توجيه  ،منطبق بر حساب نيست و با
آنچه كه در خارج است درست نميآيد و اين مطلب بر هر كس كه حساب كند آشكار ميگردد زيرا بنا ،
بر اين نيست كه هر كس كه بيمار ميشود حتما در وقت اجتماع ماه و خورشيد باشد  ،تا اينكه در هنگام

روشني كامل ماه در حال بحران باشد و صرف گفتن اينكه نصف ماه  ،در چه وقت و تمام آن در چه
هنگام روشن است منشأ اثر نيست .
پس از آنچه كه برايت توضيح دادم شاكر باش و شايد توجه كرده باشي كه آن طور كه ما گفتيم موافقتر با
واقع است زيرا اوقات سير ماه مختلف است و فقط با توجه به روزها قابل ضبط و محاسبه نيست و
روزهاي بحراني سوم  ،چهارم  ،پنجم  ،هفتم  ،هشتم  ،نهم  ،يازدهم  ،سيزدهم  ،چهاردهم  ،پانزدهم ،
هفدهم  ،نوزدهم  ،بيستم  ،بيست و يكم  ،بيست و چهارم  ،بيست و هفتم  ،سي و يكم  ،سي و هفتم ،
چهلم  ،شصتم  ،هشتادم و يكصد و بيستم است  .البته اين مؤلفين نوشتهاند كه بحران در بعض روزها
بيشتر است و ترتيبي كه بيشتر پيش ميآيد باين شرح است  :هفتم  ،چهاردهم  ،يازدهم  ،نوزدهم  ،بيستم ،
چهارم  ،هفدهم  ،بيست و يكم  ،سوم  ،هيجدهم  ،سيزدهم  ،پانزدهم بيست و چهارم  ،بيست و هفتم ،
دوم  ،ششم  ،هشتم و شانزدهم كه در اين روزها بحران بيشتر است  .اما بيشتر بهمان ترتيبي است كه ما
گفتيم زيرا نسبتهاي هشتگانه بيشتر در آن روزها پيش ميآيد  .اما در روز دوم بيماري هيچيك از نسبتهائي
كه شمرديم نيست ليكن در آن روز حالت انتقال ماه به برج ديگر است كه طبع آن ( با برج پيش )
متفاوت ميباشد و مساعد براي بحران است  .پس در هر برج بحران پيش ميآيد اما در روزهائي كه
نسبتهاي يادشده وجود دارد آشكارتر است و تغييرات كلي در اين روزها است .
صفحه ٧٣
پارهاي بحرانها خوشخيمند و اين خوشخيمي در هنگامي است كه اخالط نضج يافته و بيمار رو به
بهبودي ميرود و باين ترتيب بيشتر پيش ميآيد  :هفتم  ،چهاردهم  ،پس از آن چهارم  ،بيستم  ،يازدهم ،
هفدهم  ،پانزدهم  ،بيست و يكم و سوم  .راز نيكي يا بدخيمي بحرانها در اين است كه آنگاه كه سرعت
ماه بيشتر است  ،ديگرگوني حال بيمار تندتر است و بيمار زودتر حالي بحالي ميشود و همين برايش
خوب نيست زيرا اخالط فرصت نمييابند كه نضج بگيرند و زمينه بيمار براي پذيرش عوارض تازه آماده
است و طبيعت بيمار در اين ميانه سرگردان ميماند و تاب ايستادگي ندارد اما در هنگامي كه حركت ماه

كندتر باشد  ،بيمار راحتتر است  ،اخالط نضج ميگيرند  ،دگرگونيهاي حال بيمار در فرصت بيشتري
انجام ميگيرد و نيروي او بيشتر باقي ميماند  .اما بحرانهاي بدخيم عبارتند از  :ششم چون تربيع در آنست
و دوازدهم كه هنگام مقابله ميباشد و هشتم كه وقت تثليث است و دهم بنا بر اينكه برج پس از تثليث
تغيير ميكند و شانزدهم كه برج پس از مقابله تغيير ميكند و هيجدهم كه زمان تثليث است  .بهر حال و
بطور خالصه اگر نسبتها بزودي يكي پس از ديگر برسد و اخالط فرصت نضج گرفتن نداشته باشند ،
بحرانها خوشخيم نخواهند بود و مرگ بيمار و يا برگشت بيماري در آن پيشبيني ميشود  .بحرانهاي
بدخيم اغلب پيش ميافتند و خوشخيمها عقبتر هستند  .البته در اين حالت اقتران با ديگر ستارهها نيز بنوبه
خود مؤثر است كه بدخيم را خوشخيم ميكند و بر عكس و خداوند بحقايق كارها داناتر است و بدان كه
روز چهارم براي روز هفتم  ،نهم براي يازدهم  ،يازدهم براي چهاردهم  ،هفدهم براي بيستم هشدار
هستند و بنا بر اين مي توان وضع بحران آينده را از بحران گذشته از جهت عالمات خوب و بد
صفحه ٧٤
پيشبيني كرد .
مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده :
حساب تقريبي براي روزهاي بحراني بيماريها با توجه بسير كره ماه با تقريب نزديك و كمي مسامحه باين
ترتيب است كه روز شروع بيماري را حالت اجتماع با ماه حساب ميكنيم زيرا ماه تربيتكننده رطوبتها و
همچنين خلطهاي بدن انساني است كه فساد در آنها سبب بيماري ميباشد بنا بر اين بايد ببينيم در آغاز
بيماري كسي  ،ماه در كدام درجه است و ميگوئيم كه آن درجه منسوب بآن بيماري است و همين كه
ماه بدان درجه رسيد  ،اخالط فاسد گرديده و شخص مريض شده و تصور ميكنيم كه در آن درجه يك
ستاره ثابت قرار گرفته و ماه كمكم از آن دور ميشود و پس از يك دوره كه بيست و هفت روز و هفت
ساعت و چهل و سه دقيقه است دوباره بهمان ستاره ميرسد  ،همين كه ماه نود درجه و يا صد و هشتاد و
يا دويست هفتاد درجه را بپيمايد نظرش نسبت به آن مرض  ،نظر كينه و دشمني است زيرا نظر تربيع و

مقابله  ،عداوت است و در اين هنگام بحران بيماري بحد كمال ميرسد و ماه در مقام ضديت كامل با
بيماري است  .ا ما تربيع اول پس از شش روز و نوزده ساعت و پنجاه و هفت دقيقه است و بنا بر اين بحران
در شب هفتم است مقابله پس از سيزده روز و پانزده ساعت و پنجاه و چهار دقيقه و بنا بر اين بحران در
بيست و چهارم است تربيع دوم پس از بيست و يك روز و يازده ساعت و پنجاه و يك دقيقه است پس
بحران در بيست و يكم خواهد بود  .در اين سه روز بحران در حد كمال ميباشد اما تسديس و تثليث  ،در
حقيقت ديگرگوني حالت و هشدار براي بحران است و بحران كاملي در آنها نيست  .بنا بر اين تسديس
اول در روز پنجم  ،تثليث اول در روز نهم  ،تثليث دوم در روز هيجدهم
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و تسديس دوم در بيست و سوم است  .پس روشن شد كه بحران با تقريب در ايام پنجم  ،هفتم  ،نهم ،
چهاردهم  ،هيجدهم  ،بيست و يكم  ،بيست و سوم و سپس بيست و هشتم و سي و سوم است و اين
دوره همان طور كه گذشت تجديد ميشود البته ظاهر حساب اين است اما اگر حركت ماه تند شود اين
روزها جلو ميافتد و اگر حركت ماه كند باشد عقب ميرود و اين مطلب را فقط پس از رجوع بتقويم
ميتوان دريافت  ،و روزهاي بحراني وسطي بحساب ابجدي در اين تركيبات جمع شده است :
هزطدحاجح  ( .مؤلف اعلي اهلل مقامه ) .
جدول مقايسه وضع ماه و فاصله آن با آغاز بيماري .
( براي روشن شدن مطلب لطفا باين شكل و توضيح آن توجه فرمائيد  .مترجم )
( توضيح  :بنا باعتقاد منجمين  ،نظر خورشيد  ،ماه و يك سياره با سيارات ديگر با توجه بفاصله زاويهاي
آنها در حاالت ذيل باين شرح است :
فاصله  ٦٠درجه بنام تسديس اول  :نظر محبت
فاصله  ٩٠درجه بنام تربيع اول  :نظر عداوت و خشونت

فاصله  ١٢٠درجه بنام تثليث اول  :نظر محبت تام
فاصله  ١٨٠درجه بنام مقابله  :نظر دشمني تام
فاصله  ٢٤٠درجه بنام تثليث دوم  :نظر محبت
فاصله  ٢٧٠درجه بنام تربيع دوم  :نظر دشمني و عداوت
فاصله صفر يا  ٣٦٠درجه بنام قران  -مقارنه  :نظر دشمني
مترجم )
مطلب سوم
عالمات بحران آينده يا حاضر
عالمات نزديكي بحران عبارتند از  :تندي حركات نبض  ،هيجان  ،حركات خود مريض  ،باال رفتن
حرارت  ،پيدا شدن نشانيهاي نضج در پيشاب و مدفوع و
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اخالط سينه  ،سنگيني نبض  ،پيش افتادن نوبه در ماالريا  ،تندي و سختي حركت تب بويژه اگر مريض
جوان و قوي  ،هوا گرم و تب تند و از نوع صفرائي باشد و ضد اين نشانيها عالمت تأخير بحران و كندتر
شدن آنست  .عالمت بحران موجود  :بيتابي بيمار  ،جابجا شدن او در بستر  ،سردرد  ،بيخوابي  ،اختالط
در ذهن  ،سنگيني حواس و ديدن چيزها و خيال كردنهاي واهي  ،تاريكي چشم  ،اشكريزي بدون گريه ،
سرخي چشم بدون چشمخرابي  ،حركت كردن فك زيرين  ،سرخي چهره  ،تنگي نفس  ،خفقان قلب ،
درد گردن  ،كشيده شدن پرده شكم بطرف باال  ،پريدن لب زيرين  ،ناراحتي معده  ،درد پشت و كمر ،
تب لرز  ،لرزه  ،سختي ادرار  ،يبوست و تشنگي شديد و يا اين قبيل عالمات است كه ميتوان بنزديكي
بحران پي برد  .اگر اين عالمات در شب پيدا شود بدان معني است كه بحران در روز بعد است  ،اگر در

وقت ظهر باشد بحران شبهنگام خواهد آمد چه بحران خوشخيم باشد و چه بدخيم بعد از آن  ،بحران
بصورت يكي از انواع استفراغ ( قي كردن  ،خونريزي  ،عرق زياد و اسهال ) است كه پيش از اين از آنها
ياد كردهايم  .اگر چهره و بيني سرخ  ،شقيقهها سنگين باشد  ،بيمار در گردن خود حس درد كند  ،يا
پرتوها و تاريكيهائي ببيند  ،و زير دندهها در پهلوي خود كشيدگي داشته باشد شروع بحران معموال با
خونريزي است بخصوص اگر بيني بيمار بخارد و بيمار جوان و وقت  ،هنگام بهار باشد و اگر بيمار سرش
سنگين باشد  ،در دهانه معده احساس درد كند  ،حالت تهوع و اندوه  ،دوار سر و تنگي سينه در او باشد ،
پرده شكم به باال كشيده شود  ،لب زيرين بپرد نشاني آن است كه بحران همراه با قي ميباشد بخصوص
اگر ناحيه پهلو در پائين دندهها سرد باشد و دهان شورمزه گردد  .اما اگر اختالطي در ذهن او ديده
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شود  ،پيشاب و مدفوعش بند بيايد  ،پوست بدنش قرمز رنگ شود  ،از بدن بيمار گرما و بخار برخيزد ،
بدن مرطوب باشد و نبض بنرمي موج بزند دليل بر عرق است  .اما اگر اين عالمات ديده نشود ولي شكم
قُرقُر كند و بيمار در پائين ناف گزش و سنگيني حس كند  ،دليل بر اسهال ميباشد بخصوص اگر ادرارش
بند آمده باشد .
اگر اين نشانيها در كار نباشد و مريض در پشت و كمر و مهرههاي پائين ستون فقرات خود درد و
كشيدگي حس كند و پيش از آن بيمار عادت به خونريزي از بواسير مقعد داشته و وقت عادي آن هم
رسيده باشد و همچنين در نزد زنها  ،اگر هنگام عادت ماهانه آنها باشد  ،احتمال خونريزي زياد است اگر
عالمات نضج پيشافتادهاي ديده شود و آن روز از روزهاي بحران خوشفرجام باشد  ،نبض قوي و عوارض
بيضرر باشد و يكي از انواع استفراغ گفتهشده پيش بيايد و علت اصلي بيماري برطرف شده و يا كمتر
شده باشد  ،بحران خوشخيم خواهد بود  .و اما اگر نشاني بر عكس اينها كه گفته شد باشد  ،بحران
بدخيم خواهد بود  .عالمات بد عبارتند از  :نضج نگرفتن اخالط  ،ضعف نبض و پناه بر خدا استفراغ غير

از آن نوع كه علت اصلي بيماري است  .اگر آن روز از ايام بحران نباشد و يا نشانيهاي بدخيم ديگر در
كار باشد آن بحران كشنده است .
اگر عالئم و روز پيدايش آنها از نوع متوسط باشد  ،بحران ناقص خواهد بود و بيمار بهبودي نخواهد يافت
 ،بلكه بحران تا روز بحراني آينده بتأخير ميافتد و يا بحران رفع ميشود اما بيماري برميگردد  .برگشت
بيماري اگر همراه با رويدادهاي بدفرجام بوده و بيمار ضعيف شده باشد  ،كشنده خواهد بود .
صفحه ٧٨
مطلب چهارم
امراضي كه در اثر پيدايش بيماري ديگر بهبود مييابد
همان طور كه گفتيم رويدادهاي بدن پيرو اسبابها  ،يعني اخالط است و خلطها هم ضد يكديگرند و هر
خلطي با ضد خودش در ستيز است و اگر پيروز شد آن را بيرون ميراند و در نتيجه عوارض آن خلط هم بر
عوارض ديگر پيروز ميگردد  .مثال تشنجي كه از رطوبت پيدا شده و همچنين كوفتگي در اثر تب و
وسواس و جنون و همچنين واريس ( دوالي ) و ماليخوليا  ،پس از پيدايش بواسير به بهبودي ميگرايند .
اسهال همراه با تهوع شديد كه از بلغم سرچشمه گرفته باشد با پيدايش تب  ،چشمخرابي در اثر اسهال
ادواري صفرائي  ،ديفتري ( خناق ) و گرفتگي حنجره با پيدايش قرمزي در سينه و يا ورم ديگر  ،سكسكه
ناشي از بهمخوردگي و پري معده با عطسه آرام ميگيرند سرفه مزمن با ورم بيضهها  ،استسقاء با اسهال
بلغمي و نيز اسهال صفراوي پس از پيدايش كري  ،ريزش موي بدن ( ريزش مو در تمام و يا بعض نقاط
بدن داءالثعلب ( ECIA
 ) Aناميده مي شود  .فرهنگ معين ) و ريزش موي پيش سر با ابتالء به واريس و اسهال ادواري كه مدتي
طول كشيده بدون هيچ رويدادي بهبود مييابند  .كري با خونريزي از بيني و اسهال  ،درد زير دندهها  ،در
پهل وها اگر ورم نداشته باشد  ،با تب گرم  ،درد ران و رحم و كليه با ابتالء بيمار به نفخ رگهاي مقعد و

همچنين دردهاي سودائي  ،جرب ( گال ) و خارشها پس از گرفتاري بيمار به تب نوبه دو روز در ميان و
كوركهاي مزمن با اسهال زايل ميشوند .
بحرانهائي كه در آنها بيماري پيشين به بيماري ديگر تبديل ميگردد بنا بر آنچه در كتب طبي آمده بيست
و دو نوع است كه عبارتند از  :زردي ( يرقان )  ،پيسي ( برص )  ،گال ( جرب )  ،آبله و خارشهاي
پوستي ( قوبا )
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( ظاهرا قوبا بمعني اگزما و بيماريهائي مانند آن است  .مترجم ) دانههاي سوزنده ( نمله )  ،غدهها ،
سرطان  ،واريس  ،داءالفيل  ،درد مفاصل و كمر (  ، ) ARTRAتشنج  ،آماسهاي كوچك  ،طاعون ،
كورَكها ( دمل )  ،نارالفارسيه ( سيفليس )  ،كري  ،گنگي  ،لقوه  ،ديفتري  ،كفگيرك و آكله .
آن طور كه در اخبار اهل عصمت عليهم السالم آمده چشمخرابي از كوري  ،زكام از جنون و جذام ،
كورَكها از برص  ،سرفه از طاعون  ،بواسير از بيماريهاي مغز  ،شقاق ( تركيدگي ) در پاشنه پا  ،از بواسير
جلوگيري ميكند و نيز ما  ،كسي را ديدهايم كه بشقاق پاشنهها مبتال ولي از جهات ديگر سالم بود و
بمعالجه آن پرداخت و درمان يافت اما پس از آن ساق پاهايش ورم كرد كه آن ورم همانند داءالفيل ( ) E
بود .
مقصد دوم
عالئم باليني كه ببدي حال بيمار و يا مرگ او هشدار ميدهند
از جمله عالماتي كه اطباء شمردهاند وضع كلي قيافه بيمار است كه در اين هنگام  ،چشمانش بگود
ميافتد و بينيش تير ميكشد و شقيقههايش خشك ميشود گوشهايش يخ ميكند  ،پوست پيشانيش كشيده
ميشود  ،گوشتش سخت الغر ميگردد  ،رگهايش پنهان و رنگش تيره يا سبز يا سياه يا زرد يا مثل گچ يا
قلع و يا غبار رنگ ميشود  .اينها دالئل مرگ است مگر اينكه دليل ديگري مانند درد  ،استفراغ ،

خستگي شديد يا بيدارخوابي زياد و درد مفرط يا بيماري مزمني باشد كه در اين صورت نميتوان عالمات
مزبور را نشاني مرگ دانست .
اما در بيماريهاي كبدي  ،چهره زرد و سفيد  ،در بيماريهاي طحال ( سپرز ) زرد و سياه و در بواسير زرد
و سبز ميشود  .برآمدگي رگها در شقيقهها  ،زردي و بنفشي و سياهي و تيرگي ناگهاني و همچنين زردي
همراه با ورم
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و نيز ناهمآهنگ بودن رنگ و گرمي و سردي اندامها از نشانيهاي بد شمرده ميشوند  .اختالل حواس ،
بخصوص در شنوائي و بينائي از همين قبيل است  .و نابساماني در شنوائي بدتر است و نيز بيزاري از نور و
تاريكي چشم  ،دليل بر بهمريختگي وضع عقلي بيمار است  .اگر در اين هنگام دلپيچه و حالت قي پيدا
شود نشاني بدي است  .اگر بيمار خياالت ترسآوري داشته باشد و يا سياهيهاي وحشتانگيزي ببيند دليل
بر نزديكي مرگ است  .اگر بيمار با دست خود بازي كند مثل اينكه چيزي ميگيرد و يا مگسي را شكار
ميكند ( HO
 ) CARعالمتي است كه جداً بد است بخصوص اگر بيماري حاد باشد  .بهمريختگي ذهني بيمار اگر با
خنده همراه باشد بهتر از آن است كه با اندوه باشد  .بهمريختگي عقلي توأم با وقار و سنگيني بيمار نيز
كشنده است  .اگر بيمار در بيماري حاد گريه كند و از مرگ بترسد و ناراحت باشد  ،باز خبر از نزديكي
مرگ اوست  .درد سر و دوام آن  ،در امراض حاد با ضعف بيمار اگر با ساير عالماتِ بد همراه باشد نيز
هشداري از مرگ او است  ،اما اگر عالئم ديگر خوب و مريض جوان باشد و در پيشاني و شقيقههاي خود
سنگيني حس كند  ،نشاني خونريزي از بيني او در روز هفتم است و اگر از آن روز تا بيستم اين حالت پيش
نيايد ممكن است از گوش  ،يا بيني و يا چشم او موادي خارج شود و يا اينكه از پشت گوش يا حوالي
گردن او تاولي سرزند درد سر در آغاز نشان ضعف در روز چهارم يا پنجم و بريدن تب در هفتم است و
اگر از روز سوم شروع شود چه بسا دليل ضعف در روز پنجم و بريدن تب در نهم يا يازدهم است و اگر از

روز پنجم شروع شود تب در چهاردهم ممكن است ببرد كسي كه مست است اگر بناگهان ساكت شود
دليل بروز تشنج و يا مرگ اوست مگر بسخن آيد يا تب كند يا خمارش در همان وقت بپايان برسد .
حالت سستي و كشيدگي در
صفحه ٨١
روز چهارم نشاني مرگ است اما اگر روز چهارم بگذرد بيمار نجات مييابد .
از عالئم ديگر نشانيهاي چشم است  :اگر چشم آسماني شود نشا ِن بطول انجاميدن بيماري است و قرمزي
تند دليل آماس مغزي و نيلي يا بنفش رنگي و تيرگي آن نشان نزديكي مرگ است  .اگر چشم درخشان
بشود و سياهيش بباال بگرايد دليل نابهنجاري قلب ميباشد  .بسته نشدن چشم در هنگام خواب اگر عادي
بيمار  ،يا در اثر مرض ديگر و ورم پلكها نباشد و همچنين بيزاري از نور و سرخ شدن سفيدي چشم و
تيرگي و سياهي رگهاي آن عالمات كشندهاي است  .تندي حركات چشم  ،در هنگام تبهاي حاد عالمت
جنون است  .ريرش اشك بدون علت بخصوص از يك چشم نشانه بدي است  ،مگر آنكه با عالمات
رعاف همراه باشد  .پيچيده شدن پلكها بيك طرف و بيني و ابرو در مرض حاد پس از آنكه مريض حس
خود را از دست داده باشد دليل بر نزديكي مرگ اوست  .و اگر چشم حالت هيجان و خفقان داشته باشد
بيمار تقريبا مرده است  .اگر چشم باز بماند و عكس العملي نشان ندهد دليل بر اين ميباشد كه بيمار
مرده است و يا مرگش بسيار نزديك است  .اگر تخم چشم بدون حركت بماند و پلكها بهم نخورد نيز
عالمت بديست  ،همچنين است اگر چشم در كاسه چشم لرزش پيدا كند  .تيرگ ِي سفيدي چشم و از ديد
افتادن ناگهاني آن  ،عالمت مرگ است  .اگر چرك مجراي چشم و بيني و چرك خود چشم زياد باشد ،
عالمت بدحالي بيمار ميباشد  .اگر چرك خشك باشد و يا چيزي مثل تار عنكبوت  ،بر چشم پيدا شود و
بعد برطرف گردد و بصورت چرك سفيد بر روي چشم درآيد و مدتي بماند نشاني بدي است  .زياديِ
گشادگي چشم همراه با هذيان و ضعف بيمار كشنده است و زيادي نگاه بيمار با وحشت نيز نشاني بدي
است .

صفحه ٨٢
عالئم بيني  :پيچيدن بيني بيك طرف و پهن شدن و نازك شدن نوك ( تير كشيدن ) آن نشاني مرگ
نزديك است و همچنين است اگر پس از بكار بردن عطسهآورها بيمار عطسه نكند و اگر مريض بوي
مشك و يا روغن گاو و يا گِل هندي ( كه در شستشوي سر بكار ميرود ) احساس بكند و همچنين
بيرون آمدن غذا و نوشيدنيها از بيني در امراض حاد از نشانيهاي بدي حال بيمار ميباشد عطسه در اول
بيماري و قبل از نضج بد است و پس از پاكسازي يا نضج  ،خوب است بدبوئي بيني در امراض حاد
عالمت مرگ زودرس است و اگر مريض بدون سبب با اصرار انگشت خود را در بينيش فرو ببرد و رعشه
داشته باشد و حواسش بجا نباشد عالمت خوبي نيست  .زكام و عطسه در امراض ريوي و دندهها بد است
.
عالئم گوش  :خشكي الله گوش و دگرگوني و جمع شدن و كوچك شدن غضروف آن عالمت بدي
است و درد گوش در تبهاي حاد نيز چنين است مگر آنكه چركي از آن بيرون آيد و اين حالت در نزد پيران
است نه جوانان .
نشانيهاي دندان  :بهم خوردن دندانها در هنگام بيداري هشداري براي پيدايش جنون است و اگر عقل
مغشوش شده باشد عالمت مرگ ميباشد و همچنين اگر دندان به سبزي بگرايد و مثل وقت جويدن غذا
حركت كند نشاني مرگ ميباشد .
عالئم لب و زبان  :خشكي بياندازه لبها  ،جمع شدن  ،پيچيدن بيك طرف و سردي آنها در امراضِ حاد
نشانه بدي است  .و همچنين اگر يكي از آنها روي ديگري بيفتد و اگر زبان و لب خشك و خشن و
سپس سياه شوند بخصوص در روز چهاردهم  ،خروج آب زرد از تركيدگي لب  ،باز بودن دهن عالماتي
بدند  ،سياهي و تيرگي زبان همراه سوزش و گزش و نيز درد پشت
صفحه ٨٣

پلكها و غش و سياهي و تيرگي زبان عالمت نزديكي مرگ بيمار ميباشند و سفيدي آن عالمت ضعف
قلب و كبد ميباشد  .بدبوئي دهان از بدبوئي خلط خبر ميدهد و كج شدن دهن در بيماري سرسام (
مننژيت ) حاكي از بدي حال بيمار ميباشد  .سفيدي و لزج بودن زبان از بلغم و زردي آن از صفراء و
قرمزيش از خون و سياهيش از سوداء است و لزج بودن و نرمي آن از اخالط مرطوب است ترك خوردن و
خشونت آن از اخالط خشك ميباشد .
عالئم حلق و مري و گردن  :پيدا شدن حالت خناق ( خفگي ) بطور ناگهاني و بدون اينكه در حاالت
بحران باشد عالمت بدي است بخصوص اگر دهن بيمار كفآلود باشد و اين حالت در تبهاي سخت از
مرگ بيمار خبر مي دهد كج شدن گردن بنحوي كه بيمار از غذا خوردن بازبماند نيز چنين است همچنين
پيدا شدن حالت خفگي و سختي فرو بردن غذا در امراض حاد عالمت بسيار بدي است  .اگر آب دهان
بيمار گلوي او را بگيرد و يا آنچه كه ميخورد از بيني او خارج شود عالمت بدي است  .در بيماري خناق
( ديفتري و يا انواع ديگر بيماري كه حالت گرفتگي سخت در گلو است ) اگر آماس از بيرون بدرون
منتقل گردد و در بيرون  ،كورَك و دانهاي نباشد و چركي از دهن بيرون نيايد و بيمار دردي حس نكند ،
عالمت نزديكي مرگ است و همچنين است اگر ماده چركي از گلو بريه منتقل شود .
عالئم پرده هاي بدن  :اگر پس از ذات الجَنب  ،ذات الريه يا ورم حجاب حاجز پيدا شود و نيز اگر در اثر
سوختن شديد تشنج ( تشنج سختي ماهيچه و جمع شدن آن است و حالت عكس آن تمدد يعني شل شدن
عضله است  .مترجم ) و يا شلي عضالت يا در اثر ضربه مغزي اختالط ذهني و حالت سرگرداني ببيمار
دست دهد يا پس از دفع اخالط چركي سل پيدا شود يا بر اثر ورم كبد بيمار
صفحه ٨٤
سكسكه كند يا پس از بيخوابي بيمار متشنج گردد و اختالط ذهني پيدا كند يا اگر از بيرون زدن
استخوان بيماري حمره يعني باد سرخ پديد آيد و از باد سرخ چرك و عفونتي پيدا شود يا قرحهها پس از
ضربان شديد خونريزي كند يا پس از درد شديد در عضوي نزديك معده اسهال و از اسهال خونريزي

اسهالي ديده شود و يا اگر پس از قطع استخواني اختالطي در ذهن بيمار پيدا شود همه اينها عالماتي بد
است .
عالمات معده  :پيدا شدن سكسكه و سرخي چشم بعد از قي و سكسكه همراه با قي و نابساماني عقل
بيمار همراه با قولنج نشاني بدي است و در بيماريهاي حاد سكسكه همراه با تشنج مخصوصا بعد از
استفراغ شديد بد است تمام شدن اشتها در بيماريهاي حاد يا مزمن بد است باد كردن عضالت شكم و
درد آنها نشاني ورم معده و كمتواني آن است و در بيماريهاي معدي عالمت بدي است .
عالئم دمزدن ك بازدم سرد از دهن يا بيني در بيماريهاي حاد بد است و دمزدنهاي تند دليل بر حرارت
فراوان ميباشد  .نفس سرد عميق و پشت سر هم با فاصلههاي متفاوت دليل اختالط عقل و از دست رفتن
حرارت غريزي است و كوتاه شدن دم و بازدم عالمت نابهنجاري عضالت سينه است  .نفَس بدبو دليل
گنديدگي در اخالط و اندامهاي درونيست بد نفس كشيدن و تنگي نفس در امراض حاد و تنگي و نامرتب
بودن آن در ذات الريه  ،همه از نشانيهاي بد بشمار ميروند  .اگر نفس مريض بشماره بيفتد و بيهوش شود
دليل نزديكي مرگ است  .آه كشيدن و شدت آن در بيماريهاي حاد بد است  .باد كردن شكم و بشماره
افتادن نفس و آه كشيدن گاهبگاه عالمت فرا رسيدن مرگ است .
صفحه ٨٥
عالئم طرز خوابيدن بيمار در بستر  :اگر مريض بحالت غير عادي در بستر بيفتد نشاني بدي است ،
مخصوصا اگر از بستر بيرون بيفتد و اگر او را بجاي خود بخوابانند باز بيرون بيفتد  .بيرون آوردن دست و
پا در اثر احساس سوزش دروني آنها در حالي كه بيرون آنها سرد است نيز دليل نزديكي مرگ است  .اگر
بيمار به پشت خوابيدن را دوست بدارد عالمت زيادي اخالط در اندامهاي دروني و يا كمتواني و از دست
دادن نيرو است  .اگر بيمار دوست بدارد كه برو بخوابد و پاهاي خود را دراز كند دليل نابهنجاري خلطها
و فراواني آنها است  .درد شكم و بر شكم خوابيدن بدون عادت پيشين دليل بيماريهاي دروني است و اگر

با درمانهاي الزم بيمار تا آنجا ناتوان شود كه نتواند راه برود و بنشيند و پهلو به پهلو شود و به پشت بخوابد
و بعد از سخن گفتن بازبماند هر چند كه معالجات مناسب بعمل آيد  ،بهبود نخواهد يافت .
نشانيهاي خواب و بيداري  :براي كسي كه عادت ندارد خواب روز و بيداري شب دليل خوبي نيست .
بيدارخوابي با ضعف نبض مخصوصا اگر با نابساماني عقلي همراه باشد بد است  .اگر خوابْ بيمار را
سنگين كند و يا درد شديد در يكي از اندامهايش بوجود بياورد بد است  .بيخوابي در شب و روز جداً بد
است .
عالئم پوستي  :خشكي پوست و چسبيدن آن باستخوان جداً بد است بلند شدن بخار از پوست و يا نفس
سرد بد است  ،همچنين اگر پوست بيمار بدون آنكه خونريري از بيني و يا اسهال داشته باشد خشكيده و
چروك شود نشاني نزديكي مرگ است  .هر بيماري كه پوستش كشيده و سخت شود بدون آنكه عرق
كند ميميرد و اگر پوست نازك باشد پس از عرق كردن خواهد مرد .
صفحه ٨٦
عالئم شكم و ناحيه زير دندهها  :در پهلو اگر پوست شكم نازك شود دليل ضعف و خشكي اندامهاي
دروني است  ،هضم نشدن غذا و بياختياري در دفع و نيز باد كردن شكم در بيماريهاي حاد و بدي
گوارش با اسهال و نازكي پوست شكم بخصوص اگر دانههاي تيره رنگ در آن پيدا شود دليل مرگ است .
باد كردن شكم بيمار بطور ناگهاني و ضعف زياد او اگر با ساير نشانيهاي بد همراه باشد عالمت نزديكي
مرگ است  .بهمفشرده شدن معده بد ميباشد بيرون زدن يكي از دو طرف شكم در زير دندههاي پهلو و
سخت شدن آن بد است  .باد كردن پرده صفاق در نزد بيماران الغر اگر از نفخ نباشد دليل آماس اندامهاي
دروني ميباشد .
عالئم ورم كردن ( استسقاء ) ( ISIE
 : ) Hاگر بيمار بعد از بيماريهاي حاد ورم كند كمتر ممكن است از مرگ نجات پيدا كند  .بيماري كه از
نابهنجاري اسپرز ( طحال ) رنجور است اگر ورم كند و يا رودههايش ليزي پيدا كرده باشد بمرگ نزديك

است  .براي بيماري كه ورم كرده سرفه نشاني بدي است  .پيدا شدن دانههائي در دهن و ترشح آب زرد ،
در اواخر حالت استسقاء كشنده است و بسا كه بيمار تا روز هفتم ميميرد  .ورم همراه با اسهال صفرائي
بد است .
عالئم رگها  :برآمدن رگهاي پيشاني و پلكها و ترقوه و باال آمدن اين رگها بد است .
عالئم مقعد  :باز شدن سوراخ مقعد در امراض حاد بدون آنكه آلت و بيضهها جمع شود و ديگرگون
گردند بد است و اگر بيضه ها پيش از بيماري حاد نرم شود و يا بيمار در آغاز بيماري محتلم گردد عالمت
بدي است  ،اما احتالم در پايان بيماري اگر نيروي بيمار باقي مانده باشد عالمت خوبي است .
صفحه ٨٧
عالئم پستان  :پيدا شدن بيماريهاي حاد و كوچك شدن ناگهاني پستانها در زنهاي آبستن عالمت سقط
جنين است و اگر تنها يك پستان الغر شود يكي از دوقلوها ميافتد  ،اگر در پستان زن خون منعقد گردد
هشداري براي پيدايش ديوانگي در اوست و پيدا شدن قرحه در پيشابدان و كليهها در نزد پيران نشاني
سختي بهبودي است .
عالئم دست و پا  :اگر دست و پا در بيماريهاي حاد سرد شود دليل تمام شدن نيروي بيمار و يا آماس
اندامهاي دروني اوست و اگر بيمار غش كند بخصوص در آغاز بيماري عالمتي بسيار بد است  .تيرگي
دست و پا و ناخنها بيشتر بمرگ ميانجامد  ،سبزي  ،بنفشي و سياهي آنها دليل بدتري است اما اگر اين
حالت با عالمات خوبي همراه باشد ممكن است بيمار بهبود يابد  .سوزش دست و پا با سردي دروني آنها
دليل نزديكي مرگ است و قرمزي و زردي ناگهاني آنها كه متمايل به بنفشي باشد بد است  .اگر بيمار
بيهوش شود دليل مرگِ نزديك است  .اگر تشنج خصوصا با اسهال همراه شود و يا حالت كزازي بمريض
دست بدهد و بيمار هذيان بگويد خواهد مرد  ،تشنج ناشي از خوردن خربق بمرگ ميرسد  .تشنج و
بيهوشي در نزد زنان پس از عادت ماهانه عالمت بدي حال آنها است .

عالئم گويائي و صدا  :هذيان در امراض حاد اگر با وقار و سنگيني همراه باشد بد است پريشانگوئي
اشخاص كمحرف و كمحرفي اشخاص پرگو دليل نابساماني عقل ميباشد اگر بيمار از مرگ و كساني كه
مردهاند و ترس از مردن سخن بگويد عالمت بدي است .
عالئم اشتها  :تمام شدن اشتهاي بيمار در بيماريهاي مزمن بد است  .غذا نخوردن در وقتي كه وضع خوني
بيمار بطور مزمن درست نيست
صفحه ٨٨
عالمت بدي است .
عالئم حركتها  :حركات مريض اگر همراه با ناآرامي و نامرتب باشد دليل جمع شدن ماده بيماري در مغز
است  .رعشه اگر در وقت بحران نباشد نشاني سستي پيها است  .پرش بيمار و چسبيدن بچيزهائي كه در
دسترس اوست دليل اختالط عقل اوست  .اگر بيمار دمبدم بخوابد و بنشيند نشاني ورم در اندامهاي تنفسي
اوست  .خميازه و كشيدگي با سنگيني و برودت بد است .
عالئم آماسها  :اگر بعد از ورم شانهها تب حادي پيدا شود عالمت بدي است اما اگر اين حالت پس از تب
باشد بآن بدي نيست  .ورم كردن بيخ گوش بويژه اگر نضج نپذيرد بد است  .و نيز اگر اين ورم نضج
بگيرد ولي اخالط ديگر نضج نگرفته باشد عالمت بديِ سرانجام بيمار ميباشد  .بطور كلي هر ورمي كه
پيدا شود و پس بن شيند بد است اما اگر برگردد جاي ترس نيست  .ورم دست و پا قبل از روز چهاردهم
جداً بد است  .در نزد بيماري كه به ورم حجاب حاجز مبتال است اگر زبان كوچك ورم كند و ورمهاي
حاد گرم زياد همراه با اسهال در تبهاي حاد بسيار بد است  .در بيماريها اگر زخمها سياه و يا سبز شود
كشنده است  .دانههاي ارزنيشكل در امراض حاده بد است و دانههائي كه در پايان بيماري استسقاء در
دهن پيدا شود كشنده ميباشد اگر موهاي دور دانهها و قرحهها بريزد بد است  .پيدا شدن ورم با دُمَلهاي
بزرگ عالمت بدي است .

عالئم عرق  :زيادي عرق در اندامي دليل اين است كه ماده مرض در آن ميباشد اما اگر اندامي عرق نكند
 ،يا ماده مرض در آن نيست و يا اينكه مساماتش بسته شده  .عرق زياد در هنگام خواب نشان پرخوري يا
نياز
صفحه ٨٩
مريض باستفراغ و يا كمتواني و زيادي رطوبت بدن است  .عرق در آغاز بيماري دليل اين است كه
طبيعت ميخواهد مواد زياندار را كه از گوارش آنها ناتوان است بيرون براند  .لرزه بعد از عرق دليل شدت
يافتن بيماري و منتشر شدن خلط در همه بدن است  .عرق سرد يا گرم بخصوص در سر و گردن و يا
قسمتي از بدن نشاني بدي است  .هيجان كزازي پس از عرق بد است  .عرق سرد همراه با سبزي يا زردي
ناخنها كشنده ميباشد زيادي عرق سرد و يا گرم بد است اما عرق گرم خفيفتر ميباشد  .و اگر در آغاز
بيماري عرق زياد باشد و بعد قطع شود دليل نارس بودن ماده و ضعف رگها است  .اگر پس از آن تب نبرد
و يا بيماري سبكتر نشود دليل زيادي ماده و ضعف همه قواي بيمار و طوالني شدن بيماري است و در اين
صورت بيمار نمي تواند فصد و اسهال را تحمل كند اگر پيشاني عرقِ سرد كند  ،دست و پا سبز رنگ شود
 ،زبان آماس كند و در بدن دانههاي ناشناختهاي پيدا شود دليل بر نزديكي مرگ ميباشد .
عالئم زردي  :پيدا شدن زردي قبل از روز هفتم عالمت بدي است  ،اما اگر پس از آن اسهال پيدا شود
خطر كمتري احساس مي شود  .پيدا شدن زردي پس از اسهال خوب نيست مگر آنكه بزودي تخفيف پيدا
ت دليل بهبودي بيمار باشد  .اگر پس از بهبودي يرقان مدفوع بيمار كه بر زمين ريخته
كند يا ساير عالما ْ
شود  ،زمين را بجوش آورد و كفآلود و سوزنده باشد حال بيمار خطرناك است  ،مگر آنكه قبل از آن
اسهال و يا عرق شديد پيدا شود  .پيدا شدن زردي در بيماري حاد همراه با ورم بيمار كشنده است و چه
بسا كه پيش از روز چهاردهم بميرد  .سختي كبد همراه با يرقان نشاني بدي است .
عالئم خونريزي از بيني  :خونريزي اگر سبب تخفيف يافتن بيماري نشود
صفحه ٩٠

بد است  .خونريزي كم و قطره قطره و سياهرنگ بد است و نيز اگر خون بيني سياهرنگ و از طرفي
جاري باشد كه عليل بوده و همچنين خونريزي از طرف مقابل آن خوب نيست و ريزش ترشحات تلخ ،
زرد يا سبز از بيني بد است .
عال ئم پيشاب  :پيشاب رقيق سياه همراه با اسهال بد است  .بند آمدن پيشاب در تبهاي هميشگي همراه با
صداع و عرق زياد دليل پيدا شدن كزاز ميباشد  .اگر پس از قطع تب پيشاب قطره قطره بيايد از يك خون
ب كمقوام همراه با تشنگي و همچنين ادرار غليظي كه رسوبي ندارد و صاف هم
دماغ خبر ميدهد  .پيشا ِ
نيست و نيز پيشاب رقيق سفيد ( بيرنگ ) در بيماري سرسام ( مننژيت ) و بيماريهاي حاد و همچنين
ادرار سياهرنگ در بيماريهاي حاد يا اگر مدتي پيشاب مريض رقيق باشد در بيماريهاي حاد هميشه عالمتي
بد است  .اگر در آغاز بيماريهاي حاد  ،پيشاب رقيق باشد و بعد غليظ  ،كدر و سفيد ( شيري ) رنگ
شود به تشنج و مرگ نزديك ميانجامد  .اگر بول مدتي قرمز رنگ و رقيق گردد چنانچه عالمات ديگر
خوب باشد  ،دليل سرعت بحران است اما اگر ساير عالمات بد باشد دليل سرعت مرگست  .پيشابِ
چربِ بدبو كه مثل آبِ گوشت است كُشنده ميباشد و بطور كلي ادرار بدبو بد است و بدتر آنست كه در
بزرگساالن سياهرنگ و در خردساالن رقيق و آبيرنگ باشد  .كسي كه به قولنج ( درد ناگهاني در ناحيه
شكم ) معروف به ( ايالوس ) مبتال بوده و ادرارش قطره قطره دفع شود تا هفت روز پس از آن خواهد مرد
مگر اينكه تب كند و ادرارش زياد شود  .اگر در بيمار نشانيهاي بد وجود داشته باشد و در روز چهارم
ادرارش زيتوني رنگ شود در روز هفتم ميميرد و بطور كلي پيشاب رنگي و رقيق و يا سفيد بد است
مخصوصا اگر بيمار تب داشته و يا تب همراه با ورم مغز باشد  .ادراري كه مثل ادرار چهارپايان
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باشد دليل صداع موجود و يا آينده است و كسي كه در پيشابش قطعات گوشتمانند يا مو ديده شود
دليل بر ابتالء بقرحه كبدي است  .اگر بدون هيچ علتي خون در ادرار ديده شود عالمت باز شدن رگي در
كليه است  .اگر ادرار كسي غليظ و قطره قطره شود بزودي درد زيادي در ناحيه زير شكم و باالي آلت

خود حس خواهد كرد  .تهنشين پس از ادرار سياهرنگ عالمت خوبي است و تهنشين قرمزي كه معلق
بماند و گرايش به باال داشته باشد در بيماري حاد دليل اختالل عقل است و اگر مدتي طول بكشد ،
عالمت بديست اگر تهنشين مخلوط از انواعي باشد و همچنين اگر رنگ آن زيتوني باشد نشاني بدي است
و تهنشين سياهرنگ دليل توانائي مرض است و اگر در همان حال اختالط ذهني نيز وجود داشته باشد
بمرگ ميانجامد اگر بيماري طول بكشد و پيشاب بحال خود بماند و عالمات خوب پيدا شود و بيمار
تندرستي ذهني خود را بازيابد ممكن است در زير دندههاي پهلو دُمَل پيدا شود  ،كسي كه در ادرارش شن
ديده شود دليل پيدا شدن سنگ در كليه اوست .
نشانيهاي مدفوع  :مدفوع رقيق و زردرنگ و كفآلود نشاني بدي بيماري است و همچنين است مدفوعي
كه شبيه آب زير برنج پخته باشد و با يكي دو مرتبه بيمار الغر شود و اگر مدفوع كم  ،روان  ،لزج و
سفيد يا نارنجي باشد و يا اگر تنها صفرائي رنگ بوده و مريض بياشتها باشد و نيز اگر اسهال كهنه باشد و
بيمار بيك بار بياشتها شود عالمت بدي است  .اگر مدفوع كم اما گزنده و همراه ساير عالمات بد باشد
جداً بد است  .اگر پس از مدفوع خالص خوني پيدا شود بد است  .مدفوع سياهرنگ كه بدون اراده دفع
شود جداً بد است  .اگر مدفوع مثل پوست برنج باشد كشنده است  .اگر بيماري مبتال باسهال خوني باشد
و پشت گوش چپش چيزي مانند كِرْسنه برويد و تشنگي
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زيادي پيدا كند  ،در روز بيستم بيماريش ميميرد و اميدي براي بهبوديش نيست  .و اگر حالت كزازي ،
قي  ،سكسكه و كمعقلي با اسهال خوني همراه شود مريض نجات نخواهد يافت و اگر رودهها حالت
ليزي داشته و دانههاي سفيدرنگي باندازه نخود پيدا شود و ادرار او روان شود بيمار همان وقت خواهد مرد
 .اگر حالت تشنج و سكسكه بعد از استفراغ زياد پيدا شود بد است اگر در مدفوع كسي كه به بيماري
استسقاء مبتال است تكههائي مانند ذغال پيدا شود كشنده است و مدفوع سبز يا سياه يا چرب و بدبو در
امراض حاد كشنده است و در صفرائيها در اوايل بيماري جد ًا كشنده ميباشد  .همچنين مدفوع پرطاوسي

 ،باد كرده  ،سياه و توأم با خون پس از بيماري طوالني بمرگ بيمار ميانجامد و دفع خون همراه با مدفوع
در اول بيماري اگر سياهرنگ باشد دليل مرگ بيمار است  ،همچنين اگر در مدفوع خون باشد و چيزي
مانند گوشت از بيمار دفع شود عالمت مرگ است و نيز اگر كسي در بيماري حاد يا مزمن الغر شود و
بعد مدفوع او سياهرنگ گردد يا خون سياهرنگ در آن باشد در فرداي آن روز خواهد مرد و نيز اگر در
كسي كه بزمين خورده اين حالت پيدا شود ميميرد اگر غذا در معده درنگ نداشته و دفع شود در مرض
حاد بد است همچنين است اگر بيمار به سكسكه بيفتد  .نامرتبي دفع و سياهي رنگ مدفوع كه زمين از
آن بجوشد كشنده است  .اگر پس از ديده شدن خون تب بيايد نشاني بدي است  .اگر پس از بيماريهائي
مانند ذات الجنب  ،ذات الريه و سل غذا در معده درنگ نداشته باشد مرگ بزودي فرا ميرسد  .اگر زن
آبستن مبتال باسهال خوني بشود بچه مياندازد  .اگر پس از خونريزي در مدفوع اختالط ذهني پيدا شود
بيمار ميميرد  .و در هر مرضي كه در شروع آن از باال يا پائين خلط سياهرنگ دفع شود آن بيماري بمرگ
ميانجامد  .اگر
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خون زياد دفع شود و سپس حالت تشنج به بيمار دست دهد دليل بدحالي اوست .
عالئم اخالط سينه  :اگر اخالط سينه مثل ق ِي خالص باشد جد ًا بد است و خلط قرمز و بسيار زرد كه با
چيزي مخلوط نيست و خلط رقيق بعد از سرفه زياد كه سبز كفآلود باشد عالمت بدي است و اگر تيره يا
سياه باشد بدتر است  .اگر پس از آمدن خلط بخصوص اگر سياهرنگ باشد  ،درد سينه آرام نگيرد بد است
خلطي كه بسختي از سينه بيايد كشنده است اما اگر سينه ناراحت باشد و خلطي دفع نشود دليل ورم در
مجاري تنفسي است  ،خلطي كه زردرنگ و با چرك همراه است دليل بدي حال بيمار ميباشد  .اگر در
مبتاليان بسل آمدن خلط قطع شود و يا كمكم بيايد دليل نزديكي مرگ است  .خلط چركي در اول
بيماري كشنده است و بطور كلي هر چه خلط بيشتر باشد و آسانتر بيايد براي بيمار بهتر است اما بيماري
بيشتر طول ميكشد .

عالئم قي  :قي سبز گشنيزي رنگ بخصوص اگر بدبو و برنگ برگ چغندر يا قرمز يا تيره و زنگاري و يا
سياه باشد همه عالمت بدي حال بيمار است  .اگر قي بيرون از حد عادت ترشمزه و مخلوط از چند رنگ
يا آبي يا زرد رنگ مخلوط با بلغم باشد و همچنين اگر بيمار پس از قي كردن آرام نشود بد است .
عالمات ديگري كه ممكن است در بيمار باشد مثل تمام شدن تشنگي در بيماري حاد  ،سنگيني بدن و
دست و پا و سستي و كمي نيروي مريض با وجود حرارت ورم و تب كشنده است و همچنين اگر بيمار
پاي خود را تا سينه جمع كند و دوباره آنها را باز كند كشنده است  .آرام شدن ناگهاني بيماري حاد و درد
بدون جهت دليل نزديكي مرگ است  .سكسكه همراه با قي و تيرگي عقل همراه قولنج بد است  .همراه
بودن دو يا چند بيماري ضد خوب نيست  .ريختن مو در بيمار مبتال به سل خوب نيست و پيدا شدن سكته
در هنگام
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مستي كشنده است  .بيمارياي كه مخالف مزاج بيمار  ،سن  ،حالت عمومي بيمار و فصل باشد بد است
 .هر بيماري كه به هيچ درماني جواب نميدهد خوب نيست  .اگر بيماري اختالط عقل پيدا كند اما
دردي نداشته باشد بايد بر او ترسيد  ،در همه امراض گرمي دور ناف خوب است اما الغري مريض بويژه
اگر همراه با اسهال باشد بد است .
تتمه  -از بقراط حكيم سي و شش قضيه نقل شده كه دوست ميدارم آنها را در اينجا بياورم :
اول  -ورم كردن چهره در حالي كه هنوز بيمار حس دارد و دست چپ خود را بر سينه ميگذارد نشان
اين است كه بيمار پس از بيست و سه روز ميميرد بخصوص اگر از اول بيماري با سوراخهاي بيني خود
بازي كند .
دوم  -اگر در يك يا هر دو زانوي بيمار درد شديدي حس شود بخصوص اگر در اول بيماري زياد عرق
كند پس از سه روز خواهد مرد .

سوم  -اگر در روي وريد سبات ( وريد گردن ) دملي بروز كند و روي آن غبارآلود بوده و مريض عطش
شديد داشته باشد پس از پنجاه و دو روز خواهد مرد .
چهارم  -اگر بر روي زبان بيمار تاولي همانند پشكل شتر يا مثل دانه كرچك پيدا شود مريض در فرداي
آن روز خواهد مرد و عالمت ديگر اين است كه بيمار در اول بيماري مايل بخوردن چيزهاي تند است .
پنجم  -اگر بر روي انگشتان و يا دندههاي بيمار دمل سياهرنگ و بسيار دردناكي باندازه نخود پيدا شود
پس از دو روز ميميرد و نشاني آن اين است كه از اول بيمار در خودش سنگيني زياد حس ميكند .
ششم  -اگر بيمار در انگشت بزرگ پا يا دست چپ خود دملي تيرهرنگ
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و بدون درد همانند باقال پيدا كند تا شش روز پس از آن ميميرد و نشاني آن اين است كه از اول بيماري
غذا در معدهاش درنگ نميكند و اسهال شديدي پيدا ميشود .
هفتم  -اگر در انگشت مياني پاي راست بيمار دمل براقي پيدا شود تا روز دوازدهم خواهد مرد و عالمتش
اين است كه بيمار از اول بيماري مايل بخوردن چيزهاي تند ميشود .
هشتم  -اگر انگشتان بيمار تيره گردد و بر پيشاني او دملهائي خونين برويد تا روز چهارم ميميرد و نشاني
ديگر اين است كه بيمار  ،عطسه و خميازه زياد ميكند .
نهم  -اگر در انگشتان بزرگ دو پاي مريض خارش پيدا شود و گردنش تيره رنگ شود بيمار در روز پنجم
مرضش قبل از غروب خواهد مرد  .و نشاني ديگر غلظت پيشاب است .
دهم  -اگر در پلك بيمار سه تاول سياه و تيره يا قرمز برويد بيمار تا روز هفتم ميميرد و عالمتش جريان
بزاق است كه اگر از روز اول باشد تا روز بيست و هفتم ميميرد .

يازدهم  -اگر در پلك مريض دانه نرم تيره و مانند گردو پيدا شود تا دو روز از شروع بيماري ميميرد و
عالمتش زيادي خواب در اول بيماري است .
دوازدهم  -اگر از سوراخهاي بيني بيمار خون نارنجيرنگ روان شود و در پشت دست راست او دمل
بدون درد سفيدرنگي پيدا شود تا نُه روز بعد ميميرد و نشاني ديگر اين است كه بيمار از اول بيماري
بياشتها است .
سيزدهم  -اگر در ران چپ بيمار قرمزي دردناكي كه درازي آن باندازه سه انگشت باشد پيدا شود بيست
و پنج روز بعد خواهد مرد و نشاني آن زيادي
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خارش از اول بيماري و ميل شديد او به سبزيجات است .
چهاردهم  -اگر در پشت گوش راست مريض دملي باندازه نخود پيداشود تا روز بيستم از وقت پيدا شدن
آن تاول خواهد مرد و عالمت آن زيادي پيشاب از اول بيماري است .
پانزدهم  -اگر در گوش چپ بيمار دانهاي سياهرنگ پيدا شود تا روز بيست و يكم خواهد مرد و عالمت
ديگر اينست كه از اول بيماري بآب خنك مايلست .
ت بيمار دانه قرمزرنگ و گرم باندازه باقال پيدا شود تا هفت روز بعد
شانزدهم  -اگر در پشت گوش راس ِ
ميميرد و نشاني ديگر اين است كه بيمار از اول بيماري زياد قي ميكند .
هفدهم  -اگر زير چانه بيمار دانه قرمزرنگي باندازه باقال برويد تا روز پنجاه و دوم ميميرد و عالمتش
زيادي خلط سينه بلغمي در اول بيماري است .
هجدهم  -اگر در نوك آلت بيمار درد شديدي پيدا شود و در آرنج دستش تاول تيرهرنگي سربزند تا پنج
روز بعد خواهد مرد و عالمت ديگرش تمايل او بنوشيدني از اول بيماري است .

نوزدهم  -اگر در پهلوي چپ بيمار دانه تيرهرنگ بدون دردي پيدا شود تا روز هفتم بيماري قبل از طلوع
آفتاب خواهد مرد و عالمتش اين است كه بيمار زياد خميازه ميكشد .
بيستم  -اگر در زير بغل چپ بيمار ورمي مثل به پيدا شود تا روز پانزدهم از اول بيماري ميميرد و نشانيش
سنگيني خواب او از اول بيماريست .
بيست و يكم  -اگر بر قوزك پاي مريض دانههاي سياهرنگ برويد تا روز بيست و هشتم خواهد مرد و
عالمتش ميل بچيزهاي سرد از اول بيماري است .
بيست و دوم  -اگر بر طرف چپ سينه بيمار تاول نارنجيرنگ سبز شود
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بيمار تا چهار روز بعد ميميرد و عالمتش زيادي خارش چشم از اول بيماري است .
بيست و سوم  -اگر بر كنار باالئي پيشاني بيمار ورم بدون درد نرم و سياهرنگي مثل گردو پيدا شود تا
چهل روز بعد ميميرد و عالمتش بيخوابي در اول مرض و ميل او به خربوزه ميباشد و پيشابش زياد است
.
بيست و چهارم  -اگر بر سينه بيمار ورم بسيار سياهرنگي همانند تخممرغ پيدا شود تا سه ماه پس از آغاز
بيماري ميميرد و نشاني آن ميل به خربوزه ميباشد  ،ادرار بيمار از اول بيماري زياد است .
بيست و پنجم  -اگر بر گلوي بيمار يا زير پلك پائين چشم او دانهاي سبز شود تا روز بيست و يكم پس از
آغاز بيماري خواهد مرد و عالمت آن تمايل زياد بيمار به جماع و غذاهاي ناباب و شيرين از اول بيماري
است .
بيست و ششم  -اگر در بيماري حاد در بدن بيمار نقاط كوچكي باندازه ارزن پيدا شود عالمت بدي است
و اگر اين نقطهها بزرگتر باشد كمتر بد است .

بيست و هفتم  -اگر قرحهاي كه در تن بيمار بوده بخشكد يا سياه و يا سبز شود ميميرد .
بيست و هشتم  -اگر بر پاي راست بيمار ورمي باندازه سيب پيدا شود و معدهاش درد داشته باشد تا روز
بيست و هفتم خواهد مرد و نشاني آن ميل او بچيزهاي شيرين است .
بيست و نهم  -اگر در شكم بيمار درد پيدا شود و در ابروي او دملهاي سياهرنگي باندازه باقال پيدا شود و
چركين گردد و تا دو روز يا بيشتر طول بكشد بيمار ميميرد و نشاني آن زيادي خواب است .
سيام  -اگر در جگر و دندان بيمار درد پيدا شود و در گودال پشت گردن او و همچنين در انگشتان
بزرگ پاي او و پشتش دانهاي مثل باقال برويد
صفحه ٩٨
در روز پنجم بيماري ميميرد و عالمتش سختي و قطرهاي شدن پيشاب ميباشد .
سي و يكم  -اگر بر زانوي بيمار چيزي مثل دانه انگور برنگ سياه برويد كه گرداگرد آن يا خود تاول
قرمز و اطرافش زرد و يا سياهرنگ باشد بزودي و حد اكثر تا پنجاه روز بعد خواهد مرد و عالمتش عرق
سرد زياد است .
سي و دوم  -اگر بر سياهرگ گردن بيمار تاولي باندازه دانه كرچك و سخت و سفيدرنگ برويد تا بيست
الي پنجاه روز بعد ميميرد و عالمتش ميل به غذاهاي تند ميباشد .
سي و سوم  -اگر بر شقيقه چپ بيمار دانههاي قرمزرنگي با خارش زياد پيدا شود تا روز چهارم ميميرد .
سي و چهارم  -اگر در تن بيمار ورمهاي سستي پيدا شود و وضع عقلي او بهم بريزد بزودي ميميرد .
سي و پنجم  -اگر بر چهره بيمار دملهائي بدون درد سبز شود و بيني او بخارد تا دو روز بعد ميميرد .
سي و ششم  -اگر بر زبان بيمار در آغار بيماري حاد دانه سياه رنگي به اندازه نخود پيدا شود دليل بر
نزديكي مرگ است و نشاني آن تمايل او به چيزهاي گرممزاج از آغاز بيماري است .

فصل
برگشت بيماري
برگشت بيماري قبل از تندرستي كامل  ،از خود بيماري بدتر است چه نيروي بيمار در اثر بيماري از بين
رفته است و از اين رو كار بر پزشك معالج سخت ميگردد و بر خود بيمار نيز دشوار است  .بطور كلي
هر چه برگشت بيماري زودتر يعني با فاصله كمتري از بهبودي اوليه باشد بدتر است  ،سبب برگشت ،
صفحه ٩٩
دروني يا بيروني و يا از بدي درمان نخستين و يا ناپرهيزي خود بيمار ميباشد اگر برگشت از سببي
داخلي باشد باين دليل است كه هنوز تخم بيماري و منشأ اوليه بيماري در بدن او باقي مانده و ريشهكن
نشده است دليل خارجي مثال ممكن است از هوا باشد يا بدي درمان  ،مثل وقتي كه پزشك فقط به
پس زدن بيماري و تسكين پرداخته و از پاكسازي بدن بيمار خودداري كرده باشد  ،اما ناپرهيزي خود بيمار
مثل بهمخوراكي  ،جماع  ،خستگي  ،عصبانيت و امثال آن است  ( .بنا بشرحي كه در درمان بيماري تب
نوبه خواهد آمد اعتقاد مؤلف اعلي اهلل مقامه اين است كه بيماري در اثر موجودي ذي روح پيدا ميشود و
در اينجا نيز اشارهاي به تخم بيماري فرموده است  .مترجم ) هر بيماري كه قبل از نضج كامل بحالت
بحراني برسد كمتر ممكن است كه برگشت نكند و بهر حال حركت بيمار قبل از بهبودي كامل
همانطوري كه در اخبار اهل بيت عليهم السالم روايت شده خود سبب برگشت بيماري است زيرا حركت
سبب تحريك اخالط ميگردد .
برگشت بيماري سيزده عالمت دارد :
اول  -كمي نيروي بيمار و سبك نشدن بيماري پس از بحران .
دوم  -بي اشتهائي .
سوم  -سنگيني و كسالت .

چهارم  -بدي گوارش .
پنجم  -آماس حوالي كبد و طحال و ورم كردن چهره و زير پلكها .
ششم  -بيدارخوابي همراه با اضطراب .
هفتم  -تشنگي شديد .
هشتم  -پيدا نشدن آثار تغذيه و بهبودي كلي بدن .
صفحه ١٠٠
نهم  -اگر پس از بحران دملها بطرف داخل بروند و دوباره پيدا نشوند .
دهم  -عوارض هر نوبه مجددا شديدتر باشد .
يازدهم  -زياد شدن تندي نبض .
دوازدهم  -پيشاب داراي حاالتي كه در پيدايش بيماري بوده از قبيل نارنجي  ،قرمزي  ،زردي رنگ و
غيره باشد .
سيزدهم  -بيمار سردرد و سنگيني و دوار سر داشته باشد .
بيماريهائي كه بيشتر برميگردند تبهاي ناشي از ورمها  ،صرع  ،سردرد همراه با كمبيني  ،درد نيمه سر و
درد سر عمومي  ،درد كبد و طحال و كليه  ،بيماريهاي نزلهاي مثل خرابي چشم  ،سرفه  ،تنگي نفس و
امثال آن است و بخصوص در اين مواقع بر طبيب واجب است كه تا از بهبودي كامل بيمار اطمينان نيافته
از درمان او دست نكشد .
اگر در درمان بيماري پزشك به دفع سبب اصلي نپرداخته باشد و از خاصيتهاي درماني غير قطعي استفاده
كرده باشد ممكن است بيماري با شدت بيشتري برگردد مگر آنكه بيمار آن قدر تقويت شده باشد كه
طبيعتش مستقيما بيماري را دفع كند  .در اين موقع بهتر اين است كه پزشك پس از آنكه به پاكسازي

كامل بدن بيمار پرداخت از اين راهها استفاده نمايد  .از اين قبيل درمانها ميتوان درمان بوسيله اوراد و
ادعيه و الواح را نام برد و يا مثل آنكه تبهاي نوبه را تسكين بدهند ولي ريشه اصلي آن را از بين نبرند كه
در اين حاالت بيماري برميگردد چه سبب اصلي آن باقي است و بدن بيمار از آن پاك نشده است .
صفحه ١٠١
فصل
عالئم بهبودي
قبال بايد تذكر بدهيم كه پزشك تا عالمات بهبودي را نبيند نبايد از درمان بيمار دست بكشد و اين نشانيها
عبارتند از :
نيرو گرفتن بيمار  ،آساني حركات و تنفس راحت و طبيعي بودن بيمار در بستر  ،در هنگام دراز كشيدن و
پهلو به پهلو شدنها و از جا برخاستنها  ،خواب ديدن بطور عادي  ،احساس سبكي پس از خواب و
استفراغات ( دفع مواد زائد بدن از راههاي طبيعي )  ،نيرومندي مغز و درست بودن وضع ذهني ،
خوشخوئي بيمار  ،بيزار نبودن از اطرافيان  ،نيرومندي و نظم نبض  ،تنفس طبيعي  ،لذت بردن بيمار از
خوردن و آشاميدن و تمايل بآنها  ،تندي گرفتن گوارش غذا و هضم آن  ،پيدا شدن نضج حقيقي اخالط و
فاسد نشدن دوباره آنها  ،خوبي رنگ بيمار و وضع چهره و نگاه او كه مانند اشخاص تندرست باشد ،
ظاهر طبيعي بيمار  ،نيرو گرفتن او و تندي گرفتن برگشت او بحال طبيعي در تغييرات مختصر  ،نبودن
سردرد و عطسه پس از راه رفتن  ،خونريزي از بيني در سردردهاي گرم و بيماريهاي مغزي  ،بردباري و
شكيبائي بيمار در نابسامانيهاي بدني  ،لرزه پس از استفراغ  ،همانندي حرارت در همه بدن  ،پيدا شدن
ورمهاي خوشخيم و آمدن اخالط نضجيافته از سينه پس از آنكه اين اخالط رقيق بوده  ،طبيعي بودن
پيشاب و مدفوع  ،شدت نيافتن بيماري از ناپرهيزيها و همچنين پيدا شدن عالمات بهبودي پس از جنون ،
استسقاء و نابهنجاريهاي خوني  ،خود نشان بهبودي بيمار است .

پيدا شدن ورم در خارج حلق در بيماريِ گرفتگي شديد گلو يا بواسير پس از سرسام و اسهال در چشم
خرابي و همچنين اگر پس از مدتي طوالني بادگلوهاي ترش در كسي كه به بيماري ليزي روده دچار بوده
پيدا شود  ،از نشانيهاي بهبودي اوست .
صفحه ١٠٢
فصل
دگرگوني كارهاي طبيعي بدن
اعمال طبيعي بدن گاه دگرگون ميشود كه اگر به برگرداندن آنها بحال طبيعي نپردازند ممكن است بوضع
دشوارتري بيانجامد براي برگرداندن وضع طبيعي از سه راه استفاده ميكنند :
اصالح غذا و پرهيز از چيزهائي كه نيازي بدانها نيست كه اگر اين راه سودمند نباشد بايد بغذاهاي داروئي
بپردازند ( غذاهاي داروئي همان طور كه از اسم آنها پيداست غذاهائي است كه گاه بعنوان دارو بكار
ميروند مانند آش آلو  ،داروهاي غذائي داروهائي هستند كه بعنوان غذا نيز خورده ميشوند مثل روغن
زيتون كه در قديم بيشتر بعنوان داروي مسهلي بكار ميرفته  .مترجم ) و اگر بهبودي حاصل نشد بايد
داروهاي كم توان بكار ببرند  .اين ديگرگونيها عبارتند از  :اشتهاي زياد كه نشاني بدي وضع مزاجي سرد
يا بلغم ترشي ( اسيدي ) است كه در دهانه معده پيدا شده  ،كمي اشتها نيز دليل بر بدي وضع مزاجي و
گرمي در فم معده است  ،گرايش مريض بخوردن چيزهاي گرم و گزنده و شيرين عالمت پيدا شدن سردي
در مزاج يا خلط ترش است  ،تمايل انسان بخوردن چيزهاي سرد دليل بر پيدايش گرمي غير طبيعي در
دهانه معده است  .تشنگي غير عادي نشاني گرمي و خشكي مزاج يا بخارهاي زياد است  ،كمي عطش
دليل بر بدي مزاجي سرد و مرطوب  ،يا بلغمي كه در معده جمع شده است ميباشد .
زيادي مدفوع اگر از پرخوري نباشد دليل بر گِرد آمدن مواد زيادي از پيش است و اگر با وجود پرخوري
كم باشد نشاني بر ماندن مدفوع در رودهها است

صفحه ١٠٣
بادها و قرقرهاي شكم دليل بر زيادي رطوبت و كمي حرارت است .
پيشاب زياد با كمآشامي همراه با حالت بحران اثر همان بحران و در غير حالت بحران دليل بر سردي
كليهها و مثانه و يا سستي آنها است اگر آمدن پيشاب با سوزش همراه باشد و قرحهاي در مجراي ادرار
نباشد دليل حرارت كبد يا كليهها و يا مثانه است يا از بلغم ترشي ( اسيدي ) و يا از سوداي آبگونه است .
اگر خون قاعدگي در زنان در غير حالت بحران زياد باشد دليل ناتواني قوه نگاهدارنده بدن و زيادي
نيروي دفعكننده و يا گشادگي و باز شدن مجاري اندامهاي مربوط است و همه اينها از حرارت و رطوبت
ميباشد اما اگر مقدار خون كم باشد بر عكس آن است .
زيادي عرق در غير مواقع بحراني ناشي از زيادي مواد زائد و كمي آن از برودت و يبوست يا بسته شدن
مسامات و يا غليظ بودن اخالط ميباشد .
عطسه زياد يا از كمتواني مغز و يا باال رفتن بخارهاي تند است  .زيادي آب بيني از كمتواني مغز و يا
زيادي بخارها و كمي آن از زيادي حرارت مغز و يا كمي بخارها و يا گرفتگيها است  .همچنين است
حكم چيزهائي كه در ناحيه زبان كوچك ترشح ميشود كه زيادي آن بر اثر رطوبتهاي دهانه معده و يا
حرارت و خشكي عصير معدي و يا پيدا شدن خلطي ترش در دهانه معده است .
خواب زياد از رطوبت مغز و يا بيحسي آن و بيخوابي از خشكي يا حرارت مغز است .
زيادي ميل بجماع از حرارت و رطوبت و چيرگي خون ميباشد و كمي آن ناشي از خشكي ناشي از
گرمي و يا سردي است .
كم شدن حافظه از چيرگي رطوبت مغز و زيادي آن از غلبه حرارت و خشكي است  .گاهي كمي سرعت
انتقال ناشي از زيادي خشكي است چه در اين حالت
صفحه ١٠٤

چيزهائي كه انسان درك ميكند در مغز ضبط نميگردد  ،زيادي فراموشي از غلبه رطوبت و سردي بر
مغز است و كمي آن و زياد شدن حافظه از غلبه حرارت و خشكي است  .زياد شدن وسواسهاي قلبي از
حرارت و يبوست و كمي آن از سردي و رطوبت است  .اما خوابهاي پريشان ترسناك از اخالط ناجور
ولي لطيف ميباشد  .خواب ديدن قرمزيها و گرميها  ،زخمها و دملها از چيرگي خون است و اگر
چيزهاي سفيدرنگ  ،دريا  ،برف  ،باران و امثال آن را در خواب ببيند از سردي و رطوبت است  .ديدن
چيزهاي زرد  ،آتش  ،صاعقه و امثال آن در خواب بر اثر غلبه صفراء است  .در خواب ديدن چيزهاي سياه
 ،تاريكيها و چيزهاي خوفناك و ترسآور از سوداء ميباشد .
تلخي دهان  ،زردي و خشكي زبان از صفراء است  ،سرخي زبان  ،شيريني و تري دهن از چيرگي خون ،
سياهي  ،خشكي و گسي ( زمختي ) دهن از بلغم است و همچنين اگر زبان سفيد و دهن لزج و تر و
بيمزه باشد از بلغم و نيز ترشي و همچنين شيريني همراه با سفيدي دهن از بلغم شيرين است .
بطور خالصه هر گاه حاالت طبيعي بدن از حالت عادي ديگرگون شود هشداري براي پيدايش يك
بيماري در بدن است و عاقل كسي است كه راه آن بيماري را ببندد و به جلوگيري از آن اقدام نمايد  .قبال
هم در اين باره چيزهائي گفتهايم و از اين راه دين خداوند متعال و سنت او ادا ميگردد و كار آخرت و
گذران زندگي روبراه ميشود و بنا بر اين آنچه گذشت بس است ( ظاهرا منظور مؤلف مرحوم اعلي اهلل
مقامه از جمالت اخير اين است كه بنده از نظر بهداشت تكليفي ديگر ندارد و با اداء اين تكليف آنچه را
كه از اين بابت بر عهده او است انجام داده  .مترجم ) .
صفحه ١٠٥
مقاله اول
درمانهاي كلي ( عام )
درمان بر سه قسم است  :چارهانديشيها يا دارو و يا كارهائي كه با دست انجام ميگردد و هر يك از اينها
يا براي قطع بيماري و يا براي راندن عوارض است  .قطع بيماري درمان عام و دفع عوارض درمان خاص

است و درمان عام نيز دو قسم است  :نخست آنكه اختصاصي بيك بيماري ندارد و در همه انواع بيماري
بكار ميرود دو ديگر آنكه ويژه يك نوع بيماري و استفاده از خاصيتها است  .ما در اين مقاله انواع
درمانهاي عام و همگاني را كه درباره هر يك از بيماريها بكار ميرود يادآوري ميكنيم :
بدي مزاج يا ساده است و يا مادي  :ساده آن يا از سببهاي بيروني يا اندروني است  .بنا بر اين اگر سبب از
بيرون باشد نخست درمان را با قطع آن آغاز و سپس اثري را كه آن سبب روي بدن داشته است با ضدش
دفع مي كنيم اما اگر سبب دروني و مثال از امتالء باشد از استفراغ ( شرح استفراغها خواهد آمد ) استفاده
ميشود و اگر از يك چگونگي مثل پيدا شدن سردرد  ،از نوشيدن آب سرد بهم رسيده باشد بايد از ضد آن
سود جست و اين مسئلهاي كلي است و جزئيات از قبيل درد رودهها و معده از سنگيني و امثال آن را در
آينده خواهيم ديد .
درباره نوع مادي بايد توجه داشت كه اگر پيدايش بيماري از زيادي يك كمّيت باشد درمانش استفراغ
است ( يعني خارج كردن ماده زائد ) و اگر در چگونگي ماده باشد عالجش اگر ممكن باشد استفراغ و
دگرگون كردن چگونگي است و اگر ممكن نباشد بايد از ضد آن استفاده كرد .
ديگرگون كردن حالت سردي در آغاز و تغيير حالت گرمي در پايان آسانتر ميباشد .
هر بيماري پنج مرتبه دارد  :حركت ماده  ،آغاز پيدايش بيماري  ،روزهائي
صفحه ١٠٦
كه بيماري پيش ميرود  ،روزهائي كه از پيشروي بازپس ميايستد و روزهائي كه بيماري فرو مينشيند .
در مرتبه اول بايد بيماري را با اصالح غذائي درمان كرد و بيمار را از چيزهايي كه در آن زيادهروي كرده
با زداشت و چيزهائي را كه از آن كم خورده است بايد بيشتر باو بخورانند و چه بسا كه همين درمان براي
بيمار بس باشد .

درمان در مرتبه دوم نيز همچنين است و اگر بيمار بهبودي نيافت بايد از غذاهاي داروئي سود بجويند و
چه بسا كه با همين درمان بهبودي به دست آيد و اگر نه بايد بوسيله استفراغ پس از نضج گرفتن تا توقف
بيماري بپاكسازي بدن پرداخت  .اگر اين چاره كه بيشتر سودمندست ممكن نشد و بيماري ادامه يافت
بايد چيزهاي لطيفكننده مزاج و پس از آن چيزهائي كه خلطها را حل ميكند تجويز كنند چه معلوم
ميشود كه هنوز مقداري از خلطها پس از پاكسازي در بدن باقي مانده است و همچنين است دستور كار
در روزهائي كه بيماري در حال فرو افتادن است تا آنكه بكلي قطع شود و حرارت غريزي و اعضاء رئيسه
نيرو بگيرند  .اما بعض از پزشكان معتقد به پاكسازي بدن در آغاز حركت ماده هستند و من بر اين باور
نيستم چه بر خالف فرمايش اهل بيت عليهم السالم است كه ميفرمايند } اِمشِ بِداءِك ما مَشٰي بك { (
با بيماري تا وقتي كه با تو مدارا ميكند مدارا كن )  .عالوه بر آنچه در اين باره گذشت باز هم توضيح
خواهم داد و بهر حال تا هنگامي كه طبيعت بر بيماري چيره است  ،نيازي بدارو نيست اما همين كه از
دفع بيماري ناتوان شد بكمك نياز دارد  .اگر بيماري مخصوص يك اندام باشد سزاوار اين است كه در
امراض گرمي كه در حال پيشروي ميباشند پس از پاكسازي داروهاي
صفحه ١٠٧
پسزننده را بكار برند  .و اگر بيماري سرد باشد نخست از لطيفكنندهها و سپس از پسزنندهها و در
حال بازايستادن بيماري از پسزنندهها و سپس از محللها بايد استفاده نمايند  ( .منظور از محللها
داروهائيست كه بتحليل و پسرفتن ماده مرض كمك كند  ،روادع ( پسزنندهها ) داروهائي هستند كه از
پيشروي بيماري جلوگيري ميكنند  .مترجم ) در هنگام فرو افتادن بيماري بايد محللها را بكار برد  .آنها
كه گفتيم درمانهاي خارجي است  ،اما درمانهاي داخلي را ياد كرديم كه از آن جمله استفراغ است كه ده
شرط دارد :
 - ١اينكه امتالئي وجود داشته باشد كه اگر در چگونگي مزاج فسادي رخ داده باشد بايد به كم كردن
مواد فاسدكننده بپردازند .

 - ٢نيروي بدن كافي باشد .
 - ٣توجه بحرارت و رطوبت مزاج و اعتدال وضع همگاني .
 - ٤اعتدال شهري كه بيمار در آن ساكن است و همچنين اعتدال فصل بايد در نظر پزشك باشد و اگر
ممكن باشد تا وقت مناسب بايد درمان بتأخير انداخته شود .
 - ٥به عادت بيمار از جهت استفراغ بايد توجه شود .
 - ٦بيم زياني از استفراغ از نظر پيدا شدن بيماريهاي ديگر نباشد .
 - ٧اقتضاء سني بيمار  ،كه كودك و پير نباشد .
 - ٨شغل بيمار  ،صنعتي كه او را ضعيف كند نباشد .
 - ٩اندامهاي رئيسه سالم باشد .
 - ١٠بيمار در حال سفر نباشد .
همين كه شروط دهگانه موجود باشد استفراغ ممكن است و درباره كيفيت استفراغ ( در اينجا منظور از
استفراغ بيرون راندن مواد زائد از راههاي
صفحه ١٠٨
مختلف از قبيل خوراندن مسهل يا قيآور يا عرقآور و امثال آن است  .مترجم ) نيز بايد چهارده شرط در
نظر پزشك باشد :
 - ١بيرون راندن خلط زيانبار بصورت خاص .
 - ٢پيروي از طبيعت بيمار در جهت دفع باين معني كه اگر طبيعت او مايل به قي باشد از راه قي و اگر
مايل باسهال باشد از آن راه استفاده شود .

 - ٣مجراي طبيعي بايد در نظر گرفته شود مثال مجراي مواد موجود در رويه كبد  ،كليهها و مجراي مواد
موجود در گودي آن (  ، ) CONCAVE FACEرودهها است و از اين قبيل و نيز بايد مالحظه شود كه
خلط از اندامي مهمتر به اندامي پستتر رانده شود مثال خلط مغز بايد از راه بيني خارج شود نه ريه و اينكه
اندام دومين  ،نوعي شركت با عضوي كه بيمار است داشته باشد .
 - ٤ماده بايد بقدر نياز اخراج شود و نه بيش از آن .
 - ٥بايد پزشك ببيند خلط در كجاي بدن است و اگر در عمق (  ) CONCAVE FACEاست ( داخل
رگها ) از مسهل نيرومندتر و روحاني استفاده كند  ،اگر در كبد و طحال باشد مسهل بايد متوسط و
نفساني باشد  .و اگر در معده باشد مسهل كمتوان جسماني هم بس است  ( .مؤلف اعلي اهلل مقامه صفات
روحاني و نفساني و جسماني را در اينجا با مفهوم اصطالحي آنها در علم صناعت بكار برده و با توجه
بمطالبي كه در كتب ديگري بخصوص اصالحاالرواح فرموده ميتوان چنين توضيح داد كه منظور از
مسهل روحاني داروئي است كه پس از جذب شدن با تحريك عمومي يا اعصاب امعاء  ،سبب دفع مواد
داخل امعاء و حتي جذب موادي از خون و دفع آنها ميشود مانند صبر زرد  ،مسهل نفساني آنست كه فقط
با تحريك موضعي در جدار رودهها سبب دفع ميگردد مانند خاكشير  ،مسهل جسماني آنست كه با نرم
كردن مواد و ليز كردن جدارِ روده باعث تسهيل عمل
صفحه ١٠٩
دفع شود مثل روغن زيتون  .مترجم ) اخالط رقيق با مختصر مسهلي خارج ميشود اما اخالط غليظتر
بمسهل نيرومندتري نيازمندند  .براي اخالط هر يك از اندامها بايد از مسهل مناسب با آن اندام سود جست
و مثال اخالط مغزي با مسهل مغزي و معدهايها با مسهل معدهاي و كبديها با مسهل كبدي بايد بيرون
رانده شود .
 - ٦بايد وضع شخص بيمار در نظر پزشك باشد چه بيمار نيرومندتر تاب داروي قويتر و سريعتر را دارد
در حالي كه براي بيمار ناتوان بايد از داروي كمتوان و ماليمتري استفاده شود .

 - ٧نيروي بيماري نيز بايد مراعات شود و بيماري نيرومندتر را با داروي پرتوانتر و سريع العمل درمان
كرد چه در غير اين صورت ممكن است كار بمرگ بيمار بيانجامد اما بيماري كمتوان چنين نيست و
ماليمتبردار است .
 - ٨بايد بفرصت الزم نيز توجه شود و در آنچه كه ميتوان تا نضج گرفتن بيماري صبر كرد بايد درنگ
نمود و گر نه قبل از نضج بايد باستفراغ دست زد تا شدت بيماري تمام شود و سپس نضج بگيرد .
 - ٩تمام خلط فاسد را بيك بار نبايد بيرون راند بلكه بايد كمكم و بقدر طاقت بيمار عمل كنند و بر
حسب نيرويش او را گاه بحال خود بگذارند و يك يا دو و يا سه روز و تا نضج بيماري صبر كنند .
 - ١٠مناسبت استفراغ با بيماري اگر منظور جابجا كردن ماده باشد نيز بايد در نظر پزشك باشد و مثال
قي براي اندامهاي پائين و اسهال براي اندامهاي باالي بدن مناسبتر ميباشند تا ماده را بسوي ضدش برانند .
 - ١١بايد از باز بودن مجاري استفراغ اطمينان وجود داشته باشد تا گرفتگيهائي از خارج شدن ماده
جلوگيري نكند .
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 - ١٢اول بايد از آمادگي خلط براي بيرون رفتن كه از آن به نضج گرفتن تعبير ميآوريم مطمئن بود زيرا
خلط  ،بدون نضج گرفتن خارج نميشود و در نتيجه اندامهاي دروني از داروي نيرومند آزرده ميگردند و
طبيعت زيان ميبيند .
 - ١٣بجوهر خلط بايد توجه شود مثال صفراي كم با يكي دو بار استفراغ بيرون ميرود اما براي بلغم لزج
بايد چندين بار و بعد از نضج باستفراغ دست زد .
 - ١٤همراه بودن خلطهاي گوناگون نيز بايد مراعات گردد مثال اگر خلطي با زيادي خون همراه بود اول
بايد فصد كنند و بعد مسهل بخورند و در اخالط غليظ و سرد و همچنين اگر خلط بيش از خون باشد بايد
اول مسهل بخورند .

و نيز بايد بدانيم كه بايد ماده فاسد از اندام مهمتر باندام پستتر و يا اندامي كه از جهت طولي ضد اندام
بيمار است مثال از باال بپائين و يا پائين بباال و يا مثال از يك دست به دست ديگر كشيده شود و اين مطلب
در آغا ز كار و قبل از ريشه گرفتن بيماري است و در امتالء اين كار را بايد پس از استفراغ و تسكين اندام
دردناك انجام داد و براي اين منظور ماليدن داروئي كه از زيادي ورم جلوگيري كند بر عضوي كه
ميخواهند خلط را از آن بيرون برانند مفيد است .
اينك كه شرايط استفراغ را دانستيم بذكر انواع آن ميپردازيم و ميگوئيم كه استفراغ بر هفت نوع است :
قي  ،اسهال  ،گرفتن خون  ،ادرار  ،تعريق  ،عطسه و جريان آب دهن  .بهر حال زمان اقدام باستفراغ  ،پس
از باز كردن گرفتگيها و نضج گرفتن خلط بيماري و يا مراعات ساير شروط است و پيش از اين گفتيم كه
هر يك از انواع استفراغ در خور كدام بيماريها است و اينك بخواست خداوند بدرمانهاي عام ميپردازيم
.
صفحه ١١١
فصل
باز كردن گرفتگيها
براي كسي كه ميخواهد بدرمان بوسيله استفراغ بپردازد چارهاي نيست مگر آنكه اول راههاي آن نوع
استفراغ را اگر گرفتگي داشته باشد بگشايد و پس از آنكه بوسيله آزمايشهائي از باز بودن راهها مطمئن
شد بآن بپردازد اگر گرفتگي در راهها پديد آمده باشد بايد نخست بگشودن آنها اقدام كرد باز كردن
گرفتگي پائين رودهها بوسيله حقنه ( اماله يا تنقيه ) و فتيلهگذاري انجام ميگيرد و باالي رودهها را بايد با
نوشيدنيهاي بازكننده بگشايند و بايد بدانيم كه رودهها مثل كاريزند و اگر همه راه آن باز نباشد نبايد آب
را به داخل آن روانه كنيم چه در غير اين صورت آب پس ميزند و چاههاي باالتر را خراب ميكند .
سببهاي پيدايش گرفتگي زياد است و از آن جمله ممكن است ماندن چيز بيگانهاي مانند قطعه سنگ در
پيشاب راه و يا هسته خرما و سنگي كه آدمي آن را بلعيده يا چيزهاي ديگر باشد و نيز گاهي تهنشينهائي كه

در راههاي بدن گرد آمده يا يك خلط غليظ كه در جائي از آن باشد يا خون لختهشدهاي كه از يك رگ
بيرون آمده باشد و نيز برودت و خشكي كه بر مواد دروني بدن چيره شده و آن را منجمد كرده  ،سبب
گرفتگي مجاري ميشود همچنين ممكن است گرفتگي  ،بعلت قوت نيروي نگاهدارنده بدن و ناتواني
نيروي دفعكننده باشد كه در نتيجه موادي در جائي گرد ميآيد و راه را برميبندد  .گاهي در يكي از
اندامها آماسي پيدا ميشود كه بر راهي كه در كنار آنست فشار ميدهد و آن را ميبندد يا اينكه در مجرائي
تابخوردگي پديد ميآيد و راهش بسته ميشود و مواد در آن ميماند و يا گرمي زياد سبب خشكي و
سوختن مواد و زنداني شدن آنها در يك مجرا ميگردد  .گاه وجود كرم در رودهها سبب نگه داشتن مواد
زائد و در نتيجه بسته شدن روده ميشود و همچنين
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زماني روزه گرفتن و خودداري از خوردن  ،طبيعت را بر آن ميدارد كه مواد موجود بدن را بعنوان ذخيره
نگاه بدارد و در نتيجه خشك شدن اين مواد راهبنداني پديد ميآيد  .گاه در اثر حرارت زياد كبد آب
كشكاب روده ( كيلوس ) جذب و روده بسته ميشود و نيز گاه معده نيروي جداكننده خود را از دست
ميدهد و بآن سبب مواد غذائي گواردهشده از چيزهاي ديگر جدا نميشود و راه روده را ميبندد يا اينكه
كبد از صاف كردن خون باز ميماند و در نتيجه خون در درون رگها لخته ميشود و راه آنها را ميبندد و
امثال اينها  .اما غذاهائي كه سبب گرفتگيها ميشود عبارتند از  :گوشتهاي سنگين  ،نان سفيد بخصوص
اگر در آن روغن  ،شيريني  ،خمير ترشنشده  ،برنج و ارزن بكار رفته باشد شيرينيهاي غليظ مثل كشمش
و نيز آب ناصاف و امثال آن .
اما نشانيهاي بسته بودن مجاري عبارتند از :
اگر گرفتگي در ماساريقا باشد مدفوع هميشه آبكي است و اگر در كبد باشد در مدفوع  ،خلطهائي كه
تازه جمع شدهاند ديده مي شود و اگر در اين هر دو باشد رنگ بيمار مثل رنگ بيمار استسقائي است و
خون كم و تشنگي زياد ميشود اگر صفرائي گرد آمده و جُدا از ساير مواد در مدفوع ديده شود گرفتگي ،

بين كبد و كيسه صفراء است  .اگر مدفوع سياه باشد گرفتگي ميان سپرز ( طحال ) و جگر ( كبد )
است  .اگر اشتها كم و طحال سخت باشد گرفتگي بين طحال و فم معده است  .اگر باالي ناف دردناك
باشد بستگي در روده بزرگ ميباشد و اگر در پائين آن باشد بستگي در روده كوچك است  .اگر پيشاب
بند آمده باشد و در پهلوي چپ سنگيني حس شود گرفتگي بين كبد و كليه است و اگر در ناحيه قَطَن (
پائين ستون فقرات ) ناراحتي باشد گرفتگي بين كليه و مثانه است و اگر در عانه ( زير شكم ) ورمي باشد
گرفتگي در دهانه
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مثانه ميباشد  .و بهمين ترتيب ميتوان بر جاهاي گرفتگي در نقاط مختلف بدن استدالل نمود و براي
كسي كه تشريح و وضع اندامهاي دروني را بداند اين مسأله دشوار نيست .
اينك از جهت يادآوري پارهاي از بازكنندهها را نام ميبريم و در معالجات و همچنين در مقاله چهارم ان
شاء اهلل بقدر كفايت از اين داروها در چند مقام ياد خواهيم كرد .
اول  -در حقنه ( به اصطالح امروز فارسي تنقيه ) ( )  ،حقنه از درمانهاي سودمندي است كه در اخبار
اهل بيت عليهم السالم نيز از آن ياد شده و مورد عمل بوده است  .اين درمان سبب كشاندن مواد زيانآور
از باالي بدن بپائين و نرم كردن و ليز كردن رودهها است و براي سردرد  ،در ِد نيمه سر  ،سرگيجه ،
بيخوابي  ،سكته  ،سرسام ( مننژيت )  ،صرع  ،فلج  ،سستي اندامها  ،درد مفاصل  ،عرقالنساء ( سياتيك
)  ،دردهاي عصبي رانها و رحم و اعضاء ديگر و همچنين سردي كليه  ،مثانه و اندامهاي تناسلي خراش و
زخم روده ها  ،نيروي باه و اعضاء رئيسه و غير آنها سودبخش است  .اما آنچه را كه انطاكي درباره
زيانهاي بزرگ حقنه در كتابش آورده است بگمان من از اين جهت بوده كه در ديار او معمول نبوده و
آزمايشي درباره اين درمان نداشته است در حالي كه حقنه يكي از كمزيانترين درمانها است چه حد اكثر
اثر آن در رودهها است و داروي حقنهشده مدت زيادي در بدن نميماند و مثل پارهاي داروها از اعماق بدن
چيزي را بيرون نميكشد و باعضاء رئيسه نميرسد و عمل مهمش بيرون كشيدن تهنشينهاي مواد در

رودهها و كشاندن آنها به طرف پائين است  .حقنه ( همان طور كه اشاره شد در فارسي مصطلح امروز
براي حقنه لغت تنقيه و گاه واژه اماله را بكار ميبرند اما از آن جهت
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كه در متن كتاب لغت تنقيه براي پاكسازي بدن بكار رفته و ممكن است كه در ترجمه نيز بهمين معني
بكار گرفته شود از خود لغت حقنه كه آن نيز در فارسي بهمين معني استعمال دارد استفاده شد  .مترجم )
شش شرط دارد :
 - ١تا نياز شديدي پيش نيايد در هنگام گرما و سرماي زياد از اين راه نبايد استفاده شود و اگر چاره
ديگري نباشد بايد گرماي محل درمان معتدل باشد .
 - ٢پس از ماندن مدت زياد در حمام نباشد .
 - ٣پس از خستگي زياد نباشد .
 - ٤بيمار كودك نباشد .
 - ٥بيمار در حال گرسنگي يا سيري يا تشنگي زياد نباشد .
 - ٦اعضاء رئيسه همه سالم باشند و در صورت كمتوانيِ يكي از آنها نبايد حقنه كنند و اگر در چنين
حالتي نيازي بحقنه باشد از فتيلهگذاري و يا نوشيدنيها بايد استفاده كنند .
اما درباره خود داروئي كه حقنه ميشود بايد هفت شرط را مراعات كنند :
 - ١داروئي كه حقنه ميشود نبايد گزنده باشد .
 - ٢داغ نبايد باشد .
 - ٣مخدر نبايد باشد .
 - ٤صبر ( داروي معروف ) نبايد از اجزاء آن باشد .

 - ٥مقدار آب نه كم باشد و نه زياد و گويا حد معتدل آن پنجاه مثقال است اما در اين دوران تا هشتاد
مثقال آب بكار ميبرند و زياني هم ندارد و بهر حال مراعات سن بيمار الزم است .
 - ٦مزاج داروي حقنهشده گرم و يا زياد سرد نبايد باشد .
 - ٧غليظ و رقيق نبايد باشد و عدهاي گفتهاند مقدار آب بايد ده برابر
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دارو باشد و پس از پختن بيك سوم برسد اما اين كلي نيست و داروهاي كموزن مثل گياهها با اين دستور
بيش از حد غليظ مي شود و در ساير داروها چنين نيست و بنا بر اين بايد بنوع دارو توجه شود و نبايد مثل
شيره خرماي غليظ و يا مانند آب خالص لغزنده باشد زيرا اگر غليظ باشد بروده ميچسبد و سبب اسهال
خوني ميشود و اگر زياد رقيق باشد سبب جدائي اخالط و پراكندگي آنها در بدن ميگردد  .اگر دارو
داراي مزاج سرد باشد سبب نفخ و بدي گوارش ميگردد و اگر داراي مزاج گرم باشد سبب غش و اندوه
بيمار و بخار زياد ميشود  .اگر مقدار آن زياد باشد سبب كمتواني اندامها ميگردد و اگر كم باشد
نميتواند بخوبي كار بكند  .اگر تند باشد سبب زخم روده ميگردد و مثال صبر از نظر خاصيتي كه دارد
براي پائين روده زيانآور است .
اما سزاوار اين است كه حقنه در جهت بيماري و مناسب با آن باشد و اگر شروط آن فراهم گردد ميتوان
آن را تجويز كرد و بهترين وسيله آن پيشابدان گاو است كه لوله باريكي را بر آن سوار و آن را از دارو پر
ميكنند و لوله را بر موضع مينهند و با فشار آن را بدرون ميرانند  ،اما از آن بهتر وسيله تزريقي جديدي
است كه در اين روزها بكار ميرود ( ظاهرا پوار مخصوص تنقيه در زمان نوشتن كتاب معمول بوده است
 .مترجم ) كه بويژه  ،در گرفتگيهاي شديد و در هنگامي كه دارو بعلت گرفتگي و يا نفخ روده بخوبي
باال نميرود بسيار مفيد است .

اگر گرفتگي روده شديد و از جهت يك بيماري باشد ان شاء اهلل درمان آن را بعدا در محل خودش
خواهيم گفت و اگر جزئي باشد با بعضي حقنههاي كمتوان برطرف ميگردد و چه بسا كه تنها آب و كمي
شكر براي آن بس باشد يا كمي روغن كرچك يا روغن بادام بآب اضافه ميكنند و اگر حقنه قويتري الزم
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باشد كمي نمك و اگر باز نياز به تواناتر از آن باشد كمي بوره ( براكس ) و روغن كرچك يا بهتر از آن
روغن زيتون بآب اضافه ميكنند  ،اين حقنه حتي بلغم غليظ و مواد خشكيده داخل روده و درد همراه
گرفتگي روده را دفع ميكند و نيز قولنج ورمي و خلطي و فاسدكننده را فرو مينشاند و همچنين اگر اين
دارو را بنوشند نيز بازكننده اي پرتوان است اما براي آشاميدن بوره را بيش از دو درهم و روغن زيتون را
بيش از هفت درهم نبايد اضافه كنند ولي براي حقنه اندازه براكس را تا پنج درهم ذكر كردهاند  .اين دارو
بايد با حل و عقد ( دو واژه حل و عقد از اصطالحات كيميا است و منظور از آنها مجموعه اعمالي است
كه براي تصفيه يك ماده شيميائي انجام ميگردد يعني نخست مادهاي را در حلّال خاصي حل ميكنند تا
بصورت محلول از ساير مواد جدا شود و سپس ماده منظور را با جوشاندن يا خنثي كردن ماده حلّال و
اعمال ديگري مانند اينها بطور خالص بدست ميآورند  .مترجم ) پيش يا پس از سوختن در كوره پااليش
شود و داروي بسيار خوبي است .
حقنههاي صد و پانزدهم و صد و بيستم و صد و بيست و يكم و صد و بيست و دوم و صد و بيست و سوم
و صد و بيست و چهارم و نيز دستور استفاده شياف صابون در محل خود انشاء اهلل ذكر خواهد شد  .و نيز
پارهاي حقنههاي ديگر و فتيلهها را خواهيم گفت و در اينجا تنها ميخواستيم حقنههاي خاص را براي
گرفتگيهاي خاص ذكر كنيم .
دوم  -در باز كردن گرفتگيها با داروهاي نوشيدني  ،مفرداتي كه مطلقا براي رفع گرفتگيها سودمند
ميباشند عبارتند از  ( :مؤلف اعلي اهلل مقامه از اين مفردات بر حسب حروف تهجي ياد فرموده كه براي
حفظ اصالت كار آن مرحوم اسامي داروها بهمان ترتيب آورده شده و نام فارسي معمول آنها را
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در پرانتز ذكر كردهايم  .مترجم )
آرغيس ( پوست ريشه زرشك )  :براي رفع گرفتگيهاي كبد و طحال و كيسه صفرا
آطريالل ( قازياغي )  :براي رفع گرفتگيهاي كبد و طحال و كيسه صفرا
ابريسم ( ابريشم )  :براي رفع گرفتگيهاي كبد و طحال و كيسه صفرا
ابوقانس ( سنجد صحرائي  ،كام  ،غاسول رومي )  :براي رفع گرفتگيهاي كبد و طحال و كيسه صفرا
ابرون ( گل هميشه بهار )  :براي رفع گرفتگيهاي كبد و طحال و كيسه صفرا
اَبْقَر ( شوره )  :براي مغز و كبد
اُتْرُج ( ترنج  ،پوست و برگش )  :براي مغز و كبد
اَثْل ( گز )  :براي مغز و كبد
اَثْلَق ( پنجانگشت  ،فلفل كوهي )  :براي مغز و كبد
اذخر ( كاه مكه  -گورگيا )  :براي كبد و رگها
اراك ( گياه شوره )  :براي نفخ
آذريون ( آفتابگردان )  :براي نفخ
استوخودوس ( استوخودوس )  :براي كبد و طحال و نفخ
اسفنج ( اسفنج )  :براي كبد و طحال و نفخ
اسارون ( سنبل بري )  :براي كبد و طحال و نفخ
اشنان ( اشنان )  :براي كبد و طحال و نفخ

اُشق ( اشترك  ،كما )  :براي كبد و طحال و نفخ
افتيمون ( افتيمون )  :براي كبد و رگها
اُقحوان ( بابونه )  :براي كبد و رگها
اَفسنتين ( افسنتين  ،خاراگوش )  :براي كبد و كليه و طحال
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اَنبرباريس ( زرشك )  :براي كبد و كليه و طحال
اَنجدان ( انگدان  ،كولهپر  ،انغوزه )  :براي كبد و كليه و طحال
اَنيسون ( انيسون  ،باديان رومي )  :براي كبد و كليه و طحال
اَنجره ( گزنه )  :براي كليه
اِهليلج ( هليله )  :براي كليه
اَنزروت ( كنجده )  :براي كليه
ايرسا ( سوسن آسمانيرنگ  ،زنبق كه ريشه آن بكار ميرود )  :براي كليه
بابونج ( بابونه )  :براي كليه
بادرنجبويه ( بادرنجبويه )  -بادنجان  :براي كليه
بارزد ( برزد )  :براي كليه
بادآور ( خار مقدس  ،كنگر سفيد )  :براي رودهها و رگها
بارود ( شوره )  :براي رودهها و رگها
بخور مريم ( آفتابگردان )  :براي رودهها و رگها

برنجاسف ( بومادران )  :براي كبد
برسياوشان ( پرسياوشان )  :براي كبد
بزر لسانالحمل ( تخم بارهنگ )  :براي كبد
بزر الهندبا ( تخم كاسني )  :براي كبد
بزر فنجنكشت ( تخم پنجانگشت )  :براي كبد
بسباسه ( جوزبويا  ،بزباز )  -بصل ( پياز )  :براي كبد
بطيخ  ،بزر البطيخ ( خربوزه  ،تخم خربوزه )  :براي كبد
بطيخ هندي ( هندوانه ) و آب آن با سكنجبين  :بازكننده خوبي است
بوزيدان ( ثعلب )  :براي كبد و طحال
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بورق ( تنكار ) با آب و روغن زيتون  :براي قولنج بلغمي و بادي
بهمن ( بهمن  ،بهمنان )  :براي كبد و طحال
تانبول ( شاهحسيني )  :براي كبد و طحال
ترمس ( باقالي مصري )  :براي كبد و طحال
توت ( توت )  :براي كبد و طحال
تين ( انجير )  :براي كبد و طحال
ثوم ( سير )  :براي كبد و طحال
جاوشير ( گاوشير  ،جواشر  ،سكبينج )  :براي كبد و طحال

جدوار ( زرنباد  ،زدوار )  :براي كبد و طحال
جرجير ( ترتيزك  ،شاهي )  :براي كبد و طحال
بزر الجَزَر ( تخم گزر يعني تخم زردك يا هويج )  :براي كبد و طحال
بزر الجزر البري ( شقاقل )  :براي كليهها
جنطيانا ( گوشاد  ،جنتيانا )  :براي احشاء
جند ( جند بيدستر )  :براي احشاء
جوز السرو ( تخم سرو )  :براي احشاء
جوز مع التين ( گردو با انجير )  :براي احشاء
جعدة ( مريمنخودي )  :براي احشاء
حاشا ( پونه كوهي )  :براي احشاء
حاج ( خارشتر  ،گياه ترنجبين )  :براي كليهها
حبة الخضراء ( تخم درخت سقز  ،بنه وحشي  ،بنه )  :براي كليهها
حَب النيل ( قرطم هندي  ،عجب گياه )  :براي كبد و طحال
حب القلت ( ماش هندي )  :براي طحال
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حب البان ( تخم بان )  :براي كبد و طحال
( در فرهنگ معين حب البان را در لغات مركب جوزبويا ضبط كرده ولي در واژههاي بان و جوزبويا
منعكس نيست  .مترجم )

حب المحلب ( دانه نيوند مريم  ،هزاراسپيد )  :براي كليهها
حب الكبر المربي بالخل ( دانه كور كه در سركه پرورده شده باشد )  :براي كبد
حزنبل ( نوعي از بهمن سفيد )  :براي كبد
حرْف در فرهنگ معين بمعني اسم عام دسته ترتيزك
بزر حُرْف ( دانه اسپند  ،خردل سفيد )  :براي كبد ( ُ
آمده و در درمان با گياه حرف بابلي را خردل سفيد آورده و در لغتنامه محمدطاهر خان دانه اسپند معني
كرده و در المنجد مطلقا خردل ضبط كرده  .مترجم )
حسك ( خارخسك )  :براي كبد
حشيشة الزجاج ( گوش موش )  :براي كبد
حِمَّص ( نخود )  :براي كبد
حنا ( حنا )  :براي كبد
خبازي ( ختمي كوچك  ،پنيرك )  :براي كبد
خردل ( خردل )  :براي كبد و امعاء
خربق ابيض ( خربق سفيد )  :براي كبد و امعاء
خس ( كاهو )  :براي كبد و امعاء
خالف ( بيد )  :براي كبد و امعاء
خولنجان ( خولنجان )  :براي كبد و امعاء
خزامي ( شببو  ،خيري دشتي )  :براي كبد و مغز
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خيارشنبر ( فلوس )  :براي كبد و امعاء
دارتو ( تارتارات دوپتاس )  :براي كبد و طحال و كليه و رگها
دارصيني ( دارچيني )  :براي كبد و طحال و كليه و رگها
دارشيثعان ( دارشيشعان )  :براي كبد
دارفلفل ( فلفل دراز  ،دارفلفل )  :براي كبد
دبق ( خيسانده ) ( كشمش كاوليا  ،مويزك )  :براي كبد  ،امعاء و طحال
دبس ( شيره خرما )  :براي كبد  ،امعاء و طحال
دند ( بيدانجير ختائي )  :براي كبد  ،امعاء و طحال
دوقو ( تخم شقاقل  ،تخم هويج بري )  :براي كبد  ،امعاء و طحال
راوند ( ريوند چيني )  :براي كبد  ،امعاء و طحال
رازيانج ( رازيانه  ،باديان )  :براي كبد و طحال و كليه و مثانه و سينه
رجلالغراب ( پاي كالغ  ،آطريالل )  :براي پشت و كمر
رمان ( انار )  :براي گرفتگيهاي معده  ،كبد و طحال
رماد القصب ( خاكسترِ ني )  :براي گرفتگيهاي معده  ،كبد و طحال
زُبْد ( كره  ،مسكه )  :براي گرفتگيهاي معده  ،كبد و طحال
زبيب ( مويز )  :براي گرفتگيهاي معده  ،كبد و طحال
زبيب الجبل ( مويز كوهي  ،مويزك )  :براي گرفتگيهاي معده  ،كبد و طحال
زرنباد ( زرنباد  ،جدوار )  :براي گرفتگيهاي معده  ،كبد و طحال

زراوند ( زرآوند )  :براي گرفتگيهاي معده  ،كبد و طحال
زعفران ( زعفران )  :براي گرفتگيهاي معده  ،كبد و طحال
زنجبيل ( زنجبيل )  :براي كبد
زوفا اليابس ( گل زوفا خشك )  :براي قولنجهائي كه از گرفتگي و ورم پيدا ميشود
صفحه ١٢٢
زرير ( بگفته بعضي  :اسپرك )  :براي قولنجهائي كه از گرفتگي و ورم پيدا ميشود
زيت ( روغن زيتون )  :براي قولنجهائي كه از گرفتگي و ورم پيدا ميشود
ساذج ( ساذج برگ درختي هندي است )  :براي گرفتگي دهانه رگها
سداب ( سداب )  :براي گرفتگي دهانه رگها
سرخس ( سرخس )  :براي گرفتگي دهانه رگها
سُعْد ( سعد )  :براي گرفتگي دهانه رگها
سكر ( شكر )  :براي مغز
سك ( نوعي عطر )  :براي مغز
سكنجبين ( سركنگبين )  :براي مغز
سقمونيا ( سقمونيا )  :براي مغز
سليخه ( نوعي دارچين )  :براي مغز
سلق ( چغندر )  :براي مغز
سمسم ( كنجد )  :براي مغز

دُهْن السِمسم ( روغن كنجد )  :براي مغز
سمن ( روغن گاو يا گوسفند )  :براي مغز
سنبل ( سنبل )  :براي مغز
سورنجان ( سورنجان )  :براي مغز
سيسنبر ( سيسنبر  ،سوسنمبر )  :براي مغز
الشاء الختائي ( چاي ختائي  ،چاي سبز )  :براي مغز
شاهسفرم ( ريحان  ،شاهسپرم )  :براي مغز
شاهترج ( شاهتره )  :براي كبد و طحال
شبِت ( شويد )  :براي دهانه رگها
صفحه ١٢٣
شبرم ( گاوكشك  ،نوعي فرفيون )  :براي دهانه رگها
شقاقل ( هويج بري )  :براي گرفتگيهاي كهنه
شيطرج مع اللبن و الخل ( شيتره با شير و سركه )  :براي گرفتگيهاي كهنه
شيح ( درمنه تركي )  :براي گرفتگيهاي كهنه
صابون ( صابون )  :براي گرفتگيهاي كهنه
صاصفراس ( ساسافراس )  :براي گرفتگيهاي كهنه

( در لغتنامه محمدطاهر خان است صاصافرا از ادويه جديده پوست درختي است ضخيم شبيه به دارچيني .
و در الروس اونيورسل آن را گياهي امريكائي و كانادائي معرفي كرده و نام التين آن ( ) SASSAFRAS
است  .مترجم )
صبر ( صبر )  :براي كبد
صعتر ( آويشن )  :براي كبد
بزر الصعتر ( تخم آويشن )  :براي كبد
حب الصنوبر ( تخم صنوبر )  :براي كبد
طرخون ( ترخون )  :براي كبد
عاقرقرحا ( عاقرقرحا )  :براي كبد
عرعر ( عرعر )  :براي كبد
عروقالصفر ( زردچوبه )  :براي كبد
عقيق محرق ( براده عقيق  ،سوده عقيق )  :براي كبد و طحال
عصير ورق الغرب ( شيره برگ بيد مجنون )  :براي كبد و طحال
عنبر ( عنبر )  :براي كبد و طحال
عود ( عود هندي  ،هشتدهان )  :براي كبد و طحال
عود صليب ( عود صليب )  :براي كبد و طحال
صفحه ١٢٤
غافت ( گل خله )  :براي كبد و طحال

غاريقون ( قارچ چمن )  :براي كبد و كليه
فجل ( ترب )  :براي كبد
فرنجمشك ( قرنفل بستاني )  :براي كبد
فستق ( پسته )  :براي كبد
فطراساليون ( تخم كرفس كوهي )  :براي كبد
فُوّة ( روناس )  :براي كبد
قاقله ( هل )  :براي كبد
قسط ( كوشنه )  :براي كبد
قصب الذريره ( ني نهاوندي )  :براي كبد
قنابري ( بزند  ،برغشت  ،خارشتر )  :براي كبد
قنطوريون دقيق ( لوفا  ،گل گندم كوفته )  :براي كبد و طحال
كاشم ( گلپر )  :براي كبد و طحال
كبر ( كور )  :براي كبد و طحال
كبابه ( كبابه )  :براي اعضاء اندرونه و كليه
بزر كرفس ( تخم كرفس )  :براي كبد و كليه و طحال
كراث ( تره  ،گندنا )  :براي كبد
كشوث ( زجمول )  :براي اندرونه  ،احشاء
الدن ( الدن  ،صمغ قستوس )  :براي دهانه رگها

لك ( الك )  :براي كبد و طحال
ليمون ( ليمو ) و ليموي خشك با شكر  :براي كليه
ماء الجُبن ( آب پنير )  :براي همه گرفتگيها
صفحه ١٢٥
ماميران ( نوعي زردچوبه )  :براي همه گرفتگيها
مرزنجوش ( مرزنگوش )  :براي همه گرفتگيها
مُرِّ مكي ( مر مكي )  -مَرْو  :براي همه گرفتگيها
مصطكي ( مصطكي )  :براي همه گرفتگيها
مُقْل ( مقل  -در لهجه كرماني مُلْك )  :براي همه گرفتگيها
ملح مع السكنجبين ( نمك با سكنجبين )  :براي كليهها
ملوخيار ( خبازي بستاني )  :براي كليهها
مو ( رازيانه بياباني )  :براي كليهها
نانخواه ( زنيان )  :براي كليهها
ورد احمر ( گل سرخ )  :براي چادرپيه ( ماساريقا )
وج ( اِگِر  ،سوسن زرد )  :براي كليه
هليون ( مارچوبه )  :براي كبد
هندبا و ورق الهندبا مع الرازيانج في ماء اللحم ( كاسني و برگ آن با باديان در آبِ گوشت )  :براي كبد

و بطور كلي بدان كه هر چيز تلخ لطيف يا سيّال لطيف يا ترش لطيف بازكننده است و اينها كه گفتيم
كافي است .
اما داروهاي مركبي كه در باز كردن گرفتگيها بكار ميرود ( چون داروهاي مركب اغلب داراي اسم
خاص هستند بفارسي ترجمه نميشود و شرح آنها در داروهاي مركب خواهد آمد  .مترجم ) عبارتند از :
االشوس المنقي  -اطريفال تربدي  -اطريفال كبير  -انتيمون ديافريطقون  -ايارج اشق  -ايارج الصحة -
ايارج محموده  -ايارج يابس  -ترياق االربعة  ،گلشكر براي ماساريقا و جوارشن افضلي  -حب الحلتيت
صفحه ١٢٦
حب دهن السالطين  -حب السلطان  -حب السالطين جامع  -حب الصحة  -حب عرقالنساء  -حب
المفتح  -خل العنصل  -دهن البلسان  -دهن الزاج  -دهن الكبريت الخالص  -رُب السقمونيا  -روح
الملح المركب  -زاج الحديد و النحاس  -شراب الدينار ( با هر يك از دو نسخه )  -شراب الراوند بيست
و چهارم و شراب الورد المكرر  -شكفتج الرصاص  -صابون و طرطر و طرطر اشوس ( شوره )  -طرطر
زاج  -قرص غافث بيست و ششم  -ماءاالصول چهارم  -آب بذر افسنتين  -مسهل السهل هفتاد و هفتم و
ملح الخبث براي گرفتگيهاي كبدي و طحال  -ملح القلي  -ملح المرجان  -نقوع هشتم و نمك انگليسي
( سولفات دومنيزي كه براي رفع گرفتگيها بسيار سودمند ميباشد ) و جوهر بورق  -آب پنير  -ملح
القلي ( كليا ريشه اشنان سوخته است كه داراي نمك كربنات دوسود ميباشد  .مترجم ) با راوند ( ريوند
) همچنين سكنجبين بخصوص از نوع عنصلي  -خاكسترِ ني و حب نارمشك همه اينها براي باز كردن
گرفتگي رودهها مفيد و لينتآور است و امتحان باز بودن روده در بزرگساالن اين است كه هسته تمر
هندي را ببلعند كه اگر خارج شد دليل باز بودن رودهها است و گر نه بايد باز از داروهاي بازكننده بكار
ببرند و در بچهها مي توان خاكشير يا دانه انار و يا سماق بآنها بخورانند  ( .مكررا آزمايش شده كه اگر
سيب درختي رنده كرده را مخلوط با شير به كودكان و يا حتي بزرگساالن بخورانند براي باز كردن و تميز

كردن رودهها در هنگام وجود گرفتگي و يا ابتالء باسهال و بلغم بسيار مفيد است و چند يا چندين وعده
بايد آن را تكرار كنند و چيز ديگر نخورند تا سيب خالص دفع شود  .مترجم ) .
سوم  -گشودن بستگيهاي رگها  ،جگر  ،اسپرز و كليهها
بازكننده پرتوان اين نوع بستگيها طرطر زاج است كه بيست نخود از آن
صفحه ١٢٧
را در بيست مثقال كشمش پختهشده با دارچيني حل ميكنند و ميآشامند همچنين گلشكر براي چادرپيه
و ملح الخبث براي گرفتن كبد و طحال و ملح الطرطر نيم درهم با آب جوجه يا بعض آبهاي مناسب ديگر
گرفتگي را ميگشايد شراب الورد المكرر نيز اگر نوشيده شود سودمند است  ،حب مفيدي را كه خود ما
تركيب كردهايم ذكر خواهيم كرد .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در زادالمسافرين آمده است كه اگر به اسهال نياز افتد و گرفتگي هم
وجود داشته باشد مسهل نبايد قوي باشد بلكه بهتر آن است كه ضعيف باشد مثل ايارج فيقراء كه يك
مثقال آن براي اشخاص ضعيف و يك و نيم مثقال براي اشخاص قوي بخصوص اگر با روغن كرچك
مخلوط شود سودمند است و همچنين بسپايك و قارچ چمن و افسنتين نيز براي آنان نيكو است .
و ما مي گوئيم كه سزاوار نيست با وجود بستگي  ،مسهل فشاردهنده بكار رود زيرا اين نوع بستگي
تهنشينها را فشار ميدهد و آنها را سخت ميكند و فقط آب خارج ميشود و به اين قبيل اشخاص از
داروهاي معطر قابض نيز نبايد خوراند چه زيان آنها به آزمايش رسيده و بيشتر اين داروها را فقط بعنوان
بادشكن مي توان بكار برد و گرم و خشكند و اين مسئله بآزمايش رسيده و بنا بر اين گول كساني كه آنها
را مسهل دانستهاند مخور ) .
فصل
انضاج

بدان كه تا وقتي كه يك خلط  ،خوب نرسيده باشد و آماده براي بيرون رفتن نباشد در رگها جريان
نمييابد و نميتوان آن را بيرون كرد پس واجب اين است كه خلطهائي را كه بسته شده حل و آبگونه و
بهم پيوسته و براي بيرون راندن آماده كنند و اين در حالي است كه خلطها غليظ  ،چسبيده  ،سخت
صفحه ١٢٨
و زياد باشد چه در اين صورت بايد چند روز بمريض گرسنگي بدهند كه بدن از اين اخالط تغذيه كند تا
كمتر بشوند و بعد منضج بكار برند زيرا منضج خلطها را رقيق ميكند كه در اين حال بجاي وسيعتري
نيازمندند و اگر بدن پر از اخالط باشد نميتواند آنها را ذوب كند و بالنتيجه آزار ميبيند  .اين را بفهم و
بدان كه كار نضج بر بيشتر اشخاص پوشيده است و پزشكان از آن درست آگاه نيستند و نديدهام كسي بآن
توجه داشته باشد  ،بهترين چيزي كه گفتهاند اين است كه نضج اعتدالِ قوام ماده است تا آماده بيرون رفتن
شود زيرا ماده غليظ بجائي ميچسبد و رقيق در اندامها فرو ميرود و بيرون راندنش دشوار است اما اين
تعريف فقط بعضي از جهات نضج را بازگو ميكند و راز مسئله در اين است كه اگر طبيعت آدمي خود
خلطهاي فاسد را از مفيد جدا كند و بيرون بفرستد بيماري در كار نخواهد بود اما اگر نتواند آنها را از هم
جدا كند بايد ديد كه عيب از نيروي جداكننده است يا از جهت خود خلطها بنا بر اين اگر نيروي
جداكننده ناتوان باشد بايد آن را تقويت كرد و نشاني اين حالت كمي حرارت غريزي و ضعف نيروهاي
چهارگانه بدن است ( مقصود از قواي چهارگانه قواي زير است  - ١ :هاضمه كه منظور از آن گوارش
موادي است كه ببدن وارد شده  - ٢دافعه كه قدرت بدن براي دفع مواد زائد است  - ٣جاذبه كه نيروي
جذبكننده مواد گوارده شده بداخل بدن است  - ٤ماسكه قوه نگاهدارنده مواد الزم براي بدن  .مترجم )
و اگر از جهت خود طرطيرها باشد بايد آنها را آماده كرد و آمادگي آنها به اين است كه در اندازه معتدلي
قوام بيابند زيرا اگر اينها همانند خلطهاي مفيد حل شده باشند مخلوط با آنها باقي ميمانند و طبيعت
نمي تواند آنها را از يكديگر جدا كند  .پس بايد طرطيرها را با هم پيوند داد تا چگونگي قوام آنها
صفحه ١٢٩

با قوام خلطهاي مفيد تفاوت يابد و قابل جدا شدن شوند و اگر غليظ باشند و خلطهاي مفيد هم غليظ
باشند باز ممزوج با آنها باقي ميماند و در علم كيميا ثابت شده كه تصفيه از مواد زائد ممكن نيست مگر
آنكه ماده را حل كنند  .پس بايد اخالط را حل كنند تا قوام آنها از اخالط مفيد تفاوت يافته و كمي از آن
غليظتر باشد  .خداوند اين تأثير را در خاصيت پارهاي از داروها قرار داده و آن را ببندگانش شناسانده است
.
كساني كه داراي خلط ملحي و زيبقي هستند بيش از هر كس ديگر نيازمند بنضج اخالط ميباشند و آنها
كه خلطشان كبريتي است كمتر باين كار نياز دارند و نيز در زمستان و پائيز بيش از بهار و تابستان احتياج
به نضج پيدا ميشود  .كساني كه گرفتار گرفتگيهائي در اندامهاي خود ميباشند و بيماران سينه و ساكنان
شهرهاي خشك احتياجشان بيشتر و فوريتر است  .منضج بايد الاقل در مدت سه روز بكار رود اما در
بيماريهاي مزمن مثل صرع  ،تب دو روز در ميان  ،قولنج  ،درد كليهها  ،مفاصل  ،فلج و بيماريهاي
سودائي بايد مدت زيادتري به انضاج بپردازند .
ت
نشاني نضج  ،در ادرار ديده ميشود و همين كه ادرار داراي قوام معتدل گرديد و تهنشينِ يكدس ِ
سفيدرنگي كه با تكان دادن قاروره به زودي با ادرار مخلوط ميشود در آن پيدا شد كه دوباره بصورت
مخروط تهنشين ميشود و در درجه بعد اگر رنگ تهنشين قرمز و يا زرد باشد ميفهميم كه نضج پيدا شده
و اگر اين عالمات در آغاز بيماري ديده شود احتياجي به انضاج در كار نيست .
ط سبب بيماري همراه با مدفوع دفع شود و بايد در رقت ،
در مدفوع نشاني انضاج اين است كه خل ِ
غلظت و لزجي قوام گرفته باشد و اگر خلط باين
صفحه ١٣٠
صورت دفع شود و پيش از آن چنين نبوده نه تنها دليل بر نضج ماده موجوده در معده و امعاء و قوت
طبيعت است  ،بلكه اغلب نشاني نضج ماده موجود در رگها نيز ميباشد زيرا همين كه طرطيرها نضج
گرفت طبيعت آنها را از خلطهاي مفيد جدا ميكند و دفع آنها برايش آسان ميگردد و آن طرطيرها را اگر

چه در عروق باشد بيرون ميراند كما اينكه اسهال با نيروي طبيعت بدن پيدا ميشود  .اگر اين عالمات از
آغاز بيماري در مدفوع باشد دليل بينيازي طبع بانضاج است  .در بيماريهاي ريوي و سينهاي اگر خلط
نضج گرفته قوام يافته و آسان و بدون بوي بد در آغاز بيماري بيرون بيايد دليل نضج است و اگر در آغاز
چنين نبوده و بعد اين حالت را داشته باشد دليل نضج در آن هنگام ميباشد پس نيازي بانضاج نيست .
آب بيني اگر با نضج معتدل و قواميافتهاي و بدون بوي بد پائين بيايد دليل نضج و در غير اين صورت
نشاني زكام و يا نزله است .
همين كه نضجي در خلط پيدا شد بكار بردن مسهل روا است  .چيزهائي كه سبب انضاج ميشود در
صفراي گرم داروهائي است كه صفرابر و سرد و تر است مثل ماء الشعير  ،شير بز  ،سكنجبين  ،لعاب بزر
اسفرزه ( قطونا )  ،هندوانه و شربتهاي سرد و ترش مثل شربت عناب  ،شربت نيلوفر  ،ماء الشعير با شكر
و آلو و بزرهاي سرد  .داروهاي سرد و تر مثل بنفشه  ،نيلوفر و هزاربندك ( عصيالراعي )  ،تخم كاسني و
ريشه آن  ،ريشه شيرينبيان  ،خارخسك  ،تخم خرفه  ،خيار  ،عناب  ،سپستان  ،تمر هندي  ،زرشك و
امثال آن است
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :بدان كه من مقداري صفراي گوسفند گرفتم و انواع داروها بر آن
ريختم ولي هيچ چيز آن را نبست و غليظ نكرد اما زاج سفيد ( سولفات مضاعف آلومينيم و پتاسيم .
مترجم ) محلول در آب و نيز زاج ( ظاهرا منظور زاج سبز يعني سولفات آهن است  .مترجم ) محلول در
آب آن را منعقد كردند و همانند تراشه پوستي كه با كاردي تراشيده شود  ،شد و از آب جدا ايستاد و با
چيزهاي غليظ مخلوط شد و بهر حال چيزي مثل اين دو براي غليظ كردن صفرا نيافتم و مقدار خوراك
هر يك از آنها يك قيراط ميباشد ) .
و اگر با خلط كمي بلغم هم باشد بابونه  ،خطمي  ،پرسياوشان  ،گاوزبان  ،باديان و امثال آن افزوده
ميشود  ،و نيز آب سرد سبب نضج مواد صفرائي است مگر آنكه بعلت سردي معده و كبد و ضعف آنها و
ورم اندامهاي دروني و ضعف حرارت غريزي براي بيمار زيانآور باشد  .اگر مواد بيماريزا سرد باشد
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انضاجشان با داروهاي لطيف و مليّن و قطعكننده ماده است مثل مرزنجوش  ،پونه  ،نعناع  ،بادرنج  ،پونه
كوهي ( مشكطرامشيع )  ،گل زوفا  ،حاشا  ،سداب  ،درمنه ارمني  ،بومادران  ،اذخر ( كاه مكه ) ،
زرآوند  ،ريشه شيرينبيان  ،گل و ريشه خطمي  ،بابونه  ،اكليلالملك  ،شويد  ،تخم كرفس  ،انيسون (
باديان رومي )  ،باديان  ،انجير  ،مويز دانهگرفته  ،عسل  ،قند  ،گلقند ( گلقند يا جلقند يا گلشكر و يا
جلشكر از داروهاي مركب است كه راه ساختن آن بعدا خواهد آمد  .مترجم ) و امثال آن است كه بايد
داروي مليّن و مرطوبي بآنها افزوده شود تا بر خشكي مزاج نيفزايد .
ماء الشعير و شكر براي سودا منضج خوبي است بخصوص اگر گاوزبان  ،ريشه شيرينبيان  ،رازيانه (
باديان ) و امثال آنها را در آن بريزند  .اگر ماده بيماريزا سوخته باشد  ،بنفشه  ،نيلوفر و عناب بر آن
افزوده ميگردد  .مواد سرد را سكنجبين عسلي  ،سكنجبين عنصلي ( سكنجبيني كه از سركه و عسل
مخلوط با عنصل درست شده باشد ) و مخصوصا ماء الشعير نضج ميدهد  .پخته مخلوطي از ريشه
شيرينبيان  ،باديان  ،كرفس  ،انيسون  ،پرسياوشان  ،انجير  ،مويز
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دانه گرفته  ،گلشكر و آب عسل منضج خوبي است كه رطوبتافزا و نيز گرمكننده است  .همچنين است
مويزي كه با دارچين جوشانده باشند .
منضج گرم مزاج بايد نيمه گرم و منضج سرد مزاج بايد گرم نوشيده شود  .هواي سرد سبب تأخير نضج
ميشود پس بايد هوا و نيز هر داروئي كه بكار برده ميشود معتدل باشد  .حمام و مالش ( ماساژ ) و
استراحت بنضج كمك ميكند .
داروهاي مفردي كه بنا به خاصيتشان منضج ميباشند عبارتند از :
احريض ( كاجيره  -قرطم )  :براي اخالط لزج

اذخر ( كاه مكه )  :براي اخالط لزج
اكليلالملك ( كليلالملك  -اسپرك )  :براي نزلهها
ايرسا ( زنبق آسمانگوني )  :براي نزلهها
بادروج ( ريحان  -اسپرغم )  :براي نزلهها
باقال ( باقال )  :براي نزلهها
برسياوشان ( پرسياوشان )  :براي نزلهها
بندق مع الفلفل ( فندق با فلفل )  :براي نزلهها
توت ( توت )  :براي نضج دادن صفراي رقيق
تين ( انجير )  :براي نضج دادن صفراي رقيق
جدوار ( جدوار )  :براي نضج دادن صفراي رقيق
حسك ( خارخسك )  :براي نضج دادن صفراي رقيق
حُلْبه ( شنبليله )  :براي نضج دادن صفراي رقيق
خبازي ( خطمي خبازي )  :براي نضج دادن صفراي رقيق
خشخاش ( خشخاش )  :براي نضج دادن صفراي رقيق
خطمي ( خطمي )  :براي نضج دادن صفراي رقيق
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دارصيني ( دارچين )  :براي صفراي غليظ
راوند ( ريوند چيني )  :براي صفراي غليظ

زبيب ( مويز )  :براي صفراي غليظ
زبد ( كره  -مسكه )  :براي صفراي غليظ
زعفران ( زعفران )  :براي صفراي غليظ
زفت خشك و تر ( زفت )  :براي صفراي غليظ
زوفا رطب ( زوفا تر )  :براي صفراي غليظ و مركب
( بنا به ضبط مرآتاللغه زوفا تر مادهاي است كه در كنار دنبه بعض گوسفندان پيدا ميشود  .مترجم )
زيبق ( جيوه )  :براي صفراي غليظ و مركب
سليخه ( نوعي دارچين )  :براي صفراي غليظ و مركب
سمن ( روغن )  :براي صفراي غليظ و مركب
سوس ( شيرينبيان )  :براي صفراي غليظ و مركب
سيالن ( شيره خرمائي كه در آفتاب غليظ شده )  :براي صفراي غليظ
الشاي الخطائي ( چاي سبز )  :براي صفراي غليظ
شبت ( شويد )  :براي صفراي غليظ
شمع ( موم )  :براي صفراي غليظ
شونيز ( سياهدانه )  :براي صفراي غليظ
صاصفراس ( ساسفراس )  :براي صفراي غليظ
عناب ( عناب )  :براي صفراي غليظ
عسل منزوع الرغوة ( عسل صافكرده )  :براي اخالط مغز و سينه

عنب ( انگور )  :براي اخالط مغز و سينه
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قار ( قير )  :براي اخالط مغز و سينه جويده ميشود
قرطم ( كاجيره )  :براي اخالط متفرق چسبنده
كاشم ( كاشن  ،نوعي انگدان  ،گلپر )  :براي اخالط نارس چسبنده
كبابه ( كبابه )  :براي صفراي غليظ
آب كتم پخته ( وسمه )  :براي صفراي غليظ
كندر ( كندر )  :براي سوداء و بلغم
الدن ( الدن )  :براي سوداء و بلغم
اصل اللفاح مع ماء العسل ( ريشه مهرگياه با آب عسل )  :براي سوداء و بلغم
مشوقان ( مشوگان )  :براي سوداء و بلغم
اصل الهندبا ( ريشه كاسني )  :براي سوداء و بلغم
و از مركبات بايد مواد ذيل را ياد كرد :
( در مقاله پنجم در باب مركبات راه ساختن اين داروها آمده است  .مترجم ) شربت ليمو  ،طرطر اشوس
براي كساني كه بلغم و سوداء دارند و ماءاالصول سوم براي سودائيها و جوشاندههاي يكصد و سي و نهم
و يكصد و چهلم براي بلغميها و جوشانده يكصد و چهل و يكم براي صفرائيها .
اگر بيماري در يك عضو خاص باشد براي انضاج خلط بايد از داروهاي روغني  ،تنشويهها و ضمادها
استفاده كرد  .مثال براي مواد گرم موجود در سر روغن گل سرخ  ،سركه  ،لعاب تخم اسفرزه  ،روغن

بنفشه  ،تخم كدو  ،آب برگ بيد  ،خيارسبزه  ،كدو و براي سردي روغن بان  ،زنبق  ،سوسن  ،بابونه و
مرزنجوش و همچنين منضج قوي براي انضاجِ بلغم و سوداء تربد معدني محلول ( محلول كالومل ) است
كه سه ساعت پس از غذاي
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شب بايد چهار گندم بخورند و ضمنا از ترشيها و لبنيات و نيز تماس اين دارو با دندان پرهيز كنند با اين
ترتيب كه بايد آن را در يك قطعه نان و يا برنج پخته بگذارند يا همان طور كه خود عمل كردهايم آن را با
آرد برنج حب كنند و ناجويده فرو ببرند و نيز از منضجهاي قوي طرطر زاج است كه بيست نخود از آن را
با آب دارچيني و مويز پخته مخلوط ميكنند و ميخورند و اين دارو براي بلغم و سوداء مفيد است ( .
مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :در زادالمسافرين دو تركيب مفيد براي انضاج سوداء ذكر كرده كه
يكي از آن دو اسطوخودوس  ،بادرنجبويه  ،گاوزبان  ،پرسياوشان  ،باديان كوفته و ريشه شيرينبيانِ
پوستگرفته كوفته از هر كدام دو مثقال در شصت مثقال آب ميجوشانند تا آب نصف شود و آن را صاف
و با قند سفيد  ،شيرين ميكنند و ميخورند  .داروي ديگر كه قويتر از آن است  :تخم خطمي  ،تخم
خطمي خبازي  ،تخم كرفس ( كوفته ) از هر كدام يك مثقال  ،بسفايج ( بسپايك ) كوفته دو مثقال ،
گاوزبان سه مثقال  ،شاهتره يك و نيم مثقال  ،استوخودوس دو مثقال  ،انجير سفيد پنج دانه  ،مويز پاك
كرده هفت مثقال  ،گل سرخ پاك كرده  ،بادرنجبويه و ريشه شيرينبيان پوستگرفته كوفته از هر كدام
يك و نيم مثقال  ،بنفشه يك مثقال  ،گل نيلوفر نيم مثقال  ،عناب و سپستان از هر كدام ده عدد و بنا
بمرسوم آن را ميپزند و با قند شيرين ميكنند و پس از آنكه خوب صاف كردند ميخورند )  .خوردن نيم
درهم ملح طرطر با آب جوجه و يا ساير آبهاي مناسب مفيد ميباشد و نيز حب منضجي كه خود ما تركيب
كردهايم براي بلغم و سودا سودمند ميباشد  ( .در مورد داروهاي مركب مذكور در اين قسمت بباب
مركبات مقاله پنجم مراجعه شود ) .
صفحه ١٣٦

فصل
قيآورها
بكار بردن قيآور درمان كلي مستقلي است كه براي اخالطي كه در دهانه معده بوجود ميآيد و نيز براي
باال كشيدن موادي كه بطرف پائين رفتهاند بكار ميرود اين درمان براي مفاصل  ،نقرس  ،رعشه ،
ماليخوليا  ،مسموميتها  ،سنگيني سر  ،كمنوري چشم و رفع تخمه ( سنگيني معده ) مفيد است و از
ريختن صفرا بمعده جلوگيري و اشتها را زياد ميكند  ،به گوارش سرعت ميبخشد  ،بدن را نيرو ميدهد ،
سستي عضالت را زايل مي سازد و براي سردرد بخاري  ،صرع  ،فلج  ،درد دندان  ،ريزش آب دهن و
تنگي نفس و سرفهاي كه از سردي باشد  ،انتصاب ( نوعي تنگي نفس كه تنفس در حال ايستادن آسانتر
است  .م ل )  ،يرقان و درد كليه و مثانه و قرحههاي آنها  ،استسقاء  ،عرقالنسا ( سياتيك )  ،بدي رنگ ،
قوبا ( خشونت پوست ) و امراضي كه از جمع شدن بعض مواد پيدا ميشود مفيد است و از خونريزيهاي
مغز  ،مقعد  ،كليهها  ،رحم و مثانه جلوگيري و بدن را فربه كرده و گرفتگيهاي اندامهاي دروني را با
حركتي كه ايجاد ميكند ميگشايد و نيز براي جذام  ،داءالفيل ( HANTIASIS
 ) Eو امثال آن مفيد است  .قي نزديكترين راه براي دفع خلطهاي فم معده است و همه ديدهايم كه طبيعت
هر گاه چيزي را براي خود زيانآور ببيند آن را از اين راه بيرون ميراند .
اقدام باين درمان شانزده شرط دارد :
 - ١در مغز بيمار ضعفي نباشد .
 - ٢بيمار چشمدرد نداشته باشد .
 - ٣گلو و سينه بيمار درد و ورم نداشته باشد .
 - ٤گردن بيمار دراز و حنجرهاش متورم نباشد .
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 - ٥سينه بيمار تنگ و كمگوشت نباشد .
 - ٦بيمار فربه و داراي مجاري تنگ نباشد .
 - ٧بيماري از گرمي زياد نباشد .
 - ٨بيمار آبستن نباشد .
 - ٩اجابت مزاج بيمار دشوار نباشد .
 - ١٠بيمار گرسنه و تشنه نباشد .
 - ١١در شدت سرما نباشد .
 - ١٢كمتر از سه روز از فصد بيمار نگذشته باشد .
 - ١٣بيمار از كساني كه به قي عادت ندارند نباشد .
 - ١٤بيمار مبتال بورم گرم معده نباشد .
 - ١٥بهترين اوقات براي قيآوري فصل تابستان و قبل از ظهر است .
 - ١٦صبح ناشتا بجز در نزد رطوبتيها يا كساني كه بايد قيآور قوي بخورند اقدام بقيآوري نبايد كرد چه
قي مواد را بطرف سر ميراند و زيادي آن معده را ناتوان ميكند و مجاري را اگر تنگ باشد و نيز حنجره و
سينه را ميآزارد و جنين را الغر ميكند و گرماي بدن را برميانگيزد و طبيعت را خشك ميكند ،
قيآوري در جوانان آسانتر از ميانساالن است زيرا اخالط جوانان سبكتر از خلطهاي سالخوردگان است و
قيآوري براي آنها و اسهال براي ميانساالن مناسبتر است .
همين كه شرايط گفتهشده را در نظر گرفتيم كيفيت بكار بردن قيآور نيز شروطي دارد :
 - ١قبل از نوشيدن قيآور بايد چيزي كه مزاج را آماده كند و نيز خلط مطلوب را براي دفع حاضر سازد
بخورند .

 - ٢پيش از قي از تقويتكنندههاي معده و فم آن بايد پرهيز كرد و چيزي
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كه نيروي نگاهدارنده معده را برانگيزد نبايد خورده شود .
 - ٣در هنگام قي تكيه بچيزي نبايد بدهند و ايستاده نيز نبايد بود بلكه بايد بيمار نشسته و سرش را تا
روبروي معده يا كمي باالتر پائين بياورد .
 - ٤چشم و همچنين شكم بيمار را بايد با دستمالي ببندند و پس از قي كردن روي او را با آب سرد
بشويند .
 - ٥بيمار پس از قي چيزي نبايد بخورد و بايد لختي بياسايد .
 - ٦قبل از خوردن قيآور كمي بايد ورزش و حركت كنند زيرا حركت  ،گرمكننده و برانگيزنده صفرا
است و پس از قي بيمار بايد رو و دهن خود را با آبي كه ممزوج با سركه است بشويد  ،اگر سوزشي در
معده خود احساس كرد مقداري آب جوجه بنوشد  ،اگر سكسكه باو دست دهد عطسهآور بكار برد  ،اگر
تشنه شد سكنجبين بنوشد و اگر حالت تهوع باقي ماند قدري مصطكي با آب سيب بنوشد  .چيزي كه
صفرا را براي قي آماده ميكند سكنجبين عسلي با آب نيمگرم است چيزي كه بلغم را آماده ميكند
سكنجبين و شويد پخته و نمك و خردل است  .و در سودا سكنجبين عنصلي و نمك هندي  ،بوره (
براكس )  ،نمك همراه با شويد پخته و امثال آن است  .هر گاه كه براي قيآوري بخواهند از امالح جيوه
استفاده كنند البته بايد از خوردن چيزهاي ترش پرهيز كنند و ضمنا بايد گفت كه پيش از آن  ،خوردن
آمادهكنندهها و منضجات الزم است چه اخالط اگر به پرز معده چسبيده باشند و در آن حال قيآوري
بمعده داخل شود در مقابل آن پايداري ميكنند و معده آزرده گرديده و اندامهاي دروني متورم ميشوند .
گاهي قيآورها در وقت گرسنگي و وقتي كه مريض عادت به قي ندارد و نيز هنگامي كه مواد روده ذوب
گرديده و لينت يافته و همچنين در هنگامي كه تقويتكننده براي دهانه معده استعمال شده كار مسهل را
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ميكنند  .اگر بيمار بيش از اندازه قي كند خوردن خوابآور  ،بستن بازوها و پاها  ،ضماد داروي قابض
نيروبخش معطر بر معده و گذاردن دستها و پاها در آب سرد مفيد است  .اگر بيمار خون قي كند عصاره
خرفه و گل ارمني و چيزهاي لينتآور باو بخوران  ،اگر در زير استخوانهاي دنده در پهلو كششي احساس
كرد آب گرم بر آن بريز و روغنهاي نرمكننده بمال و اگر گزشي در معده او باشد آبگوشت چربي باو
بخوران و با روغن بنفشه شكم را چرب كن  .و اگر بيمار تشنج پيدا كند آب عسل ( عسلي كه با پنج
برابرش آب مخلوط و جوشانده شده و حجم آن بنصف رسيده است ) و روغنهاي ترياقي باو ميخورانند .
اگر بيمار بخواب رود بايد در گوش او بدمند اما اگر بيمار پس از نوشيدن قيآور قي نكند بايد او را تنقيه
كنند و بايد آب عسل بنوشد و روغنهاي ترياقي بخورد .
قيآورهاي نيرومند بر چهار قسمند  :تركيبات تربدي  ،تركيبات زاجي ( سولفات و سولفاتهاي مضاعف
آهن )  ،تركيبات انتيموان و خربق و همه اينها جد ًا قوي هستند .
تركيبهاي تربدي عبارتند از  :بيست و چهار گندم تربد معدني محلول ( كالومل ) كه قيآوري براي دفع
اخالط است و با اينهمه مسهل هم هست و براي خوردن آن بايد دارو را در داخل مقداري برنج پخته يا آرد
برنج و يا مغز نان بگذارند و نجويده فرو ببرند بطوري كه به دندانها نرسد و گاه اين دارو در صفرائيها
سبب ورم حلق و دهن ميشود و در آن سوزش و دردي پديد ميآورد زيرا يك خاصيت جيوه برانگيختن
بيماريهاي نهاني حلق و دهان است زيرا روحانيت دارد ( منظور آنست كه زود جذب شده و در اندامهاي
باالي بدن اثر ميگذارد  .مترجم ) و بطرف باال ميگرايد و چون پوسته دهن سست ميباشد آن را ميآزارد
اما آن طور كه پس از اين خواهيم گفت به زودي
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بهبود مييابد  .همچنين تربد معدني تصعيد شده و محلول در روح الكبريت ( به فصل مربوط بداروهاي
مركب مراجعه شود ) هر دو قيآور هستند و تا هشت گندم از آن را ميتوان بكار برد  .و همچنين ساير
اقسام تربد معدني را ميتوان بكار برد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :از قيآورهاي نيرومند انفيهاي است كه از مشهلي بندر هندوستان
ميآورند و هنوز از گلو پائين نرفته سبب قي ميشود و يك يا دو گندم آن كافي است ) .
قيآورهاي زاجي عبارتند از  :جوهر صوري كه بخصوص با آب گرم قيآور خوبي است و تا نيم مثقال آن
را ميتوان خورد و براي خلطهاي مزمن معده و امراض مغزي كه منشأ آنها از معده باشد مفيد است .
زاج الجال با آبهاي مناسب سودمند است و يك سوم تا دو سوم درهم آن را ميتوان خورد و نيز زاج مدبر
داروئي سودبخش است اما تركيبات انتيمون مثل جوهر انتموان و انتيمون معرق و زجاج االنتيمون همه
قيآور ميباشند و تا چهار گندم آنها را ميتوان خورد اما مقدار خوراك انتموان معرق بيست گندم است و
براي صفراي نارنجيرنگ و سبز تند قيآور خوبي است و اگر عمل آن شدت يافت و زياد شد چاي پخته
از آن جلوگيري ميكند و نيز ضماد معده با تقويتكنندهها سودمند ميباشد و اگر بيمار بهبودي نيابد بايد
آبليمو با قند يا آب سرد و يخ بياشامد .
اما قي آورهاي خربقي عبارتند از  :اقسام رب خربق كه از هر نوع از يك سوم تا دو سوم درهم آن را
ميتوان خورد .
( اين داروها در مقاله پنجم باب مركبات ذكر خواهد شد  .مترجم )
از قيآورهاي بيخطر و قوي ايارج جلب است كه بيشتر در درمان رطوبتها و
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آبهائي كه در معده جمع ميشود بكار ميرود  ،همچنين حب السالطين و عصاره ريوند ( غوتاغنبا ) نيز
در قيآوري بيخطرند .

دو درهم ريشه ارغوان پخته و سماهنگ ( قثاء الحمار ) و الغيه و نيز اسپنددانه را با آب شيرين سرد
ميشويند و خشك ميكنند و از خشكشده آن يك اوقيه ميگيرند و ميسايند و چهار اوقيه آن را در آب
گرم ميپزند و با سه اوقيه عسل و دو اوقيه روغن كنجد مخلوط ميكنند و ميآشامند اين دارو معده  ،سينه
و باالي بدن را از بلغم پاكيزه ميكند  ،مواد لزج و زيانآور را ميزدايد و مانند ندارد  .اينها همه
قيآورهاي قوي بودند .
اما قي آورهاي ضعيف عبارتند از  :آب زاج تقطيرشده با ثومون ( ثومون تخم گياهي معروف به زرداب
است  .تحفه حكيم مؤمن ) كه بنا بر آنچه كه در مقاله چهارم خواهد آمد بعنوان قيآور براي صفرا بكار
ميرود اما كمتوان است و ده مثقال آن را بكار ميبرند و نيز اشخاصي كه تاب خوردن مسهلهاي قوي را
ندارند ميتوانند از آن سود بجويند .
همچنين دو داروي قيآور پس از آن ذكر شده ( در مقاله چهارم حرف ميم مقيي آب زاج بعنوان مقيي
الصفراء به شماره  ١٥٢آمده است و پس از آن دو قيآور ديگر به شمارههاي  ١٥٣و  ١٥٤ذكر شده كه
بايد به آن مراجعه شود  .مترجم ) كه براي بلغم  ،صفرا و سودا مفيد ميباشند  ،اما اين هر دو مسهلي
ضعيف ميباشند و ارغوان پخته و ريشه خربوزه از يك تا دو مثقال با سركه  ،كيموس ناباب و بلغم لزج را
از راه قي بيرون ميرانند و نيز مري را پاك ميكنند و ثافسيا ( سداب كوهي ) و ميوه اثل ( شورهگز ) براي
رطوبتهاي گنديده  ،حاشيش ( حسنيوسف  ،بنا بضبط تحفه حكيم مؤمن )  ،حب الكلي ( دانه بسد  ،بنا
بضبط تحفه )
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براي بلغم  ،عصاره حب البان ( جوزبويا  ،فرهنگ معين ) و گل حرف ( ترتيزك ) قيآور ميباشند  .پيه
هندوانه ابوجهل و ريزه مس سوخته و تخم جرجير ( شاهي آبي ) با آب گرم و دانه خيارشنبر ( فلوس ) تا
هفت دانه و ريشه ظيان ( ياسمن بري ) و عصاره عشبه مغربيه ( ياسمن سفيد ) با آب ختمي خبازي و

برگ عشبه با روغن زيتون و عنب الثعلب خام و پياز نرگس براي اخالط مختلف و نيز مغز نارگيل دريائي
(  ) SECHE , COCOSبراي دفع سموم مفيد ميباشند .
از مركبات بايد ايارج جالبا و دهن حب السالطين و حب الدند و حب السالطين الجامع و حب القوفت و
امثال آن را نام برد و بايد دانست كه اگر صفرا در معده غليظ و يا بلغمي باشد آب گرم و اگر رقيق باشد
آب سرد برايش مناسبتر ميباشد .
فصل
مسهل
مسهل براي هر سه نوع خلط و در هنگامي كه اين خلطها زياد و يا فاسد ميگردند و ساير درمانها مفيد
نيفتد بايد بكار رود و تا ناچار نباشند نبايد از اين درمان استفاده كنند  .مسهل كامل آن است كه سه نوع
كار از آن برآيد  :خلط زائد را بيرون براند  ،مزاج را معتدل كند و اندامها را نيرو ببخشد  .خوبي مسهل
باين نيست كه زياد كار كند يا كم بلكه بايد آنچه كه گفتيم از آن ساخته باشد و چه بسا كه يك مسهل
قوي بمقدار كم نيز بيمار را ضعيف كند چه كار مسهل بسته بخاصيت آن است و نه بچگونگي زيرا بايد
خلط خاصي را از اندامي خاص بيرون بكشد  ،ممكن است كه مسهل خلط را از چند اندام بيرون براند يا
حتي مانند پيه هندوانه ابوجهل خلط مغز
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را بيرون بكشد يا مثل سورنجان  ،بندهاي بدن و يا مثل غاريقون سينه را از خلط برهاند  .هر كدام از
انواع مسهل ممكن است با خلطي موافق يا مخالف و يا همانند با آن باشد مثال سقمونيا موافق صفرا ،
غاريقون مخالف آن و صبر همانند و آب پنير ضد آن است  .پارهاي از مسهلها مثل هليلهها خلط را با فشار
بيرون ميرانند يا مانند آب خيار آن را بآرامي بيرون ميفرستند و يا همچون باديان آن را ذوب ميكنند و يا
مثل حلوه ( تاجريزي ) آن را پاره پاره ميكنند همان طور كه سكنجبين ميكند .

بكار بردن مسهلها چهل و هشت شرط دارد :
 - ١نبودن گرفتگي در رودهها .
 - ٢نبودن گرفتگي در مجراها و رگها .
 - ٣بكار بردن منضج .
 - ٤در هنگام زيادي يك خلط مسهل چند جانبهاي بكار نرود .
 - ٥براي بچهها و پيران بجز در هنگام ناچاري نبايد بكار رود و در اين هنگام هم مسهل قوي نبايد بدهند
.
 - ٦كسي كه به پرخوني گرفتار است نبايد مسهل بخورد .
 - ٧اشخاصي كه خسته هستند بايد از مسهل پرهيز كنند .
 - ٨كساني كه دردهاي دروني دارند نبايد مسهل بخورند و ملين براي آنها بس است .
 - ٩ساكنان نقاط گرم در وقت گرما بايد از مسهل بپرهيزند .
 - ١٠درباره آنها كه قلبي ناتوان دارند نبايد مسهل بكار برده شود .
 - ١١كساني كه معده و اندرونه ضعيف دارند و بخصوص آنها كه بورم معده گرفتارند نبايد مسهل
بخورند و اگر ناچار باشند بايد صبر و سكنجبين بخورند .
 - ١٢كسي كه مزاجش خشك است نبايد مسهل بخورد .
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 - ١٣كساني كه گرفتار اعراض زيادي از بيماريها هستند نبايد آن را بكار برند .
 - ١٤آنها كه زياد فربه و يا زياد الغر هستند نبايد مسهل بخورند .

 - ١٥كسي كه زبانش شل است نبايد مسهل بخورد زيرا مواد سر او دائما به معدهاش ميريزد و جلوگيري
از بيرونروي زياد آنها دشوار است .
 - ١٦در گرما و سرماي بسيار زياد نبايد مسهل خورد .
 - ١٧در يك روز دو مرتبه نبايد مسهل بخورند بلكه بايد يك روز در ميان باشد .
 - ١٨در هنگام همهگيري وبا نبايد مسهل قوي بخورند .
 - ١٩در كسي كه مزاجش از دارو نيرومندتر است نبايد بكار گرفته شود .
 - ٢٠كسي كه عادت ندارد نبايد از آن استفاده كند .
 - ٢١كسي كه كمتوان است و تاب آن را ندارد نبايد مسهل بخورد .
 - ٢٢اشخاص قوي از مسهل قوي و اشخاص متوسط از ميانه آن و ناتوانان از مسهل ضعيف بايد سود
بجويند .
 - ٢٣بيمار نبايد آبستن باشد .
 - ٢٤براي بيماري قوي مسهل نيرومند و همچنين براي متوسط از نوع ميانه و براي ضعيفْ كمتوا ِن آن
بايد دستور داده شود .
 - ٢٥بايد همراه آن اعضاء رئيسه بدن تقويت شوند .
 - ٢٦اگر بيك اندازه الزم باشد كه با خوردن مسهل فصد هم بشود بايد اين درمان پيش از خوردن مسهل
باشد اما اگر خون چيره نباشد نخست مسهل ميخورند و پس از آن فصد ميكنند .
 - ٢٧يك روز پيش از بكار گرفتن مسهل اگر الزم باشد بايد بحمام بروند .
 - ٢٨مسهل بايد بين دو غذا خورده شود و غذاي پيش از آن بايد غذائي لطيف باشد مثل ماء الشعير بويژه
اگر بيمار ناتوان بوده و تاب
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گرسنگي را نداشته باشد و مزاجش گرم باشد .
 - ٢٩پيش از خوردن مسهل در مدت چند روز بايد بيمار از خوردن نمكِ زياد بپرهيزد و پس از آن نيز
نبايد نمك بخورد زيرا سبب پيچ خونيست .
 - ٣٠پس از مسهلْ بيمار نبايد چيزي بخورد و بنوشد و يا بخوابد تا اينكه مسهل كار بكند اما خوابيدن
پيش از مسهل مفيد است .
 - ٣١بيمار بايد از خوردن غذاها و داروهاي تند پرهيز كند و آب سرد نبايد بنوشد و آشاميدن كمي آب
گرم مفيد است اما زيادش خوب نيست و از كار مسهل جلوگيري ميكند  ،بهر حال پس از مسهل آب ،
معده و راههاي گوارشي را از باقيمانده اخالط و داروها ميشويد  .اگر از حبهاي مسهلي بخورند پس از
آن بايد آب گرم و يا آبهاي مناسب ديگر بعنوان بدرقه بنوشند  ( .در پزشكي سنتي بدرقه بنوشيدنيهائي
اطالق ميگردد كه پس از مسهل و براي كمك بآن نوشيده ميشود  .مترجم )
 - ٣٢از حركات سخت پس از مسهل بايد خودداري شود بلكه در اول كار بايد از هر حركتي بپرهيزند .
سكونْ دارويِ كمتوان را كمك ميدهد ولي از نيروي داروي پرتوان ميكاهد .
 - ٣٣بيمار بايد خود را از سرما نگاه دارد .
 - ٣٤بيمار بايد از ناراحتيهاي رواني بركنار بماند .
 - ٣٥بيمار بايد پس از مسهل از آميزش خودداري كند .
 - ٣٦بيمار نبايد بسيار الغر و خشكگوشت باشد .
 - ٣٧بيمار نبايد بزخم و دمل جگر گرفتار باشد .

 - ٣٨حتي االمكان نبايد از مسهلهاي سمي استفاده شود و گر نه بايد از داروهائي كه سميت آن را كم
ميكنند سود بجويند و از رفع سميت بايد
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مطمئن باشند .
 - ٣٩در روده مريض نبايد زخم و جراحتي باشد .
 - ٤٠در ايام قاعدگي و خونريزي زهدان  ،زنان نبايد مسهل بخورند و نيز اگر بيمار بخونريزي بواسير
گرفتار باشد خوردن مسهل زيانآور است .
 - ٤١استنجاء با آب سرد درست نيست و بايد آب گرم بكار رود و بعض از پزشكان خودداري از استنجاء
را بيشتر ميپسندند .
 - ٤٢بيمار نبايد بكاري كه دارو را از ياد او ببرد بپردازد .
 - ٤٣بيمار بايد از آنچه كه برايش ناخوشايند است پرهيز كند و بايد بآنچه دوست ميدارد رو بياورد .
 - ٤٤در تابستان بهنگام بامداد و در زمستان بوقت نيمروز و در بهار و پائيز بين اين دو بايد مسهل خورد
.
 - ٤٥در هنگامي كه نابهنجاري در اندامهاي پائيني باشد بيمار بايد اول قيآور بكار ببرد و بعد مسهل
بخورد  ،نه برعكس زيرا در آن وقت بر نابهنجاريها افزوده ميگردد .
 - ٤٦اگر براي درمان فرصت كافي نباشد از حبها و امثال آن كه دير در معده حل ميشود نبايد بكار
ببرند و اگر چاره ديگر نباشد بايد دارو را نخست بكوبند و با آب گرم بياشامند و نبايد از داروهاي
صبردار كه دير بكار ميافتند استفاده كنند  ،اما اگر فرصت كافي باشد يا مثل بيماريهاي مغزي الزم باشد
كه مسهل كمكم كار بكند  ،خوردن حبها و داروهاي صبردار اشكالي ندارد .

 - ٤٧در بيماريهاي بحراني كه نيروي طبيعت بيمار اخالط را بيرون رانده مثل شرا ( جوشهاي كوچك
ناگهاني سرخرنگ  .مرآتاللغه )  ،بادسرخ ( ماشري ) ،
صفحه ١٤٧
قوس ( بناتالليل ) و دانهها تا از انضاج مطمئن نشوند نبايد مسهل دستور داده شود و بايد نخست طبيعت
را تقويت كنند و سپس مسهل بخورند .
 - ٤٨در بيماريهاي سمي مثل كوفت ( سيفليس )  ،طاعون  ،آتشك  ،حب االفرنجي ( نوعي سيفليس )
كه طبيعت بنيروي خود مي خواهد آن را بيرون براند نبايد مسهل بدهند زيرا ماده را بدرون ميكشاند و گاه
سبب مرگ بيمار ميگردد بلكه بايد نخست كوشش كنند تا بيماري بيرون بريزد و از نيروي آن كاسته
شود  .براي اين كار بايد از ترياقها و از دواهاي ماليدني سود بجويند و پس از آن ميتوان دستور مسهل داد
.
اينها شروط چهل و هشتگانهاي بود كه عالوه بر شرايط كلي كه براي استفراغها گفتيم بايد مورد توجه
باشد .
اگر مسهل نيرومند بود و سردرد يا تبي پس از آن پيدا شد درمانش نوشيدن ماء الشعير است و اگر نشانيهاي
هيجان خون ديده شد بايد فصد كنند اگر قي بيايد بايد فم ( دهانه ) معده تقويت شود و اگر خراشي در
رودههاي بيمار دست دهد بايد گِل ارمني و صمغ عربي با آب انار و لعابهاي مفيد بخورد يا آب برنج ،
گلنار  ،مُورْد  ،گل سرخ و سفيداب قلع باو تنقيه ( حقنه ) كنند  .اگر پيچش پيدا شد بايد موضع را با آب
گرم كمپرس كنند  ،اگر سكسكه روي داد بايد عطسهآور بكار ببرند و اگر لرزهاي پيدا شد بايد يك
روغن سرد ب مالند ( ظاهرا بر روي شكم ) و آبِ گوشت چرب و ماء الشعير و شكر به بيمار بخورانند .
اگر دردي در كبد رخ دهد بايد آب گرم ببيمار بنوشانند بايد دانست كه ماء الشعير براي رفع بسياري از
ناراحتيهائي كه از مسهلها پيدا ميشود سودمند است و اگر خونريزي به بيمار دست دهد بايد با خوردن
جدوار و پازهر از يك تا دو دانق از آن جلوگيري كنند و همچنين دوغ گاو ،
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برنج پخته چرب  ،آب جوجه  ،آب به و آب سيب باو بخورانند و دست و پايش را ببندند و ترياق فاروق و
ترياك باو بدهند  .ضمادهاي نيروبخش معده و نوشيدن داروهاي تقويتكننده نيز سودمند است .
اگر بعلت كمي نيروي مسهل يا درست نبودن تركيبش يا تنگي مجاري بدن يا بعلل روحي يا بدني مانند
حركتهاي سنگين و يبوست رودهها يا مشغول بودن بكار يا همنشيني با دوستان يا سرگرمي يا حمام
گرفتن و يا خوابيدن و غير اينها مسهل كارگر نباشد بايد طبيعت را بوسيله تنقيه  ،فتيله و مانند آن بكار
واداشت و اگر دارو بصورت حب بوده بايد آب عسل يا آب نمك بنوشند يا قيآور بخورند يا پس از مسهل
نيم درهم مصطكي با تقويتكنندههاي فم معده بخورند .
گاه مسهل در عمل بعلت چيرگي خواب و يا در نزد كساني كه عادت به قي دارند و يا عادتي باسهال
ندارند و در هنگامي كه رودهها گرفتگي داشته باشد و يا دارو در نزديكي فم معده چسبيده و معده نيروي
پذيرفتن آن را نداشته باشد و بيمار معموال گرفتار تخمه بوده و يا از مزه دارو بدش بيايد  ،كار خود را
نميكند و بجاي اسهال قي ميآورد  .در اين گونه وقتها اگر علت گرفتگي روده از خشكي تفاله مدفوع
باشد بايد تنقيه كنند و اگر داروي مسهل در فم معده مانده باشد بايد دو مثقال مصطكي با گالب بخورند
 .براي كسي كه از فرو دادن مسهل ميترسد بهتر اين است كه دو يا سه روز قبل از آن قيآور بخورد تا فم
معده پاك شود سپس در ر وز سوم دو مثقال از اين دارو با يك فنجان گالب سرد پيش از صبحانه و نيز در
وقت خواب بخورد نعناع خشك  ،پونه خشك  ،پوست بيروني پسته  ،عود قماري  ،هل پوستگرفته ،
قرنفل  ،جوزبويا  ،سماق بيدانه  ،از هر كدام يك جزء  ،بِهِ ترش رندهكرده
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و سيب ترش رندهكرده هر كدام سه جزء كه همه را با هم ميكوبند و مخلوط ميكنند و همچنين بايد
همراه با غذا به و انار و نعناع بخورد و بيمار ميتواند اين دارو را روي مسهل بخورد يا بياشامد و اگر براي
بيمار بدآيند باشد با جويدن برگ عناب و ترخون زبان و دهن را كمحس كند و يا عاقرقرحاي پخته را

مضمضه كند و يا يخ بجود تا دهانش كم حس بشود و پس از آن دهن را بايد بشويد و حركت نكند و
نعناع بجود و بدنش را گرم بگيرد .
حركتِ كمْ كار مسهل را آسان ميكند  .اگر مسهل از داروهاي سمي بوده و عمل نكرد بايد بيمار قيآور
بخورد و اگر قي نكرد و هيچ تدبيري سودمند نيفتاد و پيشآمدهائي روي داد بايد فصد كنند اما اگر مسهل
بيش از اندازه كار كرد و بر حال بيمار بترسند بايد دست و پايش را ببندند و براي اين كار از زير بغل و
كشاله ران آغاز كنند و او را بحمام گرم ببرند يا وسيله ديگر برانگيزند تا خوب عرق كند و باو كمي نان
خشك و آب انار شيرين بدهند و اگر انتيموان خورده باشد آب يخ و يا آب ليمو با يخ بنوشد  .و اگر
بيرون روي زياد باشد آردها و تخم ترتيزك ( حب الرشاد ) برشته در روغن براي غير حرارتيها سودمند
است  .براي حرارتيها سفوف ( پودر ) پوست خشخاش برشته مفيد ميباشد  .اگر باز مسهل از كار
نايستاد با پر مرغ و امثال آن بيمار را به قي واميدارند و باو برشعثا ميخورانند از چيزهائي كه از بيرونروي
جلوگيري ميكنند سفوف الطين  ،سفوف الطباشير  ،ربهاي قابض  ،نان خشك و دوغ يا آبي كه آهن
گداخته در آن فرو برده باشند يا آب ديگري مانند آن و نيز دوغ گاو سردشده با برنج پخته سودبخش است
 .اگر مسهل از تركيبات جيوه و انتيموان بوده چاي سبز سودمند است  .گاهي اندازه خلط زياد نيست اما
كيفيتش زيانبار است مانند پايان تبها كه چنين است و در اين هنگام
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نيازي باستعمال مسهل نيست زيرا كاربرد آن كم كردن مقدار خلط است  .اگر چه كم كردن هم گاه
ط كم  ،كمتر از بالي خلط زياد است و در چنين مواقعي واجب ميآيد
الزم است زيرا بالي گنديدگي خل ِ
كه چگونگي آن را تبديل كنند و بآن اعتدال ببخشند  .اگر خلط خودبخود بتحليل برود و كم بشود البته
به مسهل نيرومند نيازي نيست بلكه بايد با انضاج آغاز بدرمان كنند و سپس داروي مناسب ضعيفي به
بيمار بخورانند پس بدان كه مسهل هر گاه زياد كار بكند و عالمت اين حالت پيدايش قلَق و اضطراب و
بيرون شدن خلطي غير از آنچه كه منظور بوده ميباشد و بايد كار مسهل البته قطع شود اما تا وقتي كه

خلط مورد نظر بيرون رانده ميشود نبايد ترسيد و نبايد بيرونروي را قطع كرد مگر آنكه از زيادي ضعف
مريض بترسند و نشانه پاك شدن بدن از خلط  ،چرتزدن و گرسنگي و تشنگي و احساس سبكي در بدن
است و اگر باز مسهل بكار خود ادامه داد بايد با تعريق بيمار در حمام  ،خوابانيدن او و محكم بستن
بازوي او از كار زياد آن جلوگيري كنند و اگر از كار نايستاد بايد معده را با داروهاي تقويتكننده ضماد
كنند و چيزهائي مثل سيب  ،به  ،صمغ عربي  ،پوست خشخاش  ،گل ارمني  ،رُب مُورد  ،بزر قطوناي
برشته  ،سفوف دانه انار و سفوف اكسير المعده باو بدهند  .اگر باز كار مسهل ادامه يافت ترياق فاروق و
يا جدوار و يا پازهر معدني يا سه درهم تخم ترتيزك ( حب الرشاد ) برشته كه آن را با درونج پخته باشند
پس از آنكه منعقد شد به بيمار ميخورانند گاهي داروهاي مخدّر نيز مفيد است و اگر كار مسهل پايان
يافت بعد از پاك شدن بدن بايد جوشانده نبات يا تخم ريحان با آب گرم به بيمار بخورانند  .بدان كه
مسهل همان طور كه گفتيم تا پاك شدن كامل بدن بايد تكرار شود و عالمت آن پاك شدن زبان است و
بازگشتن اشتها و برطرف شدن
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عوارض چه باقي بودن اثر  ،دليل بر باقي بودن مؤثر و از بين رفتنش نشاني زايل شدن مؤثر است و بدان كه
اگر به بيماري مسهل براي صفرا دستور دادي بايد او را وادار كني كه آب سرد با قند و آب بزر قطونا (
اسفرزه ) بخورد و يا اناري را بمكد و يا سيب ترش بخورد و غذاي او بايد آش جوجه با آب غوره يا اترج
( ترنج ) و يا انار ملس باشد تا باقيمانده صفرا تعديل شود و بايد از چيزهاي گرم  ،تند  ،شيرين  ،شور و
خشك و نيز حركتهاي سخت  ،اندوه و غضب بپرهيزد  .از چيزهائي كه صفرا را تعديل ميبخشد و آن را
فرو مينشاند آب اترج يا ليمو  ،سيب ترش  ،آب غوره  ،سركه  ،ترشك  ،رُبِ ميوههاي ترش  ،رب
ش پوستگرفته  ،پوست و ريشه و برگ كاسني
ريواس  ،هندوانه  ،تخم خيار و كدو  ،زردآلو  ،شفتالو  ،ما ِ
 ،بزر خرفه ( رجله ) و هر چيز ترش و تر است .

اگر استعمال مسهل براي بلغم بوده غذاي بيمار پس از آن حلوائي است كه زيره و دارچيني و فلفل و مانند
ب گرمِ نمكدار خود
آنها در آن ريخته باشد و پيش از غذا بيمار بايد ورزش كند و پس از پاكسازي بدن با آ ِ
را بشويد و بايد از هر چيز سرد تري بپرهيزد و چيزي كه مزاج بلغميها را دگرگون ميكند و چه بسا كه از
پاكسازي بينياز ميكند سياهدانه است  ،بخصوص اگر برشته آن همراه با عسل باشد و نيز سفوف نانخواه
و اِگِر ( وج ) كه با نبات  ،فلفل  ،آويشن  ،عنبر و جدوار پودر شود و نيز پازهر حيواني ( پازهر حيواني
مادهايست كه در كيسه صفراي بز كوهي پيدا ميشود  .مترجم )  ،سير  ،معجون الفالسفه  ،جوارشن
جالينوس  ،جوارشن افضلي و غير آنها در اين باره بآزمايش رسيدهاند .
براي تعديل سودا بايد از چزهائي كه گرم و تر است مثل نيروبخشهاي قلبي و مغزي  ،هر يك از روغنها و
چيزهاي چرب و شيرين  ،مغز و گوشت
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گوسفند نر و ماده  ،زرده تخممرغ نيمبند  ،شير با قند  ،شيرينيهاي قنددار  ،فالوده و امثال آن و هر ميوه
شيرين مانند خربوزه  ،انگور  ،انجير  ،زيتون و مويز و رطب و از سبزيها نعناع و بادرنجبويه خورده شود ،
داروهاي مسهلي زياد است و اينك ميخواهيم بعض مركبات و مفردات را براي آساني دسترسي بآن نام
ببريم  ،مفردات عبارتند از :
ابقر ( شوره )  :براي دفع بلغم
اجاص ( آلو )  :و اگر نيم رطل آن در دو رطل آب جوشانده شود تا نصف شود و با شكر مخلوط كنند
خوردنش آسانتر است  :براي صفراي رقيق
اسطوخودوس بخصوص با سكنجبين و نمك هندي  :براي صفراي غليظ و سودا
اسقيل ( پياز دشتي ) بخصوص اگر با شش برابرش نمك مخلوط شود و با كمي روغن مالش دهند و يك
و نيم مثقال آن را بخورند  :براي صفراي غليظ

آس ( آب برگ مُورْد با روغن كنجد )  :براي بلغم
اسارون ( سنبل بري با آب عسل )  :براي بلغم
اشق ( اشترك )  :براي بلغم قوي و زرداب
اشنان ( چوبك )  :براي بلغم و زردآب
افتيمون ( افتيمون )  :براي بلغم و سوداء
افربيون ( فرفيون )  :براي اخالط صفرائي معده
افسنتين ( خاراگوش )  :براي اخالط صفرائي معده
املج ( آمله )  :براي بلغم و سوداء
انتيمون ( انتيموان )  :براي صفراء
انجره ( گزنه )  :براي زرداب و بلغم
انزروت ( كنجده )  :براي بلغم قوي است
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اصفر ( هليله زرد )  :براي صفرا و بلغم رقيق
اسود ( هليله سياه )  :براي سوداء و صاف كردن خون و روح و نيز هليله كابلي براي هر سه خلط
ايرسا ( سوسن آسمانيگون )  :براي صفرا و بلغم غليظ و سوداء
برسياوشان ( پرسياوشان )  :براي بلغم و سوداء معده و امعاء
برنج كابلي ( برنك كابلي )  :براي بلغم و سوداي لزج مفاصل
لعاب بزر قطونا ( لعاب دانه اسفرزه ) با ترنجبين و بسفايج  :براي بلغم و سودا

بليلج ( بليله )  :براي سوداء و صفراء
بنفسج ( بنفشه معطر )  :براي صفراء
بطيخ الهندي ( هندوانه هندي ) با شيرخشت  :براي صفراء
بوزيدان ( ثعلب )  :براي صفراء و بلغم
بورق ( براكس  -تنكاربوره ) بخصوص با بنفشه و صمغ  :براي صفراء و بلغم
تانبول ( شاهحسيني )  :براي بلغم
تربد ( ظاهرا منظور كالومل است كه مسهلي قوي و سم است )  :براي بلغم رقيق
تربد مع الزنجبيل ( تربد همراه با زنجييل )  :براي بلغم غليظ و لزج در عمق بدن
ترنجبين ( مانگياه  -ترنجبين  -خارشتر )  :براي صفراء و در تبهاي حاد بايد از آن پرهيز كرد  ،و در آبله
و حصبه و خوندماغ نيز بايد پرهيز كرد مگر همراه با تمر هندي
التمر الهندي ( تمر هندي )  :براي صفراء و اخالط محترقه
توبال النحاس المغسول ( ريزههاي مس سوخته كه زير چكش جدا ميشود ) و بايد شسته شود بخصوص
با سقز  ،صمغ يا آرد  :براي بلغم و زرداب و استسقاء
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تين يابس ( انجير خشك ) با مغز بنه و بوره ارمني  :براي بلغم غليظ
ثومون ( تخم گياهي بنام زرداب )  :براي بلغم غليظ
جاوشير ( گاوشير  -سَكْبينه )  :براي جذب بلغم از مفاصل

جالبا ( جلب ) يك درهم آن را با پنج درهم گُلشكر مينوشند و پس از آن بايد آب باديان يا انيسون
بنوشند و يا بايد با طرطر خورده شود  :براي همه اخالط
حاشا ( پونه كوهي )  :براي بلغم  ،و گُلش براي سودا
حب البان ( پسته غاليه ) و حب النيل ( دانه درخت پسته وحشي  -قرطم هندي )  :براي بلغم
حب النيل ( بخصوص با تربد يا سقمونيا )  :براي صفراي غليظ
حب النيل ( همراه با هليله )  :براي سودا
حُرْف بابلي } زهره { ( گل خردل سفيد )  :مسهل است
حرمل ( اسپنددانه )  :براي بلغم و سوداء
حنظل ( هندوانه ابوجهل )  :براي بلغم و سوداء
خربق ابيض ( خربق سفيد )  :براي بلغم و صفرا و خلط لزج
خربق اسود ( خربق سياه )  :براي هر سه خلط
ماء الخيار ( آب خيارسبز با شكر )  :خروج اخالط سوخته را آسان ميكند
خيارشنبر مع التمر ( فلوس با خرما )  :براي صفراء
خيارشنبر مع التربد ( فلوس با تربد )  :براي بلغم
خيارشنبر مع بسفايج ( فلوس با بسفايج ) بسپايك  :براي سوداء
خيارشنبر مع عناب ( فلوس با عناب )  :حرارت خون را فرو مينشاند
دند ( بيدانجير ختائي )  :براي بلغم و سوداء
راوند ( ريوند چيني )  :براي اخالط غليظ و چسبيده

صفحه ١٥٥
رُمّان مع شحمه مع السكر ( آب انار همراه با پيه انار و شكر يا شيرخشت )  :براي زرداب و استسقاء
راسُخت ( روي يا مس سوخته ) مخصوصا همراه با موم و دهن الحل ( منظور مؤلف (اع) روشن نيست و
ظاهرا روغن كنجد است )  :براي زرداب و استسقاء
زرنباد ( جدوار )  :براي سوداء
زراوند مع ماء العسل ( زرآوند با آب عسل )  :براي بلغم غليظ و صفرا  ،قوي است
زوفا ( گل زوفا )  :براي بلغم
زوفا ( گل زوفا همراه با سكنجبين )  :براي بلغم غليظ
زوفا ( گل زوفا همراه با ايرسا )  :براي بلغم غليظ قويتر است
زيت مع ماء الحار ( روغن زيتون همراه با آب گرم و ماء الشعير )  :براي بلغم
ماء السلق ( آب چغندر )  :براي اخالط امعاء
سقمونيا ( سقمونيا )  :براي صفراء و خلطهاي لزج و تقويت نيروي مسهلها
سكبينج ( سكبينه )  :براي زرداب و بلغم غليظ
سنا ( سنا )  :براي هر سه نوع خلط و خلط سوخته رگها
سورنجان ( سورنجان )  :براي بلغم و اخالط مفاصل
سوس ( شيرينبيان )  :براي رطوبتها و دفع ضرر مسهل
زهر الشيح ( گُل دُرمنه )  :براي بلغم و خلط لزج
شيرخشت ( شيرخشت ) همراه با ماء الشعير  :مسهل خوبي است براي صفرا و بلغم سوخته و مركب

صبر ( صبر زرد )  :براي هر سه نوع خلط كه آماده شده
زهر الصعتر ( گل آويشن همراه با نمك و سركه )  :براي بلغم و سوداء
عاقرقرحا ( عاقرقرحا )  :براي بلغم
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عسل ( عسل )  :براي اخالط نارس
عنب الثعلب ( تاجريزي سياه  -روپاس )  :براي صفراء
عشبه ( عشبه )  :براي بلغم و سوداء
عناب ( آب عناب خيسانده )  :براي اخالط رقيق
غوتاغنباء ( عصاره ريوند چيني )  :براي زرداب و بلغم و هر سه نوع خلط از جالبا بهتر است
غاريقون ( قارچ چمن )  :براي هر سه نوع خلط
فوتنج ( پونه )  :براي سوداء
قثاء الحمار ( خيار خر  -سماهنگ )  :براي بلغم و سوداي نارس
ماء القرع ( آب كدو كه در داخل خمير پخته باشد )  :براي صفراء
قنطوريون ( لوفا  -گل گندم كوفته )  :براي هر سه نوع خلط و زرداب
لسانالثور ( گاوزبان )  :براي صفراء و سوداء
لب حب القرطم ( مغز دانه قرطم  -بنه ) و لبني ( نوعي صمغ )  :براي بلغم
لبالب ( عشقه  -پيچك  -نيلوفر باغي  .ف م )  :براي صفراء و بلغم
ماء الجبن ( آب پنير )  :براي سوداي سوخته

ماهي زهرج ( زهره ماهي  -مرگ ماهي )  :براي بلغم غليظ
ماذريون ( مازريون )  :براي بلغم و سودا و كرم و زرداب و استسقاء
مر مكي ( مر مكي )  :براي زرداب
مقل ( مقل )  :براي سوداء و بلغم
ملح ( نمك )  :براي بلغم و سودا و زرداب لزج
ملح االنجليزي ( نمك انگليسي  -سولفات دومنيزي )  :براي بلغم و سوداء و زرداب
مشوقان  :براي بلغم و اخالط مايع و خطري هم ندارد
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دواء ملوكي  :براي بلغم و اخالط مايع خطري هم ندارد
محلول النحاس ( محلول مس )  :براي زرداب
وَرد ( گل سرخ )  :براي اخالطي كه ضد هم هستند
داروهاي تركيبي پارهاي براي بيرون راندن همه اخالط مفيدند و بعضي براي يك يا دو خلط كه از دسته
اول مي توان اين داروها را نام برد  ( :تركيب داروهاي مركبي كه در اين بخش از آن ياد شده در مقاله
پنجم در فصل مركبات مفصال توضيح داده شده و بهر حال چون اسامي اسم خاص است اگر چه بنوعي
قابل ترجمه بود ولي تقريبا بهمان نحو كه در متن آمده نقل شد  .مترجم ) اكسير جامع  ،انتيموان زجاجي
براي خلطهاي غليظ و انتيموان معرِّق  ،ايارج جالبا  ،ايارج الصحة  ،ايارج المحمودة  ،انواع تربد معدني ،
( در مرآتاللغه تأليف مرحوم آقاي محمدطاهر خان آمده كه تربد معدني در كتاب دقايق بمعني جيوه
است و در خود كتاب دقايق در بعض جاها ظاهرا به همين معني آمده و در جائي ميفرمايد كه منظور از
آن كلمل ( كالومل يا كلرور جيوه ) است و در پزشكينامه آن را يكي ديگر از امالح جيوه معرفي كرده و

ظاهر از عبارت يادشده در باال اين است كه مؤلف اعلي اهلل مقامه چند نوع نمك ( از امالح جيوه ) را بنام
تربد معدني ميشناخته است  .مترجم ) حب اصطمحيقون  ،حب االنتيموان زجاجي  ،حب االيارج نوزدهم
 ،حب ديافريطقون  ،حب الربوب  ،حب السالطين جامع  ،حب عرق النساء  ،حب الغاريقون الكبير ،
حب الشبيار هفتاد و سوم  ،حب السلطان  ،حب الدند  ،حب دهن السالطين  ،حقنه شماره صد و نوزده ،
دهن الحداة ( بصورت ضماد )  ،سفوف جالبا  ،شراب السناء  ،شراب مسهل جامع  ،شراب الورد المكرر
 ،ضماد دوم  ،ضماد مسهل  ،ضماد چهل و يك و چهل و دو و چهل و سه  ،طالء الملين  ،معجون جالبا ،
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نقوع دهم  ،نقوع سنا و نقوع مربع .
داروهائي كه صفرا را بيرون ميرانند زيادند و از آن جمله است  :گلشكر  ،حب االهليلج  ،حب البنفسج ،
حب بيست و ششم  ،حب الحنظل چهل و پنجم  ،حب الربوب  ،حب السقمونيا  ،حب الصفراء  ،حب
ال نارمشك  ،حقنه يكصد و پانزده  ،رب السقمونيا ( هر دو نوع آن )  ،سفوف الصفراء  ،شراب البنفسج ،
شراب الترنجبين  ،مسهل هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم و هفتاد و پنجم  ،مطبوخ هشتاد و هفتم و هشتاد
و هشتم  ،معجون خيارشنبر  ،معجون سقمونيا  ،معجون ملوكي  ،نقوع هشتم و نهم  ،نقوع بارد  ،حب
انتيموني كه خود ما آن را اختراع كردهايم و طرز ساختن آن چنين است كه  :انتمون معرق ده گندم  ،صبر
سقوطري نيم مثقال  ،رب هليله زرد نيم مثقال و اين اندازهها براي يك خوراك است و آن را مانند نخود
حب ميكنند مسهل بسيار خوب براي صفراء آن است كه صد درهم گالب را ميگيرند و بيست درهم
بنفشه را در آن ميريزند و صبح روز بعد ميجوشانند و صاف ميكنند و ده درهم قند سائيده را در آن
ميريزند و ميخورند .
مسهلهاي بيرونكننده بلغم نيز زيادند كه از آنها ميتوان از اين داروها نام برد  :شوره صاف كرده ( اشوس
المنقي )  ،ايارج اشق  ،گلشكر  ،حب برء الساعة  ،حب بنفشه  ،حب البلغم  ، ٢٦حب البورق  ،حب
التربد ( انواع آن )  ،حب الجالبا  ،حب الحنظل  ،حب  ، ٤٥حب الزاج مسهل  ،حب سقمونيا  ،حب

الشبيار  ٧٠و  ٧١و  ، ٧٢حب الصابون  ،حب الغاريقون  ،حب القوقايا ( دو نوع )  ،حقنه  ، ١١٨خل
العنصل  ،دواء التربد  ،دهن الخروع ( روغن كرچك )  ،دهن العلك ( روغن سقز )  ،رب السقمونيا ،
روح الزاج ( هر دو نوع آن )  ،سفوف دهم  ،سفوف البلغم  ،سفوف التربد ( انواع آن )  ،سفوف الجالبا ،
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شراب الورد ( انواعش )  ،شياف چهل و هفتم و پنجاهم  ،صابون  ،پوتاس  ،اشوس زاجي  ،مسهل السهل
( هر دو نوعش )  ،مطبوخ التربد  ،معجون خيارشنبر  ،معجون ملوكي  ،ملح القلي ( كليا كه حاوي
كربنات دوسود است ) و نقوع هشتم .
داروهائي مركبي كه سوداء را بيرون ميرانند نيز زيادند و از آن جمله است  :ايارج اشق  ،حب االهليلج ،
حب االيارج بيست و دوم  ،حب الجدوار  ،حب الربوب  ،حب الزاج مسهل  ،حب الزيبق  ،حب سم الفار
 ،حب السوداء  ،حب القوفت  ،حقنه يكصد و شانزدهم  ،خل العنصل ( سركه عنصلدار )  ،دهن
السليماني  ،ربالخربق  ،زاج الحديد و النحاس  ،زاج المُدَبَّر  ،زاج معدني شنگرف  ،سفوف سوّم ،
سفوف حب النيل  ،سكنجبين انتيموني  ،شراب اول و دوم و سوم  ،شراب اسطوخودوس  ،شراب
ديافريطقون  ،ماء االهليلجين  ،مسهل اللين ( بخصوص اگر بيست نخود زاج طرطر در آن بريزند ) اين
دارو را خودم ساختهام و خوب از كار درآمده  ،مطبوخ هشتاد و پنجم  ،هشتاد و ششم  ،مطبوخ بسفايج و
معجون النجاح .
اما مسهلهائي كه بيش از يك خلط را بخارج ميرانند در محلش ذكر شده و بايد بآن رجوع كرد و در
اينجا براي اختصار از آوردن نام آنها خودداري ميكنيم  .اين مسهلها اگر چه يك يا چند خلط را بيرون
ميرانند اما هر كدام آنها مخصوص بيكي از اندامها و يا يك مرض است و در هر مورد بايد عقل خود را
بكار اندازي و براي هر مرضي مسهل مخصوص آن را بكار ببري و نيز بدان كه مسهلها بر سه نوعند پرتوان
و ميانه و كم توان  .در بيماريهاي قوي بايد مسهل پرتوان بكار ببرند  ،در ميانه ميانه آن را و در كمتوان

ضعيف آن را و نيز ميتواني كه بر حسب تركيب خلطها و بيماريها اين مسهلها را با يكديگر تركيب كني
.
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بطور نوعي براي بيماريهاي رطوبي حافظ الصحة  ،دهن الفلفل  ،دهن القرنفل  ،دهن الكبريت  ،سفوف
چوبچيني  ،شراب الرضا عليه السالم  ،مادة الحيوة  ،نفت سفيد  ،معجون نود و نه  ،معجون چوبچيني ،
ملح اللؤلؤ و مانند آن سودمند است .
براي امراض سوداوي حب سم الفار  ،حب پادزهر  ،دهن القرنفل  ،دهن الفلفل  ،ذهب المحلول  ،سفوف
چوبچيني  ،شراب العشبة  ،شراب الليمون  ،قهوه چوبچيني  ،قهوه نافعه  ،كبد الكبريت  ،لبن الكبريت
 ،ماء المعدن ( هر دو نوع آن ) براي شستشو  ،مفرح اعظم  ،مفرح حار انطاكي و مانند آن مفيد است .
براي امراض صفرائي نوعا الذهب المحلول و شراب الليمون صفرا را در هم ميكوبد و شكفتج الرصاص
آتش آن را فرو مينشاند و هر نوشيدني ترشي مثل آب غوره و نارنج  ،تمر هندي  ،آلو و مانند آن و نيز همه
ميوههاي ترش و سرد و مرطوب همان طور كه گفتيم و شرح داديم براي درمان صفرا سودبخش است .
( مؤلف (اع) در چند حاشيه مطالبي را درباره مسهلها تذكر داده و يا از كتب ديگر نقل فرموده كه ذيال
بنظر ميرسد :
 - ١براي مزاجهاي خشك نبايد از حبها و سفوفات و جوارشنات بعنوان مسهل استفاده شود زيرا بعلت
نبودن رطوبت فراوان نميتوانند در مزاج عمل كنند و مزاج نميتواند در آنها اثر بگذارد و آنها را حل و
تعفين كند و چون تا طبيعت در دارو كار نكند دارو كار نخواهد كرد و اين گونه داروها كمكم حل
ميشوند  ،نيروي خود را بتدريج از دست ميدهند و آنچه هم كه حل ميشود نيرويش براي كار كافي
نيست و در نتيجه طبيعت بر آنها چيره ميشود و كارشان را بهدر ميدهد و آن اندازه هم كه ميتواند مؤثر
باشد بيك باره حل نميشود  .بنا بر اين در اين گونه مزاجها داروهاي خشك كارگر نيست اما جوشاندهها
و داروهاي پخته و نقوعات ( خيساندهها ) براي آنها سودمندتر
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است و بارها آزمودهايم كه مثال حب السالطين اگر چه باندازه زياد تجويز شود در اين مزاجها كارگر
نيست اما نقوع مربع اگر چه بسيار ضعيفتر است برايشان سودبخش است  ،انتهي .
 - ٢بدان كه معتادين بترياك و امثال آن از چيزهائي كه خلطهاي بدن را غليظ ميكند اخالطشان از تعفن
و استحاله و فساد البته دورتر است اما اگر بيمار بشوند خلطها ديرتر نضج مييابند و در برابر مسهلها
پايداري بيشتري نشان مي دهند بنا بر اين پاكسازي مزاجشان دشوارتر است و اگر از ترياك پرهيز داده
شوند از اين جهت زيان بيشتري ميبينند زيرا معتادين بترياك و مانند آن روحا عاشق آن ميباشند و آزمندي
آنان بخوبي هويدا است و اگر ترياك براي آنها تجويز شود خلطها غليظتر ميشود و دير نضج ميگيرند .
بنا بر اين اگر بشود بجاي ترياك چيز ديگر بكار ببرند كه خلط را غليظ نكند چه بهتر و اگر فرصت در
درمان كم باشد بايد ترياك را كم و با جانشينهائي همراه كنند و از رقيقكنندهها و لينتآورها استفاده
كنند تا اينكه بيمار درمانپذير شود و اال كار دشوار است  .اما لطيفكنندهها را بعدا خواهيم گفت از قبيل
كبابه  ،فلفل  ،كندر  ،دارچين ختائي و امثال آن اگر اخالط سرد باشد تغيير وضع ترياك بيمار زيان
بيشتري دارد اما در صفرا اشكالي ندارد كه باستعمال آن ادامه دهند و اگر اخالط خيلي غليظ باشد بايد
بنفشه معطر و ماء الشعير و امثال آن بخورند و براي رقيق كردن خو ْن عناب  ،آويشن و ساير داروهائي كه
خواهيم گفت مفيد است .
 - ٣در زادالمسافرين آمده است كه از مسهالت صفراء هليله زرد است و خوراك آن بتنهائي از دو تا پنج
مثقال و در داروهاي پخته از هفت تا ده مثقال است بنفشه از دو الي پنج مثقال  ،افسنتين از يك تا دو درهم
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و در داروهاي پخته تا چهار درهم و ترنجبين از هفت تا بيست مثقال خورده ميشود و تمر هندي مانند
ترنجبين است آب خيار از سي تا چهل و پنج مثقال همراه با هفت مثقال قند و فلوس با تمر هندي از پنج تا
پانزده مثقال است و بايد همراه آن مصطكي بخورند تا زيانش كم شود و نيز انيسون و سقمونيا كه چندان

كوبيده نبايد بشود و بايد با روغن بادام مخلوط شود و اندازه خوراك آن يك طسوج تا دو دانق است و
شيرخِشت مانند ترنجبين است ماء الشعير براي صفراي سوخته مفيد ميباشد زردآلو خيسانده يا پخته  ،آلو
 ،لعاب بزر اسفرزه با ترنجبين  ،آب هندوانه با شيرخشت و آب انار ترش و شيرين با شيرخشت و آب
خيسانده عناب و آب كدوي تازه كه خوراك هر كدام از سي تا پنجاه مثقال است و راه گرفتن آب خيار و
هندوانه و كدو اين است كه با خمير آن را بپوشانند و زير آتش بپزند تا اينكه خمير بپزد بعد آن را بيرون
مي آورند و بفشارند  .اما مسهالت بلغم عبارت است از  :اشق با سركه براي بلغم غليظ و خوراك آن از نيم
الي دو مثقال است گاوشير يك مثقال با آبِ گرم و برَنك كابلي از نيم مثقال تا دو درهم و تربد از نيم
درهم تا يك مثقال براي بلغم رقيق و همراه با زنجبيل براي بلغم غليظ مفيد است  .مغز دانه كرچك با آب
عسل ده تا بيست دانه با كمي مصطكي و نعناع و َسكْبينه از يك درهم الي يك مثقال و سورنجان بتنهائي
يك مثقال و با ساير داروها نيم مثقال براي بلغمي كه سبب مفاصل است سودمند ميباشد  .فرفيون براي
بلغم پشت و رانها از يك قيراط تا يك دانق و راوند براي همه انواع بلغم مفيد ميباشد اما بايد پوست
وسط آن را بگيرند و خوراكش از يك دانق تا نيم درهم است و در هنگام گرمي و جاهاي گرم نبايد
بخورند
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و با كمي نشاسته  ،گل سرخ و زعفران بايد مخلوط شود و تربد و شيره غافت ( گل خله ) و عُصاره
افسنتين آن را تقويت ميكنند  .اسارون هفت مثقالش با آب عسل مفيد است و كارش مثل خربق سفيد
ضعَفا و بچهها نبايد بخورند و در تبهاي
است ريوند براي همه انواع از نيم درهم تا يك و نيم مثقال كه ُ
گرم و مزاج گرم نبايد تجويز شود  ،زراوند طويل ( زراوند نر ) يك مثقالش با آب عسل كارش مثل پيه
هندوانه ابوجهل است و براي صرع و كزاز مفيد ميباشد و اندامهاي دروني را نيرو ميبخشد  .زنجبيل
اندامهاي دروني را نيرو ميدهد و دو درهم آن براي بلغمي كه آب دهن را زياد كرده و بلغم لزج و آن كه
از ميوه ها پيدا شده سودمند است  .زوفاي خشك دو تا چهار مثقال با سكنجبين عسلي كيموس غليظ را
روان ميكند  .شيطره براي بلغم غليظ و درد مفاصل مفيد است و مقدار خوراك آن يك درهم است .

شنبليله ( حلبه ) پخته با آب عسل رودهها را پاك ميكند  ،مُقل با آب عسل خوراكش تا دو مثقال است
برگ گل مشكيجه ( نسرين يا نسترن وحشي ) از يك تا سه مثقال مفيد است .
و اما مسهل براي سوداء هليله سياه بتنهائي از سه تا پنج درهم و با ساير داروهاي پخته از پنج تا ده درهم ،
سنگ ارمني ( گل ارمني ) از يك تا سه درهم با كمي كتيرا افتيمون با آب پنير در ظرف چند روز سوداء را
از بين ميبرد اما خوب نبايد كوفته شود و با روغن الجوَرد مخلوط تا دو مثقال با كمي كتيرا بايد بكار
رود .
 - ٤در زادالمسافرين آمده است كه چيزي كه خلط زيادي را بيرون ميكند افتيمون است كه سودا و بلغم
را خارج مي كند و خوراك آن بتنهائي از دو الي چهار درهم است و اگر با داروهاي ديگر پخته شود از پنج
الي هفت درهم ميباشد  .هليله زرد  ،صفرا و كمي از بلغم را بيرون ميراند
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و اگر بتنهائي بكار رود سه و نيم تا شش درهم و در داروهاي پخته از هفت تا ده درهم است  .هليله
كابلي بلغم غليظ و سودا را با كمي صفرا بيرون ميراند و خوراكش باندازه هليله زرد است  .و سه درهم
پرسياوشان براي بلغم و سودا مفيد است  .و بسپايك از سه تا پنج درهم براي بلغم و سوداء سودمند
ميباشد  ،هفت درهم ايرسا ( سوسن يا زنبق آسمانگون ) با آب عسل براي بلغمِ غليظ و صفرا مفيد
ميباشد  .حب النيل ( قرطم هندي ) براي دفع بلغم غليظ سودمند است و خوراك آن از نيم تا يك درهم
است  .اگر با داروهاي ديگر تركيب شود از يك و نيم دانق تا نيم درهم كه بايد نرم سائيده شود و با
روغن بادام آغشته گردد اما كارش كند است و سقمونيا بآن تندي ميبخشد و صفرا را بيرون ميراند و نيز
فلوس از ده تا پانزده درهم با روغن بادام آميخته و در گالب خيسانده ميشود و سپس از آن همراه با تربد
از نيم تا يك درهم براي بلغم و صفراي سوخته سودبخش ميباشد و كارش را در صفرا تمر هندي تقويت
مي كند  .شيرابه شاهتره براي صفراي سوخته و بيماريهاي پوستي مثل خارش و جربي كه از سوختن صفرا
پيدا شده سودمند است و خوراكش همراه با داروهاي پخته ديگر از پنج تا ده درهم است  ،اما عصاره آن از

چهار تا نُه اوقيه با قند است  .هليله زرد از زيان اين دارو بر طحال جلوگيري ميكند  .پيه هندوانه ابوجهل
صفرا و سودا و اخالطي را كه در عمق بدن وجود دارند خارج ميكند و خوراكش دوازده قيراط همراه با
كمي صمغ عربي يا كتيرا يا مُقل يا نشاسته ميباشد اما اين دارو در شدت گرما و سرما نبايد بكار برده
شود و بايد نيمكوب مصرف شود  ،اگر بخواهند آن را در داروي تنقيه
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داخل كنند  ،پوست را بدون كوفتن ميجوشانند  .سناي مكي هر سه نوع خلط و صفراي سوخته را بيرون
ميراند و اگر بتنهائي بكار رود بايد آن را بسايند و خوراكش از دو تا سه درهم است و همراه با ساير
داروهاي پخته از سه تا هفت درهم ميباشد و براي دفع زيان آن بايد آب ميوه و گل بنفشه بخورند  .صبر
براي صفرا و بلغم مفيد است و خوراكش بتنهائي از نيم تا دو درهم است و اگر با داروهاي ديگر تركيب
شود از دو دانق تا يك درهم است و بايد خوب كوفته شود و مصطكي  ،گل سرخ  ،هليله زرد  ،مقل و
كتيرا زيان آن را كم ميكنند غاريقون ( قارچ چمن ) سودا و بلغم غليظ را بيرون ميكند و خوراكش اگر
بتنهائي خورده شود تا يك مثقال و در داروهاي پخته تا يك درهم است و آن را بدون آنكه بكوبند بايد
پاك كنند  .قنطو ريون ( لوفا ) براي صفرا  ،بلغم و زرداب مفيد است و خوراكش يك مثقال ميباشد ) .
فصل
گرفتن خون ( فصد )
هر گاه انسان در خودش نشانيهاي چيرگي خون را ببيند بگرفتن خون نيازمند است و اين مسئله در جاي
خودش روشن ميگردد  ،اما گاه ممكن است صدمهاي بر كسي وارد شود و بترسد كه ورمي پيدا شود
مانند كسي كه ضربهاي باو رسيده يا بزمين خورده و يا اينكه ورمي در بدن او پيدا شده و ميترسد كه قبل
از نضج بتركد يا كسي كه بخون گرفتن عادت دارد و آن را ترك كرده و زياني باو رسيده و خونريزي از
بيني و يا صرع خوني يا سكته يا ماليخوليا يا زكام و نزلههائي پيدا كرده كه نتيجهاش زياد شدن خون در
رگهاي مغزي است يا اينكه گرفتار خناق و ورم زبان و لثه و جوش دهن شده كه در اثر
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زيادي خون در رگهاي حنجره و دهان و زبان اوست يا مبتال بزخم ريه و دفع خون از اين اندام يا آماس
پردههاي سينه و ذات الصدر و ذات الريه شده كه بدنبال زياد شدن خون در رگهاي سينه و ريهاش آمده
است يا خون در پيشاب اوست و آماس و زخمهائي در كبد و بواسير اوست يا خون قاعدگي او زياد است
كه اين بيماريها ناشي از زيادي خون در رگهاي كبد و رحم و اندامهاي پيشابي اوست و يا در ران و كف
پا و بندها درد دارد يا گرفتار عِرْقالنسا ( سياتيك ) و نقرس است كه در اين هنگام خون رگهاي پاي او
زياد است و يا اينكه در اثر زيادي خون در ساير اندامهايش به تب سونوخوس  ،آماسها  ،دملها  ،كوركها ،
جراحتها  ،زخمها  ،جرب  ،قوبا  ( ،خارش و خشونت پوست ) و دردهاي ديگر مبتال است كه در همه
اين موارد بايد بگرفتن خون اقدام كند  .بر پزشكان قشري  ،راز زياد شدن خون در يك اندام پوشيده است
چه رگها همه بهم متصل هستند و خون در همه آنها جاري است اما ما اين مطالب را ميدانيم و در كتاب
حقايق الطب اصولي را توضيح دادهايم كه آن را ميگشايد و اينك بدان اشاره ميكنيم .
خون مركب از روح  ،نفس و جسد است كه اگر به تكتك آنها بنگريم ميبينيم كه طبع روح خون
باالرونده است نه فرودآينده  ،طبع جسد خون فرودآينده است نه باالرونده و نفس خون ميانه است  .اينك
ميگوئيم كه در خون اجزائي است كه با همه اجزاء سر همانندي دارد و اجزائي دارد كه با هر يك از
اجزاء سينه مشاكل است و نيز اجزائي در آنست كه با اجزاء اندامهاي دروني مناسبت دارد و نيز اجزائي
دارد كه با هر يك از اجزاء اندامهاي پائيني بدن مثل هم است  .بنا بر اين اگر روحانيت خون افزون باشد
بمغز اختصاص
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مييابد و اگر نفسانيت آن زياد شود بوسط بدن و اگر جسدانيت آن زياد بشود باندامهاي پائين تعلق
ميگيرد و از اينجا است كه بيماري باندامي راه مييابد و ساير اندامها در امان ميمانند و تنها نميتوان
كمتواني يك اندام را سبب بيماري بدانيم چه ويژگيهاي يك اندام علت قبولكننده و پذيرنده است اما

علت فاعلي هم بناچار بايد وجود داشته باشد كه اين علت در خون خاص آن اندام است نه در همه خون .
( خواننده محترم توجه ميفرمايد كه اين استدالل از نوع استدالالت فلسفي است و از نظر فلسفه براي
بدست آمدن يك پديده از يك طرف بايد عملكننده و فاعلي و از طرف ديگر بايد قابل و پذيرندهاي باشد
مثال بايد كسي چكشي را بر چيزي فرود آورد اما آهن معموال پذيرا و قابل فعل شكستن نيست در حالي
كه شيشه شكستن را ميپذيرد و از ضربه چكش ميشكند و بنا بر اين يك اندام ممكن است كه استعداد
پذيرش يك بيماري را داشته باشد و اندام ديگر بآن بيماري مبتال نگردد  .مترجم ) خالصه آنكه هر گاه
نيازي احساس شود بايد خون را بيرون كشيد و تأخير روا نيست مگر آنكه مانعي در كار باشد .
ممكن است نابهنجاري خون از نظر كيفيت و چگونگي آن باشد نه از جهت كميت كه اگر كم باشد
ممكن است با صافكننده ها خون را پاك كرد و خون گرفتن الزم نيست اما اگر نابهنجاري زياد باشد
بناچار بايد اندازه خون را كم كرد و گر نه روح آزرده ميشود  .پس از آن بايد از صافكنندهها استفاده
كرد و اين كار از داروهاي زيادي برميآيد كه از آنها نام ميبريم :
كسفره ( گشنيز )  ،امبرباريس ( زرشك )  ،ريباس ( ريواس )  ،حماض ( ترشك )  ،اجاص ( آلو ) ،
رمان ( انار )  ،وَرد ( گل سرخ )  ،فرنجمشك ( قرنفل بستاني )  ،بنفسج ( بنفشه )  ،عِرق السوس ( ريشه
شيرين بيان )  ،خوخ ( هلو )  ،سماق ( سماق )  ،طباشير ( طباشير )  ،صندل ابيض ( صندل سفيد ) ،
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بزر خس ( تخم كاهو )  ،بزر قطونا ( تخم اسفرزه )  ،رُب التفاح ( رُب سيب )  ،شاهترج ( شاهتره ) ،
ليمون ( ليمو )  ،االهليلج االسود ( هليله سياه )  ،هندبا ( كاسني )  ،بزر الرجله ( تخم خرفه )  ،شعير (
جو )  ،ماء الشعير ( جوآب ) همچنين آويشن و عناب را باندازه مساوي در چهارده برابرش آب جوشانده
و ميخورند و توضيح اين است كه عناب خون را غليظ ميكند و اينكه پارهاي گمان ميكنند كه خون را
صاف ميكند چنين نيست بلكه رقّت خون از صفرا و غلظتش از بلغم است و عناب رطوبت آن را زياد و
حرارتش را كم ميكند و اينكه بعد از نوشيدن عناب ديده ميشود كه رنگ خون صاف شده از زيادي

رطوبت و برودت و كمي حرارتست و عدس نيز خون را بخصوص در وقتي كه در ترشيها پخته شده باشد
غليظ ميكند .
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه ميفرمايند  :در زادالمسافرين است كه اين خيسانده براي سردرد و بيشتر
امراض خوني مفيد است  :عناب بيست عدد  ،انبرباريس ( زرشك ) سه و نيم مثقال  ،تخم كاسني يك و
نيم مثقال  ،راوند كوفته يك مثقال  ،تخم كشوث ( گرگو در لهجه كرماني ) كوفته يك و نيم مثقال ،
تمر هندي هفت مثقال  ،گلبرگ گل سرخ دو مثقال  ،همه آنها را يك شب ميخيسانند و بعد صاف
ميكنند و هفت مثقال شيرخشت  ،چهارده مثقال ترنجبين بآن اضافه و چند بار صاف ميكنند و صبح
ناشتا ميآشامند و اضافه شده كه اين نوشيدني هيجان خون را تسكين ميدهد و براي همه امراض خوني
بخصوص دردسر مفيد است  :عناب يك رطل  ،گشنيز خشك كوفته بيست رطل  ،عدس پوستكنده
كوفته هفت رطل  ،پوست ريشه كاسني هفت رطل  ،همه آنها را در سه روز ميخيسانند و ميجوشانند و
صاف ميكنند و قند سفيد بآن اضافه ميكنند تا بقوام آيد  ،مقدار خوراك آن از هفت رطل (ظ) با بيست
رطل آب زرشك خيسانده ميباشد ( اوزان مذكور در اين قسمت بجز عناب براي ساير اجزاء ذكر نشده
كه بقرينه كلمه رطل اين اوزان نيز رطل ترجمه شد اما بقرائن ديگري باقي اوزان مثقال است نه رطل ) ) .
اما داروهائي كه خون فاسد را بظاهر بدن ميكشند و در حصبه و مطبقه و يا در هنگامي كه طبيب بفصد
اقدام نكرده بآنها نياز داريم عبارتند از  :عنب الثعلب ( تاجريزي  -روپاس )  ،عدس  ،گل سرخ  ،كثيراء
االبيض ( كتيراي سفيد )  ،عليق ( تمشك )  ،زبيب ( مويز )  ،رازيانج ( رازيانه )  ،بزر كرفس ( تخم
كرفس )  ،النبات ( نبات )  ،التين االصفر ( انجير زرد )  ،الالك المغسول ( الك شسته ) و امثال آن است
.
داروهائي كه پس از گرفتن خون آن را معتدل ميكند نوشيدنيهاي مليّن است مثل  :شربت گل سرخ ،
شربت تمر هندي  ،شربت عناب  ،پارهاي از نوشيدنيهاي قابض مثل شربت مُورد  ،شربت زرشك  ،شربت
ترشك  ،شربت ريواس و مانند آن  .از غذاها آش زرشك  ،آش انار  ،آش آب غوره  ،جو و عدس كه بايد

آنها را پوست گرفته و با هم بپزند و يا بجاي آنها ميتوان از كاهو  ،كاسني  ،برگ خرفه و امثال آن استفاده
كرد و اگر مريض كمتوان
صفحه ١٦٩
باشد ميتواند كباب جوجه بخورد .
پارهاي از داروهاي مركبي كه مناسب با خون است عبارتند از  :اطريفال تربدي كه خون را رقيق ميكند و
اقسام تربد معدني كه آن را صاف مينمايد و رب خربق  ،روح الملح  ،لبن الكبريت  ،مفرح االعظم و
مفرح السهل يكصد و چهل و نه  .اما ملح المرجان خون را صاف و رقيق ميكند و امثال اين داروها زياد
است .
اگر پس از گرفتن خون  ،بيمار نياز بمليّن داشته باشد اين دارو بسيار خوب است و براي بيماريهاي دموي
مفيد ميباشد  :آب انار ترش و شيرين و پيه انار نيم رطل  ،شربت گل سرخ ده مثقال  ،شيرخشت هفت
مثقال  ،ترنجبين ده مثقال  ،اين داروها را در نيم رطل گالب ميريزند و ممزوج ميكنند و صبح ناشتا
ميآشامند .
و بدان كه روح بر خون سوار است زيرا از بخار و لطايف خون متولد ميگردد و سزاوار نيست كه با اندك
بهانه بخونگيري اقدام كنند زيرا از روح نيز كاسته ميشود و خون صاف همراه با خون فاسد خارج
ميگردد و چندان كه انسان از گرفتن خون  ،كمتوان ميگردد  ،در ساير استفراغها نميشود  .بنا بر اين
بايد در اين باره تا آنجا كه ممكن است احتياط كرد و تا ناچار نباشند اقدام بگرفتن خون نكنند .
گرفتن خون بيست و هشت شرط دارد از اين قرار :
 - ١زياد بودن خون .
 - ٢زمستان نباشد و اگر ناچار باشند بايد در آخر روزي كه باد نوزيده و ابري نبوده و يا فقط بادهاي
جنوبي ميوزيده فصد كنند .

 - ٣بيمار آبستن نباشد و نيز بيمار نبايد حائض باشد فقط اگر خون چيره باشد در وقت كمي خون
قاعدگي ممكن است خون بگيرند و پس از پنج ماهگي در نزد زن آبستن ميتوان اقدام كرد .
صفحه ١٧٠
 - ٤بيمار گرفتار قولنج يبسي نباشد اما در قولنج ورمي ترسي از خونگيري نيست .
 - ٥بيمار زياد فربه نباشد .
 - ٦بيمار زياد الغر نباشد .
 - ٧بيمار پير نباشد .
 - ٨بيمار گرفتار امتالء معده نباشد و گر نه بعد از قي يا تنقيه فصد ميكند .
 - ٩بيمار از دوازده ساعت پيش از فصد نزديكي نكرده باشد .
 - ١٠بيمار پيش از آن مدت زيادي در حمام نمانده باشد .
 - ١١مزاجش سرد نباشد .
 - ١٢مزاجش خشك نباشد .
 - ١٣پس از بيماري طوالني و در هنگام نقاهت نباشد .
 - ١٤در فصل بهار نباشد .
 - ١٥در شهرهاي معتدل باشد .
 - ١٦خون تا آن اندازه ميگيرند كه بيمار تاب آن را داشته باشد اما اگر نتواند تحمل كند در چند دفعه
بايد خون بگيرند  .همچنين اگر خون فاسد شده و اندازهاش كم باشد در چند بار بايد خون بگيرند و نيز

اگر بترسند كه خون بطرف اندامي بيايد و بيماري تازهاي پيدا شود بايد كم كم خون بگيرند تا آن اندام
نيرو بگيرد و همچنين است در تبهاي هرروزه و تبهاي خوني كه بايد در چند دفعه خون بگيرند .
 - ١٧اين درمان بايد براي جوانان بكار رود و در نوجوانان كمتر از چهارده سال جايز نيست و در نزد
خردساالن مي توان بحجامت اقدام كرد و در كودكان بايد گوش آنان را تيغ بزنند .
 - ١٨بيمار پس از فصد نبايد بحمام برود .
صفحه ١٧١
 - ١٩بيمار نبايد غذاي شور بخورد زيرا ممكن است بجرَب گرفتار شود .
 - ٢٠بيمار در روز درمان بايد از حركت و ناراحتيهاي روحي بپرهيزد .
 - ٢١در نزد بيماران بلغمي كه خونشان لزج است بعد از رقيق كردن و نضج گرفتن  ،بايد خون بگيرند نه
پيش از آن مگر آنكه از پيدا شدن مرضي خوني بترسند كه در انتظار نضج نبايد نشست  ،اما اگر بيماري
پيدا شد بايد منتظر نضج باشند زيرا بيماري بجاي خود استوار شده است .
 - ٢٢در وقت حركت و شدت بيماري نبايد فصد كرد .
 - ٢٣در بيماريهاي مزمن نبايد فصد كنند مگر آنكه بتدريج و در چند بار باشد .
 - ٢٤در وقت كمي خون و زيادي اخالط ديگر نبايد خون بگيرند .
 - ٢٥اگر خون غليظ و سودائي باشد بايد اول حمام بگيرند و از داروهاي لطيفكننده بخورند و بعد فصد
كنند .
 - ٢٦بيمار گرفتار تشنج نبايد باشد .
 - ٢٧بيمار نبايد گرفتار تبِ بلغمي يا سودائي باشد .

 - ٢٨فم معده بيمار حساس و يا كمتوان نبايد باشد و اگر چنين است هنگام بامداد و پيش از خوردن
صبحانه باشد و بايد به بيمار چيزي كه صفرا را فرو بنشاند و معده او را تقويت كند بخورانند و پس از آن
فصد كنند اينها كه گفتيم بطور كلي شرايط خونگيري است اما خونگيري را ميتوان با فصد (
خون گيري از سياهرگها ) يا حجامت ( مكيدن خون از رگهاي نازك ) و يا انداختن زالو و نيز تيغ زدن
گوش و خونگيري از بيني يا راه انداختن خون حيض انجام دهند  ( .مؤلف اعلي اهلل مقامه در كتابي كه
درباره فن دالكي مرقوم فرموده مسائل مربوط بفصد  ،حجامت و تيغ زدن را كه در آن اوقات بوسيله
دالكان انجام ميشده توضيح فرموده است  .مترجم ) .
صفحه ١٧٢
فصد
فصد ( H
) بيست و يك شرط دارد :
 - ١بيمار نترسد اگر نه گرفتاريهائي برايش خواهد داشت .
 - ٢كمتر از چهارده سال نبايد داشته باشد و نبايد پير و يا خيلي الغر باشد و نبايد پيش از آن گرفتار يك
بيماري مزمن و طوالني بوده و در حال نقاهت باشد و نيز نبايد پوستش سفيد و يا زرد و كمخون و در
حال نقاهت باشد .
 - ٣اهل گرمسيرها نباشد و در وقت گرما نباشد .
 - ٤معدهاش كمتوان نباشد .
 - ٥كبدش كمتوان نباشد .
 - ٦فربه و پرگوشت نباشد .

 - ٧سست گوشت نباشد .
 - ٨مبتال به تبِ داغ يا تب لرز نباشد .
 - ٩بعد از قي  ،عرق و ادرارِ زياد نبايد فصد كند .
 - ١٠پس از ورزشهاي شديد فصد جايز نيست .
 - ١١بيمار در حال گرسنگي و تشنگي و پس از حمام گرفتن و جماع و در حال امتالء نباشد و قبال هم
باين شرطها اشاره شد .
 - ١٢پس از بيخوابي طوالني نباشد .
 - ١٣بيمار گرفتار تخمه و قي و برگشت بيماري سابق شديد نبايد باشد .
 - ١٤در وقت افروخته بودنِ حرارت بدن نباشد .
 - ١٥در روز بحران بيماري نباشد .
 - ١٦بيمار نبايد درد شديدي داشته باشد مگر آنكه درد در اثر خون زياد باشد .
 - ١٧پس از فصد بيمار تا شش ساعت نبايد بخوابد .
صفحه ١٧٣
 - ١٨پس از فصد بايد از حركات سخت بپرهيزد .
 - ١٩پس از فصد بايد از حمام و نزديكي پرهيز كند .
 - ٢٠پس از فصد بيمار بايد از استفراغها و داروهاي قوي  ،تند و گزنده و ترشيها و شيرينيها خودداري
كند .
 - ٢١بيمار نبايد زخمي و يا مسموم باشد .

اگر چه پارهاي از اين شروط را پيش از اين هم گفتهايم اما بعلت اهميتي كه در مورد فصد دارد باز تكرار
ميكنيم و بهر حال كسي كه مبتال بخونريزي از بيني يا قاعدگي و يا بواسير خوني است نبايد فصد كند تا
آنكه مطمئن باشد كه آن خونريزيها برايش بس نيست و همين كه شروط جمع باشد بايد فورا بآن اقدام
كنند و بايد نخست صافكنندهاي براي خون بكار برند  .كسي كه اخالط بدنش غليظ است بايد بعد از
يك حمام معتدل فصد كند و كسي كه مزاجش گرم است پيش از آن بايد شراب الحصرم ( شربت آب
غوره ) بخورد و آنكه مزاجش سرد است شراب النعناع بخورد .
اندازه خونريزي را بايد از نيروي جهش خون و نيز از رنگ آن دريابند  .در ورمها  ،خوني كه ميآيد اول
رقيق است و پس از آن فاسد ميگردد  ،از نبض هم ميتوان بكفايت خونريزي پي برد و اگر بيمار مبتال به
خميازه و سكسكه و يا غش شد بايد خونگيري را قطع كنند  ،در نزد پيران و نيز كساني كه مزاج سرد
دارند و معتادين بمواد مخدره اگر خون سياه و تيره و غليظي خارج شد نبايد در انتظار خارج شدن خون
رقيق و كمرنگتري باشند زيرا در اين قبيل اشخاص هر چند كه خون زيادي گرفته شود  ،خون تيرهرنگ و
غليظ است و نبايد خون زيادي از آنها گرفته شود كسي كه معموال پس از فصد غش ميكند ناشتا نبايد
فصد كند و بايد قبل از آن چيز ترشي بخورد .
صفحه ١٧٤
در هنگام خونگيري نبايد راست بنشينند بلكه بايد بر يك طرف تكيه كنند و نيز پس از آن نبايد بيمار
بايستد بلكه بايد بنشيند و يا بخوابد و بخوني كه از او ميريزد نبايد نگاه كند و هيچكس نبايد اندازه
خوني را كه از او رفته اگر زياد باشد باو بازگو كند .
اگر بخواهند فصد را تكرار كنند بايد از همان موضع نخستين خون بگيرند و شكاف پيش را بايد گشادتر
كنند و پارچه آغشته به روغن زيتوني را بايد بر آن بنهند كه كمي نمك هم بر آن پاشيده باشند تا شكاف
بهم نيايد و بعد بايد آن را تا اندازهاي كه الزم است باز كنند تا خون خارج شود اگر بخواهند در همان روز
دوباره فصد كنند بايد دست كم شش ساعت پس از بار اول باشد و در اول كار بايد موضع را چرب كنند

تا زود بهم نيايد و نيز بايد بيمار را از خوابيدن بازدارند ولي اگر مرتبه دوم در روز ديگر باشد از خوابيدن
ترسي نيست اما بايد پشت سر هم جاي فصد را چرب كنند و اندام را حركت دهند تا شكاف بهم نيايد .
اگر بيمار كمتوان باشد و يا بيماري نضج نيافته و يا ماده فاسد در اندامي دوردست باشد و يا خون پاك
كم و خون فاسد زياد باشد بايد فصد را تكرار كنند و در بسياري از حاالت  ،تكرار فصد از خونگيري
زياد و يكباره بهتر است .
اگر موضع فصد آماس كند و ماده سالم باشد اندام ديگر را فصد ميكنند ولي اگر ناسالم باشد باز از همان
جاي پيشين خون ميگيرند  .ورم جاي فصد را با داروهاي سرد قوي بايد درمان كرد و بر آن مرهم
اسفيداج بگذارند و اگر پس از خونگيري اندام ورم كند بايد به پاكساري بدن اقدام كنند فَصّاد ( فصاد
بمعني كسي است كه فصد ميكند و در قديم معموال خود پزشك بآن اقدام نميكرد و اشخاص ديگري
مخصوصا دالكها در اين كار تخصص داشتند  .مترجم ) بايد كمال
صفحه ١٧٥
احتياط را داشته و پيش از بستن اندام بايد سرخرگ را جستجو كند و بر محل آن عالمت بگذارد و بعد
سياهرگ را بگشايد ن ه سرخرگ را  ،در هنگام گشودن سياهرگ بايد نوك چاقو را كمي خوابيده بر
درازي آن بگذارند تا آن را از پهنا نبرد و بايد موضعي را برگزيند كه از سرخرگ دور باشد .
وقت فصد از روز ساعت سه ( ظاهرا بعد از ظهر ) و در طول ماه از دوازدهم تا پانزدهم است ( چون در
اين روزها باعتقاد پزشكان قديم چيرگي خون شدت مييابد  .مترجم ) و بعضي گفتهاند كه از پانزدهم تا
هفدهم است و حق همان است كه نخست گفته شد .
هنگامي كه مي خواهند فصد كنند بايد تيغ را بر پوستهاي نرم به نرمي بكشند و موضع را با روغن چرب
كنند تا درد كمتر حس شود و نيز چاقوي عمل را كمي چرب كنند و بايد موضع فصد را از جاهائي كه
گوشت كمتر دارد برگزينند  .بيش از همه رگها حبلالذراع و قيفال احساس درد دارند زيرا كامال
بماهيچهها اتصال دارند و در اين نقطه پوست سختتر است  ،باسليق و اكحل كمتر دردناك ميشوند زيرا

روي آنها گوشت نيست  .پيش از فصد بايد موضع را بويژه در زمستان با آب گرم رفاده كنند تا پوست را
نرم كند و خون بهتر ظاهر گردد و درد نيز كمتر و فصد آسانتر خواهد بود  .اگر شكاف موضع تنگتر باشد
و خون غليظ نباشد از نظر حفظ جان بيمار بهتر است اما شكاف گشادتر براي پاكسازي بدن مفيدتر
ميبا شد باين شرط كه بيمار تاب آن را داشته باشد و بهتر اين است كه پس از باز شدن رگ و جريان خون
انگشت را بر آن بگذارند و سپس كمي بردارند و دوباره انگشت را بگذارند و بردارند تا خون كمكم
بريزد تا اندازهاي كه بس باشد با اين وضع نيروي بيمار بهتر حفظ ميشود و بهتر ميتوان از پيش آمدن غش
جلوگيري كرد .
كسي كه تب دارد و نياز بفصد داشته باشد بايد تا قطع تب صبر كند ولو آنكه
صفحه ١٧٦
پس از چهل روز باشد و اگر تب در روز اول يا دوم بريد كمتر و پس از آن بيشتر ميتوان خون گرفت .
كسي كه بامتالء معده و روده گرفتار است اول بايد تنقيه و پس از آن بفصد اقدام كند كسي كه صفراي
معدهاش زياد است و بخواهد فصد كند اول بايد قيآور بخورد و پس از آنكه بدن آرام گرفت فصد كند
كسي كه فصد مي كند بايد پس از آن كباب و خوراكيهاي لطيف و كم بخورد و اگر در فم معده خشكي
پيدا شد ماء الشعير و آب جوجه و مانند آن برايش بسيار سودمند است اگر غش كند بايد موضع را ببندند و
گالب و آب سرد به چهره و سينه او بپاشند و چيز خوشبوئي را بايد نزديك بيني او بگيرند و نيز بايد
شانه هاي او را ببندند و او را تا آنجا كه ممكن است وادار بقي كنند و گر نه از شربتهاي مفرح باو بنوشانند
.
رگهائي كه فصد ميشوند عبارتند از :
 - ١قيفال ( HA

 ) CE VEINEو آن رگي است كه در داخل آرنج دستها است و بايد توجه داشت كه چاقو زياد منحرف
نشود زيرا به ماهيچه ميرسد و بايد محل را كمي كج و يا در طول ببرند و بهتر اين است كه باالي آرنج
شكافته شود زيرا سالمتر است اين فصد براي بيماريهاي سر و صورت و گردن سودمند است .
 - ٢باسليق (  ) BASI VEINEكه محل بيرون آمدنش در پائين داخل آرنج است و بايد دانست كه زير آن
سرخرگ است و شكاف نبايد عميق باشد و براي بيماريهاي سينه و كبد و طحال و ذات الجَنب و تنديسه
و بلكه براي همه اندامهاي زير گردن مفيد ميباشد .
 - ٣اكحل (  ) MEDIANT VEINEكه محل پيدا شدن آن بين قيفال و باسليق است و مردم آن را رگ
بدن مينامند و بايد در خطي كج و يا در درازي
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و بهتر اين است كه در باالي آرنج شكافته شود و بايد از عميق كردن شكاف پرهيز كرد چه پيهائي از زير
آن رد ميشوند  .اين فصد براي همه بيماريها بجز سل  ،استسقاء و مقدمه آن سودمند است  ،براي اين سه
نوع فصد بايد بازو را در باالي مرفق ببندند .
 - ٤اسلم  ،زير اين سياهرگ سرخرگي نيست و در زير بغل ظاهر ميگردد و بايد دست بيمار را باال ببرند
تا با بدنش زاويه قائمهاي را تشكيل دهد و بعد در خطي كج آن را شكاف بدهند حكم اين فصد مثل حكم
باسليق است .
 - ٥حبلالذراع  ،اين رگ شبيه بريسماني بر بازو است و در طرف داخلي مايل بباال و بطرف خارجي
ادامه دارد و حكمش مانند حكم قيفال و بقولي مثل باسليق است و در هنگام فصد بايد بقدر چهار انگشت
باالتر از آن را ببندند و اگر نياز باشد پس از فصد قيفال آن را فصد كنند اما باسليق بهتر از آن است .
 - ٦اسيلم  ،جاي پيدا شدنش بين دو انگشت خنصر و بنصر است و در طول و بطور مورب با بستن انتهاي
ساعد و گذاشتن دست راست در آب گرم شكافته ميشود فصد اسيلم دست راست براي كبد و دست

چپ براي طحال  ،ريه  ،قلب  ،پردهها  ،كمر و بواسير و درد مزمن پشت نافع است اسيلم براي مفاصل از
باسليق نافعتر است .
 - ٧مابض كه در گودي زانو بين دو عصب واقعست و براي جاري كردن خون حيض و بواسير و درد
مقعد و زير كبد پس از بستن ران و ساق با احتياط فصد ميشود .
 - ٨صافن ( HEN
 ) SA VEINEجاي برآمدن اين سياهرگ در طرف داخلي ساق پا و در بعضي دو شاخه دارد كه بايد آن را
كه قويتر است فصد كنند اما در عدهاي ديگر فقط يك شاخه دارد و براي فصد آن بايد نخست ساق را
ببندند و بيمار چند قدم راه برود سپس پاي خود را بر چيزي بگذارد
صفحه ١٧٨
و فشار بدهد و بعد بطور مورب رگ را بشكافند اين نوع فصد براي راه انداختن خون قاعدگي  ،خون
اعضاء پائيني بدن و اندامهائي كه زير كبد است و نيز براي بيماريهاي مغزي و راندن مواد بسوي مغز مفيد
س
است  .اما پس از آنكه مواد بطرف مغز رفت و جا گرفت قيفال فصد يا سياهرگ پيشاني و گودي پ ِ
گردن حجامت ميشود .
 - ٩عرقالنسا (  ) SCIATIQUE VEINEاين سياهرگ از ران و در طرف خارجي تا كف پا امتداد دارد و
عقدههائي در آن ديده مي شود جاي برآمدن آن بين دو انگشت خنصر و بنصر پا و نيز حوالي قوزك است ،
براي فصد بايد از باالي ران ( سرين ) تا پاشنه پا را ببندند و چند بار بنشينند و برخيزند و بر روي همان پا
بايستند بعد رگ را در طرف درازي آن بشكافند  ،اين فصد براي واريس  ،عرقالنسا و نقرس مفيد است .
گاه براي بيرون راندن مواد از مغز بخصوص در ماليخوليا از آن استفاده ميكنند و بايد پيش از آن بيمار
حركت كند و راه برود و حمام بگيرد تا خونش غلظت مناسب را پيدا كند و رگ را بايد مورب و يا در
عرض بشكافند  ،همان طور كه فصد رگهاي دست براي اندامهاي باالئي مفيد است اين فصد براي
اندامهاي پائيني سودبخش ميباشد .

فصد  ،گاهي براي درمان خونريزيها اعم از اينكه از بيني باشد يا بواسير و يا ساير اندامها الزم ميآيد و در
اين هنگام شكاف بايد كوچك باشد و عمل خونگيري در چند مرتبه انجام شود  ،اما اگر اشتباها
سرخرگي شكافته شود خونش زردرنگ است و جهش دارد و همراه با نبض حركت ميكند و در اين
هنگام اگر خون با زخمبنديهاي عادي بازنايستاد چه خوب است كه نصف پوست پستهاي بر آن بگذارند و
آن را محكم ببندند تا از خون پر شود و اين خون بر روي زخم خشك ميگردد و آن را التيام ميبخشد و
نيز كندر و اقاقيا را
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ميكوبند و با سفيده تخممرغ مخلوط ميكنند و بر موضع مينهند و كمي تار عنكبوت بر آن ميگذارند و
همچنين گِ ِل مختوم و كندر كوبيده و فضله كبوتر را ميسايند و بر آن ميپاشند همچنين ريختن آب يخ بر
دور آن نيز مفيد است  .هر گاه سرخرگ فصد شود بطور عرضي ميشود اما سياهرگها در طول و بطور
مورب بايد فصد شوند و اگر بخواهند زخم زود بهم بيايد ميتوان سياهرگ را در پهنا شكاف داد .
حجامت
خون حجامت (  ) VENTOUSEاز رگهاي نازكي كه در گوشت پراكنده است گرفته ميشود اما از
نيروي آدمي باندازه فصد نميكاهد  .حجامت در گودي پشت گردن براي سنگيني سر  ،ابروها  ،ريزش
اشك  ،جربِ چشم و بخار دهن مفيد است و جانشين فصد اكحل ميباشد  .حجامت رگ گردن درد سر
 ،صورت  ،چشمها و گوشها را كم ميكند و براي درد دندان  ،گلو و بيني سودمند است و جانشين فصد
قيفال ميباشد و چه بسا كه اين فصد جاي همه انواع را بگيرد  ،حجامت قمحدوه ( پسِ گردن ) و ميانه
سر براي جرب چشم  ،كورك  ،جوشهاي روي قرنيه ( موسرج ) و امثال آن سودمند ميباشد اما سبب
كندذهني و فراموشي ميگردد  .گاهي زير چانه را براي درمان درد و جوشهاي دهن و فاسد شدن لثهها و
مانند آن حجامت ميكنند  .حجامت بين دو كتف براي خفقاني كه از امتالء پيدا شده و درد شانه  ،حلق و
حرارت مفيد ميباشد و جانشين فصد باسليق است  .حجامتي كه بر ساق پاها انجام ميشود از امتالء

ميكاهد و براي دردهاي مزمن كليهها  ،مثانه و رحم مفيد است و خون حيض را براه مياندازد اما جسد را
الغر ميكند و گاهي هم سبب دست دادن غش شديد ميگردد  .در عين حال براي درمان دملها
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و كوركها سودبخش مي باشد  .حجامت قَطن ( محل اتصال ستون فقرات به نشينگاه ) براي دملها ،
جرب  ،كورَك  ،نقرس  ،بواسير  ،داء الفيل  ،بادهاي مثانه و رحم و خارش پشت و كمر مفيد است و
حجامت باالي رانها در طرف جلو براي ورم بيضهها و كوركهاي رانها و ساقها فايده دارد اگر در پشت
رانها حجامت شود براي كوركهاي پشت رانها درمان خوبي است  .حجامت زير زانوها قرحههائي را كه
در ساق و پا پيدا شده درمان مينمايد  .حجامت قوزكها براي بند رفتن خون قاعدگي و عرقالنسا و نقرس
سود ميدهد  .براي كم شدن دردي كه از حجامت پيدا ميشود بايد در وقتي كه آلت حجامت را بر
موضع ميگذارند كمي بمكند و كم كم بر شدت مكيدن بيفزايند و در بارهاي بعد ميتوان خون را با
شدت بيشتر مكيد و در هنگامي كه موضع را تيغ ميزنند وقتي كه آن محل خوب قرمز شد بايد تيغزني را
متوقف كنند و چند بار با آلت حجامت بمكند اما بايد تيغزني  ،عميق و در روزي كه هوا صاف و بي ابر و
بدون باد است انجام گردد و بايد آن قدر از خون بمكند تا تغيير آن را بچشم ببينند  .اگر خون بند آمد و
بخواهند باز عمل را ادامه دهند بايد از نو محل را تيغ بزنند  .اگر موضع آماس كرد بايد آن را با
زردچوبهاي كه در كيسهاي ريخته شده ببندند و آن روز بيمار نبايد بحمام برود و بايد بر سر و بدن او آب
گرم بريزند اما نه بالفاصله پس از حجامت و اگر در همان وقت بحمام بروند ممكن است تب دائمي پيدا
شود  .در هنگامي كه معدهات خالي است حجامت مكن و اگر فربه هستي يا خونت رقيق است و نيز اگر
خونت غليظ است يا ضعيف هستي بعد از حمام از حجامت بپرهيز مگر در وقتي كه خونت بآن اندازه
غليظ است كه ناچار باشي  .همين كه محل حجامت را خوب شستي پارچه نرمي بر آن ببند و كمي ترياق
فاروق ممزوج با شربتهاي
صفحه ١٨١

مفرّح و اعتدالبخش يا آب ميوه و شربت اترج بياشام و اگر از اينها چيزي آماده نباشد ترياق را كامال زير
دندانت بجو و كمي آب نيم گرم بياشام  .اگر در فصل زمستان و هواي سرد باشد سكنجبين عسلي بخور تا
باذن خدا از لَقْوه و لكههاي پوستي و جذام در امان باشي و يك انار ميخوش را بمك تا نفست نيرو بگيرد
و خون زنده شود و پس از آن تا سه ساعت غذاي شور مخور زيرا سبب جرب است پيش و پس از حجامت
از خوردن تخممرغ پرهيز كن چه ممكن است گرفتار لقوه شوي اما در هنگام تابستان چيز ترشي بخور و
بر جلو سر روغن بنفشه  ،گالب و كمي كافور بريز و از حركت زياد و خشم گرفتن و نيز نزديكي در آن
روز بپرهيز  .بهتر اين است كه حجامت در شب دوازدهم تا پانزدهم ماه انجام گيرد زيرا براي بدنت بهتر
است و در روزهاي اول و روزهاي آخر ماه حجامت مكن زيرا در اين روزها خون كم ميشود و در هنگام
بزرگ شدن ماه زياد ميگردد  .اگر نياز بتكرار باشد بايد به اين ترتيب عمل شود كه بيست سالهها هر
بيست روز يك بار و سي سالهها هر سي روز يك بار و چهل سالهها هر چهل روز يك بار حجامت كنند
و بهمين ترتيب  ،در هنگام روز در ساعت سه بعد از ظهر وقت خوبي است  .پس از شصت سالگي از
حجامت بپرهيز و نيز كودك كمتر از دو سال نبايد حجامت شود  .حجامت پس از استحمام مگر بعد از
استراحت طوالني و با ضعف قلب و معده و سردي كبد زيانبخش است  .ورمي كه بايد سر باز كند نبايد
حجامت شود  .حجامت در پسِ گردن حافظه را كم ميكند و در شقيقهها براي اعصاب مضر است و بر
پشت و در محاذات معده باين اندام و در قَطن بر كليه و نيروي باه زيان دارد مكان حجامت مخصوصا در
س سر
مورد اشخاص فربه بايد كمي گرم باشد حجامت بر جلو مغز براي حس و ذهن زيان دارد و بر پ ِ
همان طور
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كه گفته شد جانشين فصد اكحل ميباشد و براي جرب چشم و بوي دهان مفيد است حجامت بين دو
كتف جانشين فصد باسليق و براي خفقان سودمندست اما براي فم معده زيان دارد و در دو طرف گردن
جانشين فصد قيفال و بر ساقها جانشين فصد صافن ميباشد و براي صرع و ورم پردههاي مغز سودمند
است بطور كلي حجامت بر هر عضوي براي بيماريهاي همان عضو و اندامهاي كناري آن فايده دارد .

گاهي بر اي كشيدن يك ماده از جائي بجاي ديگر يا براي پيدا شدن ورم زياد يا كشيدن ماده از اندام
مهمي باندامي غير مهم يا براي گرم كردن اندام و جذب خون  ،بآن يا براي برگرداندن اندامي بمحل
طبيعي آن مثل جا انداختن مهرههاي كمر يا دندهها بدون تيغ زدن موضع حجامت ميكنند براي برگرداندن
رودهها و پيهي كه به بيضه ريخته ( فتق ) بدون تيغزدن موضع  ،آلت حجامت را بر عانه ( باالي آلت
تناسلي ) ميگذارند  .براي تسكين دردهائي مثل قولنج  ،دلدرد و درد رحم آن را بر روي ناف مينهند و
براي اين كار شگردهاي مختلفي بكار ميبرند مثال گاه آلت حجامت را بر موضع ميگذارند و ميمكند و
يا اينكه آلت تزريق دهانهگشادي را بر محل ميگذارند و دسته آن را بيرون ميكشند تا اينكه اندام منظور
نظر بدرون آن كشيده شود يا آلت حجامت را بر جائي كه ميخواهند ميگذارند و آن را از خارج گرم
ميكنند و يا فتيلهاي در داخل شيشه حجامت ميگذارند و آن را روشن ميكنند بعد آن شيشه را بر اندام
بيمار مي نهند  .و بهتر اين است كه پائين آن را گرم كنند و سپس آن را بر اندام مربوط بگذارند اگر شيشه
حجامت مثل قليانهاي بلور فرنگي بلندقد باشد بهتر است  ( .در سالهاي اخير اين نوع درمان بسيار رايج
بود و در اصطالح عادي بآن بادكش ميگفتند و هنور هم گاه بآن عمل ميشود  .مترجم )
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اين نوع حجامت بر پشت ران براي عرقالنسا و دررفتگي مفيد ميباشد و اگر بين باال و پائين رانها انجام
شود  ،براي بواسير و نقرس سودبخش است اگر بر مقعد گذارده شود از همه بدن و سر و رودهها مواد را
جذب و بدن را سبك ميكند و براي درمان فساد قاعدگي سودمند ميباشد اما من ميترسم از اين درمان
به بيمارْ بواسير دست دهد .
زالو انداختن
براي بيماريهاي پوستي مفيد است و جانشين حجامت ميباشد اما خون از اين راه بهتر جذب ميگردد
ليك ن بايد قبال به پاكسازي اقدام كنند چه ممكن است مواد فاسد بسوي اندامي كه بآن زالو انداختهايم
كشيده شود بهترين زالو آن است كه بشكل دم موش بوده و سرش كوچك  ،شكمش قرمز و پشتش سبز

باشد يا بر پشتش خطي زرد و يا نارنجي و يا جگري باشد  .زالوهاي آبهاي تميز بهترند و آنها كه
سرمهايرنگ يا الجوردي و يا پرزدار هستند يا در گندابها پيدا ميشوند سميتي دارند كه بايد از آن پرهيز
كرد  .براي انداختن زالو بايد پس از شكار كردن آن را بسر آويزان كنند تا اگر چيزي در شكمش هست
پائين بيايد و پس از آن بايد كمي خون باو بدهند و بعد ماده لزجي را كه بر پوست اوست با دست پاك
كنند و سپس موضع را بخون و يا گل رختشوئي يا خزه آغشته كنند و قبال بايد آن جا را با آب و بوره (
براكس ) بمالند تا قرمز شود و اگر كمي آنجا را با شيشه حجامت بمكند بهتر است بعد زالو را در فنجان و
يا لولهاي رها كرده و آن را بر اندام بيمار مينهند تا كار خود را شروع كند  .هر گاه بخواهند آن را
بردارند كمي نمك يا بوره ( براكس ) و يا خاكستر پنبه يا موي سوخته بدهان او ميريزند يا آن را بحال
خود واگذار ميكنند تا خودش بيفتد  .در اين هنگام بايد محل را
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كمي با شيشه حجامت بمكند و يا با دست فشار بدهند و بعد پاكيزه كنند اگر خون نايستاد مقداري
مازوي كوفته يا گرد آجر و يا زاج بر آن بپاشند  .بهر حال زالو انداختن بايد پس از پاكسازي با مسهل يا
فصد انجام گيرد و بيشتر براي كودكان بيش از دو سال و يا اشخاص كمتر از شصت سال بايد از اين راه
استفاده شود .
تيغزدن گوش
اين درمان مخصوص كودكان كوچكتر از دو سال مي باشد و براي بيماريهاي سر مفيد است  .براي اين
كار بايد دستمالي را بگردن كودك ببندند مانند آنكه ميخواهند خفهاش كنند تا چهره و گوشهايش قرمز
شود و سرش را پائين ميگيرند و پس از آن بايد گوش را بمالند و با روغن چرب و نرم كنند و با تيغ
خراش بدهند و در هر گوش از چهار تا شش جا را با فاصله پهني يك گندم و در حالي كه پوست را با
دست از روي غضروف بلند كردهاند و در نيمه پائين و در آنجا كه كمي گوشت هست و كمتر سبب آزار
غضروف گوش ميشود تيغ بزنند  ،اگر خون بقدر كفايت خارج نشد دوباره تيغ را بر همان محلهاي

خراش بكشند تا خون باندازه كافي بيرون بيايد و سپس بايد دستمال را باز كنند و بر جاي خراش پنبه
بگذارند و روي كودك را با آب سرد شستشو بدهند .
خونگرفتن از بيني
اين درمان براي دردها ي سر و سنگيني آن و دردهاي چشم مفيد است براي انجام اين كار بايد از گياهي
كه فَلَم نام دارد استفاده كنند اين گياه برگهائي شبيه گندم و ساق نازكي دارد كه از ميان برگها بيرون
ميآيد و بر سر آن سيخهاي خشن و نازكي وجود دارد و در همه جاهاي مرطوب و علفزارها ميرويد و
بايد اين سيخهاي خشن را با دست چپ بگيرند و در
صفحه ١٨٥
لوله بيني بنهند و با دست راست بزير دست چپ بكوبند تا وقتي كه خونريزي آغاز شود  .همين كه خون
بقدر كافي بيرون آمد سرگين تازه االغ را ميفشارند و عصاره آن را در بيني ميچكانند و يا خون سياوشان
در لوله بيني پف ميكنند و سر را با گچ و سركه ضماد مينمايند و بايد حب الشفاء و امثال آن بخورند تا
خون بايستد .
جاري كردن خون از رحم
اين درمان براي بيماريهاي زيادي كه از بند رفتن قاعدگي پيدا ميشود مفيد است و براي راه انداختن خون
بايد حب الجند يا جند بتنهائي در هر روز دو گندم بخورند شياف بابرفيون خون قاعدگي را جاري ميكند
و نيز دود دادن با اظفارالطيب و خوردن جدوار در هر روز و يك درهم اشنان و نيم درهم انغوزه مفيد
است يا برداشتن پارچهاي كه نوشادر بر آن پاشيدهاند و نيز خوردن يك درهم زراوند نر با عسل خون رحم
را براه مياندازد و جنين را ميافكند  .اين جوشانده نيز خون را به راه مياندازد  :مويز و انجير از هر كدام
بيست درهم ،گلبرگ گل سرخ  ،قسط و روناس از هر كدام سه درهم همه را ميكوبند و با دَه برابر آنها
آب مخلوط ميكنند و ميپزند تا يك چهارم آب باقي بماند و بعد آن را صاف كرده با شكر سرخ
مي خورند  .يا اين داروها را  :اشق  ،انغوزه  ،جندبيدستر و جوزبويا از هر كدام يك جزء  ،قرنفل  ،زعفران

 ،پيه هندوانه ابوجهل از هر كدام يك چهارم جزء  ،آنها را با عسل خمير كرده و يك درهم پشم را با
مقداري از آن آلوده در مهبل ميگذارند و پس از يك ساعت آن را بيرون آورده و عوض ميكنند  .فصد
صافن و حجامت ساق پا در نزديكي روزهاي قاعدگي نيز مفيد است و نيز مقداري قرنفل  ،هل  ،جوزبويا
 ،زنجبيل  ،دارچيني  ،كبابه و فلفل را در
صفحه ١٨٦
كيسهاي موئين ميريزند و در آب داغ شيره آنها را ميكشند و بر ناف بيمار ميمالند و مقداري از تفاله آن
را در زير قيفي دود ميكنند و سر آن دستگاه را داخل رحم ميگذارند  .گاهي قاعدگي در اثر غلبه
حرارت و غلظت خون بند ميآيد در اين حالت بايد خون رقيق شود يا اگر گرفتگي در مجاري مربوط
پيدا شده بايد با بازكنندهها و نيز با داروهاي ادرارآور باز شود  .شرح بيشتر در درمانهاي خاص خواهد
آمد  .براي راه انداختن خون قاعدگي اين جوشانده بسيار مفيد است  :كاكنج  ،بابونه  ،تخم گزنه و بزر
كشوث از هر كدام دو مثقال  ،شاهتره يك مثقال  ،عنب الثعلب ( روپاس  -تاجريزي سياه ) سه مثقال ،
آنها را ميجوشانند و صاف ميكنند و سپس پنج مثقال نبات و پنج مثقال گزانگبين و دو مثقال عُصاره
تخم گرمك بآن ميافزايند و بجاي غذاي ظهر خربوزه و بجاي غذاي شب آش لوبياي قرمز ميخورند و
زير ناف را تا عانه با روغن زنبق  ،روغن گل سرخ و ايرسا چرب ميكنند و قطعهاي پارچه كتاني را با
روغن گل سرخ و روغن سوسن چرب ميكنند و كمي سداب را در آن پيچيده و زن آن را با خود
برميدارد .
جلوگيري از خونريزي
بايد دانست همان طور كه ما بخارج كردن خون نيازمنديم بجلوگيري از خونريزي نيز احتياج داريم و در
اينجا بعض داروهاي جلوگيريكننده را ذكر ميكنيم  .از آن جمله است :

رامك خون را از سيالن بازميدارد  ،زاج معدني براي سيالن خون قرحهها سودمند است  ،سفوف نهم
براي هر نوع خونريزي سودبخش ميباشد و نيز سفوف تخم قورباغه براي جلوگيري از هر نوع خونريزي
بكار ميرود  ،فلونيا ( نوعي داروي تركيبي ) براي خون قي كردن  ،قرص الجلنار براي خوني بودن
صفحه ١٨٧
خلط سينه ( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :در مقاله پنجم براي درمان خلط سينه همراه با خون
خواص گز  ،ترياك  ،انجبار  ،ايّل  ،بسد  ،گلنار  ،روس  ،راوند  ،كدو  ،گشنيز  ،مصطكي و يسر ذكر
شده ) قرص الشاذنج براي خونريزيهاي داخلي  ،قرص كافور براي خونريزيهاي مجاري تنفس  ،قرص
كهربا براي جلوگيري از خونادراري  ،قرص كهربا ( با تركيب ديگر ) براي خونريزي رودهها يا بطور
كلي هر نوع خونريزي و ملح الخبث ( داروئي است مركب ) براي انواع خونريزي سودمندند .
ساير مسائل را در جراحتها  ،قاعدگي  ،بواسير  ،بينظمي كار مزاج  ،بيماريهاي سينه و دهن ذكر كردهايم
بآن مراجعه كن .
فصل
داروهاي ادرارآور
گاهي در كبد و بعض رگها اخالطي پيدا ميشود كه خارج كردن آنها از راه طبيعي يعني كليه  ،مثانه و
پيشابراه ممكن است در اين موارد به عكس مسهل دادن كه عملي غير طبيعي و تحميل بر مزاج است و
وادار كردن طبيعت بر خالف رويه عادي است نيازي نيست و چه بسا كه ادرارآورهاي قوي كه در
رگهاي باالي بدن نيز اثر ميگذارند بكار ميرود بر بيمار سبكتر از مسهل است و طبيعت آسانتر تاب آن
را ميآورد  .بهر حال بكار بردن ادرارآور ها درماني عام براي امراض كبد و بخصوص رويه آنست و نيز
براي بيماريهاي كليه  ،مثانه  ،استسقاء  ،بيماريهاي داخلي و عروقي مثل تبها و همچنين براي دفع
بخارهاي بدن سودمند است  .بنا بر اين بايد بيشتر بآن توجه كرد هر چند كه بسياري از پزشكان قشري
غافل از آنند و از تجويز ادرارآورهاي قوي آن طور كه در مورد مسهلها عمل ميكنند پرهيز مينمايند .

از داروهاي ادرارآور قوي ميتوان داروهاي زير را نام برد :
صفحه ١٨٨
روح الملح  ،روح البارود  ،ملح الجمر كه ما آن را جوهراالشوس ناميدهايم و محلول شوره ( محلول
االشوس ) و آب تخم زجمول ( بذر الكشوث )  ،انتيمون ديافريطقون  ،انتيمون المعرق  ،ايارج اشق ،
ايارج صغير  ،ايارج محموده  ،ترياق االربعه  ،حب الحلتيت  ،حب الصحة  ،خل العنصل  ،دهن البلسان ،
روغن دانه عرعر  ،روغن سداب  ،روغن كهربا  ،و سفوفهاي ششم و هفتم و هشتم  ،شراب االشوس ،
شراب الدينار  ،شراب الراوند بيست و چهارم  ،شند  ،صابون  ،ضماد المدر  ،طرطر اشوس  ،طرطر زاج ،
فوطاس اشوس ساجي  ،القرص المدر  ،ماء االصول چهارم  ،محلوب المدر  ،معجون ديافريطقون و غير
ذلك كه در مقاله چهارم راه ساختن آن را ذكر كردهايم  .من از اين درمان عجايب فراوان ديدهام ولي
پيش از آن بايد منضج و رقيقكننده خلط بكار ببرند تا مزاج آماده ادرار شود .
فصل
تعريق
تعريق خود درماني مستقل و بزرگ است كه در تبهاي خوني و غير آن انواع طاعون  ،مسموميتها ،
استسقاء  ،مفاصل و امراض سودائي پوستي بسيار مفيد ميافتد و استفراغي كلي است بهمين دليل گفته
ميشود كه يك سوم بيماريها از عرق درمان ميپذيرند  .از اين درمان نيز بسياري از پزشكان قشري غافل
ماندهاند  .اين درمان براي طرطيرهاي بدني مفيد است زيرا كه از راهي طبيعي خارج ميشوند و مراد از
حمام در اخبار آلمحمد عليهم السالم همين است  .بنا بر اين تعريق بر دو قسم است يكي آنكه بدن را با
تدبيرهاي خارجي به عرق واميدارند تا مسامات گشوده شود و اخالط رقيق شده بيرون آيد و ديگر آنكه
نوشيدنيهائي به بيمار مي نوشانند  .در طريقه نخست ممكن است دو ظرف را پر از آب داغ كنند و زير
لحاف بيمار بگذارند و روي او را كامال
صفحه ١٨٩

بپوشانند و اين كار برايش عرقآور است و ديگر آنكه سر و كف دست و پاهاي بيمار را با ني تازه كه
كوفته باشند ميپوشانند و با پوشاندن لحاف و امثال آن او را گرم نگاه ميدارند و نيز براي تعريق بچههاي
تبدار ميتوان لحافي بر سر آنان كشيد و ديگي را پر از آب داغ در عقب سر آنها گذارد و اگر خواستند
بيمار بيشتر عرق كند مرتبا او را خشك ميكنند تا بقدر كافي عرق كند و آنگاه ديگ را برميدارند و يا
اينكه بيمار را زير يك كرسي ميخوابانند و ديگي پر از آب جوش زير آن ميگذارند و لحافي روي آن پهن
ميكنند  ،بيمار زير كرسي ميخوابد و فقط براي بيني راهي باز ميگذارد تا خوب عرق كند  ،اگر خواسته
باشند ممكن است بعض داروهاي مناسب را در آب بريزند  .اگر بيمار در اين حال بخواهد خوب است كه
آب گرم و يا چاي سبز گرم بياشامد كه بسيار مفيد ميباشد اين راهها براي كسي است كه نتواند دارو
بخورد و ب راي مبتاليان بجَرَب و بيماراني كه گرفتار بيماريهاي پوستي هستند بخصوص اگر در آب داغ
داروهاي مناسبي ريخته باشند مفيد است  .راه ديگر اين است كه بحمام بروند و در جاي گرمي بنشينند و
آب نريزند تا كامال عرق كنند اما بعد از عرق كردن نبايد بدن بيمار بيك باره سرد شود بلكه بايد كمي
صبر كند و بعد كم كم لباس بپوشد تا از حمام بيرون برود و اگر با استفاده از لحاف و مانند آن اين كار را
انجام داده باشند بايد روپوشها را بتدريج و يكي پس از ديگري كنار بزنند تا عرق كامال خشك شود راه
ديگر اين است كه بيمار در اطاقكي سفالي بنشيند و سرش را خارج كند و اطراف آن آتش كنند تا بانداره
الزم عرق كند و آنگاه بتدريج آتش را خاموش و منافذ اطاقك را باز كنند و اين نوع تعريق خشك نام دارد
و براي تعريق مبتاليان باستسقاء مفيد است  ( .مؤلف (اع) براي اطاقك سفالي لغت حُب را بكار برده كه
منظور از آن ظرف
صفحه ١٩٠
بزرگ يا تنورهائي است كه از گل ساخته و پخته ميشود و مخروطي شكل است و هر دو سرش باز
ميباشد  .مترجم )

قسم دوم تعريق بكار بردن داروهاي عرقآور است كه از آن جمله ميتوان از داروهاي ذيل نام برد :
انتيمون معرق و جوهر االشوس و عرق بذر كشوث و انتيمون ديافريطقون ( ديافريطقون معرب (
HORETIQUE
 ) DIAبمعني معرق است  .مترجم )  ،تربد مرجاني  ،حب االنتيمون السكري و خل العنصل ( راه ساختن
خل العنصل ( سركه عنصلي ) و ساير داروها در مقاله پنجم ميآيد  .مترجم )  ،دهن البلسان  ،الذهب
المحلول  ،زاج آهن و مس با ترياق و معجوني كه ديافريطقون نام دارد و حب الزيبق المرجاني و نيز
خوردن يك نخود نوشادر كه بايد پس از پاكسازي كامل باشد و همراه با شيره تخم كدو  ،تخم خيار ،
تخم خُرفه و تخم كاهو مفيد ميباشد و نيز خوردن نمك طرطر ( طرطر از نظر شيميائي مجموع چند نمك
از نمكهاي اسيد تارتاريك ميباشد  .مترجم ) كه هر روز چند بار و هر بار نيم درهم بايد خورده شود و
اشوس طرطر و شراب العشبه كه براي امراض سودائي مفيد است و نيز روغنمالي بدن با دهن الشمع و
همچنين روغنمالي با يك مثقال فلفل قرمز سائيده كه در روغن دنبه ريخته باشد مفيد است اين درمان
براي سرمازدگي كه سبب درد اندامها شده باشد نيز سودمند ميباشد  .روغنمالي با روغن بابونهاي كه
بوره ( براكس ) در آن ريخته باشند و نيز روغن كنجدي كه با عاقرقرحا جوشانده شده باشد سودبخش
است .
چون ادرار و عرق دو راه طبيعي ميباشند براي روزهاي بحراني مفيدند و بايد طبيعت را بوسيله اين دو
كمك كنند و البته بايد قبال بدن پاكسازي شده باشد اما اگر عرق زياد باشد رامك و برگ مورد و گل انار
فارسي و مازو را باندازه مساوي ميسايند و با آب مُورد يا آب غوره بر بدن ميمالند و يا گشنيز خشك و
سماق و برنج از هر كدام دو درهم
صفحه ١٩١
در يك و نيم من آب ميجوشانند و همين كه آب به يك سوم رسيد سي درهم آن را مينوشند .

خاتمه  -در مُ ِدرّات مفرد است كه عده آنها زياد ميباشد و پارهاي از آنها را نام ميبريم و آنها عبارتند از :
( منظور از مدرات داروهائي است كه براي دفع همه موادي كه بصورت مايع از بدن خارج ميشود اعم از
عرق  ،ادرار  ،خون قاعدگي و شير مؤثر هستند و واژه فارسي مناسبي براي آن يافت نشد  .مترجم )
آطريالل ( قازياغي  -پاي كالغ )  :براي دفع مواد زائد .
ابقر ( شوره )  :براي پيشابآوري  ،تعريق و رفع اخالط .
ابوخلساء ( چوبك ) و همچنين گل و تخم آن  ،ابهل ( سرو كوهي ) و بذر االترج ( تخم ترنج )  :براي
زياد كردن خون قاعدگي و بول .
اثلق ( پنجانگشت  -فلفل كوهي ) و آذربو ( اشنان )  :براي پيشاب و قاعدگي .
احريض ( كافشه  -گلرنگ )  :ضمادش همراه با ماست بر مثانه براي پيشابآوري مفيد است .
آذان الفار ( مرزنگوش )  :براي ادرارآوري و دفع خون قاعدگي و مواد زائد .
اذخر ( كاه مكه )  :براي بول و حيض و مواد زائد و آذريون ( گل آفتابگردان )  :براي قاعدگي و دفع
مواد زائد .
اسقيل ( پياز دشتي )  :پختهاش با عسل براي بيماري بند رفتن ادرار مفيد و موجب قاعدگي است .
آس ( مورد )  :ادرارآور است .
اسارون ( سنبل بري ) و اشق ( اشترك )  :براي دفع مواد و خون زائد .
اشنه ( دوالك ) و اشنان  :يك درهم آنها براي خون حيض و نيم درهم آنها ادرارآور است .
افسنتين براي هر چهار نوع و اقحوان عرقآور و موجب قاعدگي و شيرآور است .
انجدان ( كولهپر  -انگدان )  ،انيسون ( باديان رومي ) و انجره ( گزنه ) :

صفحه ١٩٢
مدر  ،معرق  ،شيرآور و موجب قاعدگي هستند .
اهليلج كابلي ( هليله كابلي ) و دانه آن و ايرسا ( سوسن آسماني )  :ادرارآورند .
بابونج ( بابونه ) و بادروج ( تره خراساني  -ريحان )  :براي ادرار  ،عرق  ،شير و قاعدگي مفيدند .
بارزد ( برزد  -كنگر سفيد )  :موجب قاعدگي است .
بذر بادآور ( تخم كنگر سفيد )  ،بادنجان  ،باديان ختائي  ،برنجاسف ( بومادران )  ،برسياوشان  ،بصل (
پياز )  :ادرارآور و موجب قاعدگي هستند .
بطيخ ( خربوزه ) و تخم آن شيرآور  ،مدر و معرقند  ،بطيخ الهندي ( هندوانه ) مخصوصا اگر با سكنجبين
خورده شود مدر است .
تانبول ( شاهحسيني )  :براي دفع مواد زائد مفيد است .
ترمس ( باقالي مصري )  :مدر و موجب قاعدگيست و توت مدر است  ،انجير معرق است .
ثوم ( سير )  :مدر  ،معرق و موجب قاعدگيست .
جاوشير ( گاوشير )  :مدر و موجب قاعدگي است .
جدوار  :مدر و شيرآور است .
جرجير ( ترتيزك  -شاهي )  :مدر و شيرآور است .
بزر الجزر ( تخم هويج )  :مدري قوي است .
جعده ( مريمنخودي )  ،جنطيانا ( گوشاد )  ،جندبيدستر  :مدر و موجب قاعدگيند .
حاشا ( پونه كوهي )  :مدر  ،معرق  ،شيرآور و موجب قاعدگي است .

حبة الخضراء ( بنه )  ،حب المحلب ( نيوند مريم  -هزاراسپند )  ،بزر الحرف ( خردل سفيد )  :مدر و
موجب قاعدگي هستند .
حرمل ( اسپنددانه )  :ادرارآور  ،شيرآور و موجب قاعدگي است .
حزا ( جعفري )  :ادرارآور و موجب قاعدگي است .
حسك ( خارخسك )  ،حلبه ( شنبليله )  ،حلتيت ( انغوزه ) و حِمَّص ( نخود )  :ادرارآور و موجب
قاعدگي هستند .
صفحه ١٩٣
اصل الحماض ( ريشه ترشك )  :پختهاش موجب قاعدگي است .
حجر اليهود ( سنگ جهودان )  :مدر است .
حنظل ( هندوانه ابوجهل )  :بخُو ِر پيه آن موجب قاعدگي است .
حندقوقا ( شبدر )  :مواد زائد را دفع ميكند .
خبازي ( خطمي خبازي )  ،خرنوب شامي  :مدرند .
خردل  :مواد زائد را دفع ميكند .
خِرْوَع  ،خربق سفيد و خربق سياه  :موجب قاعدگي هستند .
خس ( كاهو )  :مدر است .
خطمي  :مدر و موجب قاعدگي است .
خيري ( شببو )  :موجب قاعدگيست .
خيار ( تخم آن )  :مدر است .

دارصيني ( دارچيني )  ،دارفلفل ( فلفل دراز )  :مدر و موجب قاعدگيند .
دوقو ( تخم شقاقل )  :مدر  ،معرق و موجب قاعدگي است .
دهن حب البطيخ ( روغن تخم خربوزه )  :تزريقش در مجرا مدر است .
ذراريح ( سن سبز  -بالنگو )  ،رازيانج ( رازيانه  -باديان ) و رمان حامض ( انار ترش )  :قويّ ًا ادرارآور و
موجب قاعدگي هستند .
رمان المز ( انار ملس ) بخصوص همراه با تباشير موجب قاعدگي است .
زبد ( كره )  :براي دفع موادِ زائد مفيد است .
زرير ( اسپرك )  :براي دفع خون مفيد و نيز مدر است .
زرنباد ( جدوار ) و زرآوند  :مدر و موجب قاعدگيند .
زعفران و زنبق ادرارآورند .
زيتون ( صمغ آن )  :مدر و موجب قاعدگي است .
ساذج  :براي ادرار  ،عرق  ،قاعدگي و شير سودبخش است .
سداب و سعد مدر و موجب قاعدگي و سفرجل ( به ) مدر است .
سقمونيا  :براي دفع مواد زائد مفيد است .
سكر ( شكر )  :همراه با روغن مدر و موجب قاعدگي است .
صفحه ١٩٤
سليخه ( دارچين ختائي )  :مدر و دفعكننده مواد زائد است .
سماق  :مدر است .

سنبل و سكبينج ( سكبينه )  :مدر و موجب قاعدگي هستند .
سندروس ( صمغ سرو كوهي )  ،سيسنبر ( سوسنبر  -سيسنبل ) و سوس ( شيرين بيان )  :مدر و موجب
قاعدگي هستند .
الشاي الختائي ( چاي سبز )  :مدر و معرق است .
شاهترج ( شاهتره ) صفراآور است .
شبت  :مدر  ،شيرآور و موجب قاعدگي است .
شبرم ( گاوكشك )  :اخالط غليظ را دفع ميكند .
شقايق  :برداشتن آن حيضآور است .
شلغم  :مدر است .
شونيز ( سياهدانه )  :مدر  ،شيرآور و موجب قاعدگي است .
زهر الشيح ( گل درمنه )  :مدر است و دافع مواد زائد ميباشد .
شوبشيني ( چوبچيني )  :معرق است .
شند  :دافع مواد زائد است .
صابون و صاصفراس  :مدر و موجب قاعدگي هستند .
صبر  :موجب قاعدگي است .
عاقرقرحا  :براي شير  ،عرق  ،قاعدگي و ادرار سودمند ميباشد و روغنش معرق است .
عرعر  :مدر و موجب قاعدگي است .
عسل و علك البطم ( صمغ بنه )  :مدرند .

غافت ( گل خله )  :براي هر چهار نوع مفيد است .
غاريقون ( قارچ چمن )  :مدر است .
حب الغار ( دانه غارگيالس  -دهمشت )  :براي هر چهار مورد مفيد ميباشد .
غوتاغنبا ( عصاره ريوند )  ،ترب و تخمش  :مدر  ،شيرآور و موجب قاعدگي هستند .
فوتنج ( پونه )  :مدر و معرق و حيضآور است .
فجل ( ترب ) و تخم آن  :براي بول و حيض .
فرفيون  :قاعدهآور است .
فطراساليون ( كرفس كوهي )  :مدر و موجب قاعدگي است .
صفحه ١٩٥
فلفل اسود ( فلفل سياه )  :ادرارآور است .
فلفل ابيض ( سفيد )  :موجب قاعدگي است .
قرع ( كدو )  :مدر و معرق است .
قسط حلْو ( كوشنه )  :مدر و حيضآور است .
قصب الذريره  :مدر و معرق و قنابري براي هر چهار نوع مفيد است .
قنب ( بنگ )  :مدر است .
قنطوريون ( لوفا  -گل گندم )  :موجب قاعدگيست .
قُنَّبيط ( گل كلم )  :مدر است .
قيقهر ( رال ) و قيصوم ( بومادران )  :موجب قاعدگي هستند .

بزر كتان  :براي هر چهار نوع مفيد است .
كرسنه ( گاودانه )  :مدر است .
بزر كرفس  :مدر و حيضآور است .
كرنب ( كلم )  :موجب قاعدگيست .
كاكنج ( عروس در پرده )  :مدر و صفرابر است .
كبر ( كَوَر )  :سودا را ميزدايد و ريشه آن موجب قاعدگي است .
كبابه  :مدر است .
كرّاث ( تره  -گندنا )  :حيضآور است .
كرويا ( شاهزيره  -زيره رومي ) و كشوث ( زجمول  -گُرگو كرماني )  :براي هر چهار نوع مفيدند .
كمون ( زيره )  :مدر  ،شيرآور و موجب قاعدگي است .
كهربا  :مدر است .
الدن  :براي هر چهار نوع سودمند است .
لبن البقر ( شير گاو )  :براي دفع مواد زائد مفيد است .
لبن الماعز ( شير بز ) و لبن الرماك ( شير ماديان )  :مدر و موجب قاعدگيند .
لوبيا  :مدر و موجب قاعدگيست و لوز مر ( بادام تلخ ) مدر است .
ماء القرش پس از زرد شدن مدر و معرق و براي استسقاء مفيد ميباشد .
ماء الشعير  :مدر است .
ماميران ( نوعي زردچوبه )  :مدر است .

مرزنجوش  :مدر و حيضآور است .
مر با باقالي مصري ( ترمس )  :موجب قاعدگي است .
مرو ( مرماحوز )  :مدر و معرق است .
مراره ( زهره  -صفرا ) را اگر بر پارچهاي ماليده و بردارند موجب قاعدگي است .
صفحه ١٩٦
مشكطرامشيع ( پونه كوهي )  :موجب قاعدگي است .
مصطكي  :مدر است .
مقل ( رازيانه بياباني )  :مدر  ،شيرآور و موجب قاعدگي است .
مو ( شويد بري )  :مدر و موجب قاعدگي است .
نانخواه  :مدر  ،معرق و موجب قاعدگي است .
برداشتن پوست نارنج  :موجب قاعدگي است .
آب نارنج همراه با شكر  :صفرا را دفع ميكند .
بصل النرجس ( پياز نرگس )  ،نسرين  ،نفت و نوشادر  :موجب قاعدگي هستند .
وج ( اگر )  :مدر و موجب قاعدگيست .
ورق الخالف ( برگ بيد )  :همراه با سكنجبين مدر است .
ورد داوودي ( گل داوودي )  :موجب قاعدگي است .
هليون ( مارچوبه ) و هندبا ( كاسني )  :مدر ميباشند .

اينها كه برشمرديم مفرداتي هستند كه ميتوان آنها را بتنهائي يا بصورت تركيبي براي دفع انواع مايعات
بدن بكار برد .
فصل
وادار كردن بيمار بعطسه و ريزش آب بيني
اين دو درمان نيز از درمانهاي عام براي بيماريهاي سر مثل صرع  ،سكته  ،غش  ،فلج  ،لقوه  ،بيخوابي ،
زكام و نزلهها  ،درد سر و امراض چشم و گوش است و براي درمان سكسكه زياد نيز مفيد ميباشد و
داروئي كه براي آنها بتجربه رسيده گرد تنباكو و نيز گرد جوهر الصوري و ريختن قطره محلول آن در بيني
است و نيز شند ( نوعي عطر ) و همچنين شمامه نوشادر ( داروئي كه براي درمان بايد آن را بو كنند
شمامه ناميده ميشود نوعي از اين دارو شمامه نوشادر است كه گاز آمونياك از آن حاصل ميشود  .مترجم
) و گرد يك جزء سياهدانه و نصف جزو كندش مغز را پاك ميكنند و
صفحه ١٩٧
داروئي است كه از اهل بيت عصمت عليهم السالم روايت شده و نيز صبر رطوبتها را جدّ ًا از بيني
ميريزاند  .همچنين است چوبك ( اشنان  -عرطنيسا )  ،فلفل  ،خربق و كندش سائيده و نيز خود ما
گَردي ساختهايم كه در مقاله چهارم توضيح داده خواهد شد  .از عطسهآورها ميتوان اين داروها را نام برد
 :آذربو  ،بادروج سائيده  ،تنباكو  ،خردل  ،هل  ،نسرين ( مشكيجه ) كه همه آنها از اين بابت سودمند
ميباشند و در درمان عام بكار ميروند .
فصل
جاري كردن آب دهن
جاري كردن آب دهن  ،خود درماني مستقل و براي بيماريهاي دهن  ،حلق  ،زبان كوچك و فم معده مفيد
است و براي حواس ظاهري و باطني نيز سودمند ميباشد .

براي اين درمان از داروهاي زيادي ميتوان استفاده كرد كه از آن جمله است  :عاقرقرحاي كوفته ده جزء ،
تربد معدني محلول يك جزء با يكي از لعابها كه آنها را مخلوط و باندازه نخود حب ميكنند و تا ده عدد
از اين حبها را ميتوان خورد و آب دهن را روان ميكند و براي درمان رطوبت سر و فم معده سودبخش
است و همچنين اين دارو را  :هليله زرد  ،عاقرقرحا از هر كدام يك مثقال  ،خردل دو مثقال كه آن را
ميكوبند و پس از بيختن ناشتا بر روي دندانها ميپاشند و نيز اين دارو براي بيماريهاي سر  ،مري  ،فم
معده و زبان كوچك مفيد است لثه را محكم و دهن را خوشبو ميكند و بر حافظه ميافزايد و براي
امراض سر يا فم معده كه از سردي باشد مفيد است و از ائمه (ع) روايت شده است براي جاري كردن آب
دهن بر داروئي كه گذشت باندازه وزن خردل نمك و باندازه مجموع آنها سماق ميافزايند و با آن زبان و
لثه را مالش مي دهند تا آب دهن بفراواني جاري شود اين دارو از تركيبات خود ما است و آن را آزمودهايم
و نيز هر چيز ترش و تند و زمُخْت يا قابضي مثل سماق يا هر چيز كه زياد ترش است
صفحه ١٩٨
مثل ليمو  ،ترنج يا زنجبيل و جيوه بنا بخاصيتي كه دارند و سقز كه جويده ميشود و نمكهائي كه بر
دندانها پاشيده ميشود آب دهن را براه مياندازد و نيز جويدن عاقرقرحا  ،مويزك كوهي ( مويزج )  ،كندر
و امثال آنها مفيد است و بهتر اين است كه آنها را بر زبان و زبان كوچك ضماد كنند و دهن را باز كرده و
بطرف پائين بگيرند تا آب دهن باندازه زياد جاري شود .
فصل
لطيف كردن مزاج
اين نيز درماني مستقل است كه در هنگام غلظت اخالط بآن نيازمنديم و در مزاج سرد بيشتر الزم است و
بايد بآن پرداخت و نيز در شهرهاي خشك بيشتر اين درمان الزم است اما در جاهاي مرطوب و در نزد
ت يك
كساني كه مزاج گرم و يا معتدل دارند كمتر بآن نياز ميافتد و نيز وقتي كه پس از پاكسازي پيشرف ِ

بيماري متوقف شود بايد باين درمان پرداخت تا باقيمانده اخالط براي بيرون رفتن آماده شوند و ما در
مقاله چهارم در آنجا كه داروهاي مركب را نام ميبريم از لطيفكنندهها ياد خواهيم كرد .
بهترين آنها لبن الكبريت همراه با آب مرزنجوش است كه اخالط سرد را لطيف  ،خون را صاف و سودا و
بلغم غليظ را رقيق ميكند و همچنين است مانكسياي صدف و آن صدف سوخته سفيدكرده است كه
اخالط را لطيف ميكند و بايد مقداري آب مرزنجوش يا كبابه پخته و هماندازه آن سنگ مرمر (
حجرالسطريط ) بخورند و همچنين اخالط لزج را با اين داروها ميتوان درمان كرد  :الطرطر المبيض و
نمك كليا ( قليا ) و نمكهاي ديگري غير از آنها  .اين داروها خلط لزج را در هم ميشكند و نيز
سكنجبين براي در هم شكستن بلغم سودمند است اما داروهاي مفرد لطيفكننده زياد است كه
صفحه ١٩٩
از آن جمله از داروهاي ذيل نام ميبريم :
آبنوس ( آبنوس )  :براي لطيف كردن غذاها
دهن االترج ( روغن ترنج )  :براي لطيف كردن غذاها
بذر االترج ( دانه ترنج )  :براي لطيف كردن غذاها
اثلق ( پنجانگشت  ،فلفل كوهي )  :براي لطيف كردن غذاها
دهن البلسان ( روغن بلسان )  :براي لطيف كردن غذاها
اسطوخودوس ( اسطوخودوس )  :براي لطيف كردن غذاها
اسقيل ( پياز دشتي )  :براي لطيف كردن غذاها
اسارون ( سنبل بري )  :براي لطيف كردن غذاها
اشق ( اشترك )  :براي لطيف كردن غذاها

انتيمون ( انتيمون )  :براي لطيف كردن غذاها
افربيون ( فرفيون )  :براي لطيف كردن غذاها
افسنتين ( افسنتين )  :براي لطيف كردن غذاها
اقحوان ( بابونه )  :براي لطيف كردن غذاها
اكليلالملك ( كليل الملك )  :براي لطيف كردن غذاها
انجدان ( كولهپر  -انگدان )  :براي لطيف كردن غذاها
انجره ( گزنه )  :براي لطيف كردن غذاها
انفحه ( پنيرمايه )  :براي لطيف كردن غذاها
ايرسا ( سوسن آسمانيرنگ )  :براي لطيف كردن غذاها
بادرنج ( بادرنجبويه )  :براي لطيف كردن غذاها
برنجاسف ( بومادران )  :براي لطيف كردن روح حيواني
برسياوشان ( پرسياوشان )  :براي لطيف كردن روح حيواني
صفحه ٢٠٠
بزر قطونا ( تخم اسفرزه )  :براي لطيف كردن روح حيواني
بطّيخ ( خربوزه )  :براي لطيف كردن روح حيواني
بليلج ( بليله )  :براي لطيف كردن روح حيواني
بوزيدان ( ثعلب )  :براي لطيف كردن روح حيواني
بالدر ( بالدور )  :براي لطيف كردن روح حيواني

بخور مريم ( آفتابگردان )  :براي لطيف كردن روح حيواني
بَرنوف ( شاهبنگ  ،اسپرغم بياباني )  :براي لطيف كردن روح حيواني
برسيان ( پرسياوشان  ،عشقه )  :براي لطيف كردن روح حيواني
تُفّاح ( سيب )  :براي لطيف كردن روح حيواني
توبال النحاس ( گَردِ مس سوخته )  :براي لطيف كردن روح حيواني
توت ( توت )  :براي لطيف كردن روح حيواني
تين ( انجير )  :براي لطيف كردن روح حيواني
ثوم ( سير )  :براي لطيف كردن خون
جَزَر ( هويج )  :براي لطيف كردن خون
جعده ( مريمنخودي )  :براي لطيف كردن خون
جنطيانا ( گوشاد )  :براي لطيف كردن خون
جدوار ( جدوار )  :براي لطيف كردن خون
جوزبوا ( جوزبويا )  :براي لطيف كردن غذاها
جياكو ( شناخته نشد ) و حرف ( تخم اسپند )  :براي لطيف كردن غذاها
حزنبل ( نوعي بهمن سفيد )  :براي لطيف كردن غذاها
خزاما ( شببو  -خيري دشتي )  :براي لطيف كردن غذاها
خَل ( سركه )  :براي لطيف كردن غذاها
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خالف ( بيد )  :براي لطيف كردن غذاها
خمير ( خمير ترش )  :براي لطيف كردن غذاها
خيري ( شببو )  :براي لطيف كردن غذاها
دبق ( كشمش كاوليا  -مويزك )  :براي لطيف كردن غذاها
دهنج ( زاج سبز )  :براي لطيف كردن غذاها
زرنب ( سرو تركستاني )  :براي لطيف كردن غذاها
زراوند مدحرج ( زرآوند )  :براي لطيف كردن غذاها
زنبق ( زنبق )  :براي لطيف كردن غذاها
زيت سودان ( روغن زيتون )  :براي لطيف كردن غذاها
زوفا يابس ( گل زوفا )  :براي لطيف كردن غذاها
سكبينج و سليخه ( دارچين ختائي )  :براي لطيف كردن غذاها
سيسنبر ( سيسنبل  ،سوسنمبر )  :براي لطيف كردن غذاها
شكاعي ( كنگر خر  -كافيلو )  :براي لطيف كردن غذاها
صعتر ( آويشن )  :براي لطيف كردن غذاها
ظَيّان ( ياسمين دشتي  ،برّي )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ
عنب الثعلب ( تاجريزي سياه )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ
عِلك البطم ( صمغ بنه )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ
عشبه مغربي ( عشبه مغربي )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ

عود ( عود هندي )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ
غافث ( گل خله )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ
غاريقون ( قارچ چمن )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ
فجل ( ترب )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ
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فلفل ( فلفل سياه )  :براي لطيف كردن خلطهاي غليظ و اغذيه
فوتنج ( پونه )  :لطيفكنندهاي قوي است
قاقله ( هل )  :براي لطيف كردن گوشتها
قصب الذريره ( ني نهاوندي )  :براي لطيف كردن گوشتها
كاشم ( گلپر )  :براي لطيف كردن گوشتها
كبابه ( كبابه )  :لطيفكنندهاي قوي است .
اين داروها نيز لطيفكننده ميباشند  :كبريت ( كبريت )  ،كراث ( گندنا  -تره )  ،كرويا ( شاهزيره -
زيره رومي )  ،كمون ( زيره )  ،كُندر ( كندر )  ،بزر لسان الحمل ( تخم بارهنگ )  ،لؤلؤ ( مرواريد ) ،
لوف ( نوعي انجبار )  ،ليمو ( ليمو )  ،مرزنجوش ( مرزنگوش )  ،نوشادر و هوفاريقون ( هزارچشم ) ،
اين داروها براي لطيف كردن اخالط و يا غذاهاي غليظ بكار ميروند و ميتوان آنها را بتنهائي يا همراه
داروهاي ديگر بكار برد .
از داروهاي مركب ساختني دهن البلسان و ملح القلي قابل ذكرند .
در آغاز بيماري كه اخالط غليظ است و بطرف راههاي خروج جريان نمييابند

صفحه ٢٠٣
بايد ن خست به لطيف كردن آنها بپردازند تا مزاج نضج بيابد و نيز در بيماريهاي سينه كه خلط غليظ به ريه
چسبيده است بايد آن را با لطيفكنندهاي در هم شكست تا با سرفه خارج شود و نيز اگر خلطي به رودهها
چسبيده باشد بايد در داروهاي تنقيه نمكهاي الزم را بيفزائيم .
فصل
تحليل
( منظور از تحليل وادار كردن مواد زائد بحل شدن يا خارج شدن آنها از راههاي طبيعي است  .مترجم )
اين نيز درماني عام است كه در هنگام توقف بيماري بيك حال و يا فرو كشيدن آن مورد نياز است اما بايد
پس از لطيف كردن بكار رود همان طور كه پس از پاكسازي براي خارج كردن باقيمانده اخالط غليظ هم
بكار ميآيد زيرا خلطهاي غليظي كه خارج نميشوند و مسهل بر آنها كارگر نشده نيز بايد بيرون رانده
شوند و حالت توقف بيماري خود دليل باقي ماندن خلطست چه اگر خلط خارج شود اثر آن نيز بايد پس از
مدت كوتاهي تمام شود و چون ميبينيم كه بيماري بحال خود باقي مانده درمييابيم كه به لطيفكننده و
محللي نيز نيازمنديم .
چگونگي لطيف كردن مزاج را پيش از اين گفتيم و اينك بايد بتحليل بپردازيم براي اين درمان بايد از
داروهاي گرم خشك معتدل استفاده كنيم زيرا اگر حرارت چيره شود خلط پيش از تحليل ميسوزد بهترين
و قويترين محللها لبنالكبريت همراه با آب دارچيني يا آبِ باديان است و بايد در اندازه آن وقت و بنيه و
سن بيمار را مراعات كرد و نيز بوره پرورده شده در ماء الكبريت محلل بسيار خوبي است .
اما مفردات محلل زيادند و از جمله آنها پارهاي را ذكر ميكنيم :
آطريالل ( قازياغي )  :براي بادها
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آبار بالخل ( سرب سوخته با سركه )  :ماليدن آن براي ورمها مفيد است
ابوخلساء ( چوبه  -چوبك )  :براي ورمهاي صفرائي و نمكي
ابهل ( سرو كوهي )  :براي نفخ معده
اترج ( ترنج ) و پوست آن  :براي نفخ معده
بزر االترج ( تخم ترنج ) پوستگرفته  :براي ورم بلغمي  ،و روغن پوست آن محللي قوي است .
اثلق ( پنجانگشت  ،فلفل كوهي )  :براي دردها
احريض ( كافشه  ،قرطم )  :براي دردها
اخثاء البقر ( سرگين گاو )  :براي دردها
آذربو ( عرطنيسا  -اشنان )  :براي دردها
اذخر ( كاه مكه  -اذخر )  :براي دردها
آذريون ( گل آفتابگردان )  :براي دردها
آذان الفار ( مرزنگوش )  :براي دردها
اراك ( گياه شوره )  :براي دردها
اسل ( ني بوريا )  :براي دردها
اسفنج ( اسفنج )  :براي بادها
اسطوخودوس ( اسطوخودوس )  :براي بادها
آس ( مُورد )  :براي بادها
اسقيل ( پياز دشتي )  :براي بادها

اسارون ( سنبل بري )  :براي بادها
اشق ( اشترك )  :براي بادها
اشنه ( اشنه )  :براي بادها
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اسرنج ( سرنج )  :براي بادها
اشراس ( سريش )  :براي بادها
اشنان ( اشنان )  :براي بادها
افتيمون ( افتيمون )  :براي بادها
افسنتين ( افسنتين )  :براي بادها
اُقحوان ( بابونه )  :براي مواد متحجرشده
اكليلالملك ( كليلالملك )  :براي مواد متحجرشده
اَلْيَه ( دنبه )  :براي مواد متحجرشده
اَلْيَه مع التمر ( دنبه با خرما )  :براي بندهاي استخوان
انيسون ( انيسون )  :براي بادها
انفحه ( پنيرمايه )  :براي ورمها
ايرسا ( سوسن آسماني )  :براي ورمها
بابونج ( بابونه )  :براي ورمها
بادروج ( تره خراساني )  :براي ورمها

بادزهر ( پازهر )  :براي ورمها
بارزد ( بَرزد )  :براي نفخ
باداورد ( بادآورد )  :براي نفخ
برسياوشان ( پرسياوشان )  :براي نفخ
بسفايج ( بسپايك )  :براي نفخ
بسباسه ( جوزبويا )  :براي بادها
بسد ( ريشه مرجان )  :براي خون منجمد در قلب
بشام ( اناردانه دشتي  ،قلقل )  :براي بادها
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بُطم ( صمغ بنه )  :براي ورمها و سختي پيها
بالدر ( بالدور  -بالدر )  :براي ورمها
بنفسج ( بنفشه )  :براي ورمها
بورق ( تنكار  -بوره )  :براي بادها و بلغم
بهمن ( بهمنان )  :براي بادها و بلغم
تبن ( كاه )  :براي ورمها
ترمس ( باقالي مصري )  :براي سختيها
تشميزج ( چشم )  :براي مواد مختلف
تنكار ( تنكار )  :براي مواد مختلف

توت ( توت )  :براي مواد مختلف
تين ( انجير )  :براي ورمها
ثوم ( سير )  :براي ورمها
ثومون ( تخم زردآب )  :براي ورمها
جاوشير ( جواشير  -گاوشير )  :براي ورمها و سستي گوشت بدن
جبسين ( گچ )  :براي ورمها و سستي گوشت بدن
جرجير ( ترتيزك  -شاهي )  :براي بادها
جياكو  :براي خون منجمد
حاشا ( پونه كوهي )  :براي خون منجمد
حب بلسان ( دانه بلسان )  :براي نفخ
دهن حب البان ( تخم بان )  :براي ورم كبد
حرمل ( اسپنددانه )  :براي بادها
حرف ( خردل )  :براي ورم طحال و بادهاي آن
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بزر حرف البستاني ( تخم خردل )  :براي ورم طحال
حب المحلب ( نيوند مريم  -هزاراسپند )  :براي بادها
حزابري ( نوعي جعفري )  :براي ورمها
حزنبل ( نوعي بهمن سفيد )  :براي ورمها

حصيلبان ( حسنلبه )  :براي ورمها
حضض ( فيلزهره )  :براي ورمها
حلبه ( شنبليله )  :براي ورمها
حلتيت ( انغوزه )  :براي ورمها
حلزون ( حلزون )  :براي ورمها
حماما ( امامون )  :براي بادها
خبثالحديد ( زنگ آهن سوخته )  :براي شير منعقد شده و ورمهاي گرم
خبازي ( ختمي خبازي )  :براي ورمها
خردل ( خردل )  :براي رطوبتهاي مغز و معده
خِرْوَع ( كرچك )  :براي ورمها
خطمي ( خطمي )  :براي ورمها
خمير ( خميرترش  -خميرمايه )  :براي ورمها
خولنجان ( خولنجان )  :براي تحليل بادها حتي ايالوس قوي است
خيارشنبر ( فلوس )  :براي ورمهاي خارجي و داخلي
خيري ( خيري  -شببو )  :براي ورمها
خيزران ( خيزران )  :براي ورمها
دارتو ( دارتو )  :براي ورمها
دارصيني ( دارچيني )  :براي مواد سرد و بادها
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دارفلفل ( فلفل دراز  -دارفلفل )  :براي مواد سرد و بادها
دبق ( كشمش كاوليا  -مويزك )  :براي رطوبتها
دِبْس مع الخطمي ( شيره خرما با خطمي )  :براي ورمها
ديك ( خروس )  :اگر شكمش را بگشايند و بر گلو بگذارند ورم خناق را ميزدايد
درونج ( درونج عقربي )  :براي بادها و بلغم و سودا
دوقو ( تخم شقاقل )  :براي تحليل نفخ و ورم قوت دارد
دهن البلسان ( روغن بلسان )  :براي مواد سرد
ذهب ( طال )  :براي ورمها
راوند ( ريوند )  :براي نفخ
راسن ( سوسن كوهي  -قسط )  :براي نفخ
رازيانج ( باديان )  :براي ورمها
رجل الغراب ( پاي كالغ ) و يونجه با عسل و سركه  :براي ورمها
رماد الكرم ( خاكستر درخت انگور ) همراه با سركه  :براي ورمها
زبيب ( كشمش  -مويز )  :براي ورمهاي خارجي و داخلي
زبد ( كره )  :براي ورمها خارجي و داخلي
زرير ( اسپرك )  :براي سختيها
زرنباد ( زرنباد )  :براي بادها

زراوند طويل ( زراوند نر )  :براي بادها
زراوند قصير ( زرآوند ماده )  :براي بادها
زعفران ( زعفران )  :براي بادها
زيت ( روغن زيتون )  :براي بادها
زفت بحري ( زفت دريائي )  :براي بادها
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زنجبيل ( زنجبيل )  :براي بادها
زوفا يابس ( گل زوفا )  :براي ورمها
سداب ( سداب )  :براي بادها
سعد ( سعد )  :براي بادهاي پهلو و خاصره
ساذج ( ساذج )  :براي بادها
سقمونيا ( سقمونيا )  :براي ورمها
سك ( نوعي عطر )  :براي ورمها
سلق ( چغندر )  :براي ورمها
سليخه ( دارچيني )  :براي ورمها
سِمْسِم ( كنجد )  :براي ورمها
سَمْن ( روغن گاو )  :براي نفخ
سنبل بري ( سيسنبر )  :براي نفخ

سنباذج ( سنباذج )  :براي ورمها
سورنجان  ،همراه با زعفران و سفيده تخممرغ  :براي ورمها
سوس ( شيرينبيان )  :براي بادها
سيالن ( دوشاب  ،شيره )  :براي بادها
سيسنبر ( سوسنبر برّي )  :براي بادها
شاهسفرم ( شاهسپرم  ،ريحان )  :براي ورمها
شبت ( شويد )  :براي بادها
شمع ( موم )  :براي بادها
شوبشيني ( چوبچيني )  :براي بادها
شونيز ( سياهدانه )  :براي بادها
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شيح ( درمنه تركي )  :براي بادها
صاصفراس ( ساسافراس )  :براي بادهاي غليظ
صعتر ( آويشن )  :براي بلغم و بادها
طحلب ( خزه )  :براي ورمهاي گرم
ثمرة الطرفا ( دانه گز )  :براي بادها
طرخون ( ترخون )  :براي بادها
ظيان ( ياسمين بري )  :براي ورمها

عاقرقرحا ( عاقرقرحا )  :براي ورمها
علك البطم ( صمغ بنه )  :براي ورمها
عروق الصفر ( زردچوبه )  :براي ورمها
عشبه مغربيه ( ياسمين سفيد )  :براي ورمهاي داخليِ گرم
عنب الثعلب ( تاجريزي سياه )  :براي ورمهاي داخل ِي گرم
حب الغار ( غار گيالس )  :براي نفخ
غاريقون ( قارچ چمن )  :براي نفخ
غافث ( گل خله )  :براي ورمهاي طحال
فطراساليون ( تخم كرفس كوهي )  :براي نفخ
فلفل ( فلفل سياه )  :براي بادها
فوّه ( روناس )  :براي بادها
فوتنج ( پونه )  :براي بادها
قاقله ( هل )  :براي بادها
قرنفل ( ميخك )  :براي بادها
قرطم ( بنه )  :براي بادها
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قسط ( كوشنه )  :براي بادها
قنّبيط ( گل كلم )  :براي بادها

قيصوم ( بومادران )  :براي بادها
كاشم ( گلپر )  :براي بادها
كبر ( كور )  :براي بادها و بلغم سينه و طحال و سختيها
كرويا ( شاهزيره  -زيره بومي ) كبريت  ،بزر كتان  ،كمون  ،كتم ( وسمه ) و كرفس  :براي باد و نفخ
كندر ( كندر )  :براي بادها
كندش ( خربق سفيد )  :براي بادها
الدن ( نوعي صمغ )  :براي ورمها
لبالب ( عشقه )  :براي ورمها
لك ( الك )  :براي ورمها
دهن لوز المُرّ ( روغن بادام تلخ )  :براي ورمها
ماميثا ( خشخاش برّي )  :براي خلطهاي لزج
ماميران ( نوعي زردچوبه )  :براي خلطهاي لزج
مخلصه ( مخلصه )  :براي خلطهاي لزج
مرزنجوش ( مرزنگوش )  :براي بادها
مُرِّ مكي ( مرّ مكي )  :براي بادها و ورمها
مرو ( مرماحوز )  :براي بادها
مُقل ( مقل )  :براي خون منجمد در رودهها و غير آن
موميا ( موميا )  :براي مواد سرد

ميعه ( اشترك )  :براي بادها
صفحه ٢١٢
نانخواه ( زنيان )  :براي بادها
نعنع ( نعناع )  :براي بادهاي معده و روده
نيل ( نيل )  :براي بادهاي معده و روده
وَج ( اِگِر )  :براي بادهاي معده و روده .
داروهاي تحليلبرنده مركب و ساختني زيادند كه پارهاي از آنها را در درمانهاي خاص در محل خود ذكر
خواهيم كرد و در اينجا بعض آنها را نام ميبريم كه عبارتند از  :دهن البلسان  ،دهن الجوزبوا براي بادها ،
دهن السداب و دهن الكمون براي بادها و نيز دهن الورد و مانند آن .
در پيدايش سختي و ورمها بايد از خارج داروهاي تحليلبرنده بكار رود كه بعض از آنها را نام برديم و
نيرومندترين داروهاي تحليلبرنده ضمادي فاروق اللين است كه در جاي خودش از آن ياد خواهيم كرد ان
شاء اهلل و بايد گفت كه بجاي همه تحليلبرندهها ميتوان از روزه و خواب استفاده كرد چه اين دو همه
خلطهائي را كه آماده براي فساد هستند به تحليل ميبرند .
فصل
پس زدن ( ردع )
اين درمان عام براي پس زدن هر خلط سرد و خشك و نيز براي درمان دردها و آماس اندامها است .
داروهاي پسزننده زيادند كه از جمله مفردات ميتوان از داروهاي زير نام برد :

ابرون ( هميشه بهار )  -اشنه ( اشنه )  -اقاقيا ( اقاقيا )  -اقليميا ( فلز سوخته )  -امغيالن ( خارشتر ) -
بنج ( بنگ )  -بوش دربندي ( بوش )  -توت  -جلنار ( گلانار فارسي )  -جوزماثل براي ورمهاي گرم
صفحه ٢١٣
حبق بستاني ( پونه )  -حَسَك ( خارخسك )  -حماحم ( پونه )  -خبازي ( پنيرك )  -خطمي  -فلوس
با آب گشنيز براي خناق  -دليك ( گل سرخ صحرائي )  -دم االخوين ( خون سياوشان ) براي جلوگيري
از سيالن مواد زائد  -رصاص اسود ( اُسرُب )  -رامك ( رامك )  -صندل ( صندل )  -ثمرة الطرفا (
ميوه گز )  -عصيالراعي ( هزاربندك )  -عليق ( تمشك )  -عنب الثعلب ( تاجريزي سياه )  -فوفل (
فوفل )  -قطف ( سلمه ) براي ورمهاي گرم داخلي و خارجي  -الماء البارد ( آب سرد )  -نشا ( نشاسته
)  -نيل ( نيل )  -ورق نيم ( برگ درختي است هندي )  -زهر نيم ( گل نيم )  -دهن الورد ( روغن گل
سرخ ) و رامك براي چيزهائي كه باعضاء ميچسبند كه از هر كدام كه بخواهند بكار ميبرند  .و
ميگوئيم كه بهترين پسزنندهها براي دردهاي چشم قرص االكسير و شكر سرب و براي آماسها بزر البنج
( بنگدانه ) ( بنگدانه گياهي است از تيره بادنجانيان و نامش (  ) NIGER Hميباشد و نبايد با بنگ يا
شاهدانه ( قنب ) كه گياهي از تيره گزنهها بنام (  ) INDICA , CANABISميباشد  ،اشتباه شود  .مترجم
) جوزماثل ( تاتوره ) و امثال آن است .
فصل
تقويت اعضاء رئيسه
اين درمان نيز از درمانهاي عام است كه بويژه پس از بكار بردن مسهلها براي پيران و آنها كه در حال
نقاهت ميباشند و نيز اشخاص كمتوان بسيار الزم است زيرا ستون بدن اعضاء رئيسه است و اگر اين
اندامها نيروي كافي نداشته باشند هيچيك از شگردهاي پزشكي براي بهبود بيمار سودمند نيست و در همه

بيماريها بايد باين مطلب توجه داشته باشند اين تقويت از جهت گرمي و سردي نيست بلكه از خواص
روحاني نهفته در داروها است و در همه
صفحه ٢١٤
بيماريها بايد اين داروها را بكار بگيرند زيرا اگر طبيعت يك بيمار و روح او نيرومند باشند كار يك دارو
را نيرو ميبخشند و بآن كمك ميكنند چه تا وقتي كه طبيعت در داروئي كارگر نباشد آن دارو در بدن
كاري نمي تواند بكند  ،چه بسا كه تقويت براي بيمار بس است و ديگر نيازي به دارو نخواهد داشت و
طبيعت خود براي بيرون راندن بيماري بپا ميخيزد و بيماري را در هنگام بحران با اسهال يا پيشاب و يا
عرق و يا از راههاي ديگر بيرون ميراند و بكار گرفتن داروهاي نيروبخش خود سبب ميشود كه بيمار
بحران را بهتر بگذراند و طبيعتش بهتر بر بيماري چيره شود زيرا بهنگام بيرون راندن دشمن يا بايد او
نيروي خود را از دست بدهد و بر او چيره گردند و يا بايد نخست بر نيروي خود بيفزايند و آنگاه بر او
پيروز شوند  ،اما بهتر است كه از هر دو سو چارهانديشي كنند اگر چه چنين مينمايد كه بايد نخست از
نيروي دشمن بكاهند اما من اين طور ميبينم كه بنا بحكمت خدائي بايد طبيعت را نيرومند كنند چه
طبيعت نيرومند بتنهائي ميتواند از عهده بيماري برآيد اما چه بهتر كه از يك سو بتقويت طبيعت بيمار
بپردازيم و از جهت ديگر بيماري را تضعيف كنيم زيرا اين دو با هم آميخته هستند و اگر بخواهيم بتنهائي
نيروي بيماري را بگيريم و طبيعت بيمار نيز نيروي خود را از دست ندهد غير ممكن است پس بايد
طبيعت را بدفع بيماري وادار كنيم اما اگر فرصت كافي نبود بايد داروهاي نيروبخش را با داروهاي ضد
بيماري بياميزيم تا هر دو كار با هم انجام گيرد .
بهر حال ما داروهاي نيروبخش را در مقاله چهارم خواهيم آورد و در اينجا پارهاي از داروهاي مفرد را
ذكر ميكنيم :
ابريسم ( ابريشم )  -قشر االترج ( پوست ترنج )  -اسطوخودوس  -آس ( مورد ) اشنه ( اشنان )  -املج (
آمله )  -انبرباريس ( زرشك )  -آذربويه ( آذربو ) -

صفحه ٢١٥
انبج ( انبه )  -انفحه ( پنيرمايه )  -بادرنجبويه  -بادروج  -بادزهر معدني ( پازهر معدني )  -بسد ( ريشه
مرجان )  -بسباسه ( بزباز  -بسباسه )  -بسفايج ( بسپايك )  -بهمن ابيض ( بهمن سفيد )  -تانبول (
شاهحسيني )  -تفاح ( سيب )  -جوز ( گردو )  -جوزبوا ( جوزبويا )  -جدوار ( جدوار )  -حب
المحلب ( نيوند مريم )  -حصيلبان ( حسنلبه )  -خالف بلخي ( بيدمشك )  -دارصيني ( دارچيني ) -
دارشيشعان ( دارشيشعان )  -درونج ( درونه  -درونك )  -ذهب ( طال )  -راسن ( زنجبيل شامي ) -
زرنباد ( زرنباد )  -زرنب ( سرخدار  -سرو تركستاني )  -زعفران ( زعفران )  -زباد ( نوعي عطر ) -
زمرد ( زمرد )  -ساذج ( ساده )  -سفرجل ( به )  -سوسن آزاد  -سنبل ( سنبل )  -سعد ( سعد ) -
سليخه ( دارچيني ختائي )  -سيسنبر ( سيسنبل  ،سوسنبر )  -شاء ختائي ( چاي سبز )  -شوبشيني (
چوبچيني )  -شند ( شند )  -شقاقل ( هويج صحرائي )  -صندل ( صندل )  -صاصفراس ( ساسفراس )
 طين ارمني ( گِل ارمني )  -طباشير ( تباشير )  -طين داغستان ( گل داغستان )  -طرخشقوق ( كاسنيبرّي )  -طين مختوم ( گل رس خالص )  -عقيق ( عقيق )  -عنبر ( عنبر )  -عود ( عود )  -عود بلسان
( چوب بلسان )  -غاريقون ( قارچ چمن )  -غبيرا ( سنجد )  -زهر الغبيرا ( گل سنجد )  -فستق ( پسته
)  -فضه ( نقره )  -فلنجمشك ( فرنجمشك  -قرنفل بستاني )  -قاقله ( هل )  -قِرفه ( پوست نوعي
درخت كه بوي دارچيني ميدهد )  -قينهقينه ( گنهگنه )  -قرنفل ( قرنفل  -ميخك )  -قصب الزريرة (
ني نهاوندي )  -كافور  -كزبره ( گشنيز )  -كندر ( كندر )  -كُمَّثرٰي ( گالبي )  -كهربا ( كهرباء )
 الزورد ( الجورد )  -لسانالثور ( گاوزبان )  -لؤلؤ ( مرواريد )  -مرجان ( مرجان )  -مسك ( مشك)  -موميا ( موميا )  -نارمشك ( نارمشك )  -قشر نارنج ( پوست نارنج )  -نعناع ( نعناع )  -نمام (
سوسنبر )  -نيلوفر ( نيلوفر ) -
صفحه ٢١٦
وَرد ( گل سرخ ) و ياقوت .

اما داروهاي مركب و ساختني زياد هستند و بيشتر در فصل مربوط به درمان قلب و كبد ذكر ميشود و در
اينجا نيز از اين داروها نام ميبريم :
ترياق الهواء  ،جوارشن افضلي  ،جوارشن لؤلؤ  ،دهن الدارصيني  ،دهن اللؤلؤ  ،ماء الحيوة و پارهاي از
داروهاي شاديبخش را در مقاله چهارم خواهيم گفت كه بهترين آنها ملح اللؤلؤ  ،ملح المرجان و الذهب
المحلول است  .اما نيروي طبيعي را الكسير ذوالخاصية نگاه ميدارد و ماء الحيوة بر نيروي رواني و
آمادگي آن براي كار ميافزايد و نيز شربتهاي شاديبخش و لؤلؤ محلول در افشره ترنج از اين جهت
سودمندند .
فصل
داروهاي تسكيندهنده درد و خوابآورها
در پاره اي از بيماريها تا درد ناشي از آنها را تسكين ندهند اميد به بهبودي كم است مانند قولنج ( ، ) CO
زخمها  ،سردردها و بيماريهاي ديگر بلكه بايد بگوئيم كه درمان درست ممكن نيست مگر آنكه درد آرام
بگيرد زيرا طبيعت دردمند پيش از آنكه بدارو پاسخ گويد بدرد ميپردازد مگر آنكه درد زياد نباشد و
طبيعت بتواند از آن روي برتابد كما اينكه براي قطع كار مسهل  ،دست و پا را كه درد متوجه آنها است
بايد ببنديم و يا مثال در سكسكه با ترساندن بيمار يا وادار كردن او به عطسهاي كه بيني او را بيازارد از آن
جلوگيري ميكنيم زيرا تا طبيعت متوجه بدرد باشد بچيز ديگر نميپردازد از اين رو است كه بداروهاي
مُسكّن و خوابآورها نيازمنديم اما بايد داروهاي مخدر را بتدريج و همراه با داروهائي كه از زيان آنها
بكاهد بكار ببنديم  .و بايد بدانيم كه زيان اين داروها در بيماريهاي سرد و گرفتگيها بيشتر است .
صفحه ٢١٧
اما پارهاي از داروهاي مناسب در اين باره عبارتند از :

حب الشفاء  ،حافظ الصحة  ،معجون فريادرس  ،الدواء الجامع  ،لودانو بصورت ضماد يا شربت  ،ترياك
 ،دهن جوزماثل  ،دهن البلسمو و الِكسير ذوالخاصية براي دردهاي دروني  .برشعثا و دُهن الشقاق براي
درد اعضاء و زخم و دُهن البلسان  ،الدهن المثلث شصت و نهم و روح الملح بصورت ضماد و نيز فلونيا
براي همه دردهاي اندرونه و القرص المسكن و داغ كردن با مَرهم ذراريح و روغن ذراريح و قرص
المثلث .
اما از داروهاي مفردي كه خاصيت تسكيندهنده دارند ميتوان داروهاي زير را نام برد :
براي دردهاي مفاصل  :اراك ( درخت شوره )  -افيون ( ترياك )  -بزر البنج ( بنگدانه )  -جدوار -
جوزماثل ( تاتوره )  -اسطوخودوس .
براي دردهاي داخلي  :فوش دربندي  -دهن الجوز ( روغن گردو )  -حب المحلب ( نيوند مريم ) .
براي درد ورمها  :بزر الخس ( تخم كاهو )  -بزر الخشخاش ( تخم خشخاش )  -خمير ( خميرمايه ) -
خطمي  -زعفران .
براي پيچ و درد مفاصل  :اقليميا ( فلزات سوخته )  -بنج ( بنگ )  -جفت افريد ( ثعلب صغير ) .
براي دردهاي سرد  :جنطيانا  -حبة الخضراء ( بنه )  -انتله ( جدوار اندلسي )  -انيسون ( باديان رومي )
 دبق ( مويزك  -كشمش كاوليا ) .براي دردهاي داخلي  :راوند ( ريوند )  ،براي دلپيچه و درد سرد  :شبت ( شويد ) .
براي درد دندان  :عروقالصفر ( زردچوبه )  -اصل اللفاح ( ريشه مهرگياه )  -فرفيون و زعفران  -افيون
( ترياك )  -كبريت ( گوگرد )  -دهن الكبريت ( روغن گوگرد ) با دهن الجوز ( روغن گردو ) -
دهن القرنفل
صفحه ٢١٨

( روغن ميخك ) بخصوص همراه با روغن تربانتين .
براي درد مفاصل و نقرس و عرقالنسا  :كافور  -بزر كتان ( تخم كتان ) با تخم اسفرزه  -اصل شوكران (
ريشه شوكران ) و مصطكي كه بايد پس از ماليدن روغنهاي گرم بر موضع پاشيده شوند  .باذنجان و
اللحم المسخّن ( گوشت گرم شده با دست ) كه بايد بر چشم دردناك بگذارند .
از داروهاي ديگر نيز ان شاء اهلل در جاي خود ياد خواهيم كرد و داروهاي خدركننده نيز از همين گروه
هستند و گاه بآن نيز نياز ميافتد و مثال براي بريدن يكي از اندامها و دردهاي بسيار شديد ميتوان از
خدركنندههائي مانند حافظ الصحة  ،روغن جوزماثل  ،شربت خشخاش  ،الطالء المنوم  ،القرص المُسكّن
 ،مخدر المرار و داروهاي ديگري كه در مقاله چهارم خواهيم گفت استفاده كرد .
بهر حال بايد از استعمال اين داروها تا جائي كه ممكن است پرهيز نمود زيرا غليظكننده و خشككننده
ماده مي باشند و چه بسا كه پيها را نيز در بيماريهائي مثل نقرس و مفاصل خشك كنند يا در بيماري قولنج
 ،ثفل ( مواد زيادي تهنشينشده ) را بخشكانند بنا بر اين بايد با توجه كامل به استعمال اين داروها دست
بزني و از بكاربردن آنها بجز در هنگام ناچاري خودداري كني اما استعمال ساير داروهاي روغني ترسي
ندارد و اين را بفهم .
فصل
سوزاندن
گاهي بيماري فقط مربوط بيك اندام است و ساير اندامها سالمند و خلطي عمومي در همه بدن نيست و
سببش ضعفي است كه در آن اندام وجود دارد
صفحه ٢١٩
و نميتواند بدرستي از غذائي كه بآن ميرسد استفاده كند و بنا بر اين مواد غذائي بيك حال مانده و فاسد
ميشوند و در نتيجه ورمهاي سست و يا سختي در آن عضو پيدا ميشود  .در اين هنگام ناگزيريم كه آن

خلط فاسد را از آنجا بيرون برانيم اما پزشكان قشري يا با داروهاي محلل و ضد ورم ميخواهند آن را حل
كنند و يا فساد را از آن اندام باندامي ديگر بكشند و آنگاه بوسيله مسهل آن خلط فاسد را همراه با
خلطهاي مفيد بيرون برانند و اين كار نيز نادرست است  ،صحيح اين است كه مقداري از آن خلط را
بيرون بكشند و آن اندام را تقويت كنند تا آن اندام خود بتواند خلط زيانآوري را كه ممكن است بآن روي
كند از خود براند داروئي كه براي اين كار سفارش ميشود ضماد يا روغن و يا مَرهم ذراريح است كه هر
گاه در اندامي درد و يا آماسي باشد يكي از اين سه دارو را بر آن اندام ضماد و مدتي صبر ميكنند تا پوست
تاول بزند بعد ضماد را برميدارند و پوست سوخته را كه نازك شده برميدارند تا آبي كه زير پوست گرد
آمده خارج شود و بايد كوشش كنند كه آن آب بر جاي ديگري نريزد زيرا ممكن است جاي سالم هم
تاول بزند و سپس مقداري كره گاو بر برگ نرمي ميمالند و بر آن مينهند تا التيام بگيرد اگر كافي بود بآن
اكتفا مي كنند اما اگر خواسته باشند چرك بيشتري بيايد در فرداي آن روز كره گاو ميمالند و يك روز در
ميان مرهم السالطين بر آن ميگذارند و در روزهاي مياني كره ميمالند  .در شدت ورم متوالياً مرهم
ميگذارند  .اين درمان براي آماسها و دردها سودمند ميباشد و ممكن است در هر اندام ديگر نيز از آن
استفاده كنند و نيز ممكن است براي درمان تنگي نفس بر سينه و يا براي درمان درد چشم بر شقيقه
گذارده شود  ،ممكن است بجاي تركيبات ذراريح يك گندم حجر النيران ( سنگ جهنم يا نيترات نقره )
بر موضع بگذارند و روي
صفحه ٢٢٠
آن را با قطعه اي پارچه يا پولك بپوشانند تا اثر كند و نيز ممكن است ماء الفاروق بر موضع بگذارند و اين
نيز درماني آسان است و پس از لختي از مرهمهائي كه پوست را ميكند بر آن بگذارند تا پوست كنده و
چرك زير آن روان شود  .پس از آن بايد از مرهمهاي كِشنده چرك بر آن بگذارند تا چرك را بقدري كه
ميخواهند بيرون بكشند و نيز ممكن است پارهاي از جاها را با زالو انداختن و يا حجامت درمان كنند زيرا
با اين دو وسيله نيز ميتوان چرك و خون زائدي كه در يك عضو و اعضاء مجاور آنست بيرون كشيد .

فصل
خميردارو
اين درمان نيز از درمانهاي عام است زيرا با تركيبات مختلف ممكن است اخالط را حل كنند يا نضج
بدهند دانه ها را باز و يا اخالط را لطيف يا خارج و يا تقويت كنند زيرا بدن مساماتي دارد كه از آنها چيزي
داخل ميگردد يا بيرون مي آيد پس ممكن است غذا را از اين راه نزديك به بدن برسانند و از اين راه بيش
از داروهاي خوردني و نوشيدني سود ببرند  .در اخبار ائمه عليهم السالم نيز آن را از درمانهاي عام
شمردهاند  ،داروهاي ماليدني ( همان طور كه خواننده محترم در سطور بعد ميبيند مؤلف (اع)
اصطالحات مربوط بداروهائي را كه از راه پوست اثر ميكند توضيح فرموده و با توجه به اين توضيحات
واژه طالء كه در عنوان فصل ذكر شده به خميردارو ترجمه شد  .مترجم )  ،تنشويهها و گرم كردنها و
روغنماليها در اين رده از درمانها قرار ميگيرند يعني اگر دارو را با شيء محكمي مخلوط كنيم تا بقوام
آيد آن را ضماد مينامند (
 ( ) EMداروي ماليدني )  ،اگر آن را با مايعي خمير كنند بآن طالء (  ( ) EMBROTIONخميردارو )
ميگويند ،
صفحه ٢٢١
اگر مايعي را بر اندامي بريزند بآن نطول ( IQUE
 ( ) BAINE ,تنشويه ) گفته ميشود  ،اگر چيزي خشك و گرم بر اندام بگذارند كماد ( SECHE ,
 ) FUMANTATIONناميده ميشود .
براي هر يك از اين درمانها تركيبات متعددي وجود دارد كه بعدا توضيح داده خواهد شد  .و بهترين نوع
آنها تنوير يعني بكار بردن نوره است زيرا چرك را ميزدايد  ،مسامات را باز ميكند  ،رطوبتها را بتحليل
ميبرد  ،بيماريها را بيرون ميراند  ،بر مقدار مني ميافزايد و باه را نيرو ميبخشد و اگر پس از آن حنا

بمالند آدمي را از جذام و برص در امان ميدارد  .يك بار تنوير در تابستان بيش از ده بار آن در زمستان
سودبخش است و روايت شده كه در روز چهارشنبه برص ميآورد و روايت شده كه قبل از آن بايد خود را
با آب سرد بشويند و ني ز روايت شده كه از دوازده ساعت پيش از آن بايد از نزديكي خودداري ورزند  .بهر
حال داروهاي ماليدني و امثال آن براي كساني است كه از دارو بيزارند و آنها كه تاب دارو را ندارند بنا بر
اين به ضمادات اكتفا ميكنند اين درمان نسخههاي متعددي دارد كه براي حفظ آنها كه آثار عجيبي دارند
از افشاء آن خودداري شده اما منتظر باش كه ما پارهاي از آنها را در بخش مربوط به داروهاي ماليدني و
خميرداروها در مقاله چهارم ذكر خواهيم كرد و بدان كه در اين تركيبات براي مزاج سرد سركه و براي
مزاج خشك روغن گل سرخ با توجه بحرارتي كه دارند و نيز براي عكس اين حاالت عسل و روغن زيتون
ميافزايند و نيز ميتوان روغنهائي براي سست كردن عضو يا داروهاي خدركنندهاي براي تخدير و
داروهاي حل كنندهاي براي تحليل مواد آماسها و سختيها و نيز داروهائي براي سر باز كردن ورمها و
داروهائي نضجدهنده و چركآور براي رساندن دملها و امثال آن اضافه كنند كه بر اشخاص بصير پوشيده
نيست .
صفحه ٢٢٢
فصل
خوراك بيماران در حال بيماري و دوران نقاهت
خداوند انسان را طوري آفريده كه چيزي را كه خواسته است از او برميآيد و اين تندرستي اوست و
روزيها و مددهائي براي او قرار داده است تا جاي آنچه را كه بدنش از دست ميدهد بگيرد پس بدن انسان
دائما در حال داد و ستد يعني سوخت و ساز است (  ) METABOو بنا بر اين اگر بدن انسان همانند آنچه
را كه از دست ميدهد دوباره بدست آورد بر حال خود ميماند اما اگر در برابر آنچه كه از دست داده چيز
مخالفي باو برسد حالي بحالي ميشود و با آنچه كه پيش از آن بوده تفاوت مييابد و بيماري  ،همين
حالت است پس درمييابيم كه اگر كسي در حال تندرستي بچيزي عادت داشت معلوم ميشود كه آن چيز

موافق با حال اصلي يعني تندرستي او بوده است و بنا بر اين امور عادي شخص براي او بيماريزا نميباشد
از اينجا درمييابيم كه اگر كسي بيمار شد بدون شك از چيزي كه عادي او نبوده مدد جسته و يا بگونه
ديگر ميگوئيم كه عادت  ،بيماريزا نيست و بيماري از كار خالف عادت پيدا ميشود و بهمين دليل
است كه اين مطلب بصورت مثل درآمده كه ميگويند ترك عادت موجب مرض است پس از آنجا كه
براي درمان بيماري بايد سبب آن را قطع كنند و روشن شد كه سبب بيماري بر خالف عادت است بايد
بيمار كاري را كه بر خالف عادت پيشين ميكرده ترك كند تا تندرستي او برگردد زيرا هر علت سبب
پيدايش معلول است و در اينجا علت بيماري كارهاي خالف عادت و علت تندرستي اعمال موافق آن است
و از همين روست كه حضرت صادق عليه السالم ميفرمايد  :عوّد البدن ما اعتاد ( بدن را بآنچه كه عادت
داشته وادار كن ) اما در زمان ما پزشكان وقتي كه بدرمان بيماري
صفحه ٢٢٣
ميپردازند پيش از هر كار او را از آنچه كه در تندرستيش بدان عادت داشته و حتي وجودش وابسته بآن
بوده است بناگهان پرهيز ميدهند و همين كار بخودي خود بر خالف عادت بيمار و سببي مستقل و
بيماريزا است و مثال ميبينيم كسي كه عادةً در روز يك يا دو و يا سه مرتبه غذا ميخورده اگر كمتر از
عادتش بخورد ناتواني و سستي باو دست ميدهد و حتي عوارضي مثل نزلهها  ،غش و ضعف عارض او
ميشود و اگر بر عكس بيش از حد عادي بخورد گرفتار تخمه  ،بدي گوارش  ،بادگلو  ،سنگيني معده ،
درد دل  ،نفخ و قُرقُر شكم و مانند آن ميگردد همچنين اگر در چگونگي غذاهاي كسي ديگرگوني پديد
آيد بيمار ميشود و مثال كسي كه عاد ًة برنج ميخورد اگر فقط نان بخورد گرفتار بدي هضم و سنگيني
معده و تخمه مي شود و كساني كه به برنج و نان عادت دارند غذاهائي مثل آش و امثال آن را نميتوانند
بخورند و گرفتار لينت مزاج  ،نفخ  ،بدي هضم و تخمه ميگردند و مثل آفتاب در وسط روز ميبينيم آنها
كه بغذاهاي معيني اعتياد دارند ك ّماً و كيف ًا نميتوانند از عادت خود سر بپيچند ورنه بيمار ميشوند  .اينك
ميگوئيم در جائي كه آدم سالم از تغيير عادت بيمار ميشود چگونه ميشود بيمار را از عادت
هميشگياش آن هم بطور ناگهاني و بيك بار محروم كنيم و مثال او را از خوردن ناني كه پنجاه سال بآن

عادت داشته و رشد و نموش با آن بوده بازبداريم ؟ چنين دستوري نتيجهاي جز افزايش بر ضعف و بيماري
او ندارد چه تا بآن وقت بدن او نيازمنديهايش را از اين خوراك بدست آورده است اما اينكه ميبينيم كه
گاه بيماري بعلت سرپيچي از دستور پزشك و خوردن غذائي كه قبال هم ميخورده بيماريش سنگينتر
ميشود از اين جهت است كه با ترك عادت اولي در همان چند روز عادتي ثانوي در او بوجود آمده و
ترك اين عادت نيز خود موجب مرض است  .اما اگر از آغاز درمان او را
صفحه ٢٢٤
پرهيز ندهند بيماريش از اين جهت سنگينتر نميگردد و مؤيد نظر ما روايتي است از حضرت ابيالحسن
عليه السالم كه ميفرمايند  :ليس الحمية ان تدع الشيء اصال و لكن الحمية ان تأكل من الشيء و تخفف (
پرهيز آن نيست كه از خوردن چيزي بكلي خودداري كنند بلكه بايد بخورند اما كمتر بخورند ) پس
دانستي كه عادت سبب ايجاد بيماري نيست بلكه بيماري در ترك عادت است بنا بر اين اگر ديدي كه
مريضي از عادت پيشين خود سر باز زده بايد كمكم او را بعادت هميشگيش برگرداني تا سبب مرض از او
قطع شود و براي بهبود آمادگي بيشتري بيابد و اين خالف عادت يا از جهت دگرگوني اندازه غذا يا از
جهت كميت و يا وقت آن است براي برگشت بعادت طبيعي از جهت انداره بايد توجه داشت كه آيا اين
تغيير در جهت كمتر بوده و شكم از غذا خالي مانده و يا بيش از اندازه بوده و امتالئي ايجاد كرده است ؟
كه در حال اول بايد آهسته آهسته بر مقدار غذا بيفزايند تا باندازه عادي برسد چه اگر ناگهاني مقدار غذاي
بيمار زياد شود اين خود سبب يك بيماري است و مثال ميبينيم اگر كسي كه تشنه است يك بار بانداره
زياد آب بنوشد تشنهتر مي گردد و نيز گرسنه اگر تا آنجا كه اشتها دارد بخورد ناراحتيهائي پيدا ميكند اين
از آن جهت است كه در هنگامي كه اندامها تشنه و گرسنه هستند آب و يا غذا را پيش از آنكه باندازه
طبيعي در بدن بماند جذب ميكنند و ممكن است سبب بستگي مجاري و نابساماني اندامها شود اما اگر
آب و غذا را كم كم بخورند شدت تشنگي و گرسنگي تا اندارهاي فرو مينشيند بيماري جديدي نيز ايجاد
نميشود و بدن هم كم كم براه طبيعي خود ميافتد البته بيك بار ترك عادت بدن بيمار نميشود و بيماري

از تكرار ترك عادت روي ميدهد و همين كه اين مطلب چند بار انجام گرفت خودش عادتي ميشود كه
نبايد بيك بار از آن نيز
صفحه ٢٢٥
عدول كرد  .اينها كلياتي علمي بود كه گفتيم و بهر حال بدن انسان از مركبات خلق شده و براي هر كار
و هر چيزي صالحيت دارد اما بايد دگرگونيها به تدريج در آن ايجاد شود نه ناگهاني و يك دفعه چون از
تغيير تدريجي اشكالي پيش نميآيد  ،بايد از ايجاد دگرگونيهاي ناگهاني بكلي پرهيز كرد  .در اين باره
ميتوان از شيشه پند گرفت كه اگر گرم باشد و بيك دفعه آن را سرد كنند و يا بر عكس ميشكند اما اگر
بكندي و كم كم آن را گرم يا سرد كنند نخواهد شكست هر چند كه آن را خيلي گرم و يا سرد كنند .
بهر حال از تغيير عادت بترس مگر آنكه بتدريج ايجاد گردد ولو آنكه آن عادت ثانوي باشد و گر نه
بيماري پيدا ميشود و بعبارت ديگر طبيعت نبايد بيك بار متوجه دگرگوني شود و اگر كسي بگويد
استعمال دارو خود كاري بر خالف عادت است و بيماريزا است پس چگونه دارو را تجويز ميكني ؟
جوابش اين است كه نظر شما صحيح است و در روايات هم آمده است كه تا ممكن است و بدنت تاب
بيماري را دارد دارو مخور و فرمودهاند كه هيچ داروئي نيست مگر آنكه سبب انگيزش يك بيماري ديگر
است و براي بدن هيچ چيز بهتر از آن نيست كه از آنچه كه بدان نيازمند نيست دست بداريم .
و نيز روايت شده است كه مسلمان تا بيماري بر او چيره نشود بدواكاري نميپردازد و نيز روايت شده كه
تا بدنت تاب بيماري را دارد از دارو بپرهيز  ( .عين اين اخبار قبال نقل شده است  .مترجم ) بنا بر اين بايد
در هر مورد درست بينديشيم كه آيا زيان بيماري بيشتر است يا زيان دارو ؟ اگر زيان نخوردن دارو بيشتر
از خوردن آن باشد آن را تجويز ميكنيم و اال بايد از دارو بپرهيزيم و بدن را بخالق آن واگذار كنيم  .در
غذا نيز امر چنين است بخصوص كه امري هميشگي است و نياز
صفحه ٢٢٦

بآن ضروري است  .درمان امتالء كم كردن غذاي عادي است و اين در صورتي است كه اشتهائي براي
خوردن باشد زيرا طبيعت خود جاي آنچه را كه ميخواهيم كم كنيم ميگيرد و خودش طالب بيش از آنچه
كه نيازمندست نيست و ما هميشه بر آنيم كه بايد در جهت طبيعت باشيم و نه بر خالف آن و نبايد چيزي
را كه خوش آيند برايش نيست بآن تحميل كنيم  .بنا بر اين اگر طبيعت خود مايل بغذائي زياد نيست
خوراندن غذاي زياد بمريض بر خالف طبع او خطائيست بيماريزا و اين ناشي از ناداني پزشك است يا
اينكه خود بيمار خود را بخطر مياندازد اما اگر طبع بيمار خود خواهان غذا نباشد بايد چيزي زياد يا كم
باو ندهند تا خودش بخواهد و آنگاه غذاي عادي او را كمتر باو بدهند تا با آن عادت ثانوي هم مخالفتي
نيز نشده باشد و كم ك م بايد پيش رفت تا باندازه عادي پيشين او برسيم  .اما اگر بيمار بدو يا چند نوع
غذا عادت داشته باشد بايد آن را كه مناسبتر است برگزينيم ليكن اگر از جهت كيفيت غذا دگرگوني
ت بد نيز خود عادت است چه
رخ داده باشد بايد كم كم آن را بحال عادي برگردانيم نه بيك بار زيرا عاد ِ
كيفي باشد چه كمّي و چه در نوع غذاها و نوشيدنيها چه بسا بيمارها را ديدهايم كه پزشكنماها آنها را
پرهيز دادهاند و همين كه از پرهيز دست برداشته و غذاي عادي خود را خوردهاند تندرستي خود را
بازيافتهاند و چه بسيارند بيماراني كه سالها بيمارند و پرهيز نميكنند اما طبيعت آنها تاب بيماري را داشته
و مرض آنها را از پا نينداخته است اما آنها كه پرهيز ميكنند در مدت كمي ميافتند و طبيعت آنها نميتواند
از عهده دفاع در برابر بيماري برآيد و بدنشان از نيرو ميافتد چشمشان بگود مينشيند  ،شقيقههايشان
خشك ميگردد و بدنشان الغر ميشود و چه بسا كساني كه يك سال تب ميكنند و پرهيزي
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نميكنند و بچنين حالي هم گرفتار نميگردند  .اين نيست مگر از آن جهت كه اگر طبيعت بر خالف
عادت وادار شود ضعيف و درمانده ميگردد و به بيماري ديگري هم دچار ميشود و پرهيز هم بر سنگيني
بار او مي افزايد  .اينك اگر تو بدنبال دليل بر درستي نظر ما باشي اينها كه گفتيم گواه ماست و اگر
جوياي دليلي از كتاب خدا باشي ميگويم كه خداوند فرموده است  :ان اهلل اليغير ما بقوم حتي يغيروا ما
بأنفسهم  .يعني همانا خداوند احوال قومي را تا وقتي كه خودشان تغييري در خود ندهند ديگرگون

نمي كند و بنا بر اين اگر در آنچه كه خدا براي تو قرار داده تغييري بدهي خداوند هم آنچه را كه از نعمت
تندرستي بتو داده ديگرگون ميكند و نيز خداوند فرموده است  :ان اهلل لميك مغيرا نعمة انعمها علي قوم
حتي يغيروا ما بأنفسهم  .و اين نص كتاب است بر اينكه اگر كسي عادت خود را تغيير دهد اين
ديگرگوني سبب از دست رفتن نعمت تندرستي ميگردد و در كتاب خداوند چيز باطلي نيست اما اگر در
پي سنت پيغمبر (ص) باشي پيش از اين از حضرت ابوالحسن (ع) روايت كرديم كه فرموده است  :ليس
الحمية ان تدع الشيء اصال و لكن الحمية ان تأكل من الشيء و تخفف  ،انتهي  .يعني پرهيز آن نيست كه
چيزي را بكلي ترك كني بلكه پرهيز اين است كه از چيزي بخوري اما كم بخوري  .و از حضرت صادق
(ع) است  :اعود البدن ما اعتاد  ،انتهي  .يعني من با بدن به همان طور كه عادت دارد راه ميروم  ،نظريه
بُقراط هم در كتاب تدبير بهمين منوال است و ميگويد كه پرهيز آنست كه از آنچه كه بدان عادت داري
كمتر بخوري  .و نيز روايت شده است از حضرت ابيعبداهلل عليه السالم  :التنفع الحمية للمريض بعد سبعة
ايام  .يعني براي بيمار پس از هفت روز پرهيز سودي ندارد  ،بنا بر اين كم كردن غذا بيش از هفت روز
نتيجهاي ندارد
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زيرا در اين هفت روز بيماري رو به پيشرفت است و اخالط در حال نضجند و طبيعت مشغول بدين كار
است بنا بر اين بايد از ايجاد خلط جديد جلوگيري كرد زيرا هر چه خلط تازهاي پديد آيد بخميره بيماري
ميرسد و آن را نيرو ميدهد و اگر نه اين بود كه ترك غذا سبب ضعف كه خود اُ ّم االمراض و سبب تباهي
بدن است نبود سفارش مي كرديم كه بيماران در اين روزها بكلي از خوردن غذا بپرهيزند اما پزشك بايد
همه جهات مسئله را مورد توجه قرار دهد بنا بر اين بيمار را پرهيز ميدهد و از غذاي عادي او ميكاهد اما
اين كم كردن نبايد بآن اندازه باشد كه سبب تباهي نيروي بدن گردد و اين هم در وقتي است كه خود
بيمار اشتهاي خوردن داشته باشد و گر نه تا وقتي كه خودش ميل بغذا نداشته باشد نيازي بآن ندارد زيرا
طبيعت در آن حال بكاري مهمتر از تغذيه مشغول است .

همان طور كه گفتيم غذا در همان حال كه بدن را نيرو ميبخشد بيماري را نيز تقويت مينمايد زيرا هر
بيماري خميرهاي دارد و هر چه خلطي بر آن افزوده شود بدان تبديل ميگردد و بر نيرويش ميافزايد و نيز
ترديدي نداريم كه بدن هم بغذا نياز دارد تا اينكه جاي سوخت آن را بگيرد و اگر بيمار غذا نخورد
گرسنگي قبل از بيماري او را ميكشد  .پس در عين اينكه غذا بيماري را نيز تشديد ميكند چارهاي از آن
نداريم بنا بر اين ما در اين ميانه سرگردان ميمانيم كه آيا بايد به بيمار غذاي عادي پيش از بيماري را
بدهيم يا غذاي تازهاي كه مناسب با مرض باشد ( و چنين غذائي هم بنا بقاعده كلي كه بيماري را بايد با
ضد آن درمان كنند ضد آن است ) باو بخورانيم ؟ در اين حال هم ميدانيم كه تغيير عادت خود موجب
مرض تازهاي خواهد بود و در نتيجه بيمار به بيماري ديگري نيز مبتال خواهد شد و نيرويش از
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دست خواهد رفت يعني اگر چنين تجويزي بكنيم مرض ديگري در او ايجاد كردهايم اما اگر غذاي
عاديش را منتهي باندازه كمتر و در حدود اقتضاي طبيعت باو بدهيم در سوي تقويت طبيعت گام
برداشتهايم و خلط تازهاي هم در بدنش ايجاد نكردهايم تا بيماري شدت بگيرد بنا بر اين بايد اين راه را
برگزينيم ولي اگر ببينيم كه بدن بغذا احتياج ندارد دستور ترك آن را ميدهيم اما گاه ميبينيم كه بيمار
بغذا نياز دارد و اين در حالي است كه اشتهاي او در حد طبيعي باشد  ،نيروي بيمار از دست نرفته  ،در
عين حال بيمار عادت ثابتي هم كه اينك بعلت بيماري ديگرگون شده دارد  ،و ميبينيم كه بهمين دليل
اشتهاي او نيز مختل شده است بايد مصلحت او را رعايت كنيم و غذاي مناسبي باو بخورانيم  .در اين
هنگام بايد غذاي او را بر حسب دستوري كه خواهيم گفت آماده كنند  .اما اگر بيمار اشتها نداشته باشد
نيازي به غذا ندارد چه غذاي دوائي باشد و چه نباشد تا هنگامي كه ميل بغذا پيدا كند و در اين وقت اگر
كماشتها باشد غذاي دوائي برتر از ساير غذاها است چه خود اين نوع غذا كار دوا را هم ميكند و باز نوع
عادت او را هم بايد در نظر بگيريم زيرا آنها كه در رفاه هستند بغذاهاي سبكتر عادت دارند و غذاي فقرا
بيشتر خشن است .

بهر حال اگر غذاي عادي را نتوان داد بايد نوع غذا را در نظر بگيرند و مثال آنها كه بنا ِن ارزن عادت دارند
اگر نان گندم بخورند ميگوئيم كه غذاي سبكتري خوردهاند ولي آنان كه به برنج و گوشت عادت دارند
بايد از شورباها و حريرهها استفاده كنند و نيز بايد مريض از غذائي كه مولّد موادي همجنس سبب مرض
او است پرهيز داده شود و اول بايد غذاهائي كه سبب نضج يافتن خلطها است و سپس غذاهاي ضد مرض
و چيزهائي كه سبب نرم
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شدن رودهها و كمك بعمل دفع است باو بدهند اما در روزي كه بيمار مسهل خورده بايد از غذاي غليظ
پرهيز داده شود تا طبيعت متوجه به گوارش آن نشود و از عمل مسهل غافل نماند و نيز از آن جهت كه غذا
با مسهل مخلوط نشود كه در نتيجه مسهل از كار بازداشته شود  .همچنين از اين بابت كه غذا با اخالطي
كه بسوي معده جذب شده ممزوج نگردد چه در اين صورت نفخ و صداهاي شكمي پيدا ميشود و غذا
هم درست گوارده نميشود و رودهها را آزرده ميكند اما در روزهاي ديگر بايد غذاهائي به مريض داده
شود كه سبب نضج يافتن خلطها و ليز شدن مجاري باشد و نيز باعث باز شدن گرفتگيها  ،دفع مواد زائد ،
تصفيه و لطيف شدن و بتحليل رفتن مواد باشد  .ضمنا ميدانيم كه غذا سبب رسيدن انسان بپايان عمري
كه براي او مقدر است ميباشد و قوام بدن او بدان است و اگر بدن نيرومند نباشد نميتواند بيماري را از
خود براند بنا بر اين خالي بودن بدن از غذا جايز نيست مگر آنكه طبيعت كه خود پزشك خدادادي است
غذائي نخواهد كه اي ن مطلب هم ناشي از دو دليل است  :يكي آنكه بدن در حال امتالء است و نيازي به
غذا ندارد ديگر آنكه بيماري آن قدر قوي و كشنده است كه تمام نيروي طبيعت متوجه آن است بنا بر اين
پزشك بيروني بايد هميشه از طبيب دروني خدائي پيروي كند پس در اين هنگام نبايد غذائي به بدن برسانند
كه طبيعت را بخود مشغول كند و از دفاع بازبدارد و بيماري ديگري را هم بوجود بياورد كه اين بيماري
نيز بنوبه خود بدن را فاسد نمايد .

بديهي است كه طبيعت به بيماريهاي حاد بيش از بيماريهاي مزمن توجه دارد چه از آنها بيشتر رنجور
ميگردد پس در اين گونه بيماريها نياز بدن به غذا كمتر و در بيماريهاي مزمن بيشتر و در بيماريهاي
متوسط ميانه است به
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همين دليل است كه در امراض حاد اشتها كمتر از بيماريهاي مزمن ميباشد در عين حال بيماري حاد
زودتر به بهبودي ميگرايد بنا بر اين از كمي غذا چندان زيان نميبيند و كمتر تباه ميشود اما بيماريهاي
مزمن ديرتر درمان ميپذيرند و بدن به غذاي بيشتري نيازمند است تا اينكه مرض پايان بيابد در آن روزها
كه بيماري در حال پيشرفت ميباشد احتياج بدن بغذا كمتر از وقتي است كه مرض رو بپايان است زيرا در
روزهاي اول طبيعت بيشتر متوجه بيماري است .
چون اين مطالب را دانستي اينك ميگوئيم كه غذا دو قسم است از نظر كميّت يا زياد است يا كم و هر
كدام از اين دو  ،نيروي غذائي بيشتري دارد يا كمتر بنا بر اين مجموعا چهار قسم است غذاي زياد
كمنيرو بايد بكسي داده شود كه داراي اشتها و نيروي كافي است زيرا چنين كسي بايد در پي آن باشد كه
باشتهايش پاسخ دهد اما چيز زيادي ببدن خود نرساند بكساني كه بر عكسند نيز بايد غذاي بر عكس
خورانده شود غذاي كمحجم و كمنيرو بايد به بيماري داده شود كه اشتهايش كم است و بنيروي غذائي
نياز كمتري دارد و غذاي پرحجم و پرنيرو بعكس آن است  .و نيز غذاها به سبُك و سنگين تقسيم ميشوند
بنا بر اين غذاي سريع النفوذ بكسي داده ميشود كه برسيدن فوري غذا به بدنش نيازمند است و فرصتي هم
ندارد يا نيروي گوارشيش كم ميباشد و در حال نقاهت است يا اينكه داراي زندگي مرفه است و يا
كودك ميباشد شير و زرده تخممرغ نيمپخته از اين دسته غذاها ميباشند  .اما غذاي سنگين مخصوص
كسي است كه بخواهيم او را بآن عادت بدهيم و همچنين براي كساني ميباشد كه عادت بغذاي غليظ
دارند و اهل كار سنگين و زحمتكشي هستند .
اين بود مطالب كلي و مختصر درباره تغذيه اما تفصيل آن بطور كلي اين
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است كه غذاي مناسب براي بيماراني كه به بيماريهاي خوني و صفرائي گرفتارند عدس پوستگرفته ،
آب انار  ،آب غوره  ،سركه با عدس پوستگرفته و خرفه است  .غذاي مناسب بيماران بلغمي در اول شيره
مغز بادام با شورباها و زرده تخممرغ نيمپخته و در آخر بيماري غذاهاي گرم و خشك و چيزهائي است
كه در آن ادويه و چيزهاي معطر و نيز سبزيهاي گرم ريخته باشند  .غذاي مناسب براي بيماران سودائي
شوربا و آش پاچه است  .و در همه اين حاالت بايد از چيزهاي مولّد خلطي كه زيان دارد بپرهيزند  .بهتر
اين است كه در اول بيماري كه بايد اخالط نضج بگيرند اغذيه نضجدهندهاي بآنها بدهند و يا مواد
نضجدهنده اي داخل در غذا بكنند اما در روزهائي كه مريض مسهل خورده بايد غذاهاي ملين بخورد و در
آخر بيماري بايد غذاهاي لطيفكننده و حلكننده به بيمار بدهند  .ما در مقاله چهارم مفصال درباره
داروهاي نضجدهنده  ،مسهل  ،بازكننده  ،لطيفكننده و غير آن شرح خواهيم داد اما غذاي مناسب براي
كسي كه بسيار ضعيف گرديده شير و زرده تخممرغ نيمپز است و در اين حد بايد پخته شود كه آن را در
آب مياندازند و بر آتش مينهند و تا سيصد شماره ميشمارند و آن را برميدارند اگر آب بجوش آمده تا
صد ميشمارند و نيز براي اشخاص كمتوان قرص اللحم ( روش ساختن اين قرص در شماره  ٣٣حرف }
ق { داروهاي مركب آمده است  .مترجم ) آب پاچه بسته و مغز دانهها مفيد است  .بهترين غذا براي بچه
غذائيست كه پدر و مادرش ميخورند  ،حريره نيز براي آنها مفيد ميباشد و نيز سنجد و آرد جو با شكر
براي كسي كه پدر و مادرش بآن عادت دارند نيز سودمند است اگر بچه از خوردن آنچه كه باو ميدهند
سر باز زند او را از آنچه كه بآن مايل است بازمدار ولو آنكه برايش زيان داشته باشد اما كم باو بده
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زيرا بدن بناچار بايد از غذا استفاده كند .
اوقات غذا در بيماري نيز مهم است  :در بيماران نوبهاي در پايان نوبه يا كمي پيش از آن وقت خوبي است
و اگر تب قطعشدني نيست در همان اوقات كه بيمار بآن عادت دارد بايد غذا بخورد  .كسي كه مسهل

خورده قبل از عمل مسهل نبايد چيزي بخورد و در آن هنگام هم بايد غذائي سبك كه شور و گرم و تند
ب گوشت جوشانده گوشت در آب يا عرق يا شيرابهاي است كه از
ب گوشت ( منظور از آ ِ
نباشد مثل آ ِ
گوشتي كه درون ظرفي سربسته ريخته و در آب ميجوشانند بدست آيد  .مترجم ) يا تخممرغ نيمپخته
بخورد و از آب مخصوصا اگر سرد باشد بايد پرهيز كند و اگر زياد تشنه شد بايد بعض آبهاي خاص
تقطيرشده كه كمك بعمل مسهل كند بياشامد مثل عرق گاوزبان نيمهگرم با شيريني كم  .كسي كه خون
از او گرفتهاند نبايد نمك بخورد براي كسي كه مزاجش گرم است سكنجبين عسلي و انار ميخوش
بخصوص در تابستان مناسب است  .اما بيمار پس از بهبودي هم نبايد بيك دفعه غذائي كه مريض را از آن
پرهيز داده ايم بخورد بلكه بايد كم كم و در ظرف چند روز از آن غذا بخورد و نيز غذاهاي غليظ و
سنگين نبايد بخورد تا كم كم عادت كند  .اگر نقاهتش شديد باشد بايد غذاهاي سبك كه مقوي اعضاء
رئيسه باشد بخورد پس از پايان بيماري در حال نقاهت نيز بايد مواظب بيمار باشند چه بياحتياطي ممكن
است سبب برگشت بيماري بشود و با وجود ضعفي كه بيمار دارد برگشت بيماري براي او خطر و زيان
بيشتري دارد بخصوص آنكه مقاومتش نيز در مقابل بيماري كم است  ،پس از بهبودي هم بايد تا يك هفته
مرتبا مثل حالت بيماري از بيمار پرستاري كنند تا بحال عادي برگردد و در اين مدت بايد غذاهاي سبك
و مقوي باو بخورانند و غذاهائي مانند كباب
صفحه ٢٣٤
همراه با زيره و گشنيز خشك  ،نعناع و كمي پياز  ،دانه انار  ،قرص اللحم و امثال آن مفيد است و نيز
سكنجبين همراه با آب به و آب ميوهها با كمي نان خشك سودمند ميباشد  .بيمار بايد به ورزش سبك
بپردازد و با رفتن بجاهاي باصفاي سبز و خرم تغيير آب و هوا بدهد و اگر آثار بيماري باقي بماند پس از
آنكه كمي نيروي خود را بازيافت مسهل ضعيفي بخورد در اواخر دوره نقاهت با آب خالص نيمگرم حمام
كند و اگر بعلت چيرگي ضعف شبها عرق كند در بستر او برگِ مُورد ميريزند و بايد با روغن مُورد بدنش
را چرب كند و نيز بايد اعضاء رئيسه او را با سيب  ،انار  ،به و آب آنها  ،همچنين عرق صندل  ،آب ميوهها
 ،آب گوشت و مغز بادام و نيز بو كردن چيزهاي معطر تقويت كنند  .اگر كمخواب باشد بايد مغز او را با

روغنهاي سرد نيرو بدهند و بايد شربت خشخاش بنوشد  .اگر كماشتها باشد در وقت هضم غذا نمك
قليا ( كربنات دوسود طبيعي ) بتنهائي يا همراه با سركه و آب برايش مفيد است يا بايد جوهر ليمو و آب
بخورد  .همچنين سكنجبين عنصلي و الكسيرها و مفرّح سهل ( صد و چهل و نهم ) و مفرح سيسنبري و
اين قرص مفيد است  :برگ گل سرخ پاككرده  ٥جزء  ،سماق يك جزء  ،هل نيم جزء كه از آنها قرص
ميسازند و هر روز يك مثقال با شربت انار ميخوش ميخورند و اگر هنوز اثر حرارت در او باقي مانده و
مزاج او مليّن باشد از اين قرص كه اسم آن قرص الناقهين است بخورد  :تخم كشوث  ،طباشير  ،عصاره
غافث  ،گل سرخ پاك شده  ،تخم كاسني  ،تخم خرفه  ،دانه مورد از هر كدام يك درهم  ،كافور يك سوم
درهم با عرق كاسني خمير و قرص ميكنند و روزي يك مثقال ميخورند  .قرص ديگر اين است  :گل
سرخ پاكشده سي  ،نشاسته سه  ،تخم كدو و تباشير سفيد از هر كدام هفت جزء  ،تخم خرفه پنج جزء ،
آنها را با لعاب تخم اسفرزه خمير و قرص ميكنند
صفحه ٢٣٥
و روزي يك مثقال تا دو درهم با جالب سرد ميخورند ( روش ساختن جالب در داروهاي مركب
خواهد آمد  .مترجم ) و اگر مزاج بيمار سرد باشد حب االشتهاء برايش مفيد ميباشد و بايد از غذاهاي
غليظ و سنگين  ،تخمه و سنگيني مزاج پرهيز كند و اگر تازهاي برايش پيش بيايد بايد ملين بخورد و
بدارويش از داروهاي مقوي قلب اضافه كنند .
بايد توجه داشت كه يكي از بزرگترين سببهاي برگشت بيماري  ،تخمه  ،امتالء  ،حركات تند و حتي
بعض صداها است زيرا مزاج بيماري كه در حال نقاهت است مثل مزاج كودك ميباشد كه از كوچكترين
ناماليمي متأثر مي شود  .و نيز بيمار بايد از استفراغها مثل خونريزي و جماع و عوارض نفساني مانند خشم
 ،اندوه  ،كمخوابي  ،خواب در هنگام روز و نيز از گرسنگي و تشنگي مُفرط  ،غذا روي غذا خوردن ،
غذا خوردن پيش از احساس گرسنگي حقيقي  ،نوشيدن آب پس از غذا و قبل از گوارش آن يا ناشتا و يا
شب هنگام خودداري كند نوشيدن آب زياد از عمر انسان ميكاهد و براي بدن مضر است همان طور كه

آب براي يك ساختمان ضرر دارد و نيز آب سرد و چيزهاي ترش  ،تند و تيز زيانبارند  .زيادروي در
خوردن چيزهائي كه مزاج گرم و يا سرد دارند و چيزهائي كه در آغاز سبب بيماري بوده نيز مضر است .
بهم خوراكي و نيز اقدام ناگهاني براي هر كار و يا سرما خوردن و گرما خوردن و حركت زياد براي
بيماراني كه در حال نقاهت هستند زيان دارد و همان طور كه روايت شد حركت سبب برگشت بيماري
است  .براي بيماران تازه شفا يافته خوردن داروهائي براي حفظ تندرستي مناسب است مانند ايارج الصحة
 ،ايارج يابس  ،حب االصطمحيقون  ،حب فادزهر معدني  ،مزيد العمر  ،معجون الخبث  ،مفرح اعظم ،
ملح اللؤلؤ و ملح المرجان  .ساير داروهائي كه اعضاء رئيسه را
صفحه ٢٣٦
تقويت مي كند نيز مفيد است اما هر دارو را بايد در محل خودش بكار برد چه براي هر چيزي  ،چيزي
خوب است و هر چيز براي همه چيز ايجاد نشده  .اين بود دستور غذاي بيماران و كساني كه دوره نقاهت
را ميگذرانند  ،نحوه پرستاري آنها بطور كلي و جزئي نيز مفصال شرح داده خواهد شد .
صفحه ٢٣٧
مقاله دوم
در معالجات خاص است و منظور درمانهائي است كه عَرَض را از اندامها ميراند بدون آنكه سبب اصلي را
از بين ببرد .
مقدمه  -خداوند بدن انسان را از اركان و همچنين اخالط و اسطقسات تركيب كرده است و او حكيمي
است كه در صنع او بيهودهاي نيست و هر چيزي را براي غايتي آفريده و اين غايت از آنچه كه آن را
ساخته است  ،بشرط آنكه بحال خودش باقي باشد  ،بدست ميآيد و اين وضع تا پايان زماني كه خدا
خواسته باشد ادامه دارد  ،اما اگر غير از اين را خواسته باشد  ،اين اسباب را دگرگون ميسازد  ،بنا بر اين
آن پديده نيز ديگرگون ميشود  .از آنجا كه هر پديدهاي تابع سببها است  ،ديگرگوني آن  ،دليل بر تغيير
اراده خداوند بر دگرگوني سببهاي عِلوي است كه اين تغيير  ،سبب دگرگونيِ سببهاي پائينتر و در نتيجه

باعث پيدا شدن تغيير در آن غايات است  .پس هر گاه منظور اصلي از يك شيء حاصل نشود  ،روشن
مي گردد كه در آن سببها تغييري پيدا شده  ،چه تا تغييري در سبب پيدا نشود  ،مسبب بحال خود باقي
خواهد بود و خداوند از اينكه چيزها را بدون سبب جاري كند خودداري ميفرمايد و براي هر چيزي سببي
قرار داده است و چون از حكمت خداوند بايد گاهي به آدمي دردها و آفاتي برسد تا يادآور روز نيستي او
باشد و در همين حال
صفحه ٢٣٨
بايد براي ماندن در دنيا دوباره سالمت خود را بازيابد تا اجل او برسد و حقيقت نفس او از سعادت و
شقاوت پديدار گردد  ،براي برگرداندن سالمتي و بازگرداندن سببهاي آن كه ديگرگون شده بود و از پديد
شدن منظور اصلي جلوگيري كرده بود  ،نيز سببهاي ديگري قرار داده كه آدمي را بوسيله وحي و آزمايشها
باين سببها راهنمائي مي نمايد  .اين سببها درمانهاي عام براي هر دگرگوني است و در عين حال براي
زدودن عوارضي كه پديد ميآيد نيز سببهائي آفريده است هر چند كه اين سببها وسيله تغيير سببهاي كلي و
بزرگ نباشد و اينها درمانهاي خاص است اگر چه ممكن باشد كه تا سببي باقي است عرَض آن برگردد .
بنا بر اين درمانهاي خاص چندان سودمند نيستند تا اينكه دردي بكلي درمان شود پس در هر مرضي
الزمست كه درمان خاصي بعمل آيد كه آن بر دو گونه است :
يكي اينكه در سببهاي كلّ ِي عِلوي  ،دگرگوني پيدا شود كه اين هم بجز با توجه بخداوند و دعاها و
صدقات ممكن نيست و بايد خداوند لطف فرمايد و آن سببها را دگرگون سازد و اين باالترين گونه درمان
است  ،اين نوع طب را شرع مقدس در بر ميگيرد .
اما براي تغيير دادن سببهاي پائينتر بوسايلي كه خداوند براي آن قرار داده نيازمنديم  .ما در كتاب حقايق
الطب انواع درمانها را ذكر كردهايم و در اين مقاله ميخواهيم از درمانهاي خاص آنچه را كه آسان باشد و
همچنين بعض معالجات عام را كه ويژه همه امراض است نام ببريم  ،اما بهر حال هر بيمارياي درماني
مخصوص بخود دارد كه براي بيماري ديگر مناسب و سودمند نيست .

صفحه ٢٣٩
فائده
استدالل بر مؤثر از اثر
همين كه دانستي كه از آثار ميتوانيم به مؤثرها پي ببريم و عوارض پيدا شده در بدن  ،حاكي از سببهاي
پنهان است  ،براي پيدا كردن سببها راهي جز استدالل بآثار آن سببها نيست  .اين آثار بر دو گونه است :
نخست آنها كه روشنت ر و سبب استنباط حال بيمار است و بزبان ديگر آن آثار را بچشم ميبينيم مثل
چيزهائي كه از رنگ  ،حركات  ،سكنات و سخناني كه ميگويد درمييابيم و همچنين نبض  ،زبان ،
چشم  ،قاروره ( در اصطالح پزشكي سنتي قاروره شيشهاي است كه ادرار بيمار را در آن ميريختند و با
ديدن آن بيماري را تشخيص ميدادند  .مترجم )  ،تنفس  ،وضع مدفوع و امثال آن داللتهائي دارند و اينها
اغلب قطعي است اما پارهاي آثار ديگر فقط سبب پيدا شدن گمان و حدس در پزشك ميگردد كه گاهي
هم داراي نتيجهاي قطعي است از قبيل اشتهاي بيمار براي خوردن  ،آشاميدن  ،نزديكي و نيز درد  ،خواب
س سوزش و امثال آن  .بنا بر اين اگر
 ،خوابديدنها  ،وسواسها  ،تخيالت  ،نيرو  ،ضعف  ،خفقان  ،احسا ِ
بيماري بتو مراجعه كرد پيش از هر كار ديگر از اوضاع و احوال خارجي و عادات او در حال سالمتي و
سپس از آثاري كه در باال ياد كرديم تحقيق و جستجو كن و عقل خودت را داور قرار بده  ،در صورت
موافقت همه آثار با هم تصميم الزم را بگير چون هر مؤثر اثر خاصي دارد  ،بشدت و ضعف آنها توجه كن
تا اثر نيرومندتر را دريابي و همين كه آن را پيدا كردي اگر از سببهاي خارجي بود آن را قطع كن و اگر از
اسباب داخلي باشد براي رفع آن چارهاي بينديش  ،گاهي بعض از آثار پس از زدودن مؤثر نيز تا مدتي در
يك بيمار باقي مي ماند كه علتش نيروي انفعالي و نگاهدارنده اثر  ،در آن بيمار است  ،در اين هنگام بايد
صفحه ٢٤٠
به معالجات خاص پرداخت تا كامال بهبودي پيدا شود كما اينكه اگر داخل اطاقي شوي و ببيني در اثر
آتشي كه در آنجا افروخته شده ديوارهايش گرم است پس از بيرون بردن آتش و تهويه تا مدتي ديوارها گرم

باقي ميماند علت اين مسئله آن است كه اين قبيل سببها تكميلكننده هستند نه ايجادكننده زيرا اگر
ايجادكننده بودند پس از زدودن مؤثر  ،اثر نيز زايل ميگرديد اما در حالت تكميل  ،مدتي طول ميكشد تا
اثر تمام شود  ،مانند اينكه كسي سنگي را پرتاب كند و بالفاصله بميرد  .بنا بر اين شكي باقي نميماند كه
باقي بودن عرَض  ،هميشه همراه با زدودن اثر نيست بلكه ممكن است كه سبب از بين رفته باشد اما اثر تا
مدتي باقي بماند و در چنين حالتي باقي بودن اثر دليل بجا بودن سبب نيست  ،مثال ممكن است كه سببي
را از بين ببريم اما اثر آن تا پايان زندگي بيمار بجاي خود باقي بماند مثال اگر كسي بدليلي كور بشود با
اينكه سبب اصلي هميشه باقي نيست آن كس تا آخر عمر نابينا خواهد ماند .
فائده
ي خود بآن ميرسي كه يك بيماري  ،ناشي از وجود بيماري ديگري است مثل نابينائي كه
گاه در جستجو ِ
گاه در اثر صداع پيدا مي شود يا يك بيماري از سببي پديد آمده مثل تبي كه بدنبال يك عفونت پيدا شده ،
در نوع اول بايد نخست بدرمان بيماري اصلي بپردازي و در گونه دوم بايد سبب خارجي يا داخلي را
درمان كني  .اگر يك بيماري دنباله بيماري ديگر باشد  ،بايد اول بيماري نخست را درمان كني اما اگر
بيمار در يك زمان دو بيماري مخالف هم داشته باشد  ،اول بيماري سختتر و خطرناكتر و آن را كه بر
طبيعت بيمار چيرهتر است بايد درمان كرد  .همچنين بايد بيماري حاد پيشتر از بيماري
صفحه ٢٤١
مزمن معالجه شود اما نبايد در اين باره هم زيادهروي كرد و بايد تا ممكن است درمانهاي مشترك را اجرا
نمود و در جهات مختلف بايد ميانهرو بود  .اما اگر هر دو بيماري از يك سبب پيدا شده باشد زدودنِ
سبب بس است و اگر يك عَرَض كشنده باشد پيش از سبب بايد بآن بپردازند و بايد در زدودن عرض
كوشيد و پس از تخفيف و تسكين آن بدرمان سبب اصلي پرداخت  ( .منظور از عَرَض در اينجا رويدادي
است كه بر اثر يك بيماري يا سبب پيدا ميشود  ،براي اين قبيل رويدادها در اصطالح فعلي واژه عوارض

بكار ميرود  ،مانند خونريزي از بيني در بيماري حصبه كه اگر شدت داشته باشد خود ممكن است سبب
مرگ بيمار گردد در حالي كه علت اصلي بيماري حصبه است  .مترجم )
فائده
اگر بر وجود سببي يقين نمودي و بر درمان عزم كردي اگر سبب خارجي باشد هر چه زودتر آن را قطع
نما و سپس عَرَض را با ضدش درمان كن و اين گونه بيماري از نظر درمان آسانترين است باين شرط كه
شدت سبب در آن حد نباشد كه پس از زدودن آن  ،آثار بجاي خود بماند اما اگر اثر داخلي بوده و نضج
گرفته يعني رسيده باشد  ،بايد ديد آيا طبيعت بيمار ميتواند آن را از اخالط مفيد جدا كند يا نه ؟ اين
مطلب را با آزمايش پيشاب و تهنشين آن و همچنين از خلط سينه و بيني و ساير مدافعاتي كه بدن در مقابل
بيماريهاي بحراني نشان مي دهد  ،درياب و ببيرون كردن آن از بدن بيمار بپرداز  ،اما اگر رسيدن آن سبب
داخلي مسلّم نگردد چنانچه از شدت فساد كشندهاي بترسي و فرصتي در كار نباشد اول بايد بدون درنگ
از آن شدت بكاهي تا آن ماده فاسد برسد و آماده خارج كردن بشود اما اگر صبر كردن و در انتظار ظهور
آثار بيشتر ماندن  ،زيانآور نباشد  ،بايد تا پيدا شدن
صفحه ٢٤٢
آثا ِر رسيدن فساد بحد نضج  ،صبر كني  .گاه ممكن است كه درنگ كردن الزم نباشد مثل زيادي خون
كه در آن صورت ميتوان فورا مقدار زايد را خارج كرد اما رسيدن خلط فاسد در بلغميها و سودائيها كه
داراي بيماريهاي مزمن هستند ديرتر و در خونيها زودتر است و خلط صفراء زودتر از ديگر خلطها
نضجپذير ميباشد .
فائده
مجموعه خلطها در بدن سي و چهار حالت دارند ( ظاهرا محاسبه تعداد حاالت باين صورت است كه هر
يك از اخالط چهارگانه يعني صفراء  ،سوداء  ،خون و بلغم داراي چهار حالتند كه اين حاالت عبارتند از :
اعتدال  ،كمي  ،زيادي و تغيير كيفيت طبيعي بنا بر اين اعتدال خلطها كه صالح براي سالمتي است چهار

حالت است و اگر يك خلط فاسد شود سه حالت دارد يعني كم يا زياد شده و يا كيفيت طبيعي آن تغيير
كرده  .اگر دو خلط با هم فاسد شوند مجموعا داراي شش حالتند اگر سه خلط با هم فساد يابند نُه حالت
پيدا ميشود و اگر هر چهار خلط با هم فاسد شوند دوازده حالت ايجاد ميشود و جمع اعداد ، ٦ ، ٣ ، ٤
 ٩و  ، ١٢به  ٣٤ميرسد  .مترجم ) كه چهار حالت آن صالح براي سالمتي هستند و سي حالت ديگر كه
در اثر فساد يك يا دو يا سه و يا هر چهار خلط از جهت اندازه يا چگونگي آنها پيدا ميشود  ،سبب
پيدايش بيماريها ميباشد و بر پزشك است كه در جستجوي آثار هر يك از اين حاالت باشد و با استدالل
بآن آثار ببيرون راندن خلط زياد و يا اصالح چگونگي يا اندازه آن و يا اين هر دو  ،اگر توأما سبب بيماري
باشند بپردازد كه در اين حالت  ،اصالح بتنهائي كافي نيست .
صفحه ٢٤٣
فائده
براي يك پزشك مهربان سزاوار است كه براي هر بيمار تا ميتواند  ،داروئي را تجويز كند كه آماده كردن
آن از او ساخته باشد  .مثال به بيمار فقير نميتوان داروئي را كه از ياقوت و زمرد و مرواريد بايد ساخته
شود داد  .همچنين بايد داروئي داد كه بيمار آن را تحمل كند نه آنكه براي او بدآيند باشد مثال براي آنها
كه در آسايش و تنعم هستند دارو و غذاي خشن و بدبوئي را كه بآن عادت ندارند نبايد داد  .همچنين غذا
و دارو در كلي و جزئي نبايد بر خالف ميل مريض و عادت و اشتهاي او باشد مگر آنكه در غير اين دستور
زياني ديده شود اگر بيماري مايل بغذاي زيانآوري باشد و غذا يا داروي مفيد را نخورد نبايد او را بكلي
از آن چيز زيانآور بازداشت  .بهترين رفتار در درمان  ،آرامش دادن بمريض و اميدوار كردن او به بهبودي
و حتي گفتن اينكه بيماريش چندان خطرناك نيست ميباشد  .اين گونه رفتار اثر بزرگي در نيرو بخشيدن
بقلب بيمار و برانگيختن حرارت غريزي او كه بزرگترين سبب دفع بيماري است دارد  .برعكس اگر
پزشك بيمار را بترساند و باو بگويد كه بيماريش درمانناپذير است چه بسا كه پيش از آنكه اجل برسد
بهالكت او بيانجامد در حقايق الطب از تأثير نفس ( روح ) بيمار  ،در او سخن بسيار گفتهايم  .بهر حال

آرامش دادن بي مار داروئي است كه هيچ چيز از داروهاي نيروبخش و ضد سمها و امثال آنها با آن برابري
نميكند و از اين درمان غافل مشو و در مقدمه كليات زيادي را توضيح دادهايم كه بايد به آن مراجعه كني
و اينك ابواب را ذكر ميكنيم .
باب اول
پارهاي از بيماريهاي سر
صفحه ٢٤٤
فصل
صداع ( HA
) CE
صداع دردي است كه در سر پيدا ميشود كه اگر در نيمهاي از آن باشد شقيقه ( درد نيمه سر ) (
 ) MIGRAINEناميده ميشود و سبب نزديك آن حبس شدن بخارها در مغز است كه از بسته شدن
مسامات ( راههاي خروج ) يا زيادي بخارهائي كه تا مغز باال رفته است پيدا ميشود  .همين كه اين
بخارها حبس شد و يا بيش از اندازه حجم پردههاي مغز بود در بهم پيوستگي بين پردهها و همچنين بين
پردهها و استخوانهاي سر و درزهاي آن جدائي ميافكند  ،در اين مرض بيمار سنگيني و دردي در سر خود
حس ميكند  ،اگر در اين هنگام بر سر خود فشار بياورد  ،از آنجا كه بعض اجزاء كه جابجا شده بحال
خود برميگردد احساس راحتي ميكند اين نوع سردرد يا از سببهاي خارجي است و يا داخلي :
اما سببهاي بيروني مثل راه رفتن در آفتاب و نزديك آتش رفتن يا بوئيدن دود و زياد ماندن در حمام و امثال
آن است  .و عالمتش با توجه باينكه پيش از آن يكي از سببهاي ياد شده در كار بوده است گرمي جلوي
سر  ،خشكي بيني  ،تشنگي و صدا كردن گوش است و اينكه از خوردن خنككنندهها بآرامش ميگرايد ،
درمانش  ،قطع سبب و بكار گرفتن خنككنندههاي موضعي و دروني است چه نوشيدني باشد و چه

ماليدني  ( .مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در كتاب قانون براي صداع سرد نوشته است  :مشك  ،ميعه
سائله و عنبر را ميكوبند و مخلوط ميكنند و باندازه يك عدس ببيني ميكشند )  .اما بوئيدن كافور و
ماليدن گالب  ،سركه  ،صندل ( سپيد و ليموئي )  ،كافور  ،ضماد قرص مثلث  ،شستن پاها  ،نوشيدن آب
ميوههاي ترش  ،خوردن غذاهاي سرد  ،شورباي ترش  ،برنج  ،ماش و عدس براي آن مفيد است .
صفحه ٢٤٥
اما اگر سردرد از سببهاي بيرونيِ سرد  ،باشد عالمتش با توجه باينكه پيشتر چنين سببي در كار بوده
تيرگي حواس  ،درد جلوي سر و بآرامش گرائيدن آن از بكار بردن گرمكنندههاي موضعي است  .اين
گونه درد سر غالبا با زكام همراه است و درمانش اين است كه چند قطعه پارچه را در آب گرم نهاده و
پياپي روي سر مريض بگذارند تا مغز گرم شود  .گاهي از گذاردن كاسه مسين گرمي بر روي سر بيمار
آرام ميشود و بايد دور سر پارچهاي پيچيده باشند و گاه اين معالجه بسيار مفيد است  .ريختن آب گرم در
حمام و همچنين خوردن غذاهاي گرم نيز سودمند است  .اگر سردرد علتي دروني داشته باشد بايد بدرمان
آن علت پرداخت مثال اگر علت آن زيادي خون باشد عالمتش همان عالمات زيادي خون و درد جلوي سر
و حوالي پيشاني است و عالجش اگر امتالء در مغز باشد درمانش فصد قيفال ( HA
 ) CE , VEINEيعني رگ بازو ميباشد ليكن اگر امتالء در بدن باشد درمانش فصد اكحل ( MEDIANT
 ( ) , VEINEسياهرگ مياني بازو ) و يا باسليق (  ( ) BASI , VEINEسياهرگ محاذي محور بازو كه زير
پوست است  .ف م ) است  .سپس بايد به پاكسازي ( تصفيه ) خون با داروهاي صافكننده خون و
همچنين سرد كردن خون ( با خوردن داروهاي سرد ) پرداخت  .بوئيدن ترياك و ماليدن آن به بيني ،
خوردن گشنيز خشك  ،آشاميدن شيره عناب و خوردن شورباي عدس مفيد است  .اگر درد سر شديد
باشد حجامت در نقره ( گودال پسِ گردن ) مفيد ميباشد  ( .در حجامت فقط پوست را باز ميكنند و
خون را با آلت مخصوص ميمكند و در فصد رگ را ميزنند تا خون از آن جاري شود  .مترجم ) اگر

سردرد از صفراء باشد عالمتش همان نشانيهاي چيرگي صفراء است و درد در محل اتصال استخوانهاي
پيش و عقب سر جا دارد و درمانش همان است
صفحه ٢٤٦
كه در نوع اول از غذا و بوكردنيها گفته شد  .گذاشتن پارچه كتاني كه در دهن الورد يا سركه يا شير
دختر خيس كرده باشند ( منظور از شيرِ دختر شير زني است كه دختر زائيده  .مترجم ) و همچنين ماليدن
روغن بنفشه و نمك بر پنجه پا ( قدم ) و نوشيدن آب ميوههاي ترش سودمند است  .در اين دو نوع اگر
بيماري طوالني و بپاكسازي مزاج نياز باشد نَقُوع مربع  ،نقوع سنا و نقوع سرد مفيد ميباشند ( َنقُوع
بمعني خيسانده است و راه ساختن انواع نقوع بعدا خواهد آمد  .مترجم ) اگر صداع از بلغم باشد نشانيش
همان نشانيهاي غلبه بلغم و سنگيني سر و درد عقب سر است و درمانش غِرغره با ايارج فيقراء و پاكسازي
با ايارج اشق  ،حب بلغم  ،حب قوقايا  ،حب شب يار و امثال اينها است  .در روزي كه بيمار مسهل
خورده چيزي نبايد بخورد و در روزهاي بعد نان و مرباي بالنگ و شوربائي كه هِل و دارچيني و زيره در
آن ريختهاند بايد بخورد  .اگر سردرد از سودا باشد نشانيش همان عالمات غلبه سودا است و درمان آن
مانند درمان سردرد بلغمي است اما درمان مخصوص آن خوردن حب الشفاء است  .اگر درد سر از
بخارات معده باشد عالمت آن پيروي بيماري از حالت معده و اعتدال يا بيرون رفتن آن از راه طبيعي است
و عالجش پاكسازي معده بوسيله ايارجات است ( اگر بر آن خلطي چيره شده باشد )  ،اگر معده ناتوان
شده باشد  ،آن طوري كه در باب بعد خواهد آمد بايد آن را تقويت كنند در اين هنگام خوردن اطريفال
صغير ( اطريفال مجموعه چند نوع هليله است كه بعدا خواهد آمد  .مترجم ) و آملج كه در طباشير پخته
شده باشد براي اشخاص حرارتي و مصطكي براي آنها كه مزاجشان سرد است  ،بسيار مفيد ميباشد  .اما
سردردي كه با برآمدن آفتاب پيدا ميشود و همراه با باال آمدن آن بيشتر و همراه با فرو رفتن
صفحه ٢٤٧

آن كمتر ميگردد از گرمي و بخارهاي گرم است و عالجش همان درمان درد سر گرم است  .گاه درد
سر از زكام پيدا مي شود و درمانش درمان زكام است و نيز گاه درد سر  ،رواني است مانند ترس و خشم يا
اندوه و امثال آن و درمانش رفع سبب است مثل تبريد در هنگام خشم همان طور كه در درد سر گرم
گذشت و بكار بردن بوكردنيهاي شادكننده ( مفرّح ) و سبزيهاي خوشبو و چيزهائي كه در درد سرهاي
بخاري گفتيم  .اما در درد سرهاي سوداوي و بلغمي الكسير صبر  ،ايارج اشق  ،تربد معدني  ،حب صبر
كوچك  ،حب الصداع و حب العافية نافعست  ،براي انواع سردرد روغن بلسان  ،روغن سداب  ،طالي
محلول و سفوف ( گ رد يا پودر ) گل سرخ سودمند است  .اگر معده هم مؤثر در آن باشد شربت سيب ،
براي سردرد كهنه و درد نيمه سر شراب السنا  ،براي درد نيمه سر طرطر زاج و همچنين طالء ( داروي
ماليدني ) هفتم و هشتم و طالء الرأس و قرص راوند اگر با تب همراه باشد  ،مفيدند  .براي درد سر بلغمي
قرص سعفه  ،براي درد سر كهنه قرص مثلث و لودانوم دوازدهم و ماء الحيوة مفرّح  ،ماء الهليلجين (
داروئي مركبست )  ،مسهل السهل و مفرح سهل كه در شماره صد و چهل و نه ذكر شده و ند چهارم
مفيد ميباشد  .اگر سردرد مزمن (  ) CRONIQUEباشد شير گاو زرد  ،آرد گندم و نمك طعام را به
نسبت چهل  ،پنج و دو مخلوط و خمير كرده و در هنگامي كه درد آرامتر شده است سر را با آن ضماد
مي كنند  .اگر ريشه بادام تلخ را بجوشانند و آن را مخلوط با سركه و روغن گل سرخ بر پيشاني بمالند
سبب آرامش درد سر است  .اگر چند قطعه آجر را گداخته كنند و در آبي كه سركه در آن ريختهاند
بيندازند و سر را در آن بخور دهند نيز براي درد سر مفيد است  .همچنين است اگر مُرّ را بكوبند و آن را
در سركه كهنه خمير نموده و بر سر ضماد كنند درد سر و درد نيمه سر تسكين
صفحه ٢٤٨
مييابد و همچنين خوردن حب افيون هندي و حب ايارج نوزدهم و بيستم براي بيشتر درد سرها سودمند
است و همچنين است حب تربد كبير  ،حب الزاج مسهل و زاج معدني ( زاجها سولفاتهاي مضاعف
آلومينيم و يك فلز ديگرند و معدني هستند اما زاجي كه در پزشكي مصرف ميشود سولفات مضاعف
آلومينيم و پتاسيم است كه در اصطالح معمول زاغ گفته ميشود  .ف م ) و نيز بآزمايش رسيده كه اگر

صبر را در آب حل كنند و داخل گوش را بآن بيااليند و در همان حال فتيلهاي را در آن خيس كرده و در
گوش بگذارند در مدت كمي درد سر را آرامش ميبخشد و براي درد باالي سر اگر شكم چند قورباغه را
با سوزن سوراخ سوراخ كنند و يكي پس از ديگري بر روي سر بگذارند تا اينكه قورباغهها باد كنند مفيد
است  .درد سر مزمن را با حب الشفاء  ،حافظ الصحة و ضماد لودانوم كه مركب از ترياك و زعفران و
دارچيني است مي توان درمان كرد  .همچنين بوئيدن روح النوشادر ( آمونياك ) و بخور دادن بيني با شجره
ابومالك و عرطنيسا ( در كتاب عيونالتجارب كه مؤلف اعلي اهلل مقامه مشاهدات تجربي خود را در
رشته هاي مختلف در آن مرقوم داشته چنين آمده كه بخور عرطنيسا يعني اشنان يا چوبك براي درد نيمه سر
مفيد است  .مترجم ) براي درد نيمه سر مفيد است  .همچنين است اگر بقدر يك كف دستْ جو را
بكوبند و در زير ظرفي بگذارند تا آب آن روي خودش تقطير شود سپس آن را بفشارند و از افشره آن شش
مثقال بگيرند و يك دانق اشق و يك دانق جاوشير ( كماشير ) در آن حل كنند و تا دو دانق از آن را در
بيني بچكانند مفيد است و اگر از آن سردردي پيدا شود هر وقت كه باشد آب سرد بر روي سر بريزند .
اگر فاروق الليّن بر سر و كف دستها و كف پاها بمالند نيز در بهبودي درد سر مؤثر ميباشد  .بوئيدن
كافور در هنگام درد سري
صفحه ٢٤٩
كه از بوئيدن گل سرخ پيدا شده باشد بسيار سودمند ميباشد .
براي كسي كه مبتال بصداع ميباشد سزاوار است كه از نزديكي  ،همچنين خواب زياد پرهيز كند مگر
آنكه سردرد حاصل از بيخوابي باشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه مي فرمايد  :در زادالمسافرين است كه براي درد س ِر گرمِ خوني  ،فصد ،
خوردن شربت ليمو  ،گالب و نبات  ،بزر اسفرزه  ،شربت عناب و يا شربت آلو يا عرق بيدمشك با بزر
اسفرزه و در نوع صفراوي براي سهولت دفعِ صفرا شربت آلو و شربت نارنج بياشامند و اگر سرفه هم
باشد چيزهاي ترش نبايد بخورند و عرق نيلوفر و بنفشه با عرق كاسني بياشامند و با صندل سفيد ضماد

كنند و يا شياف ماميثا ( خشخاش تيغي ) و يا فوش دربندي با آب گشنيز تازه و گالب استعمال كنند و يا
بزر اسفرزه با سركه بر سر بمالند و در هنگام شب اطريفال گشنيزي بنوشند تا از باال رفتن بخارها
جلوگيري كند و طريقه ساختن اين اطريفال اين است كه بليله و آمله سياه از هر كدام ده درهم  ،برگ گل
سرخ پنج درهم  ،گشنيز خشك بيست درهم همه را ميكوبند و اَلَك ميكنند و با ده مثقال روغن بادام
خمير مينمايند و با دو برابر آن شيره مويز مخلوط ميكنند و در هنگام درد سر دو مثقال از آن را در وقت
خواب مي خورند و اگر درد سر از سردي باشد مسهل و نوشدارو و جوارشن افضلي و ترياق فاروق كه آن
را در گالب كه با نبات شيرين شده باشد و يا با جوشانده باديان ( رازيانه ) با عسل و يا زنجبيل پرورده و
يا هليله پرورده و يا آمله پرورده و گلقند و آب دارچيني ميجوشانند و ميخورند و زردچوبه و گالب يا
قرنفل يا فلفل و يا زنجبيل يا روغن قسط ( كست ) و يا روغن فرفيون و يا روغن بابونه يا ياسمين بر سر
ميمالند .
از داروهاي آزمايششدهاي كه در كتاب قانون براي درد سر ذكر شده
صفحه ٢٥٠
چكانيدن اين داروي مخصوص بيني است  :مشك  ،ميعه ( ماده صمغي مثل سقز ) و عنبر كه آنها را
ميكوبند و َالَك كرده و مخلوط ميكنند و ببيني ميكشند .
در مقا له پنجم در باب مفردات براي درد سر داروهائي ذكر شده از قبيل پاچه و بخور االكراد و تخممرغ و
جالبا ( جلب )  ،گلقند يا گلشكر  ،جوزماثل  ،خرزهره  ،خاكستر  ،زرآوند  ،زرنباد  ،سداب  ،غاريقون
( قارچ چمن )  ،گشنيز  ،مرزنجوش  ،آجر  ،مشك و نارنج .
از مجربات مذكور در كتاب قانون است  :خيار دشتي ( قثاء الحمار ) و افسنتين را با آب و روغن زيتون
ميپزند تا زردرنگ شود و آن قسمت از سر را كه درد ميكند همراه با آب و روغن زيتون گرم ميشويند و
تفاله آن را بر سر نطول ( ضماد ) ميكنند ) .
فصل

زكام (  ) RHUMEو نزله (  ( ) Fتوضيح آنكه بعضي از عوارض حساسيت يا آلرژي در پزشكي قديم نزله
ناميده ميشده  .مترجم )
زكام ضعفي است كه در مغز بعلت سببهاي داخلي يا خارجي پيدا ميشود كه نميتواند بخارهائي را كه از
بدن تقطير شده برساند و نضج بدهد و در نتيجه  ،اين بخارها از راه بيني پائين ميآيد كه اگر در البالي
مغز محبوس شود و يا در جاي ديگري پائين بيايد نزله است  .زكام يكي از نعمتهاي خداوند و يكي از
سپاهيان اوست كه او را بر جنون چيره گردانده و آن را قطع ميكند  ،داروئي براي بيماريهاي دماغي است
كه از جذام نيز جلوگيري ميكند پس شكر خدا را بجاي آور و تا ممكن باشد بدرمان آن اقدام مكن اما
اگر شديد باشد احتمال ماليخوليا و ترس از خشك شدن اندامها  ،در ميان است .
اما نزله (  ) Fماد ِر بيماريها است و اغلب پس از درمان دوباره
صفحه ٢٥١
برميگردد  .بنا بر اين در هنگام پيدا شدن زكام بايد مواظب باشند كه زكام به نزله تبديل نگردد .
زكام يا از سببهاي بيروني گرم است مثل آفتاب و آتش و خوردن غذاهاي گرم مزاج  .نشاني آن خارش
درون بيني  ،ناراحتي و سوزش آن  ،تندي  ،رقت  ،زردي يا قرمزي آب بيني  ،قرمزي چشم و ساير
عالمات گرمي است و گاه ممكن است سرما  ،سبب گرفتگي مسامات سر بشود و اين بخارها بتحليل
نرود و عالمت اين حالت پس از سرما آن است كه آب بيني غليظ است ولي خارشي در آن نيست  .گاهي
زكام از بوئيدن بوهاي تند كه بازكننده مسامات دماغ است و يا بخارات را در آنجا حبس ميكند پيدا
ميشود و از بيني پائين ميآيد و گاهي از باال رفتن غبارهاي تند و تيز ( تحريككننده ) بدماغ مانند غبار
صبر  ،توتون و مثل آن و گاهي از سببهاي دروني پيدا ميشود مثل غلبه خلطها كه هر كدام نشانيهائي
دارند  .بدترين عالمات آنست كه آب بيني رنگين باشد كه بايد بيشتر بآن توجه كرد .
اينك دستورهائي براي درمان زكام مينويسيم تا از خطرهاي آن در امان باشيد و ال قوة اال باهلل .

وقتي كه زكام پيدا شد اگر از سببهاي خارجي باشد آن سبب بايد قطع شود و اگر چيزي از بيني ميآيد با
آن بازي مكن تا اگر چيزي هست بيايد  ،اما اگر آب بيني كم بود و سر  ،سنگيني داشته باشد بايد نشوقي
( داروئي كه استنشاق ميشود ) كمكم بكار ببرند تا اينكه بيني كامال پاكيزه شود ( بتجربه رسيده كه
استنشاق و غرغره آب نمك گرم رقيق براي بهبودي زكام مفيد است  .مترجم ) و ساير مسائلي را كه
خواهيم گفت بايد در نظر داشت .
اگر زكام از سببهاي دروني باشد شش چيز را بايد در نظر داشت :
صفحه ٢٥٢
اول  -اگر عالئم غلبه خون در سر باشد نه در بدن فصد قيفال و در حالت عكس فصد باسليق و اگر آن
دو با هم باشد خونگيري از اكحل مفيد است  .اگر عالمات غلبه صفراء يا بلغم و يا سوداء وجود داشته
باشد  ،بايد تن را از آن پاك كرد و براي صفراء نقوعات مخصوص ( خيساندهها ) و حب الصفراء ،
مطبوخ منقّٰي  ،و براي بلغم و سوداء حب دند ( كرچك هندي  .ف م )  ،ايارجات  ،پخته انجير ،
سفوف حب النيل و تربد معدني ( مرحوم مؤلف (اع) تربد معدني را همان كالومل يعني كلمل معروف
معرفي كردهاند كه كلرور جيوه است  .مترجم ) محلول مفيد است براي نرم كردن بيني اگر موادي پائين
نيايد طرطر ( دُرد شراب ) دو مثقال با نبات و يا آبي كه گوشت را در آن جوشاندهاند و امثال آن سودمند
ميباشد .
دوم  -تعديل ماده در مزاج با شربت خشخاش در هنگام گرمي و سكنجبين در سردي .
سوم  -كوشش كردن براي جاري شدن آب بيني  .با استنشاق داروهاي مخصوص آن از قبيل نشوقِ
سياهدانه و كندش ( خربق سفيد ) را كم كم استعمال كنند تا زكام تمام شود  .نشوق صبر و شكر نيز براي
روان كردن آب بيني و باز كردن آن مفيد است  ،همچنين اگر قطعه كاغذي را لوله كنند در حالي كه
قدري شكر در آن پاشيده باشند و يك سر آن را در بيني بگذارند و سر ديگر را آتش بزنند نيز سودمند

مي باشد  ( .بتجربه رسيده كه اگر دانه عنابي را روي شعله بگيرند تا بسوزد و دود كند استنشاق آن دود
براي باز كردن گرفتگي بيني مؤثر است  .مترجم )
چهارم  -بايد طبع بيمار را با خوراكهاي مناسب اعتدال ببخشند و براي حرارتيها عدس  ،ماش و برنج با
زرده تخممرغ و براي رطوبتيها شورباي برگ شويد و برنج با زرده تخممرغ  ،شيره بادام و گوشتهاي
لطيف تجويز
صفحه ٢٥٣
كنند و از شيرينيها و چربيها و چيزهاي تند  ،تيز و ترش و از آب سرد در همه اقسام زكام بايد پرهيز كنند
 .اگر تب با سردرد همراه باشد بايد از گوشت نيز بپرهيزند  .در سردردهاي گرم بعد از نضج ميتوان
ترشي خورد .
پنجم  -پردههاي ريه و راههاي آن را بايد از آزار موادي كه از سينه ميآيد محفوظ داشت براي اين كار
بايد قرص مثني و قرص احمر به بيمار بخورانند .
ششم  -همين كه بيماري نضج گرفت و ماده ( آبي كه از بيني پائين ميآيد ) صاف شد بايد سيالن آن را با
حب الشفاء در گرم مزاجها و با حافظ الصحة و حب النزله در سرد مزاجها درمان كنند و عرقهاي مناسب
به بيمار بخورانند ماده جاري در حمام غليظ ميگردد و اگر آب داغ بر روي سر بريزند تا داغي آن در مغز
حس شود و يا پارچه كتاني گرمي بر سر بگذارند و چند بار اين كار را تكرار كنند تا داغي آن در مغز
حس شود نيز آب بيني غليظ ميشود .
( در مقاله پنجم خواص درماني اسطوخودوس و اسفناج و انجبار و جلب و سياهدانه و پشم و مس براي
درمان نزله ذكر شده است  .مؤلف (اع) )
در همه حاالت زكام بايد خوراك  ،آب  ،خواب و نزديكي را كم كنند و بايد در هنگام روز از خوابيدن
پرهيز نمايند و هر گاه كه مي خوابند بر پهلوي راست بخوابند  ،نه بر پشت و نه بر طرف چپ  .حمام رفتن

متوالي بعد از سه روز مفيد است  .اگر امتالئي نباشد در سرد مزاجها حافظ الصحة و روح الكبريت با
چاي و در گرم مزاجها برشعثا و حب الشفاء  ،معجون بزرالبنج  ،معجون جامع رضوي  ،اطريفال كوچك
مفيد است .
براي نزله گرم ايارج اشق  ،ترياق النزله  ،جوارشن زوفاي خشك  ،حافظ الصحة  ،حب االفيون و حب
اللفاح سودمندند  .براي نضج يافتن آب بيني
صفحه ٢٥٤
در نزلههاي گرم حب النزلة و همچنين ضماد حجر الجنه  ،روغن انيسون  ،روغن بسباسه  ،روغن دانه
عَرعَر  ،روغن كهرباء  ،روغن مرجان  ،زاج الجالء  ،گل گوگر ِد ساده براي غليظ كردن مواد مفيد
ميباشند .
شربت خشخاش  ،ضماد سوم  ،فلونيا ( معجوني از تخم شاهدانه و ترياك )  ،شيره گوگرد  ،تربد پخته ،
معجون بزر البنج با آب گرم  ،نِد چهارم و نشوق پنجم و ششم براي غليظ كردن مواد سودمندند  .اگر
مواد ريزنده بداخل دهن بريزد و دهن ورم كند و درد بگيرد ضماد زوفا سودمند ميباشد  .و نيز مفيد است
كه مقداري پنبه را در روغن بنفشه خيس كنند و در بيني بگذارند  .و نيز زعفران يا سياهدانه و يا سندروس
را بخور كنند  .رفاده كرد ِن ( كمپرس ) جوشانده سياهدانه و نمك نيز سودمند است .
فصل
بيخوابي
بيخوابي ( ) از خشكي مغز و شدت نيروي نگاهدارنده آن و توجه روح بظاهر و يا بعلت باال رفتن
بخارهاي تند و گزنده بمغز و يا از شدت گرفتاري روح بظاهر و چيزهائي كه براي بيمار اهميت دارد و
در نتيجه سبب اِعراض نكردن آن از جسم ميگردد  ،پيدا ميشود اشخاص رطوبتي باين بيماري مبتال
نميشوند و درمان قطعي آن اگر از سردي باشد  ،قرص حافظ الصحة و اگر از گرمي باشد حب الشفاء

است  ،تربد معدني محلول نيز خوابآور است كه بايد شب هنگام و پس از آنكه سه ساعت از خوردن غذا
گذشت از آن بخورند اما صفراويها نبايد از اين دارو استفاده كنند  .سفوف دوازدهم نيز براي بيخوابي و
خشكي مغز مفيد است و همچنين بوئيدن مُرّ مكّي سبب خوابي راحت ميگردد  .بهر حال بيخوابي دراز
مدت سبب كاهش نيروي
صفحه ٢٥٥
طبيعي است و بيماريهائي از قبيل تشنج بوجود ميآورد  ،استحمام با آب نيمگرم و الكسير ذوالخاصية (
بخصوص براي سرد مزاجها ) خوابآور ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :از مجربات مذكور در كتاب قانون است  :دارچين  ،ترياك و
زعفران را با دهن الورد آغشته و بيني را با آن چرب ميكنند و يا عصاره پوست خشخاش و ريشه مِهرگياه
بر شقيقهها ميمالند و آن را ميبويند  .در باب نوادِر روغنهاي منوِّم ذكر خواهد شد ) .
فصل
بيماري چرت زدن
و آن نوعي بيماري است كه بيمار چنين مينمايد كه در خواب است  ،اما بيدار ميباشد و سبب آن امتزاج
بلغم و صفراء در قسمت قدامي مغز است  ،چه اگر بلغم چيره باشد خواب و اگر نه بيداري است  .در اين
هنگام بيمار دوست دارد بعلت سنگيني اين قسمت از مغز كه برو بيفتد  ،رنگ رخساره او به سبزي
ب محركِ
ميگرايد چشمش باز ميماند و بسته نميشود و گاهي مدفوع و ادرارش بند ميآيد زيرا اعصا ِ
اندامهايِ مربوط بآنها بيحس ميشود  .گاه مدفوع و ادرار كمكم دفع ميشوند  .عالج آن اين است كه
بيمار فاروق اللين كه قيآور است بخورد و مقداري از آن را بر كف دست و پا و پيشاني ضماد كند و بقدر
يك درهم آن را نيز بياشامد و ممكن است براي قي و پاكسازي از جوهر صوري و گردهاي مُحرِّك آب
بيني استفاده نمايد و يا با ايارجات مخصوص پاكسازي و با فيقراء غرغره كند .

( در مقاله پنجم در مفردات خواص كاهو و خشخاش براي درمان اين بيماري ذكر خواهد شد  .مؤلف
اعلي اهلل مقامه )
( ظاهرا اين بيماري (  ) UREMIEاست  .مترجم )
صفحه ٢٥٦
فصل
شخوص ( اين واژه معادل فارسي ندارد )
در اين بيماري بيمار بر يك حالت باقي (  ) EXIBI F , WAXو نميتواند جابجا شود و سبب آن باال رفتن
بخارهاي سودائي بسوي مغز است و اگر از بلغم باشد حالتش مثل خوابزدهها است  ،در اين مورد باين
درمان برخوردهايم كه بايد همه بدن بيمار را با فاروق الليّن ضماد كنند و همين كه كمي بهبود يافت بايد
دماغ و قلبش تقويت شود و پشتش را با فاروق داغ كنند .
فصل
سرگيجه و سياهي رفتن چشم
سرگيجه (  ( ) VERTIGEمؤلف (اع) در اين باره لغت َسدَر را بكار برده كه فارسي آن سرگرداني يا
سياهي رفتن چشم است  .مترجم ) اين است كه بيمار اين طور حس ميكند كه سرش ميچرخد و سياهي
رفتن اين است كه همين كه بيمار بر پا بايستد مثل كسي است كه در تاريكي و جاي مهآلود است  .اين
هر دو از بخاري سودائي كه بمغز باال ميرود پيدا ميشوند و همين كه در مغز بچرخش درآمد مغز آغشته
بآن بخار ميشود و روح چنين ميپندارد كه ميچرخد و اگر اين بخارها بهم فشرده شود در حس مشترك
تاريكي حادث ميشود و حرارت مزاج هم در آن بيتأثير نيست  .درمان آن پاكسازي با جوهر صوري ،
ايارجات  ،حب السالطين  ،حب قوقايا و استعمال سفوف مقوّي و حافظ الصحة و بكار بردن فاروق براي

ضماد سر و كف پاها است  .آشاميدن الكسير ذوالخاصية و رب خربق نيز بعنوان مسهل براي درمان اين
دو بيماري مفيد ميباشد  ( .بارها بتجربه رسيده كه گاه در اثر يخ كردن سر  ،كه بعلل مختلفي از قبيل
صفحه ٢٥٧
نشستن زير كولر و امثال آن پيدا ميشود انسان بسرگيجه شديدي گرفتار ميگردد درمانش اينست كه
شب قبل از خوابيدن بحمام بروند و مقداري آب گرم بر سرشان بريزند و سپس سر را با خشككن برقيِ
گرم  ،خشك كرده و پارچهاي بر آن بپيچند و بخوابند و بخور بدهند ان شاء اهلل مفيد است  .مترجم ) و
بعدا داروهائي براي امراض مغزي و معدهاي خواهد آمد و براي بيماري سياهي رفتن دهن الراهب و
همچنين براي سرگيجه حب الدوار سودبخش است و ممكن است اين دو دارو براي هر دو بيماري مفيد
باشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :در مقاله  ٥در باب مفردات خواص گلقند و سداب براي درمان
اين بيماري آمده ) .
فصل
بيماري غش كودكان
در اين مرض كه كودكان بآن گرفتار ميشوند ( در فرهنگ معين بيماري استسقاء كودكان را بجاي
امالصبيان ذكر كرده در توضيحي كه مؤلف (اع) فرمودهاند غش بچهها است كه بعضي مبتال هستند .
مترجم ) بخارهاي سرد بسر بيمار باال رفته و دوباره پائين ميآيند و سبب گرفتگي نفس و غش كردن آنها
ميشوند و در اين هنگام بدن كودكِ بيمار سرد ميشود  .درمانش اين است كه سيب درختي را با يك
سوم آن عناب و يك چهارمش جوِ پوستگرفته در ده برابر مجموع آنها آب بپزند تا باندازه يك چهارمش
باقي بماند آنگاه آن را صاف ميكنند و بهمان اندازه شكر اضافه مينمايند و به بيمار ميخورانند و چند
مرتبه مقداري سداب و مُورد كه در روغن زيتون پخته شده باشد روي سر بيمار ميمالند همچنين خوراندن
پياپي پازهر با گالب نيز براي اين بيماران سودمند است .

صفحه ٢٥٨
فصل
صرع ( SIE
I
)E
نوعي بيماري است كه در اثر گرفتگيهاي ناقص در جاهائي كه پيها از مغز بيرون ميآيد پيدا ميشود و اين
گرفتگيها از بلغم يا سوداي رقيق حاصل از نابهنجاري آب مغز يا بخارهائي كه از ساير اندامها مثل معده و
رحم و پا و دست و غير آنها بمغز باال رفته پيدا ميشود اگر تنها از مغز باشد نشانيش سنگيني و دوار سر ،
تاريكي چشم  ،سختي حركت  ،زردي چهره و نابساماني حركات زبان است و اميد به بهبودي بدرمان
بيشتر از ساير حاالت است  .در اين هنگام بيمار چنين حس ميكند كه از آن اندام چيزي بسوي مغزش
كشيده ميشود .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :صاحب كتاب منهاج گفته است كه در درمان صرع بايد در
اندامي كه بخاراتي از آن بمغز باال رفته قرحهاي ايجاد كنند و براي اين منظور فلفل  ،خردل و فرفيون را با
وزن مساوي مخلوط و در عسل و بالدر خمير كرده بر جائي كه ميخواهند بگذارند و ضماد ديگر آن
است كه ذراريح ( نوعي از انواع سن ) و آالله شرقي و فضله باز را در عسل و بالدر ( آكاژو ) خمير كرده
بر آن جا كه ميخواهند ضماد كنند ) .
اين بيماري بيشتر در بچهها و كودكان پيدا ميشود و هر چه بزرگتر شوند احتمال پيدايش آن كم و كمتر
ميگردد حتي برخي ميگويند كه درمان خاصي براي آنان الزم نيست در هنگام صرع قيآوري با جوهر
صوري مفيد است بويژه اگر معده در بروز آن با مغز شريك باشد همچنين استعمال عطسهآور و خوردن
پخته زوفا  ،حب قوقايا  ،ايارجات  ،رُب خَربَق و معجون عاقرقرحا با عسل كه در هر سه روز يك قاشق

از آن بخورند مفيد است و بايد از خوردن سير و پياز و تره ( گندنا ) و ساير غذاهاي پربخار و همچنين
ميوههاي سرد پرهيز كنند ( در مقاله پنجم در باب مفردات
صفحه ٢٥٩
براي درمان صرع خواص اظفار الطيب ( ناخن بويا ) و انتيمون و جلب و جگر االغ و شيره خرما و طال
و سداب ذكر شده  ،مؤلف (اع) ) و خوردن جوهر انتيمون و حب الحلتيت و آشاميدن روغن سلمه بمدت
چهل روز و همچنين روغن زاج  ،روغن سداب  ،روغن كهرباء  ،محلول طال  ،رب خربق و داروهاي
بوكردنيِ نيروبخش و عطسهآور پنجم و پخته بسپايك  ،معجون مويز  ،معجون صرع  ،ملح اللؤلؤ  ،نمك
مرجان و معجون لؤلؤ مفيد است و راه ساختن اين دارو چنين است كه دو دانق مشك با يك مثقال لؤلؤ و
يك مثقال كهربا  ،پنج مثقال سنبل و پنج مثقال دارچين ختائي و پنج مثقال ساذج و پنج مثقال ابريشم و
همچنين سه مثقال از هر يك از اين داروها  :مر  ،درونج ( درونگ )  ،زرنباد  ،قصب الذريرة ( ني
نهاوندي ) و قسط تلخ  ،جنتياناي رومي زراوند نر  ،حب الغار و دو مثقال جند بيدستر ( در فرهنگ معين
جند بيدستر را بيضه اين حيوان معني كرده اما در پزشكينامه چنين آمده كه جند يا گند غدهاي آكنده از
ماده جند است و در حيوان نر و ماده هر دو وجود دارد  .مترجم ) و نيم مثقال بُسَّد ( مرجان ) را مجموعا
ميكوبند و َالَك ميكنند و با سه برابرش عسل ميآميزند و هر روز يك مثقال از آن را ميآشامند  .براي
بيماران صرعي خوردنِ گوشت ميش  ،تيهو و ُدرّاج مفيد است اما خوردن گوشت شكار و گوشتهاي
سنگين خوب نيست  .بيمار بايد از حمام زياد  ،رفتنِ بجاهاي بلند  ،بادهاي ناخوش آيند  ،تنهائي و
جاهاي خوفناك بپرهيزد  .داغ كردن پيشاني و باالي سر و يا عقب و دو طرف گردن براي بيمار سودبخش
است و نيز آشاميدن روزانه جند بيدستر و ماليدن فاروق لين بر سر و آشاميدن معجون صرع مفيد است و
چه خوب است كه بعنوان پاك كننده مزاج  ،گوشتِ هندوانه ابوجهل و اسطوخودوس و جند بيدستر و
غاريقون
صفحه ٢٦٠

( نوعي قارچ كه داروئي مسهل است ) و مُرّ مكي از هر كدام يك درهم  ،ايارج فيقراء چهار درهم  ،تربد
هفت درهم مخلوط و حب كنند و روزي دو تا سه درهم از آن را بخورند و نيز اگر رازيانه ( باديان ) ،
انيسون ( باديان رومي )  ،زيره كرماني را بوزن مساوي بجوشانند و صاف كنند و گلشكري را كه آفتاب
داده باشند در آن حل كنند و در حلق بمالند براي بهبودي بيمار مفيد است همچنين گرم كردن سر با
پارچههاي گرم در بهبودي بيمار تسريع ميبخشد اما دعاها و عزائم در درمان اين بيماري و غش كودكان
( استسقاء اطفال بنا به ضبط فرهنگ معين ) مقام خاص خود را دارد زيرا ماده اين بيماريها فاسد است و
بعلت فسادش ارواحي شيطاني بآن تعلق ميگيرد كه اين حركات و آثار از آنها است  ،مثال گاه از زبان
بيمار صرعي سخن ميگويند و هم اينان گاه از چيزهاي غيبي و حتي علوم سخن ميگويند يا چيزهائي
ميگويند كه كسي آن را نميفهمد و گاهي نيز گُنگ ميشوند ليكن حركتهاي غير منظمي دارند اما پس از
اجراء عزائ ْم اين ارواح شيطاني بيمار را رها ميكنند و ديگر او را آزار نميدهند تا طبيعت بر بادها ولو
بالفاصله پس از عزيمه چيره شود كه در حقايق الطب راجع باين مطلب مفصال بحث كردهايم .
فصل
ماليخوليا ( ) ANCO ME
سبب اين بيماري گرد آمدن سوداي خالص ( كه از سوختن اخالط يا از بخارهاي سودائي كه در مغز پيدا
ميشود ) ميباشد اين سوداء يا از كيموس سوداوي مخصوص بمغز حاصل شده يا از همه بدن است و گاه
در مراق ( نوعي ماليخوليا است كه گردن شخصِ مبتال كلفت ميشود  .ف م ) زخمهائي پيدا ميشود كه
خون در آنها ميسوزد و به
صفحه ٢٦١
سودائي تبديل ميگردد كه بخار ميشود و بمغز راه مييابد يا در اسپرز ( طحال ) (  ) RATEسودائي
گرد ميآيد و آن را پر ميكند و آنگاه بخار ميشود در اين هنگام است كه طحال ورم ميكند و همچنين
ممكن است كه اخالط بعلل روحي از قبيل زيادي فكر و اندوه بسوزند ( همين كه روح بباطن متوجه شد

حرارت در آن جمع ميشود و اخالط بتدريج ميسوزند ) اين نوع بيماري بيشتر در علما مانند رياضيدانها
و فالسفه و اصحاب تصوف و تصور پيدا ميشود گاهي ممكن است كه در اثر استعمال بنگ كه
توليدكننده سودا در بدن است بوجود آيد و نيز گاهي در اشخاصي كه بخارج شدن خون عادت دارند مثل
كساني كه مبتال به بيماري بواسير ميباشند و نيز زنها كه عادت ماهانه دارند ممكن است پس از بند آمدن
خونريزي و گردآمدن خون سودائي در آنها پيدا شود همچنين گاه از جمع شدن مني و خودداري مرد از
نزديكي پيدا مي شود و باين علتها است كه اين بيماري در نزد مردم بسيار است و بخصوص در اوايل ابتالء
چون بيمار با اينكه گرفتار بيماري است چندان از وضع عادي خود بيرون نميرود  ،بيشتر پنهان ميماند و
وقتي آشكار ميشود كه شدت يافته باشد  ،در اين هنگام است كه اطرافيان بيمار ميفهمند كه او مبتال
بماليخوليا است و دوست ميدارم كه در اين باره شرح بيشتري بدهم .
همين كه در بدن سوداي طبيعي زياد شد و اين سوداء بعلت حرارت ذوب گرديد بخار ميشود و بمغز باال
ميرود اين بخارها بر حسب مواد اوليه خود رنگي بخود ميگيرند ( منظور از اين رنگ صفت خاص هر
ص سياه و آنكه از صفراء بوجود ميآيد سبز و
ماده است  .مترجم ) و بنا بر اين بخار حاصل از سودا ِء خال ْ
آنچه كه از بلغم است تيره و آنكه از خونست سرخرنگ ميباشد  ،بهر حال هر يك از اين انواع داراي
حالت و مزاج و حركات
صفحه ٢٦٢
خاص بخود است و همين كه بمغز باال رفت با روح بخاري آدمي ممزوج ميشود و آن را بخود آغشته
مينمايد و در مغز دور ميزند و همان طور كه در انبيق ديدهايم داراي حركات مختلفي ميشود و بنا بر
اين آثار متفاوت و ديگرگوني پيدا ميكند اين حركات در حس مشترك اثر ميگذارد و در اين هنگام
است كه بيمار چيزهاي عجيب و غريب و گاه وحشتناكي ميبيند يا ميشنود و مانند آنست كه آنها را با
چشم و گوش ميبيند و ميشنود  ،حس مشترك آنچه را كه دريافت كرده بخيال و واهمه ميرساند و اين
دو آنچه را كه دريافت ميكنند باز ديگرگون ميكنند  .بهر صورت از بيمار كارهاي شگفت و غريبي

سرميزند و از همين روي است كه فساد هر گروه از بيماران بآنچه كه در خيال و واهمه آنها است بستگي
دارد و هر كدام داراي تظاهرات مخصوص بخود هستند مثال خود من كسي را ميشناختم كه روزها در
بازار بر در هر دكان مينشست و بصداي بلند مسائل فقهي و اصولي را بازگو مينمود و مردم را بعمل بآن
مسائل و ياد گرفتن آنها دعوت ميكرد و باز كس ديگري را ميشناسم كه در اوايل بمسائل مربوط
بفضائل و محبت ائمه عليهم السالم ميپرداخت و كمكم كارش بادعاي پيغمبري و مهدويت انجاميد و
براي اِعالم اين مطلب بمن مراجعه و از من مشورت كرد و ديدم كه بيمار است و بدرمان او پرداختم و پس
از چند روزي بهبودي يافت و از ادعاي خود دست برداشت و شنيدم كه شخصي چنين ميپنداشت كه در
خوراك او سوزن ريختهاند و هيچ غذائي را نميخورد  ،چه بسا كه كورهپز خيال ميكند كه تبديل بآجر
شده و ميترسد كه او را بشكنند و يا مثال دامدار ممكن است خود را گوسفند بپندارد يا صاحب سگ
خود را سگ بيانگارد  ،همچنين هر صاحب صنعتي بيماريش بر اساس صنعت و عادت اوست اما مواد
بدنش فاسد مي شود و بخار حاصل از مواد زائد برنگ آنچه كه معتاد بآن است درميآيد بنا بر اين بيمار
اموري را
صفحه ٢٦٣
كه با شغل و حرفه او بستگي دارد ميبيند و اگر چه در روزهاي نخستين بيماري چندان محسوس نباشد
اما كمكم كارش باال ميگيرد و خياالت خوب و بد او بهم ميآميزند و عقل او نيز بهمان وضع فاسد
ميشود  ،تا اينكه اين وضع شدت مييابد و ممكن است كار بيمار بادعاء كشف و كرامت و امثال آن
بيانجامد مثال ميگويند ابنعربي چنين ميپنداشت كه منازل ماه در آسمان دختراني دست نخورده بودهاند
كه او بآسمان باال رفته و آنها را تصرف كرده است و همين كه بيماري او زياد شد مردم دانستند كه ديوانه
شده است  .بيشترْ سالكي ِن متصوف و مرتاضيني كه بدون راهنما و استاد برياضت پرداختهاند و
زاهدنماهائي كه علمي ندارند و دانشجوهائي كه بعلوم دقيق ميپردازند ممكن است باين بيماري دچار
شوند  ،اما خود و افكار خود را تندرست ميدانند ولي خداوند شاهد است كه دروغ ميگويند  .بنا بر اين
آنان كه مي خواهند بتحصيل اين علوم و رياضت و زهد بپردازند بايد هميشه مراقب حال و مزاج خود باشند

و از ميانهروي خارج نشوند و كمكم در كار خود پيش بروند تا مزاج آنها بهم نخورد و يك باره و بدون
آنكه خود بفهمند باين بيماري گرفتار نشوند بهمين دليل كساني كه موفق در اين راهها باشند كم هستند و
بهتر اين است كه از پرداختن باين گونه كارها بدون استاد و راهنمائي كه هميشه مراقب آنها باشد و آنها را
كم كم پيش ببرد بپرهيزند كما اينكه از پيغمبر صلي اهلل عليه و آله روايت شده كه  :من تَزَهَّ َد بغير علمٍ جُ َّن
في آخر عمره او مات كافرا  .هر كه بدون عل ْم زهد بورزد در آخر عمر ديوانه ميشود و يا كافر ميميرد .
بهر حال همان طور كه كتابهاي پزشكي ما را از پزشك مستغني نميكنند كتابهاي فقهي هم چنينند و
استاد راهنما الزم دارند .
از عالمات اين بيماري آن است كه مريض بسيار بزمين نگاه ميكند  ،موي او
صفحه ٢٦٤
زياد ميشود  ،دوست ميدارد كه تنها باشد  ،در ماليخولياي مراقي  ،ترشي معده و آب دهن زياد ميشود
و سوزش و قُرقُري در معده خود حس ميكنند و بين شانههاي آنها درد ميگيرد  .اين عالمات از كساني
است كه اصل بيماري آنها از خون است و خطر بيماري آنها كمتر ميباشد  ،اما اگر علت بيماري سوختن
صفرا باشد كمخواب ميشوند از مردم دوري ميكنند و بيشتر بجاهائي مثل قبرستان ميروند و خطر
بيماري اينها بيشتر است  ،اما اگر اصل بيماري از سوختن بلغم باشد بيني بيمار هميشه مرطوب و آب
دهانش جاري است بيمار خود را سنگين و كند حس ميكند و كندذهن ميشود و عالجش فصد است و
اگر خونش صاف باشد معلوم ميشود بيماري از مغز است كه بايد سببش بكلي قطع و يا تا حد امكان
درمان شود و فصد اكحل يا صافن ( وريد صافن وريدي است كه در امتداد ساق پا قرار دارد  .مترجم )
براي او سودمند است او را بايد چند روز بحال خود بگذارند و بايد غذاي لطيف و معتدل بخورد مثل
شوربائي كه با گوشت بزغاله و بره و جوجه پخته باشند  .همچنين پالودهها و كدو  ،كاهو و زرده
تخم مرغ برايش مفيد است و غذاهاي سنگين مثل عدس  ،باقال  ،بادنجان  ،گوشت مانده ( قديد ) و امثال
آن برايش زيان دارد  ،بيمار بايد از بيخوابي  ،خستگي  ،گرسنگي  ،تشنگي و تنهائي پرهيز كند و

چكاندن شيرِ زنِ دخترزائيده در بيني او بسيار مفيد ميباشد و اين مسئله بآزمايش رسيده است  .سپس بايد
براي رساندن ماده فاسد اقدام شود  .بيرون راندن سودا بكمك داروهاي قوي و نه چندان گرم مثل
ايارجات  ،اطريفال و حب قوقايا ممكن است و همچنين الكسير ذوالخاصية  ،ايارج اشق و حب انتيمون
زجاجي و رُب خَربَق براي اين گروه مفيد است و اگر نوعِ مراقي باشد شربت افسنتين  ،ماء الحيوة مفرح ،
آب آهك  ،شير تازه و معجون
صفحه ٢٦٥
انتيمون  ،استحمام زياد و تقويت قلب و معده براي آنها سودبخش ميباشد و بايد براي ايجاد رطوبت در
بدن خود آب پنير بنوشند و نيز از داروهاي رطوبتزا اعم از گردهاي بيني و عطسهآورها و قطرههاي بيني
بايد استفاده كنند و بايد زياد بخوابند .
( در مقاله پنجم خواص داروئي بعض مفردات مثل اسطوخودوس  ،افتيمون  ،انتيمون و خربق سياه و رب
ريوند و غوتاغنبا براي درمان ماليخوليا و انواع جنون ذكر شده  .مؤلف (اع) )
بهر حال از اينكه درمان اينان زياد بطول ميانجامد نوميد مشو  ،بطور خاص براي آنها ايارج اشق و ماء
النورة مفيد است ( طرز تهيه آب آهك ( ماء النورة ) در داروهاي مركب خواهد آمد  .مترجم ) به اين
ترتيب كه يك فنجان آب آهك را با يك فنجان شير گاو يا شير بز بهم ميآميزند و ناشتا بخورْ ِد آنها
ميدهند  .گاهي ممكن است در اين گروه بيماران بواسير پيدا شود اما بهبود مييابد ولي اگر در بدن آنها
زخمهائي پيدا شود مرگشان بزودي فرا خواهد رسيد  .اين اشخاص را بايد اجبارا بكارهاي مهمي وادار
كرد تا آنكه متوجه بآن بشوند و سبب مشغوليت و تفريح آنان باشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :براي درمان مبتاليان بماليخوليا پيش از هر كار ديگر بايد كاري
كرد كه مغز آنان از تفكر و خيال بازبماند  ،اين بزرگترين وسيله براي بهبودي آنانست سپس بايد برطوبت
رساندن به بدن همت گماشت و بايد بدن را تقويت كرد چه اگر بدن تقويت شد بيمار بهبود مييابد و در

ت
ضمن بايد كوششِ طبيب در اين باشد كه سودا نضج بگيرد كه اگر از سوختن خون و صفرا باشد برود ِ
زياد الزم است و اگر از بلغم باشد به برودتِ كمتر و اگر از سوختن ( احتراق ) خود
صفحه ٢٦٦
سودا باشد به برودت كمتري نياز ميافتد  .در مزاجهاي صفرائي و سودائي رطوبت كمتر و در مزاج خوني
و بلغمي رطوبت كمتر از آن الزم است  ،همچنين پزشك بايد مواظب نضج گرفتن ماده باشد و با فاصله
زياد مسهل به بيمار بخوراند ولي از مسهل پشت سر هم بايد پرهيز كرد زيرا هر مسهلي رطوبات زيادي را
از بدن ميكشد در حالي كه در اين گونه مواقع به رطوبت زياد نياز داريم  .پس بايد بين مسهلها فاصله
زياد باشد تا رطوبات جمع شوند و نيز مسهل بايد قوي باشد زيرا سودا جز با مسهل قوي خارج نميشود و
چارهاي نيست جز آنكه باين بيماران غذاهائي بدهند كه بخار نداشته باشد و چيزهاي سفيد بايد باو
خورانده شود و نه سياه و بايد بيمار از تنهائي بپرهيزد و او را بكارهائي وادارند كه ناچار از توجه بآن باشد
چيزي كه آزمايش شده اينست كه بهترين غذا براي آنان شير است كه چه از نظر حرارت و چربي و چه از
نظر رطوبت و سفيدي ضد سودا ميباشد  .براي اين بيماران كاري مفيدتر از سفرهاي درازمدت نيست و
براي از كار بازداشتن مغز آنها استعمال ترياك  ،بذر البنج  ،ترياق النزلة و مخصوصا حب اللفاح بنحو
عجيبي مؤثر است و آنان را تسكين ميدهد و از ترس آنان ميكاهد بشرط آنكه مداومت بر آن داشته باشند
و مسهلِ مناسب براي اشخاص ضعيف اطريفال صغير سه درهم  ،افتيمون سائيده يك درهم و ايارج فيقراء
نيم درهم ميباشد و همه پزشكان در اين باره متفقند براي اشخاص قوي ايارجات كبير مفيد است  .فاصله
بين مسهلها بسته به نيرو و ضعف بيمار است و بهر حال قيآوري  ،اسهال  ،حقنه ( تنقيه )  ،حمام و فصد
براي آنها درمان بسيار خوبي است و در همان حال بايد آنان را از پرداختن بعلوم دقيقه و توجه بباطن و
امثال آن بازداشت و بايد دانست كه براي آنان نه خواب زياد مفيد
صفحه ٢٦٧

است و نه بيداري زياد  ،نه گرسنگي زياد نه سيري زياد  ،نه تشنگي زياد  ،نه ترك نزديكي نه زيادي آن ،
همنشيني همسران  ،شوخي و بازي با آنها ولي با پرهيز از جماع زياد و بطور كلي هر عملي كه توجه آنان
را جلب كند برايشان مفيد است ) .
فصل
سكته
سكته ( CERBRA , EXIE
O
 ) Aباز ماندن انسان از حس و حركت است كه بعلت بسته شدن تامي كه در يكي از بطنهاي مغز و بطور
ناگهاني ايجاد ميگردد پيدا ميشود و بيمار بدون حس و حركت ميافتد  ،علت آن بلغم لزج بتنهائي و يا
همراه با سوداء و يا از خون غليظ است  ،گاهي از مستيِ سخت روي ميدهد كه غالبا كشنده است ،
گاهي از بخارهاي غليظي كه بمغز باال ميرود پيدا ميشود و اين نوع سبكتر است  .تفاوت سكته با غش
(  ) COMAدر اين است كه در غش بخالف سكته نابهنجاري نبض بيش از نَفَس است و نيز در غش رنگ
بيمار مثل مرده سفيد ميشود ولي در سكته چنين نيست  ،در غش دست و پاي بيمار بر خالف سكته سرد
است و همچنين بيما ِر غشي عرقي سرد و فراوان دارد ولي سكتهاي چنين نيست بعالوه بيشتر اوقات پيش
از سكته بيماريهاي مغزي مانند دوار سر و سرگرداني و درد سر پيدا ميشود .
بين آدم سكتهاي و مرده نيز تفاوتهائي وجود دارد مثال در سكتهاي اگر قطعه پشمي جلو بينيش بگيرند
كمي حركت مي كند و همچنين اگر در ظرفي آب بريزند و آن را بر سينه كسي كه سكته كرده بگذارند
حركت سينه او را ميتوان ديد و نشانه ديگر اينست كه انگشت را داخل مقعد او ميكنند اگر سرخرگي
كه در طرف پشت اوست حركت داشت معلوم ميشود كه زنده است  ،همچنين اگر عكس
صفحه ٢٦٨

شعله چراغ و يا انسان در چشم او ديده شود و يا چشم او روشن باشد و نيز كدر نبودن ناخن  ،دليل زنده
بودن بيمار است همچنين اگر سوزني زير ناخن او فرو ببرند حركت كند زنده است و يا اينكه او را در
حالي كه سرش پائينتر از تنه باشد به پشت ميخوابانند و قدري سركه يا آب زنجبيل در حلق او ميريزند
اگر حركت كرد زنده است  .بهر حال واجب است كه مرده و سكتهاي از هم تميز داده شوند و اگر كسي
بطور ناگهاني از حس و حركت بيفتد تا هفتاد و دو ساعت نبايد دفن شود تا اينكه كامال مرگ او روشن
گردد  .از مقدمات سكته بيشتر درد سر شديد و ناگهاني و ورم كردن رگهاي گردن  ،سرگيجه  ،دردِ
چشم و سرد شدن دست و پا بدون علت ديگر و نيز پريدن اندامها ( اختالج ) (  ، ) CONVUسختي
حركات  ،بهم چسبيدن دندانها در خواب و همچنين خوابِ سنگين و خوابهاي وحشتناك است .
سكته بيشتر در پيرها و اشخاص رطوبتيمزاج اتفاق ميافتد  ،اگر از بلغم باشد عالمات بلغم ديده ميشود و
براي درمان آن خوردن مخلوطِ شش قطره جوهر گوگرد با شش قطره روغن سقز سودمند است  .همچنين
است نوشيدن چهار قطره جوهر نمك با مقداري آب و نيز اين دارو مفيد ميباشد  :بُراده آهن ده درهم و به
( سفرجل ) شيرين صد و پنجاه درهم كه بايد آن را قطعه قطعه كنند و براده آهن را بر آن پاشيده و يك
شب آن را بحال خود بگذارند و بعد شيره آن را بگيرند و از هوا محفوظ نگه دارند و روزي يك درهم از
آن بخورند و نيز الكسير ذوالخاصية  ،حب تُربُد كبير  ،روغن زاج  ،روغن كهربا محلول طال  ،الشمامة
المقوية از داروهاي بوكردني و لبن الكبريت بحال بيمار مفيد ميباشند  .اگر علت بيماري باد باشد بايد با
آن روغن زيتون بخورند و اگر از خون غليظ باشد ( در اين صورت چهره سرخ و سياه و سبز ميشود )
بايد در
صفحه ٢٦٩
رگهاي وداج يا قيفال بالفاصله فصد كنند و همچنين بيني بيمار را وادار به خونريزي كنند و يا از پايش
خون بگيرند  .اگر از بخارات غليظ باشد عالمتش باد كردن چهره و عروق است بدون آنكه با عالمات
غلبه خون همراه باشد  ،در اين هنگام بايد با فاروق حاد سر و باالي قلب و كف دست و پاي بيمار را

ضماد كنند و بطور مطلق عطسهآورها براي آنها مفيد است  .عالمت بهبودي آنان اين است كه براحتي
شروع بنفس كشيدن كنند كه درا ين حال اميدي به زنده ماندن آنها هست و اال نيست  .گاهي سكته به
فلج و لقوه و يا هر دوي آنها ميانجامد  ،براي چنين بيماراني نوشيدن جوهر صوري و ايارجات مفيد است
و براي سكتهايهاي بلغمي بعد از شروع بهبودي حب الشفاء و حافظ الصحة سودبخش ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايند  :از پزشكان قديمي ساختن حبي نقل شده كه بقول آنان براي پاكسازي
اعصاب هيچ داروئي با آن برابري نميكند و آن حب اين است  :پيه هندوانه ابوجهل  ،مقل از هر كدام ده
جزء  ،فرفيون پنج جزء و از اينها حبهائي بوزن يك قيراط ميسازند و دوازده حب ميخورند سپس يك
هفته صبر ميكنند و  ١٨حب ميخورند و باز پس از يك هفته  ٢٤حب ميخورند و همينطور ادامه
ميدهند تا شماره حبها به  ٣٦حب برسد ) .
فصل
فلج
فلج ( ARA
ب حسي از كار افتادگي پيش
) از امراض نخاع است و بطور كلي بايد دانست كه اگر در مبدأ يك عص ِ
آيد  ،حس اندامي كه عصب بآن ميرود تمام ميشود اگر مبدأ يك پيِ حركتي از كار باز بماند حركت
اندام از بين ميرود ،
صفحه ٢٧٠
اگر مبدأ همه پيها از كار بيفتد حس و حركت همه بدن تمام ميشود كه آن را فلج كلي ) ( GENERA
ISIE ARA
) يا ابوبلقيسا ( مُعرَّبِ آ ُپپِ ِلكْزٰي ) مينامند  ،اگر پيهاي يك طرف بدن و چهره از كار بيفتد بيماري فلج
نيمه بدن (

 ) HEMIو اگر فقط اعصاب يك طرف چهره از كار بيفتد بيماري لقوه ( FACIA ISIE ARA
) ناميده ميشود و علت آن يك بربستگي است كه بيشتر از بلغم غليظ لزج بتنهائي و يا همراه با سوداء
است و گاه بدليل نابساماني ماده ( خلط ) و ريختن آن بيك اندام است كه در نتيجه بربستگيهائي ايجاد
ميكند و آن اندام از كار باز ميماند  .درمانش اين است كه مبدأ اعصاب را كه از نخاع و ستون فقرات
است و همچنين بندها را با فاروق الليّن ضماد كند و قيروطي ساختهشده از شمع و نفت بر محل بمالند و
نيز وادار كردن بيمار به قي كردن با خوراندن فاروق اللين سودمند است  ،همچنين اگر باندازه دو گندم
فسفور محلول ( ظاهرا منظور فسفور قرمز است كه اكسيد فسفر ميباشد چون فسفور خالص معموال
بدون آنكه در نفت نگهداري شود در دست نيست  .مترجم ) در ده مثقال روغن بادام حل و دو ساعت
بعد آن را بر مبدأ پي ضماد كنند مفيد است  .اگر پاها خدر باشد هشداري براي پيدايش فلج است كه در
اين صورت بايد از اين ضماد استفاده كنند  :خمير آرد گندم شانزده جزء  ،نمك طعام و خردل از هر كدام
چهار جزء آنها را ميسايند و با خمير مخلوط كرده و مجموع را با سركه ميسايند تا مانند مرهم شود و پا
را با آن ضماد ميكنند و نيز خوردن ترياق االفاعي مفيد است و بعد از آن تا ميان روز نبايد چيزي بخورند
خوردن روزانه جوهر االُشُوس ( جوهر اشوس فرآوردهاي از شوره است كه شرح آن در مقاله پنجم خواهد
آمد  .مترجم ) يا محلول آن بقدر نيم مثقال و روح االُشُوس هر روزي تا دو سوم درهم با توجه بوضع بيمار
سودمند است و همچنين
صفحه ٢٧١
خوردن روح الملح بقدر چهار قطره و نيز ضماد روح االُشُوس و نوشيدن نيم مثقال سركه پياز دشتي (
عنصل ) هر روز با آبِ گوشت ( شرح آن در صفحه  ٢٣٣گذشت  .مترجم ) الكسير فالج  ،ايارج فيقراء
 ،حب اذاراقي  ،حب تُربُد كبير  ،روغن بلسان  ،روغن تخم درخت عرعر  ،روغن زاج  ،روغن كهرباء ،
روغن لؤلؤ  ،رب خَربق  ،روح الملح و ماء الحيوة مفرِّح  ،معجون نود و نهم و به بيني كشيدنِ معجون
جامع با آب مرزنجوش  ،ملح مرجان و معجون لؤلؤ ( بخصوص در صرع ) مفيد است و در اين هنگام

بايد شوربائي كه زنجبيل  ،دارچيني  ،فلفل و امثال آن در آن ريخته باشند به بيمار بخورانند و از آب زياد
بخصوص اگر سرد باشد چون بلغم را زياد ميكند بايد بپرهيزند .
( در مقاله پنجم در باب مفردات خواص اذاراقي  ،گلشكر و دارچيني و زنجبيل و سداب  ،صنوبر  ،عقرب
 ،گوگرد  ،نارگيل بحري براي فلج ذكر شده است  ،مؤلف (اع) )
فصل
لقوه و رعشه
علل لقوه را قبال ديديم اما رعشه ( ) يا از ناتواني پِ ِي حركتي و نگهدارنده است و يا از بربستگي عصبي
پيدا ميشود  ،عالمات آن عالوه بر آنچه گفته شد استعمال قبلي غذاها و داروهاي بلغمآور ( در مورد
گرفتگيهاي عصبي ) يا بكار بردن مواد مخدره در مورد ضعف اعصاب ميباشد  .درمان آن معجونِ نود و
نهم مي باشد  ،ببيني كشيد ِن معجون جامع و معجون اللؤلؤ براي لقوه مناسب است  ( .در كتاب قانون
آمده است كه براي رعشه اگر در سر باشد اسطوخودوس يك تا دو درهم بتنهائي يا با ايارج فيقراء حب
كنند يا با عسل بخورند و همچنين حب قوقويا هر روز يك تا يك و نيم درهم بمدت ده روز بخورند .
مؤلف (اع) ) براي رعشه ماء الحيوة جامع و روغن تخم درخت عرعر و معجون لؤلؤ كه هم اكنون گفته
شد مناسب است و براي پاك كردن مزاج از آنها ايارج فيقراء و روغن بلسان و بيشتر آنها كه براي فلج
سودبخش بودند مفيد
صفحه ٢٧٢
ميباشد ( براي رعشه استعمال دارچيني  ،سداب و گوگرد همان طور كه در مفردات خواهد آمد مفيد
است  .مؤلف (اع) ) و همچنين است چيزهائي كه براي همه بيماريهاي مغزي خواهد آمد و از آن جمله
استعمال ضماد فاروق اللين بر مبادي پيها و كف دستها و چهره و زبان و نوشيدن محلول نقره در ماء
الكبريت باندازه هشت گندم در روز كه با ربع مثقال گلشكر مخلوط شده باشد و نيز پاكسازي با حب
السالطين مفيد است .

( در مقاله پنجم در باب مفردات خواص گلشكر  ،زنجبيل و پسته براي لقوه ذكر شده است ) .
فصل
ناتواني و ضعف مغز
اين بيماري بيشتر از نزلهها و زكامهاي پياپي و ساير بيماريها  ،زيادانديشي  ،مطالعه زياد علوم و صنايع و
زيادي كارهاي فكري پيدا ميشود  .درمان آن با اطريفال اصل  ،اطريفال كبير ( چنانكه در ابواب بعد
خواهد آمد اطريفال مجموعهاي از هليلههاي مختلف است  .مترجم )  ،الكسير دماغ و الكسير ذوالخاصية
است ( در بخش مفردات براي آنتيموان در تقويت مغز و همچنين براي كندر و مشك براي تقويت حافظه
خواصي ذكر شده  .مؤلف اعلي اهلل مقامه ) اگر از برودت باشد  ،اين بيماري اغلب با ايارج اشق ( اگر از
رطوبت باشد ) و با ايارج جالبا و ايارج محموده درمان ميشود كه سبب صافي ذهن نيز ميشوند ايارج
يابس نيز مغز را تقويت مي كند و همچنين تربد الحيوة  ،تربد مكلس  ،جوارشن زوفا براي پاكسازي و
همچنين انتيمون زجاجي براي اين بيماريها سودبخش ميباشند و حب االيارج براي پاكسازي رطوبات و
حب حلتيت و حب الحنظل  ،حب الزاج المسهل و شبيارها و حب قوقايا براي امراض سرد مغز و
صفحه ٢٧٣
حب الصحه براي اصالح و حب عرقالنسا براي پاكسازي آن مفيدند روغن بسباسه براي آن سودمند است
 ،روغن بلسان و روغن تخم درخت عرعر و روغن قرنفل براي دردهاي سرد مفيدند همچنين روغن كهربا
 ،روغن لؤلؤ  ،روغن مرجان و روغن گل سرخ براي تقويت مغز مفيد است و براي همه بيماريهاي
سودائي آن رب خربق و روح الزاج و براي بيماريهاي مرطوبي آن روح الملح با آب مرزنجوش و نيز زاج
معدني ( سولفات مضاعف سديم و پتاسيم ) و سفوف انغوزه سودمند است شربت سنا  ،شربت ليمو و
شراب المرسين ( شربت مورد ) و همچنين بوئيدنِ بوئيدني چهل و دوم براي اين گونه بيماران مفيد است ،
لبن الكبريت و معجون انتيمون براي صفرائيها و معجون المنقّٰي براي پاك كردن مزاج و همچنين مفرّح
اعظم  ،مفرّح انطاكي و مفرح السهل شماره يكصد و چهل و نه اين گونه بيماران را نيرو ميبخشند  .براي

همه اين نوع امراض ملح اللؤلؤ  ،ملح المرجان  ،ند ( داروئي مركب از مشك  ،عنبر و امثال آن است كه
براي بخور استعمال ميكنند  .م ل ) نقوع هشتم  ،ايارج فيقراء  ،جوارشن افضلي ( جوارشن تركيبي از
چند داروي مختلف است كه معموال براي هضم طعام مفيد است  .ف م ) و معجون حافظ العقل مفيدند .
( شرح داروهاي مفردات در مفردات و نيز شرح داروهاي مركب مثل معجونها  ،حبها  ،جوارشنها و
ايارجها بعدا خواهد آمد  .مترجم )
فصل
تقويت اعصاب
اين داروها براي محكم كردن و تقويت پيها مفيد هستند و براي بيماريهاي عصبي سودبخشند  :حب
پادزهر معدني  ،دهن الحلبوب با جند بيدستر  ،دهن الراهب  ،دهن الكبريت ( براي جراحات عصبي ) ،
دهن اللؤلؤ  ،بوكردني قاطون  ،لبن الكبريت  ،مرهم زنبور عسل  ،معجون الزبيب ( مويز ) و همچنين
معجون العصب ،
صفحه ٢٧٤
ملح اللؤلؤ  ،ايارج يابس  ،فيقراء  ،اطريفال اصل  ،ساير ايارجها و حبوب  ،شبيارها و اطريفالها  ( .شرح
اين داروها بعدا خواهد آمد )
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :خواص زراوند براي درمان كزاز و نيز خواص افتيمون و دنبه و
سداب براي عالج تشنج در مفردات ذكر شده  ،و در قانون آمده است كه براي درمان تشنج قالدهاي از
پشم بر گردن بيمار ميبندند و مرتبا روغن گرم بر آن ميريزند و همچنين بيست درهم ريشه قارچ را در
دو رطل آب ميجوشانند تا يك سوم آن باقي بماند و هر روز ناشتا چهار اوقيه آن را با دو درهم روغن
بادام نيمهگرم ميخورند ) .
باب دوم

بيماريهاي چشم
فصل
در خرابي چشم يعني ورم ملتحمه
در اين بيماري ( HARITE
 ) Bپلكها غالبا ورم ميكند و علت آن غلبه خون است عالمتش قرمزي  ،آماس زياد  ،پري رگهاي چشم ،
ضربان آنها و چرك زياد ميباشد  .عالج آن فصد در قيفال طرف مخالف است و بعد قيفالِ طرف موافق
ميباشد و اين در حالي است كه خون بيشتر در سر جمع شود و اگر در بدن جمع شده باشد فصد باسليق
و يا هر دو نوع فصد گفته شده و پس از آن فصد اكحل  ،سرد كردن مزاج و تصفيه خون ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در زادالمسافرين آمده است كه براي درمان چشمخرابي گرم بعد از
پاكسازي چند روز صبر مي كنند تا درد چشم كمي آرام بگيرد و بعد لعاب دانه به با سفيده تخممرغ و يا
شياف ابيض با شير زن دخترزائيده در چشم ميچكانند
صفحه ٢٧٥
يا چشوم را پوست ميگيرند و با يك چهارمش بزر قطونا ميسايند و در چشم ميريزند يا گل بنفشه و
خطمي و بابونه از هر كدام يك جزء و بادام پوستگرفته دو جزو  ،خشخاش يك چهارم جزو ميكوبند و
در گالب ميپزند و چشم را با آن ضماد ميكنند و نيز ضماد سيبي كه در خمير پخته باشند مفيد است و
براي چشمخرابي سرد پاكسازي و داروهائي كه در صداع استعمال ميشود سودمند است و همچنين
جدوار را ميسايند و در گالب ميريزند و در چشم ميچكانند و نيز ضماد بابونه و اكليل الملك (
ناخونك ) با كمي دارچيني و زعفران كه در گالب و آب باديان پخته شده باشد مفيد است و نيز اگر
چشوم را پوست گرفته و با يك چهارمش نبات در چشم بريزند سودبخش است  ،ضماد زيره سائيدهشده با
مغز بادام كه با آب دهان خمير شده باشد مخصوصا در اطفال مفيد است ) .

غذاي بيمار عدس  ،ماش  ،برنج و زرده تخممرغ است تا درد آرام بگيرد و اگر چشمخرابي از صفرا باشد
عالمتش كمي آماس همراه با قرمزي  ،چرك  ،اشك  ،شدت سوزش  ،برافروختگي  ،گرمي و ساير
نشانيهاي صفراء است و درمانش فصد قيفال موافق يا باسليق و يا اكحل است و از مسهلها سقمونياي مدبر
و شربت بنفشه براي آن مفيدند غذاي بيمار همان است كه گفته شد ( عدس و ماش و  ) . . .اگر علت آن
بلغم باشد ورم چشم شدت دارد و قرمزي آن كم و اشك و چرك آن زياد است  ،پلكها در وقت خواب
پَرِش دارد  ،سر سنگيني ميكند و ساير عالمات بلغم را نيز ميتوان ديد  .درمان آن پاكسازي با ايارجات ،
حب السالطين  ،حب الشبيار و اطريفال است  .اگر سبب آن سودا باشد عالمتش تيرگي رنگ  ،خشكي و
كمي چرك  ،بدراز كشيدن مدت درد است و ساير عالمات سودا نيز ديده ميشود  .درمانش مثل درمان
بلغميها است اما بايد بيمار چيزهاي رطوبتي بيشتر بخورد و نيز ماء الشعير و شربت بنفشه
صفحه ٢٧٦
سودمند است  .اگر كساني كه بلغم و سودا دارند خونشان غلبه كند بايد همان طور كه گذشت به فصد
اقدام كنند .
اينها دستورهاي پاكسازي ( تنقيه ) بود اما دستور كلي براي درمان چشمخرابي اين است كه در شروع
بيماري تا چهار روز نبايد چيزي در چشم داخل كنند  .در اين مدت بايد به ضماد قرص اكسير و يا قرص
مبارك اكتفا كنند و بايد بر قطعه پنبهاي شيرِ ز ِن دخترزائيده بدوشند و آن را روي چشم بگذارند زيرا
پلكها را نرم و سست ميكند و درد آنها را تسكين ميدهد  ،شبهنگام بايد پلكها را با زرده تخممرغ
ضماد كنند و نيز ضماد استات سرب ( منظور از استات سرب سكر الزحل ( شكر سرب ) ميباشد .
مترج م ) در آغاز مفيد است و نيز بايد چشمها را چند بار در آب سرد باز كنند و بقدر دو نخود استات
سرب در پنج مثقال گالب يا عرق كاسني حل كرده و كتاني را بآن خيس كنند و چند بار چشم را با آن
بشويند در اين روزها ميتوان سفيده تخممرغ و يا بهدانه و بزر قطونا ( اسفرزه ) را پس از گرفتن لعاب و
صاف كردن يا شير زن دخترزائيده و سفيده تخممرغ و بهدانهاي كه لعابش را كامال گرفته باشند در چشم

بچكانند اين داروها چشم را آرام و درد آن را تسكين ميدهند و پس از چهار روز چكاندن لعاب بهدانه و
قطور ايام التزايد مفيد است و اگر درد شديد باشد ( از داروهاي تسكيندهنده درد چشم كه بآزمايش
رسيده اينست كه يك قطعه شُبّ ( زاج سفيد ) را بر آتش مينهند تا بجوشد و همين كه از جوشيدن ايستاد
قدري ترياك بر آن ميريزند تا بسوزد و خشك شود و آن را بطور پودر در چشم ميريزند و يا در آب حل
ميكنند و محلول را بكار ميبرند درد تسكين مييابد و همچنين شياف هندي كه شرح آن در مقاله پنجم
بابِ آخر خواهد آمد مفيد و درد را فورا آرام ميكند  .مؤلف (اع) ) شياف ابيض افيوني را با سفيده
تخممرغ
صفحه ٢٧٧
و يا شير زن دخترزائيده مخلوط كرده و در چشم ميريزند و پس از آنكه درد ساكت و قرمزي كمتر شد
ريختن ذرور مربع و قطور ايام االنحطاط الزم است در بلغميها بايد اين دارو را در چشم بچكانند :
مقداري شنبليله را نصف روز در آب ميخيسانند و آن را كامال ميشويند و در ده برابرش آب ميپزند تا
اينكه آب نصف شود و مقداري لعاب بزر كتان در آن ميريزند و نيمهگرم در چشم ميچكانند و پس از
ساكت شدن دردْ داروئي را كه قبال گفتيم بكار ميبرند .
( در مقاله پنجم در باب مفردات خواص انزروت  ،توبال ( تفال يعني گردي كه از مس گداخته ميريزد .
م ل )  ،گلشكر  ،طال  ،قلع  ،ريه  ،سنبل  ،شادنج ( سنگ هندي يا حجر الدم  .م ل ) و مصطكي براي
درمان چشم ذكر شده است  .مؤلف (اع) )
براي تسكين درد حافظ الصحة و حب الشفاء مفيدند و نيز اگر پارهاي گوشت را ورقه كرده و با حرارت
دست گرم كنند و بر چشم بگذارند درد را آرام ميكند  ،بكاربردن شياف الوردي  ،شياف بريوما و
ماليدن قرص الصبر و چسباندن لودانو بر شقيقهها براي آرام كردن درد چشم مفيد است اگر چشم بچهاي
ب دهَن خمير كرده و مقداري
درد و آماس داشته و چركين باشد زيره و مغز گردو را نرم ميكوبند و با آ ِ

شير بر آن ميدوشند و آن را بر پنبهاي نهاده و چند بار بر چشم او ضماد ميكنند اين درمان بآزمايش رسيده
و مفيد است .
فصل
كبودي چشم
اين بيماري از زيادي برودت عنبيه و رطوبت آن است كه با سوداي اصلي كه در آن است بهم ميآميزند و
در نتيجه چشم كبود مي شود  .درمانش ضماد فندق سوخته و روغن زيتون بر سر است كه اگر بيمار
كودك باشد چشمش سياه ميشود .
صفحه ٢٧٨
فصل
سفيدشدن چشم
اين بيماري در اثر آبله و يا قرحههاي ديگر در چشم پيدا ميشود و بآزمايش رسيده كه اگر تازه و نازك
باشد  ،قطور حجر الرحمن براي آن مفيد است  .همچنين اگر يك تكه ني كهنه را كه در بناهاي قديمي
پيدا ميشود بسايند و ببيزند و درچشم بريزند مفيد است اما اگر سفيدي كلفت باشد  ،يك گندم حجر
النيران نقرهاي ( ر ك  .داروهاي مركب ) را در بيست و پنج گندم آب حل كرده و با قلم مو بر روي
سفيدي ميمالند و نيز ماليدن فاروق الليّن و قطورالزاج المدبر نيز سودمند است كه بايد يك جزو از آن را
در سي جزو آب حل كرده مانند حجر النيران بكار برند و همچنين دهنج  ،مرواريد و توتيا را اگر باندازه
مساوي كوفته و در چشم بريزند براي اين بيماري مفيد ميباشد .
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه ميفرمايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات براي سفيدي چشم
خواص انزروت و ذرات مس سوخته و شُك و تنكار و سندروس و زاج سفيد  ،غرب ( پده ) و مها ذكر
شده مراجعه كن ) .

فصل
سَبَل
در اين بيماري (  ) VASCU KRATITرگهاي چشم از خون غليظي پر شده و ورم ميكند و بيشتر اين
حالت با اشكريزي  ،قرمزي و خارش همراه است و چشم مانند آن بنظر ميآيد كه پردهاي روي آن را فرا
گرفته باشد  .ب راي اين بيماري كحل علي عليه السالم و چكاندن الفاروق الليّن و چكاندن يك گندم
محلول حجر النيران فضّي ( ر ك  .داروهاي مركب ) در هزار مقابلش آب مقطر و نيز چكاندن محلول
يك نخود شكر سرب و يك گندم حجر الرحمن در پانزده مثقال آب مقطر مفيد است و نيز ضماد فاروق
ليّن از خارج و همچنين چكاندن محلول يك گندم الزاج المدبّر در سي برابرش آب و چكاندن حجر
الرحمن و سرمه كردن كحل االمالح سودمند ميباشد .
( در مقاله پنجم در باب مفردات خواص انيسون  ،توبال و زنگار براي درمان
صفحه ٢٧٩
سبل ذكر شده مراجعه كن و در كتاب قانون آمده است كه پوست تخممرغ تازه را ده روز در سركه
مياندازند و سپس صاف كرده و آن را در ظرفي خشك ميكنند و ميسايند و بچشم ميكشند و همچنين
سرمه كردن رمادي با هموزنش مارقشيشا مفيد است و همچنين اگر با سبل جرَب همراه باشد سرمه كردن
سماق بتنهائي يا مخلوط با كمي انزروت سودمند است  .مؤلف (اع) )
فصل
ظفره ( ناخنك )
در اين بيماري (
) زائدهاي عصبي از گوشه داخلي چشم ميرويد و پيش ميرود تا روي سياهي را ميگيرد و از ديدن
جلوگيري مي كند براي اين بيماري سوختن چشم با حجر النيران الفضي و نوع بارودي آن و نيز چكاندن

حجر الرحمن و سرمه كردن با كحل االمالح و الزاج المدبر سودمند است  ( .در قانون براي ظفره آمده
است كه مس سوخته  ،قلقديس  ،زَهره بُز را باندازه مساوي شياف ( داروي چشمي خميري كه آن را
بشكلي كه بخواهند در آورده و در وقت استعمال از آن استفاده ميكنند ) ميسازند و همچنين سفالي را
كه براي دفع چشمخوردگي بكار ميرود ميگيرند و لعابش را ميتراشند سپس آن را نرم ميكوبند و با
روغن تخم كدو مخلوط كرده با هم ميسايند و آن را در جلدي ( كيسه پوستي ) ميگذارند و ميلچهاي از
آن گرفته و چند روز و روزي چند بار بر پلك ميكشند ) .
فصل
طرفه
در اين بيماري (  ) CORNE DE HEMORAGIEبعلت پارگي رگهاي ملتحمه در اثر ضربه يا زخم خوني
در ملتحمه چشم جمع ميشود و نقطه گردي
صفحه ٢٨٠
در آن بوجود ميآورد  .براي اين بيماري چكاندن آميختهاي از زعفران و شيرِ زن يا شير االغ يا ببيني
كشيدن محلول تباشير در روغن بنفشه و نيز چكاندن دهن الورد و سركه و چكاندن سائيده سندروس بر
گ ساب با شيرِ زن مفيد است .
سن ِ
فصل
سالق ( كلفتي پلك چشم )
اين بيماري ( HARITE
 ) Bاز زيادي گريه در بچهها و در بزرگساالن از خلط غليظ پيدا ميشود  .براي درمان آن چكاندن فاروق
اللين  ،حجر النيران الفضي ( محلول در آب )  ،حجر الرحمن و كحل االمالح سودمند ميباشد .

( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در كتاب قانون براي سالق آمده است كه زاج سياه سوخته  ،زعفران ،
سنبل از هر كدام يك جزء  ،شادنج ده جزء آنها را خمير كرده خشك ميكنند و بر پلك ميكشند  .اما
خود من براي كلفتي پلكها و سخت شدن و قرمزي آن درماني خوب يافتم و آزمايش كردم و درست از
كار درآمد و آن اينست كه پلك را برميگردانند و با تيغي آن را ده بار يا بيشتر و در حد تحمل بيمار
خراش ميدهند تا خون زيادي از آن بيايد آنگاه كمي حجر النيران بر آن ميكشند تا سفيد شود سپس پارچه
خيس كرده بر آن ماليده و شستشويش ميدهند تا آسيبي بحدقه نرسد سپس پلك را بحال خود برميگردانند
و زرده تخممرغي پخته را بر پارچهاي گذارده و چند ساعت بر آن ميبندند و اين درماني سريع و موفق
است ضمنا در مقاله پنجم در باب مفردات خواص خرماي نارس  ،انار  ،زنگار و سندروس براي سالق
ذكر شده مراجعه كن ) .
فصل
جرب چشم
جرب چشم قرمزي پلكها است كه اگر شدت يابد خشونت و شكافتگي در آن
صفحه ٢٨١
پديد ميآورد و چه بسا كه خارش  ،درد  ،سنگيني و سختي هم در پلكها پيدا ميشود و از امراض
ديردرمان است و گاه بريزش مژهها ميانجامد .
ماده اين بيماري هر چيز تند ملحي و خوني است و سبب آن رطوبات تند است براي درمان آن كشيدن يك
جزو صبر زرد همراه با نصف جزو نبات بچشم مفيد است و نيز گردي مركب از اثمد ( سنگ سرمه ) ،
حضض و سماق براي اين بيماري و اشكريزي سودمند است  .اگر خاكستر موي انسان را بچشم بكشند
آن را بهبود ميبخشد  .ضماد جرب العين هم براي آن مفيد ميباشد  .در مقاله پنجم خواص درماني انار
براي اين بيماري خواهد آمد .

اگر پلك را برگردانند و مازوي سائيده بر آن بپاشند و يك ساعت آن را بهمان حال نگاه داشته و سپس
بيمار بخوابد بيماري ريشهكن ميشود .
فصل
آب سفيد ( آب مرواريد )
آب سفيد (  ) CATARACTEمايعي است غليظ كه بين جليديه و عنبيه چشم پيدا ميشود و در ابتداي آن
انسان در جلوي خودش چيزهائي مانند مگس  ،پشه  ،مُو و مانند آن كه بسته بشكل آن مايع است ميبيند و
اين تخيل بر خالف وقتي كه چنين حالتي از بخارات پيدا ميشود هميشگي است  ،در حالي كه اگر از
بخارات باشد گاه بگاه و در هر دو چشم است و وضع معده و پري آن مؤثر در چشم ميباشد و همچنين
در چشمْ تيرگي ديده نميشود و با پاكسازي معده تمام ميگردد و در هنگام سرگيجه  ،سدَر  ،پيچ خوني
و در وقتي كه ناگهاني بايستند و نيز صبحها بيشتر ميشود اما در آب سفيد اگر در چشم نگاه كنند آن
مايع ديده ميشود و موفقترين درمانها عمل آن با دست است ( در آن هنگام بعض جراحان چنين عمل
ميكردهاند كه با شكافتن قرنيه
صفحه ٢٨٢
عدسي را كه آب ميآورده بداخل كره چشم ميراندهاند  .مترجم ) اما از داروها كمي روغن بلسان را اگر
يافت شود در يك درهم زهره گاو نر ميريزند و آن را خشك كرده و با گالب ميسايند و بهنگام نياز
سرمه ميكنند استعمال كحل االمالح و نيز سوختن شقيقهها با حجر النيران يا ذراريح مفيد است .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :خاصيت وسمه براي آب سفيد در مقاله  ٥در باب مفردات آمده رجوع
شود ) .
فصل
هيجان چشم

هيجان چشم قرمزي و آماس كمي است كه بعلت راه رفتن در آفتاب يا نزديكي آتش ييدا ميشود كه اگر
از آفتابزدگي باشد درمانش بوئيدن ترياك و ماليدن آن بر چشم است و اگر از آتش باشد عالجش خوردن
غذاهاي سرد و سرمه كردن هليله كابلي است  ،باز و بست كردن مكرر چشم در آب سرد و شستن
صورت و به بيني كشيدن آب سرد نيز بسيار مفيد است .
فصل
بيماري شبكوري
شبكوري ( IE
 ) HEMEROنديدن در شب است و سبب آن رطوباتي در چشم است كه شب هنگام منعقد ميگردد و در
روز از هم باز ميشود  ،اين مطلب با ضعف چشم همراه ميباشد درمانش اين است كه جگري را برشته
كرده و سر را بر روي آن خم و چشم را در آن باز كنند و نيز اگر ريه گاو نري را بپزند و چشم را در بخار
آن بگيرند براي شبكوري اگر از آب سفيد نباشد مفيد است  .همچنين جگر بز نري را ميگيرند و بر
آتش نهاده روي آن را با كارد خراشهائي ميدهند آنگاه دارفلفل و نمك هندي را ميسايند و بر آن خراشها
صفحه ٢٨٣
ميپاشند تا رطوبتش خارج شود و آن مايع را بچشم ميكشند و نيز جگري را ميشكافند و كباب ميكنند
تا كف كند سپس نيم مثقال سنگ آتشزنه را سائيده بر آن ميپاشند و ميخورند  ،استعمال كحل االمالح و
حجر الرحمن و الزاج المدبر نيز براي آن مفيد است .
( بز كوهي و كبوتر و بز براي درمان شبكوري خواصي دارند كه در مقاله  ٥در باب مفردات ذكر
خواهد شد  .مؤلف اعلي اهلل مقامه ) .
فصل
تاريكي چشم

تاريكي چشم در اثر برفزدگي و سبب آن انجماد رطوبتها و بهم آمدن آنها بعلت غلبه سرما و نگاه كردن
در برف است  .براي درمان آن زنجبيل را با شيره خرما بر سنگِ ساب ميسايند و در چشم ميچكانند يا
گردوئي را كه كاردي در درز آن فرو بردهاند و در شعله آتش نگاه ميدارند تا آتش بگيرد  ،آنگاه سرش را
شكافته و بر دهانه ظرفي با نيروي زياد فشار ميدهند تا روغني از آن بيرون بيايد كه اگر آن را بچشم
بكشند مفيد است و براي برفزدگ ِي چشم حيوانات نيز سودمند ميباشد .
فصل
كمتواني چشم
براي كمتواني چشم كه چراغ را بزرگ ميبيند ( دوربيني ) ( در اين بيماري بعلت همگرائيِ غير طبيع ِي
عدسي چشم  ،محل واقعي تصوير اشياء در پشت شبكيه است و بالنتيجه تصويري كه بر روي شبكيه
ميافتد بزرگتر از اندازه واقعي و كمي محو است اين حالت در پيرچشمي هم وجود دارد زيرا اشخاصي كه
به پيرچشمي گرفتارند نه نزديك را خوب ميبينند و نه دور را و فقط يك نقطه معين را بهتر ميبينند
توضيح آنكه اشخاص دوربين دور را بهتر ميبينند  .مترجم ) كحل الصادق عليه السالم  ،سرمه كردن با
هليله زرد و نيز انغوزه سودمند است كه
صفحه ٢٨٤
از تاريكي چشم هم جلوگيري ميكنند سرمه كردن با سنگ سرمه ( اِثمد ) و كحل الجواهر المكلسه نيز
مفيد ميباشد .
( در مقاله  ٥در باب مفردات براي درمان ضعف بينائي خواصي براي اسطوخودوس  ،املج  ،جلنجبين ،
انغوزه  ،دهنج  ،باديان  ،انار  ،زمج ( زاج سفيد ) و زنجار ( زنگار )  ،ترب  ،قيقهر ( رال ) و مر مكي و
مرجان و يسر ذكر شده است  .مؤلف (اع) ) فصل
مسائل متفرقه

اگر دهن الطابوق ( روغن آجر ) را كه ما بآن دهن البلسان ميگوئيم در چشم بچكانند براي بسياري از
بيماريهاي چشم كه از رطوبت باشد سودمند است و نيز ريختن زاج مدبر در چشم و سوزاندن شقيقهها با
ذراريح و گذاردن مرهم السالطين در مدت چند روز بر چشم بطور يك در ميان يا هر چهار روز و يا هر
پنج روز يك بار  ،چكاندن آب آهك ( طرز تهيه آب آهك در باب مفردات آمده كه بايد حتما مورد توجه
باشد  .مترجم ) و چكاندن حجر الرحمن ( سنگ خدا ) براي بيماريهاي مزمنِ چشم سودمند ميباشد و
نيز براي نيروي بينائي چشم و رفع تاريكي آن و بيماري پيدا شدن رگهاي خوني در چشم بَرُود الصيني
مفيد ميباشد  ( .بَرُودها يك دسته از داروهاي خنك كننده چشم ميباشند كه در باب مركبات خواهند
آمد  .مترجم )
براي ساير بيماريهاي ناشي از سردي و رطوبت كحل جابر سودمند است  .و از چيزهاي عجيب اين است
كه يكي از دختران من بچشمدرد گرفتار بود و در پلكهايش دانههائي وجود داشت و مقداري گرد
دماالخوين ( خون سياوشان )
صفحه ٢٨٥
در ظرفي آماده بود و در ظرف ديگري هم شنجرف ( سولفور جيوه ) داشتيم و پرستار اشتباها بجاي
دم االخوين شنجرف در چشم او ريخت و در ظرف چند روز بهبود يافت  .نوشيدن سنبل الطيب با آب
گشنيز و همچنين سرمه كردن آن قرمزي چشم را ميزدايد .
از داروهاي مركب نوشيدني و غير نوشيدني از داروهاي زير نام ميبريم :
ايارج اشق براي پاكسازي  ،بَرُود االسفيداج براي حرارت چشم و بَرُود االكسيرين براي بهبودي قرحهها و
جرب و خشك كردن رطوبتها مفيد است  .بَرُود روح توتيا براي بيشتر دردهاي گرم  ،برود الروح هفتم
براي جرب و ساير دردهاي گرم  ،برود السماق براي بيماريهاي گرم و برود الفضة براي جرب ،
اشكريزي رگهاي خوني  ،ناخنك  ،سفيدي و جريان رطوبت مفيد است  .بَرُودُ اللؤلؤ حدقه را نيرو
ميبخشد و اشكريزي ( HORIA

I
 ) Eرا قطع ميكند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص اثمد  ،هليله ُ ،ايَّل ( بز كوهي )
و بلح و زنگار و سنبل براي درمان اشكريزي ذكر شده و نيز گردو براي نواسير چشم مفيد است ) .
و برود دوازدهم براي دردهاي گرم  ،برود النشا و ايارج نوزدهم براي پاكسازي  ،حب الصبر الصغير براي
پاكسازي در آغاز پيدا شدن آب  ،حب العافية و حب قوقايا براي درد چشم و حجر الجنة براي اشكريزي ،
قرمزي  ،درد و سفيدي چشم و چشمخرابي سودمندند  .همه انواع حجر الرحمن براي سفيدي و پيدايش
رگهاي خوني و ناخنك و غير اينها و نيز حجر النيران ( هر يك از دو نسخه آن ) براي سفيدي گوشت
زايد  ،ناخنك  ،رگهاي خوني و غير آنها و نيز دهن المرجان براي درد چشم و اشكريزي بصورت ماليدني
و ذرور اول براي سفيدي و ذرور مثلث براي نور چشم و دفع غبار آن و ذرور موسرج براي قرحهها و
موسرج مفيدند .
صفحه ٢٨٦
( موسرج برآمدن طبقه عيني است نزد شكافته شدن قرنيه بسبب قرحه يا بثره  .م ل ) و محلول زرد و
نوشادر براي همه بيماريهاي چشم و رامك براي سستي مژهها و زاج مدبر براي بيماريهاي مزمن چشم ،
زاج معدني با عسل براي كلفت شدن پلكها و شكر سرب ( استات سرب ) براي قرمزي چشم و پيشگيري
از مواد زيان آور و شِند براي سفيدي و ماليدنِ شياف چهل و نهم براي تسكين درد  ،شياف االخضر براي
دردهاي ر طوبتي  ،شياف االصفر براي تسكين درد و قرمزي گرم و سرد و شياف السماق براي
چشم خرابيِ چركي و گرمي چشم  ،اشكريزي و جرب و رگهاي خوني و جابجا شدن تخم چشم در حدقه
و بهم چسبيدن پلكها شياف الغرب و نيز شياف الناصور براي اين دو بيماري و همچنين شياف المرارة در
آغاز بيماري آب سفيد و نيز در هنگام انتشار آب و سفيدي چشم و طالء بيست و چهارم براي درد شديد
و فراطيقون سفيد ( داروئي است مركب  .مترجم ) براي قرحههاي چشم و چرك آنها و فراطيقون زرد

براي چشم خرابي رطوبتي و فراطيقون خاكستري براي بينائي چشم و اكسير العين براي پس زدن بيماري و
خشك كردن چشم و ماليدن قرص الصبر براي درد و ورم و قرص المبارك براي بيشتر دردهاي چشم و
قطور چهل و هفتم براي سفيدي و چهل و هشتم براي اشكريزي ( براي درمان اشكريزي در كتاب قانون
آمده است كه صبح ناشتا بحمام بروند و در آنجا بمانند و مقدار زيادي مخلوط آب و سركه در چشم
بريزند  .مؤلف (اع) ) و كحل ( سرمه ) سوم براي اشكريزي و كحل چهارم براي نيروي آن و پنجم براي
بيشتر بيماريهاي چشم و هفتم براي نيروي ديد و اشكريزي و برفزدگي و هشتم براي نيروي آن و نهم و
دهم براي ديد و اشكريزي و يازدهم براي چپچشمي ( لوچي ) و دوازدهم براي جرب و افتادن مژهها (
براي افتادن مژهها كه با خارش و قرمزي و خوردگي
صفحه ٢٨٧
همراه باشد در كتاب قانون آمده است كه اناري را در سركه ميپزند تا خوب لِه شود و آن را بر موضع
ميچسبانند و نيز سنبل سياه را مانند سرمه ميسايند و با ميلچه استعمال ميكنند همچنين هشت جزء فضله
سوخته خرگوش را با سه جزء سرگين بز مخلوط كرده سرمه ميكنند  .مؤلف اعلي اهلل مقامه ) و
اشكريزي و درد و سيزدهم براي برفزدگي و اشكريزي و چهاردهم براي پيدا شدن پرده سفيد روي
ملتحمه و سفيدي و تيرگي ناشي از رطوبت و سردي و پانزدهم براي جرب و چسبيدگي مژهها و شانزدهم
براي ضعف بينائي و هفدهم براي رگهاي خوني و بيماريهاي رطوبتي چشمي  ،هيجدهم براي بيماريهاي
سرد و نوزدهم براي سفيدي  ،سبل  ،جرب و ناخنك و ورم پلكها و لكههاي خوني و نيز بيشتر بيماريهاي
چشم و لودانوي دوازدهم براي تسكين و ماء الحيوة المفرّح براي ديدن چيزهاي تخيّلي ( در كتاب قانون
براي درمان ديد ِن چيزهائي در جلوي چشم ذكر شده كه سر پرستو ( خطاف ) را بسوزانند و با عسل
مخلوط كنند و مانند سرمه در چشم بكشند  .مؤلف (اع) ) و الماء الخارق براي سفيدي و ماليدن مرهم
قونيت دجانين براي جرب و مفرح انطاكي براي دي ِد چشم و نمك قليا ( كليا ) براي رفع سفيدي چش ِم
حيوانات سودبخشند  .و نيز چكاندن چهار نخود زهره كبك در پنج مثقال عسل و سه مثقال آب باديان
تازه صاف كرده براي تقويت بينائي مفيد ميباشد  ،ضماد خشخاش و شنبليله و آرد جو و اكليل الملك و

نشاسته كه با وزن مساوي در آب عنب الثعلب ( روپاس ) و شير زن دخترزائيده و گالب خمير كرده باشند
براي تسكين درد سودمند است و نيز ضماد نشاسته و كتيرا و آرد جو و شنبليله و صمغ عربي كه در شير
زن دخترزائيده  ،آب عنب الثعلب  ،گالب و سفيده تخممرغ خمير شده باشد و نيز ضماد زعفران  ،مغز
بادام  ،خشخاش و كتيرا كه در سفيده تخممرغ  ،روغن گل سرخ  ،روغن بنفشه و شير زن دخترزائيده ،
صفحه ٢٨٨
آب عنب الثعلب و گالب خمير كرده باشند درد را تسكين ميدهد  .براي چشمخرابي پاشيدن گل كاسني
بري ( ترخشقوق ) و براي آب سياه مخلوط خاكستر پنبهدانه و خاكستر قورباغه سبز درختي كه كامال
كوفته و بيخته شده باشد سودمند است و نيز اطريفال تربدي  ،الكسير ذوالخاصية  ،ايارج الصحة  ،حب
الشبيار  ،حب هفتاد و سوم  ،حب قوقايا  ،سركه عنصلي  ،روغن باديان  ،روغن قرنفل  ،دهن الكهرباء
كه بصورت سرمه و يا ماليدن بر چشم استعمال شود و نيز داروي ماليدني يازدهم براي موي زايد مفيد
ميباشند اينها داروهائي است كه از اشخاص آزموده در امراض چشم بما رسيده است .
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده  :براي كبودي چشم در كتاب قانون نوشته شده كه فندق
را ميسوزانند و با روغن زيتون مخلوط ميكنند و با آن استخوان باالي سر كودك را چرب ميكنند  .و
همچنين اضافه فرموده  :براي برگشتن مژهها در چشم و نيز سستي پلك باال بايد دو تكه چوب كوچك به
اندازه پهناي ناخن انگشت ابهام و پهناي ناخن گرفته شده ( بكلفتي چوب كبريت ) بگيرند و وسط پلك
فوقاني را مستقيم بين آنها گذارده و دو سرشان را با نخ ببندند و پس از آنكه بيمار چشم خود را باز و بسته
كرد اگر مژهها درست ايستاد و درد چشم برنگشت خوب است و گر نه طول چوبها را تغيير ميدهند تا
مژهها درست بايستد و آن وقت آنها را محكم ميبندند و چند روز آن را بحال خود ميگذارند تا چوبها
بپوسد و بيفتد و زير آن التيام بپذيرد پس از افتادن چوبها كمي سفيداب روي ( اكسيد دو زنگ ) و بعضي
داروهاي خشككننده را بر پلك ميپاشند تا بهبود يابد .

در زاد المسافرين براي نگهداري چشم در سفر و تقويت آن و جلوگيري از زيا ِن غبارها و هوا اين دارو
ذ كر شده  :نشاسته چهار درهم  ،صمغ عربي دو درهم  ،سفيداب قلع  ،اقليميا  ،اثمد از هر كدام يك
درهم ميسايند و
صفحه ٢٨٩
پس از بيختن در هنگام نيازمندي بكار ميبرند ) .
باب سوم
پارهاي از بيماريهاي گوش
فصل
صداي گوش
صداي گوش گاهي از بادهائي است كه در غشاء مغز در نزديكي گوش جمع شده است و گاه از حركت
بخارهائي كه به طرف مغز باال رفته و بعلت كمتواني مغز بتحليل نرفته و در آنجا جمع شده و دور ميزند
صداي گوش ايجاد ميشود و نشانيش سنگين نبودن سر و وجود كشيدگي است و درمانش اينست كه
ترياك را در آب گرم حل كنند و نيمهگرم در گوش بچكانند و همچنين روغن بادام تلخ و ماء الكافور
مفيد است اما اگر صدا در اثر جمع شدن خلطي باشد كه در آن جاها گرد آمده عالمتش سنگيني است و
بايد با داروهائي مانند ايارجهاي نيرومند و حب قوقايا درمان گردد  .اگر پس از سرسام طنين و صدائي پيدا
شود درمانش قرص خربق و نيز آب كافور است و در همه موارد بايد از خوردن چيزهائي مثل سير و پياز و
تره ( گندنا ) و گردو پرهيز كرد .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در كتاب قانون براي صداي گوش ( سوت كشيدن ) ذكر شده قرنفل
و تخم گندنا از هر كدام نيم درهم و مشك يك دانق با آب مرزنجوش و سداب در گوش ميچكانند ) .
فصل

سنگيني گوش
سنگيني گوش اگر از جمع شدن چرك باشد بايد آن را بيرون بياورند و اگر از خلط غليظي باشد كه به پي
چسبيده بايد پس از پاكسازي قرص البورق و
صفحه ٢٩٠
دهن الورد در آن بچكانند  .اگر بعلت كمتواني مغز و خشكي و بيحسي آن باشد درماني ندارد چنانكه
در سالخوردگان چنين است اما اگر پس از بيماريها و استفراغهاي زياد باشد درمانش تقويت مغز و
رطوبت بخشيدن بآن است و بايد هر شب گل بنفشه كه در ماء الشعير پرورده شده باشد و شربت
خشخاش بخورند و هر شب پاها را بخراشند و گوش را با روغن گل سرخ چرب كنند و خل العنصل
بريزند و نيز دهن البلسان اثر عجيبي در درمان سنگيني گوش دارد و نيز حب التربد در انواع كري مفيد
ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در كتاب قانون براي سنگيني گوش آمده است جند بيدستر سه جزء ،
نطرون ( بوره ارمني ) يك جزء و نيم  ،خربق يك جزء و نيم را بصورت قرص درميآورند و در گوش
مي چكانند و روغن ترب و روغن مويزك هم مفيد است  .و در مقاله پنجم در باب مفردات براي ابهل (
سرو كوهي )  ،اسطوخودوس  ،افسنتين و دارچيني و عصاره ريوند و مصطكي خواصي براي كري ذكر
شده است  .و نيز در قانون آمده است كه زيت العقارب ( ظاهرا منظور از روغن زيتوني است كه تعدادي
عقرب در آن انداخته باشند ) براي كري مفيد است ) .
فصل
كمشنوائي
كمشنوائي اگر از وقت تولد و يا از خردسالي بوده و يا مدت زيادي وجود داشته عالجش بدست خداوند
است و اگر بعدا پيدا شده باشد گويا قطره روغن زيتون كه ابهل ( سرو كوهي ) را در آن جوشانده باشند و

قطور الطرش اگر از برودت باشد مفيد است  .اما متوجه باش كه گاه كمكم چركهائي در گوش جمع
ميشود تا وقتي كه مجراي گوش بسته ميگردد و انسان بيك باره كر ميشود و علت آن را هم نميداند و
چه بسا كه در كودكي براي درمان درد گوشِ بچهاي
صفحه ٢٩١
مواد و روغنهاي غليظي در گوش ريخته باشند كه همانجا سخت شده و راه را بسته است و كودك از
همان وقت كر شده و علت ديگري نداشته و براي خودم چنين روي داد كه روزي در آب فرو رفتم و
همين كه بيرون آمدم ديدم كه كمشنوا شدهام و هيچ درماني سودمند نيفتاد تا بخيال افتادم كه ممكنست
چركهائي در گوشم بوده و پس از فرو رفتن در آب خيس خورده و داالن گوش را بسته است و بنا كردم
كه چرك را با آلتي بيرون آوردن و چرك زيادي بيرون آمد و گوشم باز شد و نيز خواهري داشتم كه از
كودكي معروف بناشنوائي بود و يك روز در هنگام بزرگي با گوش خود بازي ميكرد و چيزي مثل هسته
خرما از آن بيرون كشيد و پس از آن شنوائي خود را بازيافت .
فصل
درد گوش
درد گوش كه بصورت پيچش و ضربان است گاه مربوط بخود گوش است و بيشتر از جهت معده و مغز
است  .نشاني حالت اول اين است كه درد با تغيير وضع معده تغيير نميكند اما اگر از معده نباشد چنين
نيست ليكن اگر از مغز و علت آن بخارات مغزي باشد گوش صدا ميكند ولي اگر از زياد شدن خلطها
باشد عالمت آن خلط هم موجود است و در زكام درمان آن گفته شده است اما اگر از خود اندام باشد يا
ورمي در آن است و يا قرحهاي و درمانش آسان است كه فصد ميباشد و سپس بيمار بايد مسهل بخورد و
بعد آماس را با ضمادها درمان كنند و نيز اگر ورمي در گوش باشد چكاندن روغن گاو كهنه با اشق يا
انزروت و روغن گل سرخ اگر از گرمي باشد و همراه بابونه اگر از سردي باشد مفيد است  .قرحه بوسيله

مرهمهاي محلولي كه در گوش ميچكانند درمان ميشود  .بهر حال بكار بردن مخدر مگر در هنگام
شدت درد جايز نيست .
صفحه ٢٩٢
اگر علت از معده باشد درمانش نوشيدن شراب المرسين است كه براي ورم نيز مفيد ميباشد  .اگر علت
ش
درد گوش بستگي راههاي شنوائي در اثر يك خلط باشد عالمتش سنگيني در تمام سر و يا در طرف گو ِ
دردناك است كه همراه با عالمات آن خلط ميباشد و درمانش رفع آن خلط بوسيله فصد و استفراغ است
 .مسهل مناسب با صفراء  ،حب الصفراء و در بلغم و سودا حب السالطين و حب قوقايا است .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :در زادالمسافرين براي درمان درد گوش آمده است روغن بادام تلخ
يك جزء  ،شيرابه ترب تازه و تخم پخته آن از هر كدام دو جزء كه همه را ميجوشانند تا فقط روغن باقي
بماند و آن را در گوش ميچكانند  ،چكاندن جدوار همراه با آب عسل و چكاندن جند بيدستر كوفته
همراه با آب يا روغن بابونه يا روغن زنبق سودبخش است  ،و نيز اگر روغني را كه گفته ميشود در گوش
بچكانند در همه انواع درد گوش گرم و سرد با چرك و خارش يا بدون آنها و براي سنگيني گوش
سودمند ميافتد و آن روغن اينست  :ابوخلساء ( هوچوبه ) را پاك كرده در روغن گل سرخ ميجوشانند تا
كامال قرمز شود و آن را صاف ميكند و كمي موم صاف كرده در آن ميريزند تا مثل مرهم شود و در
هنگام نياز پنبهاي را بآن ميآاليند و در گوش ميگذارند و بيرون گوش را با اين مرهم ضماد ميكنند :
خشخاش سفيد كوفته ده جزء  ،جو كوفته سه جزء كه آنها را در شربت به ميپزند و بكار ميبرند ) .
پارهاي از ايارجها هم مناسب ميباشند  .از داروهاي جزئي كه براي بلغم مفيد است آب مرزنجوش و
روغن بادام تلخ با آب ترب ميباشد  .از چيزهائي كه ماده بيماري و بادها را بتحليل ميبرد و بستگيها را
مي گشايد آنست كه يك اوقيه سير همراه با قُسط  ،جند بيدستر  ،مصطكي از هر كدام ربع اوقيه و يك
درهم سداب با ده برابر مجموع آنها پيشاب گاو نر و نصف آن روغن زيتون ميجوشانند تا فقط روغن
باقي بماند و آن را صاف ميكنند و در گوش ميچكانند و نيز روغن بادام تلخ

صفحه ٢٩٣
با زباد ( نوعي عطر ) مفيد است و همچنين يك دانه جُعَل را در روغن زيتو ْن كمي ميجوشانند و در
گوش ميچكانند و نيز آب پياز و روغن كرچك نيمهگرم را اگر در گوش بچكانند مفيد است  ( .در
مقاله پنجم در باب مفردات خواص بادنجان و گنجشك و پنبه براي درمان درد گوش ذكر شده و در
كتاب قانون براي خونريزي از گوش آمده كه گُردههاي گاو نر و كمي از پيه آن را با كمي نمك بريان
ميكنند و ميفشارند و آب آن را در گوش ميچكانند  .مؤلف اعلي اهلل مقامه ) اگر قرحهاي در گوش باز
شود و دردناك باشد مرّ مكي را در آب حل ميكنند و با روغن گل سرخ ميآميزند و ميجوشانند تا روغن
باقي بماند و چند بار در گوش ميچكانند و نيز روغن بادام كوهي  ،الكسير االذن  ،روغن مورد  ،ماء
الكافور  ،دهن السداب  ،دهن الورد و قطور زاج معدني براي درد گوشي كه از سردي است سودمند است
 .سفوف الورد  ،قرص البورق و قطور چهل و پنجم و چهل و ششم و لودانو هفدهم سودبخش ميباشند .
از شگردهاي مفيد براي بيرون كشيدن آب گوش اينست كه قطعهاي پنبه آلوده بروغن زيتون بر سر چوب
لوخ يا شويد يا يونجه گذارده و آن را آتش ميزنند تا آتش بگوش نزديك شود و آب را جذب كند و بهتر
اين است كه وسيله مكندهاي ( مثل پوار تنقيه  .مترجم ) را در گوش بگذارند و اطراف سوراخ گوش را
ببندند و آب را بيرون بكشند و نيز استعمال عطسهآور مفيد ميباشد  .براي بيرون كشيدن حشرات از
گوش كمي قطور صبر در آن ميچكانند تا حيوان كشته و خارج شود براي بيرون كشيدن موادي كه جمع
شده روغن زيتون نيمهگرم مفيد است و نيز پارهاي عطسهآورها و غرغرهها براي درد گوش مفيدند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در كتاب منهاج براي درد گوش ناشي از قرحه آمده است مر  ،صبر و
زعفران را در روغن بادام ميريزند و در گوش ميچكانند و اگر درد شدت كرد كمي ترياك در
صفحه ٢٩٤
آن داخل ميكنند  .ميگوئيم كه اين داروي خوبي است اما تا ناچار نباشند نبايد ترياك استعمال كنند چه
ممكن است بكري و كوري بيانجامد ) .

باب چهارم
امراض بيني
فصل
كم شدن حس بويائي
اين بيماري در اثر پيدا شدن عيبي در مغز و يا بسته شدن راه بيني در جائي كه محل اعصاب بويائي است
وجود پيدا ميكند گاهي ممكن است استخوان اسفنجي بيني معيوب باشد و عالمت اين حالت اين است
كه اگر مجاري گرفته باشد بيمار تودماغي سخن ميگويد اما اگر استخوان اسفنجي بسته شده باشد از بيني
چيزي سرازير نميشود ليكن صداي بيمار تغيير ميكند و بويائي از بين ميرود سبب اين گرفتگي نوعي
خلط است كه از عالمات ويژه آن شناخته ميشود درمانش اگر از خون باشد فصد و براي اخالط ديگر
پاكسازي است چكاندن روغن سياهدانه و يا روغني كه از تقطير يا تنكيس ( منظور از تنكيس اين است
كه مادهاي را كه ميخواهند تنكيس كنند در قرعي ريخته و آن را بطور معكوس در آتش ميگذارند و بايد
در ته كوره يا ظرف محتوي آتش سوراخي باشد تا سر قرع را از آن خارج كنند در اين حالت روغن يا
مواد ديگر از قرع ميچكد كه آن را بايد جمع كنند  .مترجم ) سياهدانه و شنبليله با روغن زيتون بدست
مي آيد براي سردي مفيد است بخور الفاروق و استشمام توتون و گذاردن پنبه آلوده بفاروق اللين و به بيني
كشيدن بول االغ بويائي را باز ميگرداند .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :در كتاب قانون آمده كه سياهدانه را چند روز در سركه
ميخيسانند بعد نرم ميسايند و با روغن زيتون مخلوط
صفحه ٢٩٥

ميكنند و ميسايند و در بيني ميچكانند و نيز زرنيخ سرخ و پونه را ميسايند و با بول شتر عربي مخلوط
ميكنند و چند روز در آفتاب ميگذارند و روزي دو بار بهم ميزنند و هر وقت خشك شد پيشاب شتر را
بر آن اضافه ميكنند و بعد يك درهم از آن را بخور ميدهند ) .
فصل
خشكي و شكافتن داخل بيني و خونريزي آن
بهترين درمان اين ناراحتي اين است كه هر روز ناشتا با بزاق دهان داخل بيني را تر و با دُهن الشقاق
روغن مالي كنند و اگر حرارت يا سودائي چيره شده باشد با ايارجات به پاكسازي بپردازند .
فصل
عطسه
سبب عطسه بخارات گزندهاي است كه به پي حساس بيني يا قسمتهاي نزديك آن ميرسد و طبيعت
ميخواهد كه آن را از مغز دور كند يا خلط گزندهاي كه از جلوي مغز پائين ميآيد يا انسان چيز گزندهاي
را از خارج به بيني كشيده يا غبار چيز تندي به بيني راه يافته است  .اما اگر عطسه از سه بار بيشتر شد اين
يك بيماري است كه بايد با قطع سبب آن درمان گردد و بعد بيني را با حب الشفا خدر كنند و بخور
فاروق هم براي آن سودمند است زيرا آزاري را كه بآن رسيده اگر از بخارها باشد ميزدايد  .كمي عطسه
همراه با سنگيني سر و نيازي كه انسان بآن حس ميكند و با وجود خشكي بيني ناشي از بسته شدن راه
پائين آمدن آب بيني است  ،درمانش بكار بردن عطسهآورها است كه بهترين آنها شند است و در درمانهاي
كلي بقدر كفايت از آن بحث شده است .
صفحه ٢٩٦
فصل
خونريزي از بيني

خونريزي از بيني از حدّت خون و يا زيادي آن است و در حدت بايد به تبريد و در زيادي بايد بفصد
بپردازند و همين كه خون جريان يافت اگر بيم فرو افتادن نيرو باشد بايد بفصد از طرف مقابل اقدام كنند و
دستها را از شانه تا مچ و پاها را از ران تا پاشنه ببندند و براي اين كار از باال بطرف پائين بيايند و سپس
بايد آلت حجامت را بر چادرپيه ( شكم ) بگذارند  .همچنين ريختن آب سرد و يخ بر سر  ،خون را قطع
ميكند  .دميدن شاخ گاو سوخته در سوراخ بيني مفيد است  .اگر نيلوفر را بكوبند و در روغن بنفشه
بريزند و شيره اين مخلوط را بكشند و در بيني بچكانند سودبخش ميباشد و نيز چكاندن سرگين گاو با
سركه در بيني و ضماد آن بر پيشاني و همچنين بوئيدن كافور محلول در عرق مورد و نيز دميدن كهرباي
سائيده و يا مرجان سوخته و سائيده و همچنين ضماد نشاسته با سركه بر پيشاني و نيز چكاندن محلول
كافور در آب كاهو يا آب گشنيز تازه يا عرق مورد و نيز دميدن سرگين گاو يا باقالي كوفته  ،ماليدن
صبر بداخل بيني  ،چكاندن شيره سرگين تازه االغ يا دميدن خون سياوشان  ،حب الشفا و يا ضماد گچ و
سركه بر سر براي خون آمدن از بيني مفيد است  ( .مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :كافور و آهك ،
برنج  ،تخممرغ و االغ براي خونريزي خواصي دارند كه در مقاله پنجم در باب مفردات خواهد آمد )  .و
معالجات كلي را قب ال ياد كرديم و بهترين تدبير براي خون ريختن از بيني داخل كردن فَ َلمْ در بيني است (
گياهي است شبيه بگندم كه سيخهاي تيز دارد ) كه در معالجات عام از آن ياد كرديم .
فصل
زخمهاي چركي و بواسيري بيني
صفحه ٢٩٧
براي اين بيماري ضماد هفتم مفيد است و نيز براي درمان قرحههاي آن مرهم توتياي سي و پنجم و براي
معالجه بواسير بيني ذرور سوم و زاج معدني سودبخش است  ( .مُو در درمان قرحههاي بيني خواصي دارد
كه در مقاله پنجم خواهد آمد  .مؤلف (اع) )
باب پنجم

امراض دهان
فصل
بوي بد دهان
بوي بد دهان يا از فاسد شدن لثه است و يا دندان كه قابل ديدن هستند يا بعلت عفونتي در مغز است كه
عالمتش اين است كه در وقت ايستادن و يا نشستن بيشتر ميشود و نيز حس بويائي كم ميگردد و آب
بيني نيز از وضع طبيعي خارج است و يا اينكه بلغ ِم عفونتداري در معده است و عالمتش اين است كه
اگر چيزي بخورند بوي دهن كم ميشود  ،يا اين است كه كيموس ناجوري در بدن است با اين توضيح
كه رطوبتهاي زائد و لزجي در بدن است كه هر گاه حرارت ضعيفي در آن عمل كند تبخير ميشود  ،اگر
در اين هنگام طبيعت درست كار كند و كار دفاع خوب باشد و چيزي از آن جلوگيري نكند آن رطوبتها
بصورت عرق و چرك و مو بيرون ميروند ولي اگر راهها بسته و نيروي حرارتي ضعيف باشد رطوبتهائي
كه حاصل از نمكها هستند بعلت ماندن در بدن عفونت يافته بطرف پا ميروند  ،اگر حرارت قوي باشد
رطوبتهاي متعفن روغني از زير بغل بيرون ميروند  ،اگر حرارت قويتر باشد از راه دهن خارج ميشوند و
اگر باز حرارت بيشتر بوده و رطوبتها روحانيتي داشته باشد بطرف سر رفته و از پشت گوشها بيرون
ميروند  .درمان اين بيماري پرهيز از هر چيز غليظ و بدبو و چيزهائي است كه زود عفونت مييابند مثل
شير  ،براي درمان حمام گرفتن ،
صفحه ٢٩٨
تنظيف و استعمال نوره بسيار مفيد است  .و نيز از بكار بردن پارچههائي كه ديگران آن را استعمال
كردهاند مثل لنگ حمام بايد پرهيز كرد  .اگر علتْ فساد دندان يا لثه باشد درمانش خواهد آمد و مضمضه
كردن فاروق الليّن كه جيوه نداشته باشد و روح الكبريت  ،گرفتن آب نمك در دهان و بيرون ريختن آن و
همچنين گرفتن هليله سياه در دهان سودمند است  .اگر عيبي در سر باشد درمانش پاكسازي با ايارجها ،
حب قوقايا و به بيني كشيدن آب چغندر و يا ساير داروهائي كه سبب پائين آمدن رطوبتهاي مغز ميباشند

مخصوصا شند است  .پس از پاكسازي بايد سركهاي را كه مُورد  ،مازو  ،گل سرخ  ،صندل  ،آويشن ،
فوفل  ،بسباسه و سنبل در آن خوب پخته باشند مضمضه كنند و حبي را كه گفته ميشود در دهن نگاه
دارند  ،قِرفه ( پوست نوعي درخت كه بوي دارچيني ميدهد )  ،هل و دارچيني را ميكوبند و با گالب
خمير و باندازه فلفل حب ميكنند ضمنا نگاه داشتن اين دارو در دهن در هنگام نزديكي لذت بيشتري را
ايجاد ميكند و نيز گر ِد دندان شصت و يكم براي آن مفيد است  .اگر دندانها سياه باشد پياز دشتي (
عنصل ) بآن اضافه ميكنند  ،اگر دندانها عفونت كرده باشد ملح قليا ( كليا ) به آن ميافزايند اگر عفونت
از معده باشد الكسير ذوالخاصيه براي آن سودمند است و همچنين بلعيدن جوزبوا و مويز قرمز كه با عرق
مورد خمير و باندازه فندق حب شده باشد مفيد است خوردن آب چغندر و نيز سركه عنصلي اين نوع بوي
دهن را تمام ميكند و بايد معده را با داروهاي پختهاي كه شامل شيرينبيان و پرسياوشان و صندل و
اني سون باشد پاك كنند سكنجبيني هم كه با سركه عنصلي تهيه شده باشد سودمند است و نيز عاقرقرحا ،
الدن  ،صمغ عربي  ،صنوبر  ،مصطكي  ،قرنفل  ،عود و گشنيز را بمقدار مساوي ميكوبند و كمكم تا سه
برابرش آب پياز دشتي بر آن ميريزند و با صمغ و نشاسته خمير و حب ميكنند و در هنگام
صفحه ٢٩٩
نيازمندي بكار ميبرند و نيز جوهر اشوس خاصيت عجيبي در قطع گرمي و بخارهاي بدن دارد .
فصل
قرحههاي كوچكِ گرمِ دهان
اين قرحهها در خردساالن بعلت مكيدن پستان و شير فاسد و لزج مادر پيدا ميشود و در بزرگساالن گاهي
سفيدرنگ است علت آن رطوبتِ نمكي و بلغمي است  .اگر قرمز باشد در اثر رطوبت تندخوني ميباشد ،
گاه صفرائي است و در اثر خوردن ميوههاي لزج و نشُستن دهان پس از آن پيدا ميشود و بدترين نوع آن
سياهرنگ است كه دليل احتراق رطوبت است  .براي درمان اين قرحهها نخست بايد به پاكسازي پرداخت
و حب الشفاء و گرد دندان شصت و يكم و شربت ليمو مفيد است  .اگر آب از دهن ميآيد  ،حافظ

الصحة سود ميبخشد و اگر در كودكان باشد ذرور القالع و ذرور الحِنّاء مفيد ميباشد  ( .براي درمان
اين قرحهها گردو خاصيتي دارد كه در باب مفردات ميآيد  .مؤلف (اع) )
فصل
تشنج زبان و سنگيني آن
براي درمان اين بيماري گرفتن فاروق الليّن در دهَن و چرب كردن با روغنهاي نرم  ،ايارج فيقراء  ،شربت
ابريشم و شربت ليمو مفيد است  ( .خاصيت مها ( كوارتز متبلور  -ف م ) براي سنگيني زبان در مقاله
پنجم باب مفردات خواهد آمد  .مؤلف اعلي اهلل مقامه )
فصل
فاسد شدن لثه
صفحه ٣٠٠
اين بيماري بيشتر از رطوبت لزج و حرارتي است كه عفونت ايجاد ميكند  .پس از پاكسازي  ،پاشيدن
گرد فوفل و حنا باندازه مساوي بر لثهها سودمند است و نيز سنون الكات و سنوني ( گردِ دندان ) كه از
ريشه شيرينبيان ساخته ميشود مفيد است باين شرط كه پيش از آنكه لثه خوردگي داشته باشد بكار رود ،
شستن دهَن با هليله زرد و سُعد و همچنين شستن دهن با روح الكبريت اللين مفيد است كه بايد يك جزء
از آن را با سي برابرش آب مخلوط كنند و هر روز دندان را با آن بشويند كه لثه را درمان و آن را محكم
ميكند و گوشت فاسد آن را ميبرد و براي بوي بد دهان نيز مفيد است  ،همچنين براي فاسد شدن لثه
پاشيدن گرد هليله سياه سائيده و هليله زرد پخته با پوست انار شيرين و جَفت البلوط ( پوست داخلي بلوط
) با شيرابه خارشتر ( ترنجبين ) سودبخش است و پس از آن سنون الدُخن در كنار ريشه دندانها بپاشند و
اگر لثه خيلي فاسد شده باشد بايد آن را با سماق قرمز و يا با خيارشنبرِ ( فلوس ) پخته شستشو بدهند و
پس از آن بايد به بن دندانها سنون االرجوان و حجر الجنة بپاشند و از عجايب اين است كه اگر با سركه

عنصلي دندان را مرتب بشويند براي فساد لثهها  ،بوي بد دهن  ،گنديدگي و مواد لزج بسيار سودمند
ميباشد  ،دهن الكبريت براي خوردگي لثه و قرحههاي دهَن مفيد است براي تقويت لثه و جلوگيري از
خونريزي آن رامك و گرد دندان  ٦٠و براي فساد آنها گرد  ٦٧ ، ٥٦ ، ٦٥و گرد دندان  ٦٦و  ٥٧و ٦٥
و نيز گرد كرسنه مفيد است و اگر قرحهاي در آن پديد آيد دواي ماليدني دوازدهم مفيد است و نيز پاشيدن
گرد ملح القلع ( كليا يا خاكستر ريشه اشنان ) گوشت فاسد را ميزدايد  .مطلب كلي اين است كه گرد
دندان بدون شستن دندانها و زدودن چرك و جرم آنها و تميز كردنشان
صفحه ٣٠١
فايده ندارد و اگر جرم روي دندانها سخت شده باشد بايد نخست آن را با وسيله مناسبي مرتبا پاك كنند و
اگر دندانها لق شده باشند نبايد آنها را مسواك كنند  .از خوراكهائي مثل شير  ،خربوزه و غذاهاي گرم و
مرطوب كه براي لثه زيانآورند بايد پرهيز كنند .
فصل
زدودن اثر جيوه بر دندانها
جيوه روحانيت دارد و در اثر حرارت بخار ميگردد و باال ميرود و در اندامهاي باالي بدن پراكنده
ميشود و اگر تكليس يا تصعيد شده باشد زودتر بخار و پراكنده ميگردد  ،تندي  ،زمختي و حرارتش
بيشتر ميشود  .بنا بر اين اگر صفرائيها يكي از تركيبات جيوه را بخورند اين جسم بخار ميشود و چون
مسامات دهن باز و ماهيچههايش سستترند بطرف دهن ميآيد و سوزش و بوي بدي ايجاد ميكند و
سبب آماس لثه و حلق مي گردد  .اين آماس از حرارتي كه بخار جيوه در رطوبت لزج دهَن و حلق ايجاد
ميكند پيدا ميشود  ،در اين هنگام طبيعت براي جلوگيري از زيان آن آب زيادي را از دهن جاري ميكند
و چون رطوبتهاي دهن را جذب مينمايد در دهن ايجاد سوزش و ورم و كشيدگي ماهيچهها و فشار و
ضربان مينمايد و آب دهن را براه مياندازد  .هر چند كه بيماريِ مورد نظر را كه در بدن است درمان كند
 ،اين حالت و زيان تا وقتي كه جيوه در بدن بتحليل نرفته باقي است و تا مدتي پس از آن هم ميماند  .عمل

جيوه در كسي كه لثهاش سالم است و كسي كه لثهاش سالم نيست و نيز در صفرائيها و ديگران متفاوت
است و چه بسا آنها كه لثه سالمِ قوي دارند و نيز غير صفرائيها از آن زياني نميبينند اما هر چه كسي
مزاجش گرمتر و خشكتر باشد بيشتر از آن زيان ميبيند و بهمين دليل در بچهها ضررش كمتر است  ،خود
من بمدت يك
صفحه ٣٠٢
ماه از آن بچند بچه خوراندم و در دهان آنها چيزي پيدا نشد  ،اگر شب هنگام از امالح جيوهاي بخورند و
در بامداد بعد مسهل بياشامند ضررش كمتر ميشود و نيز كسي كه مزاجش خشك و صفرائي است بايد از
آن بپرهيزد زيرا زيانش كمتر از فايدهاي كه در درمان يك بيماري از آن ميبرد نيست مگر اينكه چاره
ديگري نباشد  ،كما اينكه در بيماري حب االفرنجي و النار الفارسية ( اين دو بيماري هر دو از انواع
سيفليس ميباشند  .مترجم ) و سفليس و مانند آن است كه بايد ضررش را تحمل كنند و بهر حال
غرغرههاي سرد و سستكننده براي درمان ناراحتيهاي دهن ( كه از خوردن امالح جيوه پيدا شده ) مفيد
است و غرغره كردن و در دهن نگه داشتن فلوس و گشنيز و نيز شير گاو تا وقتي كه درد فروكش كند
مفيد است و اگر قرحهاي نباشد مضمضه سركه با كف دريا و نيز با سي مثقال سركهاي كه شكر معدني (
استات سرب ) ( راه ساختن شكر معدني اين است كه سليقون و اسفيداج ( سفيداب قلع ) را با سركه
مرطوب و سپس خشك ميكنند و در سركه تقطير شده ميخوابانند به طوري كه سركه چهار انگشت
باالتر باشد و سپس آن را چهار روز بر خاكستر گرم مينهند و چند بار صاف ميكنند تا رنگي در آن نماند
و دوباره آن را تقطير ميكنند و آنچه را كه در ظرف مانده چند بار با آب ميشويند و با آب طبخ ميكنند و
نمكي را كه همان شكر معدني است بدست ميآورند و اين دارو ديگر داروهاي معدني را اعتدال ميبخشد
 ،تندي آنها را كم ميكند و از ضرر آنها جلوگيري ميكند  ،مقدار خوراك آن سه حبه است  .عبدالرحيم
) را باندازه سه نخود در آن جوشانده باشند و همچنين خوردن حب الشفا بآن شرط كه مانعي در كار
نباشد بسيار مفيد است و اگر در دهن قرحههائي باشد پاشيد ِن

صفحه ٣٠٣
دو نخود توتيا ( سولفات دو زنگ ) برشته شده با يك مثقال گِل ارمني و نيز بكار بردن گردي مركب از
گل انار فارسي و گِل ارمني و كف دريا باندازه برابر مفيد است و همچنين پاشيدن گردي مركب از
گنهگنه  ،مرّ مكي  ،كف دريا  ،گلانار فارسي باندازه مساوي و نيز گرد دندانهائي كه در مقاله چهارم
براي بيماري آكله ( خوره ) خواهد آمد  ،مفيد است اما بايد اول داروهاي سستكننده و سپس سردكننده
و پس از آنها داروهاي بازسازنده ( گوشتآور ) را به ترتيب بكار برند و نيز آشاميدن جوهر االشوس اگر
مانعي نباشد سودمند ميباشند و در مقاله چهارم مطالب ديگري خواهد آمد .
فصل
درد دندان
بدان كه دندان خودش حس كاملي ندارد زيرا برزخ بين پي و استخوان ميباشد پس حسِ درد همهاش از
خود دندان نيست بلكه از پي آنست و بعلت اتصال اين پي و حسِ بسيار ضعيفي كه در دندان است  ،انسان
ميپندارد كه درد از خود آن است  ( .در زادالمسافرين آمده است كه براي درمان درد دندان از سردي ،
جويد ِن ترخون و عاقرقرحا و سياهدانه و قير و نيز در دهن گرفتن مخلوط سركه و نمك گرم مفيد است .
مؤلف (اع) ) اما درد دندان يا از جهت مغز است و يا اينكه خود دندان فاسد شده و يا از معده است اما
آنچه كه مغزي است در هنگام ابتالء شخص به نزله روي ميدهد ( بآزمايش رسيده كه اگر در ناراحتيهاي
نزلهاي كه دندانها باصطالح گزگز ميكنند و شخص حالت بادگرفتگي در دندانهاي خود حس ميكند
اگر فوفل را بكوبند و بجوشانند و آبش را در دهان بگيرند بسيار مؤثراست  .مترجم ) اما اگر خود دندان
فاسد
صفحه ٣٠٤
باشد از فساد لثه قابل حس است  .گاه علت درد كرمخوردگي دندان است دردي كه ناشي از بدي كار
معده است  ،در هنگام سنگيني و خوردن غذاهاي بخارانگيز و غيرها شدت مييابد  .گاه درد از بخاراتي

است كه زير دندان جمع شده و بر آن فشار ميآورد و حس درد را بوجود ميآورد يا از مادهاي است كه به
آن ميچسبد و عالمت باد آنست كه درد حالت موجي دارد و جابجا ميگردد  ،لكن اگر از ماده باشد
چنين نيست  .اما ماده  ،خوني يا بلغمي يا صفراوي و يا سودائي است كه هر كدام با عالمت مخصوص
خود همراه است  ،اگر از غلبه خون باشد درمانش فصد از چهار رگ است ( ظاهرا منظور (  ) Mوريدي
يعني محل اتصال رگهاي بازو و نزديك آرنج است  .مترجم ) و اال بايد قيفال را فصد كنند و در صفراوي
نيز از همين درمان استفاده ميشود و در باقي حاالت بايد ايارجات مسهلي و حب قوقايا بخورند در
دردهاي گرم اين جوشانده مفيد است  :جو پوست كنده سي جزء  ،بزر قرطم پانزده  ،تخم كاسني ،
خشخاش  ،مرزنجوش  ،گشنيز  ،عناب از هر كدام ده جرء ( ظاهرا منظور  ١٥و  ١٠درهم ميباشد كه
معادلشان  ٣٧و  ٢٥گرم است  .مترجم ) همه را كوفته در چهار رطل آب ميجوشانند تا ربع آن باقي
بماند كه در دوره ما براي سه بار نوشيدن كافي است  .اگر درد از سردي باشد اين جوشانده مفيد است :
گلنگبين و عسل سي درهم  ،انيسون  ،قرطم و تربد از هر كدام پانزده درهم  ،تخم شويد  ،آويشن از هر
كدام پنج درهم  ،صندل سه درهم  ،مصطكي يك درهم كه مثل جوشانده سابق آن را ميپزند و در سه بار
مينوشند اما از داروهائي كه بر دندان ميگذارند بهترين دارو آن است كه سه حبه مويزج ( مويزك كوهي
) را در پارچه پنبهاي كهنهاي ميپيچند و چند قطره آب بر آن ميريزند و خوب كوفته و آن را بر دندان
دردناك ميگذارد و نيز چهار حبه شكر تيغال ( تيهال ) ( شكر تيغال پيله حشرهاي است بنام خزوكك (
MIDIFICAN , INS
)
صفحه ٣٠٥
كه از ترشحات درخت ( HA
CE , HAERO
S,S

 ) ECHINAميباشد و بوسيله آن حشره ساخته ميشود  .ف م ) را در پارچه پنبهاي پيچيده و بر دندان
مينهند ( در قانون براي درمان درد دندان آمده است مرّ  ،فلفل  ،عاقرقرحا  ،مويزج  ،زنجبيل از هر كدام
يك جزء بوره ارمني  ٥١جزء همه را سائيده و دندان دردناك و لثه را با آن مالش ميدهند  .مؤلف اعلي
اهلل مقامه ) و نيز گرد دندان زرنيخ و حب پنجم و روغن بلسان ( بصورت قطره ) و روغن كهربا و سنون (
گرد دندان ) شصت و يكم براي درد دندان مفيد است گفتهاند اگر دندان خرگوش را بر كنار دندان رنجور
بگذارند آن را تسكين مي دهد  .همچنين اگر سير خشك يا زعفران را دود داده و دندان را با آن بخور
بدهند درد تسكين مييابد و نيز اگر پوست خشخاش  ،روپاس  ،گل بابونه را باندازه مساوي بپزند و سر
بيمار را با آن بخور بدهند تا عرق كند درد آرام ميشود و اگر هيچكدام از اينها فايده نبخشيد بايد آن را با
آتش يا با فاروق و يا با روح الكبريت داغ كنند و نيز اگر بر پنبهاي روغن قرنفل بچكانند و روي دندان
بگذارند آرام ميشود و اگر نشد يك اوقيه روغن قرنفل را با نصفش روح التربانتين ( تربانتين ) مخلوط و
نيم درهم كافور در آن حل ميكنند و يك قطره بر پنبهاي ميريزند و آن را در سوراخ دندان ميگذارند و
ان شاء اهلل تسكين مييابد و نيز پس از پاكسازي و مضمضه حب الشفا و شربت لودانو مفيد است و نيز
بايد شي طرج هندي را بجوند و آن را به دست طرف مخالف دندان دردناك بگيرند و آن دست را بر آن
دندان بنهند و تمام شب را در همان حال بخوابند .
فصل
كندي دندان
كندي دندان در اثر جويدن و خوردن چيزهاي ترش و زمُخت مثل آب انار
صفحه ٣٠٦
و نوشيدن چيزهاي تند لطيف و سريع النفوذ مثل روح الكبريت و مانند آن يا خلط ترشي كه در فم معده
است و يا ق ِي ترشمزهِ بعض بيماران پيدا ميشود زيرا اين ترشيها در دندانها خشونت ايجاد ميكند و لزجي
آنها را ميبرد و براي اين ناراحتي جويدنِ آويشن و نمك مخصوصا همراه با عسل و نيز جويدن كُندر و يا

تخم خرفه و ساق آن و نيز مغز بادام يا فندق يا موم يا نانِ گرم و زرده تخممرغ گرم ( بآن اندازه كه چشم
از حرارتش باشك بيفتد ) مفيد ميباشد  ( .سير و خردل و زراوند و رال و زيره براي تسكين درد دندان
خواصي دارند كه در مقاله پنجم در باب مفردات آمده است  .مؤلف اعلي اهلل مقامه )
فصل
حركت دندانها ( لق شدن )
اين بيماري از رطوبتي كه لثه و يا عصب دندان را سست ميكند و يا از گنديدگي لثه  ،خورده شدن آن ،
يا گشاد شدن جاي دندانها پيدا ميشود براي درمان آن پاكسازي با حب السالطين مفيد است و نيز اگر
كندر  ،مصطكي و پوست انار ترش را باندازه مساوي پودر كنند و هر شب بر دندانها بپاشند مفيد است و
همچنين گرد دندان الودع المحرق ( ودع صدفهاي كوچك معروف بگوشماهي ) با سليقون ( سرنج ) (
سليقون يا سرنج مخلوطِ پراكسيد و اكسيد سرب است  .مترجم ) و نيز حجر الجنة  ،سنون شصت و سوم
 ،سنون مازو و سنون الكات عفونت را قطع و دندان را محكم ميكنند .
فصل
خونريزي لثه
گاهي از لثهها بعلت فاسد شدن آنها يا علت ديگر ممكن است خون جاري شود اگر علت آن غلبه خون
باشد انداختن زالو بر لثهها و بيخ لبها و فصد
صفحه ٣٠٧
چهار رگ و پس از آن ماليدن جوهر االشوس بدندانها و در دهن گرفتن مخلوط سركه و آب در مدت چند
روز مفيد است  ،اگر از فساد لثه باشد سنون المر و نيز ماساژ دندانها با مخلوط زاج سفيد با مرّ مكي و
الكسير االسنان مفيد است  ،اگر لثه را با حافظ الصحه و حب الشفاء ماساژ بدهند تا خون فاسد از آن
بيرون بيايد و گل انار فارسي جوشانده را روزي يك بار در دهن بگيرند و لثهها را با عسل شستشو بدهند

مفيد مي باشد  .براي جلوگيري از زيا ِن گردِ دندانها اگر گاهي دندانها را با خون خروسِ پير مالش بدهند
سودبخش است آويشن و گرد دندان شصت و يكم براي بسياري از امراض دندان سودمند ميباشد و نيز
اين گردِ دندان براي دندانها مفيد ميباشد  :طباشير  ،مرجان سفيد  ،ريشه سوسن ( زنبق سفيد )  ،گشنيز
خشك برشته  ،گل سرخ پاككرده  ،مغز هسته تمر هندي  ،فوفل  ،گل انار فارسي  ،صندل سفيد از هر
كدام نيم مثقال  ،مرواريد  ،كهربا  ،خون سياوشان  ،زراوند مدحرج از هر كدام دو دانق همه را ميكوبند
و ميبيزند و دندانها را با آن ماساژ ميدهند  .اين دارو دهَن را خوشبو  ،دندانها را سفيد و محكم و
خونريزي را قطع ميكند و نيز كندر  ،زرآوند مدحرج ( زرآوند ماده ) و حب البقر  ،خون سياوشان ،
ريشه سوسن  ،مرجان سرخ از هر كدام پنج جزو  ،صندل سفيد سه جزو همه را ميكوبند و بر دندانها
مي مالند تا محكم شود  ،لثه نو برويد  ،دهن خوشبو و خونريزي لثه قطع شود  ( .در كتاب قانون براي
خونريزي از لثهها آمده است  :كندر  ،عود هندي  ،قِرفه ( پوست نوعي درخت كه بوي دارچيني ميدهد )
 ،پوست ترنج  ،گل سرخ  ،صندل  ،قرنفل  ،كبابه  ،مصطكي مفيد است  .مؤلف (اع) )
فصل
ورم لثه
صفحه ٣٠٨
ورم لثه اگر از غلبه خون باشد با عالمات آن همراه است و درمانش فصد از چهار رگ يا قيفال است و
حب الشفاء و سرد كردن مزاجِ بيمار براي آن مفيد است  ،اگر از غلبه بلغم باشد عالمتش نبودن قرمزي و
كمي درد و زيادي آب دهن است و عالجش حافظ الصحة است و اگر نيازي به پاكسازي باشد بايد
ايارجها را بكار ببرند  .براي درمان ورم در دهن نگه داشتن حريره نيمهگرم يا آرد پخته گندم مفيد است
كه بايد چند بار تكرار شود و در ساير موارد اين داروها مفيد است  :كتيرا  ،تخم مَرو  ،مغز بادام شيرين ،
سريش  ،ريشه مارچوبه ( هليون )  ،گل خطمي كه هر يك بتنهائي يا با هم و يا پارهاي از آنها را با مغزِ
هسته تمر هندي بكوبند و بر قطعه پنبهاي بپاشند و بر لثه بگذارند  ( .جرمينك  ،سركه  ،طيون و درخت

رَز خواصي براي ورم لثه دارند كه در باب مفردات مقاله پنجم آمده است  .مؤلف اعلي اهلل مقامه ) اگر در
لثه دانههائي پيدا شد تخم بارهنگ را با پنبه كهنهاي ميكوبند و بر آن ميگذارند .
فصل
تيرهرنگ شدن دندانها
اين بيماري اگر بحالت چركين گرديدنِ دندانها باشد از ضعف دندانها و كمي توانائي در دفع آنها است و
اگر رنگهائي بر روي دندان ثابت شده باشد يا خارجي و از جهتِ استعمالِ داروهائي است كه آنها را رنگ
كرده يا داخلي و از جهت موادي ميباشد كه بدندانها چسبيده است اگر علت داخلي باشد درمان دشوار
است و اگر خارجي يا از كمتواني باشد درمانپذير ميباشد  .چيزي كه رنگ را ميزدايد زنگار ( اكسيد
آهن ) محلول در عسل است و نيز اگر كف دريا و نمك را بر دندانها بمالند سفيد ميشوند و اگر شكر
مخلوط با آنها باشد قويتر ميگردد و نيز خاكستر درمنه  ،پشم  ،سُم حيوانات
صفحه ٣٠٩
و نيز صدف مخلوط با سركه همچنين زاج سفيد سوخته و نمك سوخته و نوشادر تصعيدشده را با وزن
مساوي مخلوط ميكنند و بر دندانها ميمالند همچنين شيشه سائيده شده بيخته كه مثل سرمه نرم شده
باشد و دوده براي پاك كردن دندان مفيدند  .از چيزهائي كه دندانها را درخشنده ميكند و قسمتهاي فاسد
لثه را مي زدايد روح الكبريت ممزوج با آب و نمك سوخته و عسل است  ( .در عود و بز خواصي براي
درمان تيره شدن رنگ دندانها هست كه در باب مفردات مقاله پنجم ذكر شده  .مؤلف اعلي اهلل مقامه )
فصل
خوره لب
اين بيماري در اثر چسبيدن مواد تندي به لب پيدا ميشود  ،درمان خوره را بعدا خواهيم گفت و اينك
بطور اختصار مي گوئيم كه درمانش پس از فصد و پاكسازي اين است كه دورِ قرحه را با حجر النيران

الفضي ضماد كنند ( ظاهرا مقصود نيترات دارژان است  .مترجم ) تا وسعت پيدا نكند و بر خود زخم
فاروق الحاد ميمالند و اگر كمي جدوار در آن حل كنند بهتر است و سپس مرهمهاي گوشتآور بكار
ببرند چه در اين هنكام اين قرحه مانند ساير قرحهها است و نيز اطراف آن را بايد با سركه و گل ارمني
ضماد كنند  ،آنچه را كه در بيماري خوره خواهيم گفت نيز مفيد است  .براي ساير قرحههاي لب مرهم
سي و پنجم مفيد است .
فصل
بواسير لب
گاهي در لب ورمهاي كوچكي پيدا ميشود كه از مواد خوني يا بلغمي است نخست بايد بر آن فاروق
الحاد بمالند تا سر باز كند و پس از آن قرحه را
صفحه ٣١٠
بايد معالجه كرد اما ورم لبها را ميتوان با ضماد كردن شيرابه جانور كوچكي كه گاوخدا ( خر خاكي )
ناميده ميشود درمان كرد .
فصل
شقاق ( شكافتگي ) لب
اين بيماري از بدي كار مزاج خشك پيدا ميشود و بايد مقداري كتيرا در دهن بگيرند و بعد آن را بر لب
بمالند و نيز بايد مقعد و ناف را با يك روغن چرب كنند و همچنين بايد مرهم الشقاق را بر لب بنهند و
اگر لبههاي شكافها كلفت و بدون چرك باشد اول فاروق الحاد بر آن ميگذارند و سپس قرحه را درمان
ميكنند .
فصل

پائين افتادن زبان كوچك  ،ورم آن و ورم لوزهها
اين بيماريها ناشي از غلبه خون است و عالمتش درد و ورم و التهاب و يا از بلغم ميباشد كه نشاني آن
زيادي آب دهن و جريان آن است اما درمان پائين افتادن زبان كوچك غرغره سركه و ضماد زاج سفيد
سائيده با روغن گاو از داخل و نيز ضماد فاروق اللين و حب الشفاء با آب انار است  .اما ورم اگر از غلبه
خون باشد فصد و غرغره با فلوس و رب توت و داروهائي كه در ديفتري گرم خواهيم گفت مفيد است و
اگر از بدي كار مزاج و سردي آن باشد ضماد نشادر و زرنيخ و فاروق اللين و خوردن عسل و حافظ
الصحة همراه با عسل مفيد است ولي اگر ورم شديد باشد اول بايد آن را با فاروق الحاد بسوزانند و آنگاه
بايد با دست بفشارند تا سر باز كند و سپس با داروهاي مناسب غرغره كنند .
صفحه ٣١١
( و نيز بتجربه رسيده كه چنانچه صبر زرد  ،اِگِر ( وَج )  ،مارَوِي و ترياك را بسايند و بر ورم گلو و يا
ساير اندامها مثل بعض ورمهاي سينه زنها بمالند ورم تمام ميشود توضيح اينكه ما َروِي نوعي صمغ گياهي
است كه باين نام در دهات سيرجان معروف است و از همانجا بدست ميآيد و احتماال با توجه به تلخي
شديد و ساير خواص آن مُرّ ماحوز است  .مترجم )
فصل
خناق ( ديفتري )
خناق ورم ماهيچههاي حنجره از داخل يا خارج و ورم زبان كوچك و سق دهن است كه از غلبه خون پيدا
ميشود و درمانش فصد از طرف مخالف است و اگر بهبودي نيافت بايد از همان جهت هم كه گلو ورم
دارد فصد كنند و سپس بايد در محلي ميان شانهها حجامت شود و نيز بايد با رب توت غرغره كنند و اگر
كمي آرام شد با فلوس پخته غرغره و سپس داروهاي ضد ورم را بر بيرون گلو بمالند و نيز ضماد دوده
حمام و زاج سفيد و نمك اندراني ( تبرزد ) به طور مساوي بر خارج گلو سودمند ميباشد  .اگر بيماري
شديد باشد بايد شكم قورباغهاي را باز كنند و آن را بر گلوي بيمار بگذارند و بعد فاروق ( ظاهرا فاروق

الحاد  .مترجم ) بر آن بنهند تا سر باز كند و اين در صورتي  ٣١٢است كه ورم از بيرون ديده شود و اگر
شدت يافت بايد مدفوع سگي را كه سه روز چيزي بجز استخوان نخورده باشد در آب حل و غرغره كنند
و اين محلول را بر محل ورم نيز بمالند و همچنين اگر شكم خروسي را باز كنند و بر خارج گلو بگذارند
و چند بار اين كار را تكرار نمايند مفيد است  ،همچنين شراب االبريسم و شربت ليمو و غرغره دوم و
فلونيا ( نوعي معجون ) و نيز پاكسازي با مسهل السهل و نمك قليا سودمند است  .غرغره با رب توت
سياه همراه با مدفوع سگ و نيز غرغره با اشنان و سماق سودبخش است و اگر كشوث را هم با آن
مخلوط كنند بهتر
صفحه ٣١٢
است  .اگر سببش بلغم باشد همراه با عالمات آن است و درمانش غرغره با رُب گردو و جوهر االشوس
ميباشد كه براي آن نافع است و غرغره با سركه و عسل آن را بهبود ميبخشد و نيز اگر ريسماني كه با آن
يك افعي را خفه كرده باشند بگردن ببندند بعلت خاصيتي كه دارد مفيد ميباشد .
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه ميافزايد  ( :در مخزن آمده است كه اگر هفت افعي را با ريسماني از
پشم ارغواني رنگ خفه كنند و در هر مرتبه آن را گره بزنند و اين ريسمان را بر گردن كسي كه به خناق
مبتال است ببندند مفيد است و نيز اگر با ريسمان كتاني افعي را خفه كنند براي جلوگيري از شدت بيماري
خناق و ورم لوزتين مفيد است  .همچنين در قانون براي همه ورمهاي گلو آمده كه اگر طنابهائي كه با
ارغوان دريائي رنگ شده باشند و با آن افعيهائي را خفه كنند و بر گردن بيمار مبتال بورم گلو ببندند مفيد
است  .و نيز غاريقون براي خناق خواصي دارد كه در مقاله پنجم خواهد آمد  .و نيز ميفرمايد  :در
زادالمسافرين آمده است كه درد گلوهاي خوني را بايد با چند مرتبه فصد و تنقيه با مسهلها درمان كنند و
در آغاز كار بايد با داروهاي قابض سرد مثل رُبِ گردو  ،توت  ،سركه و گالب با آب و نيز آب غوره و
سماق با گالب يا با جدوار سائيدهشده با سركه و گالب غرغره كنند و همچنين ماليدن اين داروها از
خارج مفيد است و اگر از سردي باشد خردل پخته و سكنجبين عسلي و پخته عاقرقرحا و آب ترب غرغره

كنند و اگر مزمن باشد و سابقا شخص مبتال به بيماري سيفليس بوده اين غرغره مفيد است  :كاغذ سوخته
 ،مازوي سوخته و نمك قليا باندازه مساوي با سركه و گالب ممزوج ميكنند و آب گشنيز تازه در آن
ميريزند و نيمهگرم غرغره ميكنند )  .فصل
چسبيدن زالو در گلو
( گاهي در اثر نوشيدن آب بطور مستقيم با دهن در چشمهها و جويبارها زالو
صفحه ٣١٣
داخل حلق شده و بهمانجا ميچسبد و خون كسي را كه بدان گرفتار شده ميمكد  .مترجم ) براي اين
گرفتاري وادار كردن شخص به عطسه مفيد ميباشد و بايد دهن را پر از خزه و يخ كنند تا زالو خودش
خارج شود  .غرغره روح الكبريت اللين و جوهر الصوري همراه با سركه و بوره و نيز سركه با دميدن
نوشادر ( بوسيله يك لوله ) و دود گوگرد مفيد است  ،با اين ترتيب كه كمي گوگرد را آتش ميزنند و
بعد قطعه ني را بر آن ميگذارند و دود را بدهن ميكشند بالفاصله زالو ميافتد و نيز غرغره كردن با جوهر
اشوس و يا سركه خيلي تند و رب انار ترش مفيد است  ( .خزه و زاج سفيد خاصيتهائي دارند كه در باب
مفردات مقاله پنجم آمده است  .مؤلف (اع) )
فصل
نشستن خار و استخوان بگلو
براي نشستن خار يا استخوان ماهي بگلو اين تدبير مفيد است كه اسفنجي را بآن اندازه كه بتوان آن را فرو
برد بنخي ميبندند و سر ديگر نخ را در دست ميگيرند سپس شخص آن را ميبلعد و آب مينوشد تا اسفنج
باد كند و سپس نخ را ميكشند كه خار يا استخوان با آن خارج ميشود و چه بسا كه اين شگرد براي
بيرون كشيدن زالو نيز سودمند ميافتد .

( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :در قانون آمده است كه براي بيرون كشيدن خار يا استخوان ماهي بايد
چند روز اسپند سفيد سائيده را با آب گرم بخورند تا قي كنند و نيز يك دانه انجير را با نخي ببندند و كمي
بجوند و فرو ببرند و بيرون بكشند )  ( .مترجم گويد بتجربه رسيده كه آشاميدن مقداري سركه تند بتدريج
براي نرم كردن استخوان مفيد است )
صفحه ٣١٤
فصل
قرحه حلق
اين بيماري از خلط تندي كه بحلق ميچسبد پيدا ميشود و درمانش دُهنُ الزيبق است كه سه نخود از آن
را بايد بخورند  ،مشروط به آنكه از صفرا نباشد  .اگر گوشت حلق خوردگي پيدا كرده بايد مانند بيماري
خوره ( آكله ) معالجه شود و نيز ماليدن جوهر الصوري مفيد است  .اين دارو براي غدههائي كه در زير
زبان پيدا ميشود سودبخش ميباشد  .براي حالت آكلهاي گَردِ دندان شصت و يكم سودمند است و بطور
كلي براي همه قرحههاي دَهن گَردِ دندان شصت و دوم و غرغره يكم و براي آكله دهن كه حالت عفونت
پيدا كرده باشد فلدفيون ( داروي حاد مخصوصي است ) مفيد ميباشد .
باب ششم
پارهاي از امراض ريه و سينه
فصل
گرفتگي صدا
اين بيماري از چيزهائي كه در قصبة الريه عمل كرده و آن را سست يا خشن ميكند پيدا ميشود  ،اينها
موادي است كه گاه از داخل  ،به سبب بخارات پيدا ميشود و بخصوص در وقت خواب فعال ميگردند و
گاه از خارج است مانند غبارها  ،دودها و فرياد كشيدن با صداي بلند يا بعلت خوردن و آشاميدن چيزهاي

تند و توليدكننده بخار مانند سير پيدا ميشود  .درمان آن چهار گندم تربد معدني محلول و حب الحلتيت
است و نيز سركه عنصلي و شربت ابريشم و شربت ليمو صدا را صاف ميكنند و اگر احتياج به پاكسازي
بدن ،
صفحه ٣١٥
از رطوبت باشد بايد هر شب حب السالطين و حافظ الصحة با عسل بخورند .
فصل
رَبْو ( نوعي آسم  ،نفسنفس زدن )
در اين مرض  ،تنفس بيمار هميشه مانند كسي است كه بتندي دويده باشد و هر گاه كه بپشت بخوابد
شدت مي يابد  ،علتش پري سرخرگهاي ريه از انواع رطوبتهاي لزج و غليظ است كه از سر پائين آمده يا
ترشحات خو ِد ريه است كه از رطوبتهاي سينه و اندامهاي دروني بدان جذب شده زيرا شُش مانند اسفنج
متخلخل مي باشد و خداوند تعالي بقاء آن را در رطوبت قرار داده و زندگيش از آن است اما اگر رطوبت
زياد شده و يا از حالت طبيعي تغيير كند ريه را بيمار ميكند  .اگر رَبْو با سرفه همراه باشد معموال بيمار
بهبود مييابد ( در مقاله پنجم در باب مفردات خواص ابهل  ،اسطوخودوس  ،شوربا  ،اسفيدباج ايرسا (
زنبق آبي )  ،بخور االكراد و خرما براي معالجه رَبْو ذكر شده است  .مؤلف (اع) ) اما اگر سرفهاي نباشد
ناگهان يا در هنگام خواب خفه ميشود و يا سرانجامش بيماري استسقاء گوشتي و تب خواهد بود  .گاه
رَبْو از شدت حرارت قلب و نيازش بجذب هواي بيشتر پيدا ميشود  ،اگر اين هوا برايش آماده نشود بناچار
ريه و سپس ساير اندامها ورم ميكند و باستسقاء ميانجامد  ،عالمتش تشنگي شديد و پيدا شدن آثار
حرارت در نبض است و براي چنين بيماري دم از بازدم آسانتر است  .گاه اين بيماري در اثر كلفت شدن
طحال ( اسپرز ) پيدا ميشود در اين حال نفس بريده بريده و مانند حالت گريه بچهها ميشود اما گاهي از
شل شدن ماهيچههاي سينه بوجود ميآيد كه عالمتش اين است كه بازدم آسانتر از دم است و چه بسا كه
اين هر دو نوع با هم همراه ميگردند گاهي

صفحه ٣١٦
نفس كساني كه باين بيماري گرفتارند قطع ميشود و كمتر بيماري از آن ميرهد  .اما اگر علت بيماري
رطوبتهاي چسبنده باشد  ،درمانش پاكسازي با حبُ البلغم  ،حب السالطين  ،ايارجها و حب الغاريقون
الصغير است و نيز بايد مغز را تقويت كنند  .اگر رطوبتها از سر آمده باشد درمانش با چيزهائي است كه
گفته شد و نيز جوارشن الكثيرا  ،سركه عنصلي  ،دهن البلسان و روغن دانه عرعر براي خلطهاي لزج
مفيدند و نيز گل گوگرد ساده و مركب و خوردن و نيز استعمال حب بزرگي از حافظ الصحة همراه با
لعابهاي مناسب مفيد است  .همچنين بايد هر شب باندازه يك باقال مُرّ مكي بخورند همچنين داغ كردن
جلو سينه با ذراريح نيز سودمند است و اگر بعد از نضج دادن باخالط با تُرب ِد معدني يا خوردن خربق يا
جوهر انتيمون خود را بقي وادار كنند مفيد است اما بكاربردن عطسهآور قبل از نضج سزاوار نيست و
غاريقون ( قارچ چمن ) و گمگوت ( غمغوت  ،غوتاغنبا يا عصاره ريوند ) و افتيمون در اين باره و در
آغاز بيماري خاصيتهائي دارند ولي داروي عجيبي كه براي بيرون راندن ماده از سينه ميتوان بكار برد اين
است  :زوفا  ،پودنه  ،ريشه شيرينبيان  ،خردل  ،قردمانا ( كرويا دشتي )  ،فلفل  ،تخم انجره ( گزنه ) ،
انيسون را باندازه مساوي با عسل خمير ميكنند و بقدر يك قاشق ميخورند  ،براي نضج بخشيدن  ،قرص
مثني و براي بيرون راندن چرك و دفع رطوبتها گوگرد مصفّٰي همراه با تخممرغ نيمپز مفيد است  .لبن
الكبري ت داروئي بسيار مفيد است بخصوص اگر بيماري داراي ريشه عصبي هم باشد  .براي اين بيماران
معجون الربو مفيد است  ،نمك قليا در پاكسازي ريه اثر زيادي دارد  .در وقت چسبندگي خلط بلغمي اگر
ريشه بيماري از معده باشد آن را بكار ببر  .و نيز براي اين بيماران خوردن اين حب مسهلي مفيد است :
قارچ چمن سه چهارم درهم ،
صفحه ٣١٧
پيه هندوانه ابوجهل يك چهارم درهم  ،فشرده قثاء الحمار ( خيار خر ) يك دانق  ،رب شيرينبيان نيم
درهم ( اين اندازهها براي يك حب است )  ،اين درمان براي سستي ماهيچهها ( ظاهرا ماهيچه اندامهاي

تنفسي ) سودمند است و لبن الكبريت براي معالجه همه بيماريهاي سينه مفيد است اما اگر از خفقان يا از
ريشه طحالي باشد بايد با درمانهاي ويژه خود آنها اقدام شود .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در زادالمسافرين داروهائي را كه براي بيماريهاي سينه و اندامهاي
تنفسي مناسب ميباشد چنين آورده است  :براي حرارتيها تخم مورد براي سرفه  ،اسفناج براي سرفه و نرم
كردن سينه  ،انگبار پخته ( انجبار  ،گياهي شبيه بذر كتان ) با قند براي دفع خون از سينه  ،باقال براي
سرفه كه اگر با روغن بادام خورده شود براي آمدن خون از سينه مفيد است  ،تخم اسفرزه براي خشونت
سينه و حرارت  ،تخم خطمي براي سرفه و ضماد آن براي ذات الجنب  ،تخم خرفه با گالب براي سرفه ،
تخم بارهنگ براي خون سينه  ،شيره تخم خربوزه براي سرفه و درد ناشي از ورم و بستگي راههاي تنفسي
 ،خربوزه و هندوانه براي ذات الجنب  ،بنفشه و ترنجبين براي سرفه و نرم كردن سينه  ،و دو درهم مغز دانه
بِه با نبات و روغن بادام براي سرفه  ،تخم كدو براي سرفه و تشنگي  ،ختمي خبازي براي سرفه خشك و
خشونت سينه  ،خشخاش براي سرفههاي نزلهاي و خون سينه  ،لعاب خطمي با قند براي سرفه  ،ضماد
برگ خطمي براي ذات الجنب و ذات الريه  ،گرد ريشه خطمي با نبات براي سرفه و همچنين است اگر با
جالب ( در داروهاي مركب خواهد آمد  .مترجم ) گرم ممزوج شود  .فلوس براي سرفه  ،انار ترش براي
سرفه هاي صفرائي و بخصوص اگر انار ترش را الي خمير بگذارند و بپزند و نيز اگر دانه آن را با آب باران
بپزند براي خون سينه مفيد
صفحه ٣١٨
است  ،سپستان براي سرفه و خشونت  ،شيرابه بِه براي تنگي نفس و خون سينه  ،صمغ عربي براي سرفه و
گرفتگي صدا و خشونت سينه  ،عناب براي سرفه و درد سينه  ،سنجد براي سرفه  ،كدو براي خشونت ،
حرارت  ،سرفه و تشنگي  ،آردِ سنجد براي سرفه و درد سينه  ،كتيرا براي سرفه و خشونت سينه و
قرحههاي ريه  ،شير گاو براي رَبْو و سل و شير بُز براي سرفه و خون سينه  ،شير شتر براي قرحه و خون
سينه  ،شير ماده االغ براي سرفه و خون سينه  ،بادام شيرين براي سرفه خشك و خون سينه .

اما داروهائي كه براي مزاجسردها مناسب است عبارتند از  :ابريشم براي اندامهاي سينه بسيار مفيد است ،
اشق با ماء الشعير براي رَبْو ( نوعي گرفتگي سينه ) و سختي دم زدن  ،ريشه شيرينبيان و رب آن براي
سرفه و خشونت و تشنگي  ،پرسياوشان براي پاكسازي و ربو كه مقدار خوراك آن تا سه درهم است ،
تخم كرفس براي درد پردههاي سينه مفيد و مقدار خوراكش دو درهم است بزر كتان براي قرحههاي پرده
سينه و درد آن و همراه با عسل مواد زائد را بيرون ميراند  ،تخم انجره ( گزنه ) با عسل براي سختي تنفس
 ،تخم تره با تخم مُورد باندازه مساوي براي خون سينه و بسباسه آنها را تقويت ميكند  .فندق با عسل
براي سرفه كهنه  ،زرده تخممرغ نيمپز براي سرفه و ربو ( بيماري تنگي نفس كه در اثر راه رفتن پيدا
مي شود ) سير پخته يا خام براي سرفه كهنه  ،ضماد گاوشير براي ذات الجنب و نيز براي سرفه كهنه حبة
الخضراء ( ميوه بطم  ،چاتالنقوش يا بنه  .ف م ) گرم و ضماد آن براي سرفه و ذات الجنب  ،دانه اسپند و
اسپند سفيد براي ربو و همراه با عسل براي سرفه تازهاي كه از خلط غليظ پيدا شده باشد و نيز درد پهلو ،
سركه عنصلي براي ربو و تنگي نفس  ،دارچيني براي پاكسازي و سرفه كهنه  ،شورباي خروس براي ربو ،
باديان براي درد سينه و
صفحه ٣١٩
پهلو كه از گرفتگي و باد پيدا شده باشد  ،كره و عسل براي سرفه خشك و اگر همراه با شكر و مغز بادام
باشد مفيدتر است  .زرنباد ( جدوار ) براي ربو  ،زعفران براي تقويت اندامهاي تنفسي  ،زالبيه ( زلوبيا )
براي سرفه و رطوبت سينه  ،زنجبيل براي رطوبت سينه  ،گلو  ،سر و تسكين درد آنها  .همچنين خوردن
زنجبيل پرورده همراه با عسل باندازه روزي يك مثقال همراه با آب براي بسياري از انواع سرفه مفيد است
 .سداب بتنهائي يا همراه با انجير و مغزِ بادام براي درد پهلو و سينه  ،سختي تنفس  ،سرفه و ورم ريه ،
انواع شكر با آب گرم براي سرفه  ،گرفتگي صدا  ،نزله  ،ناراحتيهاي سينه و ريه و خشونت آنها  ،شيره
كنجد و يا انگشتپيچ آن براي بيماريهاي سينه  .روغن گاوْ نرمكننده و نضجدهنده است مخصوصا اگر
صبح ناشتا همراه با عسل و بادام خورده شود ماليدن موم و روغن بنفشه و خوردن آن براي خشونت ،
عسل نيمهگرم ب ا روغن گل سرخ براي سرفه و همراه با آب براي پاكسازي از مواد زائد  ،انگور براي سينه

و ريه  ،برگ ترب پخته براي سرفه كهنه وخلط غليظ سينه  ،پونه نهري براي گرفتگي نفس  ،قرطم براي
پاكسازي و نيز صاف كردن صدا  ،كبابه براي صاف كردن صدا  ،كرفس براي ربو و تنگي نفس ،
ش ورباي كلم براي سرفه  ،گزانگبين براي سرفه و خشونت  ،انواع لوبيا خصوصا لوبياي قرمز براي سينه و
ريه  ،مُرّ مكي هر شب به اندازه يك نخود براي سرفه  ،پونه كوهي رطوبتهاي چسبنده را بيرون ميراند ،
مصطكي براي سرفه كهنه  ،خون سينه و درد پرده آن و بادها  ،موميا براي خون سينه  ،نشاسته همراه با
شكر براي سرفه و خشونت ناي و تنگي سينه ) .
فصل
ضيق النفس ( تنگي نفس ) ( ) ASTHME
سببهاي پيدايش اين بيماري همان سببهاي رَبْ ْو است فرق بين اين دو نوع
صفحه ٣٢٠
بيماري در آنست كه در ضيق النفَس نابساماني اصلي از قصبة الريه ( ناي ) است كه نفس كشيدن را بر
بيمار تا حدي دشوار مينمايد اما سبب پيدايش ربو نابساماني رگهاي ريه است كه بيمار ميخواهد پياپي
نفس بكشد اما نفسش تنگ نميرود  .درمان ضيق النفس آنست كه نخست بپاكسازي بدن بپردازند و پس
از آن بايد ُسمِ گورخري را در كوزهاي كه آن را بگل گرفتهاند بريزند و در كوره آجرپزي بگذارند تا
بسوزد و سپس آن را سائيده و هر روز يك درهم از آن بخورند  .اگر آثار غلبه خون و حرارت هم در بيمار
ديده شود بايد در مهره دوم پسِ گردن او حجامت و يا باسليق را فصد كنند  .اگر بيماري با آثار غلبه بلغم
همراه باشد بايد با استفاده از حب البلغم بدفع آن بپردازند گلشكر خصوصا براي اين بيماري مفيد است .
اگر وضع معده در پيدايش اين بيماري شركت داشته باشد بيمار بايد جوارشن كتيرا بخورد  .اگر بيماري
بر اثر رطوبتهاي لزج پيدا شود خوردن خل العنصل ( راه تهيه اين دارو در فصل مربوط بداروهاي مركب
خواهد آمد  .مترجم ) و نيز دهن الرازيانج ( روغن باديان ) مفيد است  .همچنين خوردن لعوق الحرمل
براي درمان اين بيماري سودمند ميباشد .

( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص خرما  ،سُم االغ  ،سركه ،
غوتاغنبا ( عصاره ريوند ) خواصي ذكر شده است )  .فصل
سرفه
سبب سرفه رطوبتي است كه در ريه جمع شده و اين رطوبت يا از طرف سر آمده يا بوسيله خود ريه از
رطوبتهاي سينه جذب شده زيرا خداوند آن را طوري خلق كرده كه مانند قطعه پشمي رطوبتهاي مجاور را
بخود ميكشد اين كار دو فايده دارد اول اينكه مجاري سينه را از آنچه كه در آن جمع شده پاك ميكند و
دو ديگر آنكه ريه خود برطوبت زيادي براي ادامه حركت خودش و سرد كردن قلب و صافي و بلندي صدا
نيازمند است  .اگر اين رطوبت غليظ
صفحه ٣٢١
و چسبنده باشد همانجا ميماند و با سرفه بيرون نميرود و اگر خيلي رقيق باشد هوا از روي آن رد
ميشود ولي آن را بباال نميراند اما اگر نضج يافته باشد تكهتكه و بطرف باال رانده ميشود  .گاهي سرفه
از خشونت و خشكي پيدا ميشود كه سبب آن يا بيروني است مانند دود يا غذاهاي خشك يا ترش و يا از
نزله تنديست كه از سر بپائين ميآيد و يا از چيرگي خون است  .اما عالمت رطوبت غلظت خلط سينه و
نبودن نشانيهاي حرارت مي باشد  .عالمت خشونت و خشكي  ،نبودن محرك قبلي و گزش و نبودن خلط
و عالمت وجود مواد تند نبودن خلط  ،شدت سرفه در شب و احساس گزش در سينه است  ،نشاني
چيرگي خون عالمات ويژه آنست  .درمان سرفه رطوبتي خوردن حب البلغم و حب السالطين است ليكن
بايد نضج كاملي پيدا شده باشد و قرص مثني و اگر شديد باشد قرص االحمر و ساير قرصهاي سرفه است
خوردن گ ِل گوگرد درماني بيمانند است  .اگر موادي از سر پائين آمده باشد نخستين درمانش مانند نزله
است و پس از آن خوردن قرصهائي كه ياد شد  ،اگر از نزله حاد باشد درمانش خوردن حب النزلة و
قرصهاي ياد شده و نقوع خشخاش و شربت دياقوذو يا انگشتپيچ بزر البنج ( بنگدانه ) است  ( .منظور
از انگشتپيچ در اينجا و هر جاي ديگر شربت غليظي است كه روي زبان ميماند و بتندي پائين نميرود

و در مقابل واژه لعوق بكار رفته  .مترجم ) اگر نيازي به بيرون راندن صفرا باشد مسهل هفتاد و پنجم را
كه در باب بيست و دوم ( مركبات ) گفته شده بكار ببر و اگر خون چيره و از خود ريه باشد عالجش
فصد باسليق و اگر در اثر نزله باشد  ،فصد قيفال است  ،سپس بايد ماءالشعير همراه با شربت بنفشه و شير
ماده االغ بنوشند كه جدا سودمند است  .گاه با همه اين درمانها باز بيمار به پاكسازي بدن از صفرا نيازمند
ميباشد  .براي سرفه ناشي از گرمي جوهر االشوس در آب خربوزه و يا چيز مناسب ديگر
صفحه ٣٢٢
مفيد مي باشد از نظر غذائي براي اين گونه بيماران و نيز ساير بيماريهاي رطوبتي سينه  ،ريه  ،مغز و سرفه
اسفيدباج ( آب جوجه همراه با داروهاي گرم كه مزهاي ندارد ) مناسب است  .الكسير ذوالخاصية سينه و
ايارج جالبا سينه و مغز را پاك ميسازند  ،ترياق النزله  ،جوارشن زوفا اليابس و جوارشن كتيرا از ريختن
مواد زائد به ريه و سرفه جلوگيري مينمايند  ،اما اگر معده هم در پيدايش بيماري مؤثر باشد دهن االنيسون
با شكر و دهن البلسان و دهن الكبريت همراه با زوفاي پخته و همچنين رامك براي رطوبتهاي رقيق مفيد
هستند و اگر سرفه از رطوب تهائي باشد كه پائين آمده  ،گل گوگرد ساده يا مركب و شند براي جلوگيري
از چرك و رطوبتهاي چسبنده سينه مفيد است  .اگر عالوه بر رطوبت علت مغزي ( عصبي ) هم در كار
باشد فلونيا سودمند ميباشد  ( .در جيرفتِ كرمان گياهي وجود دارد كه برگ آن را در محل بنام سميسك
و داروي جيرفتي مينامند اگر آن را دم كنند و بخورند بنحو عجيبي براي انواع سرفه و درد گلو و سينهدرد
مفيد است  .مترجم ) و نيز اگر ماده لزج و چسبندهاي باشد كبد الكبريت  ،گوگرد مصفّي با تخممرغ
نيمپز و لبن الكبريت داروهائي بيمانند ميباشند چه سرفه تازه و چه قديمي و همراه با علت مغزي باشد و
نيز انگشتپيچ اسپنددانه براي رطوبتيها و لعوق شنبليله و نيز اين انگشتپيچ  :خشخاش سفيد  ،مغز تخم
كدو از هر كدام پنج درهم  ،صمغ عربي  ،نشاسته برشته  ،مغز به دانه  ،رب شيرينبيان از هر كدام دو
مثقال  ،تخم خُرفه پوستگرفته سه درهم  ،كتيرا يك درهم  ،تخم خطمي سفيد دو مثقال  ،تخم شببو و
طباشير از هر كدام يك مثقال همه را ميكوبند و ميبيزند و ميپزند تا بصورت لعوق ( انگشتپيچ ) درآيد

و مقدار خوراك آن ( ظاهرا خوراك روزانه است ) ده درهم است اين دارو براي سرفههاي كهنه و تنگي
نفس
صفحه ٣٢٣
نيز مفيد است  .بدان كه اگر در خلط سينه چرك زياد باشد خوردن داروهاي غليظ كننده قبل از
پاكسازي و كم كردن ماده درست نيست بهر حال بيمار بايد از خوردن ترشيها و شيرينيها بپرهيزد و اگر
حرارتي باشد پس از پاكسازي ميتواند آب نارنج پخته با نبات بخورد  .اما براي سرفه كم  ،لعوق الصمغ و
براي سرفه كهنه و نو دواي جامع رضوي هر شب در وقت خواب با آب باديان كه كمي گرم باشد بخورند
و اگر خلط سينه خوني باشد بايد هر روز يا يك در ميان خرفه بخورند كه اثري عجيب و غريب دارد و
جوهر االشوس يك چهارم مثقال با دو گندم براده شاخ بز كوهي نيز سودمند است .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده است  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواصي براي اسفيدباج ( آب
جوجه همراه با داروهاي گرم و بيمزه )  ،انجبار ُ ،بخُور االكراد  ،گوشت گاو  ،خرما  ،دارچين  ،انار ،
مويز  ،زرير ُ ،سكّر العُشَر  ،بيضه سنگپشت  ،كنجد  ،ماهي  ،جو  ،صمغ  ،عِلك البطم ( سقز )  ،آلوبالو
 ،شير  ،بادام  ،مرّ مكي و مس براي سرفه ذكر شده است مراجعه كن  .و نيز در كتاب مخزن آمده است
كه ريشه خطمي پخته براي سرفه گرم و خلط خوني سينه مفيد است و همچنين براي درد سينه و سرفه در
كتاب مجمع الجوامع ذكر شده كه انار ميخوش ( ملس ) را ميگيرند و سرش را برميدارند و بر آتش
ماليمي ميگذارند و روغن بادام شيرين را قطره قطره در آن ميريزند تا ديگر انار آن را قبول نكند و بعد
آن را ميمكند ان شاء اهلل مفيد است ) .
فصل
سياهسرفه
اين بيماري (  ) COCدر كتابهاي قديمي بجز خالصة التجارب ذكر نشده  ،اما از جمله بيماريهاي
همهگيري است كه بيشتر بچهها به آن

صفحه ٣٢٤
گرفتار ميشوند زيرا اندامهاي آنها بسيار لطيف ميباشد  ،سببش خشكي هوا و دودي شدن آن هنگام
كمي باران است كه در اين حالت به ريه داخل ميگردد و آن را خشن ميكند و بيماري پيدا ميشود يا
اينكه ممكن است در اثر ابرهاي زياد و رطوبت بيش از اندازه هوا  ،ريه بيش از آنچه كه الزمست رطوبت
يابد  .در حال اول نيز چون ريه برطوبت احتياج دارد و ميخواهد خشكي هوا را جبران كند رطوبتهائي را
بخود ميكشد پس در اين حال هم رطوبت ريه زياد ميشود و رطوبت زياد سبب سرفه  ،شدت سرفه ،
سبب بريدن نفَس و سياهي رنگ بيمار ميگردد  ،گاه خون هم دفع ميگردد و چه بسا كه بيمار ميميرد و
يا گرفتار تشنج ميگردد زيرا از سينه بخارات بلغمي چسبندهاي بمغز باال ميرود و گذرگاههاي روح را
در اعصاب ميبندد  .بهر حال در اين زمان كسي را نديدهام كه درمان مستقل قاطعي براي آن بآزمايش
رسانده باشد مگر اينكه در وقتي در شهرهاي ما بصورت همهگير پيدا شد و عدهاي از بچهها را كشت و يا
گرفتار تشنج كرد و علت آن بود كه داروهاي سرد بيش از اندازه بآنها خورانده شده بود تا اينكه بچههاي
خود من بآن مبتال شدند  ،من آنها را از خوردن غذاهاي سرد  ،ترشيها  ،چربيها و آب سرد پرهيز دادم و
بهمه آنها گُل گوگرد مركب خوراندم و اثر عجيبي در آن ديدم و همه آنها از كوچك و بزرگ بحمد اهلل
در يك هفته بهبود يافتند اما در ساير مردم ماهها طول كشيد و در بعضي آنها خفيفتر و در پارهاي شديدتر
بود  ،اما من به بچههاي كوچكتر خودم يك نخود شبها و يك نخود صبحها و به بزرگترها سه نخود شبها
و دو نخود صبحها گل گوگرد و به شيرخوارها نيم نخود خوراندم و بحمد اهلل موفق شدم و اين فضل
خداوند براي من بود .
صفحه ٣٢٥
ب اشخاص مجرّب ديدم كه اگر هر شب باندازه يك باقال مُرّ مكي را كمكم بخورند و نيم
در يكي از كت ِ
مثقال زنجبيل كوفته و يا مرباي آن را بكار ببرند مفيد است اما براي خلط خوني  ،خودم خرفه را آزمايش
كردهام كه در غذاي بچههاي بيمار اضافه شد و بسيار سودمند افتاد .

( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :از يكي از پزشكنماها شنيدم كه درباره آزمايشهاي خودش در مورد
سياهسرفه و ساير امراض بلغمي ديگر ميگفت كه شربت زوفا كه با اين دستور تهيه شود مفيد است :
ريشه هليمو ( ترشك برّي )  ،ريشه شيرينبيان  ،زوفاي مصري  ،انجير يزدي و مويز پاك شده را بيك
اندازه ميجوشانند و صاف و با شكر شيرين ميكنند و بقوام ميآورند و بخوردساالن روزي يك مثقال و به
بزرگساالن هفت مثقال و يا بيشتر و بكودكان ميان سال آنها بر حسب سن ميخورانند و نيز ميگفت كه
گوگرد سائيده با تخممرغ نيمپز مفيد است .
فصل
ذات الريه
اين بيماري ( ENEMONIE
) ورم گرمي است كه در ريه و بر اثر امتالء آن از خون  ،صفرا يا بلغمِ نمكي عفونت يافته و گاهي از
نزلهاي گرم پيدا ميشود  ،بيشتر از انتقال سرسام ( ورم مغز ) پديد ميآيد  .اگر علت از خون باشد نشانيش
تب هميشگي  ،سرفه  ،تنگي نفس  ،درد سينه و سنگيني است يعني بيمار چنان احساس ميكند كه بر روي
او چيز سنگيني گذاشتهاند و چه بسا كه درد در جلو بطرف ترقوه و يا پائين كتف و يا پائين پستان ميكشد
گونهها آنسان رخ ميشود كه گوئي دو گل سرخند  ،چشمها نيز قرمز ميگردند صورت و بخصوص پلكها
آماس ميكنند و سنگين ميشوند  ،تشنگي و خشكي زبان زياد است  ،نفس گرم  ،زبان قرمز و ادرار غليظ
و سرخ ميگردد  ،ساير
صفحه ٣٢٦
نشانيهاي چيرگي خون نيز ديده ميشود  .اگر از صفرا باشد عالمتش تب هميشگي و خيلي داغ  ،تنگي
نفس  ،درد زياد  ،قرمزي صورت  ،خشكي زبان  ،تلخي دهن  ،گرمي نفس  ،بيتابي  ،اضطراب  ،تشنگي
 ،برافروختگي و زردي يا سرخي ادرار و رقّت آن همراه با ساير عالمات صفرا است  .اگر سببش بلغم
باشد عالمتش تب كم هميشگي  ،سرفه  ،درد  ،تنگي نفس زياد  ،رطوبت زبان  ،سفيدي و غلظت ادرار

است اما فرق بين ذات الريه و ذات الصدر و ذات الجنب به غير از محل درد اين است كه در ذات الريه
بيمار چيز سنگيني را بر سينه خود حس ميكند و بيخوابي ندارد كه در ذات الجنب و ذات الصدر چنين
نيست و نيز در ذات الريه بر خالف ذات الجنب گونه سرخ ميشود .
اگر سبب بيماري چيرگي خون باشد درمانش فصد باسليق است و منتظر نضج نبايد بمانند  ،مگر اينكه
همراه با صفرا باشد كه نخست بايد صفرا را فرو بنشانند و سپس فصد كنند و ميگويند كه فصد در روز
دوم و سوم و چهارم بهتر از روزهاي ديگر است و اگر در اين روزها نشد در روز پنجم و باز اگر نشد در
روز هفتم بايد در طرف مقابل فصد كنند تا ماده بيماري بآن طرف كشيده شود  ،ممكن است كه باز فصد
الزم باشد كه در اين حال بايد در روز نهم يا يازدهم و در طرف موافق فصد كنند  .حجامت بين دو كتف
هم در اوايل بيماري و بين دو پستان در اواخر آن مفيد است و اگر بخونگيري در اين روزها نپردازند و يا
فقط يك بار انجام شده باشد بايد در روز سيزدهم يا چهاردهم و يا پانزدهم  ،در طرف موافق باسليق را
فصد و اال بايد حجامت كنند  .اما طرف بيماري آنجاست كه درد و يا سرخ ِي گونه و يا احساس سنگيني
باشد و اگر تفاوتي محسوس نباشد اول در طرف راست و سپس در طرف چپ فصد ميكنند  .اگر ماده
بطرف مغز برود و بيمار هذيان بگويد
صفحه ٣٢٧
و يا بيخواب بشود و غش كند صافن موافق را فصد يا در ساق پاي همان طرف حجامت ميكنند .
خونگيري در اين نوع درماني عمده است  ،سپس بايد بمريض داروهاي لعابي منضجِ سينه بخورانند و
خوردن اين منضج مفيد است  :عناب و سپستان از هر كدام ده مثقال  ،بهدانه دو مثقال كه ميجوشانند و
صاف ميكنند و سه مثقال شيرابه تخم كدو و چهار مثقال شربت بنفشه يا نيلوفر و نيز قرص طباشير (
تباشير ) و مقداري لعاب بهدانه و لعاب تخم اسفرزه و خاكشير و عرق بيدمشك بآن ميافزايند و هر شب
از اين دارو مقداري مي خورند و نيز نوشيدن ماء الشعير با لعاب اسفرزه و روغن بادام و همچنين سي مثقال
ماء الشعير و چهار مثقال شربت بنفشه و نيم مثقال قرص تباشير مفيد است و مسهل را در روز پنجم يا

ششم و هشتم و دهم و دوازدهم و پانزدهم به بيمار ميخورانند  ( .در شهر ما عادت پزشكان بر اين است
كه روز پانزدهم مسهل و در شانزدهم و هفدهم منضج تجويز ميكنند  .مؤلف اعلي اهلل مقامه ) بعنوان
مسهل شيرخشت همراه با داروهاي سينه داده ميشود  .بهترين مسهل شيرخشت همراه با ماء الشعير است
 .اما غذاي بيمار شورباي ماء الشعير و برنج و اسفناج و شيره بادام و كدو است و تا روز چهاردهم بيمار
را از خوراكهاي حيواني بازميدارند  .براي اين نوع بيماران ماش پوستگرفته با شيره بادام مفيد است .
اگر بعد از روز چهاردهم تب تخفيف يافت جوجه نيز خوراك مناسبي است و بايد بيمار را از نوشيدن آب
سرد و خوردن ميوهها تا بهبودي كامل بازبدارند و بايد بر سينه آنها مخلوطي از صندل  ،گل سرخ  ،كافور
با گالب ضماد كنند تا زخم نشود و باعتقاد من چيزي بهتر از داغ كردن با ذراريح نيست تا مواد مضر را
بيرون بكشد زالو انداختن بر سينه نيز مفيد است درمان ورم صفرائي نيز همينست مگر آنكه
صفحه ٣٢٨
اول مسهل ميدهند و در روز پنجم يا ششم در همان طرف كه درد هست فصد ميكنند و بايد داروهاي
سرد بيشتر و ماء الشعير زياد بمريض بخورانند  .اگر بيمار بيخوابي داشته باشد در داروهايش تخم كاهو و
بزر خشخاش اضافه ميكنند در ورم بلغمي نيازي بفصد و سرد كردن مزاج نيست و بايد درنضج دادن
ببلغم بكمك ضمادهاي تحليل برنده ورم باشد در اين نوع پس از پاكسازي با پائين آمدن تب كتيرا و لبن
الكبريت و گل گوگرد مركب و يا هر دوي آنها با هم مفيد است زيرا حرارت گوگرد از نوع حرارت
غريزي بدن است و با حرارت عنصري هم منافات ندارد بهمين دليل در طاعون و تب دق هم تجويز
مي شود براي درد سينه شمامة القاطون همراه روغن بادام و گاه كمي روغن دارچيني و ضماد زوفا و نيز
قرص الراوند مفيدند  .اگر ذات الريه چركي شود  ،اين بيماري مانند سل بيدرمان است بخصوص اگر
خلط سينه را بر آتش بريزند بدبو شود و موي مريض بريزد  .تفاوت بين خلط و چرك در اين است كه
ترشحات چركي پس از چند ساعت در آب رسوب ميكنند و ترشحات ديگر روي آب ميايستد و ترشح
چركي بويژه اگر روي آتش ريخته شود بدبو است و ساير ترشحات چنين نيست  .اگر از سينه بيمار خون
و پس از آن چرك و سپس قطعات قرحهاي دفع شود و خلط بيايد اگر خلط قطع شود بيمار خواهد مرد .

ورم كردن پاها همراه با درد ريه و پيدا شدن زخم در ناحيه پستانها و در اندامهاي پائين بخصوص اگر پس
از نضج يا تغيير حالت اولي باشد عالمتهاي خوبي است اما شكمروي بتنهائي بد است  .اگر در نوك
شست  ،سبزي پيدا شود و ريه درد داشته باشد و بر پيشاني بيمار دانههاي كوچكي پيدا شود كه آبگوني
مانند عرق از آن بيايد و در شروع درد عطسه شديد داشته باشد  ،در روز چهارم خواهد مرد و اگر خون
زيادي از سينه او بيايد و
صفحه ٣٢٩
يا با خون قطعاتي از ريه دفع شود بهبودياي در كار نيست  .اگر عيبي در ناي باشد و بخواهي دارو را به
آن برساني مريض را به پشت بخوابان و در آن حال بايد دارو را در دهن بگيرد و كمكم فرو ببرد  .توضيح
آنكه گوشتِ چهره بيماران ريوي سست و سفيد ميشود .
فصل
ذات الجَنب
اين بيماري (
) ورم پردههاي دروني سينه و رباطهاي كبد يا طحال است ( مؤلف اعلي اهلل مقامه در اينجا انواع ورمهاي
پرده هاي دروني را برشمرده و نام مخصوص آن را ذكر كرده اما نام عمومي آنها را ذات الجنب ياد فرموده
است ولي چون اين نامها فارسي ندارد از ذكر يكايك آنها خودداري شد  .مترجم ) و گاه ورم در حدود
فقرات پشت پيدا ميشود  .اگر سبب آن از خون باشد عالمتش تب دائم و احساس درد و پيچش در اندام
آماسكرده ميباشد و نيز تنگي نفس و سرفه شديد همراه با درد  ،نفسنفس زدن  ،سرخي چهره  ،پُري و
ضربان رگها و در بسياري از بيماران تشنگي و خشونت و خشكي زبان  ،بيخوابي  ،هذيان  ،دفع خون از
ريه نيز از عالمات اين بيماري است  .اگر صفرائي باشد عالوه بر اين عالمات پيشاب زردرنگ است و
ساير عوارض شديد ميباشد  .در نوع بلغمي تب و درد كمتر است اما پيشاب و خلط سينه هر دو سفيد و
غليظند و اگر بيماري از سودا باشد بدترين نوع است و عالماتش مانند نوع صفرائي است  .اما چهره بيمار

و خلط ريه او تيرهرنگ و تكه تكه است ولي درمان همه انواع يكي است  .فرق بين ورم كبد و ذات
الجنب در اين است كه در آماس كبد نبض موجي است و چهره زرد  ،سرفه خشك  ،زبان مايل بسياهي ،
پيشاب غليظ و مانند بيماران استسقائي و مدفوع
صفحه ٣٣٠
از نوع مدفوع بيماران كبدي ميباشد و احساس درد در ناحيه كبد است  ،كه در ذات الجنب چنين
نيست ولي درمانش بتفصيل مانند ذات الريه است مگر اينكه در ذات الجنب نوع سودائي بايد بيشتر بسرد
كردن مزاج بپردازند بهر حال درمانش مانند صفرائي است و در آغاز بيماري نخست بايد در طرف مخالف
و سپس در طرف موافق فصد كنند  .و بايد حتما از پيش انداختن طرف موافق خودداري كنند زيرا تا وقتي
كه ماده درست جا نگرفته ترس از آن است كه بقلب متوجه شود و بيمار بميرد  .راه درمان اين است كه
بمدت چهار يا پ نج روز منضج و پس از آن در روز پنجم يا ششم مسهل بخورند و در روز هفتم باسليق
طرف مخالف بايد فصد شود  ،در روز هشتم تنقيه ميكنند و در روز نهم اگر عالمات چيرگي خون ديده
شود در طرف موافق نيز بايد فصد كنند  ،در دهم و يازدهم تنقيه و در چهاردهم حجامت ميكنند و تا روز
چهاردهم بايد بجاي آب  ،ماء الشعير به بيمار بدهند  ،در شانزدهم مسهل بدهند و مسهل و منضج همان
است كه پيش از اين گفتهايم و بهترين آنها ايارج است اما داروي تنقيه چيزهاي سرد نرمكننده است مثل
تاجريزي ( روپاس يا عنبالثعلب )  ،تخم خطمي خبازي  ،گل بنفشه  ،نيلوفر  ،خطمي  ،بزر كتان  ،عناب
 ،سپستان  ،شيره جو  ،شيرخشت  ،فلوس  ،روغن بادام  ،آب برگ چغندر و مانند اينها و به اعتقاد من در
ذات الجنب هيچ درماني مثل فصد و داغ كردن محل درد با ذراريح زودتر سود نميدهد بجاي داغ كردن
 ،حجامت هم مفيد است  .از چيزهائي كه براي ذات الجنب بلغمي بخصوص اگر در طرف راست باشد
مفيد است شوره محلول و اقسام تربد  ،روح البارود  ،گل گوگرد مركب و ضماد معجون جامع با زعفران
ميباشد  .اگر ورم در ناحيه دندههاي پشت باشد خوردن مسهل بهتر از ساير درمانها است و اگر در
نزديكي ترقوه

صفحه ٣٣١
باشد فصد بهتر است .
بهترين دارو در ذاتالجنب گل گوگرد و لبن الكبريت ميباشد اگر خلط سينه از روز چهارم شروع كند
كار آسان است و بحران در روز هفتم و يازدهم خواهد بود و از روز چهاردهم دنبالتر نخواهد رفت  ،و
اگر تا هشتم خلطي دفع نشود ممكن است تا روز سيام طول بكشد  .خلط شديد و زردي و سياهي آن
اگر تب تا هفتم قطع نشود هولناك است و اگر در خلط چرك نباشد و در آخر آن بيمار خِرخِر كند ،
چهرهاش سرخ و چشمش بيك جا دوخته شود كشنده است  .اگر در پهلو قرمزي يا پيچيدگي پيدا شود
بايد با داغ كردن درمان شود  .كساني كه در حال نقاهتند بايد از آفتاب  ،باد  ،دود و نفخ شكم پرهيز
كنند و خوردن نمك و چيزهاي زمخت براي بيمار مضر است  .خلط سينه سفيد لزج و گلوله گلوله خوب
نيست زيرا دليل بر بلغم سوخته است و اگر درد با تدبيرهاي گوناگون تمام نشود بيمار بزودي خواهد مرد
 .كسي كه بذاتالجنب گرفتار شود و تا چهارده روز پاك نشود كارش بچرك ميانجامد و اگر تا چهل
روز پس از شروع دفع خلط سينه  ،بهبود نيابد مسلول خواهد شد  .اگر صفرا غالب و زمان بيماري در
فصل گرما باشد پيش از خوردن مسهل نبايد فصد كنند  .ازدياد بزاق لزج بدون خلط بد است و اگر در اين
حالت ماء الشعير بنوشند بيمار ميميرد و نيز غش كردن كشنده است  ،مبادا كه پس از شروع دفعِ خلط
سينه شربت خشخاش به بيمار بخوراني كه از آن جلوگيري خواهد كرد اما پيش از آن ترسي ندارد اما
همين كه خلط بيايد و غلظت و اندازهاش زياد شود  ،بيمار در راه نضج است  .اگر مقدار زيادي خلط
بدون احساس درد دفع شود از نضجِ زياد است  .اگر خلط پس از زيادي  ،كم و غليظ گردد و آسان دفع
شود بيماري رو ببهبود است اما اگر خلطي در كار
صفحه ٣٣٢
نباشد كشنده مي باشد و زيادي خلط در آخر بيماري بد است و آمدن چرك خالص در اول و آخر بهتر از
آن است كه بطور نامرتب دفع شود  .اگر دفع خلط دشوار گردد سكنجبين نيمهگرم در زمستان و سرد آن

در تابستان بسيار مفيد است و گرم كردن محل درد اما نه در آن حد كه ماده را خشك كند سودبخش
ميباشد اگر ورم در پردههاي بين دندهاي باشد ناراحتي بيمار كمتر از ساير اقسام است  ،خلط سينه كمتر
ميباشد و ورم بيشتر بيروني است و درمانش همان است كه گذشت اما اگر ورم در طرف پشت باشد درد
در همان ناحيه و شديد است و بيمار بر هيچ حالي آرام نميگيرد و درمانش همان است كه گفته شد ،
مگر اينكه بايد نخست مسهل به بيمار بخورانند زيرا راهي نزديكتر است  .ولي در نوع سودائي در
روزهائي كه قبال گفتيم بجاي مسهل تنقيه و پس از آن فصد ميكنند در باره اين دو بيماري  ،از اين روي
بيشتر سخن گفتيم  ،كه اين دو بيماري بسيار پيدا ميشود و بايد آنها را بهتر بشناسيم .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در زادالمسافرين آمده است كه درد پهلو و سينه اگر از باد باشد
عالمتش آنست كه با گرم كردن آرام ميگيرد و با ترياق االربعة درمان ميپذيرد  .اگر از ورم باشد صافن
موافق و سپس صافن مخالف و بعد طرف موافق را فصد ميكنند  .نوشيدن ماء الشعير و لعاب بهدانه و
شربت بنفشه و نيلوفر مفيد است و اين دارو را بر سينه ضماد ميكنند روغن بنفشه و موم سفيد و كتيرا و
در مرحله بعدي  ،اين ضماد مفيد است  :بنفشه و خطمي از هر كدام يك جزء و ريشه شيرينبيان دو جزء
و باقالي كوفته و آرد جو از هر كدام يك جزء  ،بابونه و كتيرا از هر كدام يك جزء اينها را در آب
ميجوشانند و دو جزء روغن بنفشه بر آن ميافزايند و بكار ميبرند و با اين جوشانده تنقيه ميكنند  :بنفشه
 ،نيلوفر  ،سپستان  ،فلوس  ،ترنجبين  ،شيرخشت و روغن بادام .
صفحه ٣٣٣
و نيز گفتهاند كه در ذات الريه  ،ذات الصدر و ذات الجنب تنقيه بيمار بهتر از خوردن مسهل است بلكه
بايد از خوردن مسهل پرهيز كنند و اين دارو براي تنقيه مناسب است  :عناب  ،سپستان از هر كدام سي
مثقال و آلو پنج عدد  ،بنفشه  ،نيلوفر  ،تاجريزي سياه ( روپاس )  ،ختمي خبازي ( پنيرك )  ،گل ختمي از
هر كدام ده مثقال  ،دانه قرطم ( سقز ) كوفته هفت مثقال  ،آب برگ چغندر نصف فنجان همه را در يك

ديگچه با آب ميجوشانند تا نصف شود سپس شيرخشت بر آن ميافزايند و صاف ميكنند و مقداري
روغن گاو در آن ميريزند و نيمهگرم حقنه ميكنند ) .
فصل
ذات العرض و ورم سينه
نشاني اين دو بيماري مثل ذات الجنب است مگر اينكه در ورم سينه درد در ناحيه ترقوه تا آخر
استخوانهاي سينه است و بيمار نه بطرف زمين و نه بطرف آسمان نميتواند نگاه كند ( ظاهرا در حال
نشسته  .مترجم ) اما اگر به پشت يا پهلو بخوابد آرامتر است و در ذات العَرَض درد در ستون فقرات است
و درمانش همان است كه گفته شد  ،نخست بايد طرف راست را فصد كنند زيرا از قلب دورتر است و پس
از آن در طرف چپ و در ورم سينه درمان همان است كه در سرفه گفته شد و لبنالكبريت و گل گوگرد
براي آن مفيد مي باشد  ،براي هر يك از اين دو بيماري داغ كردن پس از پاكسازي بدن و كم شدن ماده
سودمند ميباشد  .الكسير ذوالخاصيه براي همه انواع بيماريهاي سينه مفيد ميباشد .
فصل
سل
سل ( ) قرحه چركيني است كه در ريه پيدا و از بيمار خلط سينهاي
صفحه ٣٣٤
دفع ميشود كه همراه با چرك است  ،بيشترْ كساني بآن گرفتار ميشوند كه سنشان بين هيجده تا سي و
پنج سال ميباشد  .و بيشتر اشخاصي هستند الغر و داراي حنجره برآمده  ،سينه تنگ  ،شانههاي استخواني
و متمايل بعقب و نيز كساني كه زياد بنزله مبتال ميشوند  .دراين بيماري بيمار  ،مانند وقت ابتالي بتب
دق ( اين تب كه تب الزم هم گفته ميشده نوعي سل است ) در روز داراي تب خفيف ميباشد و
شبهنگام پس از خوردن غذا تبش باال ميرود  ،چشمهايش بگود مينشيند  ،شقيقههايش فرو رفته و

چهرهاش قرمز ميگردد  ،ناخنهايش كج و نوك انگشتانش داغ است  ،پنجه پايش ورم ميكند و اشتهايش
براي غذا كم مي شود اگر از اين جهت كه مواد دفع شده از سينه چرك يا بلغم است شكي باشد  ،بايد آن
را در آب بريزند كه اگر چرك باشد پس از ساعتي ته مينشيند  .اما اگر در ريه خوردگي پيدا شود درمانش
با خداي بزرگ است  .اين بيماري در آغا ْز درمانپذير است زيرا بهبودي قرحهها نياز باستراحت و سكون
اندام دارد ( يكي از درمانهاي سل در حال حاضر اينست كه با دميدن هوا در سينه يكي از ريهها را از
حركت بازميدارند  .مترجم ) در حالي كه ريه هميشه در حركت است و باز و بست آن سبب پيشروي
قرحه است و نيز بايد رطوبت معتدل باشد  ،اما ريه داراي رطوبت فراوان است  .همچنين خون بايد نضج
يافته باشد ولي بعلت خون رَوِي زياد نضجي ندارد  ،در همين حال بيمار نيازمند بسرفه است كه خود
موجب وسعت يافتن قرحه ميگردد و داروئي بآن نميتوانيم برسانيم  .خالصه آنكه در آغاز بيماري
شكفتج الرصاص  ،قرص شادنج  ،قرص الطباشير و قرص الكافور مفيدند و اگر از سينه خون بيايد و بيمار
ناآرام باشد نگه داشتن قرص مثني در دهن و بپشت خوابيدن و نيز خوردن
صفحه ٣٣٥
گوگرد با تخممرغ نيمپز و لبنالكبريت بسيار مفيد است بخصوص اگر وضع مغز هم در بيماري مؤثر
باشد و پيش از خواب نوشيدن معجون جامع رضوي با آب گرم مفيد است .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در قانون آمده است كه جويدن برگ خرفه تازه و فرو دادن آب آن
براي خون آمدن از سينه سودمند است  ،براي سل خوردن گلنگبين شكري تازه بتنهائي يا با نان هر روز
بمدت يك سال و هر قدر بتوانند مفيد است و اگر ايجاد خشكي بكند نوشيدن شربت زوفا سودمند
ميباشد و اگر تب يك بار پائين بيايد خوردن قرص كافور خوب است و اين درمان را نبايد تغيير دهند
ضمنا در مقاله پنجم در باب مفردات خاصيتهاي اسفناج  ،انجبار  ،خرما  ،كنجد و سريشم ماهي را براي
درمان سل ذكر كردهايم مراجعه كن ) .
باب هفتم

بيماريهاي قلب
فصل
خفقان قلب
خفقان قلب ( ITATION
A
) بعلت امتالء رگهاي آن از خون پيدا ميشود و نيز ممكن است از زيادي رطوبت پردهاي كه آن را در بر
ميگيرد باشد و يا از چيرگي حرارت صفرائي  ،يا از بخارهائي است كه بسوي آن ميرود  .گاه ممكن
است يك سبب بيروني در كار باشد مانند چيرگي خون كه عالمتش همان نشانيهاي غلبه خون يعني امتالء
رگها  ،شدت يافتن زنش سرخرگها  ،قرمزي چهره و نفسنفس زدن بيمار است و چه بسا كه بيمار تب
مي كند  ،درمان اين بيماري فصد باسليق چپ و پس از آن سرد كردن مزاج با شاديبخشهاي سرد است ،
پادزهر معدني ( سنگ پازهر كه از بقاياي نوعي فسيل است  .ف م )
صفحه ٣٣٦
جدّ ًا براي اين بيماري سودبخش ميباشد كه مقدار خوراك آن در حدود يك تا دو نخود است عرق
بيدمشك با قند كه پيش از صبحانه خورده شود و نيز ملح اللؤلؤ  ،ملح المرجان  ،شربت ليمو  ،محلول
طال  ،سنگ مرمر با عرق بيدمشك و قند مفيد است و اگر از رطوبتي باشد كه پرده قلب را فرا گرفته
عالمتش همان عالمت بلغم است  .مفرح حار  ،ماء الحيوة مفرح  ،الكسير مقوي  ،جوارشن عود ،
معجون الجامع  ،حب الخفقان  ،شند  ،مفرح الحار  ،دهن اللؤلؤ و دهن المرجان براي اين بيماري مفيدند
 .براي خفقان و غش شراب الترياق سودمند است  .اگر از بخار باشد عالمتش اين است كه هر گاه
غذاهاي بخارآور خورده شود و يا معده پر باشد شدت مييابد و درمانش اين است كه چغندر را در ظرف
مسي ميپزند و بعد آن را قطعه قطعه ميبُرند و نبات كوفته بر آن ميپاشند و در ظرفي كه شيبدار است
ميگذارند تا آب از آن جاري شود و آن را صبح ناشتا ميآشامند و نيز سفوف الخفقان و جوهر االشوس

براي آن سودمندند  .گاهي اين بيماري از بخارهاي سودائي كه به سر بيمار صعود كرده و سپس بطرف
قلب برگشته پيدا ميشود و عالماتش همان نشانيهاي سودا است و ضمنا بيمار اين طور تصور ميكند كه
چيزي از سرش بطرف قلبش ميآيد درمان بيماري همان است كه در بيماريهاي دماغي گفته شد و ضمنا
حب االصطمحيقون و حب فازهر معدني و قهوه نافعه براي آن مفيدند و اگر از سببهاي خارجي مانند
نوشيدن داروهاي محرك باشد درمانش ترك آن است و اگر از چيزي ترسيده باشد درمانش تسكين و
خوردن زنگ آهن است كه با آب ساخته شده و شش تا دوازده گندم آن را ميخورند كه بسيار مفيد است
و نيز سفوف الوحشة و سفوف الخفقان سودبخش ميباشند .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در زادالمسافرين آمده است داروهاي قلبي و مغزي براي گرم مزاجها
صفحه ٣٣٧
عبارتند از  :اترج كه نيروبخش قلب و مفيد براي خفقان آن است  ،آلوي پخته با ترنجبين براي حرارت
قلب  ،آمله ( آملج )  ،زرشك  ،هليله زرد كابلي براي خفقان و سيب نيروبخش و شاديآور و لطيفكننده
روان است  ،تمر هندي براي خفقان و غش  ،انار شيرين و ترش براي خفقان  ،صندل سفيد شاديآور و
مقوي و سودمند براي خفقان صفراوي است  ،طباشير شاديآور و نيروبخش و خفقانزدا است و ترس و
اندوه را تمام ميكند  ،فوفل  ،گشنيز و كاسني نيروبخشند و خفقان را ميزدايند  ،گالبي مقوي است ،
گالب مقوي و ضد خفقان و غش است  ،ليمو و عرق بيد مقوي و مفرحند  ،بوي خيار مقوي و ضد
ضعف و غش است  ،به  ،عقيق و نقره خفقان را تمام ميكنند ياقوت از آن قويتر است  ،رب سيب و انار
شاديآور و مقوي هستند  ،ترشك غم و خفقان را ميزدايد  ،گل نيلوفر براي حرارت و كافور براي
خفقان و ضعف قلب مفيد است  .اما داروهائي كه براي آنها كه مزاج سرد دارند سود ميدهد عبارتند از :
ابريشم تقويتكننده و زايلكننده خفقان است  ،پوست نارنج و قرنفل بستاني تقويتكننده و زداينده
خفقان ميباشند  ،بادرنجبويه شاديآور و نيروبخش است  ،بهمن نيروبخش و زايلكننده خفقان  ،جدوار
تقويتكننده و فرحآور است و نيم درهم آن را با گالب مينوشند  ،حجر التيس ( مادهاي كه از انجماد

مواد صفراوي در كيسه صفراي بز كوهي گرد ميآيد  .ف م ) قلب و بدن را نيرو ميبخشد و خوراك آن
يك دانق است  ،دارچيني و هل فرحآورند  ،طال براي درد قلب و خفقان و ضعف آن مفيد است  ،اندوه را
از دل ميزدايد و اعضاء رئيسه را نيرو ميبخشد  ،زرنباد فرحآور و مقوي و ترياقي نيرومند است و خفقان
و فكرهاي بد و غم و اندوه را ميزدايد  .براي بيشتر از سودائيها زعفران فرحآور و مقوي است  .سعد ،
سنبل  ،دارچين  ،ساذج همه نيروبخشند  .عنبر مقوي قلب و مغز و روح است  .عود مقوي و فرحبخش
است  ،قارچ چمن مقوي
صفحه ٣٣٨
و شاديآور است و خفقان را زايل ميكند  .قرنفل شاديبخش و تقويتكننده است  .زبان گنجشك و
كرويا ( زيره دشتي ) براي خفقان مفيدند  ،كندر سبب پاكيزگي روح ميباشد و خفقان را تمام ميكند .
گاوزبان مقوي و مفرح و زايلكننده خفقان است خوراك آن دو درهم است  .آب گوشت ( عرق گوشت
) تقويتكننده است  ،مشك مقوي است شجاعت ميآورد و خفقان را زايل ميكند  ،موميا روح را نيرو
ميبخشد و يك قيراط آن با عرق زيره براي خفقان سودمند است  ،ياقوت نيروبخش و شاديآور ميباشد ،
اسطوخودوس مفرح و مقوي و صافكننده روح است  .و نيز ميفرمايد  :در قانون براي خفقان گرم
طباشير چهار درهم  ،عود هندي و سك از هر كدام يك درهم  ،هل و قرنفل از هر كدام يك درهم و
كافور نيم درهم  ،كتيرا سه درهم آنها را با آب ترنجبين قرص ميكنند و وزن هر قرص نيم درهم ميباشد
و براي خفقان سرد گاوزبان يك درهم  ،زرنباد  ،درونج از هر كدام چهار درهم و يك درهم آن را در اول
و وسط و آخر ماه ميخورند  .و نيز اضافه فرموده  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص افتيمون و
بادزهر و مگس و باديان و مويز و سقز ( علك البطم ) و عصاره ريوند ذكر شده است مراجعه كنيد ) .
فصل
غش

اين بيماري (  ) COMAدر اثر ضعفي است كه از استفراغي قوي يا حركتي سخت  ،ترس و يا دردي
شديد بانسان دست ميدهد و قلب را بدرد ميآورد و روح حيواني كه در قلب است از آن آزرده ميگردد و
بتحليل ميرود يا ممكن است در اثر يك نابهنجاري كه مدتي بطول انجاميده  ،هوائي كه در جوف قلب
است  ،رقيق گردد يا مصيبتي كه بانسان روي ميآورد  ،سبب ميشود كه روحش از ظاهر
صفحه ٣٣٩
بباطن برود  .بهر حال بيمار بدون حس و حركت ميافتد و درمانش تحريك جاهاي حساس بدن است
بهر وسيله از قبيل پاشيدن آب بصورت و وادار كردن بيمار بعطسه يا نزديك كردن بوهاي تند به بيني يا
فرياد زدن در نزديك گوش و ِغلْغِلَك در زير بغل و رانها و كف پا و يا كشيدن موها  .براي اين بيماران از
داروها  :دهن العلك مخلوط با هموزنش روح الكبريت مفيد است كه شش قطره از آن را بايد بآنها
بخورانند تا بهوش آيند  ،دهن اللؤلؤ  ،طالي محلول و زاج معدني نيز اگر معده و مغز در اين بيماري
شركت داشته باشند مفيد و بوئيدن داروهاي بوئيدني قوي و آب آهك و ملح اللؤلؤ و مانند آن سودمند
ميباشند اما اگر بهوش نيايند سوزاندن كف دستها و پاها با فاروق يا آتش سودبخش است  .خداوند ما را
از اين بيماري و از هر مكروه ديگري حفظ فرمايد  .آنها كه عادتا گرفتار غش ناگهاني ميشوند گاه
ممكن است بناگهان بميرند و فرق بين غشزده و سكتهاي را در بيماري سكته گفتهايم .
فصل
هَمّ ( نگراني  ،دلواپسي )  ،غ ّم و ترس
اين ناراحتيها بيشتر بر اثر سودا يا حرارتي كه بر بدن چيره شده پيدا ميشود زيرا همين كه سودا چيرگي
يافت انسان دائما بمسئلهاي ميانديشد و اندوهگين ميشود و اگر اين اندوه درباره چيزهاي آينده باشد اين
حالت را همّ (  ) CHAGRINميگويند كه اگر درباره چيزهاي گذشته باشد غم ( ATION
REOCU

) ناميده شده است و بهر حال نيروي نفس بقلب كه بتنهائي بچيزي مشغول است ميپردازد اين است كه
خون مي جوشد و بخارِ آن فاسدكننده مغز است  .غم سبكتر است زيرا نفس انسان بر آنچه كه بر او گذشته
از هر جهت احاطه دارد اما همّ ( نگراني ) نهايتي ندارد  .بلغميها كمتر از همه مردم به همّ و غ ّم
صفحه ٣٤٠
گرفتار ميآيند اما همين كه كسي دچار اين بيماري شد و نتوانست چارهاي براي خود بيانديشد ميميرد يا
ديوانه ميشود و دستكم  ،پير و الغر ميگردد و اشتهاي خوردن و تمايالت جنسي را از دست ميدهد و
عقلش مختل ميشود  ( .بسياري از اين حالت در پزشكي جديد زير عنوان افسردگي ( *** ) مورد
بررسي قرار ميگيرد ) اگر در وقت رسيدن ناگهاني اين حالت غذائي كه شخص خورده چيزي مانند شير
باشد به پيسي و لكههاي سفيد پوستي مبتال ميشود و اگر ميوه خورده باشد تاول و اگر عسل و خرما و
مانند آنها خورده كورك و دمل و جذام و امثال آن پيدا ميشود و بدترين چيزها در هنگامي كه حالت ه ّم
( نگراني ) بطور ناگهاني دست ميدهد ماهي  ،انار  ،شير  ،ترشيها و چربيها است و همه اينها از آن باب
است كه نفْس از توجه بدان غذاها روگردان ميگردد و آنها در بدن به گردش درميآيند و پيش از آنكه
كيموس كمال بگيرد و مواد از هم جدا شوند فاسد ميگردند اگر در حال پيش آمدن يك ناراحتي انسان
مسهل و يا داروي ديگري خورده باشد و اخالط در حركت باشند زيان فوري است و چه بسا كه بيمار را
از پا مياندازد و زمينگير ميكند نخستين چيزي كه از هَمّ زيان ميبيند قلب و پس از آن مغز  ،معده و
قواي حياتي است پس عاقل بيچاره بدبختترين مردم دنيا است و دنيا زندان اوست زيرا هرگز از آنچه كه
روح او را ميآزارد تهي نيست  .اگر عقل بر او غلبه كند ه ّم او را ميكشد و اگر عشقها بر او چيره شوند
شهوتها او را ميكشند  .پناه ميبريم بخدا كه دنيا دوزخ عقال و بهشت نادانها است و ما به آنچه خداوند آن
را در قسمت ما قرار داده راضي هستيم و بما عقل و بنادانان مال بخشيده است .
درمان اين بيماري در نزد عقالء كه سببهاي هم و غم آنها  ،نخست نفساني است و پس از آن كارشان
بلغزش طبيعت از راه طبيعي خودش ميكشد  ،اين است

صفحه ٣٤١
كه خود را بچيزي كه غم و وحشتي ايجاد نميكند از قبيل علم هندسه و رياضيات تجربي مشغول كند و
نيز چيزهائي كه سبب شادي است مثل همنشيني با برادران و اگر كسي در خودش ببيند كه گرفتار اين
بيماري است بايد براي درمان آن اقدام كند چه اين بيماري مادر امراض و ريشه چيزهائي است كه براي
دين و دنياي او زيانبارند و با ابتالء باين بيماري هيچ چيز بجاي خود باقي نميماند و بهترين درمانها
درمانهاي نفساني ( روحي يا رواني ) است مانند همنشيني با برادران و توجه به علومي كه برشمرديم و
صبر و پيروي از آلمحمد عليهم السالم و توكل بر خداوند و رضايت بخواست اوست و اگر بيمار از اين
راهها آرامشي نيابد بايد بخوشيها و به بازيهاي حالل مانند سواري  ،راه رفتن بپردازد تا كمكم بهبود بيابد
و اعتدال رواني او بازآيد و اگر درمان نپذيرفت بايد به پاكسازي بدن بپردازد  ،بهترين پاككننده آب پنير
است كه قاعده ساختن و نوشيدن آن چنين است كه بز سرخ رنگ جوان تازهزاي سالمي را كه قريب چهل
روز از زايمانش گذشته باشد برميگزينند و بآن اسفناج  ،كاهو  ،خيار  ،گشنيز  ،شاهتره و امثال آن
ميخورانند و آنگاه هر شب آن را ميدوشند و صد و هشتاد مثقال شيرش را در ظرفي سنگي يا مسين كه
سفيد باشد خوب ميجوشانند و آنگاه پانزده مثقال سكنجبين و يك مثقال سركه كامال ترش در آن
ميريزند و آن را با تَرْكه تازه پوستگرفته انجير بهم ميزنند تا منعقد شود و بعد با پارچه نازكي صاف
ميكنند و در فرداي آن روز دوباره آن را ميجوشانند و بيمار سه مرتبه هر مرتبه بفاصله يك ساعت از آن
مينوشد و كمي راه ميرود اگر حرارت زيادي در خود يافت آن را با هفت مثقال سكنجبين ساده مينوشد
و اگر صفرائي در خود حس كرد با سكنجبين افتيموني از سه تا هفت مثقال يا سكنجبين
صفحه ٣٤٢
بزوري ( در آخر همين فصل طرز ساختن سكنجبين بزوري خواهد آمد  .مترجم ) و در هر شش روز يك
مرتبه به پاكسازي مي پردازد و اگر شب هنگام تمر هندي و افتيمون از هر كدام سه مثقال بخيساند و صبح
از آن خيسانده يا شربت بنفشه با آب پنير بخورند جاي مسهل را در بيماري صفرائي ميگيرد اگر در آن

افتيمون يا الجورد حل كنند براي درمان جذام و جرب و انواع جنون مسهل خوبي است و نيز اگر نمك و
قارچ چمن ( غاريقون ) و قرطم حل كنند براي بيرون راندن بلغم سودمند است  .اگر شربت ريواس و
زرشك به آن اضافه كنند در بيماريهاي خوني  ،خون را صاف ميكند  .آب پنير را بايد بيست و چهار روز
و يا بقد ر كفايت و با شورباها و آبِ گوشت بخورند  .اگر حرارت شديد باشد شورباي زرشك و برنج و
قليهها غذاهاي مناسبي ميباشند  .در ضمن بايد از خوردن لبنيات و ترشيهاي تند و ميوهها خودداري كند
.
اگر شير بز در دست نباشد شير گاو يا شير شتر و يا شير ميش مناسب است اما باعتقاد من شير گاو از همه
انواع و در همه حاالت بهتر است .
راه ساختن سكنجبين افتيموني اين است كه افتيمون  ،سناي مكي  ،ريشه كاسني و بسپايك از هر كدام ده
جزء  ،پرسياوشان  ،باديان و اسطوخودوس از هر كدام پنج جزء  ،شاهتره و بادرنجبويه از هر كدام هفت
جزء  ،شكر سفيد چهارصد و بيست جزء  ،سركه تند هفتاد جزء  ،همه را ميپزند و باندازه الزم ميخورند
 .طرز ساختن سكنجبين بزوري اين است  :تخم كاسني  ،ريشه باديان  ،تخم كشوث ( زجمول )  ،تخم
خيار از هر كدام پنج جزء  ،ريشه كاسني ده جزء  ،تخم گرمك ( طالبي ) چهار جزء  ،گل گندنا و ريشه
آن از هر كدام سه جزء  ،تخم كرفس  ،انيسون و گل سرخ پاك شده از هر كدام دو جزء در آب خيسانده
و ميجوشانند و صاف ميكنند و پنجاه جزء شكر و چهل جزء سركه تند در آن ميريزند
صفحه ٣٤٣
و ميخورند و با اين تدبير مزاج مرتب و سوداي سوخته خارج  ،خون پاك و مغز تميز ميشود و نيرو
ميگيرد و بعد از آن بايد داروهاي فرحآوري مثل الكسير ذوالخاصيه  ،بخور مقوي  ،جوارشن زعفران ،
جوارشن عود  ،حب جدوار مُبهّي  ،شربت ابريشم  ،شربت ليمو  ،عطر چهارم رضوي  ،فتيله عنبر  ،مفرّح
انطاكي  ،مفرّح مسهل و مفرّح سيسنبري بخورند .

( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :ابريشم و زنيان بنا بر آنچه در باب مفردات در مقاله پنجم خواهد آمد
خاصيت زيادي براي شاديآوري دارند مراجعه كن و نيز افتيمون براي ترس مفيد است ) .
فصل
ضعف قلب
اين بيماري جدّ ًا بد و آزاردهنده و ناتوانكننده ميباشد ( كه باحتمال قوي همان است كه در اصطالح فعلي
نارسائي قلب يعني (  ) CARDIAQUE INSSUFISANSنام دارد  .مترجم ) و از اين جهت است كه
اعتدال روح بسته بيك جزء حرارت و يك جزء برودت و يك جزء يبوست و دو جزء رطوبت است  ،بنا بر
اين اگر در يكي از اين اجزاء  ،كم و زيادي پيدا شود از كار خودش بازميماند  .گاه از چيرگي خون ،
قلب ناتوان ميگردد همان طور كه چراغ از زيادي روغن ضعيف ميشود  .گاهي از چيرگي صفراء است
و همين كه صفرا رطوبت را كم كرد و بر حرارت افزود روح ديگرگون ميگردد و قدرت نگاهداريش
كم ميشود  ،زماني بلغم غالب و در اين صورت روح خيلي ناتوان ميشود و زماني سودا چيره ميگردد
كه كارش مانند آن است كه بر آتشي خاك بريزند پس دشمن روح است اما ممكن است سببهاي خارجي
مانند خوردن چيزهاي ضعيفكننده بر قلب اثر بگذارد و از توان آن بكاهد .
صفحه ٣٤٤
ي رواني سبب بيماري قلبي است و هر
گاهي سببهاي نفساني ( رواني ) مانند هَمّ و غم و ساير رويدادها ِ
كدام نشانيهائي دارند كه در جاي خودش گفته شده  ،گاه در اثر شدت يك استفراغ است ( منظور از
استفراغ دفع موادي از قبيل مدفوع  ،خون و امثال آن است  .مترجم ) كه روح را رقيق ميكند و زماني
پس از بيماريهاي طوالني و آزاردهنده پيدا ميشود  .مهمترين درمانها معالجات رواني است و نيز بوئيدن
چيزهاي مقوي براي قلب و شاديآورهاي خارجي مفيد است كه بايد طبيعت بيمار را نيز در هنگام
بكاربردن آنها مراعات كرد  .اما اگر ضعف قلب از چيرگي خلطها باشد درمانش پاكسازي براي خلط
چيره است و اگر خون چيره باشد بايد باسليق چپ را فصد كنند سپس به سرد كردن مزاج با خوردن

شربت سيب و شربت به و شربت ليمو و مانند آن و نيز استعمال بوكردنيهاي سرد و مقوي بپردازند .
خوردن فرحآورهاي سرد و ملح اللؤلؤ و مرجان در تقويت قلب مؤثرند همان طور كه پادزهر معدني با
عرق بيدمشك همراه با قند و سنگ مرمر مفيد است  .بوئيدن بيدمشك و عرق آن و همچنين بوئيدن سيب
و به و صندل و مانند آنها و نوشيدن شربت المفرح البارد مفيد است و اگر بيماري از غلبه صفرا باشد ،
بايد پاكسازي كنند و نوشيدن آب پنير با تمر هندي و شربت بنفشه و سپس سرد كردن مزاج با شربتهاي
ياد شده مفيد است و پس از آن بايد قلب را با داروهائي كه براي چيرگي خون گفته شد نيرو ببخشند و
بويژه لؤلؤ محلول در آب اترج براي اين حالت سودمند ميباشد كه يك درهم از آن را بايد بخورند در
مورد صاحبان بلغم و سوداء نيز بايد به پاكسازي بپردازند  ،داروي مناسب براي آنها ايارجها و حبهاي
مخصوص آن است  ،در سودائيها بايد نخست با آب پنير شروع كنند و سپس چيزهاي مايل بگرمي ،
نشاطآورهاي گرم  ،ماء الحيوة مفرح
صفحه ٣٤٥
و امثال آن و شمامه مفرح بكار برند  ،همين كه روحْ اجزاء پنجگانه خود را بازيافت و جاي خود را
گرفت بايد با داروهاي مناسب اعتدال آن را نگاه بدارند و نگذارند كه بجهتي متمايل شود  ،معجون
النجاح  ،شراب البادرنجبويه و المفرح الياقوتي براي انواع ضعف قلب مفيد ميباشند همچنين باقي
دارو هاي مفرح مانند الكسير ذوالخاصية و الكسير الشاء و البخور المقوي و ترياق الهواء و گلشكر و
حب الفادزهر معدني و حب اللؤلؤ مبهّي و دهن البسباسه و شمامه چهل و دوم و شمع البخور و شند و
ندهائي كه در جاي خود در مقاله چهارم از آنها ياد شده براي ضعف قلب سودمندند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :در مفردات خواص هليله  ،جدوار  ،جوزبويا  ،طال  ،ريوند  ،ريحان ،
اترج و زعفران براي ضعف قلب ذكر شده ) .
در اين كتاب ما از داروها جز آنچه را كه آزمايشكنندگان برگزيدهاند نام نبردهايم هر گاه سبب بيماري
بيروني باشد بايد آن سبب را قطع و داروهاي مفرحي را كه ذكر شده و نيز داروهاي بو كردني را بكار برد

 .اگر سبب رواني باشد درمانش آن است كه بيمار خود را بكاري كه بر ضد آن است وادار كند و چه
بسيار خوب است كه خود را بكتب مربوط بفضائل آلمحمد و اخبار راجع به نجات شيعه ايشان و
نعمتهائي كه خداوند براي آنها فراهم آورده است مشغول بدارند و خداوند فرموده است  :قل بفضل اهلل و
برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون  .اين درمان در عمل بارها آزمايش شده است و نيز
همنشيني با برادران و دوستان و ديدن و گفتگوي با آنها و نيز مصاحبت با همسري صالحه و همدل و
امثال اين قبيل معالجات كه همه روح و قلب را نيرو ميبخشد در بهبودي بيماري مؤثر ميباشد و شبهه در
آن نيست .
اگر ضعف قلب بر اثر شدت نوعي از استفراغها و درازي زمان بيماري باشد درمانش
صفحه ٣٤٦
همان است كه براي حال نقاهت گفته شد و نيز بايد بوهاي لطيف و شاديآورهاي ضعيف رواني و
حيواني و طبيعي بكار رود تا خورده خورده بيمار نيرو بگيرد .
آنچه گفتيم بس است و ساير بيماريهاي قلب كشنده است و گفتگوي درباره آن بيحاصل ميباشد  .اما
داروهائي كه اعضاء رئيسه را تقويت كنند مانند  :ترياق الهواء  ،جوارشن افضلي  ،جوارشن لؤلؤ  ،روغن
دارچيني و روغن قرنقل براي همه بيماريهاي سرد و طالي محلول و روح الملح و نيز سفوف الحلتيت در
هنگامي كه معده و مغز نيز شريك در پيدا شدن بيماري ميباشند و قرص الزاج  ،مفرح اعظم  ،ملح اللؤلؤ
و ملح المرجان سودمند ميباشند .
باب هشتم
در پارهاي از بيماريهاي معده
فصل
درد معده

جاي اين درد (  ) GASTRAاز زير استخوان سينه تا ناف است و سببهائي دارد  ،از جمله صفرائي كه از
كبد بمعده ميرسد و در آنجا ميماند نشانيش تشنگي شديد  ،التهاب  ،آزرده شدن از خوردنيهاي
گرممزاج  ،شدت درد در هنگام خالي بودن معده  ،خارج شدن صفرا با مدفوع و غليظ شدن پيشاب است
 .اگر همراه با تهوع باشد صفرا در فم معده جمع شده و اال در گودي آنست و در هنگام شدت درد و
اندوه فراوان و دير خوردن غذا مقدار صفرائي كه بمعده ميريزد بيشتر ميشود و گاه ممكن است كه بعلت
حساس بودن معده و نزديكيش بقلب بيمار تلف شود  .بهترين درمان براي آن قي كردن است بخصوص
اگر ماده در دهانه معده ( فم ) باشد و اگر ماده در گودي آن باشد خوردن مسهل نيز جايز است اما قي
بهتر ميباشد  ،قيآورهاي
صفحه ٣٤٧
مناسب جوهر انتيموان و جوهر الصوري است و اگر ماده در گودي معده باشد اين دو دارو مفيد است اما
اگر بنا بر مسهل باشد ايارجها و حبها بخصوص ايارج فيقراء با افسنتين پخته مفيد است و نيز در هنگامي
كه ماده صفرائي در فضاي معده باشد اين ايارج سودمند ميباشد مگر اينكه جرم معده خشك باشد .
از جالينوس روايت شده كه در همه دردهاي معده اگر حقيقت مشتبه شود ايارج مناسب است اما از
داروهاي نوشيدني شربت انار  ،شربت ليمو  ،شربت غوره  ،شربت ريواس  ،سكنجبين و آب زرشك
مفيدند و از غذاها  ،خوراكهاي زرشكدار و آنها كه تمر هندي دارند  ،خوراكهاي غورهدار و يا سماقدار
و مانند آنها سودبخشند  .اگر فقط حرارت بدون ماده باشد و با مدفوع چيزي خارج نشود و پيشاب صاف
باشد درمانش خوردن دوغ گاو  ،آب غوره و آب ريواس و افشره اترج و مانند آن است  .در هنگام
چيرگي حرارت  ،اشتها تمام و در وقت غلبه برودت زياد ميگردد  .اگر درد از برودت همراه با ماده باشد
سبب آن گردآمدن بلغم در معده است  .نشانيش كمي تشنگي و شدت يافتن درد در هنگام پُري معده است
 ،اگر چيز سردي بنوشند نيز چنين است و اگر ماده در دهانه معده باشد قي و بادگلوي ترش به بيمار دست
ميدهد  ،اگر در پائين معده باشد همراه با مدفوعْ بلغم بيرون ميآيد و پيشابْ سفيد و غليظ ميگردد  .اگر

در فم معده باشد درمانش قي است و بهترين داروي قيآور جوهر الصوري است  ،اگر در پائين معده باشد
نوشيدن اين قيآور و نيز مسهلي از ايارجها و يا حب بلغم و سفوف البلغم و گلنگبين و روغن كرچك و
نيز حب السالطين و اطريفال تربدي كه بادها را نيز دفع ميكند مفيد است و نيز الكسير ذوالخاصية در
تسكين درد بسيار سودمند است  ،همچنين الكسير
صفحه ٣٤٨
گنهگنه براي انواع دردها  ،ايارج جالبا  ،گلشكر  ،حب گنهگنه  ،حب االشق  ( ،اگر مزاج يبوست داشته
باشد )  ،دهن البلسان  ،قرص المُرّ ( براي درد پس از غذا )  ،قرص الورد ( براي دردهاي رطوبتي همراه با
تب ) و قرص الورد چهل و چهارم  ،بسپايك پخته ( اگر نفخي باشد )  ،نمك قليا ( اگر از رطوبت باشد
ب گوشت و پلوي زيره و در روزهاي
) و مانند آنها مفيدند و غذاي بيمار در روزي كه مسهل خورده آ ِ
ديگر مرباي بالِنگ يا مرباي پوست پسته و پلوي زيره است  ،از داروها  :الكسيرها  ،قرص الزاج  ،اشوس
ساجي و جوهر الصوري ( نه بآن اندازه كه قي بياورد ) و قرص غافث بايد نام برده شوند و اگر از سردي
بدون ماده و چيرگي سردي بر مزاج معده باشد عالمتش كمي اشتها  ،تنبلي  ،سنگيني  ،كند ذهني و
الغري در بدن است  ،درمانش نوشيدن شربت رضوي و دارچين پخته و الكسيرها است  .اگر رطوبت بر
جرم معده چيره شود نشانيش زيادي آب دهن  ،كمي تشنگي و نبودن خلط در مدفوع و پيشاب است ،
درمانش حب البلغم  ،حب السالطين  ،حب الزاج و مانند آن ميباشد و غذاي بيمار همان است كه درباره
بيماران بلغمي گفته شد  .اگر جرم معده خشك شده باشد درمانش دشوار است و عالمت آن تشنگي
هميشگي و الغري همراه با كمي تب و پيدا شدن چروكيدگي در بدن است و درمانش مانند درمان تب
دق است بخصوص اگر همراه با حرارت باشد  ،براي اين بيماران شير االغ بسيار مفيد است  ،در اين
هنگام خوردن مسهل روا نيست اما خوردن ماهي بدون نمك و پاچه بز بسيار سودمند ميباشد و اگر همراه
با يبوست  ،برودتي باشد داروي گرم و اگر حرارتي باشد داروي سرد بايد بخورند  ،اگر درد از نفخ باشد
نشانيش حركت باد و بادگلو و باد كردن شكم و جابجا شدن درد است درمانش در آغاز مانند بلغميها
است  ،زيرا نفخ از رطوبت لزجي است

صفحه ٣٤٩
كه حرارت ضعيفي در آن اثر كرده است  .براي اين بيماران جوارشنها و بادگلوآورها مثل زيره  ،كندر و
داروهاي بادشكن مانند دارچين و آويشن و غير آنها مفيدند .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص افسنتين  ،جنطيانا  ،دارشيشعان
 ،ريوند  ،زعفران  ،عنبر و سنگدان پرندگان براي درد معده ذكر شده مراجعه كن ) .
فصل
ضعف معده
بدان كه خداوند متعال براي معده چهار نيرو خلق كرده است  :غذا را با حرارت و يبوست خودش جذب
ميكند و اين اشتهاي آن است  ،با حرارت و رطوبت خودش آن را ميپزد و اين هاضمه آن است  ،مدتي
غذا را با برودت و يبوست خودش نگاه ميدارد و اين نيروي نگاهدارنده آن است و سپس با برودت و
رطوبت خود غذا را برودهها ميفرستد و اين نيروي دافعه آن است  .اينك ميگوئيم كه اگر يكي از اين
نيروها كم يا زياد شود معده در انجام كاري كه براي آن خلق شده است كمتوان ميگردد يعني اگر
حرارت و يبوستش بعلت چيرگي ضد آن كم شود قدرت جذب كم ميگردد و همچنين است اگر زياد
شود و بحد احتراق برسد  .و چنين است ساير نيروها  ،اما گمان مبر كه اگر بر نيروي يكي از طبايع
افزوده شود  ،قوه معده زياد ميگردد  ،زيرا قوه امري روحي است و وقتي پيدا ميشود كه اندامي در حد
طبيعي خودش درست كار كند بنا بر اين هر چه كسي تندرستتر باشد اندامهايش بهتر كار ميكند و آنگاه
اندامي تندرست است كه باعتدال طبيعي خودش نزديكتر باشد و اين را بايد فهميد  .بنا بر اين فزوني يا
كاستي در هر يك از طبايع معده سبب كمتواني آن است بنا بر اين هر گاه توان معده در اثر چيرگي
حرارت
صفحه ٣٥٠

كم شود عالمتش تشنگي زياد  ،تلخي دهن و سوزش معده ميباشد و شدت اين حاالت پس از بكار بردن
خوردنيهاي گرم است  .اگر از برودت باشد نشانيها بعكس اينها است مگر آنكه اگر بلغم ترشي در معده
گرد آيد آن را با ترشي خود همان طور كه در حالت ريختن سوداء بمعده پيش ميآيد ميگزد و مريض
چنين مي پندارد كه ميل بخوردن دارد  ،اما همين كه غذائي آماده شود اشتهائي ندارد  ،زيرا در اين حالت
نيروي جاذبه معده كم مي گردد  .درمان اين بيماري يعني ضعف معده همان است كه قبال براي درد معده
گفته شد زيرا اين دو بيماري در يك رده هستند  .در اينجا شربت سودمندي را ذكر ميكنيم كه اشتها را
زياد ميكند و گرسنگي ميآورد و غذا را هضم مينمايد  :مقداري ب ِه بزرگ خوشبو كه زمخت نباشد
ميكوبند و آبش را ميگيرند و  ١٥٠مثقال آن را با  ١٥٠مثقال عسل و  ٢٢٥مثقال سركه آميخته بر روي
آتش ماليمي ميپزند و كف آنها را ميگيرند و  ٢١مثقال زنجبيل و  ١٤مثقال فلفل سفيد بر آن ميافزايند و
ميپزند تا كامال غليظ شود  ،اين دارو براي معده و كبدِ سرد مفيد است  .اگر بيماري از حرارت باشد
بجاي عسل  ،سازج ( درختي است هندي ) و شكر خالص ميريزند و غذاي اين بيماران جوجه كبابي
است كه در آب انار با نعناع و گشنيز خشك پخته شده باشد  .اگر از سردي باشد جوجه كباب را با نعناع
و زيره و كرويا ( زيره شامي  ،شاهزيره ) و امثال آن معطر ميكنند و نيز براي اين بيماران شربت سينه و
شربت نعناع و الكسيرهاي معمول و شربت افسنتين سودمند است و اطريفال صغير ( براي همه انواع )
مفيد است  ( .مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص آمله  ،هليله ،
جدوار  ،جوزبويا  ،خميرمايه  ،ريوند  ،انار  ،زراوند  ،زعفران  ،زاج سفيد  ،آويشن  ،گنهگنه  ،ماء
المحدد  ،مصطكي  ،نانخواه  ،نيل و مارچوبه ذكر شده مراجعه كنيد .
صفحه ٣٥١
و در قانون براي بد كار كردن معده آمده است كه افسنتين پخته و ايارج و همچنين ده درهم افسنتين ،
پنج درهم دارچيني  ،سه درهم چوب بلسان  ،سه درهم سنبل  ،دو درهم برگ گل سرخ تازه  ،يك درهم
عود و يك درهم مصطكي را در آب زياد ميجوشانند تا بحدود يك رطل برسد و آن را صاف ميكنند و
قدري صبر در آن ميريزند و هر روز يك اوقيه ميخورند تا بهبود يابند ) .

و نيز براي امراض معده اين داروها مفيدند  :گنهگنه و سولفات گنهگنه ( اين دارو بنام گنهگنه شيرين
معروف و همان سولفات دوكنين ميباشد  .مترجم ) از هر كدام دو گندم  ،حب انغوزه  ،زعفران الحديد
كه با سركه ساخته شود  ،حب گنهگنه  ،حب الزاج و زاج مس و آهن ( سولفات مضاعف مس و آهن ) و
بخصوص اين دو دارو براي همه امراض معده مفيدند  ،اما از اين دو دارو كساني كه بورم معده (
 ) GASTRITEيا كبد مبتال هستند نبايد بخورند و نيز ايارج محموده  ،ايارج يابس  ،گلشكر  ،جوارشن
افضلي  ،جوارشن انطاكي  ،جوارشن جالينوس  ،جوارشن سماق  ،جوارشن عنبر  ،جوارشن عود ،
جوارشن كتيرا  ،جوارشن لؤلؤ  ،حب االشتهاء  ،و حب اصطمحيقون ( اگر با اخالط همراه باشد )  ،حب
االفيون ( اگر از رطوبت باشد )  ،حب الزنجبيل ( اگر از سردي باشد )  ،حب الصحة  ،حب الفادزهر ،
حب اللؤلؤ مبهّي  ،سركه عنصلي  ،دواي نهم ( اگر همراه با پيچ اسهالي باشد )  ،دواء دهم براي
رطوبتهاي بخارآور و تشنگيآور  ،روغن بسباسه  ،روغن تخم عرعر  ،روغن دارچيني براي هضم  ،دُهْن
الكبريت براي تقويت اشتهاء  ،طالي محلول براي تقويت گوارش  ،روح الملح براي گوارش و اشتهاء و
نيز زعفران الحديد همراه با گلشكر براي اشتهاء مفيدند  .سفوف انغوزه و سفوف الطراثيث و سفوف
مقلياثا اگر حالت پيچ اسهالي
صفحه ٣٥٢
هم باشد سودمندند  .شربت افسنتين براي اقسام بيماريهاي معده  ،شربت سنا  ،شربت مرسين و غرغره
سوم ( براي دشواري كار فرو بردن غذا )  ،قهوه نافعه و آب تخم كشوث  ،ماء الحيوة مفرح  ،معجون
طباشير  ،مفرح اعظم  ،مفرح انطاكي  ،مفرح سيسنبري  ،قرنفل معمولي و قرنفل بستاني ( فرنجمشك )
براي سوء هاضمه بچهها و همچنين سفوف القوي و سفوف حافظ الصحة  ،مزيد العمر  ،ايارج فيقراء
همراه با افسنتين پخته براي ضعف معده  ،نيم مثقال سقز براي رطوبت معده مفيدند  .براي بدي گوارش و
تشنگي دو دانق جوهر ليمو را در آب حل كرده و دو دانق نمك قليا را در آن ميريزند تا جوش كند (
حاصل اين تركيب كه شبيه نمك ميوه است سيترات دوسود ميباشد  .مترجم ) و آنگاه ميآشامند  ،جوهر

سركه را نيز ميتوان بجاي جوهر ليمو بكار برد براي رطوبتيها يك نخود جوهر الصوري با قندِ سائيده
سودمند ميباشد  .براي زدودن صفرا قلع تكليسشده مفيد است .
براي ناتواني معده و بدي گوارش اين معجون سودبخش است  :دارچين پنج مثقال  ،باديان  ،تخم كاسني ،
زرشك  ،زرنباد  ،نعناع خشك  ،پوست زرد اترج  ،صندل سفيد ( سائيده در گالب )  ،بابونه  ،ميخك از
هر كدام سه مثقال  ،مصطكي  ،برگ گل سرخ  ،ساذج  ،زعفران و انيسون از هر كدام دو مثقال  ،آمله
پوستگرفته  ،هليله كابلي از هر يك ده درهم  ،عود خام سه درهم آنها را كوفته و بيخته و با رب بهِ
شيرين و شير آمله از هر كدام سي مثقال  ،عسل بقدر كفايت  ،همه را مخلوط ميكنند و هر روز يك
مثقال از آن را ميخورند  ( .مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در كتاب قانون براي كمي اشتها نوشيدن
آب انار ب ا روغن گل سرخ و براي عادت خاك خوردن نشاسته خصوصا همراه با نمك ذكر شده است ) .
فصل
ترشي معده و بادگلوي ترش
صفحه ٣٥٣
اين بيماري (  ) ATU Fاز بلغمي حاصل ميشود كه در معده گرد آمده و اصلش بلغم شيريني است كه
حرارتي غير معتدل در آن عمل و آن را حل كرده و سبب پيدا شدن تندي در آن ميشود و چارهاي جز
پاكسازي بدن از آن نيست .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :بدان كه ترشي معده بيماري بدي است كه بيماريهاي زيادي را در پي
دارد زيرا همين كه معده ترش كرد اوال ضعيف ميگردد چه معده داراي پيهائي است كه از ترشي زيان
ميبينند ثانيا بخارهاي تندي از آن برميخيزد كه بسوي مغز ميرود و آن را از توان خود مياندازد و آن را
ميگزد و سبب عطسه و فشار بر آن ميگردد ثالثا سبب پائين آمدن و ريختن موادي بمعده ميشود كه
سبب نفخ و قرقر و بادگلوي ترش است و اگر ترشي بيشتر شود معده را ميآزارد تا آن را از راه قي بيرون
بريزد و چه بسا كه ترشي آن قدر زياد ميگردد كه بحد تيزآب ( اسيد  .مترجم ) ميرسد و خورندگي پيدا

ميكند كه بدندانها و حلق نيز آسيب ميرساند و سبب بيماري مراق ميگردد  ،كبد را نيز ميآزارد زيرا
كيلوس اگر ترش شود كيموس هم ترش ميگردد و ترشي كيموس سبب پيدا شدن بادهائي در كبد و بدي
گوارش كبدي ميشود و در نتيجه كمتوان ميگردد و البته كيموس هم دگرگون ميشود و اين نابساماني
به بيماري استسقاء ميكشد و سرانجام ترشي بخون ميرسد كه سوزش ادراري و قرحه مجاري ادراري از
آن پيدا ميشود و سودا زياد ميگردد و به بيماري امالطحال ( ورم طحال ) ميانجامد و نيز همين كه ترشي
غذاي بدن زياد بشود توليد خارش  ،پيسي  ،لكههاي پوستي و خشونت پوست و دانهها و خورهها و جذام
ميكند و هر مرضي از نابهنجاري كيموس و سودا پيدا ميشود بنا بر اين بايد جدّ ًا بآن توجه كنند و از
ترشي معده و تخمه بپرهيزند و از خوردن چيزهائي مثل ميوهها پس از پختنيها و آب
صفحه ٣٥٤
پس از غذاهاي چرب  ،نان گرم و آب و غذاهاي لطيف يا ميوهها پس از گرسنگي زياد خودداري كنند .
گاهي ترشي از حل شدن سودا و ريختن آن بمعده پيدا ميشود  ،انحالل سودا ماد ِر امراض نمكي و دردآو ِر
قرحهها و آكله و غير اينها است زيرا سودا نمك است و همين كه حل شد تبديل بترشي ميشود همان طور
كه در خارج ميبينيم و اين ترشي نوعي آب تند است كه آن را تيزاب مينامند و وجود اين تيزاب در بدن
سبب پيدا شدن قرحه و خورندگي و كارهاي ديگري است كه از تيزاب سرميزند تا بكجا بريزد و در
كجا اثر بگذارد اگر با اخالط تركيب گردد و باندامها برسد آنها را فاسد ميگرداند اگر با اخالط همراه و
بخون وارد شد بهمراهي آن ميرود و بجاي آبادي همه جا را ويران ميكند  .درمان اين تيزاب را در متن
گفتهايم و در جاهاي ديگرِ اين كتاب نيز از آن سخن رفته است  .و نيز افزوده است  :گاهي ترشي معده از
سوداي معدهاي است كه حرارت در آن عمل كرده و آن را بمعده ريخته است و در آنجا خميرهاي ميشود
كه هر چه را كه بر آن وارد شود نيز ترش ميكند و اين مطلب را در هنگام نوشتن متن فراموش كردم ) .
( مترجم گويد  :مؤلف اعلي اهلل مقامه در فصل چهارم كتاب عالج االرواح كه آن را در سال ١٢٧١
قمري و پس از دقايق العالج و حقائق الطب مرقوم فرموده تصريح كرده است كه سوء هاضمه  ،بادگلو و

ترشي معده از آثار شياطين است كه با توجه به آنچه درباره پيدايش بيماريها در فصل مربوط به تبهاي نوبه
و نيز در مقاله پنجم باب چهارم فصل نوزدهم همين كتاب مرقوم و اين شياطين را موجوداتي زنده معرفي
فرموده است ( رجوع كنيد به فصل مربوط به تبهاي خلطي و مطالبي كه تحت عنوان تحقيق اعجابانگيز
در ذيل آن آمده است ) مسئله جالب اين است كه در هنگام ترجمه اين كتاب در سال  ١٣٦٠شمسي هنوز
پزشكان متخصص درباره بيماريهاي ياد شده بر اين باور بودند كه اين بيماريها در اثر پركاري سلولهاي
ترشح كننده اسيد ناشي از عوامل عضوي و يا روحي و عصبي است و سالها پس از آن بود كه يكي از
پزشكان انگليسي اعالم كرد كه اين بيماريها در اثر وجود نوعي باكتري خاص پيدا ميشود و از ١٩٩٧
ميالدي اين مسئله از مسائل مسلم پزشكي شمرده ميشود )
براي درمان اين بيماري چه خوبست كه حب البلغم و حب السالطين بخورند سپس خوردن يك تا يك و
نيم دانق نمك قليا ( كربنات دوسود طبيعي ) با نيم مثقال سنگ مرمر و يا ملح اللؤلؤ يا ملح المرجان يا
صدف سائيده يا گوش ماهي ( صدف ) سائيده يا نمك طرطر باندازه نمك قليا و يا دو فنجان آب آهك يا
پوست تخممرغ كامال سائيده يا سفوف مردارسنگ بايد بكار رود كه همه اينها براي رفع ترشي معده
بسيار مفيد است  ( .داروهاي ياد شده بجز مردارسنگ همه داراي تركيبات قليائي خاكي يعني تركيبات
سديم و يا كلسيم و پتاسيم هستند كه ترشي معده را كه اسيد كلريدريك است خنثي ميكنند  .مترجم )
گاهي بادگلوي ترش از حرارت است و واجب
صفحه ٣٥٥
است كه به نشانيهاي اين حالت توجه كنند  .در اين هنگام بايد با سرد كردن مزاج ترشي معده را كم
كنند و گاهي كافي است كه آميزهاي از دو جزء آب انار ملس و يك جزء آب برنج درست كرده و صبحها
يك فنجان بياشامند كه جدّ ًا براي رفع ترشي معده  ،قي و درد معده خوب است و نيز آشاميدن يك فنجان
عرق اسپنددانه دراز ( اسپند سفيد ) مفيد است .
فصل

بادگلو
بادگلوي زياد سببش پيدايش رطوبتهاي لزج زيادي در معده است كه حرارت كمي در آن اثر كرده و
درمانش اين است كه كرويا  ،انيسون  ،شويد  ،آويشن از هر كدام يك جزء  ،مصطكي نيم جزء را بگيرند
و كامال بجوشانند و صاف كنند و بياشامند  ،گاه ممكن است از كمي توان معده و كمي نيروي گوارشي
آن باشد كه در نتيجه هر چيز خوردني و آشاميدني را بطور ناقص هضم ميكند و بخاراتي در آن بوجود
مي آورد  ،درمانش حافظ الصحة با شربت به است الكسير الشاء بطور عجيبي بادگلو را بجنبش درميآورد
و بادها را بيرون ميراند روغن انيسون و روغن جوزبويا و لَب ُن الكبريت بادهاي معده را بتحليل ميبرند و
نيز ترياق االربعه و جوارشن افضلي  ،جوارشن انطاكي  ،حب االشق  ،حب االشتهاء  ،حب الحلتيت  ،حب
عرق النساء  ،سفوف چهارم و سفوف مقوي مفيدند .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :خواص اطريالل  ،انيسون  ،باديان  ،زاج  ،زنجبيل براي درمان باد معده
در مفردات متفرقه آمده است  .و نيز ميفرمايد  :در زادالمسافرين آمده است كه از داروهاي مفرد كه براي
فرو نشاندن بادهاي معده مفيدند بايد از اين داروها نام ببريم  :آويشن  ،برگ سداب  ،كندر  ،انيسون ،
كرويا  ،پونه  ،نعناع  ،نانخواه  ،قرنفل  ،مصطكي  ،گلپر  ،زيره  ،حب الغار ( ميوه غار )  ،سيساليوس (
تخم انجدان رومي )  ،خولنجان ،
صفحه ٣٥٦
سكبينج همه اينها بادشكن ميباشند و بايد جويده شوند اگر اسفنجي را در آب آنها فرو برند و بر شكم
بگذارند بادها را فرو مينشاند و نيز حبي كه مركب از خولنجان سكبينج باندازه مساوي ساخته شده باشد
و يك مثقال از آن را با آب نيمگرم بخورند مفيد است نسخه معجون البزور نيز براي باد و دردهاي كبد و
طحال مفيد است  :تخم شويد  ،زراوند طويل  ،دارچين  ،حماما  ،انيسون  ،سنبل  ،زنيان  ،باديان  ،تخم
كرفس  ،جندبيدستر  ،مصطكي  ،اسارون  ،كرويا  ،سيساليوس را باندازه مساوي با عسل خمير ميكنند و
خوراك آن يك مثقال تا دو درهم است و ميگوئيم كه آنچه را كه خود ما براي بادشكني تجربه كردهايم

و بالفاصله نتيجه داده است روغن باديان است و نيز سيساليوس براي بيرون راندن بادها از راه بادگلو اثر
عجيبي دارد ) .
فصل
تخمه
سبب تخمه بدي كار معده در اثر حرارت يا برودت نيرومندي است كه در آن پيدا شده و يا پرخورياي
كه بر گوارش چيره شده و آتش آن را خاموش كرده است يا كيفيت غذاهائي است كه گوارش را از جوش
مياندازد يا از اين است كه شخص بهمخوراكي كرده و در نتيجه غذاي گوارش شده با خوراك تازهرسيده
آميخته گرديده و يا بعلت نوشيدن آب زياد ميباشد كه معده را از گوارش بازداشته است  .اما اگر از
حرارتي نيرومند باشد معده غذاها را فاسد ميكند و نميتواند آنها را درست گوارش كند و غذا ناگوارده
در آن باقي ميماند و نشانيش بادگلوي دودي و بوي بد و گنديده همراه با بادهاي بدبو  ،تشنگي زياد و
كمي تب است  .اگر نشان صفرا نيز با آن همراه
صفحه ٣٥٧
بوده و در فم معده باشد  ،درمانش استعمال قيآور است و مناسب اين حالت انتيمون است اما نبايد زياد
بخورند و يك بار يا دو بار قي كافي است  .اگر در پائين معده باشد درمانش خوردن مسهلي از قبيل
ايارجات  ،انتيمون  ،حب الصفراء  ،معجون الراحة و مانند اينها است  ،سكنجبيني كه آب به در آن باشد
نيز بسيار مفيد است و براي ساختن آن بايد ب ِه ترش يك جزء  ،سركه انگو ِر صاف ربع جزء  ،شكر خالص
يك جزء همه را با هم بپزند تا قوامش باندازه عسل شود و صبحها ناشتا از آن بياشامند  .غذاي بيمار بايد
غذاهاي آب غوره دار و ريواس دار و يا سيب دار باشد  .اگر التهاب بيمار زياد است و صفرائي در مدفوع
نيست درمان مانند درمان تب دق است و اگر برودتي بر معده چيره شده باشد عالمتش نبودن تشنگي ،
بادگلوي ترش  ،نبودن تب و دفع شدن غذا بدون تغيير زياد است  .درمانش اگر ماده در فم معده باشد
قيآورهاي زاجي يا خربقي است و اگر در گودي معده باشد قيآوري و يا خوردن مسهل است و بايد حب

البلغم  ،ايارجات  ،حب الزاج مسهل و امثال آن و نيز گلنگبين با مصطكي و اطريفال صغير بخورند و
شربت افسنتين پس از اينها جدّاً مفيد ميباشد و نيز سفوف مقوي در همه امراض معده كه از برودت باشد
مفيد است  ،غذاي بيمار گوشتهاي لطيف با مواد معطر است اگر تخمه از پرخوري باشد بيمار بايد قي
كند و بخوابد و راحت كند و وقتي كامال گرسنه شد چيز سبكي بخورد اما اگر مانعي براي قي كردن
باشد بايد كاسه اي از آب گرم  ،گالب و كمي مصطكي بنوشد و تا زمان بهبودي چيزي نخورد اگر غذاي
بيمار سرد و مرطوب بوده درمانش تقويت معده با حب الزاج  ،حب الزنجبيل  ،حب االشتهاء و مانند آنها
است  .اگر تخمه از بهمخوراكي باشد
صفحه ٣٥٨
درمانش گرسنگي و تقويت معده با شربت افسنتين و حبهاي مناسب است و اگر از نوشيدن آب زياد باشد
عالجش نخوردن آب و تقويت معده با جوارشنها و حبهاي يادشده است .
فصل
سنگيني ( ثقل ) معده
منظور از ثقل پري معده يا رودهها و ماندن مدفوع در امعاء است كه استحكامي هم نيافته  .عالمت اين
بيماري سنگيني  ،سقوط اشتها و سرگيجه است اگر سنگيني در باالي ناف حس شود از معده يا روده
بزرگ است و اگر در زير ناف باشد از روده كوچك است  .اگر آثار اختالط ديده نشود از پرخوري يا
بهمخوراكي و يا غذاي بيموقع خوردن است  .اگر آثار خلطها ديده شود از بدي كار معده است كه از
گوارش غذا يا دفع باز مانده يا از بدي كار رودهها است اما اگر از اخالط باشد درمانش همان است كه
درباره درد معده گفته شد ولي اگر از جهت اندازه يا چگونگي غذا باشد پس اگر ثقلي از يك روز يا دو
روز پيش پيدا شده باشد محتاج بدوائي نيست و خودداري از غذا خوردن بس است و بايد غذاهائي خورده
شود كه نرمكننده و بازكننده باشد مثل آب خربوزه و آب هندوانه با سكنجبين و آب گوشتي كه در آن
برگ كاسني و باديان باشد و بيمار بايد سكنجبين ممزوج با آب و نمك بنوشد و غذائي كه از سير  ،كدو

 ،بادنجان  ،شلغم و مانند آن تهيه شده باشد بخورد اگر بهبود نيافت و نيازي بدارو باشد اگر بدي مزاج از
گرمي باشد آب زير پنير بتنهائي يا همراه سكنجبين و شراب الراوند مفيد است و اگر بدي مزاج از گرمي
باشد دو يا سه عدد حب المفتح كافي است و طرطر زاج يا ملح الطرطر يا آب گوشت سه تا هفت مثقال
سولفات دومنيزي در آب گرم ميريزند و شكر
صفحه ٣٥٩
بآن ميافزايند و اگر بخواهند نيرومندتر باشد پنج تا شش حب از حب المفتح يا حب الدند و مانند آن نيز
مي خورند و غذاي بيمار همان است كه گذشت  .و بدان كه سنگيني  ،مادر و ريشه همه بيماريها است
زيرا معده خانه هر درد و پرهيز بهترين داروها است پس هر گاه سنگيني احساس كردي از غذا خوردن در
يك نوبه بپرهيز و در نوبه بعد از غذاهائي كه گفتيم بخور و آن طور كه گفتيم بدرمان بپرداز تا از گزند
بيماريهاي سختتر در امان بماني  .اگر سنگيني در رودهها باشد و غذاها راه را باز نكنند  ،درما ِن نزديكتر
تنقيه ( حقنه ) است و بهترين دارو بوره و آب گرم و روغن زيتون يا روغن كنجد يا روغن كرچك است
و اگر بوره آماده نباشد نمك طعام بكار ميبرند و يا ميتوان شكر  ،آب و روغن كرچك يا روغن بادام و
غير آن را استعمال كرد و در درمانهاي عام درباره باز كردن رودهها آنچه كه سزاوار بوده گفته شده است
.
فصل
سكسكه
سكسكه فشرده شدن همه رُويه داخلي معده است تا چيزي را كه آزارش ميدهد بيرون براند و اگر بيرون
نرفت حركت سكسكه پشت سر هم پيدا ميشود اگر اين ناراحتي از خوردن چيز خشك و يا غذاي
شبماندهاي باشد فم معده را ميفشارد و درمانش آن است كه مقداري آب را كمكم بمكند تا آن ماده
پائين برود  .اگر از امتالئي باشد كه گاه در بچهها هم از بهمخوراكيها پيدا ميشود درمانش آن است كه
هفت جرعه آب پشت سر هم بنوشند تا تسكين يابد و نيز ميتوان بيمار را از آنچه كه ميترسد بترسانند و يا

عطسهآوري بكار ببرند  .چيزهاي ديگري نيز غير از آنكه گفته شد سبب سكسكه ميشود مانند غذا و
كيموسي كه در معده مانده يا قي و استفراغ خارج از حد اعتدال ،
صفحه ٣٦٠
گرسنگي  ،روزه بلندمدت  ،غذا يا داروي گزنده تند يا زمخت يا كيموس تلخ و گزنده و سردي مزاج
معده  .اينك ميگوئيم اگر سكسكه از پري معده باشد درمانش وادار كردن بيمار به قي با زاجها يا
انتيموان و خربق است  ،بعد بايد داروهائي كه گرمكننده معده است مانند زنيان  ،آويشن  ،حب الزاج حب
گنهگنه و مانند آن از نيروبخشهاي معده بكار رود و از آزمايشها اين است كه پوست خشكِ خوشه خرما
كه با آب سائيده شده براي تسكين سكسكه مفيد است  ،غذاي اين بيماران كباب معطر شده با بزرها
ميباشد ( بآزمايش رسيده كه اگر پولك زردي را كه بپوست سخت پسته چسبيده جدا كنند و بجوشانند
و بخورند براي سكسكه مفيد است  .مترجم ) اما اگر سكسكه در اثر استفراغ زياد پيدا شده باشد
درمانش مانند درمان حال نقاهت است غذاي بيمار گوشت جوجه يا درّاج و بزغاله و تخممرغ نيمپز همراه
با نعناع و باديان و امثال آن است و بايد عطسهآور بكار ببرند و عطرهاي نيروبخش براي مغز را ببويند .
اما اگر سكسكه در اثر گزش دارو و امثال آن پيدا شود عالمتش احساس پيچش  ،تشنگي  ،التهاب ،
ناراحتي و اندوه است و درمانش خوردن قيآور است كه پيش از اين گفته شد و بر حسب مزاجها متفاوت
است  ،پس از آن نوشيدن ماء الشعير با آب انار شيرين و آب كدو و خيار و نوشيدن لعاب تخم اسفرزه ،
لعاب بهدانه و روغن بادام مفيد است اما اگر از سردي باشد كه بيشتر در نزد كودكان و سالخوردگان پيدا
ميشود درمانش تقويت معده با جوهر گنهگنه  ،حب الزاج  ،حب گنهگنه و مانند آن است كه در مقاله
چهارم گفته خواهد شد  .گاهي سكسكه از نفخ تند غليظي پيدا ميشود كه عالمتش قُرقُر شكم و جابجا
شدن درد است و درمانش خوردن بوره با عسل است  .زماني سكسكه از ورم كبد ميباشد و درمانش اين
است
صفحه ٣٦١

كه كبد را درمان كنند  .سكسكه در هنگام اسهال و بيرونروي كشنده است .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :دارچيني  ،ريوند  ،زراوند و سداب خواصي در سكسكه دارند كه در
مقاله پنجم باب مفردات آمده است ) .
فصل
قي و تهوع
اين ناراحتي از مواد زيادي صفرائي يا بلغمي است كه در معده حبس يا بآن جذب شده و فرق بين اين دو
حالت اين است كه اگر غذا جذب بمعده شده باشد پس از قي احساس سبكي ميشود اما در حالت اول
چنين نيست ليكن اگر از صفرا باشد نشانيش بيرون آمدن صفرا با قي همراه با تشنگي و نيز تلخي دهن
است اگر قي زياد نباشد ولي ميل طبيعت را بآن دريابند بايد با نوشيدن سكنجبين  ،نمك و آب گرم بآن
كمك كنند تا ناراحتي كامال تمام شود و اگر زياد باشد و بر بيمار بترسند بايد داروهاي جلوگيري كننده
از قي باو خورانده شود مانند جوهر نعناع با قند و عرق نعناع با آب  ،انار يا رب آن و اگر باز نايستاد
پوست پسته و عرق نعناع باو ميدهند و باز اگر نايستاد يك دانق زاج سفيد با سفيده تخممرغ و باز هم اگر
نايستاد اين شربت را به بيمار ميدهند  :هسته انار سه جزء كه آن را نرم ميكوبند و در ده جزء آب غوره
شيره ميكشند و پنج جزء آب سيب ترش و پنج جزء آب ليمو داخل آن ميكنند و ميجوشانند و پنج جزء
قند بآن مي افزايند تا ببندد و سپس با نيم جزء قرنفل سائيده و يك جزء نعناع با آن مخلوط كرده ميخورند
و نيز معده را با گل سرخ  ،صندل سفيد و سياه  ،عود قماري و باندازه يك جو زعفران با سماق ضماد
مينمايند  .اگر قي ايستاد و بيمار بغذا نيازمند باشد كمكم آب آلو و آب انار و آب تمر هندي باو ميدهند
و اگر مزاج لينت داشته باشد ،
صفحه ٣٦٢
رب سيب ساده  ،رب به  ،رب ريواس  ،آب اترج و مانند آن باو ميدهند پس از آن او را تنقيه ميكنند تا
مواد زائد را بپائين بكشد و پس از آن مسهل ميدهند تا اندازه ماده و گزش آن را كم كند بعد گلنگبين ،

حب الصفراء  ،حب نارمشك و رب سقمونيا باو مي خورانند براي اين بيماران ايارج صغير  ،ايارج فيقراء و
حب االيارج هيجدهم و روغن عرعر و روغن كهربا اگر با قي خون همراه باشد مناسب است  .شربت انار
همراه با نعناع براي صفرائيها و غش و نيز ملح الخبث همراه با سماق كوفته با آب سرد و زيره براي
قيهاي بسيار شديد و مراق ( شرح اين بيماري در فصل بعد خواهد آمد  .مترجم ) و مانند آن مفيد است .
اگر قي از سردي و بلغم ترش يا شور باشد كه نشانيش كمي تشنگي و بيرون آمدن بلغم است بهمانطور كه
پيش از اين گذشت رفتار ميشود مگر آنكه اگر بقيآور نيازي باشد شويد پخته  ،نمك  ،تخم ترب و مانند
آن خوب است و نيز خوردن اسپنددانه همراه با آب گرم  ،روغن كنجد و عسل مناسب است  .براي
تقويت معده اين بيماران شربت افسنتين و چيزهائي كه در ضعف معده گفتيم سودمند ميباشد و آب
اسپنددانه طويل براي آنها نافع ميباشد و بايد غذاهاي معطر شده ( با ادويه ) بخورند  ،اگر در معده ترشي
زائدي باشد نخست ترشي زياد را با آنچه گذشت درمان ميكنند و گاهي همين درمان بس است  .اما
تهوع از خلط لزجي است كه بمعده چسبيده و معده نميتواند آن را بيرون براند و بناچار تهوع و
دلبهمخوردگي پيدا مي شود  .درمانش واداشتن طبيعت به قي است اما نخست بايد ماده را نضج بدهند و
آن را آماده كنند و سپس بايد با ايارج صغير و جوهر ترشك با نمك قليا و شربت ترياق مزاج را پاكسازي
كنند و معده را همان طور كه گذشت تقويت نمايند .
صفحه ٣٦٣
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در قانون آمده است براي قي  :سُك ( نوعي عطر )  ،عود خام و
قرنفل و بزر كتان  ،ايرسا  ،پونه كوهي  ،مصطكي و زيره باندازه مساوي با آب عسل و آب سيب مخلوط
كرده ميآشامند  .در مقاله پنجم در باب مفردات خواص انار  ،زاج  ،سماق  ،زاج سفيد  ،كاه مكه ( اذخر
)  ،آويشن  ،مصطكي  ،نارنج  ،نرگس و نيل ذكر شده ) .
فصل
مراق

در زمان ما مراق بر مرضي اصطالح شده كه هر گاه بيمار چيزي بخورد پس از ساعتي آن را با ترشي بسيار
شديدي برمي گرداند بطوري كه دندانهايش از اين ترشي كه از سركه تندتر است كند ميشود  ،اما اگر
چيزي نخورند قي نميكنند  .اين بيماري از بلغم ترشي است كه در معده گرد آمده و اگر انسان چيزي
نخورد حرارت معده بر بلغم چيره ميشود و آن را كمي بتحليل ميبرد  ،اما همين كه چيزي بخورد
سرديش زياد ميشود و ترش ميگردد و آزار ميبيند و ميخواهد اين ناراحتي را از خود دور كند  .درمان
قطعي اين بيماري اين است كه نخست ترشي را همان طور كه گذشت كم كنند سپس با ايارجات تنها يا
همراه با اطريفال يا حب بلغم و يا حب دند بيماري را از بين ببرند سپس بايد چهار مثقال سفوف المراق
همراه با جامي گالب بنوشند  ،غذاي بيمار كباب جوجهاي است كه با ادويه و زعفران معطر باشد و ان
شاء اهلل در سه روز بهبود خواهد يافت و نيز سفوف مراق ديگر هم مناسب است .
فصل
اسهال
اسهال (  ) DIARHEEاستفراغ طبع و در هنگامي است كه در بدن
صفحه ٣٦٤
خلطهاي آزاردهندهاي كه بمعده چسبيده يا در آن توليد شده وجود داشته باشد  .يكي از سببهاي آن
صفراء است كه عالمتش تشنگي  ،درد  ،احساس گزش در شكم و بيرونروي رقيق و چركي است كه
پيش از آن بيمار گزشي در رودههاي خود حس ميكند  .سبب ديگر چيرگي حرارت بر معده است كه
نشاني آن تشنگي  ،التهاب  ،تب  ،گزندگي  ،بيرونروي رقيق  ،غش و ناراحتي است  .نوع ديگر از بلغمي
است كه در معده حبس شده و نشانيش بيرونروي مواد لزج و بلغمي  ،كمي عطش همراه با التهاب و
بادگلوي ترش است ديگر آنكه سردي بر مزاج چيره شده و عالمتش مانند حالت اول است مگر آنكه در
اين قسم بيمار سابقه بدگوارشي هم دارد  ،علت ديگر آنست كه سودائي بمعده ميچسبد باين نشان كه
بيمار داراي اشتهاي زياد است و در فم معده احساس گزش ميكند و دهنش ترش است و اگر چيزي

بخورد يا كمي روغن بياشامد اين حالت تمام ميشود  .سبب ديگر آنكه بيمار مبتال به تخمه است كه در
اثر آن خلطهاي نارس در معده پيدا ميشود و عالمتش آن است كه پيش از اسهال تخمه وجود دارد ،
بادگلو بدبو است و شكم قرقر ميكند سبب ديگر آنكه كبد ضعيف است و نميتواند كيموس را جذب
كند و نشانش اين است كه بيرونروي آبكي و سفيد و پيشاب نيز سفيد ( بيرنگ ) و پلكها و پاها ورم
كرده است و رنگ بيمار بسفيدي ميگرايد  .دليل ديگر  ،كمتواني مغز است كه در اثر آن مواد زيانداري
بمعده ميچسبد و به رودهها ميرسد و آن را براي مدت زيادي مرطوب ميكند و مزاجش را ديگرگون
مينمايد و از نيروي گوارشيش ميكاهد  .سبب ديگر آن است كه بيمار غذائي را خورده كه در حال
گوارش است و راه رگهاي رودهها را بسته و در اين حال غذاي ديگري را ميخورد كه نميتواند هضم
كند و طبيعت آن را بيرون ميراند  ،اين بيماري را
صفحه ٣٦٥
اسهال معدهاي ناميدهاند  .گاهي كيموسهاي زيانداري در اندامها جمع شده و آنها را از دريافت غذاهاي
تازه باز ميدارد و بنا بر اين آن غذاها بمعده برميگردد و سبب اسهال ميشود عالمتش كم شدن نيرو و
اسهال كم است و بيمار از همين مقدارِ كمْ بيش از مقدا ِر زياد در ساير حاالت ضعيف ميشود و نيز ممكن
است در كبد و اندامهاي گوارشي ضعفي باشد كه در اين صورت كبد قسمت لطيفي را كه در كيموس
هست ميگيرد اما قسمت غليظ باقي ميماند و طبيعت ميخواهد كه آن را بيرون براند عالمتش اين است
كه گاهبگاه ميباشد و انسان در مدت چند روز تندرست است اما بعد از آن بيرونروي دوباره آغاز ميشود
و پس از چند روز تمام ميگردد و اين حالت را اسهال ادواري مينامند  .گاه در دهانه معده و يا دهانه
راههاي روده بكبد ورمي پيدا ميشود كه غذاي لطيف از آن رد ميشود اما غليظ باقي ميماند عالمتش
ناتواني بيمار و نقاهت اوست و اينكه مدفوع باندازهاي است كه بيمار غذا خورده و يا نزديك بآن مقدار
است اين نوع اسهال را مزمن ميگويند .

اما فرق بين اسهال و هيضه اين است كه در هيضه قي هم وجود دارد و مريض بزودي ناتوان ميگردد اما
در اسهال چنين نيست  .درمان همه انواع گفته شده اين است كه از بيرونروي بيمار تا وقتي كه از پاكي
كاملِ مزاج او اطميناني نيست جلوگيري نكنند يعني بايد مزاج او طوري باشد كه پس از آن خلطي از او
دفع نشود و عوارض بيماري باز بايستند  ،بلكه بايد تا بدست آمدن اين نتيجه با نوشاندن آب گرم طبيعت
را براي پاكسازي ياري دهند و اگر جاهلي در جلوگيري از بيرونروي بيمار بكوشد بمرگ او كمك
كرده است اگر اسهال از نوع گرفتگيهاي روده باشد بايد براي رفع اين گرفتگيها با خوردن طرطر زاج و
نمك طرطر اقدام كنند و عالمت باز شدن رودهها اين
صفحه ٣٦٦
است كه پيشاب پس از مدتي كه كم بوده زياد ميشود و پيش از آن بيرنگ بوده و اينك به زردي
ميگرايد و مدفوع زياد بوده و سپس كم و رنگش معتدل ميشود در حالي كه پيش از آن سفيد بوده است
پس از آن بايد داروهاي ادرارآور بكار رود اما همين كه مسلّم شد كه راههاي روده باز شده و تفاله مانده
دفع شده است  ،بايد بجلوگيري از بيرونروي بپردازند  .بيرونروي بيشتر خودبخود بند ميآيد .
پارهاي از داروهاي مفردي كه از بيرونروي جلوگيري ميكنند عبارتند از :
ارز المطبوخ ( برنج پخته ) بصورت ضماد بر شكم .
آس و حبه ( مورد و دانه آن ) و افيون ( ترياك ) براي اسهال و خراش روده .
انجبار كوفته و جوشانده آن همراه با نبات براي خونريزي .
انبرباريس ( زرشك ) براي زخم روده و اسهال كبدي .
قرن أيّل محرق ( شاخ بز نر كوهي سوخته ) و كتيرا همراه باقالي پخته همراه با سركه و آب براي اسهال
مزمن و قرحه روده .
بزر قطونا ( تخم اسفرزه ) برشته همراه با روغن گل سرخ براي اسهال و زخم روده .

بزر الخطمي ( تخم خطمي ) براي اسهال خوني .
بزر المُر ( تخم مُر ) براي اسهال خوني و خراش روده و اسهال گرم .
بزر كتان برشته و بزر الحماض ( تخم ترشك ) و بزر الكراث ( تخم تره ) بمقدار دو درهم با دو درهم
مورد دانه و نيز همراه با تخم ترتيزك براي اسهال خوني سرد .
تخم تره همراه با تخم ترتيزك براي قي و اسهال توأم سرد .
بزر الورد ( تخم گل سرخ ) براي اسهال صفرائي .
بزر الريحان ( تخم ريحان ) برشته براي خراش روده و اسهال .
تخم ريحان برشته همراه با آب به براي قطع اسهال مزمن .
صفحه ٣٦٧
شيره بقلة الحمقاء ( خرفه ) همراه با توت ترش خشك براي اسهال و خراش روده .
تيواج الختائي همراه با دوغي كه آهن گداخته در آن سرد شده باشد براي اسهال خوني .
جاورس ( گاورس ) و جبن العتيق ( پنير كهنه ) برشته شده پس از شستن نمكش براي اسهال خوني كهنه
.
جزمازج ( گزمازه ) براي اسهال خوني كهنه .
جفت البلوط ( پوست داخلي بلوط ) و جلنار ( گل انار فارسي ) و جوز ( گردو ) برشته با نبات براي
اسهال بچهها .
جوزبوا ( جوزبويا ) برشته براي قي و اسهال و پيچ بلغمي .
حب الرمان ( دانه انار ) برشته براي قي و پيچ بلغمي .

حب الرشاد ( تخم ترتيزك ) برشته براي قي و پيچ گرم .
حب الزبيب ( دانه مويز ) بخصوص همراه با روغن گل سرخ و آب گرم براي زخم روده و اسهال .
حصرم ( غوره ) و حضض ( عصاره فيلزهره ) براي زخم روده و اسهال .
خرنوب ( جِنْگجِنگو در اصطالح كرماني ) و خشخاش ابيض ( خشخاش سفيد ) و دم االخوين ( خون
سياوشان ) همراه با آب به براي خونريزي .
راوند ( ريوند ) مخصوصا با گل سرخ يا سنبل براي اسهالي كه از گرفتگي ماساريقا پيدا شده  ،و همراه با
داروهاي قابض براي اسهال خوني .
ريباس ( ريواس ) براي اسهال صفرائي .
زعرور جبلي ( زالزالك وحشي ) و زرنباد ( جدوار ) برشته همراه با آب سرد براي اسهال معدهاي و
رودهاي .
سفرجل ( به ) و شربت آن قبل از غذا خوردن براي اسهال همراه با سختي
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ادرار كه در اين حال داروئي بهتر از شربت به نيست .
سماق براي اسهال صفرائي .
طباشير برشته براي اسهال خوني .
صمغ عربي با ميوه سدر ( نبق )  ،انار  ،سنجد و خرنوب آرد شده براي اسهال صفرائي .
طراثيث ( گل جاليز )  ،طرفا ( ميوه گز ) و طين ارمني براي اسهال خوني .
عدس پخته با داروهاي قابض براي اسهال خوني .

عظام محرقه ( استخوان سوخته ) و عفص ( مازو ) براي اسهال خوني .
آرد هسته عناب براي اسهال سودائي و خوني و همچنين است عليق ( تمشك )
غبيرا ( سنجد ) براي سيالنها و خراش روده صفرائي .
فاغره ( ريشه نيلوفر ) براي تنقيه در خراش رودهها .
قشر الفستق ( پوست خارجي پسته ) براي خراش رودهها .
قشر الرمان ( پوست انار ) پخته همراه با برنج و جو پوستگرفته براي تنقيه در اسهال و خراش روده .
قانصة الدجاج ( سنگدان خروس ) خشك كرده كه با سوهان سائيده باشند همراه با رب به يا رب مورد
براي اسهال بچهها .
قطن ( پنبه ) عصاره برگش براي اسهال بچهها .
قنب ( شاهدانه  -بنگ ) براي اسهال صفرائي و خوني .
كافور  ،كبَر ( كوَر ) و كرفس براي اسهال صفرائي .
كزبره ( گشنيز ) برشتهاش براي اسهال صفرائي .
مخيض حامض محدد ( دوغ ترشي كه آهن گداخته در آن انداخته باشند ) براي اسهال صفرائي و خوني .
لبن الماعز محدد ( شير بزي كه سه بار آهن گداخته را در آن انداخته باشند ) و مح البيض ( زرده تخممرغ
) كه در سركه پخته شده باشد و نشاسته برشته
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و نعناع و برنج براي قي و اسهال .

اگر با اسهال سرفه همراه باشد براي مريض داروي مناسب آن است كه كمي چسبناك بوده و ترشي و
زمختي نداشته باشد  ،الكسير المعده در همه انواع اسهال بسيار مفيد است و در اسهال نوع صفرائي يا
خوني همراه با پيچش اگر سه روز يا بيشتر هر روز سه مثقال صمغ عربي سائيده با يك تا دو مثقال پوست
خشخاش سائيده كامال نرم بخصوص همراه با صمغ بخورند بسيار مفيد ميباشد براي اسهال ناشي از خون
 ،بالنگو همراه با گالب و همچنين دو و نيم درهم دانه شورگز همراه با يك و نيم درهم گل انار فارسي ،
اسهال را پس از دو يا سه بار قطع ميكند تنقيه با لعاب بهدانه هم مفيد است و نيز شربت خون سياوشان
بخصوص براي پيچ اسهالي مزاجهاي خوني مفيد است كه در فصل مربوط به پيچ اسهالي نيز خواهد آمد .
براي اسهال بچهها اگر خوني باشد خوردن بلوط برشته و نيز گرمك پيش از صبحانه مفيد است همچنين
ملح الخبث براي اسهال رطوبتي سودمند ميباشد و از عجايب اين است كه خوردن يك دانق پنيرمايه
خرگوش از اسهال جلوگيري ميكند و اگر فايدهاي نبخشيد دو دانق بايد خورده شود و گرنه نيم درهم
بايد بخورند اما از اينكه يك باره آن را بخورند بايد بشدت پرهيز كنند چون ممكن است قولنج شديدي از
آن پيدا شود و نيز تنقيه يك نخود ترياك همراه با آب برنج پخته سودمند است قرص طباشيري كه بترتيب
زير ساخته شده باشد  :گلبرگ گل سرخ  ،رب شيرينبيان از هر كدام شش درهم  ،تخم خيار  ،تخم
بادرنج  ،مغز تخم كدو و تخم خرفه از هر كدام چهار درهم  ،طباشير سفيد  ،صمغ عربي  ،كتيراي سفيد
از هر كدام دو درهم  ،كافور قيصوري ( كافور قيصوري نوعي كافور
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است  .ف م ) يك درهم  ،زعفران نيم درهم همه را كوفته با لعاب تخم اسفرزه قرص ميكنند خوراك آن
يك مثقال است  .براي تبهاي گرم  ،خفقان گرم  ،دق  ،سل  ،تشنگي  ،قي زياد  ،اسهال و سرفه مفيد
مي افتد و براي اسهالهاي حاد داراي اثر عجيبي است بخصوص اگر از حرارت و بدبو باشد  .براي اسهال
كبدي اين قرص همراه با ريشه كاسني پخته و تخم بارهنگ سودمند است براي اشخاص حرارتي رب
غوره و رب ريواس با طباشير و گل سرخ از هر كدام يك درهم همراه با سماقي كه در گالب فشرده شده

باشد مفيد ميباشد  ،غذاي بيمار خوراكهاي سماقدار شير غليظي كه قطعه آهن تفتهاي را در آن انداخته
باشند همراه با نان خشك سائيده و برنج كوفتهاي كه با پيه گُرده بز پخته شده باشد همان طور كه در
ضمن اخبار در فصل داروهاي متفرقه ( نوادر ) خواهيم گفت سودبخش است  .در اشخاصي كه مزاج
سرد دارند شربت سيب و شربت به و نيز مرغهائي كه با دانه انار  ،باديان  ،پونه  ،شويد  ،كرويا ( شاهزيره
)  ،نعناع و امثال آن كباب شده باشند مفيد است .
كساني كه به گرفتگي روده گرفتارند بايد همان طور كه گذشت درمان شوند و غذايشان آب گوشت و
ادويه معطر است و آنها كه بامتالء و تخمه گرفتارند  ،همان طور كه گفته شد بايد درمان شوند و
غذايشان زرده تخممرغ پخته و آب گوشت معطرِ با دانهها است  .اگر علت اصلي از مغز باشد درمانش
مانند درمان نزلهها است و اين قرص براي آنها مفيد است  :صبر يك درهم  ،گل سرخ يك درهم  ،كتيرا
يك چهارم درهم  ،زعفران يك ششم درهم اين داروئي است كه معده و مغز را تقويت و پاك ميكند .
چه خوب است كه مبتاليان باسهال را به قي وادار كنند تا زودتر از آن رهائي يابند كما اينكه اگر بكساني
كه
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بقي گرفتار ميباشند مسهل بدهند زودتر بهبود مييابند اما اگر بيرونروي در اثر خوردن مسهل باشد و
بازنايستد بايد اين دارو را بخورند  :تخم اسفرزه برشته شده  ،صمغ عربي  ،گل ارمني  ،نشاسته  ،تخم
خرفه و تخم بارهنگ از هر كدام يك جزء  ،تخم ريحان نيم جزء همه را مخلوط ميكنند و خوراك آن از
دو درهم تا دو مثقال است  .اگر در مزاج بيمار حرارتي نباشد سه درهم تخم ترتيزك را در مقداري دوغ
بقدري كه روي آن را بپوشاند ميپزند تا منعقد شود و آن را به بيمار ميخورانند  .اگر پس از مسهل
خراشي در رودهها پيدا شود مقداري روغن گاو باو تنقيه ميكنند كه در آن خون سياوشان ريخته باشند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص اثل ( شورگز )  ،برنج  ،ترياك
 ،اقاقيا  ،بز نر كوهي  ،بالنگو  ،بنفشه  ،گل انار فارسي  ،خشخاش  ،طال  ،انار  ،ريواس  ،به  ،سماق ،

صمغ  ،سنگدان مرغ و آبي كه آهن سرخشده را بنا بدستوري كه خواهد آمد ( ماء المحدد ) چند بار در
آن انداخته باشند و گل سرخ بيان شده مراجعه كن ) .
بهر حال بايد در تشخيص نوع اسهال هوشيار باشند زيرا انواع متفاوتي دارد و اسهال كبدي و رودهاي
ديرتر از ساير آنها تشخيص داده ميشود  ،عالئم اسهال كبدي عبارتند از  - ١ :در نوع كبدي رودهها درد
ندارد  - ٢ .گاهبگاه خون دفع ميشود  - ٣ .بيمار الغر ميشود  - ٤ .در مدفوع ماده تراشه مانندي
نيست  - ٥ .مدفوع گنديده است  - ٦ .شماره بيرونرويها زياد اما مقدار آن كم است  - ٧ .خون پس از
مدفوع ميآيد  - ٨ .بيماري روز بروز شدت مييابد و گنديدگي مدفوع بيشتر ميشود  - ٩ .بيشتر با تب
و تشنگي و التهاب همراه است .
اسهال نوع رودهاي بر خالف اينها است و در عين حال لختههائي كه
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دفع ميشود  ،در نوع كبدي  ،در آب حل نميشود و بر روي آتش نيز بتحليل نميرود و در نوع رودهاي
چنين نيست .
بهر حال پزشك در هر يك از بيماريها به ويژه اين بيماري بايد مواظب اعضاء رئيسه و معده باشد و در اين
بيماري از تجويز داروي زياد بايد بپرهيزد  .خوراك بيمار بايد اندازهاش كم و نيرويش زياد باشد مانند آب
گوشت و تخممرغ نيمپز  ،پزشك بايد بيماري را با كمك به بيرونروي درمان كند و تا آنجا كه ميتواند
با پرهيز و يا اصالح غذائي و استعمال داروهاي خارجي كه بهتر از داروهاي داخلي است بدرمان بپردازد و
بكوشد كه ماده بيماري از راه قي يا ادرار و يا عرق دفع شود  ،داروهاي مفرد بهتر از مركب است و
قابض تا ميتواند نبايد بكار ببرد  .اگر اسهال با سرفه يا خراش رودهها همراه باشد بايد بيمار را از ترشيها
و داروهاي مخدر پرهيز دهد و اگر ناچار باشد بايد داروهاي اصالحكننده را هم بكار ببرد خوابيدن و
حمام و مالش بدن براي كساني كه باسهال مبتال هستند درمانهاي بسيار خوبي ميباشند بطور كلي براي
جلوگيري از خون طباشير و براي اسهال رودهاي تخمهاي مختلف و تخم اسفرزه و تخم بارهنگ براي پيچ

اسهالي مفيد است  ،حجامت روي شكم بدون خراش دادن بپوست نيز سودمند ميباشد  .در مقاله چهارم
داروهاي مركبي براي قطع اسهال ذكر كردهايم كه در اينجا فقط از آنها نام ميبريم  :شوره صافشده
براي اسهال رطوبتي  ،جوارشن زنيان براي نابهنجاري و بدي كار معده و نفخ  ،حب پنجم  ،حب االشتهاء
 ،حب الفادزهر  ،رامك  ،حب السماق  ،حب فادزهر معدني  ،حب قابض  ،دواهاي چهارم و پنجم و
ششم و هفتم و هشتم  ،روغن كهرباء براي اسهال خوني  ،روغن گل سرخ براي اسهال صفرائي  ،روح
الملح براي اسهال خوني  ،سفوف
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پنجم و يازدهم براي اسهال صفرائي مزمن و سفوف اكسير المعده و نيز سفوف تخم خطمي و همچنين
سفوف دانه انار و سفوف بلوط براي انواع اسهال بهترين دارو براي اسهال سفوف السده است كه عالوه بر
پاكسازي و جلوگيري از بيرونروي در بزرگساالن براي بچهها هم بسيار مفيد است .
سفوف طراثيث براي اسهال خوني  ،سفوف مقلياثا  ،شربت مورد براي بچهها كه مبتال باسهال همراه با
تب و سرفه ميشوند  ،شربت سيب براي اسهال صفرائي  ،شربت قابض  ،ضماد يازدهم  ،قرص الجلنار
براي اسهال همراه با تب گرم  ،قرص شادنج براي اسهال صفرائي اگر اسهال با تب دق  ،سل  ،سرفه و
مطبقه همراه باشد هر دو نوع قرص تباشير مفيد ميباشند .
قرص كهرباي سي و دوم  ،آبي كه در آن آهن گداخته انداخته باشند  ،معجون نود و هشتم براي همه
سيالنها  ،معجون رضوي با عرق مورد  ،معجون زبرجد براي اسهال خوني  .اگر بيمار را عاجز كند ملح
الخبث و ملح المرجان براي انواع اسهال مفيد ميباشند  .اگر اسهال با سرفه همراه باشد از مفردات
مصطكي  ،مررد  ،طباشير  ،صمغ عربي  ،كندر  ،تخم اسفرزه برشته  ،شاه بلوط  ،گردو  ،بادام برشته و
داروي مناسبي كه زمختي و ترشي شديد نداشته باشد مفيدند  .از داروهاي مركب اين دارو عجيب است :
مازوي سب ِز بدونِ سوراخ  ،پوست انار  ،سماق و فلفل از هر كدام نيم درهم ميكوبند و پس از بيختن با
سفيده تخممرغ خمير ميكنند و اناري را از وسط شكافته و آن خمير را داخل آن ميكنند و درش را با

خمير گندم ميبندند و بر روي آتش مينهند تا كباب شود بعد آن را بيرون آورده ميخورند و بدان كه اگر
مدفوع مانند آب روان باشد و سپس خميري شود يا مانند قارچ و يا بشكل دُرد باشد بد است مگر آنكه
بيماري از سودا باشد و كسي كه مدفوعش در تب
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حاد يا بيماري مزمن  ،سياهرنگ شود ميميرد  ،كسي كه به بيماري بلغمي گرفتار باشد و بيرونروي
شديد پيدا كند نجات مييابد  ،كسي كه بيرونروي همراه با سرفه داشته باشد بهبود نمييابد مگر آنكه
ضربان شديدي در پايش پيدا شود  ،همينطور اگر ضرباني در پاي كسي حس شود و پس از آن مبتال
باسهال شود بهبود مييابد  ،هر كس كه پيشابش زياد شد مدفوعش كم ميگردد و كسي كه شكمش نرم
و ليز شود بايد روزي فقط يك بار و يا در دو روز سه بار و باندازه كم غذا بخورد و يا اگر در يك روز
دو بار غذا بخورد ( نهار و شام ) بين آنها چيزي نبايد بخورد و بدان كه بيشتر بيرونرويها از تخمه
سرچشمه ميگيرد .
فصل
قي و اسهال توأم ( هيضه )
هيضه بيرون راندن صفراء از راه قي و اسهال است كه بطور ناگهاني و گاهي هم از پرخوري پيدا ميشود يا
ممكن است كه غذا از نظر كيفيت فاسد شده و مواد زيانآوري در آن وجود يافته باشد ( ظاهرا منظور
مؤلف اعلي اهلل مقامه از هيضه يعني قي و اسهال توأم آن نوع بيماري است كه امروز آن را بنام مسموميت
غذائي ميشناسند  .مترجم ) گاه مواد صفرائي در اثر خستگي و ورزشها بمعده ميريزد يا فسادي در هوا
پيدا ميشود كه خلطهاي بدن را گنديده ميكند ( در پزشكي سنتي معتقد بودند كه بعضي بيماريها نتيجه
گنديدگي هوا است  .ف م ) در اين هنگام طبيعت آن قسمت را كه لطيفتر و آتشيتر است از راه قي و
آنچه را كه غليظتر و خاكيتر است از راه اسهال بيرون ميفرستد و در اينجا مواردي را كه بسته به

گنديدگي هوا نيست ذكر ميكنيم گاهي اين بيماري بطور ناگهاني همراه با انقالب و تهوع  ،تشنگي ،
اندوه  ،اضطراب و بيقراري پيدا ميشود كه از آن بخدا پناه ميبريم و چه بسا كه بدن
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بيك بار خشك ميگردد  ،دستها و پاها يخ ميكند  ،بيني تير ميكشد  ،شقيقهها بگود مينشيند  ،نبض
ميافتد و بيمار بيهوش ميشود و گاه تشنج پيدا ميكند و پرده شكمش بسوي باال كشيده ميشود  .بدترين
عوارض اين بيماري تشنگي است زيرا نميتوان داروئي به بيمار داد كه تشنگي او را فرو بنشاند و هر چه را
كه بياشامد قي ميكند و بدتر از آن اين است كه بيمار بيخواب ميشود در حالي كه اگر بخواب برود
بيماري فرو مينشيند  .اين بيماري بيشتر در تابستانها و به بچهها دست مييابد و اگر در پائيز باشد
خطرناكتر است اما در زمستان كمتر كسي بآن مبتال ميشود در چنين هنگامي خود را گم مكن و مترس و
بدرمان بپرداز و هر چه ميشود آب گرم به بيمار بنوشان تا وقتي كه بدنش كامال پاك شود و ديگر صفرا از
او دفع نشود  ،سپس گالب و قرنفل نيمگرْم باو بده و اگر دست و پايش سرد شده باشد و غش كند و
نبضش كند شود پازهر و ترياق فاروق باو بده و اگر در دسترس نباشد حب الشفاء و حافظ الصحة هر
كدام را در جاي خودش و بقدر يك فندق به بيمار بخوران و او را مدتي از غذا پرهيز بده و اگر صبر نكند
او را با حب الشفاء و حافظ الصحة بخوابان و همين كه شدت بيماري فرو نشست غذاهاي لطيف باو
ب آنها
بخوران مثال بايد جوجه كبابي را بمكد براي اين بيماران آميزه شربت انار و نعناع يا شربت به يا رُ ّ
در گالب يا آب آنها مفيد است يا دانه انار را در گالب شيره ميكشند و ببيمار ميدهند و نيز هر روز بايد
پس از غذا حب الشفاء بخورد  .اما كساني كه عادت باين بيماري دارند بايد هميشه سفوف مقوي و
حافظ الصحة و مزيدالعمر بخورند و اگر قي شديد شد و باز نايستاد بايد همان طور كه در جاي خودش
گذشت از آن جلوگيري كنند  ،اما از اينكه بيك بار جلوي قي و بيرونروي را بگيرند بپرهيزند  ،چه
ممكن است بمرگ يا استسقاء بيانجامد بلكه بايد طبيعت
صفحه ٣٧٦

را بر دفع مواد فاسد ياري دهند تا سم بيماري بيرون رود براي اين بيماران بيست و پنج درهم نبات
محلول در آب گرم مفيد است زيرا مزاج را نرم كرده و نيرو ميبخشد و مواد زائد را بيرون ميكند  .اگر
اسهال آرام بگيرد اما بيقراري و ناراحتي باقي باشد  ،دليل بر باقي بودن خلط است و بايد با ترنجبين و
شيرخشت خلط را نرم كنند و اگر كافي نباشد تنقيه كنند  .اما اگر مزاج پاك شد ولي اسهال آرام نگرفت
 ،جوزبويا داروئي بسيار خوبست زيرا از اسهال جلوگيري و قواي بدن و حرارت غريزي را تقويت ميكند
و بايد لعاب بهدانه به مريض تنقيه شود  .قي و بيرونروي را اگر همراه با حرارت و التهاب باشد اين
معجون تسكين مي بخشد  :گلبرگ گل سرخ  ،سماق دانه گرفته از هر كدام پنج جزء  ،طباشير دو جزء و
گِل ارمني سه جزو آنها را با ده جزو شربت انار يا ليمو يا رُب ريواس يا رب سيب خمير ميكنند و به
بيمار ميخورانند .
فصل
وبا
در اين دوره اين بيماري را (  ) CHOهمه ميشناسند كه قي و اسهالي است همهگير كه در اثر حركات
اجرام آسماني و وجود سميتي در آب و هوا پيدا ميشود .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :الزم نيست كه هوا كدر و پر از بخار و غليظ شود خود من در
يكي از سالها در كرمان وباي همهگيري را ديدهام كه هوا هم در كمال صافي و درخشندگي و لطافت بود
و چه بسا كه هوا بد و متراكم و بخاردار و ابري بوده اما وبائي نبوده است بلكه اين در اثر حاالت فلكي و
پيدا شدن سميتي در هواست و بخدا پناه ميبريم ) .
در كتابهاي قديمي نامي از آن نيست و شايد در آن دورهها شيوع نداشته و خداوند در اين روزگاران
بندگان
صفحه ٣٧٧

خودش را بآن مبتال كرده و بايد بخود او پناه ببريم  .اين بيماري بدترين بيماريهاي همهگير است و همين
كه در هوا پيدا شد و در بدنهاي كمتوان اثر گذاشت هيچ درماني مثل گريختن و جابجا شدن نيست و
بلكه بايد از عذاب خداوند بسوي خود او بگريزند و از قضاي خدا نميتوان گريخت و هيچ چيز كسي را
از او بينياز نميكند  .بهر حال اگر گريز ممكن نباشد بايد كبد را هميشه با پوشيدن لباسهاي مناسب گرم
نگه دارند و خانهها را با مخلوطي از حسنلبه  ،عود  ،گل سرخ  ،كافور و گوگرد باندازه مساوي دود
بدهند به اين ترتيب كه اين داروها را گرفته و با سركه خمير كرده و قرص و خشك ميكنند و لباسها را با
آن دود ميدهند  ،بايد بدست و صورت و بيني داروهاي معطر بمالند و سركه  ،سير  ،پياز  ،چاي  ،آبليمو
 ،الكسير ذوالخاصية  ،لبن الكبريت و زهر الكبريت مركب را بايد زياد بخورند و هر پنج ساعت يك بار
حب ترياكي بخورند خوردن حب الشفاء و حافظ الصحة و مزيدالعمر بقدري كه كمي آن را تغيير دهد و
نيز خوردن ترياق االفاعي هر روز نيم تا يك مثقال مفيد است و همچنين خوردن ترياق الهواء و روغن
مالي اطراف بيني با آن و نيز خوردن حب الفازهر معدني  ،روغن دانه عرعر  ،روغن كافور  ،روغن كهرباء
براي همه امراض وبائي مفيد است ( بيماريهاي وبائي اصطالحي است در پزشكي سنتي براي امراض
همهگير  .ف م ) همچنين شمامه مقوي  ،مفرح اعظم  ،و ِندّ چهارم سودمند ميباشد .
در هنگام همهگيري وبا بايد از نزديكي  ،حمام  ،ناراحتيهاي روحي  ،حركات سنگين  ،گوشت و شيرِ
محلِّ وجود وبا خودداري كنند آب بايد كمتر بنوشند و بايد سركه در آن بريزند و اگر كسي حس كند كه
هوا در او تأثير كرده بايد از اين داروي نوشيدني بنوشد كه هميشه بايد آماده باشد  :آب پياز سفيد و عسل
و سركه را باندازه مساوي ممزوج كرده يك درهم از آن را همراه با
صفحه ٣٧٨
آب بهمان اندازه مينوشند و نيز بايد يك الي دو درهم از داروي بوكردني كه از آن ياد شده ( در مقاله
پنجم باب مركبات ) در يك فنجان آب بريزند و بنوشند  .هنگامي كه هوا در انسان اثر كرد و آثار وبا پيدا
شد اگر بيمار قي و اسهال دارد او را بحال خود ميگذارند تا مزاجش پاك شود اما اگر دفعات به ده مرتبه

يا بيشتر رسيد و ضعفي براي او پيدا شد بايد جوهر نعناع و قند باو بنوشانند و پس از آن يك دانق و نيم
ترياق فاروق و يك گندم شكر سرب ( استات سرب ) باو ميدهند و نيز بايد اكحل فصد شود و اگر خون
ببندد بايد دست او را با آب گرم شستشو بدهند و بمالند تا خون روان شود اما اگر بيماريِ مريض شدت
يافت و بدنش سياه گرديد  ،مدهوش شد  ،قي نكرد و بيرونروي نداشت بايد نيم گندم انتيموان همراه با
چهار گندم تربد معدني محلول باو بدهند تا خلطها خارج شود و اگر درد معده و تشنج پيدا كرد ده مثقال
تنباكو را در سه فنجان آب گرم جوشانده و صاف كرده و با آن تنقيه كنند اگر پيشاب بيمار بند آيد چنانچه
وسيله آن آماده بود ( ظاهرا لولههاي مخصوص بنام سوند  .مترجم ) آن را داخل پيشابراه كن و گر نه مثانه
را با مخلوط شوره و وسمه و كرك مقراض شده و ماست گاو ضماد كن و يك و نيم دانق جوهراالشوس
باو بنوشان و اگر باز شد شيرابه خراطين باو بده ( نوعي كرم دراز و سرخ كه در جاهاي مرطوب زندگي
مي كند  .ف م ) و اگر سود نبخشيد يك فنجان عرق تخم كشوث ( افتيمون  .ف م ) باو بنوشان و باز اگر
جعَل ( حشره معروف ) را شيره بگير و اين شيره را داخل در پيشابراه كن و باز اگر پيشاب
مفيد نيفتاد ُ
نيامد و بر او بترسي سه دانه شكم ذراريح را بجوشان و خوب صاف كن و باو بده و
صفحه ٣٧٩
اگر حس كردي كه كرم دارد يك فنجان شيره سرگين االغ را باو بنوشان و يا اين دارو را باو بخوران :
جوهر گنهگنه دو گندم  ،زاج سبز چهار گندم  ،انغوزه دو گندم  ،دارچين نيم درهم  ،بسباسه نيم دانق ،
ت وبا مفيد
سركه تند پنج مثقال  ،داروها را كوفته و بيخته در سركه ميريزند اين دارو براي كرم و سمّي ِ
است و اگر بدن بيمار سرد شد او را با حوله آغشته بآب گرمي مالش ميدهند و اگر زياد گرم شد او را با
يخ مالش ميدهند  .بهر حال بيمار بايد از نوشيدن آب خودداري كند زيرا آب سمها را حل ميكند و در
همه بدن نفوذ ميدهد و اگر تشنه بود چاي زردرنگ با كمي شيريني باو ميدهند .
قانون ديگري از يكي از اشخاص تجربهكار ديدهام كه با عق ِل درست موافق است ميگويد  :وبا چند جور
است و سبكترش آن است كه انسان سرگيجه و تهوع و خفقان حس كند بايد بيمار خود را در آب سرد

بيندازد تا كمي بهبود يابد سپس بايد او را بيرون بياورند و مالش دهند تا گرم شود و پس از آن اين مسهل
را باو بخورانند  :روغن كرچك يازده مثقال  ،سنا مكي پنج مثقال  ،شيرخشت دو مثقال  ،سنا را بايد
خيسانده و صاف كنند و بر شيرخشت ريخته و صاف كنند و آن را در روغن بريزند و ببيمار بخورانند تا
مزاجش خوب پاك شود .
نوع ديگرِ وبا اين است كه بيمار قي و اسهال پيدا ميكند  ،مدفوع او مانند آب برنج پخته است  ،دست و
پايش سرد است  ،پوست شكمش سخت ميگردد  ،معدهاش بدرد ميآيد  ،نبضش كند ميگردد ،
اندامهايش سياه و رخسارهاش مانند مردگان ميشود و خونش در مغز جمع ميگردد پس بايد از قي او با
ترياك جلوگيري كنند و بايد ترياك را كمكم و هر
صفحه ٣٨٠
نيم ساعت يك بار باو بخورانند تا قي او بايستد و بايد او را از آب و يخ بازدارند و اگر تشنه بود آب برنج
پخته با كمي دارچيني يا چاي باو بدهند اما بيش از سه مثقال نباشد  .همين كه قي ايستاد كمكم و هر نيم
ساعت يك بار مسهلي باو مينوشانند تا خلطهاي فاسد بيرون رود  ،اگر آثار پاكسازي در او ظاهر شد دو
نخود صبر سقوطري و دو نخود زنجبيل را كوفته و بيخته و حب كرده همراه با آب ببيمار ميدهند و اگر
الزم باشد مسهل نيرومندتري ميدهند و همين كه اين مسهل كار كرد  ،مسهل پيشين را ميدهند  .بهتر
اين است كه روغن كرچك با عرق نعناع هر دو ساعت يك بار باو بدهند پس از مسهل جا دارد كه هر
روز چند بار او را تنقيه كنند تا مدفوع تهنشين شده خارج گردد و بيمار بهبود يابد و اگر دست و پاي او
سرد شده باشد با حوله آغشته بآب گرمي بدنش را مالش ميدهند و دست و پا را با آن پارچه ميبندند
همين كه سرد شد آن را با پارچهاي ديگر عوض ميكنند  .براي كم كردن خوني كه در مغز جمع شده در
پشت بيمار حجامت ميكنند  .كسي را كه دست و پايش سرد است در آب نمياندازند  .غذاي بيمار در
روزهاي بيماري كمي آب گوشت است و اگر يك روز از شدت بيماري گذشت و آثار بهبودي پيدا شد
اما پيشاب بند آمده باشد بايد او را در آب گرم بنشانند .

نوع ديگر بيماري وبا اين است كه از فاسد شدن غذا در معده  ،مواد فاسد در بدن بحركت درميآيد و
بيمار بقي و اسهال شديد و با فشار گرفتار ميشود و گاهي اوقات ناراحتيهائي كه براي نوع دوم گفته شد
نيز پيدا ميشود درمانش اين است كه چند بار به بيمار آب گرم آن قدر بدهند تا در گلوي خود آن را حس
كند و اين كار را تكرار كنند و بايد بيمار از غذا بپرهيزد تا مزاجش پاك شود پس از او بايد باو خاكشير و
گالب بدهند همين كه مزاجش كامال پاك شد
صفحه ٣٨١
آميزه شربت انا ِر نعناعدار و شربت به يا رب آن يا رب انار با گالب بدهند يا دانه انار را در گالب يا
محلول طباشير شيره ميكشند همراه با آب به و سيب و انار باو مينوشانند  ،اما اگر كار مريض بكندي و
افتادن نبض انجاميد و دست و پايش سرد شد دو دانق ترياق فاروق با گالب به او ميدهند و معده او را با
شيره ريشبز ( لحية التيس )  ،اقاقيا  ،سماق  ،گل انار فارسي  ،گِل ارمني  ،صندل سفيد  ،پوست انار ،
آرد عدس  ،آرد جو كه آنها را ميكوبند و ميبيزند و با عرق برگ مورد يا آب به و يا آب سيب خمير كرده
و به بيمار مي خورانند غذاي بيمار جوجه كباب است اما براي پيشگيري از بيماري بهتر آن است كه از
محل فرار كنند و اگر نشد دود دادن با سندروس  ،كهربا  ،پوست انار  ،الدن  ،مشك  ،زعفران  ،سعد ،
سرو كوهي  ،صندل  ،گزمازج  ،جدوار هر كدام كه ممكن باشد مفيد است و ضمنا بايد مرتبا پياز و سير
بخورند و آنها را در اطاق بگذارند و نيز گالبي كه در آن پياز و سير باشد در اطاقها بپاشند و آن را بر بيني
بمالند و درها را ببندند و از خانه بيرون نروند و نيز از خوردن ميوهها و لبنيات و نيز از نزديكي  ،حمام ،
گرسنگي و تشنگي زياد و نوشيدن آب زياد  ،چربيها  ،حلواها  ،گوشتها و حركتهاي سنگين و
ناراحتيهاي رواني بايد پرهيز كنند ضمنا بايد ترشي  ،بَرش  ،فلونياي رومي  ،ترياق الفاروق  ،جدوار ،
پازهر معدني و چاي بخورند و صندل و كافور و سركه بر دور گوش و سينه بمالند و نيز در جاهاي سرد
كم رطوبت سكني گزينند و توكل بر خدا است و بايد بقضاي او راضي باشيم و اين از هر كار ديگر بهتر
است .

( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مربوط باين قسمت چنين ميافزايد  :از بديهيات اين است كه اصل اين
مرض سمي است و شكي نيست كه ماندن سم در بدن خطرناك و مرگآور است بنا بر اين همينست كه
طبيعت
صفحه ٣٨٢
براي بيرون كردن سم  ،قي و اسهال ميآورد زيرا بر نهج حكمت آفريده شده پس بر پزشك واجب است
كه در پاكسازي مزاج و ياوري دادن بطبيعت بيمار بر بيرون راندن ماده سمي بكوشد و اگر طبيعت ناتوان
گرديد بايد او را در وظيفه اش ياري دهد و نيز دوار سر  ،حالت خفگي  ،التهاب و تشنگي را فرو نشاند و
پس از آن اگر قي و اسهالي باقي بود جلوگيري از آن با داروهاي شناخته شده جايز است اما بكار بردن
داروهاي سرد در اول روا نيست هر چند كه سم حرارت داشته باشد زيرا سم در اندرون بدن ميماند و
سخت ميگردد پس بايد با داروئي كه چندان گرم نباشد سم را گرم كنند تا حل شود و با قي يا اسهال
بيرون رود و بهترين چيزي در اين باب مغز نارگيل دريائي و دانه اترج و دانه نارنج و تخم نارنگي است
زيرا آنها با خاصيت پادزهري خود بدن را از سم پاك ميكنند و همچنين انتيموان قيآور و غير قيآور در
اين درمان بكار مي رود بخصوص آنكه با طالي محلول همراه باشد بهر حال بپرهيز بپرهيز از اينكه از قي و
اسهال بيمار جلوگيري كني يا از اول داروهاي سرد و قابض و جلوگيريكننده استعمال كني و گر نه در
مرگ او كوشيده اي  ،بلكه تا وقتي كه از تمام شدن حرارت غريزي بيمار نترسي بايد طبيعت او را بر قي و
اسهال كمك دهي و چه خوب درماني است تنقيه زيرا رودهها را ميشويد و سم را ميزدايد و مدفوع مانده
و تهنشينشده را كه در رودهها ميماند خارج ميكند و بدان كه بسياري از مردم گرفتار كرم روده
مي باشند و بيشتر ناراحتيها و تهوعها در اثر آنست و بايد از روده بيرون رود و براي اين منظور افسنتين
داروي خوبيست زيرا عالوه بر حالت پادزهري صفرا و كرم را بيرون ميراند بهر حال اينها كه گفتم بارها
تجربه شده و كسي كه بر خالف آن برود پشيمان ميگردد و شفادهندهاي جز خدا نيست .
يكي از برادران براي من روايت كرد كه در قزوين وبائي همهگير شد اما
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در يكي از دهات آن كسي نمرد و از اهل آنجا تحقيق كردم گفتند هر كه را باين بيماري گرفتار ميشد
فصد ميكرديم و خون زيادي از او ميگرفتيم و بهبود مييافت و كسي نمرد .
و باز ميافزايد  :شكي نيست كه استعمال مسهلها در زمان همهگيري وبا خطرناك است زيرا المحاله هر
مسهلي سميتي دارد و همچنين ساير داروهاي مليّن و نضجدهنده و بازكننده  ،خلطهاي بدن را تحريك
ميكند و مزاج را ديگرگون ميسازد  .بنا بر اين در روزهاي وبائي اين داروها را نبايد تجويز كرد و اگر
ناچار باشند بهتر اين است كه از داروهائي مصرف شود كه حالت ضد سم ( ترياقي ) داشته باشند و ما از
اين داروها در فصل مربوط به سمها ياد كردهايم و اينك نيز بعضي از آنها را كه شايع است نام ميبريم :
آس ( مورد )  ،ابهل ( سرو كوهي )  ،اترج ( ترنج )  ،اذخر ( كاه مكه )  ،اسقيل ( پياز دشتي  -عنصل )
 ،اشق ( اشترك )  ،افسنتين  ،اقحوان ( بابونه )  ،انتيمون  ،انجدان ( كولهپر )  ،انيسون ( باديان رومي ) ،
ايرسا ( سوسن آسمانگوني )  ،بادرنجبويه ( بادرنج )  ،بادروج ( ريحان )  ،بادزهر حيوانيه ( پازهر
حيواني )  ،بادزهر معدنيه ( پازهر معدني )  ،باقال  ،برسياوشان ( پرسياوشان )  ،بستانافروز  ،بصل ( پياز )
 ،بنفسج ( بنفشه )  ،بورق ( بوره  -براكس )  ،تفّاح ( سيب )  ،تين ( انجير )  ،ثوم ( سير )  ،جنطيانا ،
جوز ( گردو )  ،حاشا ( نوعي پونه كوهي )  ،حب الرشاد ( ترتيزك )  ،حبة السوداء ( سياهدانه )  ،حب
الغار ( دانه دهمشت )  ،حسك ( خارخسك )  ،حلتيت ( انغوزه )  ،حماض ( ترشك )  ،خبازي ( خطمي
خبازي )  ،خبّه ( خاكشير )  ،خل ( سركه )  ،دارچين  ،دارفلفل  ،درونج عقربي  ،ديك ( خروس ) ،
ذهب ( طال )  ،رازيانج ( باديان )  ،راوند ( ريوند )  ،كره  ،زرنباد  ،زنجبيل  ،سداب  ،سمسم ( كنجد )
 ،سمْن ( روغن گاو يا گوسفند ) ،
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سيسنبر ( سيسنبل )  ،شبت ( شويد )  ،شوب شيني ( چوب چيني )  ،شونيز ( سياهدانه )  ،شهد عسل ،
شيح ارمني ( درمنه ارمني )  ،طرخشقوق ( كاسني برّي )  ،طرخون  ،طين ارمني ( گل ارمني )  ،طين

داغستان  ،طين مختوم  ،عسل  ،عنبر  ،غاريقون ( قارچ چمن )  ،فجل ( ترب )  ،بزر الفجل ( تخم ترب
)  ،فستق ( پسته )  ،فطراساليون ( كرفس كوهي )  ،فلفل  ،فوتنج ( پونه )  ،فوفل  ،قرنفل ( ميخك ) ،
قسط ( كوشنه )  ،قنابري ( بزند )  ،قنطوريون صغير ( لوفا )  ،قيصوم ( بومادران )  ،كافور  ،كبريت (
گوگرد )  ،كبر ( كور )  ،كراث ( گندنا  -تره )  ،كرسنه ( گاودانه )  ،كرفس  ،كرنب ( كلم )  ،كمّون
( زيره )  ،لبن ( شير )  ،لفاح ( مهرگياه )  ،لؤلؤ ( مرواريد )  ،ليمو  ،مخلصه  ،م ّر مكي  ،مرارة الثور (
زهره گاو نر )  ،مرجان  ،مرزنجوش  ،مسك ( مشك )  ،مقل  ،ملح ( نمك طعام )  ،موميا  ،نارجيل
بحري ( نارگيل دريائي )  ،نارنج  ،بزر النارنج ( تخم نارنج )  ،نانخواه ( زنيان )  ،نعنع ( نعناع )  ،وج (
اِگِر )  ،هندبا ( كاسني )  ،يبروح الصنم ( مهرگياه )  ،اينها ادويهاي است كه داراي خاصيت پازهري
است و هر كدام را كه مناسب حال بيمار باشد ميتوان بعنوان مسهل و يا غير مسهل بكار برد و بايد بر
خدا توكل كرد و از او شفا خواست .
در مقاله چهارم ترياقي براي هوا ذكر كردهايم اگر خواستي آن را تركيب كن بطور كلي معجونها و ربها و
شربتها زودتر فاسد و ترش ميشوند و اگر كسي بخواهد آنها را نگاهداري كند بايد آنها را با عسل يا شك ِر
بقوام آمده خمير كند و بايد در آن نسخه  ،حرارت و برودت را مراعات كنند بنا بر اين اگر با عسل تركيب
كنند بايد با حرارت عسل برابري داشته باشد و بدان كه اخالط بدن چهار است دو تا مرطوبند و دو تا
خشك اما در بين داروهاي تَر تا كنون سمي ديده نشده زيرا در سم بايد تندي و نفوذ و بُرندگي و خاصيت
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جداكننده باشد و اين خاصيتها در شأن رطوبت نيست و بهمين دليل است كه سم مرطوب وجود ندارد
البته سم در مرطوب بيشتر از خشك اثر ميكند  ،دو خلط ديگر باقي ميماند اما بارِد آن و اگر چه بر
خالف زندگي و بلكه بر طبيعت مرگ است و رسيدن آن بروح بدون حرارت دور از ذهن ميباشد و چون
جامد است نيروي نفوذكنندهاي ندارد و هميشه در مركز خود ميماند پس سميت در سرد خشك مادام كه
در آن حرارتي نباشد تصور نميشود بنا بر اين همه زهرها داراي حرارت و نفوذ بوده و بُرنده و محرك و از

بين برنده روح ميباشند و اين تحريك و تصرف بزرگ و با تندي بجز در حرارت قابل قبول نيست پس
زهري نيست مگر آنكه گرم است اما اگر داروئي بسبب كمك كردن يا خاصيت فرو نشاندن يا غير آن
كسي را بكشد از اين باب كه زهرند نيست زيرا زهر آن است كه بسرعت در بدن بچرخد  ،اخالط را
بحركت درآورد  ،روان را از كار بيندازد  ،بدن را بيچاره كند  ،ببُرد و بسوزد و تكه تكه كند و مانند اين
پس هواي س ّميِ وبائي بناچار داراي حرارت است  ،بنا بر اين درمان سميت هوا با ايجاد برودت و خشكي
امكان دارد و شفادهنده خداوند است نه غير او  .بايد دانست كه سرد خشك كارش كند است و خلطها
را غليظ ميكند و از سم ديرتر اثر ميپذيرد و رطوبت هم اثر را بزودي ميپذيرد و براي اين منظور خوب
نيست پس بايد بيمار را با داروهائي مانند  :بزر البنج ( گياه بنگدانه  .مترجم )  ،ريشه لفاح ( مهرگياه ) ،
ترياق الهواء  ،دوغ  ،باقال و مانند آن درمان كرد و بايد داروهائي بعنوان ضد سم بكار رود كه بنا بر
خاصيتي كه دارند اين كار از آنها ساخته باشد و پارهاي از اين داروها را در فوق نام بردهايم و عمده اين
است كه بر خدا توكل كنيم ان يمسسك اهلل بضر فال كاشف له اال هو و ان يمسسك بخير فال را ّد لفضله
يصيب برحمته
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من يشاء من عباده و هو الرؤف الرحيم ) .
( مترجم گويد  :در حدود پنجاه سال قبل در مجله خواندنيها مقالهاي ديدم كه يكي از مهندسين راه آهن
آن را نوشته بود كه شبي پاستور را در خواب ديدم از او پرسيدم كه وضع تو با خدمتي كه بعالم بشريت
كردهاي در آن دنيا چيست گفت چندان راحت نيستم زيرا من از گفتههاي امام چهارم شيعيان بوجود
ميكرب پي بردم اما اين مطلب را بكسي نگفتم نويسنده مقاله افزوده بود كه صحيفه سجاديه كهنهاي از
پدرم بارث برده بودم بآن مراجعه كردم و ديدم كه حضرت سجاد در دعائي از خدا خواسته است كه وبا را
در آب دشمنان قرار دهد  .در صحيفه سجاديه در دعاي بر مرزداران آمده است كه مشركين را نفرين
فرموده و از خدا خواسته است كه آبهاي آنها را با وبا و غذاهايشان را با بيماريها ممزوج فرمايد )

فصل
ورم معده ( ) GASTRITE
سبب اين نوع ورم پري بدن از خون است و نشانهاش درد  ،سوزش و التهاب آن است و گاه با تب همراه
ميباشد و چه بسا كه بصورت نوبه درميآيد مانند بلغميها اما لرز ندارد و درمانش آن است كه نخست فصد
باسليق كنند و پس از آن عرق تاجريزي سياه ( عنب الثعلب ) و عرق كاسني بتنهائي يا همراه با فلوس
بخورند و اين در وقتي است كه شكم خشك باشد اما اگر لينت داشته باشد بيمار بايد سكنجبين بخورد و
غذايش ماش پوستگرفته و كدو است و بايد بجاي آب  ،رب آلو و رب انار بياشامد و نيز معدهاش را بايد
با بارهنگ و عنب الثعلب  ،پوست كدو با آرد جو و بنفشه خشك تا هفت روز ضماد كنند و خوراكش
ممكن است ماش پخته با چغندر و آشاميدنيش سكنجبين
صفحه ٣٨٧
باشد و بايد از استعمال مسهل يا قيآور بپرهيزد زيرا زيانبار ميباشد و اگر ناچار باشد صبر و سكنجبين
بكار ببرد اما قي بهيچ وجه صالح نيست و بعنوان مسهل ميتوان عرق كاسني  ،مغز فلوس و كمي افسنتين
بكار برد و اگر چارهاي نبود يك دانق صبر شسته يا يك درهم هليله را ميتوان استعمال كرد و بهتر است
كه معده را با فاروقاللين ضماد كنند تا ورم فرو بنشيند داغ كردن معده ( طرف چپ شكم  -مترجم ) با
ذراريح هم مناسب است تا ماده را بطرف بيرون بكشد و نيز ضماد سيزدهم  ،طبيخ اول و قرص الورد
چهل و چهارم مفيدند و همچنين طرخشقوق خشك ( كاسني بري ) يك و نيم درهم و تخم مرو ( مرو
ماحوس ) و شنبليله از هر كدام يك درهم بايد كوفته شود و اگر آنها را با سه اوقيه شير االغ يا بز كه گرم
باشد بخورند سودمند ميباشد و نيز براي اين بيماري و همه ورمهاي چركي يك اوقيه طرخشقوق و دو
اوقيه شنبليله و چهار اوقيه تخم مرو با شير تازه مخلوط و گرم كرده و گرماگرم معده را با آن ضماد
مي كنند اگر ورم معده چركي شود و اين چرك از دهن بيرون بريزد كمتر ممكن است كسي بهبود يابد ،
عالمتش بدبوئي دهن و آب زياد و درد معده است اما اگر درد در طرف پشت احساس گردد و با خوردن

چيزهاي ترش و تند بيشتر شود و گزشي با آن باشد بيماري در فم ( دهانه ) معده است و چه بسا كه بيمار
مدهوش شود و تشنج و اختالط حواس پيدا كند و خوابهاي بد ببيند و بيمار حواس پنجگانه را بجز
بساوائي ( المسه ) از دست بدهد درمانش خوردن كمي ايارج فيقراء و آب عسل رقيق است و براي اينها
چه خوب داروئي است صبر  ،عنزروت  ،كندر  ،ريشه شيرينبيان و مر مكي از هر كدام يك جزو پس از
پاك شدن مزاج دوغ گاو و شربت به و انار به بيمار بخوران .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه ميفرمايد  :براي رفع تشنگي خواص كاهو و خشخاش و
صفحه ٣٨٨
سركه و خمير ترش و آرد در فصل نوادر ذكر شده و نيز براي سركه و پسته و زنيان خواصي براي
ناراحتيهائي كه در ناف حس ميشود در مفردات در آن فصل آمده است .
در زادالمسافرين آمده است كه در امراض گرم  ،آمله ( آملج ) معده را تقويت ميكند و اشتهاآور است و
هليله زرد و سياه نيز چنينند و معده را دباغي ميكنند و سستي آن را ميزدايند هليله كابلي مقوي و كمك
براي گوارش است  ،بستگيها را ميگشايد و پرز معده ( خمل ) را ميافزايد  .تخم اسفرزه براي احساس
گزش و تخم فرفخ ( خرفه ) براي گزشِ فم معده مفيدند  ،بستانافروز معده را پاك ميكند و حرارتش را
فرو مينشاند كه بايد دو درهم از آن را با سكنجبين  ،خرفه و سيب بپزند مقوي هم هست و اگر در خمير
بگذارند و بپزند بر اشتها ميافزايد و اسهال خوني را بهبود ميبخشد و اگر آن را آرد كنند مقوي است و از
قي جلوگيري ميكند  ،تمر هندي براي قي و اندوه سودمند است و دانه مورد مقوي معده و رودهها است ،
دانه انار از قي جلوگيري ميكند و تهوع را مينشاند  ،غوره فم معده را تقويت و صفراء را دفع ميكند ،
برگ ترشك تشنگي را كم ميكند و قي و تهوع را فرو مينشاند  ،اشتها را خوردن گل ارمني كم ميكند
خشخاش براي رطوبت معده و نزله آن  ،سركه براي دباغي كردن معده و كمك بگوارش  ،زياد كردن
اشتها و تسكين تشنگي مفيدند  ،هلوي پخته سيالن مواد زائد را قطع ميكند و تازه آن اشتهاآور است  ،انار
شيرين معده را بحال ميآورد و انار ترش التهاب آن را فرو مينشاند و تقويت ميكند شربت انار ترش

تشنگي را كم ميكند و قي و تهوع را برطرف مينمايد  ،زالزالك وحشي ( زعرور جبلي ) معده را تقويت
كرده از قي جلوگيري مي كند  ،به نيز چنين است اما آبش بهتر است و اشتهاآور و برطرفكننده تهوع
ميباشد سماق مقوي و اشتهاآور است و دباغي ميكند  ،قي و تهوع را مينشاند و از تشنگي
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ميكاهد آرد جو بتنهائي و همراه با آب انار ترش و شيرين خشككننده و مقوي است و جلوي تهوع را
ميگيرد آرد ميوه سدر نيروبخش  ،آرد دانه انار مقوي و اشتهاآور و صندل سفيد مقوي ميباشند طباشير
مقوي است و از قي جلوگيري مينمايد و التهاب و تشنگي را فرو مينشاند و خشككننده است  ،روپاس
( تاجريزي  ،عنب الثعلب ) براي ورم و تشنگي سودمند ميباشد  ،سنجد مسكن و دباغيكننده است ،
گشنيز و گالبي تقويتكننده هستند  ،معده را دباغي ميكنند و صفرا و تشنگي را فرو مينشانند  ،ماء
الشعير ( جوآب ) فرونشاننده تشنگي است اخالط سوزنده را بزودي پائين ميبرد و بيرون ميكند  ،گالب
مقوي است  ،دوغ نيروبخش است  ،زردآلو براي حرارت معده سود ميدهد  ،نارنج و كاسني نيز چنينند و
تقويتكننده و ضد تهوع و حرارتند .
اما براي مزاجهاي سرد  :برگ اترج نيروبخش  ،گرم و هضمكننده است و نفخ را ميزدايد  ،كاه مكه (
اذخر ) براي درد و ورم  ،ترشي اشترغار بسيار نيروبخش  ،گرم  ،اشتهاآور و هضمكننده است  ،افسنتين
مقوي است  ،قرنفل بستاني مقوي و هضمكننده است  ،انيسون ( باديان رومي ) براي بادهاي معده
سودمند ميباشد  ،انجدان براي سردي و رطوبت معده مفيد است  ،بادرنجبويه مقوي است  ،بسباسه
نيرودهنده است  ،جدوار همراه با گالبِ گرم براي درد معده سودمند است  ،هويج مقوي و هضمكننده
است  ،جوزبويا مقوي است و بادها را تمام و از قي جلوگيري ميكند  ،انغوزه با سكنجبين شير منعقد
شده را آب ميكند  ،خولنجان گرم و خشك ميكند و هضمكننده است  ،هل ( خيربوا ) مقوي و
هضمكننده است  ،جلو قي را ميگيرد  ،اشتهاآور است و درد معده را آرام ميكند  ،دارفلفل مقوي و

پاككننده و هضمكننده است  ،دارچيني مقوي و هضمكننده است و بادها را مينشاند و درد را آرام
ميكند
صفحه ٣٩٠
و همراه با مصطكي براي سكسكه مفيد است  ،زراوند براي ورم معده  ،باديان براي دباغي كردن آن
زرنباد براي درد معده  ،زعفران براي دباغي و تقويت  ،زنجبيل براي بادها و كم كردن رطوبت معده سود
بخشند  .آب سداب پخته با عسل براي سكسكه  ،سعد براي گرم كردن و جلوگيري كردن از قي و التيام
بخشيدن بزخم معده مفيدند  ،شكر مقوي و بيرونراننده بلغم است  ،سنبل فم معده را نيرو ميدهد و گرم
مي كند و ضمادش براي قي و بيرون كردن بادها و زياد كردن نيروي نگاهدارنده بدن و باز كردن بستگيها
سودمند ميباشد و اگر با آب سرد مخلوط شود تهوع را مينشاند  ،شاهتره مقوي است و معده را دباغي و
از تهوع و قي جلوگيري و معده را پاك ميكند  ،شويد نضجدهنده و آرامبخش دردها و بادشكن است و
براي سكسكه اي كه از امتالء باشد مفيد است  ،ترشي شلغم همراه با خردل مقوي و اشتهاآور است  ،سه
درهم (ظ) صبر با شراب العسل يا با آب آرامكننده درد است  ،آويشن غذاها را لطيف ميكند و بمعده
نيرو ميدهد  ،ترخون مقوي است  ،عنبر آرامدهنده درد و بادشكن ميباشد  ،عود مقوي خوبي است و
گندزدا است و تا يك درهم خورده ميشود  ،پسته از تهوع جلوگيري و فم معده را تقويت ميكند و
پوست خارجي آن تشنگي را فرو مينشاند و از قي جلوگيري ميكند  ،فلفل براي گوارش غذا بسيار مفيد
است  ،هل از قي و تهوع جلوگيري ميكند و با آب انار ترش و شيرين نيروبخش گوارش است  ،قرنفل از
قي جلوگيري و بهضم كمك ميكند و بادشكن است  ،قِرفه ( پوست نوعي درخت كه بوي دارچيني
ميدهد ) تقويتكننده است  ،كَوَر پاككننده و كبابه نيروبخش است  ،كرفس قيآور و بادشكن است ،
كرويا ( زيره دشتي ) براي نفخ و درد سود ميدهد  ،زيره را اگر در سركه خيسانده باشند خشككننده
است و بيماري گِلخواري را بهبود ميبخشد و اگر آن را برشته كنند و با مساوي خودش تخم كرفس
بخورند درد معده را فرو مينشاند و اگر همراه با سركه خورده شود سكسكه را تسكين ميدهد ،

صفحه ٣٩١
كندر مقوي و گرمكننده و كمك گوارش و بادشكن است و از قي جلوگيري ميكند  ،آب عسل مقوي و
اشتهاآور ميباشد  ،مصطكي مقوي و اشتهاآور و گرمكننده است و رطوبتها را ميزدايد و ورمها را
مينشاند  ،نمك هضمكننده و مسكن درد است و لزجي معده را كم ميكند  ،زنيان مقوي  ،گرمكننده ،
بادشكن و هضمكننده است از تهوع جلوگيري ميكند و حس ذائقه را برميگرداند  ،نعناع مقوي معده
است و درد را آرام ميكند اشتهاآور و گرمكننده است و از قي جلوگيري مينمايد و اگر آن را با عود و
مصطكي بجوند سكسكه را قطع ميكند و قي و اسهال توأم شديد را بهبود ميبخشد ) .
فصل
داروهاي مركبي كه بطور كلي براي امراض معده مفيدند
جوهراالشوس براي رطوبت  ،اطريفال اصل براي دباغي كردن  ،اطريفال كبير معده را تقويت ميكند و
خلطهاي سهگانه آن را مي زدايد  ،الكسير افسنتين براي بيماريهاي رطوبتي آن مفيد است  ،الكسير الدماغ
آن را تقويت ميكند  ،الكسير ذوالخاصية آن را خشك و گرم و ضمنا تقويت ميكند و بادها را بتحليل
ميبرد  ،الكسير الشاء آن را تقويت و گرم ميكند و براي بتحليل بردن بادهاي معده اگر پس از غذا يك
فنجان از آن بخورند داروئي بسيار خوب است  ،الكسير صبر براي بسياري از بيماريهاي رطوبتي آن ،
الكسير مقوي و الكسير نارنج براي امراض رطوبتي آن سودبخش ميباشند  ،ايارج فيقراء و جوارشن زوفا
يابس آن را پاك ميكنند  ،حب االيارج بيستم  ،حب الحلتيت براي بيماريهاي رطوبتي  ،حب الحنظل
براي اصالح آن  ،حب الزاج مسهل براي رطوبت معده  ،حب الصبر هفتاد و نه براي رطوبتها و بادهاي آن
 ،روغن افسنتين براي همه
صفحه ٣٩٢
امراض معده  ،روغن جوزبويا براي گرم كردن آن  ،روغن قرنفل براي همه بيماريهاي آن كه از سردي
باشد  ،روح االفسنتين و روح الزاج براي همه بيماريهاي آن  ،سفوف االطفال براي بيماريهاي رطوبتي

معده در اطفال سودمندند  .شراب الدينار براي حرارت معده  ،شربت بيست و چهارم براي همه بيماريهاي
آن  ،شكفتج الرصاص پاك كننده معده است و عرق المربع براي بيماريهاي آن كه از سردي باشد مفيد
است  ،فوطاس االشوس ساجي براي رطوبتهاي معده  ،قرص راوند و قرص الزاج و قرص السادس و قرص
العشرون اگر اسهال با تب همراه باشد و قرص كافور براي التهاب آن كه همراه با تب باشد  ،معجون جامع
رضوي براي سردي آن همراه با آب زيره و ملح الخبث براي سستي  ،تقويت و دفع رطوبت آن  ،نقوع
هشتم براي بادهاي معده و رطوبتهاي آن  ،نقوع الصبر براي بيماريهاي آن مفيد ميباشند .
باب نهم
بيماريهاي روده
فصل
دلپيچه
اين بيماري ( RINT
 ) Eناراحتي روده است بدون بيرونروي و سببش گاه رطوبتهائي است كه بعلت كمي حرارت روده دفع
نميگردد و بادها و قرقرهائي از آن پيدا ميشود كه كششي در رودهها ايجاد ميكند و بيمار در اين حالت
هواي سرد و يا فرو رفتن در آب سرد را دوست ميدارد  .درمان اين بيماري آن است كه حرارت روده را
با جوارشنات برانگيزند و آن را خشك كنند و الكسيرات داروهاي مفيدي ميباشند  .گاه ممكن است
صفرائي برودهها بچسبد و روده باريك كه باالي ناف است تاب آن را نداشته باشد و نيز ممكن
صفحه ٣٩٣
است بيمار غذاي تندي را خورده باشد  ،نشاني آن درد  ،پيچش  ،حرارت و التهابي در اندرون است و چه
بسا كه پزشكي نادان اشتباه و جوارشن يا مسهلي تجويز كند كه در اين صورت امكان دارد زخمي در
روده پيدا شود يا بيمار به علت ناتواني اعصاب برعشه گرفتار گردد  .اما درمان اين بيماري آن است كه

نخست صفرا را خاموش كنند و براي اين كار بايد بيمار سكنجبين همراه با آب گرم بخورد و سپس صفرا
را با نوشيدن محلول يك دانق سقمونيا در جالب بيرون برانند غذاي بيمار آب خيارسبزه يا آب انار
ميخوش يا خوراكهائي است كه سماق و آلو داشته باشد گاهي پيچش در اثر كيموس غليظ نارس ( هضم
نشده ) كه حرارت روده توانائي گوارش آن را ندارد و در قسمتي از روده باريك گرد ميآيد پيدا ميشود ،
عالمتش درد سنگيني است كه در نقطهاي در باالي ناف احساس ميگردد  ،درمانش واداشتن مزاج به
بيرونروي بوسيله ايارجها است  ،ضمنا بيمار بايد از انواع گوشت بپرهيزد و بشوربائي كه بزند ( قنابري )
در آن باشد و با دارچيني  ،خولنجان  ،نعناع و پونه معطر شده باشد قناعت كند گاهي در معده بادهائي پيدا
ميشود و زياد ميگردد و تا ناحيه تهيگاه پيش ميرود و سببش غذاهاي سردي است كه طبيعت توانائي
گوارش آنها را نداشته و بخارهائي كه پيدا شده راه گريز بصورت بادگلو يا دفعِ باد از راه مقعده را ندارد و
برودهها فشار ميآورد و قولنجِ بادي در شكم پيدا ميشود كه تا تهيگاه را فرا ميگيرد عالمتش كششي
سنگيني و نفخي است كه پس از خوردن غذا پيدا ميشود  ،بيمار اشتهاي خوردن را از دست ميدهد  ،گاه
مبتال بسردرد ميگردد و در اطراف نافش قرقر ميكند درمانش خوردن سفوف مقوي  ،حب انغوزه  ،حقنه
بيست و يكم  ،روغن حب عرعر و سفوف مقلياثا است و بيمار بايد از ميوهها و سبزيها و خوراكهاي
نفخدار مثل باقال ،
صفحه ٣٩٤
عدس  ،نخود و مانند آن و نيز نوشيدن آب سرد خودداري كند  .همچنين تنقيه با داروهاي بازكننده و اگر
ب
بيمار بتواند  ،گرسنگي  ،براي دو يا سه روز سودمند است اما اگر تاب آن را نداشته باشد كمي آ ِ
گوشت همراه با ادويه معطر و نيز سير و انغوزه مفيد است ليكن ترشيها و خوراكهاي قابض و غليظ و
چيزهائي كه توليد يبوست كند زيان دارد  .پيچش در پائين ناف بعلت گشادگي رودهها كمتر از پيچش
باالي ناف است .

اگر همراه با درد رودهها دست و پا سرد شود بيماري بدي است و بهر حال نبايد كاري كنند كه بادها
محبوس شوند زيرا اگر اين حالت بطول بكشد استسقاء و قولنج پيدا ميشود و چه بسا كه درد بمعده
بكشد تا از راه دهان خارج شود و در اين حال پهلوها درد ميگيرند و گاه درد بطرف سر ميرود و در
نتيجه چشمها تاريك ميگردد و گاه به بندها فشار ميآورد و ايجاد تشنج ميكند  .اگر پيچش همراه با
حرارت باشد حب نارمشك و اگر همراه با رطوبت باشد ايارج جالبا بسيار سودبخشند .
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده است  :در مقاله پنجم در باب مفردات براي پاچه دامها ،
انجير و مگس و صمغ خواصي براي دلپيچه ذكر شده است ) .
فصل
قولنج
قولنج (  ) IQUEINTESTINA COدرد شديدي است كه در روده كلفت پيدا ميشود كه يا از بلغم
شيشهاي لزج و زيادي است كه در روده كلفت ( قولون ) جمع شده و بر خشكي و سردي آن ميافزايد و
در نتيجه مدفوع در آنجا جامد ميگردد يا سودائي است كه در آنجا پيدا شده و همين عمل را ميكند يا به
علت خشكي تفاله غذاهاي گرم و خشك و يا سرد و خشك پيدا ميشود و يا به سبب
صفحه ٣٩٥
زيادي پيشاب  ،رودهها از صفراي تند خشك ميگردد يا بيمار غذاها و دواهاي خشكي خورده يا
بادهائي در روده جمع شده و يا روده آماس كرده و راهش تنگ و مدفوع انباشته شده است  ،گاه كرمهاي
روده  ،رطوبت غذا را مكيده و آن را خشك ميكنند و گاهي چند علت ممكن است با هم جمع باشند و
راه آن را ببندند اگر درد از بلغم باشد با نشانيهاي آن همراه است و در يك نقطه حس ميشود و درمانش
بيرون راندن بلغم با حب السالطين  ،حب بلغم و مانند آن است و نيز شوره محلول  ،الكسير مدِ ّر  ،ايارج
فيقراء  ،حب االشق  ،حب البورق  ،حب دهن السالطين و بخصوص حب القولنج مفيدند و تنقيه با داروي
مذكور در شماره يكصد و بيست و سه در باب پنجم  ،مفيد است  .روح البارود  ،روح الملح  ،زاج

معدني  ،گل گوگرد مركب  ،مسهل سهل  ،گل سرخ پخته  ،معجون صدم  ،معجون خيارشنبر ( فلوس )
( اگر همراه با صفرا نيز باشد ) مفيد ميباشند  .اگر بيمار بيهوش شود بايد ايارج فيقراء باو بنوشانند و او
را با مخلوط بوره  ،روغن زيتون و آب يا آب نمك ( اگر چيز ديگري آماده نباشد ) تنقيه كنند و نيز
گفتهاند كه مخلوط پنج درهم نمك اندراني با دو سوم رطل آب و روغن زيتون مفيد است  ،از اين داروها
بيم ميرود كه روده زخم شود و بهتر اين است كه دارو را بچشند تا شوري آن زياد نباشد خوردن بيست
درهم روغن بادام با شش نخود روح الكبريت مفيد است  .همچنين اگر پانزده دانه مغز بادام پوستگرفته
با يك مثقال جلب را حب كنند و بخورند سودمند ميباشد  ،ضمادِ يك مثقال هندوانه ابوجهل با سه نخود
جدوار نيز سودبخش است و اگر دردي هم باشد اين حب را به بيمار ميخورانند  :كرچك چيني ( دند
چيني )  ،بادام شيرين پوستگرفته و هليله از هر كدام يك جزء  ،انزروت نصف جزء  ،زعفران يك چهارم
جزء كه آنها را حب ميكنند و بقدر توانائي از سه تا پنج
صفحه ٣٩٦
حب ميخورند  .خوردن چهار درهم جوهر سقز ( علك البطم ) يا ده گندم روغن آن با عسل نيز مفيد
ميباشد  .اين دارو براي قولنج بادي و بلغمي هر دو خوب است  :چهار مثقال هليله سياه را در آب
ميجوشانند و با چهل و هشت مثقال شكرِ سرخ شيرين ميكنند و ميآشامند و نيز براي قولنج بستن فضله
گرگ به شكم سودمند است  .خوراندن ادرارآور و رفتن بيمار بحمام قبل از حل شدن ماده جايز نيست و
اگر آثاري از حرارت نباشد خوردن روغن كرچك مناسب است و غذاي مريض آبِ گوشتي است كه با
ادويهاي كه زياد گرم نباشد معطر گرديده باشد و اگر قولنج بادي باشد خوردن حب نارمشك ،
حبالسالطين  ،شند با آب باديان رومي ( انيسون ) يا زيره و يا زيره روم ِي ( كرويا ) برشته و استعمال
حقنه يكصد و بيست و دوم كه در باب پنجم از آن ياد شده  ،روغن بسباسه  ،ضماد شمامه مقويه و
خوردن آن  ،لبن الكبريت و معجون الراحه بسيار مفيد است بخصوص اگر بيمار گرفتار تخمه باشد  ،اگر
قولنج از سودا باشد درمانش همان است كه گذشت  .اگر قولنج از خشكي تفالههاي غذائي باشد عالمتش
ثابت ماندن درد و احساس سنگيني در يك موضع  ،تشنگي و سختي جاي درد است كه با انگشت بر آنجا

فشار بياورند حس ميشود و درمانش تنقيه با بوره و روغن زيتون و آب است و بايد مزاج را با حب مفتح
و يك درهم صابون لينت بدهند  .غذاي بيمار اگر الزم باشد آبِ گوشت است ( مراد از آب گوشت در
اينجا و هر جاي ديگر كه در اين كتاب آمده عرق يا جوشانده گوشت يا شيرابه گوشتي است كه در
ظرفي سربسته ريخته و درون آب جوشانده باشند  .مترجم ) و نيز بايد حقنههائي كه در شماره صد و
بيست و صد و بيست و چهارم در باب پنجم آمده بكار رود .
اما قولنج ورمي  ،عالمتش داغي  ،التهاب  ،بيتابي و گزشي است كه بيمار
صفحه ٣٩٧
همراه با تب حس ميكند و جايز نيست كه با مسهل شروع كنند زيرا به قولنج ورمي روده ميانجامد
ليكن بايد فصد كنند و آهسته آهسته خون بگيرند و اگر پيشاب بند بيايد صافن و بعد باسليق را فصد
ميكنند و اگر به تنقيه احتياج باشد پنج اوقيه آب چغندر را ميگيرند و يك اوقيه روغن كنجد  ،يك اوقيه
شكر و دو درهم بوره در آن ميريزند و بيمار را با آن تنقيه مينمايند و اين ضماد را بر محل ورم مينهند :
گل سرخ پنج جزء  ،صندل و فوفل از هر كدام دو جزء  ،آرد جو بيست جزء همه را خمير ميكنند و بكار
ميبرند و نيز ضماد فاروقاللين مفيد است .
اگر سبب قولنج كرم روده باشد درمانش را در فصل ويژهاي خواهيم گفت اما عالمتش تهوع زياد  ،شدت
درد در وقت بيرونروي و بيرون آمدن كرم پيش از آغاز درد است  ،درمانش روغن سقز و عرق آن است .
نوع ديگري قولنج از ناتواني قدرت دفعكننده روده كلفت ( قولون ) پيدا ميشود و بطوري كه آزمايش
شده  ،سٰير قدرت دفعكننده را زياد ميكند  .گاه قولون در اثر استعمال مواد مخدر بيحس ميگردد و
قولنج پيدا ميشود همان طور كه در نزد اشخاص ترياكي ديده ميشود و سير براي چنين كساني بسيار
مفيد ميباشد  .ولي گاهي از باب ناچاري بايد درد را تسكين بدهند اگر چه استعمال مسكن خود از
جهت تخديري كه ميكند بر قولنج بيفزايد  ،اما ممكن است خطر مرگ بيمار در كار باشد و بهترين
چيزي كه ميتوان بكار برد  ،حب الشفاء و حب افيون هندي است  .حب راوند در تسكين قولنج بلغمي

بسيار خوب است اما حب القولنج بهتر از آن است  ،روغن جوزبويا  ،روغن حب عرعر  ،روغن گوگرد
خالص  ،روغن بلسان و شكر سرب ( استات سرب ) نيز بسيار سودمندند و نيز فلونيا درد را فرو مينشاند
.
پس از تسكين يافتن بيماري بايد هر چه زودتر به باز كردن روده بپردازند
صفحه ٣٩٨
و بهر حال مسهلْ هر دردي را كه در شكم باشد تمام ميكند مگر زخمها و قرحهها  .بدترين انواع قولنج
آنست كه ايالوس (  ) Iناميده ميشود و گويا معني اين كلمه اين است ( خدايا رحم كن ) و سببش آماس
رودهها يا گرد آمدن تفالههاي غذائي سختشده و يا رطوبتهاي غليظ در روده باريك ميباشد كه راه آن
را بسته است يا ممكنست روده تاب خورده باشد كه اين بيماري (  ) INVAGINATION VU VOكشنده
است و كسي از آن نميرهد بخصوص اگر بيمار تفاله غذا را قي كند يا بادگلويش بوي گنديدگي بدهد و
يا تمام بدنش بدبو شود و گفتگو از آن سودي ندارد .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در زادالمسافرين براي قولنج بلغمي اين مسهل ذكر شده كه براي
حرارتيها نيز مفيد است  :فلوس بيست درهم  ،گلقند پانزده درهم آنها را در باديان پخته حل و صاف
ميكنند و پيش از آن حبي مركب از يك مثقال تربد و يك درهم ايارج فيقراء ميخورند و نيز در همين
كتاب آمده است كه ضماد انغوزه براي قولنج  ،نفخ شكم و درد معده و مثانه مفيد است و انغوزه را در
موم ذوبشده حل ميكنند و مقداري جندبيدستر نيز در آن ميريزند و نيز گفته است كه اگر پارهاي از
روغنهاي مناسب را در آن بريزند تا براي ضماد آمادهتر باشد بهتر است و نيز براي درمان قولنج  ،بادها ،
نفخ شكم و معده و پيچش  ،جويدن زيره و فرو دادن آب دهن و همچنين خوردن گاودانه و شنبليله كه
كوفته و پخته شود و نيز انيسون پخته و كرفسي كه در سركه پخته باشند و نيز ضماد با آنها سودمند است .
در اين كتاب شيافي ذكر شده كه براي درمان قولنج مفيد است بوره ارمني را كوفته و ميبيزند و آن را

همراه با شكر بقوام آمده يا شيره انگور ميآشامند و نيز شياف كردن كمي نمك يا نمك تبرزد يا فضله
موش همراه با عسل يا پيه هندوانه ابوجهل و عنزروت سودمند است  .براي قولنج بادي اين
صفحه ٣٩٩
شياف مفيد است  :سداب چهار جزء  ،زيره دو جزء  ،بوره يك جزء كه در عسل خمير شده باشد .
شياف ديگر اين است  :از سكبينه  ،بوره  ،مقل  ،پيه هندوانه ابوجهل و خطمي همراه با عسل شيافي
ميسازند كه طولش باندازه پهناي شش انگشت باشد و استعمال ميكنند و نيز در همين كتاب آمده است
كه اگر پس از خوردن غذا قولنج پيدا شود بايد قي كنند تا معده پاك شود و اگر دردي باقي بماند شيافها و
حقنه ها را بكار ببرند و پس از پاكسازيِ پائين روده بايد مسهل بخورند و اين درمان خوبي است  .و نيز
گفته است كه اگر خلطهاي تندي در روده باشد بايد از داروهاي گرم پرهيز كنند و با داروهاي نرمكننده
و ليز و آبدار مثل لعابها  ،فلوس و روغنهاي سرد تنقيه كنند  ،و همچنين گفته است كه قرص بنفشه قولنج
را درمان ميكند و راه ساختن آن اين است  :بنفشه ده جزء  ،ريشه شيرينبيان پوستگرفته  ،تربد سفيد نرم
از هر كدام پنج جزء آنها را قرص ميكنند و مقدار خوراك آن چهار درهم است كه بايد با آب گرم نوشيده
شود  .داروي ديگر كه براي معده سرد و ترشي آن و شكستن بادها و باز كردن بستگيهاي كبدي مفيد
ميباشد اين است  :زيره كرماني صد درهم و بيست درهم برگ سداب  ،بيست درهم نطرون ( بوره ارمني
)  ،سي درهم افتيمون ( كشوث ) كه آنها را كوفته و با مقداري كه الزم است عسل خمير ميكنند و
ميخورند و نيز راه ساختن آب عسل كه داروي كساني است كه عادةً بقولنج گرفتار ميشوند اين است :
يك رطل عسل را در شش رطل آب ميجوشانند تا نزديك بسفتي شود سپس كيسهاي كه در آن قدري
فلفل باشد در آن مياندازند تا مقداري بجوشد و آنگاه آن را برميدارند و استعمال ميكنند و نيز راه ساختن
روغني كه بادشكن ميباشد اين است  :دو درهم جندبيدستر و يك درهم فرفيون را در ده درهم روغن
سداب حل و شكم
صفحه ٤٠٠

را با آن ضماد ميكنند  .داروي ديگري كه براي نفخ و قولنج مفيد ميباشد اين است  :مقداري زنيان با
كمي فلفل و نعناع ميكوبند و ميبيزند و يك قاشق از آن را با آب نيمگرم ميخورند .
در مقاله پنجم در باب مفردات خواص پياز دشتي ( اسقيل )  ،قازياغي ( اطريالل )  ،جدوار و جلب (
جالبا )  ،حنا  ،مگس  ،ريوند  ،شند  ،صابون  ،قارچ چمن ( غاريقون )  ،عصاره ريوند ( غوتاغنبا ) و
شاهزيره ( كرويا ) براي اين بيماريها آمده است مراجعه كن
و نيز ميفرمايد  :در قانون آمده است كه اگر قولنج در اثر ماندن مدفوع و بلغم باشد در نيم رطل آب اشنان
يك اوقيه روغن كنجد و پنج درهم بوره ميريزند و تنقيه ميكنند ) .
فصل
كرم روده
بدان كه كرمهاي دراز (  ) ASCARISدر روده باريك و در باالي ناف پديد ميآيند و آنها را كرمهاي
ماري شكل هم ميگويند اما آنها كه شبيه به تخم كدو ( ) هستند در روده كور ( ENDICE

 ) Aو روده كلفت ( قولون ) بوجود ميآيند و كرمهاي ريز در روده مستقيم پيدا ميشوند .
سبب پيدايش كرمها  ،خلطي بلغمي ميباشد كه از بدي گوارش يا غذاهاي سردي كه زود ميگندند پيدا
ميشود و عالمتش اين است كه اين كرمها گاه خودبخود خارج ميشوند و در هنگام خالي بودن رودهها ،
بيمار تهوع دارد و نيز آب دهنش زياد و رنگش زرد است  ،شكمش درد ميكند  ،در هنگام خواب
دندانهايش را بر هم ميسايد  ،روزها لبهايش خشك است  ،پيچش و گزشي حس ميكند  ،مدفوعش
خشك است و چه بسا كه سردرد و گرسنگي شديدي كه آرامناپذير است حس ميكند و گاه اگر چيزي
نخورد بيهوش و گرفتار خفقان ميگردد  .خوردن غذاهاي غليظ و خوردن گِل و دانههاي خام و آشهاي
پرچربي بخصوص اگر پس از آن آب زياد خورده شود  ،تخمههاي پشت هم ،

صفحه ٤٠١
نوشيدن شير تازه و خوردن گوشت خام و كباب به زايش كرمها كمك ميكند  .براي درمان قطعي آن
جيوه تكليسشده را باندازه مساوي با گوگردي كه ده بار شسته شده باشد مخلوط كرده و تا آن اندازه
ميسايند كه گوگرد مانند مركبْ سياه و ناپديد شود آنگاه به خردساالن دو گندم و ببزرگساالن دو نخود
از آن را ميخورانند و نيز خوردن يك دانق سفوف جنتيانا براي بزرگساالن و نيم دانق براي خردساالن
تجويز مي شود  .اگر هندوانه ابوجهل و سياهدانه را با سركه و بوره ارمني ( از هر كدام يك جزو ) بسايند
و بر شكم ضماد كنند مفيد است و كرمهاي بزرگ و كوچك را خارج مينمايد  .خوردن پانزده مثقال
روغن كرچك با آب نيمهگرم و اگر مانعي از خوردن داروها باشد و اين ضماد سودمند نباشد هر روز چند
مرتبه بايد شكم را با مرهم الديدان ضماد نمايند .
از چيزهائي كه كرمها را دفع مينمايد سياهدانه  ،زعفران  ،روغن نفت  ،نارگيل و نعناع است كه با هم و
يا بتنهائي بايد خورده شوند و نيز خوردن ده گندم روغن سقز  ،بنه با عسل مفيد است و نيز اگر كودكان
سه گندم و بزرگساالن سه نخود قلع تكليسشده را همراه با گلشكر  ،ايارج اشق  ،ايارج محموده  ،حافظ
الصحة و حب الحلتيت بخورند كرمها را خارج ميكند دواء اول كرمها را ميكشد و دواء دوم و سوم آنها
را خارج ميكنند ( به داروهاي مركب حرف دال مراجعه شود  .مترجم ) دهن البلسان  ،دانه درخت عرعر
 ،روغن سقز كشنده كرمند  ،دهن الكبريت آنها را مياندازد و روح الملح آنها را ميكشد زاج معدني
انواع كرم را دفع ميكند  ،سفوف الجالبا  ،سفوف المردارسنج و صابون آنها را بيرون ميراند  ،مرهم
الديدان اگر بر شكم كودك ضماد گردد و مفرح االعظم كرمها را مياندازند و نيم درهم مردارسنگ سفيد
با جالب همين خاصيت را
صفحه ٤٠٢

دارد هر گاه كه داروي كشنده كرم بكار رود بايد مسهل بكار برند تا همه كرمها خارج شوند و در روده
نمانند زيرا در غير اين صورت ميگندند  .پنج گندم زاج الجالء يا جوهر الصوري نيز براي كرم در بچهها
مفيد است  .انشاء اهلل آنچه در اين باره گفتيم كافي است .
( مؤلف (اع) در حواشي ميافزايد  :بگفته يكي از آزمايشكنندگان گردو كرمهاي بلند و كرم كدو را
ميكشد و نخودي كه شب در سركه خيسانده و بامْداد خورده شود تا ظهر آن روز كشنده كرمها است ،
دو درهم زنجبيل  ،دو درهم زيره و يا يك مثقال زنيان كشنده كرمست  ،نارگيلِ كهنه و افشره نعناع
همراه با سركه و نيز خوردن پوست نارنج در مدت زياد كرم كدو را ميكشد  ،اطريفال براي دفع
كرمهاي قوي و نيز آب اترج ( ده درهم ) همراه با شيره براي بيرون راندن كرم مفيد است و بايد بيمار از
خوردن مواد توليدكننده بلغم خودداري كند  ،اين ضماد كرمها را بيرون ميراند  :درمنه تركي را در آب
هندوانه ابوجهل ميپزند و بر ناف ضماد مينمايند و سركه عنصلي نيز مفيد است و نيز ضماد برگ هلو بر
ناف كرم را بيرون مي راند  .اين گرد نيز سودبخش است  :تربد دوازده مثقال  ،درمنه تركي بيست و دو
مثقال  ،قنبيل شش مثقال  ،باقالي مصري ( ترمس ) شش مثقال  ،پونه شش مثقال همه را ميكوبند و پس
از بيختن مخلوط كرده سه مثقال از آن را با يك فنجان شير گاو و پنج مثقال شكر ميخورند اما بيمار
كمتر از سه ساله نبايد باشد .
در زادالمسافرين آمده است كه خوردن سه درهم ابهل ( سرو كوهي ) و سه درهم برنگ كابلي با شير تازه
 ،كرمها را مي كشد و سه درهم ترمس همراه با عسل يا سركه و ضماد آن بر نافِ اطفال كرمها و حتي
كيسه آنها را بيرون ميراند  .خوردن گردو در مدت زياد سودمند است  ،پنج درهم انغوزه با آب گرم و نيز
خوردن نيم درهم زنجبيل و نخودي كه در
صفحه ٤٠٣
سركه خيسانده باشند پيش از صبحانه  ،تا ظهر كرم كدو را بيرون ميراند  ،سقمونيا تا دو مثقال همراه با
شير و يك جزء سعد همراه با ده جزء تربد با شير تازه و نيز سه چهارم درهم سكبينج با سياهدانهاي كه در

آب حنظل بپزند و با آب درمنه تركي خمير كرده آن را بر ناف ضماد كنند و ضماد يك مثقال صابون رقي
( نوعي صابون كه از روغن زيتون و پيه تهيه ميشده ) بآزمايش رسيده  ،آب آويشن پخته و يك درهم
قسط با آب  ،قنبيل تا دو درهم  ،گشنيز خشك سه روز هر روزي دو درهم همراه با شيره انگور و نيز دو
درهم زيره و يك مثقال زنيان  ،افشره نعناع با سركه براي كرمهاي دراز مفيد است  ،پوست نارنج با
روغن زيتون در مدت زياد و ضماد برگ هلو بر ناف و خوردن آب آن و نيز تخم كرفس همراه با
سكنجبين يا روغن زيتون و آب ريشه انار پخته نيز سودمندند  .و اگر بيمار مبتال باسهال باشد دارويش
افشره بارهنگ تازه است و خوردن بارهنگ خشك و افشره سماق و نيز افسنتين تا چهار درهم و همچنين
درمنه تركي مفيد ميباشند  .توضيحا بايد اضافه كنيم كه خوردن آن مقدار سقمونيا و انغوزه البته اشتباه
است .
در مقاله پنجم در باب مفردات خواص آلو  ،بومادران  ،توت  ،گردو  ،عصاره سرگين االغ  ،نخود ،
هندوانه ابوجهل  ،هلو  ،انار  ،زراوند  ،سرخس  ،غافث ( طيون )  ،كَوَر  ،شير  ،مردارسنگ و نارنج براي
كرمها آمده است بآن رجوع كن ) .
( مترجم گويد  :بآزمايش رسيده كه خوردن شير نارگيل ( مايع موجود در داخل نارگيل تازه ) براي دفع
انواع كرمها مفيد است ) .
فصل
پيچ اسهالي
منظور از پيچ اسهالي ( ) حركت روده راست ( آخرين قسمت روده ) است كه سبب بيرونروي پشت سر
هم اضطراري همراه با پيچش و
صفحه ٤٠٤

بيرون رفتن پارهاي خلطها است اما چندان مدفوعي دفع نميشود و مقدار آن در هر بار بسيار كم و همراه
با رطوبت مخاطي است  ،گاهي كمي خون خالص هم با آن همراه است سببش رطوبتِ تند گزنده و لزجي
است كه به رودهها چيره شده و در آن جريان مييابد تا به روده راست ميرسد  ،گاه علتش صفراء ميباشد
كه عالمت آن گزش  ،تندي  ،حرارت و زردي مدفوع است يا ممكن است علت بلغمي و نمكي باشد كه
عالمتش هضم نشده بودن مواد دفع شده و رنگ آن است كه آميزهاي از سفيدي و زردي است يا سوداء
است كه نشاني آن اين است كه مدفوع گاه رقيق و گاهي غليظ و رنگش تيره يا خوني همراه با سنگيني
بدن و كشش زياد و قرمزي مدفوع است  .بهر حال علت هر چه ميخواهد باشد  ،اول رطوبتهاي مخاطي
رويه روده راست ( آخرين قسمت روده ) خارج ميشود پس از آن مدفوعِ تراشهمانند و سپس خون خالص
كه از رگهاي روده ترشح شده است خارج ميگردد  ،تفاوت اين نوع اسهال با نوع خوني اينست كه در
اين نوع اول خون بيرون ميآيد و ميان اين خون با خوني كه از جدار روده راست ميآيد اين تفاوت وجود
دارد كه اين قسم پس از مدفوع ميآيد  .گاه علت بيماري ورمِ گرمي است كه از سنگيني مزاج پيدا شده و
اين نوع از زنش ( ضربان ) و احساس سنگيني و پيچ و خارج نشدن تفاله شناخته ميشود  .زماني ممكن
است تفاله ها خشك شده و در روده باريك بمانند و خارج شدن آنها دشوار شود و اين نوع را از احساس
سنگيني  ،درد و پيچش باالي ناف ميتوان شناخت  .وقتي اين بيماري از سرماخوردگ ِي نشيمنگاه و شكم
در اثر شستشوي با آب سرد و يا خوابيدن بر زمين نمناك و نشستن بر سنگِ يخكرده پيدا ميشود زيرا روده
راست سرد ميگردد و ناتوان ميشود و بهمين علت بلغمي در آن بوجود ميآيد و سبب بيماري ميگردد .
اگر علت بلغم باشد
صفحه ٤٠٥
درمانش پس از پاكسازي خوردن تخم بارهنگ و ريشه خطمي با روغن بادام است و غذاي بيمار شورباها
با روغن بادام و برنج و زرده تخممرغ نيمبند است  .اگر از نبودن سنگيني مطمئن باشي سفوف الطين به
بيمار بخوران  ( .مؤلف (اع) در حاشيه افزوده است  :اين سفوف و خاكهاي مانند آن را كه در هنگام
گوارش حل نميشود براي اطفال نميتوان تجويز كرد زيرا مجاري ماساريقا در كبدهاي آنها تنگ ميباشد

و ممكنست در آنها بربستگي ايجاد كند و كارشان باستسقاء بكشد و نيز در بزرگساالن در هنگام
سنگيني نبايد بكار رود زيرا خشككننده است و ممكنست قولنج از آن پديد آيد ) .
اما اگر سنگيني داشت به مسهل نيازمند است و پانزده تا بيست مثقال روغن كرچك و نيز بهمين اندازه
شربت گل سرخ باو بده  .براي اين بيماري اگر از رطوبت باشد تا چهار گندم جوهر توتيا همراه با آب
جوجه و شياف پنجاه و يكم مفيد است و اگر سببش رطوبت صفرائي باشد عالمتش بيرونروي صفرائي
همراه ب ا پيچ و سوزش مقعد  ،تشنگي و تلخي دهن است  .درمانش خوردن دو مثقال تخم اسفرزه و يك
مثقال تخم بارهنگ است كه همراه با لعاب ريشه خطمي كه در عرق بيد خيسانده باشند بايد خورده شود
و اگر صفراي بيشتري باشد بيمار بايد شيرخشتي كه در ماء الشعير خيسانده باشند بخورد و غذايش
شوربائي است كه با شيرابه جو پخته باشند و پس از پاكسازي بايد سفوف الطين همراه با شيره تخم خرفه
و گشنيز خشك بخورد در هنگام شدت بيماري سفوف الطين آغشته بروغن بادام كه لعاب بهدانه و عرق
بيد در آن ريخته باشند سودمند است و نيز در انواع اين بيماري تخم خطمي  ،بنفشه  ،تخم خطمي خبازي
( پنيرك ) پوست گرفته از هر كدام پنج مثقال و نشاسته برشته  ،صمغ عربي  ،گِل ارمني  ،از هر كدام دو
مثقال همه را ميكوبند و ميآميزند و روزي تا دو مثقال از آن را ميخورند و اگر تصور شود كه تفاله در
روده جمع شده با چند دانه هسته تمر هندي يا هسته فلوس يا دانههاي سماق و يا دانه انار به بيمار بخورانند
اگر دفع شد راه روده بسته نيست و اال معلوم ميشود كه راه روده بسته است ( در ساير موارد هم
بربستگي روده را از همين راه ميتوان دريافت )  ،درمان اين ناراحتي اين است كه تاجريزي سياه (
عنبالثعلب )
صفحه ٤٠٦
و ريشه خطمي را بجوشانند و تخم بارهنگ و روغن بادام به آن بيفزايند و به بيمار بدهند و اگر ناراحتي
شديدتر از اين باشد درمانش همان است كه در سنگيني گفته شد و بايد بيماري اصلي ( دلپيچه ) نيز در
نظر گرفته شود و چه خوب است كه اگر از رطوبت باشد حب المفتح بخورند  ،اگر آثار حرارت وجود

داشته باشد بايد حب نارمشك به بيمار داده شود و اگر از سرماخوردگي روده راست باشد درمانش
نشستن بر آجر گرم و گرم كردن نشيمنگاه با خاكستر گرم ( كه در كيسهاي ريخته شده باشد ) و مانند
آن است اگر در اين بيماري خوني دفع شود البته از زخم رودهها است كه چنانچه نخست خون خارج شود
از روده راست  ،اگر قطره قطره و در آخر بيايد از روده باريك است و اگر مخلوط با مدفوع باشد از بين
اين دو قسمت است  .براي جلوگيري از خونروي تنقيه با زرده تخممرغ كه در آب زده شده باشد و
همچنين با آب برنج پختهِ بدون نمك مفيد است و نيز براي درمان پيچ اسهالي و خونروي يك جزء
خونسياوشان و پنج جزء بهدانه را در پنجاه جزء گالب ميجوشانند تا مانند عس ْل غليظ شود آنگاه خون
سياوشان را نرم سائيده و پس از بيختن در آن ميريزند و به بچهها يك درهم صبحها و يك درهم شبها
ميخورانن د  ،براي بزرگساالن مقدار خوراك اين دارو پنج درهم صبح و پنج درهم شب است  .اگر خون
مخلوط با مدفوع باشد در هنگام نياز شديد حب گزمازه مفيد است و اگر در رودهها قرحهاي باشد ملح
الخبث مفيد ميباشد  .اگر اين بيماري از چيرگي رطوبات باشد چند روز بعنوان غذا باقالي پخته بمريض
مي دهند  .براي زحير ( پيچ خوني ) از هر نوع كه باشد بخصوص در نوع صفرائي مرواريد محلول در آب
ص آن را
اترج مفيد است كه اگر از رطوبت باشد يك درهم از آن را با عسل و در ساير انواع خال ِ
ميخورند تا همه ناراحتيهاي
صفحه ٤٠٧
روده را برطرف كند و نيز سفوف مقلياثا و حمول مردارسنگ ( حمول داروئي است كه از راه مقعد يا
فرج استعمال ميشود اما پس از تسكين درد بايد آن را با رشتهاي كه بآن بسته شده بيرون بكشند  .مترجم
) و داروي نهم  ،شربت ريوند  ،تخم ريحان با صمغ عربي  ،جوهر توتيا چهار تا دوازده گندم همراه با آب
جوجه سودمند است و نيز برداشتن شيافي از ترياك  ،مر و زعفران مفيد ميباشد و همچنين قسمتي از يك
رشته را به ترياك ميآاليند و آن را داخل مقعد ميكنند و پس از آرامش درد بيرون ميكشند و نيز تنقيه
كردن يك نخود ترياك همراه با آب برنج پخته  ،پيچ  ،درد  ،خون و بيرونروي را آرام ميكند .

( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در كتاب دكتر پوالك فرنگي آمده است كه اسهال خوني كه بزبان
التيني ديسانتري گفته ميشود بيماري همهگيري است كه بيرونروي پشت سر هم همراه با خون و بلغم و
پيچش و درد در ناحيه نشيمنگاه و قولنج و تب سنگين يا سبك است و بيشتر پس از تب نوبه ( ماالريا )
پيدا ميشود و گاه بصورت وباي معروف درميآيد و جاي بيماري در پائين رودهها است كه پوسته داخلي
آن پر از خون ميگردد و بعد ميتركد و تكه تكه خارج ميشود و سبب آن ميشود كه روده باريك از كار
خود بازبماند و تفالههاي غذائي و صفرا در آن زنداني ميشوند و بيرون رفتن صفرا عالمت خوبي است و
بيشتر تا چهارده روز طول ميكشد و سبب ناراحتي  ،خستگي  ،در ِد گردن و نشيمنگاه  ،سردرد ،
سرگيجه  ،بياشتهائي  ،لرز  ،تهوع  ،قي  ،قولنج اطراف ناف  ،قرقر شكم  ،پيچش  ،تب  ،تشنگي  ،تندي
نبض و ضعف آن  ،كمي ادرار  ،بيتابي  ،بيخوابي محرقه كشنده و دفع صفراي زرد و سبز  ،ورم پاها ،
استسقاء و الغريست و گاه بورم زير گوش بنام ويردوتس ميانجامد و ميگويد كه غذاي بيمار آب جوجه
 ،شورباي اسفناج و
صفحه ٤٠٨
گشنيز  ،لعاب تخم اسفرزه و صمغ عربي يا بهدانه است و بهتر اينست كه نان سوخته را در آب بيندازند و
بمريض بدهند و اگر ضعفي نباشد و تب سبك باشد بيمار ميتواند بحمام برود و گذاشتن پارچههاي گرم
و نشستن بر آجر گرم براي بيمار سودمند است داروي بيماري خوردن يك تا دو نخود كالومل در شب و
شش تا هشت مثقال روغن كرچك در بامداد است و همين كه پيچش كم شد تا سه چهار روز هر روز سه
تا چهار مثقال روغن كرچك بايد بخورند و اگر پيچ باقي باشد بايد دوباره همان طور كه گفته شد
كالومل بخورند و اگر شدت داشته باشد يك گندم ترياك  ،يك نخود كالومل بايد به بيمار بخورانند و
براي بچهها يك گندم كالومل و تا دو مثقال روغن كرچك بس است و اگر از الغر شدن ( باحتمال كلي
منظور از الغر شدن تمام شدن آب بدن بيمار است كه در اسهالهاي شديد پيدا ميشود  .مترجم ) نترسند
سه تا چهار مثقال پوست گنهگنه بايد بخورند و گفته است شراب و آب از هر كدام بيست و چهار مثقال
آميخته كرده و ميجوشانند تا نصف شود و سپس آن را صاف ميكنند و دو قاشق شربت پوست نارنج بآن

ميافزايند و در بيست و چهار ساعت در چهار مرتبه از آن مينوشند و اگر پس از بهبودي اسهال مزمن و يا
سستي رودهها پيدا شد  ،بيست نخود جوهر آهن و شش گندم اذاراقي سائيده و مخلوط با يك لعاب نموده
و شصت عدد حب ميسازند و در هر روز صبح و شب سه عدد ميخورند  .گاه خوردن يك گندم ترياك
صبح و شب مفيد است  ،و اين تمام درماني است كه گفته است و اين است دانائي آنها .
اگر اين بيماري طول بكشد و شديد باشد دو مثقال عنب الثعلب ( تاجريزي سياه ) و ده عدد سپستان و دو
مثقال ريشه خطمي و ده مثقال فلوس ( بكتر )  ،دو مثقال روغن بادام را بنا بمعمول ميپزند و يك روز در
ميان ميخورند و اگر صفرا
صفحه ٤٠٩
چيره شده باشد دو مثقال گل نيلوفر بآن ميافزايند .
در مقاله پنجم در مفردات متفرقه خواص آجر  ،اترج  ،ترياك  ،پاچه  ،طال  ،مرِّ مكي  ،مصطكي براي
ش گوسفند  ،سماق
زحير و خواص برنج و نارنج  ،ترياك  ،آمله  ،بز نر كوهي  ،گل انار فارسي  ،انار  ،شُ ِ
 ،موم و آب برنج براي زخم و قرحه رودهها ذكر شده مراجعه كن .
براي زحير ( پيچ خوني ) سِلدومارت جدا سودمند است و در داروهاي مركب باب آخر آمده است ) .
فصل
ليزي رودهها
موادي كه ببدن وارد ميشوند سه دستهاند يا در بدن اثر ميگذارند ( اينها سم هستند ) يا اينكه با بدن اثر
طرفيني دارند ( آنها دارو ميباشند ) و يا بدن  ،در آنها اثر ميكند ( اينها غذايند ) و ميان اينها برزخهائي
هم وجود دارد  .بنا بر اين اگر غذائي وارد بدني شد كه از هر حيث سالم بود  ،بدن در آن اثر نموده و
اجزاء اصلي آن را اوال در معده جدا ميكند  ،سپس در كبد و اندامها هر يك از اجزاء مفيد آن غذا براه

خود ميروند و تفالهها هر كدام از راه طبيعي خود خارج ميگردند  .پس اگر در آثار بهمخوردگي ببينيم
ميدانيم كه در مؤثر بهمخوردگي بوده چه كلي باشد و چه جزئي  .اينك ميگوئيم اگر غذائي همان
صفحه ٤١٠
طور كه خورده شده بيرون برود كار معده به تباهي كشيده و ليز شده ولي اگر مانند آب كشك باشد
ميگوئيم معده كار خود را كرده اما غذا در بين راههاي معده و كبد فاسد شده  ،چه معلوم ميشود كه
كبد آنچه را كه الزم داشته جذب نكرده است  ،اما اگر مدفوع همراه با خلطهاي مختلف و نيمهگوارده
دفع شود نشان آن است كه نخست غذا از معده رد شده و براههاي خود رفته است و اجزايش از يكديگر
جدا شده اما باز جذب نشده و بمعده برگشته  ،بنا بر اين تباهي از كبد است  ،همچنين اگر همراه با
مدفوع خون يا صفرا بيرون بيايد ميگوئيم كه علت در كيسه صفرا است  ،اگر سودائي ببينيم ميانديشيم
كه علت از طحال است و اگر بلغم همراه آن باشد بنظر ميرسد كه علت از همه اندامها بخصوص از ريه
است  ،اگر آبِ مدفوع زياد باشد ميفهميم كه خرابي از كليهها است و بهمين دليل پيشاب و مدفوع در
اندازه خود از حد طبيعي بيرون رفته و بر خالف يكديگرند  .اگر مدفوع خارج از وضع طبيعي دفع شد
عيب در رودهها و رگهاي مربوط بآن است و اين بيماري ليزي رودهها ميباشد بنا بر اين درست بينديش
و جاهاي فساد را شناسائي كن  .گاه فساد از گِردآمدن چيزهائي كه نبايد با هم باشند و يا از جهت كميت
و نوشيدن نابهنگام مواد آبكي و مانند آنست  ،اين بيماري در حقيقت مادر بيماريها است  ،اگر بخاري
زياد باشد بسوي سر انسان ميرود و سبب سردرد و ماليخوليا ميشود اگر مقدار مواد كم و نفسانيت آنها
زياد باشد داخل در اندرون بدن ميشود و استسقاء طبلي را پديد ميآورد و يا باندامها ميرود و استسقاء
گوشتي و قرحهها  ،برص  ،خوره و مانند آن پيدا ميشود  ،اگر مواد ملحي آن زياد باشد به اندامهاي پائيني
ميرود و بيماريهائي مانند نقرس  ،عرقالنسا ( سياتيك )  ،واريس  ،داء الفيل ( بزرگ شدن بسيار زياد پا )
و مانند آن را ايجاد ميكند .
صفحه ٤١١

در هر يك از اين حاالت عالمتهائي وجود دارد از قبيل ضعف معده  ،كمي اشتها  ،احساس نكردن
گرسنگي  ،خفقان  ،الغري ( اگر از گرمي باشد )  ،بادگلو  ،سكسكه  ،قرقر ( اگر از سردي باشد ) و
ديرهضمي ( اگر از خشكي باشد )  ،زيادتي آب دهن و لينت مزاج ( اگر رطوبتي باشد )  .اما اين بيماري
از قرحههاي معده يا روده است كه در اين هنگام طبيعت غذا را نگه نميدارد و آن را از خود ميراند ،
نشانيش بدبوئي دهن  ،پيدا شدن جوشهائي در مري و دهن و احساس گرمي  ،سوزش و تشنگي و اگر از
رودهها باشد احساس سوزش و ناراحتي و پيچش در رودهها است  .چه بسا كه پوستههاي جوشها و
زردآب در مدفوع ديده ميشود  .اگر از اخالط باشد درمانش تنقيه و فصد در نوع صفرائي و خوني است
تا در اندازه و چگونگي خلطها بهبودي پديد شود سپس بايد سكنجبين بنوشند  ،انار بمكند و ماء الشعير
همراه با تمر هندي  ،جوارشنهاي مناسب مانند جوارشن انطاكي بخورند  ،شربت سيب نيز مفيد است .
اگر قرحهاي در كار باشد بايد از ترشي بپرهيزند و داروهاي صمغي و لعابدار و روغني را بكار ببرند مثال
تخم اسفرزه و مغز بادام و غذاها بايد قابض و چسبدار باشد مانند خرفه  ،چغندر و آش آرد همراه با
روغن بادام در آبي كه بيمار ميآشامد بايد چند بار آهن تفتهاي را سرد كنند سپس مقداري مصطكي را در
آن بيندازند و در كوزه تازهاي بجوشانند و سرد كنند و پس از آن بياشامند  .اگر بيماري از بلغم  ،سودا و
ليزي روده باشد جوهر الصوري به بيمار ميخورانند تا قي كند و نيز مطبوخ الزلق  ،مرباي زنجبيل و
شراب الرضوي داروهاي بسيار سودمندي در اين موردند  .اگر از باز بودن رودهها با خوراندن هسته تمر
هندي و مانند آن اطمينان داشته باشند بهترين دارو براي ليزي سفوف اكسيرالمعده  ،سفوف المقوي ،
سفوف االطفال و نيز اين
صفحه ٤١٢
گرد داروئي ( سفوف ) ميباشد  :پوست اترج يك جزو و نيم  ،شاهزيرهاي كه يك هفته در سركه
خيسانده و سپس در سايه خشك شده باشد يك جزء  ،انيسون ( باديان رومي )  ،عود هندي از هر كدام
نيم جزو  ،مصطكي يك چهارم جزو  ،شكر به اندازه مجموع آنها و خوراك آن يك مثقال است و
خوراك بيمار قليه با تخمهاي مناسب  ،تخممرغ نيمپز و دارچيني است اما اگر گوشت كم بخورند بهتر

است و نيز نشستن روي كيسههاي نمك يا سبوس گرم و آجر داغ مفيد ميباشد  .در سودائيها بايد بيشتر
بغذاهاي رطوبتي مانند دوغ همراه با شكر و شير ميشي كه آهن گداختهاي را در آن فرو برده باشند
بپردازند  .يكي از پزشكان بر آن است كه اگر هفت مرتبه هفت درهم نقره و پنج مرتبه پنج درهم طال و
سپس نه مرتبه چهل درهم آهن را تفته كنند و در چهارصد درهم گالب بيندازند و سپس پانزده درهم آن را
به بيمار بدهند علت اين بيماري را در هر يك از اندامها كه باشد برطرف ميكند  .و نيز براي ليزي روده
بخصوص در نوع سودائي كلسالمرجان يك درهم  ،صمغ نيم درهم  ،انيسون يك و نيم درهم ميكوبند و
ميخورند كه ليزي و بدي گوارش را كه از سوداء باشد برطرف ميكند و احشاء را نيرو ميبخشد و
همچنين اگر مقداري مرواريد را بسايند و با آب اترج در شيشه بريزند و دهانه آن را با موم ببندند و در
سركه بگذارند تا حل شود و آنگاه يك درهم از آن را در عسل ريخته و بخورند براي ناراحتيهاي روده
مفيد است  ( .براي ليزي روده يعني خارج شدن غذا بدون تغيير بتجربه رسيده كه اگر مقداري هليله سياه
را با كمي روغن روي تاوه سرخ كنند و بكوبند و يك قاشق چايخوري از آن براي بچهها و يا بيشتر از آن
را براي بزرگساالن روي آب بريزند و بخورند بسيار مفيد است و نيز اگر قسمت مياني هويج را كه سخت
است جدا
صفحه ٤١٣
كرده مابقي را رنده كنند و ببيمار بدهند بسيار مؤثر است  .مترجم ) براي تقويت رودهها الكسير
ذوالخاصية و همچنين دهن البلسان نافع بوده و بيماريهاي آن را بهبود ميبخشند  ،شربت سيب و
شرابالقابض نيز سودمندند اما اگر عيب از كبد باشد بايد داروهاي بازكننده مانند زاج طرطر و حب
المفتح و مانند آن و پس از آن ادرارآورها مانند جوهر االشوس و روح االشوس و روح الملح بكار رود ،
اگر سببهاي ديگري باشد بايد آن سببها را قطع كنند و مثال اندازه و چگونگي غذاها را تغيير دهند  .گفته
شده كه اگر اين بيماري شدت يافت و از ترياك  ،عنبر و پادزهر سودي ديده نشد چارهاي جز مرگ نيست
 .كسي كه باين بيماري گرفتار باشد بادگلوي ترش برايش دليل بهبودي است اما اگر قي كند نشاني

خوبي نيست و بهر حال چنين كسي بايد از خوردن غذاهاي گوناگون و در دفعات زياد بپرهيزد و بغذاي
كم و در يك مرتبه قناعت كند .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :گل انار فارسي و سنگدان مرغ براي درمان ليزي روده مفيدند و
ريحان رودهها را تقويت ميكند ) .
فصل
بيرون آمدن روده مستقيم از مقعد
ب بهمكشنده آن ميباشد  ،سببش از چيرگي رطوبت است
علت اين بيماري ليز شدن مقعد و كمتواني عص ِ
و بهمين دليل در نزد كودكان بيشتر ديده ميشود  ،درمانش اين است كه شاخ و سم سوختهِ گوسفند ،
جفت ( پوست دروني بلوط )  ،گل انار فارسي  ،زاج سفيد  ،بلوط  ،گل سرخ  ،پوست انار  ،مورد تازه و
همه را در آب ميجوشانند و نيمهگرم بيمار را در آن مينشانند بهبود مييابد و اگر احيانا بار ديگر هم
خارج شد  ،سائيده آن داروها را بر موضع
صفحه ٤١٤
ميپاشند و او را در آب مينشانند  ،اگر كودك در آب ننشيند قطعه اسفنج يا پارچه نرمي را در آن آب
خيس كرده بر موضع مينهند و چند بار اين كار را تكرار ميكنند تا ان شاء اهلل درمان شود  .ماليدن رامك
و نيز ضماد اين دارو  :گل انار فارسي يك درهم  ،سفيداب سرب  ،گل سرخ  ،ريشه انجبار از هر كدام
دو درهم  ،بلوط نيم درهم كه بايد پس از كوفتن و بيختن با روغن گل سرخ و سفيده تخممرغ خمير شود
 ،بر موضع مفيد است .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در كتاب قانون براي شقاق مقعد ضماد مغز پاچه گاو و خمير آرد جو
باندازه مساوي ذكر شده است و نيز خاصيت بَقْس براي خارج شدن روده راست در مفردات متفرقه آمده
است مراجعه كن ) .

( توضيح مترجم اين است كه بَقْس برگ شمشاد است كه آن را ميجوشانند و مريض را در آن مينشانند )
باب دهم
بيماريهاي كبد ( ATHIE
ATO
) HE
فصل
كمتواني كبد
بدان كه خداوند متعال براي كبد روح نباتي و طبيعي آفريده و آن را در بدن قرار داده  ،همان طور كه معده
در مقام جمادي است و حل و عقد ( بطوري كه قبال ديديم منظور از حل و عقد و حل طبيعي تجزيه و
تركيب ( باصطالح جديد ) و ساير اعمال شيميائي است و از اصطالحات علم كيميا است  .مترجم )
نخست در آن انجام ميگيرد و ماده را كه بدان ميرسد اول در ظاهر حل ميكند و سپس آن را بصورت
كيلوس درميآورد و عَرَضهاي خارجي و داخلي آن را از يكديگر جدا مينمايد تا اينكه غذا ظاهرا و باطنا
تصفيه شود  ،بعد اين غذاي
صفحه ٤١٥
صافشده را ( از راه رودهها ) بسوي كبد ميفرستد و كبد آن را بار ديگر حلي طبيعي كرده و عرضهايِ
داخليِ طبيعي را جدا مي كند تا براي بدن صالحيت داشته باشد  .بدليل همين پااليش  ،كبد به نيروهائي از
جمله جاذبه نياز دارد تا كيلوس را بسوي خودش بكشد و نيز نيروي نگهدارندهاي ميخواهد كه كيلوس را
تا پايان كارش در آنجا نگاه دارد و نيروي هاضمهاي تا بتواند آن كيلوس را با حل طبيعي بصورت كيموس
درآورد و نيروي جداكنندهاي تا بتواند جسم طبيعي پااليششده را از عرضها جدا كند و نيروي
دفعكنندهاي تا اين عرضها را بسوي كليه و كيسه صفرا و طحال براند  .بنا بر اين هر گاه در اين نيروها

نابهنجاريهائي رخ بدهد  ،در نتيجهِ كار آنها دگرگوني پيدا ميگردد و اين حالت كمتواني يا ضعف كبد
ناميده ميشود  .در اثر اين بيماري در همه اندامهاي تابع آن نابهنجاريهائي پديد ميآيد  .بنا بر اين اگر
نيروي جذبكننده كم شد اسهال و بدي گوارش و ليزي رودهها و امثالش از آن پديد ميآيد  ،اگر قدرت
نگهدارنده كم شد غذا را بقدر كافي نگه نميدارد و آن را پيش از پااليشِ كامل باندامها ميفرستد و
استسقاء گوشتي و بيماريهاي قلبي و مغزي و گرفتگيهائي در سياهرگها و سرخرگها و مبدأهاي پيها و
بيماريهاي پوستي مانند لكهها  ،پيسي  ،جذام  ،خوره  ،قرحهها  ،جوشها  ،دملها  ،كوركها در داخل و
بيرون بدن و بيماريهائي مانند اينها پيدا ميشود  ،اگر نيروهاي گوارشي كبد يا دفعكننده يا جداكننده آن
كم شود  ،نيز بيماريهائي پديد ميآيد  ،اما بر كمتواني نيروي جاذبه از مدفوع آبداري كه رنگش به
سفيدي ميگرايد پي ميبريم و بر ضعف نيروي نگاهدارنده از اينجا پي ميبريم كه پيشاب خوني  ،لزج و
غليظ است  ،گوشت بدن سست است رنگش مايل بزردي و تيرگي است و همچنين عرق بدبو است  .بر
ضعف نيروي گوارشي از غلظت و لزجي
صفحه ٤١٦
و نوع مواد آميخته با آن كه غير از تهنشين با اجزاء گوناگون ميباشد  ،تيرگي رنگ آن و همچنين تيرگي
رنگ پوست بدن و زردي آن و اينكه سستي گوشت در بدن نيست و اينكه دانهها و دملها و جوشها چندان
زياد نيست استدالل ميكنيم  .اما دليل اينكه نيروي جداكننده كم شده اين است كه پيشاب رقيق است و
دُردهائي در آن وجود دارد كه تهنشين نميكند  .عالمتِ آنكه قدرت دفعكننده كبد كم شده اين است كه
پيشاب رقيق شده و دُردهائي در آن رسوب ميكند و بدن به يرقان زرد و سياه گرفتار ميگردد .
سبب پيدا شدن ضعف در اين نيروها حرارت  ،برودت  ،رطوبت و يبوست است  .عالمت حرارت تمام
شدن اشتها  ،احساس سوزش  ،زيادي تشنگي  ،تب  ،قي  ،اسهال صفرائي و سرخي ادرار است كه اگر به
طول بيانجامد بيماريهاي گرم و ذوب شدن كيموس ( مواد غذائي موجود در معده كه آغشته بشيره معدي
است  .مترجم ) و برگشت آن و گاه ذوب شدن خود كبد و خارج شدن آن از راه مدفوع است كه بسيار

بدبو است و الغري مفرط پيدا ميشود  .نشاني سردي  ،زيادي اشتها بدون تب  ،كمي تشنگي و خارج
شدن پياپي مدفوع بدون بوي بد است و اگر طول بكشد بيمار تب ميكند و اشتهايش تمام ميشود و
مدفوع شبيه لخته خون است كه گاه اسهال هم پيدا ميشود و رنگ بدن مانند سنگ مرمر ( مرمري رنگ )
و چهره كمگوشت مي گردد  .اما نشاني يبوست الغري بدن  ،كمي و غلظت پيشاب و تشنگي است  .اما
رطوبت بعكس اين مي باشد  .اينها مسائل كلي مربوط به علل ضعف كبد و عالمات آن بطور اختصار بود ،
اما درمان آن است كه بنا بقواعد كلي نخست به پاكسازي خلطي كه چيره شده بپردازند و گفته شده است
كه داروهائي كه براي معده و دردهايش سودمند است براي كبد نيز مناسب
صفحه ٤١٧
ميباشد اما در بيماري كبدي صبر نبايد بكار رود زيرا هر چند كه براي معده و گشودن بستگيهاي آن
سودمند است ولي برا ي كبد و گرفتگيهاي آن سودي ندارد بنا بر اين بهتر اين است كه بداروهاي كبدي
ادرارآور افزوده شود تا داروهاي ديگر را بهمراهي خود بكبد بكشاند و آن را پاك كند  ،از داروهاي مفيد
شربت ريوند  ،روح الملح  ،روح االشوس  ،جوهر االشوس  ،اشوس طرطر  ،اشوس ساجي و نمك قليا
بتنهائي يا همراه ريوند را ميتوان نام برد .
از داروهائي كه مزاج كبد را تعديل و تقويت ميكند حب الشفاء و حب گنهگنه است  .اطريفال تربدي ،
اطريفال كبير  ،ايارج صغير و جوهر الحماض حب الحلتيت  ،حب الزاج  ،حب الصحه و دهن القرنفل آن
را نيرو ميبخشند و براي بيماريهاي سرد آن سودمندند و نيز دهن الكبريت خالص  ،رامك  ،سفوف
الطراثيث  ،شراب نهم و شراب البزوري براي بيماريهائي كه از گرمي باشد و شربت ريوند ( هر دو نوعش
) و شربت رضا عليه السالم  ،شربت سنا و شكفتج الرصاص براي حرارت و قرص ريوند  ،قرص تباشير نيز
براي حرارت و ق رص كافور براي حرارت و التهاب آن و قهوه نافعه و مفرح السهل براي راندن بيماريهاي
كبد و امثال آن مفيد ميباشند و داروهائي درباره ضعف معده نيز گفته شده بآن مراجعه كن .

( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص انيسون  ،گردو  ،حبق بستاني (
پونه )  ،ريوند  ،آويشن  ،درخت صمغ ( طلح )  ،عصاره ريوند و گنهگنه و آب براي كبد آمده است
مراجعه كن .
و نيز در زادالمسافرين داروهائي براي كبد ذكر شده  :از جمله براي حرارتيها  ،زرشك كه مقوي آن است
و تشنگي را كم ميكند  ،پنج درهم شيره تخم خرفه حرارت آن را مينشاند  ،عرق كاسني براي همه
بيماريهاي آن
صفحه ٤١٨
و همه مزاجها مفيد است  ،تخم خيارها ( ظاهرا خيارسبزه و خيارچنبر ) و تخم خربزه براي ورم كبد و
گرفتگيهاي آن  ،بستانافروز پخته همراه با سكنجبين براي حرارت  ،هندوانه براي حرارت و تشنگي ،
خوردن و ضماد كردن خرفه و بنفشه براي ورم آن  ،ترنجبين براي تشنگي و نيز سيب  ،تمر هندي  ،غوره
 ،عرق بيد براي گرفتگيها و يرقان  ،سركه براي رفع تشنگي و بخار آن براي فرو نشستن استسقاء  ،فلوس
براي درد كبد و پاكسازي آن و نيز نوشيدن آن همراه با عرق كاسني و تاجريزي سياه ( عنب الثعلب )
براي يرقان و ورم كبد  ،انار ترش و آرد سنجد تلخ  ،صندل سفيد  ،تباشير  ،افشره زرشك و كدو همه آنها
براي حرارت كبد مفيدند و نيز گل سرخ گرفتگيهاي آن را ميگشايد و آن را نيرو ميدهد  .داروهائي كه
براي صاحبان مزاج سرد سودمندند عبارتند از  :كاه مكه ( اذخر ) براي درد و ورم  ،اسقيل ( پياز دشتي )
براي استسقاء و يرقان ( زردي )  ،ريشه شيرينبيان براي درد  ،ضماد اكليلالملك ( ناخونك ) همراه با
افسنتين براي ورم  ،باديان رومي ( انيسون ) براي گرفتگيها و استسقاء  ،بادرنج و تخم هويج و نيم مثقال
تخم گزنه همراه با عسل و آب گرم براي استسقاء  ،پيشاب شتر براي ورم و استسقاء و نوشيدن پيشابِ بز
براي استسقاء  ،گاوشير براي استسقاء  ،جوزبويا براي تقويت و استسقاءِ گوشتي ( خوراكش تا دو درهم
است )  ،بنه ( حبة الخضراء ) و شنبليله براي درد كبد  ،انغوزه همراه با انجير براي يرقان  ،هل ( خيربوا )
براي سردي  ،دارچيني براي استسقاء و يرقان  ،خون سياوشان براي تقويت  ،ريوند براي درد  ،ورم ،

سختي  ،كم تواني و استسقاء  ،مويز و زرنباد براي تقويت روح كبد  ،زعفران براي دردهاي ناحيه كبدي ،
ساذج هندي براي ضعف آن  ،سُعد كوفي و سنبل براي استسقاء گوشتي  ،يرقان  ،ضعف و سردي آن ،
آويشن
صفحه ٤١٩
براي سردي  ،زردچوبه همراه با انيسون براي يرقاني كه از گرفتگي مجاري كبد پيدا ميشود  ،گنجشك
براي استسقاء  ،عود براي تقويت  ،آب ترب براي استسقاء و آب برگ آن براي يرقان  ،گل اذخر براي ورم
 ،ضعف و سردي  ،پونه براي استسقاء و يرقان  ،روناس ( فُوَّه ) براي پاكسازي و گشودن گرفتگيها  ،هل
براي درد كبد  ،كوشنه ( قسط ) براي درد پهلوي راست  ،قرنفل براي گرم كردن اندامهاي دروني و
استسقاء گوشتي  ،كرفس براي سردي و بادهاي كبدي  ،الدن ( نوعي صمغ ) براي تقويت و سختي ،
مصطكي براي آماس كبد و جويدن آن براي تقويت و گرم كردن و ورم  ،زنيان براي گرم كردن ،
نارمشك براي گرم كردن و بتحليل بردن خلطهاي غليظ  ،اِگِر ( وج ) براي تقويت و فرو نشاندن درد ) .
فصل
ورم كبد
ورم كبد ( ATITE
 ) HEبيماري سختي است بخصوص اگر همراه با سختي و استحكام آن و سودائي باشد كه اميدي بنجات
از آنها نيست  ،عالمتش احساس درد از ناحيه دندهها تا باالي ناف و در طرف راست بطور هاللي است ،
زيرا جاي كبد در آنجا است  .اگر كبد زخم داشته باشد درد در ماهيچههاي باالي آن حس ميشود و
عوارض آن مانند ذاتالجنب  ،تنگ نفس  ،سرفه  ،درد در ترقوه و نيز پهلوي راست است ليكن در بيماري
كبد  ،زبان سرخ يا سياه ميشود و رنگ همه بدن ديگرگون ميگردد ولي در بيماري ذاتالجنب خلط
سينه و سرفه وجود دارد و اگر خواسته باشي بيشتر كنجكاوي كني بيمار را وادار كن كه بايستد و شديدا
نفس بكشد  ،اگر در پهلو و زير استخوان دنده و باالي آن كشش احساس شود كبد ورم

صفحه ٤٢٠
دار د و اگر نه چنين نيست و البته بيمار تب هم دارد  .اگر پيشاب بند بيايد بيماري بسيار سخت است و
اگر لبها سفيد شود دليل تباهي مزاج كبد و گرمي است و اگر همراه با مدفوع چيز غليظ بدبوئي دفع شود
گوشت كبد است كه عفونت يافته و بيمار خواهد مرد  ( .مترجم گويد  :در پزشكي جديد براي ورم و
سختي كبد علل متعددي از قبيل امراض ويروسي  ،سرطان  ،انواع تشمع ( سيروز ) و غيره كشف شده و
بهر حال تصور مترجم آن است كه در پزشكي سنتي بهنگام بروز بيماري سرطان و پيشرفت آن در امعاء و
يا بعض انواع تشمع كبد كه رودهها خونريزي پيدا ميكرده و اين خون بصورت لختههاي كوچك و
بزرگ دفع ميشده پزشكان كه نوعا شروع يك بيماري را از كبد تشخيص ميدادهاند لختههاي دفع شده
را گوشت كبد و يا ساير قسمتهاي احشائي كه ذوب و دفع شده ميپنداشتهاند و در ساير انواع خونريزي
معده و روده نيز چنين پنداري داشتهاند ) اگر بيماري از كبد بطحال منتقل شود عالمتي خوب و اگر
برعكس باشد بد است .
اگر ورم كبد مدتي طول بكشد بيمار گرفتار استسقاء ميگردد و چه بسا كه كبد از شدت ورم پاره
ميشود و بيمار ميميرد  .اگر در مدفوع پس از ورم چرك و خون ديده شود عالمت آن است كه خلط
كبد رسيده است  ،اگر چيزي شبيه دُرد و خون سياه ديده شود معلوم ميشود كه گرفتگيهائي در كبد پيدا
شده  ،سببهاي آماس كبد نابساماني اخالط و زيادي آب و بادها است  ،اگر ورم گرم در رويه كبد (
ERIEUR
 ) SU , FACEباشد هاللي و دايرهوار است و سنگيني در پشت آن حس ميگردد و بيمار در وقتي كه نفس
ميكشد از درد بين ترقوه تا آخر دندهها مينالد  .اگر ورم در گودي كبد (  ) CONCAVE FACEباشد
ورم در پائين كبد و بيشتر از نوع اول است اما با هر دو حالت سرفه
صفحه ٤٢١

ضعيفي همراه است  ،رنگ زبان ديگرگون ميشود و رنگ سراسر بدن نخست بزردي و سپس بسياهي
ميگرايد  ،اشتها بسيار كم ميشود و تشنگي بسيار زياد است و در اوايل قي همراه با صفرا است و بعد
رنگش زنگاري ميشود تب شديد و سوزنده و بيخوابي همراه با سرخي پيشاب و سكسكه است .
درمانش فصد و خونريزي از راه بيني است تا خلط زيانآور كم شود و پس از آن بايد به بيمار ماء الشعير
بدهند و او را از خوردن ميوههاي ترش و قابض بازدارند و اگر نيازي به پاكسازي باشد در وقتي كه ورم
در گودي كبد است بايد ادرارآور و عرقآور به بيمار بدهند  ،داروهاي مفيد پيش از اين نام برده شد اما
مسهلهاي مناسب دانهها  ،ايارجها  ،ايارج اشق  ،شربت ريوند و امثال آن است و اگر بنا بر آن باشد كه
بيمار را به قي وادارند انتيمون و تربد براي كبد مناسب نميباشند اما تجويز جوهر صوري و خربق و غير
آنها خوب است  .غذاي بيمار هندوانه  ،كاهو  ،كاسني  ،كدو و بخصوص كدوي پخته و آب آن و ماء
الشعير غليظ  ،ماش  ،عدس و مانند آن است و روي شكم را ( در محل كبد ) بايد هميشه با داروهائي
مانند مورد  ،بنفشه  ،صندل  ،گشنيز تازه  ،كافور  ،زعفران  ،روغن زنبق ضماد كنند و نيز ضماد داروهائي
مانند زوفا براي ورمهاي سرد و قرص الورد چهل و چهارم و مطبوخ الورد براي درد آن و نيز نمك قليا
مفيد است  .سوزاندن جاي ورم در چند نقطه يا همه آن با ذراريح ماده را بطرف خارج ميكشد و از
چركين شدن آن در داخل جلوگيري ميكند و گرنه درمان دشوار ميگردد  .اگر ورم شدت يابد سوزاندن
را تكرار ميكنند و بلكه بهتر است كه سوختگي را تازه نگاه بدارند تا بيماري بهبود يابد اما ورم سرد
عالمتش كمي تشنگي  ،كمي درد و سنگيني و رنگين نبودن پيشاب است ولي چهره و پلكها برافروخته
ميشود  ،دست و
صفحه ٤٢٢
پا ورم ميكند و رنگ بدن و لبها سفيد ميشود و درمانش خوردن ايارجها و دانهها است و غذاي بيمار
مويز  ،دارچيني  ،قرنفل  ،آبِ گوشت با ادويه معطر و گوشت پرندگاني مثل تيهو است و بايد بيمار از
غذاهاي غليظ سرد پرهيز داده شود و چه بسا كه حرارتي پيدا شود و بيمار نياز بفصد باسليق پيدا كند و

بايد ضمادهاي گرم مثل اكليل پخته ( ظاهرا اكليل الجبل  .مترجم ) و بابونه و گذاردن پارچههاي گرم و
سياهدانه و نمك و سبوس گرم سودمند است و نيز سوزاندن با ذراريح مفيد ميباشد .
ت ورم جمع شدن آب باشد درمان مانند حالت سردي است و چه خوب است كه حب الدند ،
اما اگر عل ِ
حب المفتح  ،ادرارآورها و عرقآورها را بدين منظور بكار برند  .ضمادهاي گرم و نيز گذاردن پارچههاي
گرم سودبخش ميباشد  .اگر كبد از بادها زيان ديده باشد ضمادهائي كه باد را بتحليل ميبرند و
نوشيدنيهاي مناسب براي تحليل باد مفيد ميباشند  ،خوراك بيمار آبگوشت معطر با ادويه و نيز زرده
تخممرغ و پرهيز از غذاهاي توليدكننده باد است و چه خوب است كه الكسير حافظ الصحة بخورند .
درمانهائي را كه در بيماريهاي معده ذكر كردهايم براي كبد نيز سودبخش ميباشد  .و بدان كه كاسني
براي همه دردهاي كبد مفيد است كه اگر از حرارت باشد بايد با سكنجبين خورده شود و همچنين دهن
التفاح است كه اين دارو با روغن كنجد و سيب ساخته ميشود و نيز روغن گل سرخ و كاسني همراه با
سركه براي بيماري گرم مفيد است و همچنين كاهو با سركه يا سكنجبين و آب اترج و آب انار ملس و
شربت به كه با سركه و شكر پخته شده باشد در بيماري گرم مفيدند كشوث ( زجمول ) ( ظاهرا در لهجه
كرماني به كشوث گرگو گفته ميشود ) و تمر هندي گرفتگيهاي كبد را باز ميكنند و نيز زرشك براي
صفحه ٤٢٣
گرمي و مويز براي بيماري سرد كبدي سودبخشند .
فصل
انسداد كبد
اين بيماري (
 ) HE COيا از ورم است كه سببها و عالمات آن گفته شد و يا خلط غليظي است كه در دهانههاي
رگهاي كبد يعني در محل تقسيم رگ معروف بوريد باب ( ORTE

 ( ) VEINEوريدي كه از كبد بريه ميرود ) يا در عروقي كه در برآمدگي كبد است پيدا ميشود .
عالمتش درد و سنگيني و كشش در طرف راست و زير دندهها است اشتها كم ميگردد اما تبي در كار
نيست  .اگر بيماري در رويه كبد باشد پيشاب رقيق و آبكي است و اگر در فرورفتگي آن باشد مدفوع ،
تر است و درمان آن بكار بردن بازكنندههاست مثل شربت ريوند  ،ريوند همراه با عرقهاي مناسب و طرطر
زاج از يك ششم تا يك سوم درهم با آب دارچيني و مويز پخته و يك ششم تا يك سوم نمك طرطر (
تارتارات دوسود ) همراه با آب جوجه و يا آب مناسب ديگر  ،پزشك بايد از تجويز مسهلهاي نيرومند
بپرهيزد  ،حب الشفا با آب انار و نيز روغن كرچك  ،قارچ چمن  ،سكنجبين عنصلي  ،ايارج يابس و
ترياق االربعة مفيدند و همچنين گلشكر براي درمان آن سودبخش است و براي باز كردن گرفتگيهاي
ماساريقائي و تقويت آن نيز مفيد ميباشد  ،روغن بلسان و گل گوگرد مركب و هر دو نوع شراب الدينار
 ،شربت ريوند  ،قرص ريوند  ،قرص غافث بيست و ششم  ،ملح الخبث  ،نقوع هشتم و همچنين يك
مثقال ريوند با سكنجبين گرفتگيهاي كبدي را باز ميكند و نيز تخم كرفس و انيسون بخصوص اگر برشته
شده باشند و مر  ،قسط  ،نعناع و اسارون همه براي باز كردن گرفتگيهاي كبد مفيدند كه يك مثقال از هر
كدام از آنها همراه با سكنجبين خورده ميشود و ان شاء اهلل در داروهاي بازكننده از آنها ياد خواهيم كرد
.
صفحه ٤٢٤
فصل
پيشاستسقاء ( سوء القنية )
اين بيماري (  ) CACHEXIEاز كمتواني كبد يا معده پيدا ميشود كه غذا در هنگام ابتالي بآن خوب
گوارش نميگردد بنا بر اين كيموس بدرستي ساخته نميشود و در اندامها روان ميگردد در اين بيماري
چهره و پلكها و پاها متورم ميشود و اين آغاز استسقاء است و سبب پيدايش آن همان سببهائي است كه
كبد و معده را ضعيف ميكند كه درمان آن گذشت  .درمان آن اين است كه نخست با شيرخشت و آب

انار در حال حرارت و با حب الدند در حال رطوبت مزاج را لينت بدهند و غذاي بيمار خربزه و ساير
خوردنيهائي است كه در استسقاء گفته خواهد شد  ،سپس بايد كبد را با حب الشفاء در گرمي و با حافظ
الصحة در برودت تعديل بخشند و نيز ده تا پنجاه گندم اشوس طرطر و همچنين انتيموان زجاجي و
جوارشنها بخصوص جوارشن عنبر  ،اشوس ساجي  ،شربت افسنتين  ،ماءاالصول چهارم و سركه عنصلي از
يك تا دو مثقال كه در آب جوجه ريخته باشند براي آن مفيد ميباشد و نيز جدوار اگر در آب سائيده شده
باشد براي خردساالن تا سه نخود و يك درهم براي بزرگساالن مفيد است و همچنين هر چه كه معده و
كبد را اصالح كند سودمند ميباشد  .اگر ورمي بدون سبب ظاهري پيدا شد فاروقاللين و يا جوهر
االشوس همراه با آبهاي مناسب و تربد معدني بايد تجويز شود .
فصل
استسقاء
اين بيماري ( ISIE
 ) Hاز بدي مزاج كبد كه سبب سردي خون
صفحه ٤٢٥
ميگردد پيدا ميشود و اين حالت يا از برودتي است كه بسبب غذاها و داروها و غير آن بكبد ميرسد كه
در اين حال خون در آن نضج نمييابد و در اندامها پراكنده ميگردد كه در نتيجه متورم ميشوند يا از
حرارتي است كه بكبد رسيده و آن را خشك ميكند و از نيروي گوارشيش ميكاهد زيرا گوارش درست
 ،بسته به حرارت و رطوبت است و درستي كار كبد نيز باين دو بسته است و چه بسا كه علت اصلي ،
بدي مزاج معده است كه كيلوس را خوب نميسازد و بدنبال آن كيموس فاسد ميگردد  .گاه از بدي
مزاج ريه است كه رطوبت خون را نميتواند جذب كند و اين رطوبت در خون باقي ميماند و همراه با
خون در اندامها پراكنده ميگردد و گاهي از كمتواني كليههاست كه نميتوانند آب خون را بگيرند و اين
آب در خون باقي ميماند و در اندامها پراكنده ميگردد و بسا كه استسقاء از فساد رحم پيدا ميشود علتش

بستگي بين آن اندام و كبد از راه روده و مويرگهاست كه در اين صورت شيره غذائي تغيير نمييابد و
بهمان حال و نضجنيافته بكبد داخل ميگردد  ،يا از بدي مزاج طحال است كه نميتواند سوداء را از خون
جدا كند و اين سوداء در خون ميماند و كبد را سرد و نيروي گوارشي آن را ضعيف ميگرداند  ،يا از
آماسي است كه در خود كبد پيدا شده و بر مجاري آن فشار ميدهد و آنها را ميبندد و حرارت در آن خفه
ميشود مانند وقتي كه روي چراغي چيزي بگذاريم خاموش و از گوارش غذا ناتوان ميگردد يا خونريزي
هميشگي كه خون آن را كم ميكند و حرارتش را مانند چراغي كه روغنش تمام شده خاموش ميكند  ،يا
خون بسياري در كبد گرد ميآيد و آن را مانند چراغي كه بيش از اندازه در آن روغن ريخته باشند خاموش
ميكند  ،يا از بسته شدن راههاي كبد در اثر خلطهاي غليظي است كه آنها را بستهاند و حرارتش را
خاموش كردهاند  ،يا از جهت تبهاي طوالنيست كه نيروي گوارشي
صفحه ٤٢٦
كبد را كم كرده و در اين حالت نميتواند مواد را از يكديگر جدا كند و يا از تبهاي پشت سر همي است
كه معده و كبد را ناتوان و آنها را فاسد كرده و از نيروي گوارشي آنها كاسته است  .خود من زني را ديدم
كه در صفاق شكمش ماده سخت و بزرگي پيدا شد و تا آن اندازه بزرگ شد كه بين ناف و خاصره او را
فرا گرفت و سرانجام كارش باستسقاء كشيد زيرا آن ماده بدليل همسايگي كبد را از كار انداخت  .همين
كه يكي از اين سببها پيدا شد غذائي كه به اندامها ميرسد از طرطيرها خالص نشده و آنها نميتوانند چنين
غذائي را آن طور كه بايد براي جذب خود آماده كنند و بنا بر اين گرد ميآيد و آماس ميكند اين نوع را
استسقاء گوشتي ميگويند  .و عالمتش وجود ورم در اندامها است  ،مثل گوشت سست و شل كه هر گاه
با انگشت بر آن فشار بياورند فرو ميرود اما باال نميآيد  .اندامهاي اين بيماران مثل بدن مردهها است كه
گاه شكاف برميدارد و آب زردي از آن بيرون ميآيد و نخستين اثر در پاها است زيرا سنگيني ماده بسوي
آنها است سپس در چهره نمايان ميشود زيرا گوشت چهره اسفنجي ( متخلخل ) است و زودتر ماده را
ميپذيرد و همين كه نفخ از سوي طحال يا كليه يا شش و يا معده آغاز شد ميفهميم كه علت از آن است
و آشكار است كه قسمت ملحي طرطير بسوي پائين و باقي بساير اندامها ميگرايد و روحانيتش در گونه و

پلكها و نفسانيتش در دست و ميانه بدن ظاهر ميشود پارهاي از حكما گفتهاند كه استسقاء از طرطير
ملحي در وقتي پيدا ميشود كه طرطير بعلت عارضهاي حل نميشود و شايد منظور ايشان آن باشد كه
عارضهاي بر سبب غالب ميگردد زيرا مواد زيادي آبكي خالص بعلت روحانيتي كه دارد از مسامات بدن
خارج ميشود و مواد كبريتي خالص اگر در خون بمانند از راه دانهها و جوشها خارج ميشوند و مانند
مواد ملحي زائد نيستند كه در
صفحه ٤٢٧
خون باقي مانده و دفعشان بطول بيانجامد و در اندامها بمانند .
توجيه بهتر اين است كه هر گاه نيروي گوارشي كبد كم شود و نتواند مواد را از يكديگر جدا كند ،
طرطيرها بدون آنكه از هم جدا شوند در خون باقي ميمانند و در آنجا هر سه نوع طرطير همراه ميباشند
زيرا آب اگر جدا شود  ،از مسامات بيرون ميرود و روغن اگر جدا شود  ،سبب جوشها و دملها است اما
اگر جدا نشود و با ساير طرطيرها مركب باشد چنين نخواهد بود بنا بر اين طرطيري كه در خون باقي
ميماند مركب از هر سه نوع است كه روحانيت آن بسوي باال ميرود  ،نفسانيت آن در وسط ميماند و
جسمانيت آن بطرف پائين ميرود  .اگر كبد كامال سرد شود ماده روحي و نفسي آن كم ميشود و ملحي
زياد ميگردد و با مواد آبكي و روغني كه در كبد وجود دارد در اندامها پراكنده ميشود  ،اما روح و نفس
در غذا وقتي از يكديگر جدا ميشوند كه درست بپزد ( منظور گوارش درست و طبيعي آن است ) و
بياري حرارت آماده براي باال رفتن در بدن شوند و اگر حرارتي نباشد ملح خالص ظاهر ميگردد اما روح
و نفس ظاهر نميشوند بنا بر اين سبب بيماري ملح است و استسقاء از ضعف حرارت كبد پديدار ميشود
ق شكم و رودهها گرد ميآيند  ،اين بادها ممكن
و از غذا بادهائي بوجود ميآيد كه اين بادها بين پرده صفا ِ
است از خوردن زياد غذاهاي توليدكنندهِ باد بوجود آيد  ،عالمتش اين است كه هر گاه بر پوسته شكم
بكوبند صدائي مانند طبل دارد و سببش زياد خوردن غذاهائي مانند تخممرغ نيمرو و شيرينيها بعد از عدس
و نان سبوس گرفته و آشاميدن آب پس از آن است و يكي از بزرگترين علتها نوشيدن آب بر روي گوشت

و زيادي تخمه ها و غافل ماندن از بادشكنها است  .پيش از استسقاء بيشتر ممكن است مدفوع سفت و كم
شود و بادگلو زياد باشد  .اگر سردي كبد زياد گردد غذا به رطوبت
صفحه ٤٢٨
آبكي تبديل ميشود و اين رطوبت بين صفاق و رودهها گرد ميآيد  .اين بيماري بيشتر بر اثر خوردن
بقوالت سرد و نوشيدن آب زياد بخصوص سرد و پيش از صبحانه پيدا ميشود و عالمتش اين است كه اگر
شكم را تكان دهند مانند دوغي كه در خيك است صدا ميكند و اين نوع را استسقاء مشكي ( خيكي )
ناميدهاند .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :در قانون براي استسقاء خيكي  ،شير شتر مفيد دانسته شده ) .
در اين دو قسم پنجه پاها نيز ورم ميكند زيرا كبد بعلت ناتواني نميتواند بين طرطيرها و خون و ملح
جدائي بيفكند و بنا بر اين نمك پائين ميرود و علي اي حال بدي مزاج از چيرگي ملح پيدا ميشود و بنا بر
اين بايد كوشش بيشتر متوجه درمان طرطير ملحي باشد ولي اكثر پزشكان قشري از اين مطلب غافل
ميمانند و بدرمانهائي دست ميزنند كه هيچگونه سودي ندارد اما درمان كافي اگر خداوند بخواهد آنست
كه پزشك در آغاز دقت كند تا سبب را بيابد و اگر از اندامهاي همسايه كبد باشد بدرمان آنها بپردازد زيرا
تا مؤثر دفع نشود اثر باقي ميماند پس بايد بدرمان آن اندام بپردازد اما از درمان كبد هم غافل نماند و بايد
هر اندام ر ا از راه خودش درمان كند و همين كه سبب بكلي از بين رفت اگر چندان اثري نداشته آن اندام
بهبود مي يابد و در همان حال بايد بدرمان كبد كه بيشتر متأثر گرديده بپردازد كما اينكه اگر اصل بيماري
از بدي مزاج خود كبد بوده بايد چهار گندم خربق سياه و دو گندم تربد معدني تصعيدشده بگيرد و از آنها
دو حب درست كند و به بيمار بخوراند و اين درمان را تا پاكسازي كامل ادامه دهد پس از آن سه جزء
گوگرد تصعيد شده از زاج ( شرح اين عملهاي شيميائي بعدا خواهد آمد ) و يك جزء زعفران الحديد كه
با ماءالكبريت ساخته شده باشد ،
صفحه ٤٢٩

چند روز پشت سر هم هر روز سه بار صبح و ظهر و شب هر بار نيم درهم از آن را به بيمار بخوراند ،
سپس عرق آور تجويز كند و غذاهاي سبك و نيز شربت افسنتيني كه فوالد گداخته را در آن سرد كرده
باشند باو بدهد براي عرقآوري معجون ديافريطقون و انتيموان معرق مناسب است و اگر در دسترس نباشد
تدبيرهائي كه در آن رطوبتي نباشد مفيد ميباشد مانند نشستن در محفظهاي گرم و غير آن و نيز
ادرارآورهائي مانند جوهر االشوس و آب تخم كشوث  ،شربت ريوند  ،روح الملح با عرق افسنتين  ،اشوس
طرطر  ،انتيموان زجاجي  ،انتيموان ديافريطقون مناسب است و همچنين انواع تربد معدني اگر در كبد
قرحهاي نباشد بسيار مفيد ميباشد و نيز اگر صفرا و قرحهاي نباشد جوهر انتيموان سودمند است حب
التربد سي ام  ،دهن السالطين  ،سركه عنصلي  ،دهن االنيسون  ،دهن الكبريت خالص  ،ذهب المحلول ،
رامك  ،ملح الخبث  ،زعفران الحديد ( زنگ آهن )  ،زيبق الحيوة  ،شراب االشوس  ،المفرح السيسنبري
 ،شند  ،طرطر زاج همراه با آب عسل  ،مفرح انطاكي  ،عرق الصينيات  ،اشوس ساجي  ،ماءاالصول ،
معجون االنتيموان  ،معجون ديافريطقون  ،نمك قليا  ،نمك لؤلؤ  ،ملح المرجان مفيد ميباشند .
براي وادار كردن مزاج به بيرونروي  ،حب السالطين و نيز اين دارو  :ريوند  ،الك شسته از هر كدام نيم
درهم  ،زعفران يك دانق را نرم ميكوبند و با سي درهم آب انار ترش يا عرق كاسني صحرائي و چهار
درهم آب اشنان فارسي را ميآشامند  ،اما بايد تا پاكسازي كامل اين درمان را هر ده روز يك بار تكرار
كنند و نيز پياز را برشته كرده و ميكوبند و روزي دو مرتبه صبح و شب هر بار دو دانق همراه با عرق
دارچيني ميآشامند  .غذاي ظهر بيماران خرما و در شب آب جوجه است و نيز
صفحه ٤٣٠
چاي پخته كمرنگ و كمشيريني اگر كبد گرفتار حرارت زياد نباشد سودمند ميباشد  ،همچنين اگر
روزي سه درهم اشنان را با چيزهاي مناسب بخورند مفيد است  ،همچنين بهتر است كه قيآورهاي زاجي
و خربقي بخصوص در آغاز بيماري به بيمار بدهند و در غذاها بايد آب ترب  ،آب انار  ،آب برگ كاسني ،
شير شتر  ،گل كَوَر با برنج باو بدهند و اگر در استسقاء گوشتي ورم زياد شود و بترسند كه روح بيمار در

اثر زيادي آب بدن بخاموشي بگرايد بايد فصد كنند و معذلك بايد به كم كردن سبب نيز بپردازند زيرا هر
چند كه رنجوري كبد  ،سبب زياد شدن آب بدن است آب نيز بنوبت خود بر سردي كبد ميافزايد و
حرارتش را كم ميكند و مانند كسي است كه نميتواند آزاري را از خود دور كند كه آن آزار بيشتر او را
ناتوان ميكند  .بنا بر اين در استسقاء گوشتي پس از آنكه آب بدن زياد شد فصد درمان خوبي است در
پايان بيماري خوردن روزي يك نخود ترياق فاروق مفيد است  .هر گاه سبب ضعف كبد از حرارت باشد
از اينكه مانند پزشكان نادان مزاج را گرم كني سخت بپرهيز زيرا گرم كردن مزاج بر ناتواني كبد ميافزايد
و همه اهل فن بر آنند كه نخست بايد سبب را زدود و در اينجا گرمي مزاج  ،خود سبب است و بارها اين
مطلب را درباره اشخاص زيادي آزمودهايم ولي اگر وضع چنين باشد بايد كبد را با چيزهائي كه خاصيت
تقويتي دارند نيرو ببخشند و تعديل كنند و براي اين تقويت ملح اللؤلؤ و ملح المرجان و براي تعديل حب
الشفاء داروهاي بسيار خوبي ميباشند  ،و نيز بايد داروهاي ادرارآوري بكار ببري تا رطوبتها از كبد
خارج شوند  ،بهر حال درمان استسقاء گوشتي جدا دشوار ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :چيزي را كه در استسقاء گوشتي گرم آزمودهايم نوشيدن تاجريزي
سياه
صفحه ٤٣١
( عنب الثعلب ) برشته يك جزء و باديان برشته يك ششم آن كه كوفته و پخته و شيرين ميشوند بعد آن را
ميآشامند غذاي بيمار زرده تخممرغ نيمپخته است و اثر عجيبي از اين درمان ديدهايم  .و نيز اشنان ،
تنباكو جلب  ،زرير  ،شاهزيره  ،مصطكي براي استسقاء خواصي دارند كه در مقاله پنجم در باب مفردات
ذكر شده مراجعه كن ) .
درباره درمان استسقاء طبلي گفته شده كه استوخودوس همراه با عرق باديان سودبخش است و بايد در هر
هفته سه درهم از آن خورده شود و نيز بايد داروهائي از قبيل زيره  ،زنيان  ،باديان رومي و باديان كه به
بيرون راندن باد از رودهها كمك ميكند زياد خورده شود .

در استسقاء خيكي از نوشيدن آب و در استسقاء طبلي از خوردن بقوالت نفخآور و در استسقاء گوشتي
سرد (  ) ANASARQUEاز غذاهاي سرد و در نوع گرم آن از غذاهاي گرم بايد پرهيز كرد  ،بهترين
غذاها براي بيماران استسقاء گوشتي  ،سكنجبين و آب انار ترش و شيرين است اما بايد از خوردن صبر
خودداري كنند زيرا كبد را ضعيف ميكند مگر آنكه آن را همراه با افسنتين  ،كاسني  ،سنبل  ،ريوند و
مانند آن بخورند .
اگر در استسقاء خيكي بيضهها شكاف بردارند و از پوستشان ترشحي خارج شود و همراه مدفوع خون
دفع شود پيش از يك هفته بيمار خواهد مرد و همچنين الغري  ،نازك شدن اندامها و بگود نشستن
چشمها بدون آنكه تبي باشد پيشآگهي مرگ و همچنين تنگ نفس و نازك شدن پائين شكم و عانه ( باالي
آلت تناسلي ) و اسهال دليل مرگِ نزديك است  .اگر بيمار بدون علتي از قبيل نزله و زكام سرفه كند
عالمت بدي است  .استسقاء براي كساني كه مزاج گرم دارند خطرش كمتر است  .و چه خوب گفتهاند
كه بيماري استسقاء بهبودپذير نيست
صفحه ٤٣٢
مگر آنكه پزشك ماهر  ،بيمار مطيع و پرستارش دوست و همراه او باشد ولي من ميخواهم شرطي ديگر
بيافزايم و آن اين است كه اگر اين سه باشند اما داروي صحيح و مناسبي نباشد فايدهاي ندارند  .يكي از
پزشكان بر آن است كه اگر استسقاء از بيماريهاي گرم پديد آمده باشد بهبود خواهد يافت و دوباره چند
بار برخواهد گشت هر چند كه مدت آن بطول بيانجامد اما اگر در استسقاء پيشابِ بيمار قرمز رنگ شد
اميدي باقي نخواهد ماند .
فصل
يرقان ( ) JAUNDISSE _ ICTERE
سبب يرقا ِن زرد پخش شدن صفراي خالص بدون عفونت در بدن است كه با خون آميخته شده كه علت آن
ضعف نيروي نگاهدارنده كيسه صفرا يا گرفتگي در مجراي بين اين كيسه و كبد يا زيادي ترشح صفرا در

بعض از بدنها است يا كبد متورم شده و بر مجراي كيسه صفرا فشار ميآورد و آن را برميبندد و در نتيجه
صفرا در خون باقي ميماند و يا در نتيجه بحران يك بيماري است كه طبيعت ميخواهد آن را بيرون براند
يا از گزش پارهاي از حيوانات گزنده و يا خوردن داروهاي كشنده است زيرا زهرها گرمند و همين كه
وارد بدن شوند صفرا را زودتر از ساير خلطها به حركت ميآورند و بآن ميچسبند و چون طبيعت باين
مطلب پي ميبرد مي خواهد آن را بيرون براند تا از آن رهائي يابد  .گاهي ممكن است كه خون يا سودا و يا
بلغم و هر كدام از راهي دفع شود  .اما اگر يرقان سياه باشد سببش پخش سودا در بدنست كه با خون
مخلوط شده و همان كه براي كبد گفته شد در
صفحه ٤٣٣
اينجا نسبت بطحال درست ميآيد  .نشاني يرقان زرد  ،زردي چشم و بدنست و چه بسا كه بستر بيمار نيز
زرد ميشود و بآن ميماند كه با زردچوبه آن را رنگ كرده باشند  ،پيشاب بيمار غليظ و قرمز مايل بسياه و
مدفوعش به شدت زرد است و گاه رنگ اين هر دو بسفيدي ميگرايد چه ممكن است صفرا بكلي به
بيرون بدن گرايش پيدا كند  .اين بيماري گاه همراه با تب و گاهي بدون تبست و براي درمانش پس از
زدودن سبب يعني آماسها گرفتگيها و غير آن بايد نخست به پاكسازي پرداخت و داروهاي مناسب عبارتند
از نقوع مربع  ،تربد معدني  ،آب پنير همراه با سكنجبين  ،سقمونيا  ،انتيمون  ،اگر بيمار تب داشته باشد
نبايد سقمونيا باو بدهند ليكن بدون تب مانعي ندارد اما انتيموان اگر كبد ورم داشته و يا زخم و قرحهاي
در آن باشد نبايد خورده شود .
س زردرنگ و نگاه كردن بچيزهاي زردرنگ مناسب است  ،چه هر چيزي آن
در هنگام بيماري پوشيدن لبا ِ
را كه از جنس خود اوست جذب ميكند غذاي بيمار  ،رب غوره  ،رب انار  ،سكنجبين و كدو است و
پس از آنكه حرارت فرو نشست و زردي كم شد بايد بفصد باسليق اقدام كنند و پس از آن عرق كاسني ،
ماء الشعير  ،آب هندوانه  ،خيار  ،كدوي پخته  ،قرص كافور  ،شربت كافور به بيمار بخورانند  ،براي
بيمارا ْن نوشيدن روح الملح بمدت يك هفته و نيز الكسير ذوالخاصية باندازه شش قطره همراه با آب مفيد

است تا پيشاب زياد شود همچنين نوشيدن دهن الكهرباء همراه با عرق كاسني و طالي محلول  ،شربت
دينار با شيره تخم خيار  ،شربت ريوند بيست و چهارم  ،شند  ،طرطر زاج  ،قرص ريوند  ،ماء الحيوة
مفرح  ،مفرح انطاكي  ،مفرح سيسنبري و هر چيز كه براي گشودن بستگيهاي كبد مفيد و پيشابآور
باشد مفيد است  .براي اين بيماري چه
صفحه ٤٣٤
ت گاو
همراه با تب باشد يا نباشد اين دارو نيز سودمند است  :دو نخود زاج سفيد را با يك قاشق ماس ِ
مخلوط ميكنند و هر روز نيز دو نخود اضافه ميكنند تا هفت روز كه در آن روز چهارده نخود زاج را با
ماست مخلوط كرده به بيمار ميدهند و غذايش برنج با ماست گاو است  .اگر حنا را شب بخيسانند و
صبح بخورند و نيز جوهر ترشك مفيد است  .در هنگام بيماري بايد از غذاهاي گرم بپرهيزند اما در يرقانِ
سياه سزاوار آن است كه مزاج بيمار را با اين داروها وادار به بيرونروي كنند  :حب السوداء  ،حب
السالطين  ،آب پنير  ،حب دهن السالطين  ،حب عرقالنسا و سركه عنصلي  .پس از آن بايد باسليق را
فصد كنند و اگر خون قرمز رنگ بود جلوي آن را بگيرند اما اگر سياه باشد بايد خون بگيرند  ،وادار
كردن بيمار به قي بوسيله زاج و يا بكار گرفتن عرقآورها سودبخش است و بدان كه كمي پس از تبهاي
بلغمي به علت ضعف كبد و نيز پس از تبهاي صفرائي از جهت بحران نيز تب ميآيد و آنچه كه پيش از روز
هفتم پيدا شود بد است اما پس از روز هفتم خوب است اگر حالت بحران وجود داشته باشد بدرماني بيش
از حمام و مالش بدن و روغنمالي با پارهاي از روغنها مانند روغن بابونه يا شويد و يا سوسن نيازي نيست
.
كسي كه گرفتار يرقان شود و كبدش سخت شد بيماريش بد است و اگر حال بيمار پس از پيدايش يرقان
بد شد ميميرد  .يرقان سياه اغلب باستسقاء خيكي ميانجامد و حرارت آن بسيار شديد است .

يرقان زرد ممكن است بناگهان پيدا شود اما يرقان سياه چنين نيست و نوع زرد تا در كبد نابهنجاري نباشد
پيدا نميشود مگر آنكه در اثر بحران و بعلت نيروي زياد مزاج باشد و هر چه پيشاب بيشتر و زردتر باشد
بهتر است  .گاهي صفرا در كبد ميسوزد و سبب پيدايش يرقان سياه ميگردد و فرق بين يرقان
صفحه ٤٣٥
سياه كبدي و طحالي  ،زيادي سياهي در نوع طحالي است در حالي كه در كبدي چنين نيست و مدفوع
نيز پيرو همين قاعده است .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :در كتاب قانون براي يرقان آمده است كه بايد كبد را با
عصارههائي كه بر روي يخ سرد شده باشد با صندل سياه و سفيد و كافور ضماد كنند تا بيمار حس كند
كه داخل شكمش سرد شده و اين كار يرقان را بهبود ميبخشد و در همان روز پيشابش كمرنگ ميشود
و براي باز كردن گرفتگيهاي كبدي حب صنوبر كبار سه درهم  ،مويز دانهگرفته پنج درهم  ،گوگرد زرد
نيم مثقال  ،افتيمون و تخم كرفس كوهي  ،نخود سياه و كندر سفيد از هر كدام دو درهم بايد كوبيده و
بيخته و مخلوط شود و بمدت چند روز هر روز يك و نيم درهم از آن را با آب رازيانج بخورند  .و نيز در
باب مفردات خواص غوتاغنبا  ،كاكنج  ،كهربا  ،كاسني  ،جلب  ،جوجه  ،مويز  ،زرير  ،سورنجان ،
درخت صمغ ( طلح ) و كَوَر براي يرقان ذكر شده مراجعه كن ) .
باب يازدهم
پارهاي از امراض طحال
فصل
ورم طحال
ورم طحال (

 ) Sاگر ا ز حرارت باشد عالمتش بريدن نَفَس  ،سوزش و تشنگي است و اگر از سردي باشد  ،بزرگيش در
زير دست حس ميشود و نفس بيمار نيز بريده بريده ميشود زيرا طحال بزرگ ( ENOMEGA
 ) Sو بر قلب فشار ميآورد  .درمانش خوردن شش تا هيجده گندم كبدالكبريت با آب  ،قند و ايارج اشق
پنج حبه صبح و پنج حبه شب و ماليدن دهن الزيبق در بامداد و شستن آن با آب گرم و صابون در
صفحه ٤٣٦
هنگام شب است و بايد مرهم ذراريح بر موضع طحال بگذارند و نيز خوردن نمك قليا  ،جوهر االشوس ،
اشوس ساجي همراه با آب و قند  ،طرطر زاج روح الملح با آب خرفه  ،ايارج يابس و ترياق االربعه مفيد
است  ،زيرا اينها بستگيها را ميگشايد  ،حب الحلتيت  ،طحال را نيرو ميدهد و دهن الزيبق و ملح القلي
آماس آن را فرو مينشاند اين معجون نيزسودمند است  :پوست هليله زرد  ،بليله  ،آمله سياه پوستگرفته ،
پوست هليله كابلي  ،پوست ريشه َكوَر از هر كدام پنج درهم  ،تخم شقاقل ( دوقو )  ،تخم كشوث  ،سعد
هندي از هر كدام سه درهم  ،كبابه  ،انيسون  ،قرنفل  ،هل  ،زنيان از هر كدام دو درهم  ،ايرسا دو و نيم
درهم  ،بسباسه يك و نيم درهم  ،هل باد ( قاقله كبار ) دو دانه همه را ميكوبند و ميبيزند و با روغن
بادامْ چرب و با سه برابرش عسل خمير ميكنند  ،اين دارو براي ورم طحال و گرفتگيهاي آن و بادها مفيد
است و اندازه خوراكش نيم مثقال در هنگام خواب ميباشد  .و نيز  :پرسياوشان و تخم پنجانگشت (
بنجنكشت اثلق )  ،زوفا بيك اندازه و روزي سه درهم همراه با سكنجبين مفيد است  .و چه بسا فصد نيز
اگر آثار حرارت پيدا باشد الزم گردد  ،اما بهترين درمان سوزاندن با ذراريح است كه بايد جراحت آن تا
پاكسازي كامل تازه نگاه داشته شود .
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه ميفرمايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص پايه مرجان (
بُسّد ) و ابقر  ،انجير  ،جو انگليسي  ،نارنج  ،چغندر  ،سورنجان  ،درخت صمغ و كبر براي طحال آمده
است رجوع كن ) .
فصل

سخت شدن طحال و بادها و گرفتگيهاي آن
نشاني اين بيماري سختي در لمس و بريدن نفَس و عالمت بادها قرقر كردن در حال فشار و نيز عالمت
گرفتگي  ،فاسد شدن رنگ چهره و گرايش آن بسياهي  ،كدر شدن سفيدي چشم و تمام شدن اشتها است
درمان كلي براي بدي مزاج طحال  ،نوشيدن شراب االصول  ،شراب البزوري و اطريفال و نيز ضماد
حلزون محلول در ليمو همراه با انجير پخته و عدس است  .و نيز اگر هر روز
صفحه ٤٣٧
يك درهم مرجان سوخته و كمي كتيرا براي اين بيماري بخورند اگر از گرمي باشد در ظرف يك هفته
بهبود مييابند و اگر بيماري از سردي باشد بايد همراه با آن آب عسل بنوشند  .اگر هر روز يك فنجان
عرق بهار نارنج همراه با يك چهارم مثقال مرجان و كمي شكر بخورند در يك هفته اين بيماري را بهبود
ميبخشد  .و نيز حب الطحال و آب عسل مفيد است و همچنين براي سختي طحال حب الطحال با آب
عسل و براي سختي آن داغ كردن با ذراريح مفيد است و اگر سوزاندن با ذراريح در يك بار سودي
نبخشيد بايد چند بار تكرار كنند و از داروهاي جذبكننده بر آن ضماد كنند تا بادهاي طحال فرو بنشيند
و كوچك شود و اگر بيمار سابقه بيماري را داشته باشد بايد زخم آن سوختگي را براي مدتي تازه نگاه
دارند و نوشيدن سكنجبي ِن بزوري سودبخش است  .براي رفع باد طحال بايد غذا را كمكم و در چند بار
بخورند و آب كم بياشامند و بادكش كنند و براي گرفتگيهاي آن حجامت كردن و نيز مالش و حركت
دادن محل و نوشيدن ماء االصول و بكار بردن داروهاي ادرارآور مفيد است  .براي دردهاي طحال اين
قرص سودمند مي باشد  :ايرسا چهار درهم  ،فلفل سفيد  ،سنبل  ،اشق از هر كدام دو درهم  ،اول اشق (
اشترك ) را در سركه خمير و سپس با باقي خمير و قرص ميكنند و روزي دو درهم از آن را با سكنجبين
ميخورند  .حب الطحال سختي آن را ميزدايد و حب عرقالنسا  ،حب المرجان  ،دهن البلسان  ،دهن
الكبريت خالص و نيز اين داروها براي درد طحال سودبخش ميباشند  :طالي محلول  ،روح الملح ،
سفوف الطحال ( هر دو نوعش )  ،سفوف الكبر  ،شكر سرب  ،شربت ريوند بيست و چهارم  ،شربت

حضرت رضا عليه السالم  ،شند  ،ضماد دوازدهم  ،ضماد الطحال  ،طرطر زاج  ،فلونيا  ،اشوس ساجي ،
قرص ايرسا  ،قرص ريوند ،
صفحه ٤٣٨
انواع قرص الطحال  ،قرص الفوة  ،عرق تخم كشوث  ،ماء الخارق  ،معجون رضوي با آب سرد  ،ملح
الخبث با عرق پرسياوشان و نيز اين اغذيه براي طحال مفيد است  :انجير  ،كوَر  ،سركه  ،خرماي نارس ،
تره  ،زرشك  ،غوره قبل از آنكه ترش شود  ،سيب ميخوش  ،چغاله زردآلو  ،خردل و پوست ريشه كوَر
كه از همه چيز بهتر است و بايد با سكنجبين خورده شود و يا بايد ضماد گردد و هر چيز تلخ قابضي مفيد
است و بدان كه هر گاه بدن الغر شود طحال بزرگ ميگردد و برعكس  ،اگر بيماران طحالي بناراحتيهاي
خوني گرفتار شوند و بيماري آنها طوالني شود استسقاء و يا ليزي رودهها پيدا كرده و ميميرند و چه بسا
كه در اثر تباهي طحال ماليخوليا و پرخوري پيدا شود و گفتهاند هر كه به ورم طحال گرفتار شود و خون
قرمز از او جاري گردد و در دستش قرحههاي سفيد بدون دردي ديده شود يك روز پس از آن خواهد مرد
اما كسي كه زياد گرفتار زكام و آبريزي از بيني است كمتر ممكن است بورم طحال گرفتار گردد و بهر
حال خشك كردن مزاج براي اين بيماران زيان دارد و بايد بدرمانهائي پرداخت كه سبب فربهي آنان شود .
( مؤلف (اع) در حاشيه افزوده است  :در كتاب قانون براي سختي طحال آمده است  :سداب  ،پوست
ريشه كوَر  ،افسنتين  ،پونه  ،آويشن را با سركهِ تند ميپزند و بر قطعه نمدي ميگذارند و گرماگرم صبح
ناشتا بر موضعْ ضماد مينهند و هر گاه سرد شد بار ديگر عمل ميكنند تا بيست و يك بار ) .
باب دوازدهم
بيماريهاي دستگاه تناسلي و ادراري و مسائل مربوط بآن
صفحه ٤٣٩
فصل

زيادي احتالم
اين بيماري سببهاي چندي دارد مانند كمي نزديكي و حبس شدن مني  ،شدت نيروي بيرونراننده  ،رقت ،
حرارت و يا تندي مني  ،سستي كيسه مني  ،انديشيدن زياد بنزديكي  .اما هر كدام از سببها كه بيروني
باشد بايد قطع گردد ليكن سببهاي دروني اگر حرارتي باشد درمانش خوردن حب الشفاء و حب االفيون
است  ،اگر از سردي باشد حافظ الصحة و مزيدالعمر است و نيازي بداروي ديگر نيست و بدان كه
خوابيدن بر پهلوي راست احتالم را كم ميكند اما ساير حاالت بخصوص به پشت خوابيدن سبب زيادي آن
است .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :خاصيت كاهو در جلوگيري از احتالم در داروهاي مفرد آمده
است ) .
فصل
سرعت انزال
سرعت انزال ( RECOCE
 ) EJACUسببهايش ضعف نيروي ماسكه است و زيادي ميل بنزديكي  ،تندي مني و يا زيادي آن  ،زيادي
نيروي جذب كننده رحم زن اگر مزاجش گرم باشد و درمان قطعي آن حب االفيون  ،برشعثا  ،حب الشفاء
 ،حافظ الصحة  ،ترياك خالص يا همراه با رب شيرينبيان  ،دانه تمر هندي  ،سفوف دوم  ،شكر سرب ،
معجون نود و هشتم  ،ملح الحديد  ،معجون الماسك و پرهيز از همه ترشيها و غذاهاي مرطوب و زيادي
آميزش است اما كساني آميزششان بيشتر طول ميكشد كه حرارت و خشكي مزاجشان بيشتر باشد و كسي
كه يكي از دو بيضه او باالتر بايستد يا بيشتر بطرف باال كشيده شود بزودي بانزال نميرسد  .سرعت انزال
ناشي از نابهنجاريهائي است كه در
صفحه ٤٤٠

اندامهاي مربوط وجود دارد  .اگر شخص با همين حال از نزديكي لذت نميبرد نابساماني از مغز است ،
اگر به تپش قلب گرفتار ميشود عيب از قلب است اگر اندازه مني كم است كليهها و يا ساير اندامهاي
پائين بدن درست كار نمي كند  ،اگر مزاج مرد از هر جهت درست است عيب را بايد در زن جستجو كرد
چه ممكن است قوت جذبكننده مهبل او زياد باشد  .بهترين زنها از اين جهت حبشيها  ،اهل اقليم
چهارم و سوماند و سردترين آنها زنگباريها و زنهاي عربستاني ( حجازيها ) و نوبهايها ( نوبه محلي است
در قاره افريقا بين مصر و درياي سرخ ) كه نزديكي با آنها بيشتر بطول ميانجامد گرمترين آلتها از آن زنان
صقالبه ( اسالو )  ،روميها و مصريهاست و بدترين زنها چينيها و هنديها هستند پس درباره خودت بينديش
و درمان خود را درياب  ( .اقليم سوم و چهارم مجموعا از شمال چين شروع شده و شامل تبت  ،شمال
هند  ،افغانستان  ،ايران و عراق است  .ف م )
فصل
چيزهائي كه نيروي باه را زياد ميكند
قبل از پرداختن باين مطلب بايد مسائلي را بعنوان مقدمه بگويم  :بدان كه آميزش  ،از سببهاي باقي ماندن
نوع انسان در اين دنيا است كه خداوند متعال آن را براي آن منظور قرار داده است و البته پيش از آن اسباب
كلي را پس از ايجاد مبدأ آفريده است اما اين راه نزديكتر ميباشد و ابزار آن بهمين طور كه آفريده شده
كار را از ساير راههائي كه ممكن مي بود آسانتر كرده است  ،بنا بر اين قدرت خداوند راههاي ديگر را
برنگزيده است و بهمين دليل افراد را نر و ماده و براي هر كدام ابزاري مناسب آفريده است پس اگر كسي
بمنظور واگذاردن دنيا از اين راه روگردان باشد از راه حكمت خدائي بيرون رفته و بر خالف صنعت
خداون ِد حكيم گام برداشته
صفحه ٤٤١
است چنين دستوري هم از طرف خداوند صادر نگرديده بلكه اين حكما هستند كه پرهيز از اين كار را
روا مي دانند  ،اما پسنديده بودن آن نوعي است و نه شخصي زيرا اگر غير از اين كه هست بود با همه

دشواريها و ناراحتيهائي كه ممكن است بدنبال آن باشد هيچكس بدان اقدام نميكرد مگر آنكه ناچار باشد
يا از شدت ايمان و فقط براي اطاعت امر خدا آن دشواريها را بر خود ميگذاشت  ،بنا بر اين خداوند در
نفس انسان و حيوانات گرايش و خواست زيادي براي اين عمل آفريده و لذتي در آن قرار داده است كه از
مغز و پيهائي كه بآالت تناسلي ميپيوندد سرچشمه ميگيرد  ،و براي اين آالت جنبش و حركتي خلق
كرده كه از قلب و سرخرگهائي كه بآن آالت ميرسد نيرو ميگيرد و نيز آبي آفريده كه در ظرفهائي جا
دارد و بر آن فشار ميآورد و خواهش اين كار پيدا ميشود  ،تا وقتي كه آن آب بيرون بريزد و اندامهاي
مربوط بياسايد  .پس معلوم شد كه سببهاي اين كار از اندامهاي رئيسه بدن و بزرگترين سبب  ،روح
نفساني است كه مركز آن مغز ميباشد و اين روح است كه كام مييابد و بآن ميگرايد و درباره آن
ميانديشد و همه اينها از خصلتهاي حيواني است كه در پارهاي از نباتات برزخِ بين نبات و حيوان مانند
نخل هم ديده ميشود  .بنا بر اين مادام كه اين سببها از نيروي الزم برخوردار است و آالت عمل درست
كار مي كنند خواهش طبيعي حيواني بر جا است ولي اگر يك ناتواني پديد آمد اين خواهش كم ميشود .
پس ناتواني جنسي ( UISSANCE
 ) IMيا از جهت آفرينش اندامهاي رئيسه و كمي بنيه است كه در اين صورت درماني ندارد مگر آنكه
تقويت آن اندامها تا حدي ممكن باشد هر چند كه چندان زياد نخواهد بود  ،يا از ضعفي است كه از جهت
مسائل روحي يا حيواني يا طبيعي  ،داخلي يا خارجي پيش آمده كه در اين
صفحه ٤٤٢
حالت درمانپذير است و اين مطلب در همه درمانها عمومي است زيرا پزشك نميتواند چيزي را كه
وجود ندارد بيافريند اما شايد بتواند يك نابهنجاري را درمان كند  ،از همين رو است كه ما ميگوئيم كه
حكمت آشكار كردن چيزهائي است كه هست نه ايجاد چيزهائي كه نبوده است  ،بنا بر اين اشخاص
ناتوان نبايد بدنبال زيادهروي باشند و غير از آنچه كه خداوند خواسته است بخواهند و گر نه برَنج و
بيماري گرفتار ميشوند كه يا از زيادي آميزش پيدا ميشود يا از بكار بردن داروها  ،چه آفريدگاري كه

آميزش را براي حيوانات قرار داده و براي آنها آالت و اسباب الزم را آماده كرده اگر ميخواست كه
ناتوانها اين نيرو را داشته باشند  ،براي آنها هم چيزي را كه الزم بود ميآفريد  .زيان نزديكي براي آنان كه
ناتوانند بيش از آنست كه بشمار آيد زيرا اين كا ْر حرارت غريزي را خاموش ميكند  ،حرارتي غير طبيعي
را برميافروزد  ،نيروي كارهاي طبيعي و حيواني و روحي را كم ميكند  ،حالتهاي غير طبيعي را
برميانگيزد از نيرو و نشاط ميكاهد  ،جنبشها را سنگين مينمايد  ،آدمي را از رويدادها تأثرپذير ميكند ،
معده و كبد را ناتوان كرده بدي گوارش پديد ميآورد  ،اندامهاي اصلي را ميخشكاند  ،پيري زودرس ،
الغري  ،خشك گوشتي  ،كمخوني  ،رنگ پريدگي و ناتواني نبض را ايجاد ميكند  ،موها را تا حد كچلي
يا نيمه كچلي ميريزاند  ،مغز را خشك ميكند و به پيها زيان ميرساند  ،سبب نزلهها و لرزش اندامها و
ضعف حركات ميگردد  ،سينه و ريه و كليهها از آن زيان ميبينند و الغر ميشوند و براي آنها كه عادت
دارند باد و نفخ و نيز درد پا و مفاصل و عرق النساء ايجاد ميكند  ،بخصوص آنكه آميزش در هنگام پري
معده انجام گردد و بدنِ شخصْ الغر  ،مزاج او خشك  ،رگهايش تنگ و خون او كم باشد و اگر چنين بود
يا آدمي پير باشد بايد از اين كار آنچنان
صفحه ٤٤٣
بپرهيزد كه از دشمن خطرناكي ميگريزد  ،بخصوص اگر بيمار باشد يا مدت كمي از بهبودي او گذشته
باشد  .مناسبترين اشخاص براي اين كار كسي است كه داراي مزاج خوني و بدني نيرومند باشد و اينان
كساني هستند كه سرخ و سفيد  ،پرگوشت  ،گشادرگ  ،پرخون  ،پرمني و پرمو ( بخصوص در پائين بدن
و باالي آلت و رانها ) هستند  ،و اندامهاي رئيسه آنها نيرومند است و كارهاي روحي  ،حيواني  ،طبيعي و
آالت آنها قوي است و اينهايند كساني كه براي باقي گذاردن نسل آفريده شدهاند و چيزهائي كه براي اين
منظور مناسب است بآنها داده شده است  .براي همينها نيز الزم است كه در مصرف نيروي خود
صرفهجوئي كنند و از اسراف بپرهيزند زيرا قواي آدمي اگر درست بكار نرود ضعيف ميشود و همان
ف اندازه خاصي
بيماريهائي كه گفتيم پديد ميآيد  .بهر حال چه براي نيرومندان و چه براي اشخاص ضعي ْ
را نمي توان گفت اما قاعده كلي اين است كه آنگاه باين كار بپردازند كه يك اشتها و هيجان درست

طبيعي در كار باشد  ،نه گرايشي غير طبيعي كه از زيادي فكر  ،دستمالي  ،بوسه و گفت و شنود و نگاه
پيدا ميشود زيرا چنين گرايشي دروغين است و همين كه علت اصلي زايل شد فرو مينشيند  .عالمت هر
يك از اينها براي كسي كه شعور دارد پنهان نيست و ميل آنگاه طبيعي و درست است كه بدليلي غير از
آنكه گفتيم برانگيخته شود و كسي كه بخواهد عمر زياد داشته باشد بايد تا ميتواند از آميزش بپرهيزد ،
مگر آنكه سنگيني و ميل زيادي در خود بيابد بآن اندازه كه او را از كار ديگر بازبدارد  .اما اگر چنين
خواستي در او پيدا شد بايد كمّاً و كيف ًا با توجه بزمان و مكان عمل كند و بقدري بآن بپردازد كه شدت
خواهش تمام شود ميلش فرو بنشيند و نفسش از آن بيارامد .
چگونگي كار اين است كه زن به پشت بخوابد و بايد زني برگزيد خوشرو ،
صفحه ٤٤٤
خوشسخن  ،خوشرفتار  ،دوستداشتني و جوان كه كمتر از سيزده سال و بيش از چهل يا پنجاه سال
نداشته باشد  ،و پيش از آغاز بآميزش  ،مرد بايد كاري كند كه ميل و شهوت زن را برانگيزاند تا او هم
همه نيروهايش آمادگي پيدا كند و مشتاق نزديكي شود و براي حصول بدين مقصود مرد بايد باَنحاءِ
مختلف زن را تحريك نمايد و همين كه از آمادگي كامل زن براي نزديكي مطمئن شد كار را شروع كند
 ،اما نبايد در آن وقت طرفين نيازي برفتن بدستشوئي داشته باشند .
پس از پايان كار مرد بايد درنگ كند تا تمام مني بريزد و سپس بآرامي جدا شود  .از نظر اوقات بهتر
اينست كه هوا آرام و معتدل يعني نه سرد باشد نه گرم و نبايد معده پر يا خالي باشد و سزاوار اين است كه
غذا خورده باشند و گوارش آن به پايان رسيده باشد و آدمي احساس سبكي و نشاط كند  ،اين حالت پس
از خوابي طوالني پيدا ميشود مگر اينكه كسي ضعيف باشد و يا زيادروي كند كه پس از آميزش بخوابي
طوالني نيازمند است  ،حرارتيها در گرما و رطوبتيها در سرما بايد از اين كار پرهيز كنند و نيز در
تابستان  ،پائيز و درهنگام همهگيري وبا و فساد هوا ( همهگيري بيماريها ) و در وقت گرفتاري بامراض
سرد  ،سردرد و امراض اندامهاي رئيسه بايد كمتر نزديكي كنند و ما در حقايق الطب از مسائلي ياد

كردهايم كه سزاوا ِر مراجعه بآن است  .از جهت محل بايد گفت كه جائي مناسب است كه از نظر گرمي
و سردي معتدل و از بادها محفوظ باشد  ،همين كه همه اين شرايط جمع شد آن وقت است كه اقدام باين
كار جايز است و اميد مي رود كه از آن زياني بانسان نرسد  ،همچنين بايد پيش از آن شخص گرفتار بقي ،
اسهال شديد  ،خونريزي  ،عرق يا ادرار زياد نشده باشد و پس از آن نيز چنين نشود  ،نزديكي در حال
گرسنگي  ،تشنگي  ،سيري  ،نوشيدن زيا ِد نوشيدنيها  ،خشم  ،بيخوابي طوالني  ،اندوه  ،خستگي  ،پس
از ورزشهاي
صفحه ٤٤٥
سنگين و پس از حمام زيان ميرساند و در داخل حمام نيز مناسب نيست و پس از آن تا وقتي كه بدن
كامال آرام نشود از نوشيدن آب سرد بايد پرهيز كرد  .نزديكي در حال پري شكم ضررش از وقتي كه
شكم كامال خالي باشد كمتر است  .اما درمان براي كساني سودمند است كه نيرويشان كافي بوده ولي
بعلتي كم شده و اينان درمانپذيرند اما اشخاصي كه ضعيف آفريده شدهاند درماني ندارند  ،هر چند كه
ممكن است چارهاي بينديشند كه از آنچه هستند ناتوانتر نشوند و از نزديكي  ،بضعف گرفتار نگردند و في
الجمله مختصر تقويتي پيدا كنند .
بايد بگويم كه چاره كار اين دسته اشخاص چيزهائيست كه نيروي آنها را برانگيزاند مثل مطالعه كتبي كه
مفيد اين فايده است و نگاه كردن به پارهاي از تصويرها و نيز تماشاي جفتگيري حيوانات بخصوص
گربه  ،االغ  ،اسب و مانند آنها و همچنين نشست و برخاست  ،گفتگو و تنها بودن با زن  ،تماس و مالعبه
با او و بوسيدنش و نيز پوشيدن لباسهاي نازك  ،بوئيدن عطرها بجز گالب و روغن گل سرخ و نيز
برگزيدن همسري كه مخصوصا سفيدرو و خوشپوست  ،شاد  ،بانشاط  ،چابك و پرحرارت باشد مؤثر
است و نيز بايد زني باشد كه در تنهائي با شوهرش خجالتي نباشد و از نزديكي لذت ببرد  ،مرد دوست ،
خوشاخالق  ،خوشگفتار  ،شيرينسخن و خوشصدا بوده و در احوال و اخالق همانند و موافق و مطيع
شوهرش باشد .

همچنين بايد گاه گاه هر چند كه مقدمات كار فراهم باشد از آن خودداري كنند زيرا نفس انسان آزمند
چيزهائي است كه از آن بازداشته شود  .بهترين زنان آنها هستند كه از سيزده سال كمتر و از چهل سال
بيشتر نداشته  ،دوشيزه نباشند  ،بيمار و غمزده نبوده و الغراندام نباشند و چه بهتر كه زياد شوهر
صفحه ٤٤٦
نكرده باشند  ،سردمزاج نبوده و از آخرين نزديكي آنها مدت زيادي نگذشته باشد  .اما آنچه كه درباره
زنان دوشيزه روايت شده از جهت ادب و زندگي آنها و عصمت و ساير خصلتهاي شرعي است و اينكه
دوشيزگان رحمشان پاكتر است و از بيماريها دورترند .
پس از آن بايد بتقويت اندامهاي رئيسه پرداخت يعني بايد نوشيدنيهاي معتدل و شاديآور بنوشند  ،غذاهائي
مانند گوشتهاي خوشمزه همراه با نخود و تخممرغ نيمپز با پياز و هويج بخورند  ،استراحت كنند  ،باندازه
بخوابند  ،پوشاك نرم بپوشند  ،عطر بخود بزنند و نيز پادزهر استعمال كنند ( جملهاي را كه مؤلف (اع)
بكار برده اين است  :و يتعاهد البادزهر فقد قيل انه السرّ االكبر  ،كه نحوه آن و نيز نوع بادزهر را كه
داراي اقسام متعدد ميباشد بيان نفرموده است و نيز از كلمه قيل روشن است كه چندان اعتمادي به اين
درمان نداشته اما ظاهرا منظور خوردن حجرالتيس يعني سنگ صفراي بز كوهي است  .مترجم ) كه
گفتهاند راز بزرگ در آن است و نيز بايد كمتر بحمام بروند و از هر چيز سرد بخصوص آنها كه از جهت
خاصيت از نيروي باه ميكاهند مانند كاهو  ،خرفه  ،گشنيز و ماهي بپرهيزند  .خالصه مجموع آنچه كه
گفتيم پنج چيز است  :اول تقويت اندامهاي رئيسه دوم معتدل كردن مزاج سوم زياد كردن خون چهارم
اصالح طرف اگر ناخوشآيند باشد پنجم برانگيختن نيروها از آن راههائي كه گذشت و كمي خودداري از
كار  .اين خالصهاي است كه بايد درباره اشخاص قابل درمان گفته شود  .اما داروهائي را كه از قبيل
حقنهها  ،فتيلهها  ،و داروهاي ماليدني بدبو مانند سير و انغوزه و نيز روغنهاي لزج برشمردهاند همهاش
خرافاتي است زيرا گويندگان از اينكه در اين كار شرط اساسي  ،خوشبوئي  ،پاكيزگي  ،سالمتي و مانند
آن است غفلت ورزيدهاند چه

صفحه ٤٤٧
فقط در اين حال است كه نفس انسان بدان روي ميآورد و از آن لذت ميبرد ولي استعمال اين داروهاي
كثيف روح را از آنچه كه خواهان آنست بازميدارد اما آنان كه نيرومند بودهاند و بعلتي ناتوان شدهاند قابل
درمانند و براي اينها داروهاي زيادي مانند معجونها  ،شاديآورها  ،داروهاي ماليدني  ،حقنهها  ،فتيلهها ،
و حتي داروهاي حرام و مانند آن ذكر كردهاند كه ما در اينجا آنچه را كه از اشخاصِ آزموده نقل شده
مي آوريم اما پيش از آن بايد بگوئيم كه هر يك از اندامها  ،از آنچه كه براي آن خلق شده بازنميايستد مگر
آنكه آسيبي كه ضد آنست بآن برسد  ،پس واجب اين است كه نخست اين آسيب رفع شود كه اگر
خارجي باشد  ،بايد از آن جلوگيري كرد و اگر داخلي و غير يك ماده است بايد آن را چاره كرد  ،اگر
مادهاي در كار باشد بايد بپاكسازي بپردازند تا مزاج پاك شود  ،توضيح آنكه شهوت  ،از مغز  ،هيجان از
قلب و مني از كبد  ،سرچشمه ميگيرند و هر كدام از اين اندامها آسيب ببينند از كار بازميمانند  .پس از
آن بايد شهوت را با چيزهائي كه آن را برميانگيزاند تقويت كرد مانند عطرها كه بايد پس از نظافت بكار
روند و نيز بكاربردن اين حب  :ملح اندراني ( ملح اندراني نمك سنگ شفاف است  .تحفه حكيممؤمن ) ،
فلفل  ،زنجبيل پرورده  ،فانيد ( قند تصفيهشده ) كه باندازه مساوي با عسل خمير و حب ميشود و براي
كساني كه مزاجشان سرد است مفيد ميباشد و نيز ترب با عسل سودمند است  ( .مؤلف اعلي اهلل مقامه در
حاشيه اضافه فرموده  :براي تقويت نيروي باه در مزاج سرد اذاراقي ( كچله ) و انغوزه را حب ميكنند و
يك نخود از آن را ميخورند ) .
داروي ديگر آنست كه خارخسك  ،سير و نخود را جداگانه بكوبند و بعد با شير و روغن بپزند تا كامال
بهم بياميزند آنگاه سه برابر آنها را عسل و باندازه آنها آب پياز سفيد و ترنجبين در آن بريزند تا سفت شود
و سپس از آن بخورند و نيز خوردن پنيرمايه شتري كه تازه از شير گرفته شده تا اندازه يك نخود همراه با
آب سودمند است ،
صفحه ٤٤٨

همچنين اطريفال تربدي اگر رطوبت چيره باشد و الكسير الشاء  ،جوارشن زعفران  ،حب الحلتيت  ،حب
گنه گنه  ،حب موميا  ،هر دو نوعِ دواء الترنجبين  ،دُهن البسباسه  ،روغن نخود  ،روغن مرواريد و ماليدن
دهن المقوي و نيز خوردن زعفران الحديد با گلشكر  ،شربت نعناع  ،ماليدن شمامه مقوي با روغن
جوزبويا  ،قرص الزاج  ،قهوه نافعه  ،لعوق الترنجبين  ،ماءالحيوة مفرح  ،معجون صد و يكم  ،معجون
جدوار  ،معجون المبهّي ( يك نسخه از آن )  ،مفرح اعظم  ،مفرح انطاكي  ،مفرح سهل  ،مفرح سيسنبري
 ،مفرح ياقوتي  ،ملح الخبث  ،ملح اللؤلؤ  ،حب جدوار مبهّي  ،حب لؤلؤ مبّهي  ،حب العنبر  ،معجون
مبهّي ( تركيب ديگر ) و اين معجون  :خارخسك خشك را نرم ميسايند و افشره خارخسك تازه را تا سه
برابر بر آن ميريزند و در آفتاب ميگذارند تا بخور ِد آن رود سپس يك جزء از آن  ،يك جزء عاقرقرحا ،
يك چهارم جزء زنجبيل و باندازه مجموع آنها شكر تبرزد ( شكري كه كامال تصفيه شده مانند شكرهاي
معمولي فعلي  .مترجم ) و هر بار چهار درهم از آن را ميخورند و نيز اين داروها مفيد است  :قرص الزاج
خلّي دو تا سه گندم همراه با گلشكر و همه اينها براي مزاجهاي سرد خوب است و بيمار
 ،زعفران الحديد َ
بايد غذاهاي معطر كه با تخمهاي خوشبو  ،نخود  ،هويج  ،تخم پرندگان  ،شير ميش و گاو و شتر  ،مويز
 ،انجير  ،گردو  ،لوبيا  ،نخود و نعناع پخته شده باشد بخورد .
اما براي صاحبان مزاج گرم مناسب اين است كه مقداري نخود سفيد را بكوبند و در شير تازه و روغن
بپزند تا مثل حلوا سفت شود و در هنگام خواب باندازه يك گردو از آن بخورند و نيز چهل ( معدود چهل
در هيچيك از نسخ چاپي و خطي و نيز نسخه اصل ذكر نشده و احتماال چهل مثقال يعني دويست گرم
است  .مترجم ) ترنجبين را در يك رطل شير
صفحه ٤٤٩
تازه بايد بپزند تا باندازه عسلْ غليظ شود و هر روز ناشتا يك اوقيه از آن را بخورند و گاهي جوهر صوري
باندازه يكصدم وزن ترنجبين بآن اضافه ميكنند و اين براي اشخاصي كه مزاج معتدل دارند مناسبتر
ميباشد  ،و نيز تخم يونجه را نرم ميكوبند و با رب انار ملس ميآميزند و هر روز ناشتا باندازه گردوئي از

آن ميخورند و براي اين اشخاص خوردن هندوانه  ،دوغ گاو شيرين  ،انار شيرين يا ملس و ماهي آبپز
گرم  ،تخممرغ نيمپز  ،شير تازه گاو و خرماي شيرمال مفيد است براي حرارتيها كاري بهتر از درمانهاي
معتدل براي سرد كردن مزاج با غذاهاي نفخآور و بكار بردن چيزهاي شاديآو ِر سرد و بعض درمانهاي
خارجي نيست .
بهر حال براي كسي كه در نزديكي زيادروي ميكند خونگيري  ،خستگي  ،عرق كردنِ در حمام و مانند
آن روا نيست و بايد مراعات وضع مزاجي خود را از جهت گرمي و سردي بكند  ،بايد غذاي زيادتري
بخورد  ،بيشتر بخوابد و بياسايد  ،بيشتر عطر بكار ببرد  ،روغنمالي كند و سرمه بكشد  .و بدان كه
مالك كار در نزديكي زيادي مني  ،گرمي و حركت آنست زيرا هر گاه مني زياد شود و كيسه را پر كند
بخارش بمغز باال ميرود  ،روح نفساني را بخود ميآاليد و آن را مشتاق بكار ميكند و نيز بقلب ميرسد و
حيوانيت آن را برميانگيزد در نتيجه آلت سفت ميگردد همچنين رگهائي كه حامل اين بخار است آن را تا
كبد ميبرد كه در آنجا طبيعت براي بيرون راندن مني تحريك ميشود تا سر انجام كار نزديكي بانجام
برسد بهر حال غذاها در توليد مني بدون ترديد مؤثرتر از داروها ميباشند و اعتماد بر آنها با طبيعت موافقتر
 ،درست تر  ،از خطر دورتر و البته بمقصود نزديكتر است و اين منظور از غذاهائي كه غلظت و متانت (
منظور مؤلف (اع) از لغت متانت روشن نيست و عينا در ترجمه آورده شد احتماال ممكن است منظور
تكاثف و كمي آب آنها باشد  .مترجم )
صفحه ٤٥٠
و رطوبت آنها بيشتر باشد بهتر بدست ميآيد زيرا حرارت عارضي كه ممكن است از آن بادهائي توليد
شود  ،در اين غذاها بيشتر است  ،پس اگر غذائي داراي اين خصوصيات باشد براي اين منظور مناسبتر
بوده و آدمي را از چيزهاي ديگر بينياز مينمايد و اگر همه اين خصوصيات در يك غذا جمع نباشد
ميتوان از چند غذا استفاده كرد  .نخود  ،شلغم و هويج از جمله چيزهائي هستند كه داراي اين
خصوصيات سهگانه ميباشند و اگر دو خاصيت در غذائي باشد مانند باقال كه داراي غلظت و رطوبت

ت توليدكننده بخار و متانت الزم را ندارد  ،بايد خولنجان و نعناع بآن اضافه شود يا
فاضله است اما حرار ِ
مثال پياز رطوبت و حرارت الزم را دارد اما متانت ندارد و بنا بر اين بايد نا ِن فطير و گوشت چرب بآن
اضافه شود گاه در بدن دو خاصيت از اين سه وجود دارد  ،بنا بر اين الزم نيست از خارج كاري بكنند و
كافي است كه چيزي را كه ندارد بآن برسانند  ،بنا بر اين هر گاه اين مسائل را دانستي و خواص غذاها را
هم بداني مي تواني بدون خوردن دارو و معجون بمقصود برسي و اينها كه گفتيم درباره اين مسأله كافي
است و شايد از آنچه گفتيم دريافته باشي كه خوردن غذاهاي خشكي كه توليد نفخ نميكند و نيز
غذاهائي كه خيلي سرد است و چيزهائي كه متانتي در آن نيست  ،سزاوار نميباشد مگر آنكه بدن گرفتن
خاصيتي را از نظر اندازه و يا چگونگي از خارج الزم نداشته باشد  .اگر مزاج كسي سرد باشد بغذاهاي
گرم و رقيق كننده اخالط نيازمند است و اگر در غذائي حرارت و نفخ الزم هر دو جمع باشد غايت مقصود
است مانند  :پياز  ،تره  ،سير  ،نعناع  ،ترتيزك ( جرجير ) و مانند آن .
در اينجا پارهاي از غذاهائي را كه زيادكننده مني است نام ميبريم  :پياز  ،شاهي ( ترتيزك )  ،هويج ،
شلغم  ،نخود  ،تره  ،نعناع  ،لوبيا  ،شنبليله ،
صفحه ٤٥١
نان گندم پوستگرفته  ،گردو  ،بادام  ،پسته  ،فندق  ،نارگيل  ،كنجد  ،شكر  ،عسل  ،ترنجبين  ،شير ،
انگور شيرين  ،انجير رسيده  ،موز  ،خرما  ،روغن گاو  ،گوشت گوسفند  ،جوجه و مرغابي  ،مغز
پرندگان  ،حليمها  ،شيربرنج  ،زرده تخممرغ  ،تخم پرندگان آبي  ،تخم گنجشك  ،تخم كبك  ،ميگو (
ماهي روبيان ) و جگر پرندگان .
از داروها ميتوان از اين داروها نام برد  :تخم گزنه ( انجره )  ،باديان رومي  ،زنجبيل  ،زعفران  ،دارفلفل
 ،قدومه ( تودري ) سرخ و زرد  ،بهمن سرخ و سفيد  ،سورنجان  ،خاولنجان ( خولنجان )  ،دارچيني ،
عاقرقرحا  ،انغوزه  ،خارخسك  ،آبي كه آهن گداخته را در آن انداخته باشد  ،زنيان  ،تخم يونجه و شقاقل
 .پارهاي غذاهاي مركب نيز مفيدند مانند آنكه گوشت قرمز را خوب بپزند تا از استخوان جدا شود پس از

آن گندم پخته را شيره ميكشند و همچنين مقداري شير  ،پيه مرغابي  ،نارجيل در آن ميريزند تا سفت
شود و از آن ميخورند و نيز اگر آبِ گوشت را صاف كنند و عصاره آن را بترتيبي كه گفته شد بكار ببرند
بهتر است  ،ماهي تازه گرم با پياز خام و همچنين خاگينه تخم ماهي و زرده تخممرغ  ،تره و نيز گوشت
جوجهاي كه با نخود  ،باقال و لوبيا تغذيه كرده مفيد است اما گوشت گنجشك از جوجه مقويتر ميباشد
همچنين آب جوجه خروسي را كه گوشت آن كامال پخته و له شده صاف ميكنند و باندازه يك سوم آن
آب پياز سفيد كهنه و گرد را گرفته و همراه با عسل ( باندازه نصف آب پياز ) در آن آب جوجه ميريزند و
ميجوشانند تا سفت شود و صبح ناشتا و شب بهنگام خواب ميخورند  .غذاي ديگر آنست كه يك جزء
آب پياز سفيد با دو جزء عسل را با آتش ماليمي ميپزند تا سفت شود و در هنگام خواب دو قاشق از آن
ميخورند و نيز يك جزء آب پياز با دو جزء شير گاو و يك جزء قند را ميپزند تا سفت
صفحه ٤٥٢
شود و هر روز يك اوقيه از آن را ميخورند  .و اين خوراك معتدلتر از غذاي قبليست اگر در مزاج
حرارتي باشد بايد آب انار بخورند و از ادويه غذائي معطر پرهيز كنند .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص گزنه ( انجره )  ،گاو  ،بهمن ،
تمر هندي  ،گردو  ،انغوزه  ،كرم خاك قرمز ( خراطين )  ،خردل  ،خشخاش  ،ثعلب ( خصيه ثعلب ) ،
خفاش  ،خميرمايه ( خمير )  ،خولنجان  ،دارچيني  ،باديان  ،زنجبيل  ،كنجد  ،ماهي  ،شقاقل  ،سياهدانه
 ،ترب  ،فلفل  ،پنبه  ،كتان  ،كندر  ،شير و مشك براي تقويت نيروي باه آمده است مراجعه كن ) .
اما چيزهائي كه براي نيروي باه زيان دارد غذاهاي گرم لطيف و بادشكن است مانند  :شاهزيره ( كرويا )
 ،پونه  ،اسپنددانه  ،زيره  ،مرزنجوش و مانند آن و هر چيز كه خشككننده باشد مثل شاهدانه  ،خرنوب ،
ارزن  ،عدس و مانند آن و نيز هر چيز سرد و خشككننده مني مثل  :نيلوفر  ،بيد  ،گل سرخ  ،بنگ ،
كافور  ،تخم اسفرزه و هر چيز ترشي مانند سركه و شير ترش و بخصوص چيزهاي ترش قابض مثل سماق

 ،ريواس  ،به  ،سيب  ،اترج و مانند آن و هر چيزي كه آب زياد دارد مانند كاهو  ،كدو  ،خيار  ،خرفه ،
كاسني  ،تاجريزي سياه  ،ختمي خبازي  ،بارهنگ و امثال آن .
آب سرد نيروي باه را جدا ميكاهد و زيادي تخمهها  ،نزديكي با زناني كه در حال عادت هستند و نيز
زناني كه مدتي بيشوهر بودهاند و آنها كه به سن بلوغ نرسيدهاند و نيز زيادي حمام گرم  ،عرق كردن ،
خستگي  ،سواري  ،راه رفتن  ،خوردن قيآورها و ادرارآورها اين نيرو را كم ميكند .
بايد گفت كه لذت نزديكي از جهت مرد بوسيله مغز احساس ميگردد و بايد
صفحه ٤٥٣
مني در حد معتدلي گرم باشد و نيز نعوظ و تندي و كندي سرعت انزال بايد باندازهاي معتدل باشد و اما از
جهت زن مالك اين است كه مهبلش تنگ  ،خشك ( بايد توجه شود كه بنا بكتب طبي منظور خشكي
مطلق مهبل نيست بلكه بايد ليزي آن در حد معتدلي باشد و آبريزي نداشته باشد  .مترجم ) گرم و تميز
باشد و باين نكتهها از فراواني مو و پيچش آن و سفتي و پري پهلوها ميتوان پي برد و اگر يكي از اين
خصوصيات موجود نباشد بايد تعديل گردد  .داروئي كه براي اين منظور از هر جهت خوب است اين
است كه دارچيني را مانند سرمه بسايند و در اولِ شبي كه ميخواهند نزديكي كنند زن مقداري از آن را
برميدارد اما داروهاي مفرد تنگكننده بطور كلي قابضها هستند مانند بلوط و سك ( نوعي عطر كه از
تركيب مشك و رامك بدست ميآيد  .مرآتاللغه ) و گل انار فارسي و خشككنندهها مثل مشك و
سياهدانه  ،قرنفل  ،دارچيني  ،صندل ميباشند  ،اگر صندل را با آب مورد خمير كنند بهتر از ديگر داروها
است اما گرمكننده و تميزكنندههاي قوي  :گردو  ،بسباسه  ،مر  ،كندر  ،قرنفل  ،سعد و فلفل ميباشند و
اگر اين داروها را با آب مازو خمير كنند بهتر است و چيزي كه نزديكي را براي زن لذتآور ميكند اين
است كه مرد آلت خود را با اين دارو بيااليد  :باديان  ،فلفل  ،زنجبيل  ،عاقرقرحا  ،دارچيني از همه بيك
اندازه ميگيرند و ميكوبند و پس از بيختن در آب ميريزند و بايد رقيق باشد و آن را در شيشهاي در بسته
نگه دارند تا خشك نشود و بايد قبل از نزديكي استعمال گردد  ،داروي ديگر اين است كه كبابه و يا

عاقرقرحا را بجوند و بر آلت بمالند  ،ممكن است عاقرقرحا را با زنجبيل و دارچيني حب كنند  ،همچنين
زهره جوجه مرغ سياه با كمي قرنفل همين خاصيت را دارد  .داروئي كه آلت را بزرگ و نيرومند ميكند
طالء الخراطين است .
صفحه ٤٥٤
اينها همه از جهت مردان بود اما درماني كه شهوت زن را برميانگيزد برداشتن سرمه  ،زاج سفيد  ،نوشادر
و يا شستشوي با اينها است ضعف نعوظ (  ) ERECTIONو سستي آلت اگر از ضعف قلب و يا مغز و يا
كمي مني باشد بايد با داروهائي كه پيش از اين گفتيم درمان گردد و اگر از زيادي هَمّ و غم و نبودن
تمايل و يا اشتغال بعلوم نفساني و لذتهاي روحي باشد درمانش توجه بمسائل جنسي است  .اگر ضعف از
خود اندام و از برودت و رطوبت باشد  ،درمانش ماليدن دهن المقوي است و اگر از برودت و يبوست
باشد بايد آلت را با دهن الزيبق  ،دهن ال ِعلْك  ،خيري  ،شيرينبيان  ،بلسان و مانند آن چرب كنند اما اگر
عيب از پيهاي آلت باشد بايد در آب سرد بنشينند  ،اگر آلت جمع شد درمان آن ممكن است و گر نه قابل
درمان نيست  ،اگر فلج با كلفتي و ضخامت آلت همراه باشد از برودت و اال از يبوست است و درمانش
همانست كه گفته شد  .از چيزهائي كه براي سختي نعوظ گفتهاند اين است كه بوره را خوب ميسايند و
با عسل ميآميزند و بر آلت و مقعد و باالي آلت ميمالند و يا اينكه خردل را سائيده در روغن ميريزند و
آلت و اطراف آن را با آن چرب ميكنند يا آنكه بوره و انغوزه را نرم ميسايند و در كمي عسل ميريزند و
بر بيخ آلت و شكم و كف پاها ميمالند و سزاوار است كه اين نوع داروها را در مدت چند روز بكار برند
تا مزاج آلت معتدل و سستي آن برطرف شود و بكار بردن آن در حين عمل البته ناراحتكننده است  .اما
نكته باريك اين است كه هر اندامي با ورزش و توجه نفس بآن نيرو ميگيرد  ،همان طور كه بدن با ورزش
كشتي قوي ميشود و دستها با تمرين ميتوانند وزنههاي سنگين را بلند كنند و يا مثال ورزش چشمها نگاه
كردن است  ،بنا بر اين ورزش آلت هم انجام عمل نزديكي است كه البته بايد با كمي جلوگيري
صفحه ٤٥٥

هم همراه باشد و بهمين ترتيب بايد عمل كنند تا بهبودي حاصل شود .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :در زادالمسافرين آمده براي تقويت نيروي باه در كساني كه
مزاجشان گرم است دانه نيوند ( مريم ) همراه با قند و شير گرم و قند  ،نان سفيد  ،تخم خربوزه باه را
تقويت و مني را زياد ميكند و نيز خشخاش سفيد با قند بر مني ميافزايد  ،شفتالو  ،انار شيرين  ،آلبالو ،
شير تازه ترش  ،بادام شيرين نيز بر باه افزوده و مني را زياد ميكنند  .از داروهاي مركب دواء الترنجبين
نعوظ آور است و چنين ساخته ميشود  :دو رطل شير تازه را با دو اوقيه ترنجبينِ پاك كرده ميپزند تا
سفت شود و بيست مثقال از آن را ناشتا ميخورند غذاي اين اشخاص ماهي تازه گرم همراه با پياز  ،مرباي
هويج  ،مرباي شقاقل  ،نقل جلغوزه ( ميوه صنوبر )  ،سياهدانه  ،دانه كنگر ( حب الزلم ) است  .اما
چيزهائي كه براي صاحبان مزاج سرد مفيد ميباشد از داروهاي مفرد ابريشم با عسل  ،شقاقل با عسل ،
باديان رومي ( انيسون )  ،تخم خرفه  ،تخم هويج  ،تخم ترتيزك  ،تخم تره  ،تخم پياز  ،تخم شلغم  ،سير ،
پياز  ،زرده تخممرغ نيمپز  ،فندق  ،ثعلب ( بوزيدان )  ،بهمن سرخ و سفيد  ،انجير  ،خارخسك  ،گردو ،
نارگيل  ،ميوه صنوبر  ،كنگر خشك  ،دارفلفل  ،دارچين  ،زعفران  ،زنجبيل  ،كنجد  ،ترب  ،پسته ،
كرفس  ،تره  ،عسل  ،شكر  ،اِگِر  ،پنيرمايه شتر ( كه يك نخود آن را با آب نيمگرم قبل از نزديكي بايد
بخورند )  ،تخم كرفس بستاني ( سه درهم همراه با قند بهمين انذازه و آن را بايد بكوبند و با روغن گاو
چرب كنند و  ٣روز بخورند ) و نيز خرما را كه در شير گاو با دارچيني و زنجبيل پخته شده باشد و
همچنين خوردن نيم مثقال انغوزه دوازده ساعت قبل از نزديكي سبب نعوظ است  ،نخود بهر نحو كه
خورده شود  ،ثعلب تا دو مثقال همراه با عسل  ،نيم درهم قرنفل همراه با شير تازه و عسل باه را زياد
ميكند  ،خوردن
صفحه ٤٥٦
اين معجون سبب زيادي باه و افزايش مني است و براي صاحبان مزاج گرم مفيد است  :ثعلب پنج جزء ،
نخود خام ده جزء  ،شقاقل  ،خولنجان  ،زنجبيل  ،دارچيني  ،تخم شلغم  ،تخم شاهي ( ترتيزك )  ،تخم

كرفس  ،اسارون از هر كدام سه جزء همه را ميكوبند و پس از بيختن با زرده تخممرغ نيمپز خمير
ميكنند و مقداري كتيرا بآن ميافزايند و آنها را با سه برابرشان عسل خمير ميكنند و صبحها و عصرها سه
درهم از آن را ميخورند  .از معجون ديگري كه قويتر است نيز بايد نام برد كه اگر سبب ناراحتي شد بايد
سه درهم گل نيلوفر و يك نخود كافور با آب كاهو بخورند آن معجون چنين است  :عاقرقرحا  ،فلفل ،
زنجبيل از هر كدام يك اوقيه ميكوبند و پس از بيختن با بيست عدد زرده تخممرغ نيمپز و صد و بيست
درهم عسل خمير ميكنند و سه درهم قبل از غذا بايد بخورند  .معجون ديگر كه بايد در مدت سه هفته
خورده شود و بسيار مفيد ميباشد اينست  :عاقرقرحا ده درهم  ،مغز بنه چهل درهم  ،سياهدانه سه درهمم
 ،خردل پنج درهم  ،تخم تره ده درهم  ،مغز نارگيل شش درهم همه را ميكوبند و پس از بيختن با عسل
خمير ميكنند اين معجون را همراه با آب پياز و زرده تخممرغ نيمپز بايد بخورند و البته زنها نبايد از آن
بخورند  .معجون ديگري است كه اسم آن جليل النفع ميباشد و باه را تقويت كرده بر مني ميافزايد و از
سرعت انزال جلوگيري ميكند و خواص ديگري نيز دارد از قبيل زياد شدن لذت و اشتها  ،تقويت معده و
گوارش  ،گرم كردن كليه و مثانه  ،زدودن غم  ،برطرف كردن بيخوابي  ،فراموشكاري و بلغم  ،شاد
كردن و تقويت قلب  ،فربهي و خوشرنگي و تقويت حواس و بايد همراه با غذاهاي مقوي و آب خورده
شود طرز ساختن اين معجون چنين است  :خوانجان  ،قرنفل  ،شقاقل  ،بهمن سرخ و سفيد  ،كبابه  ،ثعلب
 ،سورنجان  ،قِرفه ( پوست نوعي درخت كه بوي دارچيني ميدهد )  ،دارچين  ،دارفلفل  ،فلفل  ،زنجبيل
،
صفحه ٤٥٧
عاقرقرحا  ،سعد  ،سنبل  ،جوزبويا  ،بسباسه  ،زبان گنجشك  ،زرنباد  ،ثعلب  ،درونج  ،اشنان  ،هل ،
انغوزه  ،تودري سفيد و قرمز  ،تخم پياز  ،تره  ،ترتيزك  ،كرفس  ،گزنه ( انجره )  ،شلغم  ،هويج  ،يونجه
 ،مارچوبه  ،مغز تخم كنگر  ،مغز دانه شاهدانه چيني  ،مغز تخم شاهدانه بري ( قلقل )  ،مغز نارگيل  ،مغز
فندق  ،مغز پسته  ،مغز بنه  ،مغز گردو و بادام  ،مغز دانه صنوبر بزرگ از هر كدام پنج درهم  ،كنجد
پوست گرفته  ،خشخاش سفيد از هر كدام سه درهم  ،عود قماري  ،مصطكي  ،از هر كدام شش درهم ،

زعفران سه درهم  ،عنبر اشهب دو درهم  ،مرواريد چهار درهم  ،مشك يك درهم  ،پنيرمايه شتري كه
تازه از شير گرفته شده باشد ده درهم  ،تخم بذرالبنج ( تخم بنگدانه ) سي درهم  ،ترياك ده درهم و فانيدا
( قند سفيد ) با سه برابر مجموع عسل خمير ميشود ( وزنهاي ياد شده براي حفظ نسبت تركيبي است و
ممكن است كمتر باشد  .مترجم ) و بحسب اقتضاء مزاج از آن ميخورند ) .
( مترجم گويد  :مؤلف اعلي اهلل مقامه در كتاب حقايق الطب اخباري را از اهل بيت صلوات اهلل عليهم
اجمعين درباره اوقات و نحوه نزديكي روايت فرموده است كه تبركا خالصهاي از آن نقل ميگردد در
پارهاي از اوقات از نزديكي نهي فرمودهاند كه عبارتند از  :شبهاي چهارشنبه  ،در وقت محاقِ ماه  ،شبي
كه ميخواهند در آن بمسافرت بروند  ،شب عيد فطر  ،شب عيد قربان  ،شب نيمه شعبان  ،بعد از ظهرها ،
در ساعات اوليه شب  ،بين طلوع فجر و طلوع آفتاب  ،از اول غروب تا رفتن شفق  ،در شبهاي خسوف ،
در روزهاي كسوف  ،در شب و روزي كه بادهاي سياه وزيده است  ،در شب و روزي كه زلزله شده ،
در آخر و اول و نيمه ماه  .و نيز در جاهاي زير از نزديكي نهي شده هر چند كه حرام شمرده نشده  :بر
روي سقف ساختمانها  ،زير درختهاي ميوهدار  ،زير نور خورشيد ،
صفحه ٤٥٨
در جائي كه كودكي هست ( منظور اين است كه آن كودك طرفين را ميبيند و يا صدايشان را ميشنود
 كتاب نكاح از كتاب الجامع الحكام الشرايع تأليف مؤلف ) و در كشتي و همچنين در پارهاي ازحاالت از نزديكي نهي شده مانند  :در حال ايستاده  ،در حالي كه طرفين كامال عريان باشند  ،شتابزدگي
در كار  ،استفاده طرفين از يك دستمال  ،نگاه كردن بفرج زن در هنگام نزديكي  ،رو بقبله يا پشت بآن ،
در حالي كه خضاب كرده باشند  ،در حال جنابت  ،نزديكي با همسر بشهوت زني اجنبي  ،بعالوه در اين
اخبار توصيه شده است كه در شروع نزديكي از خداوند ياد كنند و نيز آميزش در شبهاي دوشنبه و
پنجشنبه و جمعه و ظهر پنجشنبه و عصر جمعه نيكو شمرده شده است  .در اين اخبار تأثير شرايط نزديكي
در بچه نيز بيان شده )

فصل
عقيمي مرد و نازائي زن ( ) STERI
همان طور كه در كتاب حقايق الطب توضيح دادهايم بچه از يك ماده منفعل و يك سبب فاعلي بوجود
ميآيد اما ماده منفعل ( فعلپذير ) از زن و سبب فاعلي آن از مرد است  ،تخمك زن (  ) OVUرقيق و زرد
رنگ ميباشد و داراي نيروي پذيرشي و منعقدشونده است و نطفه مرد ( ERMATOZOID
 ) Sغليظ و سفيد و داراي نيروي پيشروي و منعقدكننده ميباشد و همان طور كه مايهپنير شير را منعقد
ميكند نطفه مرد بنا بخاصيتي كه دارد تخمك زن را منعقد ميكند  .در اين باره سياحي ادعا كرده است
كه در شهر زنان درختي وجود دارد كه بوي مني دارد و زنها شاخهاي از آن را بكار ميبرند و بارور
ت انجير منعقد ميگردد  ،بهر حال اگر مزاج نطفه مرد و
ميشوند همان طور كه شير  ،از شيرابه درخ ِ
تخمك زن هر دو درست و طبيعي باشد و در رحم بهم برسند و خدا خواسته باشد بچه بوجود
صفحه ٤٥٩
مي آيد اما اگر در كار آنها اختاللي باشد يا يكي از آنها مدتي در رحم بماند و فاسد شود و ديگرگون
گردد و يا با آن ديگر بهم نرسند  ،بچهاي در كار نخواهد بود مگر آنكه خدا چنين خواسته باشد  .بنا بر
اين اگر كسي بچه خواسته باشد و نابهنجاري در او و يا همسرش نباشد بايد در زمانهاي مناسبي كه در
حقايق الطب توضيح داده ايم با توجه بمناسبتهاي مختلف بكار بپردازد و آنگاه با همسر خود تنها باشد و با
او بازي و شوخي كند و با تحريك نقاط حساس بدن او سعي نمايد كه او را كامال مشتاق و براي نزديكي
آماده كند زيرا در اين حالت احتمال آبستني بيشتر است  .عالمت آمادگي كامل زن اين است كه در
چشمش قرمزي پديد ميآيد و مرد بايد به اين مسئله توجه كند كه زن چه وقت انزال خواهد كرد و بكوشد
كه همراه او و در همان وقت انزال كند  .و بهتر اين است كه در آن موقع زن با بلند كردن ران چپش كمي
متمايل بطرف راست خود باشد  .و همين كه كار تمام شد مرد بايد بآهستگي از زن جدا شود و زن بايد
نزديك به سه ساعت به پشت بخوابد و بياسايد و سپس بآهستگي برخيزد و از حركات تند و خشن و

برجهيدن و باال و پائين رفتن و نزديكي بپرهيزد و از خوردن غذاهاي ليزكننده خودداري كند تا آثار آبستني
پيدا شود و اگر مزاج هر دو معتدل باشد ان شاء اهلل زن آبستن ميگردد ( احتمال آبستني در نزديكيهائي
كه  ١٥تا  ١٣روز قبل از شروع قاعدگي بعدي صورت بگيرد بسيار زيادتر از ساير ايام است  .فيزيولژي
گايتون ) اما اگر مرد از جهات آفرينشي خود عقيم (  ) STERIباشد درماني ندارد  ،ليكن اگر از جهات
عارضي و پيشآمدها باشد ميتواند براي خود چارهانديشي كند و بدرمانهاي عام كه قبال گفتيم بپردازد ،
و پيش از آن بايد بدي مزاج خود را از عالماتي كه گفتيم بشناسد رقت يا غلظت بيش از حد مني ،
صفحه ٤٦٠
قرمزي  ،زردي  ،سفيدي  ،تيرگي مني و نيز سردي و گرمي غير طبيعي بيضهها  ،التهاب  ،قرمزي و
سفيدي آنها و ساير عالمات هم بايد مورد توجه باشد تا همان طور كه گفتيم بدرمان بپردازند .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :روايت شده كه نطفه از خون پديد ميآيد اول خون است و بمغز
ميرود و از رگي كه بآن ورد ميگويند ميگذرد و پس از آن در مهرههاي پشت پائين ميآيد تا بحالبها
برسد و سفيد ميگردد اما نطفه زن از سينهاش ميآيد و روايت شده كه اگر نطفه زرد يعني قرمز كدر باشد
كودكي بوجود نميآورد اما اگر صاف باشد توليد بچه ميكند ) .
درمان آزمايششده اين است كه مرد نخست با خوردن دو گندم انتيمون و دو گندم تربد معدني بپاكسازي
بدن خود بپردازد و پس از آن دو روز و هر روز چهار نخود رب الجالبا بياشامد و پس از پاكسازي بمدت
ده روز كمر خود را هر روز با دو نخود دهن الزيبق چرب كند پس از آن بيست روز و هر روز دوازده
گندم حب گنهگنه بخورد و در اين مدت هر روز بحمام برود و كاسهاي از آب گرم را كمكم بر كمر
خود بريزد و زن بايد در هنگام خواب و نيز در وقت نزديكي بپهلوي راست بخوابد و گاهي نيز زنها
بهمين صورت درمان مييابند  ،مگر اينكه آب گرم را بايد بين دو پستان خود بريزند  ،اما نازائي زن اگر از
جهات آفرينشي باشد درماني ندارد ليكن اگر عارضي باشد بايد ديد كه كدام خلط بر بدن او چيره شده يا

فاسد گرديده كه بايد تعديل گردد گاهي پيه اطراف رحم زياد است و بر دهانه آن فشار ميآورد ( CO
 ) DU METRITپس بايد آن را كم كرد  .اگر در رحم زخم يا قرحه يا گرفتگي يا
صفحه ٤٦١
سختي و يا خشونتي باشد و يا رحم جابجا شده ( OSE
 ) Hبايد درمان گردد  .گاهي رطوبتهاي ليزكنندهاي در رحم وجود دارد كه نطفه را از آن ميراند و بايد
آنها را از بين ببرند  .اگر نابهنجاري منحصر برحم باشد پاكسازي الزم نيست و برداشتن دستمالهاي
داروئي و تنقيهها و فتيلهها كافي است  .اگر نابسامانيها از چيرگي خون باشد درمانش فصد باسليق است ،
اما ساير خلطها را بايد از بدن بيرون برانند كه اگر سرد باشد بايد روغن كرچك و ماءاالصول بياشامند و
اگر گرم باشد فصد و نوشيدن ماءالشعير و تخم اسفرزه درمان آنست و بايد دستمالي با اين داروها بردارند
 :عاج يك جزء  ،صدف نصف جزء  ،گل ارمني ربع جزء كه بايد آنها را با عرق كاسني خمير كرده و
بدستمال بزنند و آن را بردارند و اگر بادي نباشد بايد چند بار با آب كدو و عرق كاسني تنقيه كنند و براي
درمان مزاج خشك آبتني و حمام رفتن و شستشو مفيد است و غذاي مناسب براي اين حال آب جوجه
چرب  ،شير بز جوشيده در هنگام صبح  ،روغن كنجد در وقت خواب و پياز كباب شده است و نيز زن
بايد مغز قلم پاي گاو يا كوهان شتر را همراه با سفيده تخممرغ بردارد  .اگر بدي مزاج از رطوبت باشد
درمانش نوشيدن روغن كرچك همراه با ماءاالصول و برداشتن داروهاي خشككننده و ضماد اين دارو
است  :جوزبويا سه دانه  ،فوفل سه دانه  ،الدن پنج مثقال كه پس از كوفتن و بيختن آن را با آب مورد و
گالب مخلوط كرده و نيمهگرم بر آخرين مهره كمر ضماد مينمايند  .اين دارو رطوبت رحم را ميزدايد
و ورم (  ) METRITEآن را برطرف ميكند و نيز خوردن و برداشتن اين دارو مفيد است  :افسنتين يك
جزء  ،مازو  ،گل انار فارسي  ،كهربا از هر كدام نصف جزء  ،شاهزيره دشتي  ،تخم پياز  ،گل ارمني از هر
كدام ربع جزء سپس آن قسمت را كه ميخواهند بخورند با عسل خمير ميكنند و خوراك آن سه مثقال
صفحه ٤٦٢

است و آن را كه ميخواهند بردارند با يك مثقال قطران ( مايع حاصل از جوشاندن چوبها ) آميخته و بر
قطعه پشمي ميريزند و برميدارند اما بسياري از بيماريهاي رحم و بچه انداختن (  ) AVORTERكه از
رطوبت سرچشمه ميگيرد  ،با اين روغن درمان ميگردد  :يك دانه كرچك را پوست ميگيرند و نرم
ميكوبند و باندازه يك كف دست شنبليله و يك كف دست خارخسك و دو مشت تخم كرفس  ،باديان و
انيسون و يك مشت ريشه كرفس و باديان و بر مجموع مقداري آب باندازه يك و نيم برابر مقداري كه
روي داروها بايستد ميريزند و ميپزند تا روغنش خارج گردد از اين روغن روزانه دو تا پنج درهم در حد
تحمل مريض در مدت دو هفته يا تا حصول بهبودي ميخورند و نيز  :عاج  ،شير اسب و پنيرماي ِه آن را اگر
بخورند و يا بردارند براي آبستن شدن مؤثر ميباشد  .داروي ديگري كه بسيار مؤثر است اين است  :سنبل
 ،جوزبويا  ،حماما  ،تخم پياز  ،تخم هويج  ،تخم شويد  ،مر  ،بسباسه  ،زبان گنجشك  ،زعفران باندازه
مساوي  ،مشك باندازه يك دهم يكي از اينها همه را با عسل خمير ميكنند و سه درهم آن را بر قطعه
پشمي ميريزند و پس از پاك شدن از عادت ماهانه آن را برميدارند و پس از سه ساعت بيرون آورده و
نزديكي ميكنند  .و نيز يك مثقال ريشه شقايق  ،يك درهم هل باد ( قاقله كبار )  ،يك درهم بسباسه ،
نيم درهم زعفران  ،سه قيراط مشك و سه قطعه پشم را با شير اسب و اين داروها ميآاليند و برميدارند و
نيز اين دارو اثر عجيبي دارد استخوان باالي سر سگ را ميسوزانند و يك درهم از آن را با زعفران و مَرْو
از هر كدام نيم در هم و همچنين يك قيراط مشك را با شير االغ آميخته و بدستوري كه گفتيم برميدارند
و نيز اين داروها براي بسياري از بيماريهاي رحم مناسبند  :ايارج صغير و گلشكر ( كه آن را تقويت
ميكند )  ،جوارشن اللؤلؤ ( اين دارو جنين را اصالح كرده و از افتادن آن
صفحه ٤٦٣
جلوگيري ميكند و بايد در تمام مدت آبستني خورده شود )  ،جوهر االنتيمون  ،حب الجَفْت براي جاري
شدن رطوبتها  ،روغن دانه عرعر براي درد رحم  ،دهن الكبريت خالص و دهن المرجان براي ترشحات ،
ضماد دهم براي ورمها  ،مشمع سيلقون ( اگر بر پشت چسبانده شود از سقط جنين جلوگيري مينمايد ) ،

مفرح انطاكي براي جلوگيري از سقط و اصالح وضع رحم  ،ملح الخبث براي ترشحات  ،دهن البلسان
خون را جاري كرده و جفت را خارج ميكند  ،روغن دارچين زايمان را آسان ميسازد .
عالمات آبستني اينها هستند  :بهم آمدن دهانه رحم و دور شدن آن از جاي عادي و خشك شدن آن و بند
آمدن قاعدگي  ،سنگيني گوشها  ،كم شدن اشتها  ،تيرگي رنگ  ،بادگلوي ترش  ،خستگي  ،كندذهني ،
ميل بخوردن چيزهاي غيرعادي .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه ميفرمايد  :يكي از زنان خانواده ما بهنگام آبستني از حال ميگشت و قي
شديدي ميكرد اين دارو را برايش تركيب كردم  :هل  ،آويشن  ،نعناع خشك  ،پوست بيروني پسته و
باندازه نيم نخود زاج سفيد و مصطكي و چند روز باو خوراندم و غذايش در اين مدت مرباي پوست پسته
بود و خيلي زود بهبود يافت )  ( .اين حالت ظاهرا همان است كه ويار ناميده ميشود  .مترجم )
گ رگهاي
در پارهاي از زنان  ،بند رفتن پيشاب  ،پيدا شدن بوي غير عادي در نفس زن  ،سبز شدن رن ِ
پستانها و گفته اند كه اگر پس از نزديكي زن احساس زنشي در پستان خود كند و دردي در شكم و كمر و
زانوي خود بيابد آبستن شده است و چيزهاي بسيار ديگري نيز گفتهاند كه هر كس خواست بايد بآن
مراجعه كند .
صفحه ٤٦٤
( در مقاله پنجم در باب مفردات خاصيتهاي بسباسه  ،مهره سليماني ( جزع )  ،خفاش  ،دارشيشعان ،
زرآوند  ،زعفران  ،نارنج  ،سيساليوس  ،كهربا  ،مس  ،نوشادر براي آبستني و خواص بسباسه  ،تخممرغ ،
ريوند  ،نارنج  ،صابون  ،گنهگنه  ،كندر و خاصيت بسباسه براي نفاس ذكر شده است مراجعه كنيد .
مؤلف (اع) )
فصل
بند رفتن قاعدگي

سبب اين بيماري (  ) AMENORHEEيا كمخوني و كمغذائي است كه عالمتش الغري و ديگرگوني
رنگ است  ،و اينكه پيشتر غذاهائي خورده باشند كه خونساز نيستند  ،مثل عدس  ،گوشت خشك شده و
مانند آنها كه درمانش خوردن گوشت  ،حلواها و روغنهاي مرطوب است و يا گرفتگيهائي در دهانههاي
رگهاي رحم پديد ميآيد و نشاني آن جريان خون رقيق  ،پيچش و پيدا شدن لكههائي در پوست است كه
درمانش خوردن داروهاي بازكننده مثل حب المفتح  ،ايارجها  ،ادرارآورها  ،حب انغوزه و نيز اين حب
است  :جندبيدستر يك چهارم مثقال  ،انغوزه نيم مثقال  ،زعفران دو نخود پس از حب كردن ( باندازه يك
نخود ) روزي سه حب ميخورند  ،و نيز الكسيرالمدر  ،روغن كهربا  ،روغن بلْسان قاعدهآورند و جفت
را بيرون ميرانند و داروي پخته هشتاد و نهم موجب قاعدگي است و جنين را مياندازد ( خواننده محترم
بايد توجه فرمايد كه استعمال داروهاي جنينافكن و قاعدهآور اگر زير نظر پزشك نباشد گاهي بسيار
خطرناك ميباشد و ممكن است سبب خونريزي و مرگ شود و سقط جنين شرعا جايز نيست و در قوانين
بجز موارد خاصي كه بايد بتجويز پزشك متخصص انجام گيرد جرم شناخته شده  .مترجم ) و براي
صاحبان مزاج گرم مناسب است  ،ايارج صغير  ،حب المدر  ،حمول ابهل ( شماره يكصد و
صفحه ٤٦٥
بيست و پنج فصل ح داروهاي مركب )  ،دواءالمدر  ،دهن الكهرباء همراه با عرق بومادران  ،شياف
الطمث  ،طرطر زاج با آب عسل  ،فرزجههاي ششم و هفتم  ،قرص المر المدر  ،عرق بزر كشوث (
زجمول )  ،مسهل هفتاد و هفتم  .گاه فربهي زياد مجاري رحم را ميبندد و نشانه آن اين است كه در
روزهاي قاعدگي بدن زن سنگين ميشود و كمر و نافش درد ميگيرد و دائما خون كمي بدون جهش
جاري است  ،درمانش چيزهائي است كه خون را بتحليل ببرد و رقيق كند و سبب ريزش آن گردد  ،مانند
كرفس  ،كاسني  ،شنبليله  ،زنيان  ،اسارون  .گاهي از خشكي و حرارت رحم است و عالمتش اين است
كه اگر قاعدهآورهاي گرم خورده شود بدتر ميشود و ساير آثار صفرا نيز پيدا است  ،درمانش پاكسازي با
ايارجها  ،حب الصفراء و برداشتن روغنهاي سردي است كه قبال گفتيم و نيز فصد كردن مفيد است كه
پس از اين خواهيم گفت گاه ممكن است قبال زن خونريزي شديد از بيني يا فصد يا مانند آن داشته كه

درمانش زياد كردن خون است اما بطور مطلق براي درمانِ بند آمدن قاعدگي فصد صافن و حجامت در
ساقها در هنگام نزديك شدن وقت قاعدگي و بادكش گذاردن بر عانه ( باالي آلت ) و نيز زالو انداختن بر
ساقها مفيد است و نيز مقداري قرنفل  ،هل  ،جوزبويا  ،زنجبيل  ،دارچيني  ،كبابه و فلفل را ميسايند و
در كيسهاي موئين در آب گرم شيره ميكشند و بر ناف ميگذارند و مقداري از اين مخلوط گرم را در زير
دستگاهي كه دود آن را جمع كند و بتوان سر ديگرش را در رحم گذارد قرار ميدهند تا بخارش برحم
برسد  .گاهي بند رفتن قاعدگي در اثر زمين خوردن  ،آماس  ،يا ناتواني اندام مربوط است كه بايد سبب را
قطع كنند و در درمانهاي عمومي از كارهاي مفيدي ياد كردهايم .
گاهي در پارهاي از زنها قاعدگي بند ميآيد و سپس چيزهائي مانند دُرد
صفحه ٤٦٦
يا پارههاي گوشت از آنها ميافتد كه درمانش نوشيدن سي مثقال آب تره بمدت چند روز است تا مزاج
پاكسازي شود و ديگر بيماري برنگردد و نيز سفوف حجر النار را كوفته و ميسايند تا مانند كره نرم شود
و سه روز روزي نيم مثقال از آن را ميخورند  .اين دارو هر چه را كه در رحم است مياندازد و نيز خوردن
شش نخود جندبيدستر و نيز شش نخود انغوزه و همچنين نارنج را در هنگامي كه باندازه يك گردو است
ميگيرند و خشك ميكنند و ميكوبند و دو مثقال از آن را ميخورند كه در بهبودي اين بيماران سودمند
است .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :در زادالمسافرين براي قاعدگي از اين داروها ياد شده است  :براي
مزاج گرم ريشه تُرشَك پخته و نيز اگر خيار را زير خاكستر بپزند و بكوبند و روغن كرچك بآن اضافه
كنند و بردارند بسيار قوي است گل بستانافروز كه بايد آن را بداخل مهبل بمالند و پس از هر ادرار دوباره
تكرار كنند و نيز آشاميدن چيزهائي كه موجب قاعدگيست مفيدست نيم رطل انار ملس با يك درهم
تباشير و ماء الشعير سودمند است  .و نيز براي صاحبان مزاج سرد اين داروها مفيد است  :سه درهم ابهل با
عسل موجب قاعدگي و جنين افكنست همچنين اذخر را اگر بخورند و بخور بدهند يا بردارند جنين را

مياندازد  ،شقاقل و اشنان از هر كدام يك درهم  ،ريشه كَوَر  ،افسنتين همراه با عسل را اگر بردارند و در
پخته آن بنشينند موجب قاعدگي است  ،دستمال آغشته به بابونه موجب قاعدگيست و تسكيندهنده
دردهاي رحمي است و ورم آن را فرو مينشاند  ،انجدان و بارزد را اگر بدستمال بزنند و بردارند و بخور
بابونه و نشستن در پخته آن و نيز آشاميدنش موجب قاعدگي است  ،بومادران را اگر بپزند و در آن بنشينند
زايمان را آسان ميكند  ،پرسياوشان  ،تخم هويج بستاني  ،پياز ،
صفحه ٤٦٧
اسپنددانه  ،نخود  ،دارچيني  ،سعد  ،كنجد خيسانده  ،فلفل سفيد  ،بومادران َ ،كوَر  ،كرفس  ،تره  ،مر ،
مقل  ،زنيان و اِگِر موجب قاعدگيند  ،ترمس همراه با مُر و عسل اگر بدستمال زده شوند و آن را بردارند
رحم را پاك ميكند  ،گاوشير و عسل را اگر بدستمال بزنند و بردارند جفت را خارج ميكند و نيز
جندبيدستر همراه با پونه و شنبليله را اگر بپزند و نيز نيم مثقال انغوزه موجب قاعدگي است و جنينافكن
هستند  ،باديان پخته را اگر بخورند و سكبينج را اگر بخورند و بردارند  ،شويد و شقايق را اگر بردارند ،
صبر اگر بخورند و بردارند  ،قسط را اگر بخورند و بردارند و بخور كنند  ،برگ و ريشه ني  ،آب كلم و
لوبيا بخصوص اگر قرمز باشد موجب قاعدگيند و جنين را مياندازند و نيز مشكطرامشيع ( پونه كوهي )
موجب قاعدگي است و براي نفاس نيز مناسب ميباشد  ،از داروهاي مركب جندبيدستر نيم درهم  ،پونه
كوهي يا نهري يك درهم همراه با عسل خورده ميشود اگر دستمالي را با ريشه شيرينبيان و بارْزد كوفته
و بيخته كه با آب كلم خمير شده آغشته كنند و بردارند موجب قاعدگيست  .و نيز اين جوشانده موجب
قاعدگي است و جنين را مياندازد  :خرما يك رطل  ،شنبليله كوفته سه كف دست  ،روناس كوفته يك
كف دست همه را در سه رطل آب ميجوشانند تا ثلث شود و آن را صاف ميكنند و سه اوقيهاش را با يك
و نيم اوقيه عرق سداب ممزوج كرده ميخورند .
و نيز اضافه فرموده  :در كتب اشخاصي كه آزمايش كردهاند گفته شده كه برداشتن سه دانه فرفيون موجب
قاعدگيست و اگر سوزشي ايجاد كرد روغن گل سرخ آن را بهبود ميبخشد و نيز در مقاله پنجم

خاصيتهاي اشنان  ،اظفارالطيب  ،فرفيون  ،انيسون  ،جدوار  ،انغوزه  ،زرآوند  ،صابون  ،عصاره ريوند ،
مقل و نوشادر ذكر شده كه موجب قاعدگي هستند مراجعه كنيد ) .
صفحه ٤٦٨
فصل
خونريزي زياد در هنگام قاعدگي
سبب اين بيماري ( ERMENORAGIE
 ) Hناتواني نيروي نگاهدارنده بدن بعلت تندي يا رقت يا زيادي خون يا باز شدن رگ يا وجود دمل و يا
ش مجري را ميآزارد  ،وقتش را
خوره در رحم است  .تندي خون از آنجا شناخته ميشود كه در وقت ريز ْ
با ديدن و زياديش را به باد كردن بدن  ،قرمزي رنگ و ساير عالمات چيرگي خون  ،ميتوان شناخت باز
شدن رگ معموال پس از حركات جهشي  ،ضربهها  ،ترس شديد ناگهاني و يا پس از زايمان سخت
بازشناخته ميشود  .وجود قرحه و زخم را با بيرون آمدن چرك و يا چيزهائي مانند نخاله و حس كشش و
پيچش دائمي و نيز خوره را با بيرون آمدن پارههائي از رحم  ،التهاب  ،سوزش و ساير عالمات آن ميتوان
گ خو ْن قرمزِ تند است
ت رن ِ
شناخت  .گاهي ممكن است خونريزي در اثر ضعف كبد باشد كه در اين حال ْ
و گاه از بدي كار طحال ميباشد كه در اين صورت خون تيرهرنگ ميگردد  .اگر عيب از كليهها باشد
خون بشكل خونابه است اما اگر رنگ خون پشت سر هم دگرگون يعني قرمز روشن  ،زرد و تيره شود از
ضعف عمومي بدن است  ،اگر با اين حالت خفقان و كمي قواي بدن همراه باشد درمانش جدا دشوار
است اگر در خون رشتههاي سفيدرنگي ديده شود از تعفن يا نياز زن به نزديكي است و اگر آب سفيدرنگ
خالي از زردي باشد سببش بند رفتگي پيشين قاعدگي و يا جمع شدن مني در جاهاي مخصوص بآن است
و گر نه ممكن است دليل وجود جنين مرده باشد .
در درمان اين حاالت بايد توجه داشت كه اگر عيب اصلي در اندامي ديگر باشد بايد بآن پرداخت و يا اگر
خلطي در بدن چيره شده باشد بايد براي

صفحه ٤٦٩
پاكسازي اقدام شود و اگر خون زياد باشد بايد بفصد باسليق يا اكحل اقدام كنند و اگر از زخم يا قرحه و
يا باز شدن رگ باشد بايد بدرمان مخصوص آن بپردازند .
داروهائي كه بنا بخاصيت براي اين حالت سودمند ميباشند عبارتند از  :حب الجدوار  ،حب الجَفت ،
س بيش از
دهن المرجان ( براي همه انواع خونريزي و ترشح )  ،الكسيرالدماغ كه براي جلوگيري از نفا ِ
اندازه مفيد ميباشد  ،خوراك حب الجدوار چهار حبه صبح و سه حبه بهنگام شب است  .و نيز سفوف
اكسير المعده و ملح الخبث و حب الحلتيت يك نخود با يك فنجان عرق بهار نارنج از نفاس زياد و خون
بواسيرِ زياد جلوگيري ميكند .
از اهل عصمت صلوات اهلل عليهم روايت شده كه سماق و گشنيز از هر كدام يك كف دست ميگيرند و
در آب ميخيسانند و يك شب آن را در زير آسمان ميگذارند و صبح ميجوشانند و يك پياله از آن
ميآشامند  ،اين دارو از خونريزي بجز در روزهاي عادت جلوگيري ميكند و اگر چيزي ديده شود ،
خوردن طين مختوم با آب خرفه و گل انار فارسي بسيار مفيد است  .همچنين اين دارو سودمند است :
مورد سبز با ساير اجزائش يك جزء  ،گشنيز خشك نصف جزو  ،سماق  ،حرير ( ابريشم خام )  ،گاوزبان
از هر كدام يك ربع جزء همه را با چهارصد درهم آب ميجوشانند تا ربع آن باقي بماند آنگاه آن را صاف
و دو برابرش شكر اضافه ميكنند تا سفت شود  ،خوراكش هيجده درهم همراه با آب سرد است همين كه
بيمار نيرو و اشتهاي خود را بازيافت بايد هر روز دو درهم از داروئي كه ميگوئيم با شربت ريواس يا ليمو
و يا سيب بخورد تا قوايش برگردد و خون بند آيد و اين دارو از خفقان و نيز هر اسهالي جلوگيري ميكند
دارو اين است :
صفحه ٤٧٠
گشنيز برشته يك جزء  ،گل ارمني  ،تباشير  ،مرجان سوخته ( بُسّد )  ،كهربا از هر كدام نصف جزء ،
اقاقيا يك چهارم جزء  ،دارچين  ،عود  ،طين مختوم ( نوعي گل دريائي )  ،زعفران از هر كدام يك هشتم

جزء همه را ميكوبند و پس از بيختن مي خورند  .و نيز خوردن انجبار پخته سودمند است  .همچنين ترياك
را در پيه جوجه حل ميكنند و برميدارند  .بادكش گذاشتن بر رگهاي مشترك بين پستانها و رحم يعني
زير پستان سودبخش است و نيز تنقيه عرق بارهنگ به داخل مهبل مفيد ميباشد و گاه خوردن قيآورها نيز
سودمند است .
خونريزي ماهانه بيش از اندازه سبب زردي رنگ  ،تنگي نفس ( ربو ) و ورم پاها و تمايل بخوردن
چيزهائي مانند ذغال و گل ميشود و گاه باستسقاء ميانجامد  .و بدان كه زنها چون مزاجشان سرد ،
گوارششان ضعيف و رگهايشان تنگ است مواد زائدي در بدنشان جمع ميگردد كه برحم ميآيند و اين
اندام آنها را بيرون ميراند و معموال در سيزده سالگي يا كمي پيش از آن از آنها چنين انتظاري ميرود ،
زيرا در اين هنگام است كه مواد زائد خوني در بدن آنها جمع ميگردد و در پنجاه سالگي بعلت زياد شدن
خشكي بدنشان اين وضع قطع ميگردد  ،اما در زنهاي هاشمي بعلت قوتي كه در مزاجشان ميباشد تا
شصت سالگي ادامه دارد  .بيشتر قاعدگيها در هنگام تمام بودن قرص ماه است چه آبگونهها در اين اوقات
ت حرارت مزاج پيش از آن اتفاق ميافتد و يا بسبب برودتِ پس از آن است
بيشتر جريان مييابند و گاه بعل ِ
 .اگر مزاج آنها معتدل باشد در روزهاي معين كه عده آن و نيز اول و پايانش معين است اتفاق ميافتد كه
كمترين آن سه روز و زيادترينش ده روز است و كمترين روزهاي حالت پاكي ده روز است و اين در
هنگامي است كه اندازه مواد زائد بسيار زياد باشد و بيش از آن ( ده روز ) تا اندازهاي است كه خدا
خواسته
صفحه ٤٧١
ظ بدبويِ گزندهاي كه در وقت بيرون آمدنْ
است  .اگر مزاج زن سرد و سودائي باشد قاعدگي با خونِ غلي ِ
طرف چپ را ميآزارد آغاز ميگردد و اگر مزاجش خوني و معتدل باشد با خون قرمزي كه بتندي و
گزندگي در طرف راست ميانجامد شروع ميشود ولي اگر زن صفرائي و الغراندام باشد  ،رنگ خونش
زرد و كدر و خون تند و گزنده است و دهنه رحم را ميسوزاند و با لرز همراه است  .اگر زن بلغمي مزاج

باشد خونش در آغاز غليظ و سرد و با درد كمر همراه است و اگر در زير نافش دردي باشد نشان يك
گرفتگي و جلوگيري از آبستني است اين خصوصيات تا روزهاي آخر باقي ميماند مگر آنكه درمانهائي
انجام پذيرد  .معتدلترين زنان آنان هستند كه قاعدگي آنها بين دهم تا بيستم ماه و خونشان قرمز و كمي
بدبو است و حِدّتش كم ميباشد و عارضهاي غير طبيعي ندارند و بدترين آنها زناني هستند كه در هنگام
احتراق ماه ( اول و آخر ماه ) قاعده ميشوند و خونشان سياه  ،غليظ و بدبو ميباشد و در پايان قاعدگي
ترشح سفيدرنگي كه ناشي از برودت رگها است داشته باشند  .براي اين قبيل زنها برداشتن پنبه كار
درستي نيست زيرا بيماريهائي را در پي خواهد داشت .
اگر روزهاي قاعدگي فرا برسد و خوني دفع نشود و زن بخفقان و غش گرفتار گردد بايد چيزهائي كه
خون را صاف ميكند باو بخورانند  ،مانند آب عناب و آلو و ادرارآورها  .نزديكي با زنها در آن روزها
زيانآور است و اگر بچهاي درست شود شرير  ،بدرنگ  ،لكهدار و تركيب بدنش فاسد خواهد بود و چه
بسا كه مبتال بجذام گردد  .اما فائده قاعدگي براي زنان دفع مواد زائدي است كه سبب ايجاد بيماريها و
بوي بد دهان  ،بدبوئي  ،استسقاء  ،بواسير  ،خارش  ،كنديِ ذهن  ،نفهمي  ،سستي گوشت  ،كوركها ،
دملها  ،دانهها  ،درد مفاصل  ،عرقالنسا  ،رعشه و دردهاي ديگر ميگردد .
صفحه ٤٧٢
( مؤلف (اع) در حاشيه افزوده است  :در زادالمسافرين از اين داروها براي بند آوردن خون نام برده شده
است  :شربت انجبار  ،جفت البلوط ( پوست دروني بلوط )  ،گل انار فارسي  ،سماق  ،عدس  ،عناب ،
كهربا  ،بارهنگ  ،سنگ سرمه  ،برداشتن اثمد  ،نشستن در مُورد پخته و بخور دادن با آن  ،نشستن در پخت ِه
بلوط و برداشتن آن و برداشتن قطعه پشمي كه زنگ آهن بر آن ريخته باشند و نيز پوست انار  ،زاج  ،مازو
هر كدام را بجوشانند و در آب آن بنشينند و نيز اگر دستمال آلوده به هزاربندك ( عصيالراعي ) همراه با
تاجريزي سياه و بارهنگ بردارند  ،و نيز در مدت سه روز هر روز ناشتا يك سوم تا دو سوم درهم بنگدانه
سفيد ( تخم بذرالبنج ) همراه با نبات بخورند مفيد است  .اين قرص نيز خون قاعدگي و بواسير را بند

ميآورد  :پوست هليله  ،آمله  ،هليله سياه  ،زنگ آهن  ،مازو  ،گزمازه از هر كدام دو درهم  ،صندل ،
كندر  ،خون سياوشان  ،صمغ عربي  ،الك شسته  ،سندروس  ،گِل ارمني  ،نشاسته از هر كدام يك درهم
 ،زيره  ،سنبل  ،سعد  ،قرنفل  ،مصطكي از هر كدام نيم درهم  ،بزر البنج يك سوم درهم  ،ترياك يك و
يك چهارم درهم آنها را بنا بمرسوم قرص ميكنند اندازه متوسط خوراك آن يك و نيم درهم است كه
همراه يك تا دو اوقيه جوشانده گشنيز خشك و سماق بايد خورده شود و در مقاله پنجم در باب مفردات
خاصيتهاي تخممرغ  ،صمغ  ،قرمزدانه  ،الك و مر براي بند آوردن قاعدگي ياد شده مراجعه كن ) .
فصل
اختناق رحم
در اين بيماري (  ) Hرح ْم خود را بطرف باال جمع ميكند يا بطرف يكي از دو پهلو شل ميشود در اين
هنگام زن مانند مردهاي ميافتد و غش
صفحه ٤٧٣
ميكند تا اينكه نبض و نفسش بازميايستد و چه بسا كه در حال خفگي ميميرد گاه نيز اگر جوان باشد
پس از كوشش بسيار بحال خود برميگردد سبب اين حالت اگر دوشيزه باشد بند رفتن قاعدگي در مدت
زياد است و اگر بيوه باشد محروميت از نزديكي است در حالي كه مايل بآن ميباشد  .عالمتش قبل از
رسيدنِ آن كسالت و احساس ضعف در ساق پاها  ،درد و سنگيني در زير ناف و احساس كششي از ناحيه
باالي آلت بسوي ناف ميباشد  .سپس بيمار حواس خود را از دست ميدهد و تشنجي در ساق پا پيدا
ميشود و كف دستهايش قرمز ميگردد و در هنگامي كه بهوش آمدنش نزديك گردد رطوبت سفيد رنگي
از مهبلش بيرون ميريزد و بهوش ميآيد و در بيشتر بيماران اين حالت مانند صرع ادواري است و رنگ
بيمار بسياهي ميگرايد و مانند آب گوشت ميشود و گويا به زنهاي آبستن حالت اختناق رحم دست
نميدهد  .عطسه سبب بهبودي اختناق رحم است اختناق گاهي بمردان هم دست ميدهد و بآن از نفس
افتادن گفته ميشود  .و گفته شده كه عوارض اختناق مانند سكته است با اين تفاوت كه در اختناق حس

باقي است و عدهاي هم بر آنند كه چنين نيست اما براي درمانش نوشيدن عرق بهار نارنج و دهن الكهرباء
و خوردن ملح المرجان بسيار مفيد ميباشد و نيز خوردن سه تا چهار گندم ملح الرصاص همراه با عرق
بومادران مفيد است و گاه ممكن است اين دارو را بزير شكم بمالند اگر بدن بيمار گرم شد فصد در دست
الزم نيست اما در پا بايد انجام شود و بادكش گذاردن بر باالي آلت و نيز گذاردن داروهاي معطر در
مهبل و گرفتن چيزهاي بدبو در جلو بينيش مفيد است پس از آنكه بيمار بحال آمد اگر قاعده نشد بايد
داروئي كه موجب قاعدگيست باو بخورانند و اگر اشتياق بشوهر داشته باشد بايد او را شوهر دهند اگر
بارزد ( قنه ) را حل كرده و
صفحه ٤٧٤
ناحيه پائين كمر و بين كليهها و زير ناف را با آن ضماد كرده و پارچه پنبهاي كهنهاي را بر آن بگذارند
درد رحم تسكين مييابد و بايد صبر كنند تا آن پارچه خودش بيفتد .
فصل
ادرار بياختيار ( سلس البول )
سبب اين بيماري (  ) STRANGURIEسستي ماهيچه دهانه مثانه و چيرگي رطوبت يا تندي و گزندگي
پيشاب است كه دهانه مثانه را ميآزارد كه در نتيجه گشوده ميشود و نشانيهاي آن بر كسي پوشيده نيست
.
درما ِن سستي  ،خوردن حب اذاراقي  ،دهن الراهب  ،معجون نود و هفتم و ملح الخبث است اگر از برودت
باشد بايد بر باالي آلت دهن البسباسه بمالند اما اگر از تندي پيشاب باشد براي درمان بايد از داروهاي
سردي كه ادرارآور و سستكننده نباشد استفاده كنند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در كتاب قانون براي ادرار قطره قطره آمده است كه خوردن اين دارو
مفيد ميباشد  :حب الحاشا با عاقرقرحا و نيز هليله كابلي برشته يك جزء  ،بهمن قرمز نصف جزء  ،پونه ،

مورددانه  ،سندروس  ،مرّ  ،كندر  ،سعد  ،بسباسه از هر كدام سه جزء  ،قرنفل نصف جزء  ،راسن (
زنجبيل شامي ) خشكشده  ،حب المحلب ( دانه آلبالو تلخ ) از هر كدام دو جزو با عسل خالص خمير
كرده و از آن ميخورند ) .
فصل
ادرار كردن در بستر
بيماري شبادراري (  ) ENURESIEدر اشخاص در اثر رطوبت و كمي نيروي نگاهدارنده و سستي مثانه
ب عميق پيدا ميشود و بخصوص در اطفال زياد است و گاه بزرگترها هم بآن گرفتار ميگردند .
در خوا ِ
درمانش اينست كه گشنيز خشك و شكر از هر كدام يك مثقال در مدت سه روز بخورند و خوردن
ترياك در مدت زياد نيز سودمند است و اگر اين بيماري با نشانيهاي حرارت مانند قرمزي پيشاب و
احساس سوزش در پيشاب راه همراه باشد  ،بايد اطريفال صغير بخورند و نيز اين دارو را  :كندر سي درهم
 ،بلوط پنجاه درهم  ،گشنيز خشك  ،گل ارمني  ،صمغ عربي از هر كدام ده درهم مخلوط كرده
صفحه ٤٧٥
و بامْداد و شام هر بار سه درهم بخورند و نيز خوردن بلوط در هنگام خواب و نيز خوردن تخم شاهسپرم
ت يك عدد مازوي سبز پس از كوفتن و بيختن مفيد است  ،اين دارو را چند بار بايد پيش از
و پوس ِ
خوابيدن بخورند ان شاء اهلل مفيد است براي درمان شبادراري ادرار كردن پيش از خواب و اينكه چند بار
در طول شب بيمار را بيدار و وادار به ادرار كنند و ترساندنش اگر بچه باشد مفيد است همچنين خوردن
انار ترش براي بيمار سودمند ميباشد .
فصل
بند آمدن پيشاب ( حبس البول )

اين بيماري (  ) DURINE RETENTIONاز ورمي در مثانه (  ) Sيا از زمين خوردن و يا وارد شدن ضربه
بر باالي آلت و يا مقعد و حوالي آن و يا بستن خون يا چرك بر دهانه مثانه و نيز از سنگ مثانهاي كه بر
دهانه آن جاي ميگيرد يا باد غليظ  ،پيدا ميشود  ،گاهي ممكن است علت آن نگه داشتن پيشاب در
مدت زياد باشد و وقتي نيز از گوشت زائدي كه در مجاري ادرار روئيده پديد ميآيد و اين نوع بهبود
نخواهد يافت و نيز ممكن است از ضعف حس مثانه باشد كه گزندگي ادرار را حس نميكند .
عالمت ورم مثانه احساس پيچش و درد در باالي آلت است در حالي كه دست و پا سرد ميباشد و گرم
نميگردد و تبهاي نامنظم  ،لرز  ،زيادي دفعات پيشاب  ،سردرد  ،بيخوابي  ،اما زمين خوردن و ضربهاي
كه پيش از پيدايش بيماري انجام شده باشد نيز سبب بيماري است و پس از آن از بيمار خون و يا چرك
دفع ميشود و مثانه بيشتر پر است .
عالمت سنگ مثانه درد در باالي آلت  ،بيرنگي پيشاب كه برنگ آب جويبار است  ،كمكم خارج شدنِ
پيشاب  ،تير كشيدن آلت  ،بند رفتن پيشاب ،
صفحه ٤٧٦
سختي عمل ادرار كه همراه درد شديد است  ،بيرون آمدن قسمت انتهائي روده بزرگ و ميل دائمي بيمار
براي بازي كردن با آلت خودش ميباشد و اگر از باد باشد نشانيش ورم داشتن دائمي مثانه است .
اگر پيشاب بند آمده باشد بايد سبب آن را شناخت كه اگر گوشت زائدي در پيشابراه باشد با لمس آلت
و اگر در دهانه مثانه باشد با لمس ناحيه مقعد و اينكه نميتوان بآساني سوندي داخل در آلت كرد شناخته
ميشود كه در اين صورت بيمار تب ندارد  .توضيح آنكه مِبْوَل ( سوند ) ابزار مخصوصي است كه بداخل
آلت رانده ميشود تا بمثانه وارد گردد  .ضعف مثانه را از رنگ پيشاب ميتوان شناخت و در اين حال هر
وقت كه پيشاب دفع شود اندازهاش زياد خواهد بود .
اگر سنگي بردهانه مثانه جا گرفته باشد يا لخته خون  ،يا چرك يا بادي در آنجا باشد يا مثانه ضعيف باشد
درمان بيماري داخل راندن سوند است اما اگر اين وسيله در دسترس نباشد اين داروها جدّا سودمند

ميباشند  :شيرخشت يك جزء  ،جو سياهِ پوستگرفته يك جزء آنها را ميسايند و با شير زن دختر زائيده
ميآميزند و فتيلهاي را بدان آغشته كرده و در پيشابراه ميگذارند و نيز خوردن يك اوقيه روغن همراه با
نيم اوقيه شكر مفيد ميباشد و نيز تخم ترب  ،زنجبيل و فضله موش را در آب ميجوشانند و بر باالي آلت
ميگذارند و اين دارو هم مفيد است  :شيره پنبهدانه ده درهم  ،شيره دانه قرطم ( كافشه ) ده مثقال  ،شيره
تخم خربوزه مجدي ده مثقال  ،خميره بنفشه پنج مثقال  ،شراب الدينار يك مثقال و اينها را همراه با عرق
گاوزبان  ،گالب و لعاب تخم بارهنگ ميخورند  .غذاي بيماران لوبيا و نخودِ كوفته و مغز قرطم و
جوجهايست كه با دارچيني معطر شده باشد  .معالجات
صفحه ٤٧٧
ديگري نيز در كليات گفته شد  .اما ورم چه از مثانه باشد و چه از كليه مانند ورم كبد درمان ميشود ،
اگر سببهاي خارجي داشته باشد نخست بايد آن سببها برطرف گردد اما اگر بادي در مثانه باشد درمانش ،
روغن زيره و روغن انيسون است  ،گوشت زائد داخل مجري در نزد من درماني ندارد  .اين دارو لخته
خون و چركي را كه در دهانه مثانه خشك شده باشد ذوب ميكند  :كرويا دشتي ( قردمانا )  ،مرّ ،
روناس  ،سرو كوهي ( ابهل )  ،اشق  ،انغوزه باندازه مساوي كه نخست اشق را حل ميكنند و ساير
داروها را در آن محلول ميريزند و حب ميكنند و روزي چهار بار همراه با جوشانده تخمهاي گياهي (
بعض تخمهاي گياهي مانند تخم خربوزه ادرارآورند و منظور اين قبيل تخمها است  .مترجم ) و سكنجبين
ترش ميخورند نشستن در آب گرمي كه كمي داغ باشد و نيز ريختن آب گرم بر باالي آلت ادرارآور است
و نيز قرص الراوند براي سختي دفع پيشاب مؤثر ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در زادالمسافرين آمده است كه داروهاي ادرارآور براي صاحبان مزاج
گرم  :تخم خيار پنج درهم  ،و تخم خربوزه ادرارآور و پاككننده مجاري است و سوزش و آماسهاي گرم
را برطرف ميكند  ،مقدار خوراك آن دو درهم است  .هندوانه همراه با سكنجبين ادرارآور است و مثانه را
مي شويد و اگر با قند همراه باشد سردتر است  .تخم خرفه ادرارآور و زداينده سوزش مثانه و درد آن است

 .مورددانه ادرارآور و التيامبخش زخمها است و خوراكش سه درهم ميباشد  ،تخم كدو ريزش پيشاب را
آسان ميكند و خوراك آن سه درهم است  ،خيار و انار ترش ادرارآورند  ،به ادرارآور است
صفحه ٤٧٨
و براي پيشاب قطره قطره و ضعف كليه و مثانه سودمند است و اگر آب آن را بداخل پيشابراه بچكانند
سوزش آن را تسكين ميدهد  .شكر همراه با روغن گاو يا گوسفند مثانه را نرم و بند آمدن پيشاب را
درمان ميكند و گرفتگيها را ميگشايد  .سماق و شاهبلوط پاككننده مجاري هستند  .عروس در پرده (
كاكنج ) ادرارآور و براي سوزش مفيد است  ،كهربا براي سختي ادرار و شير بز براي ادرارآوري و
بهبودي قرحهها و نيز ماء الشعير و هسته هليله كابلي بقدر يك مثقال براي ادرارآوري مفيد ميباشند .
برگ بيد با سكنجبين و وارد كردن روغن دانه خربوزه در مجرا نيز مفيدند .
اما داروهاي مناسب براي صاحبان مزاج سرد عبارتند از  :مرزنگوش  ،كاه مكه ( اذخر )  ،پياز دشتي (
اسقيل )  ،شقاقل  ،باديان رومي  ،تخم هويج بستاني  ،توت شيرين  ،سير  ،گاوشير  ،هويج  ،بادام  ،بنه ،
نخود  ،ريوند  ،باديان  ،جدوار ( زرنباد )  ،زعفران  ،ساذج  ،سُعد  ،سكبينه  ،سياهدانه  ،عسل  ،ترب ،
فلفل سياه  ،پوست ريشه كوَر  ،كرفس  ،تره  ،زيره دشتي ( كرويا )  ،بادام  ،ماميران  ،پونه كوهي ،
مصطكي  ،مقل  ،زنيان  ،اشنان ( خوراكش نيم درهم است )  ،بابونه ( نوشيدن و ضماد )  ،پرسياوشان (
خوراكش سه درهم است )  ،تخم كرفس ( خوراكش سه درهم است )  ،دو درهم تخم ترب همراه با
سركه  ،انجير خشك همراه با آويشن  ،پونه  ،جدوار همراه با شيره تخم خيار ( خوردن و ماليدن بر باالي
آلت و داخل كردن آن در آلت )  ،جندبيدستر ( داخل كردن در آلت )  ،خارخسك ( خوراكش دو درهم
است )  ،انغوزه ( خوراكش نيم درهم است ) همه اينها ادرارآورند و پيشابراهها را از موادي كه نزديك
بسنگي شدن ميباشند پاك ميكنند .

و نيز ميافزايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خاصيتهاي ابقر  ،اشنان  ،انيسون  ،تنباكو  ،هويج  ،انغوزه
 ،ري وند  ،كره  ،روغن گاو  ،عصاره ريوند  ،ترب  ،مارچوبه براي بند آمدن ادرار ذكر شده مراجعه كن )
.
صفحه ٤٧٩
فصل
سوزندگي پيشاب و زخم پيشابراه
سبب اين بيماري بدي مزاج گرم است كه مواد صفرائي را از راه ادرار بيرون ميراند يا از حرارت كليه و
بستگي راههاي بين زهره و كبد است كه در نتيجه صفرا در كبد ميماند و ميخواهد از راه ادرار خارج
گردد و يا بين كبد و طحال گرفتگي وجود دارد كه در نتيجه سودا در خون ميماند و از راه پيشاب بيرون
ميرود و با ترشي خودش پيشابراه را بسوزش درميآورد يا زخمهائي در مثانه و يا آلت است و هر كدام از
اين حاالت عالماتي دارد .
نشاني بدي مزاج گرم همان نشانيهاي چيرگي صفراء است كه درمانش پاكسازي از صفراء ميباشد  .اما
حرارت كليه عالمتش غلبه تشنگي و زيادي ادرار و قرمزي يا زردي رنگ و زيادي دفعات آن است و
درمانش سرد كردن مزاج با ماء الشعير  ،فصد و خوردن غذاهاي زرشكدار و يا همراه با تمر هندي و
كمترشي و ماش ميباشد و بايد از چيزهاي گرم بپرهيزند و از درمانهاي عجيب براي سوزندگي ادرار كه
چرك و خون در آن نباشد و فقط از چيرگي صفرا يا سوداء باشد اين است كه دو مثقال گوش ماهي را (
كه براي زيبائي بر گردن شتر ميآويزند ) نرم ميكوبند و در ظرفي ميگذارند و شانزده مثقال آب ليموي
خالص را بر آن مي ريزند و پس از گذشتن دو روز بمدت سه يا چهار روز در هر روز صبح
صفحه ٤٨٠

چه حل شده باشد و چه نشده باشد آن را ميخورند كه بكلي بهبودي حاصل ميگردد غذاي بيمار هندوانه
يا غذاهائي است كه با آب ليمو يا تمر هندي چاشني زده باشند و ترش نبايد باشد و بايد از چيزهاي گرم
بپرهيزند و اگر با چهار بار بهبودي نيافت پنج بار يا بيشتر از آن دارو ميخورند  .و نيز اين حب براي
درمان بيماري مناسب است  :اشنان  ،تخم ريحان از هر كدام سه مثقال  ،آرد گندم دو مثقال پس از كوفتن
و بيختن آنها را با روغن بنفشه ميآميزند و باندازه نخود حب ميكنند و مقدار خوراكش سه حب پيش از
صبحانه است اگر دو مثقال بستانافروز را در يك رطل شير بخيسانند و آن را يك شب زير آسمان بگذارند
تا نور ماه بر آن بتابد و سه روز صبح آن را بخورند براي ادرار خوني (  ) HEMATURIEو سوزندگي آن
مفيد است .
اگر بيماري در اثر انسداد بين زهره و كبد باشد  ،عالمتش زردي شديدِ رنگ ادرار ميباشد كه اغلب
همراه با يرقان است و اگر بين كبد و طحال گرفتگي باشد نشانيش تيرگي ادرار و اغلب وجود يرقان سياه
ميباشد كه درمان آنها را پيش از اين گفتيم .
اگر اين بيماري از قرحههاي مثانه باشد عالمتش بدبوئي پيشاب و بيرون آمدن چرك و چيزهاي نخاله مانند
 ،خارش و درد در پيشاب راه است  .گاه در مردان با ورم آلت و دفع خون چركي و سوزش همراه است و
درمانش نوشيدن عرق الصينيات و نيز نقوع الصينيات و شراب االشوس و بنادقالبزور است و نيز گل ارمني
چهار جزء  ،سفيداب  ،قلع سفيد  ،مردارسنگ از هر كدام دو جزء  ،توتياي هندي يك جزء را كامال
ميكوبند و مانند سرمه بسيار نرم ميسايند سپس پوست هليله زرد و هليله كابلي و آمله و بليله را باندازه
برابر ميگيرند و ميكوبند و در آبي كه تا سه انگشت باالتر از آن باشد در ظرفي
صفحه ٤٨١
شيشهاي خيس ميكنند و پس از يك شبانهروز صاف ميكنند و در يك فنجان از آن باندازه يك عدس از
داروئي كه گفتيم حل كرده و با آلتِ تزريق آن را در پيشابراه داخل ميكنند ان شاء اهلل بيماري درمان
مي گردد  .براي سوزش نوشيدن شير االغ در چند روز مفيد است و نيز گذاشتن آلت در آب گرم و ادرار

كردن در آن حالت سودمند است  .نوشيدن شربت خشخاش همراه با لعاب بهدانه و خوردن ترياك در
اواخر بيماري و نزديكي در اين هنگام سودبخش است  .اگر همه عوارض برطرف گردد و فقط چرك
باقي بماند اين شياف مفيد ميباشد  :سفيداب قلع  ،انزروت  ،خون سياوشان  ،كندر  ،نشاسته  ،صمغ
عربي باندازه مساوي همه را ميكوبند و در شير االغ خمير ميكنند و شياف ميسازند و در آلت داخل
ميكنند  .همچنين كودكي را كه آلتش آماس كرده بود و از او چرك ميآمد با گذاردن فتيلهاي از مغز
هسته آلوبالوي كوفته با پيه ذوبشده درمان كردم و باذن خداوند در مدت كوتاهي بهبود يافت و نيز اين
دارو سودمند است  :شاخه كبابه پنجاه جزء  ،عروس در پرده پنجاه جزء آنها را در پانصد جزء آب
ميخيسانند و تقطير ميكنند كه تا اندازه صد جزء قوي است و خوراك آن روزانه يك چهارم مثقال است
و بايد با شير گاو تازه يا شيره تخمها ( تخم خيار و خربوزه و مانند آن  .مترجم ) و همچنين خوردن كبابه
باين ترتيب كه روز اول يك مثقال صبح و يك مثقال شب ميخورند و تا پنج روز هر روز يك مثقال صبح
و يك مثقال شب بر آن ميافزايند و بعد با همين ترتيب آن را كاهش ميدهند و اگر پيش از ده روز بهبودي
حاصل شد آن را ترك ميكنند .
و از اسرار پزشكان است كه اين شياف براي سوزش مثانه مفيد ميباشد  :فضله موش و فضله ملخ از هر
كدام دو مثقال  ،شيرخشت يك مثقال  ،انزروت  ،خون سياوشان  ،صمغ عربي  ،نشاسته از هر كدام سه
مثقال كه پس از كوفتن آنها
صفحه ٤٨٢
را با شير االغ خمير ميكنند شيافهاي بلندي ميسازند و چند بار در مجراي ادرار ميگذارند  .براي اين
بيماري قي كردن و حمام رفتن پشت سر هم در اواخر مفيد است و نيز اگر پوست هليله و پوست آمله را از
هر كدام سه مثقال در عرق بيد بخيسانند و سه روز در حمام بگذارند و بعد آن را در مجراي ادرار داخل
كنند سودبخش است و نيز اگر حرارت خالص بدون مادهاي در بدن باشد نيم مثقال شوره محلول همراه با

گل ارمني و شيره بادام پوستگرفته و عرق كاسني يا شيره تخم كدو  ،تخم خيار و تخم كاهو همراه با
عرق كاسني مفيد است .
طالي محلول نيز بنا بخاصيتي كه دارد و همچنين سفوف حرقة البول و شربت شوره ( شراب االشوس )
براي اين بيماري مفيد مي باشد  .اگر بيمار كودك باشد ضماد تاجريزي سياه ( عنب الثعلب ) بر باالي
آلت و بيضهها و نوشيدن دوغ گاو بسيار سودمند و مجرب است بخصوص اگر جوهر االشوس در آن حل
كنند همچنين اگر جوهر االشوس را در آب هندوانه بريزند و به بيمار بخورانند بسيار مفيد است اما جوهر
االشوس و قلع تكليسشده ( سوزاندن يك ماده را در مجاورت هوا و يا بطور كلي اكسيداسيون را تكليس
مينامند  .مترجم ) براي نشاندن حرارتِ داخلي مزاجْ خاصيت عجيبي دارد .
اگر سوزندگي ادرار ماده و قرحهاي داشته باشد بكار بردن ادرارآورها به هيچ روي جايز نيست اما نوشيدن
مسهل و قي آور اشكالي ندارد و بايد بيمار از هر چيز تند  ،گزنده  ،ترش  ،شيرين و گرمي جدا پرهيز كند
.
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :خود من چند بار مبتلي بسوزندگي مجراي ادرار شدم و درباره ديگران
هم كه باين بيماري گرفتار شدهاند آزمايش كردم و چيز عجيبي را دريافتم و آن اين است كه خون شيرين
است و سبب سوزش نميشود  ،صفراء تلخ است و اندام
صفحه ٤٨٣
از تلخي سوزش نميبيند اما حرارتي كه هميشه در اخالطست نيز سبب سوزش زياد نميتواند باشد كما
اينكه در هنگام تب ممكنست كمي احساس شود  ،بلغم بيمزه و آبي است و كارش سوزندگي نيست اما
سوزندگي در شأن سوداي ترشي است كه منبع تيزاب ( ماء الحار ) در بدن است زيرا سوداء در بدن بمنزله
نمكها در دنيا است و همين كه حرارتي توأم با رطوبت بآن برسد سوداء آبگون ميشود و از آن آب تندي
پديد ميآيد كه بفارسي تيزاب ( اسيد ) ناميده ميشود و اين تيزاب سوزنده  ،برنده  ،آتشي بالقوه و خورنده
است پس هر چه در بدن از انواع زخمها  ،دانهها  ،قرحهها  ،سوزشها و التهابها ببينيم از اين تيزاب است و

پزشكان آن را از حرارت ميانگارند و بسرد كردن مزاج ميپردازند و با اين كار بر سودا يعني ماده آن
تيزاب ميافزايند و اگر رطوبت را زياد كنند اين رطوبت بيشتر سبب ميعان نمكهاست و همه اين را بتجربه
دريافتيم چه پيش از آن بانواع درمانها پرداختيم تا خدا ما را بدان راهنمائي فرمود .
مردي بسوزندگي ادرار مبتال بود و ادرارش برنگ خون بود بمدت چند روز باو گل انار فارسي  ،خون
سياوشان  ،نشاسته  ،صمغ عربي  ،شيره تخم خيار و خيار چنبر و شيره تخم خربوزه و تخم كتان با نبات
خوراندم و بهبود يافت و خدا را شكر ميگويم .
و خود من چند بار بسوزش پيشابراه و احساس ناراحتي گرفتار شدم و هر بار بمدت يك سال يا كمي
بيشتر و يا كمتر ادامه مييافت تا آنكه خداوند داروئي بسيار مؤثر را بدلم انداخت و چند بار خود را درمان
كردم  ،هم اآلن هر گاه حس ميكنم كه اين بيماري بسراغم آمده است از آن دارو ميخورم و بهبود
مييابم و آن دارو جوهر درمنه تركي كه بدل افسنتين است ميباشد و هر سال عرق و جوهر آن را ميگيرم
و اين داروئي بسيار مؤثر براي كرم و ضعف معده
صفحه ٤٨٤
و كليه و سوزندگي ادرار است و خدا را از اين الهام شكر ميكنم  ( .توضيح مترجم اين است كه براي
گرفتن جوهر افسنتين  ،عرق آن را طبق معمول ميگيرند و آن را در بطري كه گردني بالنسبه بلند و باريك
داشته باشد مي ريزند تا جوهر كه روغني شكل است در باال بايستد اين جوهر را بايد با وسيلهاي مانند
سرنگ يا پي پت از عرق جدا كنند  .جوهر مواد ديگر از قبيل نعناع  ،آويشن  ،دارچين  ،پونه و مانند آن را
هم بهمين ترتيب ميتوان گرفت و اگر در مورد گالب بهمين طريق عمل كنند جوهرش همان عطر گل
سرخ معروف است كه ميتوان آن را از گالب جدا كرد ) يكي از آزمايشكنندگان براي من شرح داد كه
براي درمان سوزندگي ادرار بايد پرندهاي را كه چكاوك نام دارد شوربا كنند و سه روز از آن بخورند كه
آشكارا مؤثر است و در مخزن آمده كه اين مرغ ادرارآوري قوي است و سنگ مثانه را خرد ميكند و براي

سختي ادرار نيز سودمند است  .و نيز پونه ( حب بستاني )  ،مو و زالو خواصي در بيماري سوزندگي
پيشابراه دارند كه در باب مفردات از مقاله پنجم خواهد آمد ) .
فصل
سنگ كليه و مثانه
نشانه سنگ كليه سختي ادرار و بيرون آمدن شن و درد در كمر و پائين كمر و عالمت سنگ مثانه درد
باالي آلت  ،بيرنگي ادرار و كمكم آمدن آن و تير كشيدن در آلت است  .گاهي هم ممكن است پيشاب
بند بيايد .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :جدوار  ،جلب  ،نخود  ،دارچيني  ،كله گوسفند  ،ريوند و سداب
خاصيتهائي در بيماريهاي كليه دارند كه در مفردات متفرقه آمده است  .و نيز اسفنج  ،خرما  ،هويج  ،جو
انگليسي ( حب القلت )  ،پوست مار  ،شويد  ،آب  ،زنيان  ،مارچوبه خواصي براي سنگ دارند كه در
باب مفردات در مقاله پنجم آمده
صفحه ٤٨٥
است مراجعه كن ) .
س نارسِ غليظ و لزج است كه سبب تشكيل
سبب اين بيماري تنگي مجري و حرارت كليه و مثانه و كيمو ِ
شن ميگردد و از بهم پيوستن شنها سنگ پيدا ميشود  ،همان طور كه در ديگ حمام نيز توليد ميگردد ،
رنگ سنگ و شن كليه قرمز است و رنگ سنگ و شن مثانه سفيد ميباشد و گفتهاند كه عده سنگهاي
مثانه گاه به دوازده عدد مي رسد كه هر كدام باندازه يك فندق هستند و گفته شده كه سنگي باندازه يك
تخممرغ هم ديده شده است  .درمان اين بيماري جدّا دشوار ميباشد و بجز دست خداوند چيزي نميتواند
اين سنگها را بدون دسترسي بآن خرد كند  .براي اين بيماري داروهاي زيادي شمردهاند كه از آن جمله
است  :شوره تصفيه شده نيم درهم همراه با يك دانق زعفران و يك دانق بسباسه و نيز دهن البلسان  ،دهن

حب العرعر  ،دهن الرازيانج شن را خارج ميكنند  .دهن الكهرباء با آب كرفس كوهي ( فطراساليون ) و
طالي محلول براي سنگ مثانه و روح الملح با آب كاهو و زاج آهن و مس براي سنگ كليه و مثانه مفيدند
 .شند ( عطريست كه از تصعيد كردن نوعي حسنلبه بدست ميآيد  .مترجم ) سنگ را بيرون ميراند و
طرطر زاج با آب فطراساليون و فلونيا براي سنگ كليه و مثانه و الماء الخارق و معجون رضوي با آب
سداب و ملح اللؤلؤ و الكسير ذوالخاصية براي سنگ كليه و مثانه  ،انتيمون  ،ديافريطقون براي سنگ كليه
و مثانه  ،ايارج اشق و حب دهن السالطين براي هر دو نوع با هم سركه عنصلي و همچنين شراب االشوس
براي سنگ مثانه مفيد ميباشد  .داروئي كه مثانه را اصالح ميكند و بآن نيرو ميبخشد روغن جوزبويا
است  ،روغن باديان مانند روغن سداب براي درد آن سودمند است  .دهن الكبريت براي بيماريهاي مثانه
و روح الملح براي ضعف آن و نيز شربت ريوند بيست و چهارم
صفحه ٤٨٦
براي سردي مثانه و عرق الصينيات براي امراض آن و ملح الخبث براي قروح مثانه مفيدند .
داروهاي مخصوص كليه عبارتند از  :دهن البلسان براي همه امراض كليه  ،ايارج اشق براي بيماريهاي
كليه  ،ايارج الصغير براي دردهاي آن  ،ايارج يابس براي گرفتگيها و گلشكر براي ضعف  ،دهن حب
العرعر براي پاكسازي  ،دهن الرازيانج براي درد و طالي محلول براي ضعف كليه سودمندند و نيز روح
الملح براي كليه مفيد است  .همچنين شراب الراوند بيست و چهارم براي سردي  ،شراب الورد مكرر
براي ضعف كليه بخصوص اگر همراه با طرطر زاج باشد و عرق الصينيات براي بيماريهاي آن و ماء الحيوة
مفرح براي درد آن سودبخش است  .اما دهن الكافور براي دفع حرارت كليه و مثانه بسيار مفيد و عجيب
است كه داروهاي ديگر چنين اثري ندارند  .براي سنگ  ،نوشيدن شيره دانه قرطم  ،دارچيني و سنگ
يهودا ( سنگ يهودا يا حجر اليهود و يا زيتون بنياسرائيل در كوههاي بيتالمقدس و سوريه بدست ميآيد
و بشكل بلوط و مايل به سفيدي است و در آب نرم ميشود  .ابنيه ) كه بر سنگ ساب سائيده شده باشد
سودمند ميباشند .

باب سيزدهم
تبها
چون بيشتر بيماريها همراه با تب است و تبها بدترين بيماريها و از نظر نوع و تعداد بيش از همه بيماريها
ميباشند خواستيم كه درباره آنها توضيحات بيشتري بدهيم و بنا بر آنچه كه بر ما آشكار شده اقسام تب را
در ضمن چند فصل بيان ميكنيم .
صفحه ٤٨٧
فصل
در كتاب حقايق الطب گفتهايم كه هر چيزي كه بوجود ميآيد مركب از عناصري است كه دست تواناي
حكيمي آنها را با هم تركيب كرده است برترين موجودات انسان ميباشد كه خداوند او را از عناصر
مختلف و پس از تشكيل تام و تصفيه كامل آفريده است و از اقتضاي حكمت بالغه او است كه بدن انسان
چون مرتبا چيزهائي را از دست ميدهد نيازمند بگرفتن كمك از خارج است و غذاي او از ساير موجوداتي
است كه پااليش نشدهاند اما خداوند براي او ابزارهائي آفريده است كه بوسيله آن غذاهائي را كه ببدن او
وارد ميشود حل و از هر جهت تصفيه ميكند و شكل آن را تغيير داده و از آن تغذيه مينمايد و چون
غذاها باين تصفيه نياز دارند بناچار بايد مواد زايد آن خارج گردند و اين فضو ِل غذائي طرطيرهائي هستند
ت معتدل و دستگاهها تندرست باشد غذاها
كه از غذاها جدا شده و از بدن بيرون ميروند  .اگر طبيع ْ
درست تصفيه و از طرطيرها جدا ميشوند و طرطيرها از راههاي خود بيرون ميروند اما اگر كار
دستگاهها و آالت نادرست باشد طرطيرها بيرون نميروند و يا دستگاهها نميتوانند طرطيرها را از غذاها
بگيرند و خارج كنند  .اولين پااليش و بيرون راندن مواد زائد در معده صورت ميگيرد كه غذا را حل
كرده و طرطير را بطرف روده ميراند  ،اما اگر نيروي جداكننده معده درست نباشد اين كار از آن
برنميآيد و عيبي پديد ميآيد گاه غذا در معده درست تصفيه شده اما در راه رودهها اشكالي وجود دارد
كه اگر در اين راه نابهنجاري باشد و مواد زائد بيرون نروند در آنجا عيبي پيدا ميشود  .پس از رفتن مواد

غذائي پااليششده بطرف كبد  ،در اين اندام يك بار ديگر تصفيه ميگردد و پس از آنكه با حرارت و
رطوبت كبد حل شد بين طرطيرها و مواد صافشده جدائي ميافتد و طرطيرها از راه كليه و مثانه و
پيشابراه و نيز از راه زهره و
صفحه ٤٨٨
طحال خارج مي شوند  .بنا بر اين اگر كبد در كار خودش ناتوان گردد  ،طرطيرها در آن بجا ميمانند و
علت در آن اندام يا رگها و يا اندامهاي ديگر پديدار ميشود  .اگر جاهائي كه بايد مواد زائد از آنجاها
بيرون بروند خرابي داشته باشد باز اين مسئله سبب پيدا شدن علت است پس از كبد غذاي پااليششده
خالص ياقوتي رنگ به رگها و اندامها ميرود و در آنجا نيروي گوارشي خاص هر اندام چيزهاي مناسب
خود را از طرطيرها جدا و جذب ميكند و طرطير را از مسامات بصورت عرق  ،مو و چرك بيرون ميراند
 ،پس اگر نيروي جداكننده اندامها از كار بازبماند طرطير در آنها بجا ميماند و توليد علت ميكند  .بدي
كار مسامات و ساير جاهائي كه طرطير از آن بايد بيرون برود نيز سبب پيدايش علت در بدن ميباشد بنا بر
اين از اين بيان حكيمانه دانستي كه بيماري از طرطيرهائي كه از غذاها جدا نشده و يا جدا شده اما بيرون
رانده نشده پيدا ميشوند و گاه بيماري از خوردن بيش از اندازه غذا پيدا ميشود اما اين  ،غذاي
پااليششده است كه جاي توجه روح فلكي و حرارت غريزي ميباشد و آن را از تباهي و دگرگوني حفظ
ش اين غذاست و يكتائي است كه از همه جهات بر او مهيمن است پس
مي كند زيرا رحم ِن مستويِ بر عر ِ
همه مواد بسوي آن كشيده ميشوند و از او فرمان ميبرند و روح هم آنها را از پارهپاره شدن و آفتهاي
گوناگون حفظ ميكند  ،بنا بر اين تركيبشان هرگز بهم نميخورد چون كرسي و عرشِ استوايِ روحند و تا
او بر جاي خود باشد اينها نيز برجا هستند  .اما طرطيرها جاي عنايت روح نميباشند مگر آنكه از عرش
استواي او پرتوي بر آنها بيفتد پس روحْ آنها را باالَصاله حفظ نميكند و بنا بر اين بزودي از هم ميپاشند و
تباه ميگردند  ،يعني آتش آنها را ميسوزاند  ،هوا در آن تخلخل پديد ميآورد آب آنها را حل ميكند و
خاك منجمدشان ميسازد .

صفحه ٤٨٩
از آنجا كه طرطيرها اجسامي آبگون و داراي رطوبتي هستند كه پابرجا نيست تا هنگامي كه بصورت
طبيعي باشند نميگندند زيرا آنها نيز داراي حرارتي ظليه ميباشند كه نگاهدار آنها است اما اگر بر جاي
خود نايستند ديگرگون و از حال طبيعي خود خارج ميگردند و حرارت در آنها اثر ميكند و ميگندند و
فاسد ميشوند  ،همان طور كه ميبينيم ساير چيزهائي كه در طبيعت بوجود ميآيد نيز اگر از حال طبيعي
خود خارج شوند فاسد ميگردند و در بدن خودت ميبيني كه مثال پارههاي غذائي كه ميان دندانهايت
مانده است ميگندد و آنگاه كه معده در حال تخمه از كار خود بازميماند غذا در آن گنديده ميشود و
بوي غير عادي پيشاب و مدفوع نشان اين عفونت است و اين از آن روي است كه در اين هنگام بعلت
صافي نبودن فرمانبر روح نيست و روح بآن توجهي ندارد و بعلت چيرگي گرماي بدن تعفن مييابد و آنچه
كه از بدن خارج ميگردد نيز حل و فاسد ميشود زيرا هوا و حرارت خارجي در اثر حرارتهاي عالم سفال
و عليا بر آن مستولي ميگردد  .اما گنديدگي و عفونت از انحالل اجزاء زميني ماده است كه با هم در
اجزائي آبي و سپس در اجزاء هوائي تباين دارند و بهمين دليل براي روح كه بايد اجزاء آن همشكل و
اَحَدِيّ المعني باشند جاي مناسبي نيست بنا بر اين روشن شد كه طرطير اگر از جوهر غذائي جدا نشود آن
طور كه بايد و شايد مورد عنايت روح قرار نميگيرد و همين كه در جائي غيرطبيعي گرد آمد فاسد
ميگردد و در اثر حرارت ميگندد و جوهر غذائي نيز كه با آن آميخته است عفونت مييابد و در اين ميان
بخار گرم گنديدهاي از انحالل طرطيرها كه در حرارت و رطوبت خود نيز متعفن شدهاند بلند ميشود اين
نوع عفونت يا در معده است يا در كبد يا در رگها و يا در اندامها اگر چه مواد از يكديگر جدا شده باشند
اما گاه اين مواد زائد از جاهاي طبيعي
صفحه ٤٩٠
دفع نميشوند و در جاهائي غير طبيعي كه همان جاهاي نامناسب است گرد ميآيند و متعفن ميشوند و
اين نوع عفونت در رودهها  ،خارج از رگها  ،در راههاي خروج مواد زائد و زير پوست در يك اندام يا در

همه بدن جمع ميشوند و از هر كدام نوعي بيماري پديدار ميگردد و خالصه مطلب اين است كه تبهاي
خلطي حرارتي است كه از اندازه زياد غذا و يا عفونت طرطيرها پيدا ميشود و بدن را از حال طبيعي خارج
ميكند .
فصل
تبهاي غير خلطي
گاهي تب در اثر سببهائي غير خلطي دروني و يا بيروني پيدا ميشود كه در اخالط بطور ناقص تأثيري
ميكند كه خود در حد عفونت است اما تبخيري خالص ميباشد زيرا در اين حال خلطها فاسد نميشوند و
از همين روي تب بيش از يكي دو روز و بقولي حد اكثر تا شش روز باقي نيست اما گاهي در همين حال
بيماري باخالط ميرسد و آنها را از حال طبيعي خارج ميكند و كار بعفونت آنها ميانجامد و اين نوع نيز
بعلت اختالفي كه در سببها موجود است اقسامي دارد كه عبارتند از سببهاي داخلي و خارجي  ،اما گاهي
عللْ داخلي هستند مانند استفراغهاي زياد ( قي  ،اسهال  ،ادرار و عرق  .مترجم ) كه در اين حال بدن
رطوبت خود را از دست ميدهد و حرارت در خشكي بيش از رطوبت مؤثر است مخصوصا كه بيمار
داروهاي گرم و خشكي بكار برده باشد يا تخمه كه در اين صورت حرارت غير طبيعي در معده پيدا
ميشود و اين حرارت بكبد و قلب و ساير اندامها ميرسد و اين نوع بعفونت نزديكتر از ساير انواع است
زيرا اگر كيلوس فاسد شد ( مواد غذائي كه در معده هضم شدهاند  .مترجم )
صفحه ٤٩١
كيموس هم فاسد ميگردد و عمل جداسازي غذا از مواد زائد دشوار ميگردد و گرفتگيهائي پديدار
ميشود و خلط عفونتي مييابد كه اگر ببيرون كردن آن اقدام نشود كار بعفونت بيشتر ميكشد  ،گاه تب
در اثر خستگي پيدا ميشود زيرا از شدت و تندي حركتها حرارتي غير عادي در بدن پيدا ميشود كه در
طرطيرها اثر ميگذارد و آنها را تبخير ميكند اما بايد توجه داشت كه آثار خستگيها از جهت شغل بيمار ،
سن و فصل سال متفاوت است .

سبب تب ممكن است نزلهاي باشد و راز مسئله در اين است كه حرارت به مغز و همچنين جاهائي كه نزله
در آن است متوجه ميشود تا ماده زائد را بيرون براند و از آنجا در همه بدن پخش ميگردد .
همچنين تب ممكن است بر اثر گرسنگي باشد و يا تشنگي و اين دو همانند حالت استفراغي ميباشند .
گاه علت تب برميگردد زيرا طرطيرها چنانكه بايد و شايد بتحليل نميروند و حرارت در آنها تأثير ميكند
و تبخير مي گردند  ،زماني سببِ تب گرفتگيها است زيرا در اين حال مواد زائد حبس و تبخير ميشوند .
بيخوابي نيز يكي از سببهاي تب است زيرا رطوبتها را ميخشكاند و روح به ظاهر بدن متوجه ميگردد و
حرارت در مزاجِ خشك بيشتر تأثير ميگذارد بسته شدن مسامات يا چرك و مانند آن نيز گاهي ممكن
است سبب تب باشد زيرا رطوبتها كم ميشود و كمي رطوبت همان طور كه ديديم تب ميآورد  .گاه تب
بعلت درد و ورم است زيرا در اين حال حرارت غريزي بيك نقطه روي ميآورد و رطوبتها را با خود بآنجا
ميكشاند و تبخير ميكند و پخش بخار در بدن ايجاد تب ميكند  .غذاهاي گرم نيز در اثر حرارتشان كه
ايجاد گرما ميكند تب مي آورند و اين نوع نيز ممكن است به دگرگوني خلطها بيانجامد  .پس از غش نيز
تب ميآيد زيرا همين كه روح از ظاهر بدن روگردان شود ظاهر بدن سرد و مرطوب ميگردد
صفحه ٤٩٢
و همين كه روح دوباره بظاهر برگردد حرارت در اين رطوبتها اثر ميگذارد و آن را تبخير ميكند
همچنين مستي و خواب زياد سبب تب ميشود .
اما از سببهاي خارجي ميتوان از آفتابزدگي نام برد زيرا آفتاب رطوبتهاي زير پوست را بخار و يا خشك
ميكند و حرارت در خشكي اثر ميگذارد و همچنين آتش و حما ِم گرم سبب تب ميشوند  .اما سرما نيز
مسامات را ميبندد و در نتيجه حرارت جمع ميشود و در رطوبتهاي داخلي اثر ميگذارد همان طور كه در
زمستان آبهاي زير زميني بخار ميشود .
فصل
تبهاي جسمي

گاهي سبب تب از سببهاي حيواني است زيرا در آن هنگام كه روح حالتي طبيعي دارد بهر نقطه بدن بهمان
اندازه كه بايد و شايد توجه ميكند و آن نقطه هم در حال طبيعي است اما اگر توجه روح كم و يا زياد
شود از اعتدال الزم بيرون ميرود و ديگر آنچه كه براي آن آفريده شده از او ساخته نيست بنا بر اين اگر
چيزي عارض روح شود كه آن را از توجه باندامها باز بدارد سبب پيدايش فساد آنها است  ،كه از آن جمله
خشم است زيرا در آن حال روح متوجه خارج ميگردد و خون كه مرْكب آن است نيز بهمراهش ميرود و
از همين روي پوست قرمز ميگردد و حرارتش باال ميرود و باد ميكند و اين حرارت در رطوبتهاي زير
پوستي اثر ميگذارد و آن را تبخير ميكند و تب پيدا ميشود شادي زياد نيز چنين است با اين تفاوت كه
اگر از اندازه معيني نگذرد تب پيدا نميشود اما اگر بيش از اندازه باشد مانند خشم تب ميآورد ولي در
هنگام ترس شديد روح از ظاهر بدن روگردان ميشود و در اين حال رطوبت چيره ميگردد و همين كه
روح بحال عادي برگشت  ،ميخواهد كه رطوبت زائد را از بدن براند و
صفحه ٤٩٣
آن را تبخير ميكند و تب پيدا ميشود نگراني و اندوه نيز مانند آن ميباشند اما تا از اندازه نگذرند تبآور
نيستند .
فصل
تبهاي روحي
گاه سبب پيدايش تبْ سببهاي نفساني است مانند خيال كردن زياد و توجه بعلوم و كوشش براي رسيدن
بدرجات باال و علت پيدايش اين نوع تب همان است كه در همّ و غم و ترس گفته شد  ،تبي كه از
سببهائي غير از خلط باشد تب روحي ناميده ميشود  .تب طبيعي شامل انواع تب است كه از ضعف كبد
پيدا شود  .تبهاي حيواني آنهائي هستند كه از قلب سرچشمه ميگيرند تبهاي نفساني از حاالت مغزي پيدا
ميشود و اين نوع بنظر من قويتر از ساير انواع است چه ممكن است بناگهاني انسان را بكشد و پس از آن
تبهاي حيواني و طبيعي داراي اهميت بيشتري ميباشند .

فصل
تب دق
اين تب (  ) HECTIQUE FIEVREتبي است كه به سببي روحي يا خلطي باندامها و رطوبتهاي آن تعلق
مي گيرد  ،زيرا رطوبتهاي عرضي تا باقي هستند با حرارت در جنگند و آن را از اينكه برطوبتهاي غريزي
بپردازد بازميدارند مانند چوب تري كه بر آتش گذارده شود تا وقتي تر باشد آتش در آن كارگر نيست ،
مگر آنكه پارهاي از آن خشك شود كه در اين هنگام فقط همان پاره ميسوزد  .اين تب گاهي از كبد و
وقتي از قلب و زماني از مغز آغاز ميگردد و گاه همه اندامها را بيك باره فرا ميگيرد و چهار درجه دارد
زيرا درجات حرارت در اجسام چهار است  :نخست گرم كردن  ،دوم خشك كردن  ،سوم آتش گرفتن ،
چهارم
صفحه ٤٩٤
جدا شدن اجزاء از يكديگر و سوختن كامل است  .كما اينكه اگر پاره چوبي را بر آتش بگذاريم اول
گرم و سپس خشك ميگردد و پس از آن آتش ميگيرد بعد زغال ميگردد و در پايان ميسوزد و خاكستر
ميشود  .تب دق چنين است  ،در اول اندامها را گرم و سپس خشك و بعد آنها را الغر ميكند و در هم
ميكوبد و سياه مينمايد و در درجه چهارم آدمي را ميكشد  .سبب اين كشتن جدا شدن اجزاء از
يكديگر است و پيش از اين خالصه مطالب را درباره تبهاي خلطي گفتهايم زيرا اين مطالب اساس
ب دق هستند  .اين تب كمتر
شناسائي تبهاي روزانه است و آندو را پيش از تب دق گفتيم زيرا سببِ ت ِ
ممكن است بدون آنكه يكي از آن دو نوع تب  ،پيشتر عارض شده باشد پيدا شود و اينك بتبهاي خلطي
ميپردازيم  ( .تب دق را تب الزم هم ميگفتهاند كه يكي از انواع سل ميباشد  .مترجم )
فصل
تبهاي خلطي

اين تبها همان طور كه گفتيم يا در اثر اندازه غير طبيعي خلطها است و يا از چگونگي آنها  :حالت اول
روشن است و حالت دوم يعني دگرگونيِ چگونگيِ طبيعي در وقتيست كه طرطيرها از جوهر غذائي جدا
نشوند و در يكجا گرد بيايند و يكي از راهها را ببندند و چون در جاي خود نيستند متعفن شوند يا اينكه
آن دو از هم جدا شدهاند اما بعلت گرفتگيها نميتوانند از راههاي طبيعي بيرون بروند يا غليظ و لزج هستند
و بنا بر اين در راهها ميچسبند و چون در جاي خود نيستند ميگندند  .پس عفونت يا از زيادي اندازه
جوهر غذائي و يا از گنديدگي طرطيرها پيدا ميشود اما طرطيرهائي كه لطيف هستند بزودي و در يك
دوره معلوم حل ميشوند  ،اما آنها كه غليظ هستند بدون يك حالت بحراني كامل حل نميشوند ليكن آن
حالت كه در اثر زيادي
صفحه ٤٩٥
مقدار است مادام كه زيادتي باقي باشد بجاي خود ميماند و آنكه از فساد در چگونگي طرطيرهاي غليظ
است نيز تا وقتي كه طرطيرها با جوهر غذائي آميخته باشند و طبيعت نتواند آنها را از يكديگر جدا كند و
آنها را بيرون براند  ،باقي ميماند .
طرطيرهاي لطيف دورهاي دارند زيرا همين كه حرارت در آنها كار كند و گنديده شوند تب ميآيد و اگر
حرارت بر آنها چيره گردد و بتحليلشان ببرد  ،طبيعت با نيروي خود آنها را بيرون ميراند و تب قطع
ميشود  .سپس اگر باز اين اخالط جمع شوند و راههاي خروج بسته باشد باز عفونت پيدا ميشود و دوره
ب عفونت باقي باشد دورهها تجديد ميشوند و درست
ديگري آغاز ميگردد و همينطور تا وقتي كه سب ِ
مانند خمير ترش طرطيرهائي را كه از راه ميرسند ميگنداند و يا مانند دانهاي است كه كاشته شده و گوئي
با كمك طرطيرهاي تازه از راه رسيده سبز ميشود  ،برگ ميآورد  ،زرد و تبديل بخاشاك ميشود كه باد
آن را بهر جا ميبرد اما ريشه بجاي خود باقي است و در فصل بعد سبز ميشود تا وقتي ريشه را بكنند كه
ديگر سبز نشود  .خلط نيز چنين است يعني تا وقتي كه آميخته با جوهر غذائي است و طبيعت آن را جدا
نكرده و نضج تام پيدا نشده  ،سبب تب باقي است و بايد نخست اين دو از هم جدا شوند كه اگر بحران

ناقصي پيدا شود  ،تب كامال از بين نميرود اما تخفيف مييابد تا بحران ديگري برسد و اگر بيماري درمان
نشود و بيمار غذاي غليظي بخورد  ،بر بارِ طبيعت ميافزايد و طرطير زياد ميشود و بار ديگر تعفن مييابد
و تب برميگردد و زيادتر ميشود  ،اما اگر درمان درست باشد و غذاي لطيف به بيمار بخورانند و كوشش
در نضج يافتنِ خلط بكنند  ،تب در بحران بعدي انشاء اهلل خواهد بريد  .تبي كه در اثر اندازه زياد جوهر
غذائي باشد  ،سونوخس گفته ميشود  .اما
صفحه ٤٩٦
آنكه در اثر تغيير كيفيت طبيعي اخالط است چهار نوع ميباشد كه همه آنها از چگونگي طرطيرها
سرچشمه ميگيرند  ،الغير  :نخست تبي است كه از عفونت خون پيدا ميشود و تصور من اين است كه
خون خودبخود تعفن نمي گيرد مگر آنكه با خلطي آميخته شود زيرا خون اگر نضج داشته و خالص باشد
عفونت نميپذيرد و بعنايت روح محفوظ ميماند  ،اما اگر خالص نباشد  ،چون عنايت روح بآن كم
ميشود از اطاعت طبيعت سر باز ميزند و عفونت ميگيرد اما نضج خون نيز بدون آنكه از حرارت غريزي
سرپيچي كند كم نمي شود و اين هم در صورتيست كه سرديِ بلغمي يا سودائي يا خشكيِ صفرائي و
سودائي بر آن چيره شود  ،پس آشكار شد كه نضج نداشتن خون  ،از چيرگي طرطيرهاي دُهني يا مائي يا
ملحي است  .اگر طرطيرها مخلوط و كم باشد غلبه با خون است  ،و بيماري دموي خوانده ميشود و اگر
خلط زياد باشد غلبه با آن است و بيماري را طرطيري مينامند  ،ولي طرطيرها هيچكدام بتنهائي پيدا
نميشوند زيرا خلطها از هم جدا نيستند و عفونت از يكي بديگري سرايت ميكند از همين روست كه
تبهاي مداوم را به چهار نوع تقسيم كردهاند  :دموي  ،دهني  ،مائي و ملحي و آنها را دموي  ،صفرائي ،
بلغمي و سودائي ناميدهاند پس هر كدام از طرطيرها  ،در رگها تعفن بپذيرند همان طور كه گذشت تب
ميآورند و تب تا به هنگامي كه طبيعت بر خلط چيره شود و آن را نضج بدهد و از راه نزديك بيرون براند
 ،باقي خواهد بود .

من در اين مورد نظري ابتكاري دارم و مقدمةً بايد توضيح بدهم كه پزشكان تبهاي مداوم را (
 ) CONTINUS FIEVREاز اثر خلطهائي ميدانند كه در داخل رگها تعفن يافته و چون خلطْ محصور در
رگها است و جِرمش سخت است  ،حل نميگردد و تب تا مدتي قطع نميشود اما در مورد تبهاي نوبه
صفحه ٤٩٧
(A
 ) FIEVRESميگويند عفونت در خارج از رگهاست و در هر نوبه بتحليل ميرود و همه همين را
ميگويند و علت ديگري را براي آن ذكر نميكنند و هر يك از آنها اين اعتقاد را مسلما از پيشينيان خود
گرفته  ،اما درباره آن نينديشيده است  .اينك ما از آنها ميپرسيم كه در تبهاي مداوم چگونه تب در هنگام
بحران قطع ميشود ؟ اگر بگويند كه طبيعت خلط را لطيف و بخار ميكند و آن را از عروق بزير پوست
ميراند و بصورت عرق درميآورد و يا اينكه رگها ميشكافند و بصورت خون بيرون ميآيد و يا اينكه آنها
را از يكديگر جدا ميكند و قهقري بمعده برميگرداند و بصورت اسهال و قي بيرون ميراند و امثال اينها
بآنها ميگوئيم چرا جايز نباشد كه سبب تبِ نوبه هم نيز در رگها باشد اما چون از سبب تبهاي مداوم
لطيفتر است  ،هر بار طبيعت بر آن چيره ميگردد  ،ولي خميره تب در رگها بعلت غلظتي كه دارد باقي
ميماند و بتحليل نميرود و همين كه خلط جديدي توليد شد دوباره عفونت مييابد و تب برميگردد تا
اينكه طبيعت بر خميره چيره شود و آن را از بيخ و بن بركند و ديگر تب برنگردد ؟ بلكه از نظر تحقيق در
اين باره ميگوئيم كه جرم رگها از ساير اندامها لطيفتر است و خداوند آن را لطيفتر و سستتر آفريده
است تا خون بتواند از آنها بطرف گوشت برود و غذاي آن باشد و مناسب براي روحي باشد كه حامل آن
است و دليل بر اينكه عروق لطيفتر از ساير اندامهايند  ،اين است كه در هنگام پختن اجزاء يك حيوان
همه جايش باقي ميماند اما رگها آب ميشوند و اثري از آنها بر جا نميماند ليكن پيها و اندامهاي عصبي
و غضروفها بجا ميمانند و آب نميشوند پس آشكار شد كه رگها جسمشان لطيفتر و سستتر از ساير
اجزاء است و در علم تشريح نيز باين مسئله تصريح كردهاند بنا بر اين بيرون رفتن خلطهاي لطيف از آن
آسانتر از ساير اندامها است پس فرق بين تبهاي

صفحه ٤٩٨
مداوم و نوبه در اين است كه سبب مداوم غليظتر است و ديرتر بتحليل ميرود و سبب نوبه لطيفتر است و
زودتر بتحليل مي رود  ،بنا بر اين همين كه طبيعت بر سبب تبِ مداوم چيره شد  ،بيشتر آن را همراه با
خميرهاش بتحليل ميبرد  ،اما در تب نوبه قسمت لطيف آن را حل ميكند ولي خميره غليظ باقي ميماند تا
اينكه آن هم حل شود و بيرون برود  .باز ميگوئيم كه اندامهاي ديگر غير از رگها يا توپُر هستند يا توخالي
 ،اگر توپر باشند و خلطي در آنها پيدا شود ورم ميكنند و گاه تب مداومي نيز پيدا ميشود  ،مانند
ذاتالصدر  ،ذاتالعرض  ،ذاتالجنب  ،ذات الريه  ،برسام و سرسام و غير آن  ،اينها تبهاي مداومي هستند
كه سبب آنها خارج از رگها است و اگر اين اندامها توخالي و متخلخل باشند مانند معده  ،رودهها  ،زهره
 ،طحال  ،كليه  ،مثانه  ،ريه  ،مغز و امثال آن باز جرمشان سختتر از رگها است چه در هنگام پختن باقي
ميمانند و از بين نميروند و بعض آنها داراي عصب و از ديگر اندامها بالبداهة سختترند و پارهاي از آنها
تا حدي سختند ولي سختتر از جرم رگها ميباشند  ،بنا بر اين حل شدن خلطها در آنها و سپس بيرون
رفتنشان نيز سخت تر از رگها است  ،پس چنان استداللي درست نيست ( منظور آن است كه آن طور كه
پزشكان قديم گفتهاند كه } علت تبهاي مداوم در داخل و سبب تبهاي نوبه در خارج رگها است { صحيح
نيست  .مترجم ) و كسي كه انصاف داشته باشد ميداند كه رگها در همه بدن وجود دارند و اگر خلطي
در آنها حل شود بزير پوست نزديكتر است و زودتر ميتواند بصورت عرق دفع شود  ،يا اينكه رگ بشكافد
و خوني خارج شود يا از راههاي ديگر كه آماده است برگردد و بحران بصورتي ديگر غير از اين دو
صورت روي دهد و ساير فضاهاي بدني و يا اندامهاي توپُر از اين جهت دورترند و گفتيم كه اجتماع
اخالط در اعضاء
صفحه ٤٩٩
توپر  ،ورمها و كوركهائي ايجاد ميكند و آن طور نيست كه در هر حالي خلط بتحليل برود  ،اما
اندامهاي توخالي  :معده  ،روده  ،زهره  ،مثانه و مانند آن همه داراي عصب و سخت ميباشند و خارج

شدن خلط از آنها نيز بمراتب دشوارتر است و اندامهاي متخلخل مثل طحال  ،كليه  ،كبد  ،ريه و مانند آن
باز از رگها سختترند و اگر خلطي در آنها جمع شود  ،ورم و يا كوركها و دانههائي در آنها پيدا ميشود
و اين مسئله هم قابل حس است و خلط نميتواند در هر نوبه در آن حل شود  .پس درست بينديش و قالده
تقليد را از خود دور كن پس فرق بين آن دو در رقت و غلظت خلط است و اگر خلطي كه در رگها پيدا
شده غليظ باشد  ،تب مداوم است تا آنكه طبيعت بر آن چيره شود و آن را بتحليل ببرد و بهمين دليل خلط
و خميره تب همراه بتحليل ميروند  .و اگر خميره غليظتر باشد تب برميگردد يا تا بحرانهاي بعدي ادامه
مييابد  .اگر خلط رقيق باشد طبيعت در هر نوبه بر آن چيره ميگردد و بنا بر اين صفرا از بلغم و بلغم از
سودا زودتر بتحليل ميرود و اگر خميره هم بتحليل برود تب ديگر برنميگردد اما اگر خميره باقي بماند
تب برميگردد و هر گاه كه خلط دوباره پيدا و با آن خميره آميخته شود اين خميره مانند پنيرمايه در آن
عفونتي توليد ميكند و تب دوباره پيدا ميشود  ( .خواننده محترم توجه ميفرمايد كه از نظر پزشكي جديد
استعداد اشخاص براي ابتالء به بيماريهاي مختلف ( بعلت مصونيتهاي طبيعي يا اكتسابي و بطور كلي
وضع بدن هر كس از نظر تركيبات شيميائي ) متفاوت است  .پزشكان سنتي هم در مشاهدات خود متوجه
اين مطلب شده بودند زيرا ميديدند كه حتي در بيماريهاي همهگير بسياري از اشخاص بآن بيماريها مبتال
نميشوند و اين مسئله آنها را از توجه باينكه عامل بيماري ممكن است از خارج ببدن وارد شود
بازميداشت و بناچار اصرار داشتند كه پيدايش بيماريها را بفاسد
صفحه ٥٠٠
شدن اخالط در داخل خود بدن نسبت دهند و نتيجتا در توجيه دوره تبها و بحرانها و بخصوص تبهاي نوبه
و وجود عامل آنها در داخل يا خارج رگها سرگردان بودند  .اما مؤلف (اع) معتقد بودهاند كه عامل هر
مرض موجود زندهايست كه در خون وجود دارد و بيماري وقتي بهبود مييابد كه اين عامل مقهور طبيعت
شود  .مترجم )
تحقيق اعجابانگيز

درباره پيدايش بيماريها بر اثر موجودات زنده
( اين قسمت چند سال قبل بوسيله موالي بزرگوار مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي (اع) نيز
ترجمه شد و در مجله يغما ( بهمن  ) ١٣٣٦بچاپ رسيد  .مترجم ) بدان كه حكما درباره تبهاي نوبه
سرگردان شده اند كه سبب پيدايش تب در هر نوبه در وقت معين و قطع شدن و باز برگشتن آن چيست ؟
منتهاي آنچه گفتهاند اين است كه پس از قطع تب خلط تا مدت معيني گرد ميآيد و سپس بمحل عفونت
ميچسبد و در نتيجه تب پيدا ميشود بعد بتحليل ميرود و اثرش تمام ميشود تا دوباره در نوبه بعدي جمع
بشود  .از همين روي يكي از اطباء معتقد است كه بلغم در بدن بيشتر از ساير خلطها است و زودتر و هر
روز جمع ميشود و صفرا از آن كمتر است و هر دو روز يك بار گرد ميآيد و سودا از آن نيز كمتر است و
سه روز يك بار جمع ميشود و اين نهايت تحقيق آنهاست  .اين گفته خدشهبردار است زيرا خلط بتدريج
پيدا ميشود و بتدريج در بدن نفوذ ميكند و آن طور نيست كه بيك بار پيدا بشود و بيك بار بجائي بچسبد
و در اين صورت بناگهان عفونت نمييابد تا در نتيجه تب ناگهان پيدا شود پس چون پيدايش و جريان و
تعفن خلط تدريجي است تب ناگهاني پيدا نميشود و الزم ميآيد كه همراه با غلبه تدريجي خلط بتدريج
باال برود و سپس همين كه طبيعت چيره شد بتدريج پائين بيايد و اگر سبب آن آن طور كه ميگويند از
عفونت خلط ميبود الزم بود كه تب بتدريج پيدا و
صفحه ٥٠١
سپس قطع شود  .اما تحقيق اين است كه امراض از خلط تنها نيست بلكه ناشي از خلط و روح آنست
باين نحو كه اگر خلط غليظي در جائي از بدن پيدا شد و بآن چسبيد و فاسد شد مثل تخم يك گياه يا
خمي رمايه براي خمير يا نطفه براي حيوان است و ذكر هر يك از اين مثالها رازي دارد  ( .مترجم گويد :
در مقاله پنجم باب چهارم فصل نوزدهم همين كتاب مؤلف (اع) مطالبي فرموده است كه هر مرض
طبيعي در اثر شيطان زندهاي پيدا ميشود كه از ساكنين زمين اول است و در كتاب رجوم الشياطين كه آن
را يك سال پس از اتمام دقائق العالج درباره اعمال شياطين از جمله ايجاد بيماريها تأليف كرده در آسمان

نهم نجم ششم و نيز ختام كتاب توضيحي فرموده كه بصورت پاورقي در ذيل مطالب مزبور نقل شده بدين
خالصه شيطانهائي بيماريزا هستند كه جمادي  ،گياهي و حيواني ميباشند و پزشك بايد با دارو و درمان
آنها را بكشد و محلشان را خراب كند  .باعتقاد مترجم آن بزرگوار بصرف قريحه خداداد و استدالالت
حكمتي علت ايجاد بيماريها را با توجه به نوع آنها حيواني ( ميكربها  ،پارازيتها و غيره ) و گياهي (
قارچها و باكتريها ) و جمادي ( ويروسها و ريكتسيها كه تقريبا حد فاصل موجودات زنده و غير زندهاند
) دريافته بوده و در اينجا هم سه نوع مثل آورده و تأكيد فرموده كه هر يك رازي دارد  .مسئله جالبي كه
بايد تذكر داده شود اين است كه در اخبار زيادي بانواعي از شياطين و مساكن آنها اشاراتي فرمودهاند از
جمله  :مؤلف (اع) در فصل الخطاب اخباري را از ائمه (ص) روايت ميفرمايد كه نوشيدن آب را از محل
شكستگي ظروف  ،سوراخها و پريدگي آنها كه محل شياطين است و نيز از خوردن ميوههاي نشسته كه
حاوي سم است نهي فرمودهاند و همان طور كه در ذيل فصل مربوط به وبا نوشتهام در صحيفه سجاديه
آمده است كه حضرت سجاد عليه السالم ضمن دعاي بر مرزدارا ْن  ،مشركين را باين
صفحه ٥٠٢
نحو نفرين فرمودهاند  :خداوندا آبهاي آنها را با وبا و غذاهايشان را با بيماريها ممزوج فرما )
اينك ميگوئيم كه هر گاه در كبد خلطي توليد شود و در رگها جريان يابد و به خلط فاسدي برسد مانند
خميري كه خميرمايه بآن بزنند و يا استحاله آب و خاك بطبيعتِ يك دانه يا تبديل خون حيض بطبيعت
نطفه  ،استحاله مييابد و همين كه حرارت بدن انسان در اين خلط فاسد عمل كرد آن را تبديل به بخار
ميكند  .اما اين بخار تا وقتي كه رطوبتش زياد است از آن حرارت مشتعل نميگردد ولي حرارت بدن در
آن عمل ميكند تا وقتي كه آماده براي اشتعال بشود و در اين وقت بحرارت روح انسان مشتعل بحيات
ميگردد و زنده مي شود و مثال اين حالت  ،هيزمي است كه آن را بر آتش بگذارند و اول بخار مرطوبي از
آن برميخيزد و همين كه رطوبت كم شد آتش ميگيرد پس آنگاه كه بخار خلط به حرارت روح مشتعل
شد زنده ميشود همان طور كه روح بخاري در قلب مشتعل بحيات ميگردد پس جسم زندهاي متولد

ميشود اما فرق بين روح اين خلط زنده و روح بخارياي كه در قلب جا دارد اينست كه روح بخاري
جايش معتدل است و بنا بر اين حركات منظمي از آن در بدن پيدا ميشود ليكن آن بخار فاسد و بيرون از
نهج اعتدال ميباشد  ،و بهمين دليل حركاتش نامنظم و غير طبيعي است اما همين كه اين جس ِم دخانيِ
زنده در بدن پخش شد و بر آن چيره گرديد حركاتي غير طبيعي در بدن ايجاد ميكند و مثال از زبان بهذيان
ظاهر ميگردد و از اندامها لرز و بيتابي و تشنج و بهمپيچيدگي ديده ميشود و در مشاعر ادراكات باط ِل
بدون اصلي ايجاد ميكند  .و نوع اين ادراكات بسته بنوع خلط است اما همه آنها از آن روح كه تازه پيدا
شده و منحرف است سرميزند اين حركات  ،بر حسب نوع بخاري كه بوجود آمده متفاوتند يعني اگر
سودائي
صفحه ٥٠٣
باشد  ،بيمار چيزها را سياه و ترسناك ميبيند  ،كم صحبت ميكند و ترسش زياد ميشود و بيشتر ساكت
و آرام است  .اما اگر آن بخار صفرائي باشد  ،بيمار زشت و تند سخن ميگويد خشم و بيتابيش زياد
ميشود ولي اگر بلغمي باشد سخنش نرم و حركاتش ماليم است و چيزها را مرطوب و سفيد ميبيند و
امثال آن اگر دو يا سه خلط بهمراه هم فاسد شوند حركات بيمار بر حسب آن تركيب خواهد بود و همه
اين حركات از آن روح منحرف سرميزند و تب يكي از اين حركتها است  .بنا بر اين هر گاه خلط غليظ و
فاسدي در رگها پيدا شد نطفهاي براي تب ميشود و خلطهاي ديگر نيز كمكم بآن ميپيوندند و به آن غذا
ميرسانند و سبب نموّش ميشوند و حرارت بدن  ،آن را براي زنده شدن آماده ميكند  ،همان طور كه
روح بخاري در جنين پس از چهل روز آماده براي حيات است و جنين زنده ميشود .
همين كه خلط زنده شد چون از نهج اعتدال خارج است و روح منحرفي در آن رنگ زندگي گرفته است
سرچشمه كارهاي خارج از اعتدال ميگردد همان طور كه اگر آئينهاي رنگين و كج باشد  ،تصوير
شاخص را رنگين و كج نشان ميدهد  .بهر حال حركات آن روح هم كج است و تب را در بدن
برميانگيزد و آن را به كارهائي بحسب مزاج خود واميدارد مثال بيمار پشتش لرز دارد  ،هذيان ميگويد و

مضطرب و بيقرار ميگردد و از اين قبيل كارها كه بسته باقتضاء خلط است  .اينك ميگوئيم كه هر گاه
جسد اين حيوان رقيق باشد  ،طبيعت با او به ستيز برميخيزد و پس از يك نبرد بر آن چيره ميگردد و آن را
بزودي ميكُشد و كارهايش را باطل ميكند  .و اگر خميرمايه اصلي را هم از بين ببرد و ريشهاش را
درآورد تب قطع ميشود و برنميگردد  ،اما اگر جس ِد ناپاك او باقي بماند و دوباره عفونتي ايجاد كند و
اخالط تازهاي باو برسند دوباره حيوان ديگري متولد
صفحه ٥٠٤
ميگردد كه غير از حيوان اولي است اما بهمان نحو كار ميكند تا وقتي كه دوباره طبيعت بر او چيره
گردد و جسد ناپاكش را از بدن بيرون براند تا اينكه ديگر چيزي باقي نماند كه فرزندي ديگر از او زائيده
شود و اين مطلب بدان مي ماند كه كسي حيواني را بكشد و او را بحال خود بگذارد تا اينكه جسدش كرم
بزند و يا اينكه مرغي را بكشد و تخم در شكم او بماند و جوجهاي ديگر از او بزايد و همينطور است اگر
چيزي بكارند و برويد سپس آن را درو كنند و مقداري از دانهها روي زمين بماند و گياهان تازهاي از آنها
برويد و دوباره آن را بدروند و باز دانههاي مانده سبز شوند و يا مانند يونجه كه آن را درو ميكنند اما
ريشهاش باقي است و پس از هر درو و آبياري باز سبز ميشود .
از اينها دانستيم كه وضع بيماري بر حسب نوع خلط است و آن طور كه ميگويند تب بلغمي هر روز و
تب صفرائي هر دو روز يك بار و تب سودائي هر سه روز يك بار است  ،يك مسئله كلي نيست و بلكه هر
يك از انواع خود مي تواند هر روزي و يا يك در ميان و يا دو در ميان و چهار يا پنج در ميان يا هر ده روز
يا يك ماه يك بار باشد و پيدا شدن تب بر حسب تولد خلط است و چه بسا كه نوبهها هم در هر خلطي
متفاوت باشند  .پس آنچه را كه ميتوان بدان تكيه داشت عالمات ديگر است يعني هر گاه جسد حيوان
قوي التركيب باشد طبيعت هر روز يا در مدت دو و يا سه يا چهار روز و يا بيشتر نميتواند بر آن چيره
شود  .بلكه آن قدر با آن مي جنگد  ،تا بر آن مستولي گردد و آن را بكشد  .اما اگر جسدِ ناپاكش در بدن

باقي بماند تب برميگردد و اين بحراني است كه خوب نيست ولي اگر ريشهاش از جا كنده شود تب
ميبُرَد و اين بحراني خوب است .
اگر در آنچه گفتم با چشم بصيرت نگاه كني خواهي دانست كه هر بيماري اعم از آنكه ادواري باشد مانند
صرع  ،نوبه و غش يا مداوم باشد يا اتفاقي ،
صفحه ٥٠٥
ناشي از يك حيوان مخصوص بخود است و بهمين دليل است كه عزيمهكنندگان و دعاكنندهها با عزيمه
و دعاي خود روح آن حيوان را ميتوانند بگيرند كه در نتيجه تب و بيماري تمام ميشود  ،اما خلطِ فاسد و
عفونتيافته  ،در بدن باقي ميماند بنا بر اين كه اگر تب تنها از عفونت بود نميبايست با عزايم بهبود بيابد
و چه بسا بيماريهائي را كه با عزيمه و دعا بهبودي دادهايم .
پس بايد توجه داشت كه اگر خلط مرده ( بدون روح ) بود نميتوانست چنين حركاتي حيواني و ادراكات
و گفتاري فاسد داشته باشد  ،اين مطلب را بگير و خدا را شكر كن و شكر خدا را كه بر ما منت گذارد و
حكمتي الهي و محمدي و علوي بخشود عليهما السالم .
اما تبهائي كه از كيفيت خلطهاي لطيف پيدا ميشود  ،اصول بسيط آنها بر سه گونه زيبقي  ،مائي و
كبريتي يا دهني و ملحي و ارضي است ( اين اصطالحات كه از علم كيمياست عينا نقل شد تا خواننده
محترم بدان توجه داشته باشد و ترجمه آن بواژههاي فارسي جيوهاي و آبي و گوگردي  ،روغني و نمكي و
زميني در متن صحيح بنظر نرسيد  .مترجم ) و اين سه نوع ادواري است كه گاه پيدا ميشوند و گاه تمام
ميشوند و گفتهاند كه تبهاي بلغمي سه ربع هست و يك ربع نيست و صفراوي سي و شش ساعت نيست
و تا دوازده ساعت هست و سوداوي در چهل و هشت ساعت نيست و بيست و چهار ساعت هست اما
بنظر من همه اينها خطاي محض است و حق آنست كه دورههاي تب از سه جهت تفاوت دارند  :كميت
خلط  ،قوام خلط  ،آساني و يا دشواري تعفن آن  ،زيرا اگر خلط زياد باشد زودتر جمع ميشود اما حدي

براي زمان ريشهكن شدن آن نيست  .از نظر قوام هرچه خلط رقيقتر باشد  ،آسانتر بجائي ميريزد و هرچه
خميره قويتر و خلط رقيقتر  ،گرمتر و فاسدتر
صفحه ٥٠٦
باشد عفونتپذيرتر است  ،چه زيبقي باشد چه كبريتي يا ملحي  ،پس دورهها قابل اعتبار نيستند اما
عالماتِ مخ تلف معتبر است و نه اين است كه اگر ادوار مختلف باشد تب از نوع مركب است بلكه اگر
عالمات يك نوع جمع باشد تب از نوع بسيط  ،و اال مركب خواهد بود  .بنا بر اين تب زيبقي ممكن
است هر روزي و يا يك در ميان و يا بيشتر باشد و كبريتي و ملحي نيز چنينند و ممكن است هر سه يا
چهار يا پنج يا شش روز و يا بيشتر باشد البته نوعا بلغم در بدن انسان بيش از صفرا و صفرا بيشتر از سوداء
و سوداء غليظتر است و كمتر عفونتپذير ميباشد و پس از آن بلغم و صفرا قرار دارند اما اينها همه در
وقتي است كه همه چيز بر نظم طبيعي باشد  ،ليكن در حال بيماري  ،نظام طبيعي بهم ميخورد و همه
چيز ديگرگون مي گردد  .پس در همه احوال بايد بعالمات توجه داشت زيرا مطمئنتر و پابرجاتر ميباشند .
اينك ميگوئيم كه تب زيبقي را كه مادهاش غليظ باشد لثقه ( از عبارات اين قسمت تا آخر فصل پيداست
كه مؤلف (اع) فقط اصطالحات پزشكان پيشين را نقل فرموده است بهمين دليل عينا نقل گرديد و
واژهاي فارسي بجاي آنها گذاشته نشد  .مترجم ) و نوبه آن را كه مادهاش لطيف باشد مواظبه ناميدهاند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در كتاب قانون آمده است براي درمان تب لثقه گل سرخ شش جزء ،
رب السوس  ،شاهتره  ،سنبل از هر كدام چهار جزء  ،مصطكي سه جزء  ،كهرباء سه جزء  ،انيسون دو
جزء ) .
و انواع آن را چنين ذكر كردهاند  :شبانه  ،روزانه  ،انقيالوس ( كه باطنش سرد و ظاهرش گرم است ) ،
ليغوريا ( آنست كه برعكس انقيالوس است ) اين دو نوع بتبهاي مركب شباهت بيشتري دارند و تب غش
س رقيق كه اين رقت گاهي
كه تبي است خلطي با ماده نار ِ
صفحه ٥٠٧

از صفراء است و تب شديدتر ميباشد اما تب كبريتي كه مادهاش غليظ است  ،محرقه نام دارد  .آنكه
ب ( تب يك در ميان ) موسوم است (  . ) MA VIVAXتب ملحي غليظ الماده را
مادهاش رقيق است به غِ ّ
ربع الالزمه گفتهاند زيرا در روز چهارم شديدتر ميشود (  . ) QUART FIEVREو اگر رقيق الماده باشد
ربع المطلق و يا خمس المطلق يا سدس المطلق ناميده شده و بهمين ترتيب تا هر جا ادامه داشته باشد .
اينها تبهاي بسيط بودند اما گاه تبهاي ادواري و مداوم بصورت مركب درميآيند و در همه اينها بايد
بعالمات توجه داشت  .از اين نوع است شطر الغب كه مخلوطي از صفرائي و بلغمي است و بر چهار نوع
تقسيم شده يا هر دو خلط لطيفند يا هر دو غليظ يا يكي غليظ و ديگري لطيف است نامهاي ديگري نيز
ذكر كردهاند مثال اگر فقط يك خلط دخالت داشته باشد  ،تب را بسيط و اگر چند خلط مخلوط باشد تب
را مركب گفتهاند حاده آنست كه گرم باشد و صالبه آن است كه سرماسرما و لرز داشته باشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در كتاب قانون براي تب لرز حبي ذكر شده كه بايد پيش از آن
خورده شود  :مر  ،ميعه ( اشترك )  ،ترياك  ،گاوشير  ،فلفل بمقدار مساوي كه با روغن خمير ميشود و
اندازه خوراكش باندازه يك باقال است ) .
و نافضه در وقتي است كه فقط لرز باشد (  ) FEBRI FRISSONو سرماسرما نباشد  .متبادله آن است كه
يك نوبه پس از نوبه ديگري برسد و متداخله در وقتي است كه نوبه يك نوع قبل از قطع تبِ اولي بيايد و
متشاركه آن است كه دو تب با هم باشد مثل تب يك در ميان توأم با تب آبله و مختلفه آن است كه دوران
ت
معيني نداشته باشد (  ) IRREGU FIEVREو گاه آن را مختلطه گفتهاند و وبائيه آن است كه در اثر عفون ِ
هوا باشد ( در قديم بطور
صفحه ٥٠٨
كلي همه بيماريهاي همهگير را وبائي ميناميدند  .ف م ) و تب آبله و تب حصبه ( پس از اين دو نوع تب
در همه نسخه ها چنين است يكون قبلهما كه معني آن معلوم نشد  .مترجم ) اما تفصيل تبهاي روحي و
نفساني را پيش از اين گفتهايم مراجعه كن .

( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در يكي از كتابهاي فرنگي كه ترجمه شده ديدم كه درباره تبهاي
ادواري گفته است كه در تبهاي سرد بايد بيمار را بپوشانند و نوشيدنيهاي عرقآور مثل خيسانده گل
بلسان يا بنفشه و يا بابونه باو بدهند  .در تبهاي گرم نوشيدنيهاي سردكننده مانند آب پنير و آب ليمو و
پرتقال يا آب سرد يا آب عسل و چيزهاي ديگر به بيمار ميدهند و پوشش او را بايد كم كنند و اگر
ق بيمار بايد در حال تب در
نشانيهاي چيرگي خون ديده شود بايد فصد كنند  .در ادواريهاي همراه با عر ْ
لحاف و بستر بماند  ،و پس از قطع تب بايد يك اوقيه پوست گنهگنه را در يك رطل آب بريزند و در
هنگامي كه تب نيست در دو بار بخورند و يا اينكه نيم اوقيه پوست گنهگنه سائيده و يا شش تا دوازده
گندم جوهر آن را بخورند و بهتر اين است كه بالفاصله پس از قطع تب اين دارو را بنوشند و اگر در
دسترس نباشد پوست بلوط و يا بيد بري و يا تبريزي كه حنطة النبي ناميده ميشود و يا برگ زيتون را
بجاي پوست گنهگنه بكار ببرند  .و بايد در روزهاي درمان استراحت كنند و كمتر بخورند و چيزهائي كه
كمي ترش باشد مانند خيسانده تمر هندي يا ماء الشعير يا ملح طرطر قيآور يا كمي انتيموان بماء الشعير
بيفزايند و بياشامند  .اما در تبهاي التهابي دائمي درمانش پرهيز و نوشيدن نوشيدنيهاي سردكننده مانند آب
ليمو  ،ماء الشعير  ،آب صمغ و آب عسل و استراحت است و همين كافي است و اغلب
صفحه ٥٠٩
بيماران با بحران بهبود مييابند و گر نه بايد بطور عمومي و يا موضعي فصد كنند  .درمان تبهاي صفرائي
همان است كه گذشت و اگر تب با بحران قطع نشود بايد قيآور ضعيفي بخورند و در آغاز تب قيآور و
مسهل را با هم نبايد خورد تب بلغمي درمانش نوشيدن ماء الشعير  ،آب ليمو و آب پرتقال است و اگر
بهبودي نيافت و بلغم باقي بود بايد مسهل سبكي مانند روغن كرچك يا تمر هندي خيسانده يا فلوس
جوشانده بنوشند و يا قيآوري با اين تركيب  :شش تا ده گندم ايپ كاكوانا ( اپيكا ) با نيم تا سه گندم
انتيموان بخورند  ،تبِ سخت و تند درمانش استعمال چيزهائي است كه براي بيمار ضعف بياورد و بطور
عام بايد فصد كنند و از خوردن پرهيز كنند و چيزهاي حلكنندهاي مانند شيره بادام  ،آب دريا كه سرد
شده باشد  ،ماء الشعير و خيسانده برگ پرتقال يا بنفشه بياشامند و اگر مزاجشان خشك باشد بايد با

جوشانده ختمي خبازي يا بزر كتان تنقيه كنند  .اگر عوارض مغزي هم وجود داشته باشد بايد بر پشت
گوش زالو بيندازند و يا سر را خراش بدهند و يا داروهاي سردكننده بر آن بگذارند  .در تب دق بايد
داروي سردكننده مسكن بكار ببرند و غذاي سبكي مانند شير و حريره و تخممرغ بخورند و از غذاهاي
پرنيرو و حمام سرد و نيمگرم بپرهيزند و ماهها اين درمان را ادامه دهند  .اين است تمام دانش ايشان .
دكتر پوالك در كتاب خودش گفته است كه تب نوبه در آخر تابستان و اول پائيز و بهار و پس از درو
گندم بيشتر عموميت دارد و در اين اوقات اسهال خوني و محرقه ( از انواع تيفوئيد  .مترجم ) نيز در آخر
پائيز و اول بهار همهگير شده و گفته است فرق بين اين دو نوع تب در هنگامي كه اشتباهي پيش بيايد اين
است كه محرقه كمتر ممكن است كه از حصبهاي كه ناحيه فم معده را ميآزارد  ،خالي باشد و كمتر
ممكن است بيمار در اول بيماري عرق
صفحه ٥١٠
كند و تبهاي ديگرِ غيرِ مداوم در طول روز سبك و سنگين ميگردد  .اما عالمت نوبه خميازه و تهنشين
ادراري و عموميت داشتن بيماري است و باز اگر اشتباه شود از وضع نوبه ميتوان آن را شناخت و نوبه يا
بسيط و مانند تبهاي يك روزه است و يا يك در ميان و دو روز در ميان است ( MA ERUM
CI A
) و يا از نوع تب مواظبه و يا تب غش است .
اگر درمان بخوبي انجام نپذيرد  ،ممكن است تب يك روزه در روز هفتم و تب يك روز در ميان در
دوازدهم و يا چهاردهم و تب دو روز در ميان در روز چهاردهم برگردد و گفته است كه براي جلوگيري
از آن  ،قهوه خشك داروي خوبي است و خوردن يك گندم گنهگنه هر روز صبح و عصر الزم است  .و
درباره غذاي بيمار گفته است كه آبِ گوشت  ،شورباي اسفناج و گشنيز و جعفري است و پس از آنكه
زبان بخوبي پاك شد بايد كباب با فلفل بخورند و نيز گفته است كه بيشتر تبهاي نوبه با خوردن قيآور
قطع ميگردد و بايد نيم ساعت پيش از هنگام نوبه سه گندم جوهر گنهگنه بخورند و اگر قطع نشد  ،پس

از نوبه دوم و پيش از نوبه سوم  ،نيز بايد بهمين اندازه گنهگنه بخورند  .اگر بيمار كمتوان شده باشد  ،دو
نخود جوهر گنهگنه را با چهار قاشق آب و دوازده قطره آب ليمو يا آب نارنج ميآميزند و از سه ساعت
قبل از رسيدن نوبه هر ساعت يك قاشق و آخرين قاشق را در هنگام نوبه ميآشامند و روز بعد يك نخود
ديگر پيش از وقت نوبه مي خورند  .پس از بهبودي روزي ده دانه فلفل درست با پوست بيد ( صفصاف )
پخته ميخورند تا تب برنگردد و نيز هشت مثقال پوست بيد خشك را در سه سير آب ميجوشانند تا نصف
شود  ،پس از آن صاف و خنك ميكنند و ميآشامند و تا پانزده روز اين درمان را ادامه ميدهند  ،پوستِ
آزادْدرخت
صفحه ٥١١
نيز مثل پوست بيد سودمند است  .اگر رنگ بيماري كه تبش قطع شده سفيد باشد بايد روزي دو نخود
براده آهن كامال سائيده شده را در دو مرتبه صبح و عصر بخورد كه براي بدي گوارش نيز مفيد است و
اگر طحال بزرگ شده باشد  ،بايد حجامت كند و نيز بخوردن جوهر گنهگنه و براده آهن و فلفل و پوسته
بيد پخته و پوست آزادْدرخت ادامه دهد  .همچنين گفته است كه درمان قطعي تب مواظبه هوا به هوا شدن
است  ،و اگر ممكن نباشد بهتر اين است كه براي پاك شدن بدن ده مثقال نمك انگليسي ( سولفات دو
منيزيم ) را در آب حل كرده و بخورند و نيز تا چند روز روزي دو نخود جوهر گنهگنه و فلفل و پوست
چيزهائي را كه گفتيم ( بيد و آزاددرخت ) بپزند و با براده آهن بخورند و از چيزهاي سرد پرهيز كنند .
در تبهاي غشي فرصتي براي درمان نيست ليكن بايد هر روز روزي چهار نخود جوهر گنهگنه را در ظرف
چهار ساعت بخورند و اگر ممكن نباشد بايد اين دارو را در دو مرتبه باو تنقيه كنند تا وقتي كه ديگر بر
حال بيمار نترسند و پس از آن بايد بپاكسازي بدن او بپردازند  .داروي ديگر براي قطع تب نوبه اينست كه
يك گندم سم الفار ( مرگ موش يا انيدريد ارسنيو ) را با نود گندم قند مخلوط كرده و بمدت نيم ساعت
آنها را بسايند و اگر جوهر گنهگنه مؤثر نيفتد شش تا هشت گندم از آن پودر را در ظرف بيست و چهار
ساعت بخورند اگر سه گندم جوهر گنهگنه نيز بآن بيفزايند نيروي بيمار را ميافزايد  .و گفته است كه

نوبه ها همه از رطوبتهاي هوائي و زميني است ولي سبب مداوم ( مطبقه ) و محرقه خون است مگر اينكه
محرقه شديدتر است و گفته است كه مانند آبله در مدت عمر فقط يك بار ممكن است كسي بآن مبتال
شود و نيز گفته است كه در مطبقه بايد بيمار را در روز سوم يا چهارم فصد كنند اما در
صفحه ٥١٢
محرقه فصد نميكنند و در اين بيماري خوردن آب و ماء الشعير و عرق كاسني مفيد است و داروي
ي قلق  ،سنبل
بخصوصي ندارد و بايد با خوراندن تمر هنديِ پخته مزاج بيمار را نرم كنند و در هنگامِ زياد ِ
هندي يا رومي و پوست نارنج ( از هر كدام دو مثقال ) را در سه سير آب ميجوشانند و بعد مانند چاي
ميگذارند بماند سپس در ظرف بيست و چهار ساعت آن جوشانده را ميآشامند اين بود همه دانش و عمل
اين طبيب و خالصهاي از كتابش و اينست دانش آنها )  ( .توضيح مترجم آنست كه دكتر پوالك اتريشي
معلم مدرسه دارالفنون و پزشك مخصوص ناصرالدين شاه بوده و كتاب او را شخصي بنام علينقي بن
محمداسمعيل بفارسي ترجمه كرده و زبدة الحكمة نام نهاده ) .
فصل
تبهاي يك روزه
درمان اين تبها آسان است و بايد ديد كه سبب چيست و آن را قطع يا بيماري پيش از آن را كه معموال نزله
 ،ور م  ،درد يا غير آن است درمان نمايند  .اگر از امتالء باشد ممكن است پس از استفراغ بيمار تب كند و
بهر حال براي درمان بايد در هر مورد ضد آن را بكار برند و غذاهاي سردي كه زود نفوذ ميكند بخورند
 ،حمام ماليم  ،ماساژ با روغنهاي سرد و شستشو با مايعات مفرح و سردكننده و نوشيدن نوشابههاي سرد
شادي آور و مانند آن مفيد است و تفصيل بيشتري ندارد  .اما اگر درمان بخوبي انجام نپذيرد ممكن است
بيماري به تب مداومي تبديل گردد و حرارت زيادي پيدا شود و كار بعفونت برسد  .اما تب يك روزه در
يكي دو روز قطع ميشود و گاهي هم تا شش يا هفت روز طول ميكشد اما اگر تب نفساني ( روحي )

باشد استعمال گالبي كه بر صندل ريخته و دوباره تقطير كرده باشند مفيد است  ،چه آن را بنوشند و چه بر
بدن بمالند و اگر قلبي باشد آب سيب و آب گالبي و گالبي كه عنبر در آن حل كرده
صفحه ٥١٣
باشند سودمند است و اگر از كبد باشد آب عناب و گالب با كافور ( در همه نسخهها پس از كلمه كافور
دو كلمه صيفا لشاب آمده كه منظور از آن معلوم نشد  .مترجم ) و بنفشه و صندل مفيد ميباشند  .اگر از
معده باشد قي كردن و خوردن هندوانه و سكنجبين و مكيدن انار و نوشيدن دوغ و ماء الشعير مفيد است
و اگر لرزه يا سردردي پيدا شود سي درهم معجون الورد  ،بيست درهم عناب و دوازده درهم از هر يك از
اين داروها  :بنفشه پرورده  ،تمر هندي و سپستان را ميگيرند و اگر مزاج بيمار يبوست داشته باشد  ،باين
داروها شش درهم سناي پاككرده و اگر سردرد زياد باشد سي درهم جو بآنها اضافه ميكنند و همه را با
ششصد درهم آب خالص ميپزند تا يك ششم آن باقي بماند آنگاه آن را صاف كرده و مينوشند  .اين
اندازه دارو را در شهرهاي ما در دو يا سه دفعه به بيمار ميدهند و نيز بهدانه پخته و خاكشير اثر آزمودهشده
ب سرما خوردگي دارند و بيمار بايد در حالي كه چيزي بر خود پيچيده است شورباي گرم
در درمان ت ِ
بخورد و نيز معجون ديافريطقون براي اين بيماران مفيد ميباشد .
فصل
تبهاي خلطي و عالمات آن
در تب سونوخس ( تب بدون عفونت خلطها ) عالمت غلبه خون ديده ميشود و درمانش گرفتن خون
است تا بيمار بيحال شود و يك يا دو بار بايد از بيمار خون بگيرند و پاكسازي ديگري الزم نيست و بايد
داروهاي سردكننده بخورند نوشيدن آب سرد نيز بسيار مفيد است و نيز خوردن رب و شربتِ ميوهها ،
سكنجبين  ،تمر هندي  ،ماء الشعير و آب كدو سودمندست  .تب مداوم خوني ( مطبقه كه ظاهرا نوعي
حصبه است ) نشانههايش مركب از نشانيهاي خون و طرطيرهاي مختلط است  ،درمانش فصد و اصالح
وضع خون با شربت عناب  ،خشخاش  ،ريواس

صفحه ٥١٤
و شراب االصول مي باشد  ،غذاي مريض ماش و عدس با سركه و آش آلو و زرشك است و بايد از
گوشت پرهيز كند  .اين دارو نيز براي مطبقه مناسب است  :سنا پاككرده يك جزء  ،گل بنفشه ،
گاوزبان  ،پرسياوشان از هر كدام نصف جزء  ،مويزِ قرمزِ دانهگرفته  ،عناب و زرشك از هر كدام باندازه
مجموع ساير داروها همه را با ده برابرش آب ميپزند تا يك چهارم آن باقي بماند آنگاه آن را صاف
ميكنند و در هر يك رطل از آن سه درهم از هر يك از اين داروها  :گشنيز خشك  ،تخم كاسني  ،تخم
خرفه  ،مغز تخم خيار و كدو و خيارچنبر را كه سائيده باشند ميريزند و دو ساعت آن را ميگذارند سپس
صاف ميكنند و مي نوشند  .اگر تب قطع نشد بايد به پاكسازي اقدام كنند و بايد منضجي كه براي صفراء
و بلغم مناسب باشد ببيمار بخورانند و پس از آن در روزهاي پنجم و هشتم و دهم و دوازدهم مسهلي را كه
براي اين دو خلط مناسب و مايل به برودت باشد بمريض بدهند و در ساير روزها باز بايد منضج بدهند .
اگر احتياجي بفصد باشد در روزهاي هفتم و نهم بايد انجام گردد و پس از روز چهاردهم قرص كافور و
زرشك پخته به بيمار بخورانند  .بهر حال بطور كلي در تبهاي گرم پزشك بايد همه كوشش خود را در
سرد كردن مزاج بيمار و رطوبت بخشيدن بآن و خاموش كردن حرارت بخصوص در اوايل آن بكار برد و
در همان حال بنضج بخشيدن بخلطها و بيرون راندن آنها بپردازد و بايد بيمار را تا قبل از چهاردهم بكلي
از ترشيها و تا هفت روز از ميوههاي تازه پرهيز دهد و فقط ماء الشعير باو بخوراند و پيش از بيرون راندن
خلط قرصهاي سرد نبايد تجويز كند  .اگر بيماري تا سه روز شدت داشته و بيمار نيرومند باشد و از تخمه
و نقص اخالط نترسند و ادرار  ،اناري رنگ و صاف باشد بايد نخست فصد كنند و پس از آن مسهلي
مركب از ماء الشعير و شيرخشت
صفحه ٥١٥
و شربت نيلوفر يا بنفشه بدهند بخصوص اگر مزاج بيمار يبوست داشته باشد البته بايد دارو در حد ايجاد
لينت باشد و نه ايجاد اسهال كامل و تنقيه ماليمي از آن بهتر است  .اما نبايد براي گشايش مسامات و زياد

كردن ادرار و عرق اقدام كنند  .بهر حال هيچگاه از وضع مغزي بيمار نبايد غافل بمانند و بايد از باال رفتن
خلطها بمغز با استعمال مايعات معطر و بينيشويهها جلوگيري كنند و اگر ماده گزندهاي بمعده بريزد و
سبب بيتابي بيمار گردد بايد او را وادار بقي كنند  ،بخصوص اگر حالت تهوع هم داشته باشد  .در اين
حال بايد تا ممكن است غذائي باو ندهند و بماء الشعير و آش بدون گوشت با ماش و برنج و اسفناج بقدر
حفظ بنيه او اكتفا كنند  ،اما ماء الشعير را هم قبل از فصد نبايد به بيمار بدهند و اگر در نتيجه نوشيدن آن
معده ترش شود بايد آن را رقيق كنند و يا ريشه كرفس در آن بجوشانند و نيز بايد از نوشاندن ماء الشعير
همراه با سكنجبين به بيمار پرهيز كنند  ،ليكن ممكن است پس از آنكه از گوارش ماء الشعير مطمئن
باشند سكنجبين بدهند اگر بيمار سرفه كند يا در رودههايش ناراحتي حس كند سكنجبين نبايد بنوشد و از
بكار بردن ترنجبين بدون تمر بايد خودداري كنند مگر آنكه ناچار باشند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :مؤلف زادالمسافرين داروهائي را براي تبهاي تند نام برده است كه
عبارتند از  :خيسانده ريشه كاسني سردكننده و بازكننده است و تشنگي را فرو مينشاند  ،تخم كاسني
براي صفرائيها  ،تخم ترشك براي تب يك در ميان و مطبقه  ،تخم خربوزه براي تبهاي تند و صفراي
سوزنده  ،هندوانه براي تب محرقه و مطبقه و حصبه كه حرارت را كم ميكند و تشنگي را مينشاند و
ك جو  ،گشنيز
ادرارآور نيز هست  ،ترنجبين و تمر هندي  ،خيار  ،انار ترش  ،تباشير  ،كش ِ
صفحه ٥١٦
و يونجه و نيز تخم كدو كه خوراك آن سه درهم است براي تبهاي صفرائي مفيدند  .ريوند براي تب يك
در ميان مخصوصا اگر خالص نباشد  ،سپستان براي تبهاي خوني  ،صفرائي و بلغمي ملحي  ،شاهبلوط
خشك پخته با قند براي صفرائيها  ،گل ارمني براي تبهاي وبائي  ،كدوي پخته با ماء الشعير براي تبهاي
تند  ،ماش پوست گرفته  ،روغن بادام و شيره بادامي كه آن را در خمير گرفته و زير خاكستر پخته و بيرون
آورده و شيره گرفته باشند همراه با قند و خرفه  ،كاهو  ،اسفناج براي تبهاي حاد مفيدند  .و ماء الشعير
براي تبهاي تند بهترين غذاهاست  .زردآلوي خيسانده براي تبهاي تند و آلوي خيسانده با قند و تخم

اسفرزه براي تبهاي تند و نيز براي احساس سوزش و تشنگي نافع ميباشند  .و رب غوره التهاب را فرو
مينشاند  .آب هلو براي تب محرقه و يك روز در ميان  ،فلوس و صندل سفيد براي تب تند و صندل براي
ضعف قلب سودمندند  .و اگر صندل را با گالب بر پيشاني و روي شكم ( كبد و معده ) بمالند حدت تب
را مي نشاند  ،پهن كردن برگ بيد در بستر بيمار نيز براي فرو نشاندن سوزش و ناراحتي مفيد است  .آب
سرد براي محرقه جدا سودمند ميباشد و گالب و قند تشنگي و التهاب را فرو مينشانند .
بدان كه سنتي كه از براكلسوس ( طبيب يوناني ) درباره تبهاي زيبقي  ،كبريتي  ،ملحي و يا مركب بر
جاي مانده اين است كه بايد اول تربد معدني و مسهل جامع ( كه انشاء اهلل در داروهاي متفرقه ذكر
خواهد شد ) به بيمار بدهند و پس از پاك شدن مزاج از ماده  ،سفوف حلزون بكار ببرند باين ترتيب كه
حلزوني را كه در جاهاي خراب و بناها پيدا ميشود يك شب در سركه ميخيسانند و بعد گوشت آن را
بيرون ميريزند و خودش را خشك كرده ميسوزانند تا سفيد شود و دو سوم درهم از آن را در وقت نوبه
همراه با روغن گاو ميخورند و لباس كلفتي بر بيمار ميپوشانند تا عرق كند و ان شاء اهلل
صفحه ٥١٧
بيش از سه روز باين درمان نيازي نخواهد بود و نيز اين پزشك در همه تبهاي مداوم و ادواري در وقت
نوبه اين دارو را سفارش كرده است  :روح الزاج يك سوم درهم  ،نمك افسنتين نيم درهم  ،عرق كاسني
يك و نيم اوقيه و همه اين داروها را بيك بار بايد نوشيد و اگر بيمار ضعيف باشد از روح الزاج يك ششم
درهم بايد بخورد  .پزشكان اخير پس از كشف جوهر گنهگنه فقط بهمان اكتفا ميكنند و اين داروئي
بينظير است .
انتيمون  ،غوره و آرد براي تبهاي تند خواصي دارند كه در مقاله پنجم در باب مفردات خواهد آمد ) .
تبهاي صفرائي
نشانيهاي اين نوع تبها (  ) BI FIEVRESعالئم چيرگي صفراء است و درمان آنها استعمال منضجهاي
صفرا در ايام انضاج است و نيز براي نضج دادن به صفراء آب انار ترش و شيرين با شيرخشت و شيره هفت

درهم بادام پوستگرفته در روز اول  ،پنج و نيم درهم ملح طرطر در روز دوم و پس از آن خوردن مسهل
است و در تبهاي نوبه در روزهاي غير نوبهاي بايد مسهل بخورند و در اوايل مسهل نبايد مانند سقمونيا
حرارت زياد داشته باشد و نيازي بفصد نيست  .در اين تبها بايد به تبريد بپردازند و بيمار را به قي وادار
كنند و اگر ماده بطرف مغز برود بايد تنقيه و با آبهاي معطر شستشو كنند  .در تبهاي تند پس از روز
دوازدهم نياز به بوئيدن و نوشيدن كافور زياد است چه قرص آن باشد و چه شراب المفرح بارد كه بسيار
مفيد است و چه خوب است كه كافور رياحي ( نوعي كافور مرغوب  .مترجم ) را در سفيده ده عدد
تخم مرغ و كمي آب بسايند و آن را بزنند تا كف كند و آب را بيفزايند و باز بزنند و كف
صفحه ٥١٨
آن را بگيرند و ببيمار بدهند  ،مقدار كافور در روز اول دو نخود است و هر روز يك نخود ميافزايند تا ده
روز  .براي اين بيماران شربت ليمو نيز سودمند است و بهترين مسهل نقوع مربع است اما در تبهاي مداوم
بهترين درمان نوشانيدن ادرارآور و شستن پاها در شبهاي بحراني و استعمال پازهر معدني و ملح اللؤلؤ و
مرجان در وقت چيرگي ضعف است و چه خوب است كه سكنجبين و ماء الشعير بخورند و آب انار و آب
كدوي پخته همراه با شربت نيلوفر  ،بنفشه و اسفناج بياشامند  .واجب آن است كه در هفته اول تبريد كنند
و پس از آن آب ميوه زياد بنوشند و حب الراوند و حقنه صد و پانزدهم بخصوص اگر بيمار مبتال به سرسام
شود مفيدند  .دهن الكافور  ،شراب البزوري  ،عرق اللبن  ،قرص بزرالبنج ( براي كسي كه نميخواهد
قرص كافور بخورد ) قرص گل انار ( اگر اسهال پيدا شود )  ،قرص تباشير  ،انواع قرص كافور  ،گل
سرخ پخته  ،معجون ملوكي ( براي تب يك در ميان خالص ) و نقوع هفتم در باقيمانده تب و پاكسازي
رگها و نوشيدن اشوس محلول  ،اشوس منقي و روح البارود براي اين بيماران سودمند ميباشد .
تبهاي بلغمي
عالمات اين تب همان نشانيهاي چيرگي بلغم است و معموال در وقتي پيش ميآيد كه در معده نابساماني
باشد و بايد تا هفت روز بنضج دادن مزاج بپردازند و در روزهاي هشتم  ،دهم  ،دوازدهم  ،پانزدهم مزاج

را لينت ميدهند و در روزهاي ديگر بايد منضج استعمال شود و طرطر زاج همراه با مويز و دارچيني براي
اين منظور بسيار خوب است  .براي مسهل حب السالطين  ،حب البلغم  ،ايارج جالبا اگر با تب بيماري
سينهاي هم همراه باشد
صفحه ٥١٩
سودمندند  .تربد معدني در اين بيماري اثري خاص و عجيب دارد و همراه با روح الزاج و ايارجات بكار
ميرود و نيز گلشكر  ،حب ابنحارث  ،حب االيارج بيست و يكم  ،دواء التربد و سفوف البلغم براي
تبهاي نوبه و سفوف التربد و شربت گل سرخ  ،قرص الورد  ،قرص الراوند و ملح اللؤلؤ نيز مفيدند .
غذاي بيمار تا روز شانزدهم شوربا با شيره بادام و غذاي شب بيمار برنج و زرده تخممرغ است اگر
رطوبتي غالب باشد پس از روز هفتم و اال بعد از روز شانزدهم جوجه مناسب است  .در اين تب بايد بنيه
بيمار كامال حفظ شود زيرا بيماري بطول ميانجامد و بايد از چيزهاي سرد پرهيز كنند و سكنجبين
عنصلي براي اين بيماران مفيد است و بايد در آبي كه ميآشامند مصطكي حل كنند و سفوف البلغم و
حبوب االيارج نيز همان طور كه خواهد آمد سودمند ميباشند  .در تبهاي مداوم از اين نوع بايد ادرارآور
نيز ببيمار بدهند و اگر تب ادواري باشد استعمال قيآور الزم است و اگر بيمار احساس سوزش و حرارتي
در شكم بكند بايد بوره صافشده ( البورق المصفي ) باو بدهند و در خنك كردن مزاج اگر چه حرارت
زياد باشد نبايد افراط كنند و بايد بيمار را از ترشيها و مرطوبكنندهها پرهيز بدهند و هميشه بوضع كبد و
معده او توجه كنند تا معده در حال نوبه خالي باشد و گرفتگي پيش نيايد و براي اين منظور قي سودمند
است .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در كتاب الغني و المني درباره تبهاي بلغمي آمده است كه آغاز آن با
لرز و سرد شدن دست و پا و پشت است بيمار بسختي گرم ميشود و حرارت التهاب او سرعتي ندارد و
چه بسا كه بيمار گرم ميشود و دوباره سرد ميگردد تا اينكه حرارت تب كامال در همه بدن نمايان شود
اما در اين هنگام چندان

صفحه ٥٢٠
باال نيست بيمار تشنگي و ناراحتي تنفسي ندارد  ،اگر قي و بيرونروي پيدا بشود همراه با خلط و يا كمي
صفراء است و چهره باد ميكند  ،گوشت بدن سست ميشود و بيمار اشتهاي خود را از دست ميدهد .
اغلبْ كودكان  ،زنها  ،خواجهها  ،رطوبتيها  ،اشخاص پرخور و كمحركت  ،كساني كه كم باستفراغها
عمل ميكنند و نيز آنها كه ميوه زياد ميخورند باين نوع بيماري مبتال ميگردند پيشابْ سفيد و يا قرمز و
كدر و غليظ ميگردد و در بيشتر يك روز آغاز ميگردد و روز دوم پايان مييابد و اغلب هنگام نوبه بعد
از ظهرها و شب است و نبض نامرتب ميشود  ،اين وضع گاه تا نوبه بعدي ادامه دارد  ،اما اگر تب مداوم
باشد بدن را رها نميكند و حال بيمار شبيه به تب لرز ميباشد اما حرارت بدن بيش از تب نوبه است بيمار
تا قطع كامل تب عرق نمي كند و اين حاالت نشاني بلغم است بخصوص اگر ساير مردم بدان مبتال باشند و
اين مطالب خالصهاي از آن كتاب درباره اين تب است .
و نيز مي فرمايد  :پزشكان شهرهاي ما در معالجه تبها عادتي دارند كه دور از احتياط نيست و آن اين است
كه هر گاه كسي تب و بايشان مراجعه كند در سه روزِ اول فقط منضج تجويز ميكنند و البته بعوارض هم
آن طور كه در باب مسائل متفرقه خواهد آمد توجه دارند  ،غذاي بيمار در اين روزها حريره و شوربا است
 ،زيرا نمي دانند كه تب يك روزه است يا خلطي و در روز چهارم كه اولين بحران ممكن است پيش آيد
باز با توجه بعوارضْ منضج ميدهند و اگر از تبهاي عادي روزانه باشد بهمين اكتفا مينمايند و بيمار عرق
كرده و بهبود مييابد  .اگر تب سنگين باشد از عوارض آن شناخته خواهد شد  ،اگر عالمات حاكي از
مطبقه و چيرگي خون باشد دستور فصد ميدهند كه در عصر چهارم انجام ميگيرد و گرنه در روز پنجم با
فلوس تنقيه ميكنند و شيرخشت و آبهاي
صفحه ٥٢١
مناسب به بيمار ميدهند و از غذاي او ميكاهند و در روز ششم و هفتم منضج مناسبي و در روز هشتم
فلوس ميدهند و باز تا روز دوازدهم و گاه تا چهاردهم منضج ميدهند و اين آخر كار است و نيز بيمار را

تا روز هفتم از خوردن چيزهاي ترش مانند ميوهها و تا روز چهاردهم از خوردن گوشت پرهيز ميدهند و
نوع نسخه دستورهاي ايشان براي منضج و مسهل و نيز نسخههاي تنقيه در باب مفردات ( نوادر ) خواهد
آمد  .اگر بيمار پير باشد او را از خوردن آبگوشت بازنميدارند و اين راهي است كه آنان مانند پيشينيانِ
خود از آن ميروند ضمنا داروهاي ناشناس و ناياب را بكار نميبرند و بعنوان مسهل از فلوس و شيرخشت
 ،هليلهها  ،ريوند  ،تمر هندي  ،بنفشه  ،گل سرخ و امثال آن تجاوز نميكنند و اگر تب قطع نشد در روز
پانزدهم نيز مسهل ميدهند اما در روزهاي بحراني از مسهل دادن پرهيز ميكنند و اين عادت آنها است .
جلَب خواصي براي تبهاي بلغمي دارند كه در مقاله پنجم در باب مفردات
و نيز ميفرمايد  :اذخر  ،خرما َ ،
خواهد آمد .
و نيز ميفرمايد  :در قانون براي تب لرز اين حب ذكر شده كه قبل از وقت نوبه بايد خورده شود  :مر ،
ميعه  ،ترياك  ،گاوشير و فلفل را باندازه مساوي با روغن گاو خمير ميكنند و مقدار خوراك آن باندازه
يك باقال است  .و نيز براي تب بلغمي دائمي در اين كتاب آمده است  :گل سرخ شش جزء  ،رب السوس
( رب شيرين بيان )  ،شاهتره  ،سنبل از هر كدام چهار جزء  ،مصطكي سه جزء  ،كهربا سه جزء و انيسون
( باديان رومي ) دو جزء ) .
تبهاي غشي
براي اين بيماري ( ERNICIEUSES
 ) FIEVRESتنقيه هفت ساعت پيش از نوبه و نيز مسهلهاي كمتوان و همچنين بازكنندهها و منضجات
قوي
صفحه ٥٢٢
مفيد است  ،ملح اللؤلؤ  ،ملح المرجان  ،پازهر حيواني و تقويت قلب ج ّداً براي آنها سودبخش است  .اين
بيماري داراي سميت است و من قي را براي درمان نميپسندم  .غذاي بيماران نان خشك و شكر و

نوشيدني آنها آب مخلوط با مصطكي است و اگر از صفرا باشد غذايشان نان خشك و آب انار ترش و
شيرين است و خوردن پازهر همراه با عنبر و نيز سكنجبين و ماء الشعير براي آنها الزم است و ماساژ
برايشان سودمند ميباشد .
تب شطر الغب ( تبي كه مخلوط از دو نوع تب نوبه است  .مترجم ) عالماتش مركب از نشانيهاي بلغم و
صفراء است و چه بسيار خوب است كه بيمار را پيش از نوبه وادار بقي كنند و شراب الدينار و شراب
الراوند باو بدهند و نيز ادرار كردن براي بيمار مفيد است پس از روز بيستم شراب الحيوة  ،شراب السهل
الجامع  ،حب البنفسج  ،حب غاريقون المسهل در پايان بيماري سودبخش است  ،انواع قرص الورد ،
معجون خيارشنبر  ،معجون الزيبق الحلو و نقوع االصول براي تبهاي مختلط و نقوع الهليلج  ،سفوف
النافض  ،حب دند  ،اطريفال كبير  ،المعجون اللوزي كه باين ترتيب بايد ساخته شود  :سقمونيا ( محموده
) ده درهم  ،مغز دانه قرطم ( كافشه ) ده درهم  ،مغز بادام شيرين پنج درهم  ،قند سفيد بيست و پنج درهم
 ،زعفران يك درهم كه مطابق معمول بايد خمير شود و خوراكش از يك تا دو مثقال است  ،براي اين
بيماري مفيد ميباشد داروي اخير صفرا و بلغم را بيرون ميبرد و براي درمان تب يك در ميان و شطر
الغب سودمند مي باشد و اين دواي ملوكي است و نيز اين حب صفراء و بلغم و رطوبتهاي زيادي را دفع
ميكند  :صبر يك جزء  ،پيه حنظل دو جزء كه آنها را با آب و باندازه نخود حب ميكنند و روزي سه تا
شش حب به بيمار ميدهند و پس از آن كمي سركه بايد
صفحه ٥٢٣
بياشامد  .قرص الوردي كه باين ترتيب ساخته شود  :گل سرخ پاككرده ده جزو  ،تخم كاسني پنج جزو
 ،سنبل دو جزو  ،مصطكي يك جزو نيز سودبخش است و اندازه خوراكش يك مثقال است  .درمان بسيار
الزم و مفيد براي اين بيماري قي است و بايد پزشك متوجه خالي بودن معده در حال نوبه و نيز حال معده
و كبد باشد و در روز نوبه ضعيف يا قوي دستور مسهل ندهد و بايد وضع نضج خلطها را با هم در نظر

داشته باشد  .در مقاله چهارم دستور منضجها و مسهلهاي مناسب اين بيماريها خواهد آمد و فعال همينقدر
كافي است .
تبهاي سودائي
نشانيهاي اين نوع همان عالمات چيرگي سوداء است و اغلب همراه با درد طحال ميباشد  .اين تب در اثر
سوداي طبيعي يا سودائي كه از سوختن ساير خلطها حاصل ميگردد پيدا ميشود و بسيار دير نضج
ميپذيرد گفته شده كه پيش از شش ماه نبايد بدرمان اقدام كرد و پارهاي از پزشكان پس از هفتاد روز
درمان را آغاز مي كنند بهر حال سزاوار اين است كه از هر چيزي كه سوداء توليد كند يا سبب توليد سوداء
باشد بپرهيزند  .اگر سوداء طبيعي باشد تربد معدني مسهلي بسيار خوب است كه بايد با روح الزاج ،
ايارجات  ،گلشكر  ،حب االنتيمون الزجاجي ( براي تبهاي دو روز در ميان ) استعمال شوند و نيز معجون
االنتيمون  ،ملح اللؤلؤ  ،دهن الكبريت خالص  ،شكر سرب  ،قرص الحلتيت  ،معجون الربع و نيز اين
معجون  :مر ( تصفيهشده )  ،قسط ( كوشنه )  ،برگ سداب خشك  ،پونه  ،فلفل  ،عاقرقرحا  ،انغوزه ،
شاهزيره ( قردمانا ) را باندازه مساوي بايد كوفته و بيخته و با سه برابرشان عسل خمير كنند و اندازه
خوراك آن از نيم درهم تا نيم مثقال است و همچنين ماء الهليلجين
صفحه ٥٢٤
همه سودمندند  .زاج طرطر همراه با مويز و دارچيني منضج بسيار خوبي است  .مسهل را بايد روز پيش از
نوبه بخورند و درمان بسيار خوب براي بيماران وادار كردن آنها به قي بوسيله زاج و خوردن الكسير
ذوالخاصيه مي باشد  .اما اگر سودا از سوختن ساير خلطها پيدا شود در آغاز بايد مثل ساير خلطها و
همانگونه كه گذشت درمان شود .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :انتيموان و گل خله ( غافث يا طيون ) خواصي براي درمان تب دو
روز در ميان دارند كه در مفردات آمده است ) .

بطور كلي براي تبهاي عفوني اين داروها سودمندند  :انتيموان  ،ديافريطقون  ،جوهر انتيمون  ،تربد معدني
همراه با روح الزاج  ،ايارجات  ،حب انتيموان زجاجي  ،حب غاريقون كبير در همه انواع و دهن الزاج ،
دهن الكبريت خالص براي تبهاي عفوني نوبه و يك يا دو روز در ميان  ،هر دو نوع روح الزاج و روح
الملح براي تبهاي عرقدار و روح الملح مركب و زاج الجال با آب و شكر  ،باديان  ،آب جوجه  ،آبِ
گوشت ( پس از آن بايد گلشكر بخورند ) و زاج الحديد و النحاس  ،براي آرامش بخشيدن بسوزش تب
همراه با گالب و زهر الكبريت الساذج ( گل گوگرد ساده )  ،شراب الحيوة پس از روز بيستم  ،شربت
سنا  ،شربت ليمو ( تب را بخصوص در ادواريها قطع ميكند )  ،طرطر اشوس  ،قرص الراوند براي تبهاي
مزمن  ،هر دو نوع قرص الغافث براي تبهاي طوالني و معجون ديافريطقون و المفرح السهل .
( مؤلف (اع) در حاشيه افزوده است  :در زادالمسافرين داروهائي كه براي تبهاي مزمن مفيد است باين
شرح آمده است  :اذخر ( كاه مكه ) همراه با سكنجبين براي اواخر دوره تب بلغمي  ،شترغار براي تب دو
در ميان كه از بلغم محترق حاصل شود ،
صفحه ٥٢٥
افسنتين براي تب كهنه  ،انيسون براي تب مزمن  ،بابونه با نبات براي تب بلغمي و سودائي  ،آب كشوث و
تخم آن براي تب عفوني  ،هليله كابلي براي تب مزمن  ،ماليدن بوره دو ساعت پيش از نوبه بر بدن براي
تب ادواري  ،جدوار براي تب دو در ميان و هر روز تا روز هفتم بايد تنقيه كنند سپس روزي دو دانق از آن
را با جالب نيمهگرم بخورند  ،انغوزه براي تب دو در ميان عجيب است خردل براي تب كهنه  ،دارچيني
براي تب مزمن  ،ريوند براي تب يك در ميان غير خالص و دو در ميان و بيشتر تبهاي نوبه باديان براي تب
مزمن و همراه با آب سرد براي تهوع و التهاب  ،شاهتره براي تب كهنه  ،سياهدانه همراه با سكنجبين براي
دو در م يان و همراه با عسل براي تب بلغمي  ،عصاره غافث همراه با آب شاهتره و سكنجبين براي تب
كهنه  ،شيرابه افسنتين براي تب مزمن  ،پونه نهري پخته براي تب لرز  ،آب برگ كرفس بتنهائي يا با آب
باديان براي تب بلغمي  ،كندر كوفته براي تب بلغمي  ،پيه شتر ماده براي اواخر تب دو در ميان  ،موميائي

همراه با بادآور ِد پخته براي تب دو در ميان  ،زنيان براي تب كهنه و همراه با عسل براي تب بلغمي و
سودائي  ،سير پيش از صبحانه براي تب لرز و تب عفوني  ،خرفه براي تب مستحكمه ( ظاهرا بمعني تب
دائمي است )  ،گوگرد براي تب مزمن و بلغمي  ،شورباي خروس پير كه با قرطم و بسپايك پخته شده
باشد براي تب مزمن و لرز  ،كشك الشعير همراه با فلفل  ،زوفا  ،آويشن يا سنبل و يا پوستِ ريشه كرفس
براي شطر الغب و تب نوبه غير خالص و بيشتر تبهاي كهنه  ،هليله سياه براي حاالت شبيه به تب  ،گشنيز
خشك همراه با قند ( بصورت پودر ) هر روز براي حاالت شبيه به تب  ،كشوث همراه با سكنجبين و
زنيان براي حاالت شبيه به تب و تب بچهها و همچنين گلانگبين و گل سرخ ) .
صفحه ٥٢٦
فصل
درمان تب دق و تبهاي وبائي
مالك كار در تب دق (  ) HECTIQUE FIEVREسرد كردن مزاج و زياد كردن رطوبت آن است و بايد
غذاهاي خون آور مثل شيره بادام با شكر  ،آش جوجه  ،كدو و خرفه به بيمار داده شود و نيز غذاي عجيبي
كه براي آنها مفيد ميباشد اين است كه جوجهاي را پاره پاره كرده بكوبند و با بادام كوفته در شيشهاي
بريزند و درِ آن را ببندند و در حمام ماريه ( آبي كه در حال جوشيدن است ) بگذارند تا خوب بپزد و آنگاه
آن را مي خورند  .بيمار بايد از نزديكي و پوشيدن لباسهاي پشمي و موئين و نزديك شدن بآتش و نشستن
در آفتاب و چيزهائي كه عرقآور است بپرهيزد  ،نوشيدن شير تازه با شكر براي او بسيار نافع است و نبايد
ترك شود و نيز نوشيدن ماء الشعير با عناب و خوردن قطعاتِ به  ،سيب  ،آب خرفه با شكر را نبايد رها
كند و نيز بايد اين دارو را بر تن خود بمالد  :آب كاهو  ،گالب  ،آب تمشك ( عليق ) از هر كدام يك
جزء  ،آب ليمو نيم جزء را با هم آميخته و طيب الصندل و آرد جو و اسفناج در آن ميريزند و پشت سر هم
به بدن خود مي مالند و نيز براي اين بيماران بخصوص اگر مسلول هم باشند شكفتج الرصاص  ،عرق اللبن
و قرص الشادنج مفيدست و نيز انواع قرص الكافور و قرص الطباشير و لبن الكبريت براي دق و سل

سودمندند و ملح اللؤلؤ مفيدست درمان تبهاي وبائي (  ) CHO _ Fاين است كه سبب را قطع كنند و
جابجا و هوا بهوا بشوند و بعد بر حسب عالماتي كه گذشت به درمان بپردازند  .در اين درمان به پازهر و
ترياقها نياز فراواني وجود دارد و بايد در حفظ نيروي قلب بكوشند  .خوردن حب الشفاء بآن اندازه كه
حواس بيمار را خدر كند درمان بسيار خوبي است و نيز اين دارويِ پخته خيلي سودمند
صفحه ٥٢٧
است  :سي درهم گل سرخ خشك و بيست درهم مرباي شكريِ گل سرخ آنها را مخلوط كرده و باندازه
برابر وزن آنها گالب خالص اضافه كرده و در چهارصد درهم آب ميجوشانند تا ربع آن باقي بماند و بعد
آن را صاف كرده با ده درهم روغن گل سرخ مخلوط كرده و نيمهگرم و در چهار نوبت ( بنا برسم شهر
ما ) ميآشامند  .بايد از تنشويه ها و مايعات معطر و مفرح قلب نيز زياد بكار ببرند اگر بيمار قي نكند بايد
قي آور بياشامد و بدان گونه كه گذشت باو مسهل بدهند و با مسهلها تا آنجا كه ممكنست داروهاي مفرح
ش قل ب بخصوص الذهب المحلول و زهر الكبريت مركب و ساده و گل سرخ پخته مخلوط كنند
و نيروبخ ِ
.
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده است  :در باب مفردات مقاله نوادر چنانكه خواهد آمد
خواص اسفناج و ريوند براي تب دق ذكر شده است ) .
فصل
ريشهكني تخم تب
چه بسا كه خلطها با پاكسازيها بيرون ميرود اما تخم تب باقي مانده و ريشهكن نميشود و با اينكه مزاج
بيمار پاك شده تب قطع نميشود و هر چه كه خلط تازهاي توليد شود بآن خمير ميرسد و استحاله
ميگردد و در نتيجه بيرون راندن چيزهائي كه در بدن جمع شده ممكن نميگردد و نيز نميتوان براي
جلوگيري از توليد شدن خلط بيمار را از خوراك باز داشت  .در اين حال رساندن دارو بخلط بعلت دوري
محل آن نيز دشوار است و بايد تدبير ديگري براي بيرون راندن خلط انديشيد  ،چارهاي را كه ما براي آن

پيدا كردهايم اين است كه در تبهاي مداوم صبحها و در تبهاي ادواري بهنگام نوبه اين دارو را دستور
ميدهيم  :روح الزاج يك سوم درهم  ،ملح االفسنتين يك درهم  ،عرق كاسني يك و نيم اوقيه آنها را بهم
آميخته و بيكبار ببيمار مي دهند اما اگر بيمار ضعيف باشد يك ششم درهم روح الزاج بيشتر نبايد بخورد .
و نيز خوردن تربد معدني همراه با روح الزاج مفيد
صفحه ٥٢٨
ميباشد و يا جوهر گنهگنه باندازه يك گندم دو ساعت پيش از نوبه و يك گندم يك ساعت پس از نوبه
مفيد است و همچنين خوردن سه گندم آن كه با برنج يا نان مخلوط و شش حب از آن ساخته شده باشد
سودمند ميباشد  ،با اين ترتيب كه پيش از نوبه در سه مرتبه هر مرتبه دو حب و با فاصله بايد خورده شود ،
گاهي پيش از نوبه زنيان با عسل ميخورند و بهر حال پيش از نوبه  ،آب مطلقا نبايد بنوشند و نيز خوردن
كمي مرّ مكي تا نيم درهم پيش از نوبه مفيد است و نيز حب الشفاء و حافظ الصحه چهار ساعت پيش از
نوبه همراه با شربت سيب و عسل و زنجبيل و شراب الدينار ( پس از روز چهاردهم ) سودمندند .
براي تب دو در ميان پس از نضج و پاكسازي حب الشفاء چهار ساعت پيش از نوبه و معجون الربع و مرّ
مكي باندازه باقال يا دو دانه فلفل دو ساعت پيش از نوبه و همچنين الكسير ذوالخاصيه بخصوص براي تب
دو در ميان سودبخشند و نيز در تبها  ،حب االفيون هندي پيش از نوبه و حب االنتيمون شكري عرقآور و
براي تب لرز مسكن است كه بايد قبل از شروع دوره آن سه حب خورده شود  .حب سم الفار پس از روز
سوم باندازه يك خردل در تبهاي نوبه مفيد است كه اول شدت مييابد و سپس قطع ميگردد و حب
الشفاي هفتاد و ششم براي تبهاي مزمن و حب گنهگنه صدم و دهن الكهرباء پيش از نوبه همراه با آب
خار مقدس ( در واژه نامه گياهي در مقابل سنيك ُوسْ بِنِه ديك ْتوُس شوكة المبرّكة ( ظاهرا غلط چاپي است
و شوكة المتبرّكة يا شوكة المُباركة است ) خار مقدس را ذكر كرده و در درمان با گياه در مقابل
سنيكوس بنه ديكتوس خار مقدس را آورده اما در هيچيك از مراجع ديگري كه در دسترس است
بهيچوجه از اين دارو نامي در دست نيست  .مترجم ) و نيز سفوف نافضه و فوطاس

صفحه ٥٢٩
الشك ( داروئي كه از تركيب شوره و مرگ موش بدست ميآيد  .مترجم ) براي تبي كه قطع نميگردد و
وردالعقاب ( از داروهاي مركب است كه شرح آن ميآيد ) براي تبهاي كهنه سودمندند  .براي انواع تبها
پس از روز بيستم شراب الحيوة مفيد ميباشد و همچنين براي قطع تبهاي نوبه اين دارو سودمند است  :پنج
مثقال ريشه كاسني را نيمكوب كرده در آب يا در عرق كاسني يك شب ميخيسانند و صبح روز بعد
صاف ميكنند و همراه با سكنجبين در تبهاي صفرائي و همراه آب قند در تبهاي بلغمي ميآشامند ،
همچنين معجون زيبق شيرين براي تبهاي يك روز در ميان و مواظبه سودمند است و چهار ساعت قبل از
نوبه بايد خورده شود  ،خوردن كرفس و نوشيدن عرق آن تب دو در ميان را قطع ميكند و بخور افسنتين و
خوردن لؤلؤ ( مرواريد ) و بخود بستن ياقوت يا سه مثقال بلور ( يك قطعه ) در پوست گوسفند و يا
زعفران و مرجان و بخور موي يك دوشيزه يا دستمال اولين قاعدگي در تب يك در ميان و نوشيدن چهار
مثقال آب گشنيز همراه با آب باديان سبز در تب خوني و بخور موم يا استخوان ماهي و يا عاج و نوشيدن
سه قيراط عاج با دو برابرش آبنوس و خضاب كردن دست و پا به حنا  ،قرطم ( عصفر ) و زعفران كه در
آب گشنيز خيسانده باشند در همه تبها و نيز بستن هفت درهم برگ مورد و يك درهم انغوزه بر ران چپ
در پارچهاي برنگ كبود كه با نخ ارغواني بسته شده باشد مفيد است .
براي تبهاي مزمن چهار تا هشت گندم زهر النوشادر را با عرق مناسبي مينوشند مقدار خوراك آن براي
بچهها يك گندم است اما در تب دق و ضعف كبد بايد از اين دارو پرهيز كنند .
و نيز براي تبهاي مزمن روح الكبريت مفيد است و از داروهائي كه براي ريشهكن كردن تبهاي ادواري و
مداوم بتجربه رسيده آب قندي است كه سه
صفحه ٥٣٠
شبانهروز در زير آسمان گذاشته شده باشد و نيز دو دانق تا نيم مثقال عصاره غافث همراه با سكنجبين
خالص تب بلغم ِي مداوم را كه تا شش روز طول كشيده باشد قطع ميكند .

و نيز براي تب دق و الغري زنيان جوشانده را اگر صبح ناشتا بخورند و نيز خوردن جوزبويا پس از غذا و
نگه داشتن آن در دهن و نيز لبن الكبريت سودمند ميباشد  .اگر در حال تب اسهال و هيجاني روي كرد
براي بيمار هيچ چيز بهتر از سفوف السُدّه نيست و اگر با تب  ،سرفه و اسهال همراه باشد داروئي مانند
شربت مورد نيست  ،اگر با تبِ نوبه غش هم باشد پنج قطره روح الكبريت را در ده مثقال آب و پنج مثقال
سركه ميريزند و مينوشند .
و بدان كه هر چه را كه در اين مسأله و غير آن نوشتم بنحو اختصار بود و غرض نوشتن چيزهائيست كه
بتجربه خودم يا شخص ديگر رسيده و بنا را بر قياس نگذاشتم  ،اما كتابهاي ديگر پر از ذكر همه علتها و
سببها و درمانها است و شرح و بسط كاملي دارند زيرا آنها هر چه را كه در هر كتاب ديدهاند به قياس
جمع كردهاند و از همين روي كتابهاي آنها بگفتارهاي گوناگون و درمانهاي مختلف مزين است .
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه فرموده است  :در مقاله پنجم در باب مفردات جهت درمان تبها خواصي
براي دستمالي كه زنان در وقت حيض بكار ميبرند و گنهگنه و نارگيل دريايي و كاسني ذكر شده است )
.
فصل
عوارضي كه در تبها پيدا ميشود
اين عوارض بيست و سه نوعند كه بايد براي آنها نيز چارهاي انديشيده شود .
 - ١لرزه و سرما  ،سرما اگر زياد باشد بايد جرعه جرعه آب گرم ببيمار بنوشانند و باالي رانها و ساقهاي
او را ببندند و كف دست و پاهايش را ماساژ بدهند و در آب گرم بگذارند و او را بپوشانند و اگر لرزه
قطع نشد كف دست و پاهاي او را با
صفحه ٥٣١

روغن بابونه چرب كنند و يا با روغن شويد  ،قسط  ،سداب هر كدام در دسترس باشند بتنهائي يا با فلفل
 ،جند  ،عاقرقرحا  ،پونه و بوره هر كدام كه ممكن باشد ماساژ بدهند اگر يك مثقال پونه با ماء العسل (
عسل تقطيرشده ) به بلغميها بدهند  ،لرزه آرام ميگيرد و بيمار عرق ميكند و نيز يك مثقال قسط همراه با
آب گرم در سودائيها لرز را فرو مينشاند  ،يك مثقال غاريقون با آب گرم نيز مفيد است و از مركبات بايد
ترياق االربعة و كموني و فالسفه را نام ببريم كه تسكيندهنده و عرقآورند .
 - ٢سردرد  ،درمانش جذب ماده بطرف پائين است و بايد دستها و پاها را ببندند و بشويند و نيز حقنه با
آب سرد مفيد است  ،اگر بيمار صفراوي باشد بايد قيآور باو بدهند .
 - ٣عرق  ،اگر بحراني باشد نبايد از آن جلوگيري كنند مگر آنكه از ضعف بيمار بترسند و در اين حال
بايد در بستر او برگ مورد بريزند و بدنش را با روغن يا جوشانده برگ آن مالش دهند و كمي سيب پخته
مخلوط با مازو و گل انار فارسي و گل سرخ بر بدنش بمالند و در ضمن دستها و پاهاي او را با آب سرد
بايد شستشو بدهند .
 - ٤خونريزي از بيني  ،اگر در بحران باشد نبايد از آن جلوگيري كنند مگر آنكه بر حال مريض بترسند و
در اين صورت بازو و ران او را در همان طرف بايد تا باال ببندند و زير پستان او را بادكش بيندازند و اگر
مانعي نباشد بر سرش آب سرد با يخ بريزند و بيمار آب يخ استنشاق كند و در بيني او عصاره سرگين االغ
تازه بچكانند و پيش از اين نيز درمان آن را گفتهايم و اگر خونريزي شدت يابد قيفال را فصد كنند  .اگر
در تب دو روز در ميان از بيني بيمار خون بيايد بر بدن او بايد آب گرم بريزند .
صفحه ٥٣٢
 - ٥از قي  ،اگر در روز بحران باشد نبايد جلوگيري شود و گاه بايد قيآور ببيمار بدهند تا معدهاش
كامال پاك شود  .گاه بايد تقويتكنندههاي معطري بر معده ضماد كنند تا قي بايستد و نيز بايد شربت انار
با نعناع و يا شربت سيب  ،انار  ،به  ،ريواس باو بدهند كه هر كدام در تسكين قي مؤثرند .

 - ٦از اسهال  ،اگر در هنگام بحران باشد نبايد جلوگيري شود اما اگر بر حال مريض بترسند آرد جو و
پارههاي به و دانه مورد كوفته را با صمغ عربي ميپزند و باو ميدهند و همانگونه كه پيش از اين گفتيم
بدرمان ميپردازند و اگر با اسهال خون هم دفع شود سفوف الطين همراه با عصاره خرفه به بيمار ميدهند
.
 - ٧اگر تشنگي زياد باشد نوشيدن جوهر االشوس  ،چاي سبز پخته و روح الكبريت و شستن پاي او با
آب سرد و نيز خوردن اين دارو مفيد است  :چهار مثقال كتيراي سفيد را در ماء الشعير با هشت مثقال مغز
تخم خيار خمير و حب كرده و در سايه خشك ميكنند و بيمار حب را در دهان خود نگاه ميدارد و نيز
شوره محلول در عرق مناسب و همچنين جوهر ترشك يا نمك قليا با سركه و يا آب و دواء دهم  ،روح
الملح  ،شربت ترنجبين  ،شربت ليمو  ،روح الكبريت  ،شكفتج الرصاص  ،قرص غافث ( اگر تب مزمن
باشد )  ،قرص كافور ( اگر تب حاد باشد ) و كمي نمك انگليسي ( سولفات دومنيزي ) را در آب حل
كرده ببيمار ميدهند .
 - ٨خواب سنگين  ،براي اين ناراحتي استعمال عطسهآورها و نشوقات و حجامت كردن بين دو شانه و
اگر مانعي نباشد فصد و خوردن و جويدن پاككنندههاي مغز مانند مصطكي و بكار بردن چيزهائي كه آب
دهن را براه بيندازد مفيد است .
 - ٩بي خوابي زياد را اگر از جهت بحران باشد بايد بحال خود بگذارند و گرنه بايد ضمادهاي مخدر بر
سر بيمار ضماد كنند و روغنهاي مرطوبكننده بر آن بمالند  ،خوردن حب الشفاء  ،ماليدن روغن
جوزماثل ( تاتوره ) و ماليدن اين
صفحه ٥٣٣
دارو بر چشمها مفيد است  :ترياك مصري  ،مهرگياه و ريشه آن  ،بذر البنج  ،جوزماثل را باندازه مساوي
كوفته و بيخته و آن را در روغن بنفشه كه در آن عنبر ريخته باشند ميريزند و بكار ميبرند .

 - ١٠براي سرفه  ،اگر كم باشد قرص المثني و اگر زياد باشد قرص السعال و استعمال داروهائي كه پيش
از اين گفتيم سودمند است .
 - ١١عطسه  ،اگر در بحران باشد ترسي از آن نيست  ،اما اگر بحد افراط برسد بايد از باال رفتن بخارهاي
ب سرمائي باشد كه به سر
معده ( اگر سبب از آن باشد ) با تحريك آن به بادگلو جلوگيري كنند و اگر سب ْ
رسيده بايد پارچه گرمي بر آن بپيچند  ،اگر از حساسيت زياد باشد بايد تخدير كنند و اگر سبب خارجي
باشد  ،بايد قطع گردد و نيز گذاردن پارچه گرم بر پشتْ جلو عطسه را ميگيرد  .گاهي استعمال نشوق
سودمند است زيرا اگر جسمي خارجي بيني را بيازارد  ،آن را بخارج ميراند اما اگر عطسه بكلي قطع شود
بايد عطسهآور و نشوقات بكار برند .
 - ١٢تمام شدن اشتها  ،در اين باره كوتاهي بهيچوجه روا نيست و چيزي كه اشتها را برميانگيزد بوئيدن
غذاهاي خوشمزه و نوشيدن نمك قليا بتنهائي يا همراه با سركه و آب است يا بايد با جوهر ليمو و آب
آشاميده شود شراب الخمير و مانند آن كه در جاي خود آمده است نيز اگر منافاتي با تب نداشته باشد مفيد
ميباشند .
 - ١٣حبس شدن مزاج  ،درمانش نرم كردن با مليّنها است كه در باب ثقل ( سنگيني ) آمده است و اگر
مدتي بطول انجامد بايد بيمار را همان طور كه در معالجات عام گذشت تنقيه كنند و نيز بايد غذاهاي
ملين و بازكننده مثل شورباي برگ كاسني  ،باديان و ساير داروهائي كه خواهد آمد ببيمار بدهند .
صفحه ٥٣٤
 - ١٤خشونت زبان و خشكي دهن  ،درمانش استعمال لعابها و نگاه داشتن سپستان و آلو در دهن و
شستشوي زبان و گلو با داروهاي سردكننده لعابدار است .
 - ١٥براي زدودن سياهي زبان  ،كه از خلط سودائي ميباشد  ،الزم است كه هميشه پارچه خشني بر آن
بمالند و آن را پاك كنند و اگر زبان خشك باشد بايد آن پارچه را با دهن الورد مخلوط با نمك تر و زبان
را بآن پاك كنند .

 - ١٦لكنت زبان  ،كه علتش ريختن مواد زائد از مغز بزبان و يا خشكي زياد مزاج در تبهاي حاد است ،
اگر علت آن رطوبت زيادي باشد بايد رگ زير زبان فصد گردد و چيزهائي كه آب دهن را زياد ميكند
بكار برند و اگر از خشكي باشد بايد آن را با روغنهاي مرطوب چرب كنند .
 - ١٧سنگيني سر  ،در اين مورد هيچ نوع داروئي اعم از ضمادها و نطولها و مانند آنها نبايد بر سر
گذاشته و ماليده شود بلكه بايد فقط عطسهآور و نشوقات و غرغره و چيزهائي كه آب دهن را زياد ميكند
بكار ببرند .
 - ١٨درد احشاء  ،كه براي آن هر نوع داروئي را كه گفته شده بكار ميبرند و اگر مخصوص اندامي
باشد شراب النعناع با سكنجبين مفيد است .
 - ١٩سردي دست و پا  ،درمانش پيچيدن آنها در پارچههائي است كه آنها را در آب گرم فرو برده باشند
و نيز ماساژ و مالش مفيد است .
 - ٢٠غش  ،اگر از صفرائي باشد كه در معده جمع شده بايد سكنجبين و آب گرم و يا مايعات مفيد
ت به ببيمار
ديگر بدهند و اگر از اسهال باشد بايد داروهاي بوكردني استعمال كنند و شربت سيب و شرب ِ
بدهند و اسهال را با ضمادهاي مفيد بر شكم و استعمال ساير داروها درمان كنند  .اگر غش از بدي وضع
خلطها باشد درمانهاي مخصوص تب غش و نيز پاشيدن آب سرد بصورت و محكم بستن بازوها و رانها و
ساقهاي پا تا حدي كه درد بياورد مفيد است اما فصد مناسب
صفحه ٥٣٥
نيست  ،ولي گاه قي سودمند است  .در بيماريهاي قلبي چيزهائي در اين باره گفتهايم به آن مراجعه كن .
 - ٢١تنگي نفس  ،يا از تشنج ماهيچهها و پيها است كه درمانش روغنمالي با روغنهاي مرطوبكننده
ميباشد و يا مادهاي است كه در گلو جمع شده و عالجش درمان خناق ( ديفتري ) يعني غرغره و
فرستادن ماده بپائين و ضماد كردن داروهائي است كه ورم را پس ميزند  .و بايد از قي بپرهيزند و اگر از

ضعف عصبي دستگاههاي تنفسي باشد  ،درمانش تعديل بخشيدن بمزاج و تقويت مغز است و ساير انواع
آن گذشت بآن مراجعه كن .
 - ٢٢ناراحتي و بيقراري  ،اگر از خلط گزندهاي باشد كه در فم معده جمع شده است درمانش سرد
كردن معده و پاكسازي آن و بكار بردن قيآور است اگر از چيرگي حرارت و تندي خلطها باشد بايد بيمار
در جاهاي خنك و نزديك جويبارها بياسايد و يا برگ بيد بر بستر او بريزند و برگها و گلها و ميوههاي
سرد خ وشبو در كنار او بگذارند و آب بر آنجا بپاشند  .و نيز تنقيه او با آب خيار  ،كدو  ،خرفه و دهن
الورد مفيد است  .اگر مانعي نباشد پوشيدن لباس پنبهاي نمناك مفيد است و همين كه خشك شد بايد آن
را با پيراهني كه مرطوب باشد عوض كنند و چون تب از آثار جهنم است بهترين چيزي براي آن آب سرد
است و اخباري از آلمحمد عليهم السالم در اين باره رسيده است كه خواهد آمد .
 - ٢٣سختي فرو دادن غذا  ،اگر تب مداوم باشد بايد بيمار فصد شود و غذايش كاهو و سركه است و
اگر اشتها داشته باشد ماء الشعير باو ميدهند و بايد كوشش كنند كه مزاج بيمار دائما لينت داشته باشد تا
ناراحتي تمام شود .
صفحه ٥٣٦
باب چهاردهم
دردهاي اندامها
فصل
درد مفاصل
درد مفاصل دردي است كه بندهاي بدن بدان گرفتار ميشوند و گاه با ورم همراه است اگر درد در
انگشتان پاها باشد نقرس (  ) GOUTTEناميده ميشود و گاه در مفصل ران است و از پشت ران تا زانو

كشيده ميشود و در ساقها نيز ادامه دارد اين بيماري را عِرْقالنسا (  ) SCIATIQUEنامند و اگر تنها در
ران باشد وَرَك ناميده شده است .
سبب اين بيماري موادي است كه بموضع ميريزد و هر مادهاي نشاني مخصوص خود را دارد بنا بر اين
اگر آثار غلبه خون موجود باشد بايد فصد كنند  ،اگر در همه مفاصل باشد فقط اكحل را فصد ميكنند ،
اگر تنها در باالي بدن و يا تنها در پائين بدن باشد  ،باسليق را بايد فصد كنند و سپس با ترتيبي كه خواهد
آمد بايد به پاكسازي بپردازند  .اگر آثار صفراء غالب باشد بايد اول برودت را زياد و يا پاكسازي و سپس
فصد كنند  ،اگر در آغاز بيماري باشد گاهي با ماليدن پارهاي روغنها مانند روغن بلسان بهبود مييابد .
اگر بيماري ريشه دوانيد درمانش دشوار ميگردد و بمسهل  ،ادرارآورها و عرقآورها نيز نياز ميافتد .
مسهلهاي مناسب تربد تصعيدشده  ،سفوف المفاصل و سفوف القحف ميباشد كه براي پاكسازي در
مفاصل و نقرس كافي هستند  ،داروهائي كه بندها را تقويت كرده و از ريختن مواد بآنها جلوگيري
ميكند روح الزاج و ملح اللؤلؤ و الكسير ذوالخاصيه ميباشد كه از آنها ميآشامند و يا ضماد ميكنند .
اگر بيماري از برودت باشد نوشيدن قيآورهاي خربقي و مسهلها مانند
صفحه ٥٣٧
حب سورنجان كه در اين كتاب آن را حب برءالساعه ناميدهايم  ،حب البلغم و حب الدند مفيدند
همچنين اگر يك مثقال عشبه مغربيه سائيده با نبات را همراه گالب بمدت هفت تا يازده روز بياشامند
سودمند است گاهي يك و نيم مثقال از آن را براي اشخاص ضعيف و دو مثقال براي اشخاص متوسط و دو
و نيم مثقال براي اشخاص نيرومند تا مدت سه روز و سپس سه مثقال براي ضعيفان  ،سه و نيم مثقال براي
ميانهها و چهار مثقال براي نيرومندان بمدت نه روز بكار ميبرند و زياده بر اين نبايد خورد و اگر بهبودي
حاصل نشد بهمين ترتيب كه گفتيم كم ميكنند و بهر حال بايد آن را بكوبند و ببيزند و با گالب بخورند
.

نوشيدن عرق آور و ادرارآور با معجون ديافريطقون و انيتموان معرق و تربد محلول بمقدار چهار گندم
همراه با ايارج و محلول االشوس  ،انتيموان ديافريطقون  ،ايارج اشق  ،ايارج فيقراء  ،حب االذاراقي  ،حب
الحلتيت  ،حب دهن السالطين  ،حب العافية  ،حب عرقالنساء و حب پادزهر معدني در تقويت بيمار مؤثر
است  .الذهب المحلول  ،روح البارود  ،سفوف السورنجان  ،فوطاس االشوس  ،ماء الحيوة المفرح ،
معجون سورنجان  ،معجون المفاصل  ،مفرح االنطاكي  ،مفرح السيسنبري  ،ملح اللؤلؤ و ضماد ريشه ني و
سورنجان كه نرم سائيده شده و در حمام گرمي بر مفصلها بمالند مفيد است و نيز بايد پشت بازو و رانها و
اصل محل درد را نيز با گذاشتن ذراريح داغ كنند و خل العنصل نيز مفيد است كه هر روز نيم مثقال از آن
ب گوشت همراه با يك مثقال محلول االشوس بايد بنوشند  ،همچنين نوشيدن روزي نيم مثقال
را با آ ِ
جوهر االشوس سودمند مي باشد  .براي تسكين دردِ شديد لودانم ( محلولي از ترياك و زعفران و غيره ) را
بايد بر موضع درد ضماد كنند اما زيادروي نبايد بكنند زيرا ممكن است عصب را بخشكاند و نيز مقداري
صفحه ٥٣٨
روح النشادر را با همان اندازه با روغن بادام كامال مخلوط كرده بر بندها بمالند اگر دردهاي عصبي هم
باشد چند قطره روغن دارچيني بآن ميافزايند  .ضماد فوتنج ( پونه ) سائيده  ،دهن البلسان  ،دهن
الكبريت خالص و روح الملح را اگر بر محل درد بمالند و زاج الجالء  ،سفوف بزرالضفدع ( تخم
قورباغه ) با سركه يا زاج سفيد و سفوف المحلل براي همه انواع درد و ضماد چهارم در اواخر دوره
بيماري و ضمادهاي پنجم و شانزدهم نيز در دردهاي گرم و سرد و ضماد زوفا و ضماد سليماني براي
بيماري مزمن و ضماد محلل براي بيماري سرد و طالء المفاصل و لبن الكبريت نيز سودبخش ميباشند و
نيز اگر مقداري سير خشك و نيل را بكوبند و با روغن زيتون مخلوط كرده بر مفصلها بمالند درد را
تسكين ميدهد و همچنين سورنجان مصري و زنجبيل را با آب ريشه ني و گالب ميسايند و بر بندها
ميمالند و نيز سورنجان مصر ي  ،عاقرقرحا  ،ريشه كَوَر از هر كدام پنج درهم  ،پونه  ،تخم ترتيزك  ،قسط
و مر از هر كدام سه درهم  ،زفت يك درهم همه را كوفته و بيخته و با گالب و آب و روغن زيتون
ميآميزند و با آن ضماد ميكنند ان شاء اهلل نافع است و نيز ضماد صبر و مر و زعفران باندازه برابر همراه با

ماء الكبريت براي بلغميها هميشه و براي دمويها و صفرائيها در اواخر سودبخش است و بجاي اين ضماد
الكسير ذوالخاصيه را ميتوان بكار برد و اگر بيمار مبتال بچيرگي خون باشد و پايش درد بگيرد دست
همان طرف را بايد فصد كنند و اگر در يك دست درد بگيرد دست ديگر را فصد ميكنند و اگر پاها درد
بگيرد بايد باسليق را فصد كنند و اگر هر دو دست درد داشته باشد بايد فصد اكحل كنند و نيز در درد
مفاصل اگر صابون ورقه شود و مقداري نمك بر آن بپاشند و آن را گرم كرده بر موضع درد بگذارند و نيز
سفوف المحلل سودمند است .
صفحه ٥٣٩
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در زادالمسافرين راه ساختن قيروطي ( داروي ماليدني ) سليماني
براي درمان درد مفاصل و زانو خصوصا و دردهاي ناشي از نار الفارسيه و دردهاي مزمن چنين آمده است
كه بيست مثقال صابون صافكرده را ميكوبند و در ظرفي شيشهاي ريخته قطره قطره آب گرم بر آن
ميريزند و آن را مي سايند تا كامال حل شود و بعد جيوه و سليماني ( سوبليمه ) از هر كدام يك مثقال در
ظرفي شيشهاي با آب دهَن مخلوط كرده ميسايند تا جيوه كامال مخلوط شود و بعد صابون محلول را بر
آن ريخته و بهم ميزنند و بر موضع درد ضماد ميكنند و اين مرهم را نبايد در ظرف سر باز بگذارند و
براي جراحات در بيماري نارالفارسيه نيز سودمند است .
و نيز در مقاله پنجم در باب مفردات خاصيتهاي اذاراقي  ،سفيداب  ،پاچه  ،اكليلالملك  ،جلب ،
گلنگبين  ،سداب  ،سنا  ،سورنجان  ،شيطره  ،صابون  ،عشبه  ،عقرب  ،سنجد  ،عصاره ريوند  ،نارگي ِل
دريائي ذكر شده مراجعه كن .
و نيز در كتاب قانون آمده است كه عصاره شاخههاي ني تازه اگر بر مفاصل ماليده شود درد در همان
ساعت تسكين مييابد ) .
فصل
درد سر استخوان ران

و اين دردي است كه در محل اتصال ستون فقرات و ران پيدا ميشود و اگر در طرف خارجي تا پاشنه پا
امتداد داشته باشد عرقالنسا ناميده ميشود اين بيماري و بيماري مفاصل و عرقالنسا يك ريشه دارند
ليكن اسامي آنها بر حسب محل درد متفاوت است و سبب همه آنها جمع شدن موادي در اين اندامها است
 .اگر مواد گرم باشد درمانش فصد باسليق و استعمال انتيموان براي قيآوري است و نيز بايد مزاج را با
استحمام در آب گرم و
صفحه ٥٤٠
خوردن غذاهاي مرطوب رطوبت ببخشند و در همه انواع اين بيماري سورنجان اثر خاصي دارد كه
خوردن گَرد يا حبّش مفيد است و نيز داغ كردن با ذراريح بسيار مفيد ميباشد ولي اگر سبب اصلي سرد
باشد با مقيم الزمني ( حب سورنجان كبير  .م ل ) بايد پاكسازي كنند  ،ضماد پونه در آن اثر عجيبي دارد
و قسط نيز چنين خاصيتي دارد  ،همچنين وادار كردن اندام بدفع چرك بوسيله خردل سائيدهشده كه با
فضله كبوتر خمير شده باشد همراه با انجير پخته و يا شيره درخت انجير بسيار مفيد ميباشد و اين عمل را
چند روز بعد نيز بايد تكرار كنند  ،داغ كردن با ذراريح نيز سودمند است  .اگر درد ادامه داشت و از آن
بترسند كه سر استخوان ران جدا شود بايد دور تا دور سر استخوان را داغ كنند  ،گرسنگي دادن بمريض ،
دادن غذاهاي لطيف و پرهيز از چيزهاي رطوبتي مفيد است  .اگر درد طول بكشد و اقدام بداغ كردن
نكنند بيماري به الغري پا و لنگي بيمار ميانجامد و نيز بادكش گذاردن بر باالي ران مفيد ميباشد اما
سواري براي بيماران زيان دارد .
از گذاردن ضماد قبل از پاكسازي و بخصوص از ضمادهاي گرم كه رطوبتهاي لزجي را كه در زانو جمع
شده منعقد ميكنند بايد خودداري كنند  .پس از رقيق كردن مواد براي بيماران تعريق در حفرههاي گرم (
منظور اين است كه محلهائي در زمين ايجاد و آن را گرم كنند و يا جعبههائي باندازه بدن درست و آن را
گرم كنند تا بيمار در آن بنشيند و باصطالح امروز يك نوع سوناي خشك خانگي براي او درست كنند .
مترجم ) و خوردن حب و روغن سداب و ماء االصول سودمند است .

( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :خاصيتهاي گردو  ،زرآوند  ،سداب  ،غاريقون براي معالجه درد باالي
ران در باب پنجم در مفردات آمده است مراجعه كن ) .
صفحه ٥٤١
اين بيماري در زنان و در طرف چپ و سالخوردگان ديرتر به بهبودي ميانجامد  .اگر نيازي بگرم كردن
عضو دردناك و يا ساير اندامها باشد عصاره قثاء الحمار ( خيار دشتي ) را دو جزء در يك جزء روغن
زيتون كهنه ميپزند تا فقط روغن باقي بماند و آن روغن را بر اندامي كه رطوبت و يا بادي در آن است
ميمالند تا آماس كند و بهبود يابد  ،حنظل ( هندوانه ابوجهل ) پخته را نيز بجاي شيره قثاء الحمار ميتوان
بكار برد  .اگر موضع را داغ كردند بايد آن را چند روز رها كنند تا بچرك بنشيند و اين درمان سودمندتر
است  .كسي كه باين بيماري مبتال است بايد از نزديكي خودداري كند  ،اما بكار بردن حقنه ضرري ندارد
اگر چه قي كردن براي او مفيدتر است و نيز بايد از ماليدن داروهاي خدركننده غليظ بپرهيزند مگر آنكه
ناچار باشند  .همه داروهائي كه براي درد مفاصل  ،نِقرس و عرقالنسا مفيد است براي اين بيماري هم
سودمند ميباشند  ( .عرق مِشكك براي درد پا بسيار مفيد است  .مترجم )
فصل
نقرس
سبب اين بيماري (  ) GOUTTEريختن مواد به دست و پا است كه در اين حال اعضاء رئيسه قوي و
دست و پا ضعيفند منشأ بيماري مواد زائ ِد نارسِ گردآمدهايست كه حاصل بدي گوارش غذا و كمي قدرت
جذبكننده كبد در اثر حرارتي كه عارض شده ميباشد و در نتيجه مواد زائد بسوي دست و پا رانده
ميشود .
عالمت آن ورم كردن دست و پا و درد شديد است و اگر با آثار حرارت همراه باشد باسليق را در طرف
پاي دردناك و اگر در دست باشد باسليق دست ديگر را بايد فصد كنند  .سپس بايد با خوردن سقمونياي
مدبر

صفحه ٥٤٢
بپاكسازي بپردازند و اين در صورتي است كه خون چيره باشد  ،اما اگر صفرا غلبه داشته باشد  ،اول بايد
مزاج را با نوشيدن ماء الشعير و مانند آن تعديل ببخشند تا درد آرام بپذيرد و حرارت فرو بنشيند سپس بايد
پاكسازي و پس از آن فصد كنند .
اگر درد در پا باشد قيآورهاي انتيموني و خربقي هر كدام در جاي خودش مفيد است و بعد بايد فصد
كنند و اگر پس از پاكسازي درد باقي باشد داروهاي مسكن ماليدني بكار ميرود و نيز ماليدن تخم
اسفرزهاي كه در سركه ريخته شده باشد سودبخش است .
اگر آثار برودت پيدا باشد درمانش خوردن قيآور و مسهل است و بايد ايارج فيقراء را بر روغن كرچك
بريزند و يا حب سورنجان كبير ( مقيم الزمني ) بخورند  ،و نيز براي بيماران مفاصلي و نقرسي و
عرقالنسائي داروهاي ادرارآور مفيد ميباشد و براي تسكين درد آنها اين دارو سودمند ميباشد  :ترياك و
زع فران با شير و دهن الورد و دهن البلسان و دهن حب العرعر و نيز خوردن سفوف سورنجان و همچنين
ضماد الزوفا  ،لبن الكبريت  ،انتيموان ديافريطقون  ،اقسام تربد معدني  ،رامك  ،روح الملح  ،سفوف
سورنجان  ،سفوف القحف  ،شراب الرضا عليه السالم و استعمال ضماد الرابع در اواخر دوره بيماري ،
ضمادالزوفا ( با توجه بسياق عبارت سفوف سورنجان و ضماد زوفا هم مخلوط با ساير داروهائي كه نام
برده شد و هم بتنهائي سودمند است  .مترجم )  ،ضماد النقرس ( هر دو نوع )  ،ماء االصول  ،مفرح
انطاكي  ،مفرح سيسنبري  ،ملح اللؤلؤ و ماليدن سورنجان همراه با صبر براي اين بيماري و عرقالنسا مفيد
ميباشد و نيز سورنجان مصري  ،بكتر ( فلوس ) و حنا را مخلوط كرده بر موضع ميمالند  ،ان شاء اهلل
درد ساكن ميشود .
صفحه ٥٤٣

ترياق االفاعي براي درمان اين بيماري اثر خاصي دارد كه در زمستان هر روز پس از هضم غذا  ،و در
تابستان بطور غير متوالي بايد بخورند  .ماليدن لودانوم در نقرس و مفاصل هر دو مفيد است زيرا منشأ آنها
يكي است اما فايدهاش براي نقرس بيشتر است .
و متوجه باش كه دردهاي نقرسي هر چهل روز يك بار ميرود و برميگردد و در تابستان و بهار و در
صاحبان مزاج سودائي شديدتر است و ميگويند كه زنان قبل از يائسگي و پسران قبل از بلوغ بآن مبتال
نميگردند .
اگر پيشاب بيماران مفاصلي و نقرسي و عرقالنسائي غليظ بشود بهبود مييابند و اگر رقيق شد بايد
ادرارآور بياشامند  .كساني كه بطور عادي باين بيماريها گرفتارند بايد از نزديكي و خشم و زيادروي در
نوشيدنيها بپرهيزند  .سالخوردگان كمتر بنقرس دچار ميشوند  ،نقرس در دستها كمتر است مگر آنكه
كسي خلق ًة ضعيف باشد و يا درست درمان نشود  .نزديكي براي ايجاد اين بيماري اثر بزرگي دارد  .ترياق
الكبير و حمام خشك يعني حفره گرم براي نقرسيها بسيار سودمند است  .براي اين سه بيماري اگر از
برودت باشد شستشوي با ماء المعدن سودمند ميباشد ( طرز ساختن اين دارو در مركبات آمده است .
مترجم ) اما استعمال داروهاي گرم و يا سرد قوي شايسته نيست مگر آنكه جد ًا پاكسازي كنند تا ماده
منجمد نگردد  .شستشوي پاها با آب نمك از نقرس پيشگيري ميكند  .اين بيماري در طرف راست
سبكتر از طرف چپ است و آسانتر درمان ميشود براي درمان آن اگر يك افعي را در روغن زيتون بپزند و
اندام دردناك را در آن بگذارند بهبود مييابد و برگشت نخواهد كرد مگر آنكه چيز مضري استعمال كنند
ضمنا بايد افزوده شود كه در هنگامي كه پاها درد داشته باشد قبل از استعمال
صفحه ٥٤٤
قيآور نبايد مسهل بخورند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :خواص زراوند  ،عشبه  ،ماميثا براي درمان نقرس در مفردات متفرقه
آمده است ) .

فصل
عرقالنسا
سبب اين بيماري (  ) SCIATIQUEنيز ريختن مواد زائد گرم يا سرد باعصابي است كه از محل اتصال
ستون فقرات و ران خارج ميگردد ( مرحوم آقاي حاج محمد خان (اع) در حاشيه يادداشت فرمودهاند :
نسا با فتح نون و الف مقصوره رگي است كه از باالي رانها و داخل آنها و پشت پا ميگذرد تا بپاشنه برسد
) عالمتش دردي است كه از باالي ران تا پاشنه پا ادامه دارد اگر از حرارت باشد آثار آن ديده ميشود و نيز
بايد وضع بيمار از نظر سني و مزاجي و زمان و نوع درمانها در نظر گرفته شود  .درمانش در آغاز بيماري
فصد باسليق در همان طرف است  ،اگر احتياجي باشد بار ديگر و سپس در عرقالنسا همان پا بايد فصد
شود  .براي اين بيماري پاكسازي بوسيله خوردن المقيئ االنتيموني و خوردن حب عرقالنسا و سفوف
االنتيمون بعنوان مسهل
صفحه ٥٤٥
و رفتن بحمام نيمگرم و خوردن غذاهاي رطوبتافزا مفيد است  .اگر بيماري از برودت باشد همراه با
نشانيهاي مخصوص آن است و عالجش خوردن قيآورهاي خربقي است و ضماد پونه سائيده  ،قسط  ،گل
اذخر ( فقاح االذخر ) نيز سودمند است  .گذاردن دو جزء زفت و يك جزء گوگردي كه نرم سائيده شده
باشند  ،در حمام درد را تسكين ميدهد  ،اما هرگز قبل از پاكسازي نبايد ضمادي بكار برند .
اگر بيماري بطول كشيد محل درد ران را بايد با ذراريح داغ كنند يا بايد مقداري خردل را بكوبند و با
هموزنش فضله كبوتر خمير كنند و با انجير بپزند و ران را با آن ضماد كنند تا جراحتي ايجاد گردد و
مادهاي كه در آن است بخارج جريان يابد  ،و نيز بايد بر محل رفاده آب گرم گذاشته و سپس چند روز پا
را بح ال خود بگذارند اگر درد كم نشد  ،دوباره دارو را بكار برند و نيز حب افربيون  ،دهن البلسان ،
سفوف السورنجان ( هر دو نوعش )  ،ضماد الزوفا  ،لبن الكبريت  ،مسهل السهل و مفرح االنطاكي مفيد
ميباشند .

سه نوع بيماري گفته شده در علت اصلي و نوع درمان مانند هم ميباشند و نيز ضماد كردن هندوانه
ابوجهل پخته و ماليدن عسل البالدر نيز مفيد است  ( .ميوه بالدر (  ) MARIAS DE NOIXماده شيريني
دارد كه عسل بالدر ناميده ميشود  .مترجم ) پس از ماليدن آنها ورمي پيدا ميشود و بعد صبر ميكنند تا
آبي از اندام خارج گردد  ،اما نبايد دملي در آن پيدا شود و نيز اگر در حفره گرمي بنشينند تا عرق كنند
سودمند است .
درمان زنها بعلت رطوبتي كه در مزاجشان هست دشوار ميباشد و اگر بهبود نيابند و بيماري شدت كند
بايد با داروي مقيم الزمني پاكسازي شوند كه بسيار سودمند است و نيز بهبودي بيماري اگر در پاي چپ
باشد دشوار است براي اين
صفحه ٥٤٦
بيماران سواري و نزديكي زيان دارد و داروهاي پسزننده ورم و ماده را نيز نبايد بكار برند زيرا ماده را
بعمق بدن ميراند و درمان را دشوارتر ميكند .
( مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه ميفرمايد  :اذاراقي  ،جلب  ،اسپند  ،زراوند  ،سورنجان  ،عشبه و
عقرب خواصي در درمان عرقالنسا دارند كه در باب مفردات متفرقه ذكر شده .
و نيز افزوده است  :ريحان براي داءالفيل خواصي دارد كه در مفردات آمده است ) .
فصل
خستگي و سنگيني و كشش
اين ناراحتي يا بعلل خارجي مانند حمل چيزهاي سنگين  ،راه رفتن زياد  ،ورزشهاي سنگين  ،آبتني زياد
و خوردن لبنيات و ميوههائي مثل خربوزه پيدا ميشود و يا بعلل داخلي يعني ريختن رطوبت به بندها است
ب احساس كشش در اندام است .
كه سب ِ

اگر از علتهاي خارجي باشد بايد آن را قطع كرد  ،اگر از راه رفتن زياد باشد بايد پاها را با آب سرد
بشويند و انگشتها را با هر روغني كه در دسترس باشد چرب كنند چنانچه از علتهاي داخلي باشد اگر از
چيرگي خون باشد بايد فصد كنند و غلبه بلغم را با خوردن اسپنددانه بايد چاره كنند تا قي بياورد  ،اين
حب هاي مسهلي را هم هر روز تا يك مثقال بخورند  :تربد  ،غاريقو ِن زرد به اندازه مساوي  ،مصطكي و
كتيرا از هر كدام ربع جزء آنها را با آب باديان خمير كرده و حب ميكنند و نيز بيمار بايد بر سبوس و
سياهدانه گرم بخوابد  .اگر سير را بدون آنكه از آن چيزي بيرون بريزند در ديگ سربستهاي با آب و روغن
زيتون بپزند تا كامال لِه و ممزوج شود بعد آن را بردارند و صاف كنند براي پيشگيري درمان خستگي و
سنگيني مفاصل  ،زمينگيري شديد و كندي
صفحه ٥٤٧
براه افتادن بچهها مفيد است  .گاهي سنگيني در اثر بحران و رانده شدن مواد زائد بسوي بندها است كه با
كمك طبيعت و ماساژ و روغنمالي با روغنها و امثال آن بهبود مييابد .
( مؤلف (اع) در حاشيه فرموده است  :ايرسا براي خستگي خواصي دارد كه در مفردات آمده است ) .
فصل
دردها بطور كلي
بدان كه درد در بدن از وقتي پيدا ميشود كه بين دو جزء متصل جدائي ميافتد و بنا بر اين روح متعلق بين
آنها از هم جدا ميگردد و درد ميآيد  .سبب اين پديده يا بيروني است مثل زمين خوردن و ضربه يا زخم و
يا بريدگي و يا داخلي است مانند پيدا شدن بادهائي در اندام كه آن را ميكَشد و در همان حال مسامات
بسته است و بادها نميتوانند بيرون بروند و يا بادها باندازهاي غليظ ميباشند كه نميتوانند بيرون بروند يا
موادي در اندامي جمع ميگردد و حجم و كشش آن را زياد ميكند  ،پس در آن اندام درد پيدا ميشود .

اگر سبب خارجي باشد درمانش را در جاي خودش خواهيم گفت اما اگر از داخل باشد در وقت جمع
شدن بادها بايد داروهاي محلل و بازكننده مسامات را بكار برد مانند دهن البلسان و ضماد فاروقاللين .
اما اگر در اثر جمع شدن مواد در همه بدن باشد  ،بايد خلطهاي سودا يا بلغم و يا صفرا را خارج كنند .
اگر خون چيره باشد و بلكه در صفرا هم پس از يك پاكسازي بايد فصد كنند براي پاكسازي بدن از صفرا
حب نارمشك  ،حب الصفراء  ،ايارجهاي مسهل مخصوص صفرا و نيز ايارج اشق و غير آن سودمند است
،
صفحه ٥٤٨
اگر احتياجي بقي باشد قيآورهاي انتيموني بكار ميرود  .براي پاكسازي بلغم و سودا  ،حب البلغم و
حب الدند و مانند آن بايد بخورند  .اگر بقيآور احتياجي باشد خربق بايد خورده شود  .اگر درد در اندامي
باقي بماند و درمان نيابد بايد آن را با ذراريح داغ كنند و جايش را تازه نگه دارند تا بهبود يابد  .اگر از
زياديِ درد بر بيمار بترسند بايد داروهاي تخديركننده مانند حب الشفا  ،حافظ الصحة  ،حب االفيون ،
برشعثاء  ،الجامع الرضوي و مانند آن باو بدهند و در دردهاي ناشي از گرمي دهن بلسمو و تاتوره (
جوزماثل ) و در دردهاي سرد بلسمو الكبريت و انواع لودانم و روح نشادر ضماد كنند  .براي درمان درد
پشت و كمر و شانهها و ميان آنها و نيز پهلوها اگر از برودت باشد حب الدند مفيد است و حب دهن
السالطين براي درد پشت و كمر و باالي ران و ساقها و همه دردهاي سرد و شراب السنا براي دردهاي
پهلوها و باالي ران و پشت و كمر و شمامة القاطون براي درد سينه و پيها و رگهاي گردن سودمند
ميباشد  .ضماد الكزاز براي كزاز و دردهاي بواسيري و مسهل السهل براي درد پشت و كمر و پا و
مسهل هفتاد و هفت براي درد پشت و كمر و دست و پا  ،اشوس منقّي و ايارج فيقراء و حقنه صد و
هيجدهم و نيز دهن البلسان مفيدند و نيز دهن الراهب براي درد پشت و كمر و كوژي  ،دهن السداب
براي درد پشت و كمر و رانها و ساقها  ،زاج الجالء براي درد پشت و كمر و مفاصل و ضماد الحدبه براي
كوژي و درد پشت و كمر مفيد ميباشند و نيز اين دارو براي درد پشت و كمر سودمند است  :زرده
تخممرغ نيمپز را ميگيرند و دارچيني سائيده بر آن ميريزند و ميخورند  .خوردن نارگيل و نيز يك مثقال

حب الملوك ( ماهو دانه ) سودبخش است  ،ضماد آرد گندم و سركه و نيز سرگين گاوي كه علف بهاري
را خورده باشد و نيز خمير گندم
صفحه ٥٤٩
كوفته با سركه را اگر ضماد كنند درد را آرام ميكند  ،براي دردهاي پهلو و پشت و كمر و پا ايارج
الصحه سودبخش است  ،براي تسكين درد زانو ضماد حناي سائيده با آب صابون  ،خوردن و ضماد دُهن
الخَل پخته با عرق ريحان كه پس از پختن فقط روغن باقي مانده باشد نافع است  ،درد پشت و كمر با
خورد ِن نيم مثقال حنا با شكر تسكين مييابد در معالجات عام مطالبي درباره تسكين دردها گفته شده
بآن مراجعه كن .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در زادالمسافرين آمده است كه سفوف سورنجان براي درد اندامها
بخصوص مفاصل و نقرس و عرقالنسا سودمند است و راه ساختنش اين است  :سناي مكي هفت درهم ،
سورنجان سفيد  ،قند سفيد از هر كدام ده درهم  ،زعفران يك دانق  ،خوراك آن از دو تا سه درهم است
كه بايد با آب سرد خورده شود  .سفوفِ ( پودر داروئي ) ديگر كه مناسب با سرد مزاجها ميباشد اين
است  :سورنجان هفت درهم  ،زيره كرماني برشته  ،پونه نهري از هر كدام دو درهم  ،فلفل يك درهم ،
قند سفيد باندازه مجموع آنها خوراكش از دو تا سه درهم همراه با آب نيمهگرم است و گفته است كه در
انواع درد مفاصل ترياق االربعة  ،ترياق الفالسفه  ،ايارج فيقراء و سفوف سورنجان و معجون آن
سودبخشند .
و نيز آن طور كه در مفردات متفرقه خواهد آمد براي درد زانو حنا  ،غاريقون و براي درد پشت و كمر
شوره  ،حنا  ،صابون  ،قارچ چمن ( غاريقون )  ،مقل و براي همه دردها سليماني ( داروئي كه از جيوه و
مرگ موش ساخته مي شود )  ،سورنجان  ،غاريقون و مقل و براي درد خاصره افسنتين سودمند ميباشند .
و نيز ميفرمايند :
صفحه ٥٥٠

در زادالمسافرين داروهاي مسكني براي درد ناحيه قَطَن همراه با مفاصل ضماد مخصوصي را ذكر كرده
است كه برا ي نقرس و تسكين دردها نيز مفيد است  :دهن الورد  ،ضماد اسطوخودوس پخته براي مفاصل
 ،اشق همراه با عسل بصورت انگشتپيچ براي مفاصل و عرقالنسا  ،ضماد ريشه ني با سركه براي مفاصل
و عرقالنسا  ،اكليلالملك براي نرم كردن ورمهاي سفت در مفاصل  ،تخم ترتيزك بستاني براي درد
ساقها كه يك درهم از آن را با قند بايد بخورند  ،ضماد تخم اسفرزه با سركه براي نقرس  ،ماليدن پيشاب
چهارپايان و نشستن در آن براي مفاصل و اعصاب  ،ضماد تخم ترتيزك ( رشاد ) بر باالي ران براي
عرقالنسا  ،ماليدن آب اسپنددانه براي عرقالنسا و درد ران و مفاصل  .و نيز گفتهاند كه اگر دوازده شب
پشت سر هم هر شب يك و نيم مثقال تخم اسپنددانه درست را بدون كوفتن ببلعند براي عرقالنسا و نقرس
سودمند ميباشد و ماليدن ريشه ترشك براي نقرس و مفاصل مفيدند داروهاي سودمند ديگر عبارتند از :
شنبليله براي درد كمر  ،نخود براي همه دردها  ،حنا براي مفاصل  ،سرگينِ گاو با روغن زيتون و
خاكستر و نيز ضماد سفال تنور براي نقرس و نرم كردن اعصاب  ،ماليدن خفاش پخته با روغن براي
عرق النسا ( سياتيك ) و ماليدن فلوس براي نقرس و مفاصل و نيز ريوند براي عرقالنسا  ،زرنباد با عرق
عسل براي عرقالنسا و درد ران كمر اگر از رطوبت باشد  ،زنجبيل براي عرقالنسا و نقرس  ،سورنجان
داروي مفيدي است براي مفاصل و عرقالنسا و نقرس  ،شويد براي درد كمر  ،ضماد سياهدانه براي
مفاصل  ،ضماد صابون و حنا براي درد زانو  ،ضماد خاكستر سم بز با عسل و نيز ضماد عدس با آرد براي
نقرس  ،ض ماد عنبر براي مفاصل و درد اعصاب و ضعف اعضاء  ،فلفل سياه براي درد همه اعضاء  ،نفت
براي درد ران و مفاصل  ،برگ چنار براي ورم زانو كه از گرمي باشد مفيد ميباشند ) .
صفحه ٥٥١
باب پانزدهم
آماسها و دانهها ( بثور )
فصل

انواع آماس و دانهها
بدان كه خداوند سبحانه بدن را از اخالط و اركان و اندامهائي تركيب كرده و در خلطها و اركان
شايستگي براي تغذيه اندامها را آفريده و در اندامها وسائل غذا خوردن را اعم از جذب و نگاهداري و
هضم و دفع و نمو خلق فرموده است  .بنا بر اين تا آنگاه كه اين امور بنا بر وضع خدائي در جريان است و
ف خود را كه براي آن آفريده شدهاند
هر يك از اندامها بر همان نهج خلقت الهي است  ،ميتوانند وظاي ِ
انجام دهند اما اگر از آن گونه كه خدا آنها را قرار داده منحرف شوند ديگرگونيهائي در آنها پيدا ميشود
كه انتهائي ندارد بنا بر اين هر گاه در اندامي تغييري در وضع الهي آن رخ بدهد از گوارش اخالطي كه
بسوي آن ميروند بازميماند و باقيمانده ناصالح آن را هم نميتواند بيرون براند  ،يا ممكن است كه از
اندامي ديگر مواد زائدي باين عضو بيايند كه آن را نيز نميتواند باز پس بزند بنا بر اين ورمي در آن پيدا
ميشود كه اگر نتواند گوشتها و پوست را پاره كند آماس ( ورم ) گفته ميشود و اگر آن را پاره كند دانهها
پيدا ميشوند  ،اين دانهها اغلب در اندامهاي اسفنجيِ كمتوان كه توپر نيستند و قابليت كشش دارند بوجود
ميآيند پس آماسها بطور كلي بر شش نوعند يعني چهار جنس ( خون  ،بلغم  ،صفراء و سوداء ) و آب و
بادها و اسامي زيادي دارند كه بيشتر به باز شدن و چركي شدن دانهها ميانجامند  .ورم گرم خوني را
فلغموني ( H
) مينامند كه ممكن است بداليلي مانند زخمي شدن و دررفتگي باشد يا چيزهائي كه از پيش بوده مانند
امتالء و اگر در يك اندام باشد شقاقلوس (  ) GANGRENو اگر در چهره باشد ماشرا  ،اگر در پردههاي
مغز باشد سرسام (  ، ) MENINGITاگر در ملتحمه چشم باشد چشم خرابي يا رمد ( CONJONCTIVIT
)  ،اگر در غشاء داخل دندهها باشد ذاتالجنب (
)  ،اگر در حجاب
صفحه ٥٥٢

حاجز ( يعني پرده بين سينه و شكم ) باشد برسام ( ذاتالصدر )  ،اگر در نزديكي ناخنها باشد داخس ،
اگر داخل گوشت سست و سمي باشد طاعون ( EST
) گفته ميشود كه كشنده است  ،و يا دمل خوانده ميشود اگر فلغموني چركي شود انطاما خوانده ميشود
ت ور ْم صفراء باشد و دانهاي نباشد به آن حمره ( بادسرخ ) ( E
اما اگر عل ِ
 ) ERميگويند  ،اگر دانهاي سربزند انواعي دارد كه جمره و نمله خوانده ميشوند و شرح آنها خواهد آمد
اما اگر در يك اندام باشد آكله و اگر در گلو باشد بادشنام گفته ميشود  ،اگر آماس بلغمي و داخل جوهر
يك اندام باشد اوديما (  ) OEDEMAو دبيله خوانده ميشود  ،اگر از اندام خارج شود و جداگانه حس
شود سلع بلغمي سست (  ، ) SACROMاگر در كيسهاي زير پوست و سنگ مانند باشد خنازير (
 ) SCROFUناميده مي شود ( موش خواصي در درمان خنازير دارد كه در مفردات خواهد آمد  .مؤلف
(اع) ) اگر اين آماس مخلوط با سوداء باشد باسقيروس گفته ميشود اگر سبب آماس سوداء و داخل اندام
بوده و شاخه هائي داشته باشد كه بتوان آن را حس كرد سرطان و گرنه صالبات نام دارد و اگر از اندام
بيرون بزند و كامال چسبيده باندام باشد سلع سودائي و زگيل (  ) VERRUEو اگر جدا باشد غده يا عقده
(  ) Gگفته ميشود .
بطور كلي همه ورمهاي خوني فلغموني و همه آماسهاي صفرائي نمله ( شوره گز ( اثل ) خاصيتهائي براي
نمله دارد كه در مفردات آمده  .مؤلف (اع) ) و ورمهاي بلغمي اوديما و سودائي باسقيروس ناميده
ميشوند .
اگر سبب آماس آبي باشد از يك طرطير ملحي است كه ذوب شده و خالص يا غير خالص است  ،اگر در
اصل مخصوص دستگاههاي تغذيهاي باشد و بباقي اعضاء بطور عرضي سرايت كرده باشد استسقاء ( ISIE
 ) Hگفته
صفحه ٥٥٣

ميشود اگر در بيضهها باشد قيله (  ) Hو قرو المائي گفته ميشود و اگر از باد باشد يعني طرطيري ذوب
و تبخير يا تصعيد شده اگر داخلي باشد تهبّج و اگر خارجي باشد انتفاخ ( بادكردگي ) گفته ميشود .
شرٰي آن طوري كه خواهد آمد از همه اعضاء بروز ميكند ليكن دانههائي كه پوست در اثر آن خورده
ميشود يا ورم ميكند اما بحد خوردگي نميرسد از مواد فاسدي است كه با خون مخلوط گرديده و بزير
پوست رانده شده و بتحليل نرفته و بنا بر اين بصورتي كه مناسب آن است حرارت تازهاي از آن بيرون
مي آيد يعني اگر سخت و تيره و دورش سبز و سر آن پهن باشد و مدور نبوده و مزمن باشد از سوداء است ،
اگر برآمده و سرتيز  ،زرد  ،خشك و برافروخته باشد از صفراء است  ،اگر گِرد و قرمز و نرم و كمورم
باشد از خون است و اگر با همين شكل سفيد و كمحرارت و بدون سوزش و التهاب باشد از بلغم است و
همه آنها داراي ترشح بوده و دردناك ميباشند و بحسب زمان و مكان و كيفيتْ نامي دارند  .دانههاي
قرمز و متفرق همراه با خارش سعفه ( ORRIGOS
)  ،اگر تر باشد شيرينج ( زردزخم ) ( ETIGO
 ) IMاگر خشك باشد خشكريشه (  ) ESCARREخوانده ميشود  ،دانه كوچك خشك سودائي را قوبا
ميگويند ( SORIASIS
) اما سعفه بيخدارتر از آن است و آن را كه پيشروي دارد ساعيه و اگر مانند آبله سفيد و بدون خارش و در
صورت و بيني باشد لبنيه و شهديه و اگر همراه با التهاب و تندي و درد كم در اطراف قلب باشد بلخيه
مي نامند  ،اگر آب زردي از او بيايد نارالفارسيه نام دارد و اگر در رنگ و گِردي مانند بطم ( ميوه درخت
سقز ) و از ساقها سربزند بطميه ناميده ميشود كه اگر در تب دق بروز كند بيمار در روز چهارم خواهد
مرد و اگر مانند گندم ديوانه ( شيله ) كوچك و دراز و سياه باشد دانه شيلم
صفحه ٥٥٤
خوانده ميشود  ،اگر در شقيقه و بصورت دمل بوده و در اثر خراش دادن خوني از آن بيرون نرود بلكه
تمام گردد بثورالصدغ ناميده ميشود و اگر چنين دملي از چانه سر بيرون كند بيمار در روز سوم ميميرد و

زائوئي كه چنين دملي دارد در روز هفتم خواهد مرد اما در بيماريهاي حاد عالمت سالمتي است و اگر
برآمده و مانند جائي كه از آتش سوخته تاول زده باشد و در هر جا كه باشد سوزش داشته و آب زردي از
آن خارج شود كوفت است  ،اگر گوشت خوردگي پيدا كند آن را جمره نامند و اگر خوردگي نباشد و
پيشروي داشته باشد نمله ساعيه است و اگر سفت و قرمز و گرد باشد و در داخل آن دانههائي مثل دانه
انجير ديده شود تينيه گفته ميشود و آن را كه چركي است و گوشت را سوراخ ميكند و از آن آبي مانند
آب گوشت بيرون ميآيد جُرده ميخوانند .
دانههائي را كه در سر ميرويد اگر پوسته پوسته شود سبخه است و اگر با ريزش مو و چرك همراه باشد
حزاز و ابريه ميگويند دانههاي كوچك و بزرگ قرمز كه بيكبار پيدا شود و خارش داشته باشد شري
ناميده ميشود اما اگر تكهتكه باشد و در شب و صبح و عصر زياد شود بناتالليل است كه در فارسي اير
و كهير و قوس (  ) URTICAIRنام دارد و اگر خارش داشته و بهم متصل و تيره رنگ باشد جرب خشك
است و اگر جدا جدا و سفت و برجسته باشد ثاليل ( زگيل ) (  ) VERRUEو عدسيه يا بطميه يا حنطيه يا
مسماريه يا منكوسه است  .دانههائي كه بشكل خار و خشك و همراه با حدّت و گزش است و از پوست
باالتر نميآيد حصف خوانده ميشود  .اينها بود اقسام ورمها و دانهها و ما در اين كتاب بر آن هستيم كه
آنچه از درمان آنها در دست ماست بيان كنيم چه شرط ما بر اين بود كه چيزي جز آنچه را خود آزمودهايم
و يا از شخص آزمودهاي بما رسيده ذكر نكنيم  ( .چون انواع ورمها و بثور  ،نام خاصي در فارسي ندارند
عينا نام عربي و احيانا نام التين يا فرانسه آنها ذكر شد  .مترجم )
صفحه ٥٥٥
فصل
در ورمها بطور كلي
ورمها مانند ساير بيماريها چهار حالت دارند  :اول پيدايش  ،دوم پيشرفت  ،سوم ايستادن و چهارم
پسرفتن  .پيش از اين گفتيم كه بر خالف عمل پارهاي از پزشكان در هنگام پيدايش  ،نبايد مانند دورهِ

پيشرفت بپاكسازي پرداخت بلكه شايسته آن است كه درمان را اول با غذاهاي داروئي آغاز كنند و اگر
بيماري رو به پيشرفت نهاد از داخل بپاكسازي بپردازند و از خارج از داروهاي پسزننده استفاده كنند و
البته بايد پيش از آن ماده را اگر سرد باشد لطيف كرده باشند اما اگر گرم باشد نيازي بلطيف كردن نيست
 .در حال ايستادنِ بيماري بايد از داروهاي پسزننده و تحليلبرنده و لطيفكننده استفاده كنند تا مواد
غليظي را كه در جاهائي كه نميتوانند در آن عمل كنند گرد آمدهاند لطيف كنند و بعد آن را بتحليل ببرند
و از جمع شدن مواد تازه نيز جلوگيري كنند  .اگر كامال پاكسازي كرده باشند لطيفكننده محلل بس
است  .در دوران پسرفتن بيماري نيز بايد همين درمان را ادامه دهند و اين قانوني كلي است  .اما بايد در
هر مورد سبب بيماري و گردش كار آن را جستجو كنند كه از نظر تفصي ِل بيشتر ميگوئيم  :براي ورمهاي
بادي كه موادي در آن نيست ماليدن روغن بادام تلخ و روغنهاي بلساني و گذاردن كيسههائي از ارزن گرم
و مانند آن كافي است و درمان آن آسان است  ،اما ورمهاي بادي را ميتوان از اينكه سفت نيستند و آثار
جمع شدن مواد مثل تيرگي  ،سبزي  ،قرمزي يا سفيدي بيش از اندازه عادي پوست ديده نميشود و تنها
موضع آماس دارد و سفت نيست بشناسند  .اگر موادي كه
صفحه ٥٥٦
سودائي نيست در آن باشد درمانش پاكسازي است كه اگر آثار گرمي در آن باشد بايد آن طوري كه در
كليات گفتيم فصد كنند .
( مؤلف (اع) در حاشيه فرموده است  :در زادالمسافرين براي درمان آماسها و بثور ( دانهها ) گرم آمده
است كه در آغاز آن اقاقيا  ،تخم اسفرزه  ،خرفه  ،بنفشه همراه با آرد جو  ،گلانار فارسي و سركه  ،كاهو
 ،سماق  ،صندلها ( سفيد و سياه )  ،خزه  ،ماميثا  ،گل ارمني  ،تاجريزي سياه ( عنب الثعلب )  ،فوفل ،
پوست كدو  ،پوست انار  ،كافور  ،آب گشنيز تازه  ،برگ خيار و كاسني همه اينها بطور ماليدني مفيد
ميباشد و براي نضج دادن ورمها و دملهاي گرم تخم مرو  ،تخم كتان  ،تخم كاهو  ،روغن  ،صابون ،
نمك با مويز  ،عسل و براي سر باز كردن دانهها فضله كبوتر با تخم كتان و عسل و نيز عسل با آرد گندم

سودبخش است  .و نيز اگر پيازي را خالي و با مويزج ( مويزك ) پر كنند و آن را در خمير بگيرند و
بگذارند بپزد و پس از آن پياز را درآورده با آنچه كه در آن است بكوبند و بر كورك ضماد كنند سر باز
ميكند و همچنين عسل با انجره و كشمش كاوليا را اگر بكوبند و يا پياز نرگس با كرسنه و عسل را
ضماد كنند ورم و دمل سر باز ميكند  .چيزي كه ورمهاي سرد و سخت را مانند خنازير و سلعه نرم و حل
ميكند اشق  ،ريشه َكوَر  ،اكليلالملك  ،بابونه  ،پرسياوشان  ،پشكل بز  ،سرگين االغ  ،سرگين گاو ،
برگ بيدانجير ( كرچك ) همراه با آرد  ،زفت  ،سداب  ،سكبينه محلول در سركه  ،شويد پخته در سركه
 ،فلفل با زفت  ،ريشه و برگ كَوَر  ،كلم با آرد و دانه نارنج كوفته همراه با آب بعض داروهائي كه ذكر
شد .
و نيز در مخزن آمده است كه اگر يك جزء برگ يا گل ختمي را با دو جزء خرما و سركه خمير و ضماد
كنند ورم را حل ميكند ) .
صفحه ٥٥٧
گاهي مطلقا براي كم كردن كميت بايد فصد كنند و سزاوار اين است كه چون مسهل مواد را از همه بدن
و رگها جذب ميكند بخصوص در اينجا سودمند ميباشد  .صفرائي را بايد با سقمونياي مدبر  ،حب
سقمونيا  ،انتيموان و امثال آن پاكسازي كرد و اگر سرد باشد تربد تصعيدشده يا محلول خربق سياه  ،حب
السالطين و مانند آن مفيد است و در غير صفراوي براي نضج بخشيدن بماده بايد تربد محلول بكار برده
شود  ،در صفرائي بايد داروهائي كه آن را غليظ ميكنند و نيز چيزهائي كه آن را فرو مينشانند مانند
خشخاش  ،عناب و مانند آن را بكار ببرند  ،براي آماسهاي سرد كه در حال پيشرفت باشد ماليدن
داروهاي گرم مانند اكليل پخته و بابونه و گذاردن پارچههاي گرم و نمك و سياهدانه داغ و مانند آن مفيد
است چه تا وقتي كه ماده لطيف نشود پس نميرود  .در حال ايستادنِ بيماري  ،حضض  ،زعفران  ،اقاقيا ،
گل ارمني مخلوط با سركه و عسل يا با آب كدو و گشنيز هر كدام در جاي خودش سودمند ميباشند .

در حال پس رفتن ورم داروهائي را كه نام برديم با صبر  ،حنا و روغن گاو يا گوسفند بكار ميبرند كه
بسيار مفيد است  .در ورمهائي كه سودائي تنها و يا همراه با بلغم است بايد از آنچه كه آنها را بوجود
مي آورد جلوگيري كرده و بلطيف كردن و نضج دادن آنها بپردازند تا براي دفع آماده شوند و از روغن
كنجد و روغن گاو يا كره اين كار برميآيد و پس از آنكه مدتي بنضج پرداختند اقدام بپاكسازي كنند ،
براي نضج دادنْ چيزي بهتر از تربد معدني نيست كه پاكسازي هم ميكند و نيز خربق اسود را ميتوان
بكار برد و اگر در دسترس نباشد حب السالطين و سپس داروهاي ديگر را استعمال ميكنند .
صفحه ٥٥٨
داروهاي مركبي كه براي همه ورمها مفيدند عبارتند از  :حافظ الصحه در ورمهاي سرد  ،ماليدن خل
الرصاص و رامك در ورمهاي سرد  ،ماليدن خل المردارسنج و دهن البلسان براي ورمهاي سرد  ،ماليدن
روح البارود و شكر سرب با روغن بابونه در همه ورمها مفيد است  .شراب الليمون ( شربت ليمو ) براي
ورمهاي گلو  ،شراب المرسين براي ورمهائي كه ظاهر است ( ظاهرا ورمهاي گلو ) سودمند ميباشد .
صمغ و سنگ مرمر ورمها را بتحليل ميبرند  ،ضماد ششم براي ورمهاي گرم  ،ضماد نهم براي ورمهاي
مقعد  ،ضمادهاي شماره هيجده و ضماداالورام براي آماسهاي گرم و آماس آالت تناسلي مرد و زن ،
ضماد زوفا براي ورمهاي سرد و ورم كبد  ،ضماد محلل براي ورمهاي مزمن  ،ضماد مبرِّد براي حرارت
عضو  ،طبيخ اول براي دبيله معده  ،قرص السعفه براي ورمهاي سرد  ،قرص المكعب براي پس زدن
ورمهاي گرم  ،الماء الخارق براي ورمهاي سرد  ،مرهم اشق براي ورمهاي سفت  ،مرهم باسليقون براي
ورمهاي سرد  ،مرهم الدقيق  ،مرهم النحل  ،مرهم النوره براي سر باز كردن دملها  ،حب السلعه براي
ذوب كردن ورمها  ،براي ورم بيضه اگر اشق  ،زيره  ،مقل و آرد باقال از هر كدام سه ( ظاهرا سه مثقال )
 ،پيه جوجه خروس و پيه مرغابي از هر كدام پانزده ( مثقال ) و شش برگ كلم را بپزند و با روغن گاو بر
بيضه ضماد كنند مفيد است و نيز ماليدن كره بطور خالص و نيز ماليدن تخم كاسهپشت با ده برابرش
باديان براي ورم بيضه سودمند ميباشد  .براي خنازير اين ضماد مفيد ميباشد  :زفت ده مثقال  ،ريشه
سوسن آسماني گون  ،صمغ  ،صنوبر و مق ِل كبود از هر كدام دو مثقال  ،داخليون ( لعاب ) سه مثقال  ،موم

سه مثقال  ،روغن كنجد بيست مثقال كه آنها را با هم مخلوط كرده و ضماد ميكنند و همچنين براي
نضج دادن خنازير مرهم اشق و گل
صفحه ٥٥٩
داودي زرد را اگر باندازه يك مشت بگيرند با يك درهم باديان و نيم درهم زيره سفيد بجوشانند تا مانند
مرهم شود مفيد است كه ورمهاي بلغمي را هم در هنگامي كه رو به پيشرفت است فرو مينشاند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :در مفردات متفرقه خواص سرگين  ،سفيداب  ،دنبه  ،باقال  ،تخم
اسفرزه  ،گچ ( جبسين )  ،جدوار  ،آزار ( جرميلك )  ،گندم  ،خطمي  ،خميرمايه ( خمير )  ،كِرِمْ
دوتارتار ( دارتو )  ،رؤس ( سماق )  ،خاكستر  ،كره  ،سداب  ،چغندر  ،سورنجان و عشبه  ،فلفل ،
صابون  ،بز و مرزنجوش براي ورمها ذكر شده مراجعه كن .
و نيز در قانون براي ورم بيضهها كه از گرمي باشد در اوايلْ آرد باقال  ،بنفشه سائيده و در هنگام ايستادنِ
بيماري از پيشروي مويز پاك كرده را با زيره سائيده ضماد ميكنند  .و باز در قانون براي ورمهاي سفت
آمده كه  :سبوس را بگيرند و خوب بكوبند و ببيزند و اشق را در سكنجبين حل و با سبوس خمير كرده و
نيمهگرم ضماد كنند و همين كه سرد شد دوباره تكرار كنند ) .
فصل
ماشري ( ورم خوني  ،باد سرخ )
ورم سرخ رنگي است كه بيشتر در صورت و بيني پيدا ميشود و چه بسا كه در ساير نقاط بدن هم پيدا
شود  .نشاني آن اين است كه چهره بشدت سرخ ميشود و سر و اعضاء آن باد ميكند و درد و ضربان دارد
 ،سبب اين بيماري  ،خوني رقيق و روحاني و حاد است  .درمانش فصد قيفال يا حجامت و پس از آن
خوردن مسهل يعني نقوع مربع ميباشد  .و سپس بايد حب الشفاء همراه با آب انار بخورند تا خون غليظ
شود از داروهاي ديگري كه گفتهاند

صفحه ٥٦٠
ماليدن فاروقاللين و ضماد مرهم ماشري و ضمادالماشري است .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :براي درمان ماشري خاصيتهاي سفيداب  ،گچ ( جبسين )  ،زعفرا ِن
آهن ( زعفران الحديد ) در مفردات متفرقه خواهد آمد )  .فصل
حمره
حمره ( E
 ) ERورم گرم و شفاف و درخشندهاي است كه بآساني ميتوان آن را فشرد و در اين صورت سفيد
ميشود ولي دوباره بحال خود برميگردد سببش خون رقيقي است كه داراي طرطير كبريتي است اين ورم
از جمره سبكتر است اما قرمزي و حرارت آن بيش از فلغموني است  .درمانش فصد از رگ مناسب است و
اگر صفرا چيره باشد بايد از سرد كردن مزاج آغاز كنند و براي اين منظور ماء الشعير  ،عناب و گشنيز
سودمند مي باشند  .سپس بايد فصد كنند و محل را خراش بدهند و سقمونيا و سفيداب و حنا را با آب
گشنيز و هميشهبهار ( حي العالم ) خمير كرده بر آن بمالند  .ماليدن گرد تخم قورباغه نيز آن را تسكين
ميدهد و شكر سرب در مدت كمي آن را دفع ميكند  .اگر چركي شد بايد صبر و سفيداب را با روغنْ
مرهم ساخته بر آن بگذارند و نيز نهادن مردارسنگ با آب مورْد و همچنين گذاشتن دنبه شكافتهشده بر آن
سودمند ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در مفردات متفرقه خاصيتهاي ماميثا براي درمان حمره ذكر ميشود )
.
فصل
دمل

نوعي از دانهها است  ،در اين بيماري رگها از فرط امتالء پاره ميشود و موادي از آنها جاري ميگردد كه
بجاهاي توخالي و پوششها ميريزد و حرارت غريزي آن را از جاهاي سست و پرده شكم بيرون ميراند .
سبب آن خوردن
صفحه ٥٦١
چيزهاي خون آور و محرك  ،ميل جنسي و رفتن بحمام قبل از هضم و كمي نزديكي است اين دانه اگر از
مواد سرد باشد بيخ دار و پهن است و اال گرم است  .اگر زياد باشد و بيمار را آزار داد بايد در بيماري گرم
فصد كنند و در بيماري سرد قيآور و مسهل بخورند و قي در همه انواع مفيد است  .اگر از گرمي باشد
سقمونيا بعنوان مسهل و انتيموان براي قيآوري مفيدند  .اگر سرد باشد مسهل آن حب السالطين و تربد و
قيآورهاي مناسب  :زاج  ،خربق  ،اسپنددانه ميباشند اما اگر بيآزار بود براي بدن مفيد است و بيماريهاي
ديگري را دفع ميكند زيرا اگر در بدن اخالط زيانآوري توليد شود  ،بايد آن را از راههائي بيرون براند و
اين راهها بواسير و دملها و نيز قاعدگي در نزد زنان و مانند آن است و دمل راه بيرون راندن خلطهاي فاسد
است و بهمين جهت روايت شده كه از برص جلوگيري ميكند  ،بنا بر اين هر گاه ماده گرد آمد و سفت
شد شايسته نيست كه از داروهاي پسزننده و محلل استفاده كنند و بايد بكوشند كه ماده برسد و سر باز
كند بخصوص اگر در ران و باالي بازو باشد  .اما نضجدهندههاي ورمها زيادند يكي از آنها آن است كه
مغز نان و يا گَرد نان خشك را در شير گاو بپزند و بر پارچه بگذارند و بر ورم ضماد كنند و اگر يك تا دو
گندم شكر معدني ( راه ساختن شكر معدني در فصل مربوط بدفع زيان جيوه از دندانها در باب پنجم ذكر
شده  .مترجم ) بر آن بريزند بسيار خوب است و اين ضماد سبب سر باز كردن دمل است و اگر اسفرزه را
با آب دهَن خمير كرده و بر دمل ضماد كنند آن را ميرساند همچنين اگر كتيرا  ،تخم مرو  ،تخم كتان ،
سپستان  ،ابوخلساء  ،گل بابونه و گل خطمي را باندازه مساوي بكوبند و پس از بيختن با شير تازه
بجوشانند و بر دمل بنهند آن را ميرساند و سر باز ميكند و نيز ضماد سپستا ِن پخته با شيره آن را ميرساند
صفحه ٥٦٢

و سر باز مي كند اما اگر طول كشيد بايد مرهمي مركب از هسته خرما و پيه بگذارند  ،تمر هندي پخته
بتنهائي  ،مرهم اشق اگر ورم سفت و ديررس باشد و همچنين خميرمايه با روغن كرچك و كتيراي پخته
در شير گاو و نيز صابون و ضماد تخم بارهنگ سائيده با زرده تخممرغ و ضماد اشراس ( سريش ) همراه
با ماست سودمند است  .اگر خميرمايه  ،بوره و فضله كبوتر را باندازه مساوي با مويز عجين كنند و
همچنين انجير و خمير كوفته مخلوط را اگر ضماد كنند آن را ميرساند و سر باز ميكند  ،اما اگر سر باز
نكرد بايد فاروق ( ظاهرا فاروقالحاد است  .مترجم ) يا آهك آب نديده و نوشادر را با پيه مرهم ساخته بر
آن بگذارند و يا بايد با فاروق آن را داغ كنند و سپس پيه و موم بر آن بگذارند تا پوستش كنده شود و بعد
داروهاي كَشنده بر آن بگذارند  ،اما بيشتر پس از سر باز كردن چركش بيرون ميآيد و اگر بيرون نيامد
بايد صبر و مردارسنگ را با روغن مرهم ساخته بر آن بگذارند كه بسيار مفيد است ليكن من ميترسم كه
مردارسنگ بر پوست آثاري باقي بگذارد .
گاه ميتوان چرك را با مشمع داخليون و سفيداب و آرد بيرون كشيد  .براي چرك زياد بايد چند روز
حب الشفاء همراه با آب انار بخورند و كسي كه بخواهد از دملها نجات يابد بايد صبر و مصطكي زياد
بخورد ولو آنكه هفتهاي يك بار باشد  .براي غالب ورمها حافظ الصحه و حب الشفاء مفيد است .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :تخم اسفرزه  ،انار و عنكبوت خاصيتهائي براي درمان دملها دارند كه
در مفردات متفرقه آمده است و زماني ورم زير ناخن و بند اول انگشتان پيدا ميشود و بسيار دردناك است
و گاه سر باز ميكند و گاهي نميكند و ما براي درمان آن آزمودهايم كه بايد آن را با اين مرهم ضماد كنند
 :تخم مَرْو  ،گل خطمي و تخم
صفحه ٥٦٣
كتان كه آنها را باندازه برابر كوفته و در سه برابرش شير گاو ميپزند تا به قوام مرهم برسد و آنگاه چند بار
ضماد ميكنند انشاء اهلل فرو مينشيند ) .
فصل

سرطان
اين بيماري (  ) CANCEREبدخيم و مزمن است و جز بخواست خدا بهبود نمييابد گاه در آغاز كه هنوز
پيشرفت نكرده ممكن است درمان شود اما اگر بزرگ شد ديگر درماني ندارد  .اگر چركي شود بدتر
است اين بيماري ورم سختي است كه در بدن ريشهاي بزرگ دارد و شاخههائي از آن باطراف ميرود و در
هنگام لمس التهابي دارد كه اندامهاي اصلي را فرا ميگيرد و چه بسا كه با تبي هميشگي همراه باشد و در
نزد زنان و در پستان و رحم آنها و در مردان در رودهها  ،آلت و صورت بيشتر پيدا ميشود  .اگر چركي
شود زخم بسيار سمج است و لبهاي آن كلفت ميشود و بخارج برميگردد و قرمز و سبز است و گاه
باندازه خربوزهاي بزرگ مي شود راز بدخيمي اين بيماري در آن است كه اگر آن را رها كنند پيش ميرود و
اگر بخواهند آن را بتحليل ببرند فقط لطائف آن به تحليل ميرود و قسمتهاي سفت سختتر ميگردد و
اگر آن را بچرك وادار كنند سودي ندارد مگر آنكه خودش چركي و همهاش خارج شود  .ماده اين
بيماري سودائي است كه از صفراي سوخته پيدا ميشود و درمان آن پرهيز از توليدكنندههاي سوداء است و
پس از رسيدن كامل بايد از داروهاي بيرونراننده سودا كه مسهل باشند استفاده كنند و چيزي بهتر از
مسهلهاي خربقي و تربدي و مانند آنها نيست  .مسهلهاي انتيمواني نيز مفيد است و نيز خوردن جوهر
انتيموان و ضماد حجر الجنه و روغن انتيموان و خوردن انتيمون شكري و ضماد روغن تخممرغ و خوردن
محلول الذهب و رب
صفحه ٥٦٤
خربق مفيد است  .شكر سرب براي سرطان سينه و نيز داروهاي ديگري كه در ورمها گفتيم مفيد است و
بايد مكرر مسهل بخورند و نيز براي سرطان چركي شيرابه گل داودي زرد نافع است زيرا زخم و چركش
را خشك ميكند .

( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :داودي گل معروفي است كه در خانهها و باغها كاشته ميشود و نباتي
است بين بوته و درخت و سفيد و يا زرد است  .ضمنا سنگپشت و گشنيز خاصيتهائي براي درمان سرطان
دارند كه در مفردات متفرقه مذكور است ) .
فصل
بواسير
اين بيماري (  ) HEMOROIDEاز مواد زيادي غير طبيعي است كه نيروهاي ضعيفي بطور غير طبيعي آن
را بخود كشيدهاند در محلهائي مانند گوديهاي داخلي بدن و جاهاي مرطوب آن مانند داخل بيني و رحم و
مقعد پيدا ميشود  .سبب آن طرطيري ملحي است كه منجمد شده و گاه با طرطير كبريتي و يا با خون
همراه است  .اگر حرارتش زياد باشد بطرف باال كشيده ميشود و اال به طرف پائين ميرود و بهمين جهت
مالحظه ميشود كساني كه به بواسير مقعد گرفتار ميشوند كمتر بسوداي دماغي ( مغزي ) مبتال ميشوند
و بالعكس  .اين بيماري اقسامي دارد  :يا مانند زگيل و در سختي و گردي شبيه آن است و مادهاش
سوداي خالص است  ،يا مانند انگور  ،گرد  ،نرم  ،بادكرده و رنگش سبز يا ارغواني است و مادهاش از
خون همراه با سوداء است يا مانند توت سست ميباشد و رنگش بين قرمز و سفيد است و يا مثل توت دانه
دانه است و از خون و سودا پديد ميآيد و يا مانند زنبور عسل كوچك و دراز است و
صفحه ٥٦٥
اين نيز از خون يا سوداء است و در عين حال از چيرگي حرارت پيدا ميشود گاهي هم بلغمي است كه در
اين صورت بادكرده و سفيد و سست ميباشد و اين نوع كمياب است  .در همه اينها يا خوني از آن جاري
ميشود و يا بدون خون است و ريزش خون مانند حيض ادواري است و گاه خارجي است و ديده ميشود
و زماني داخلي است و سهلترين نوع آن است كه ظاهر و داراي خونريزي بوده و در مقعد در ناحيه
دمبالچه باشد و سختترين آنها از نظر درمان برعكس آن است مانند آنها كه در دنباله آالت تناسلي پيدا

ميشود  .اين بيماري از ناتواني طحال خالي نيست و در اين حال رنگ بيمار به سبزي ميگرايد و لب
پائينش سفيد ميگردد و بيمار گرفتار خفقان و بادكردگي رگها ميشود .
درمانش اين است كه چند بار فصد باسليق كنند تا خون صاف شود اما اگر از نوع خوني باشد فصد الزم
نيست مگر آنكه خون قرمز و كمي درخشان باشد اما اگر خون سياه و غليظ باشد از فصد و مانند آن جدا
بايد پرهيز كنند زيرا دفع خون سياه دليل بيرون رفتن سودا است و سبب پيشگيري از بيماريهائي مانند
بيماري سدَر  ،سرگيجه  ،ماليخوليا  ،ذاتالجنب  ،ذاتالريه  ،ورم طحال  ،جذام  ،صرع و امراض ديگر
سودائي مانند اينها است  .اگر جلوي خون را بگيرند بيم پيدايش استسقاء و ضعف كبد ميرود  .اما بايد
كوشش كنند تا خون را بنا بدستورهائي كه پيش از اين گفتيم تصفيه كنند  .اگر خون بازايستاد و سبب
آزار بيمار گرديد  ،بايد در گرد مقعد زالو بيندازند و صافن را فصد كنند و يا بر موضعْ زهره گاو و پياز
بمالند و نيز براي بيرون كردن سودا اگر الزم باشد حب السوداء و حب الدند و مانند آن بخورند .
براي اين گونه بيماران قي جدا نافع است  .براي فرو نشاندن بيماري اگر
صفحه ٥٦٦
بطول بيانجامد و آزاردهنده باشد حب اطريفال المقل و حب البواسير سودبخش است  .براي بواسير بادي
اين حب مفيد است  :مصطكي  ،مقل ازرق  ،صبر و گلبرگ گل سرخ را باندازه برابر ميكوبند و با
كشمش سبز خمير و باندازه نخود حب ميكنند و هر روز صبح و عصر هر بار سه حب ميخورند و براي
جلوگيري از آزار باد آن بايد اول مليّن بخورند  ،سپس انغوزه  ،سكبينه  ،شراب السنا بخورند و ضماد
الكزاز و نوشيدن آب آهك ( دستور ساختن آب آهك بعدا خواهد آمد ) و بسفايج ( بسپايك ) پخته
استعمال كنند و شايسته نيست كه براي قطع بواسير اقدام كنند  ،زيرا احتمال ناراحتيهائي كه از اين كار
هست بيش از احتمال ناراحتي خود بواسير است و نيز نبايد براي جلوگيري از خونريزي مگر در هنگامي
كه خون قرمز و درخشان بوده و ضعفي پيدا شده باشد اقدام كنند .

اگر قطع خونريزي الزم ديده شد مازوي سائيده را با مغز حرام ( مغز استخوان فقرات  .مترجم ) شياف
كرده استعمال ميكنند شياف الكحل نيز داروي مناسبي است كه نسخهاش اين است  :كندر  ،گل انار
فارسي  ،مازو  ،سنگ سرمه  ،زاج سفيد  ،اقاقيا و صمغ عربي همه را باندازه مساوي ميكوبند و با گالب
خمير كرده شيافهائي باندازه هسته خرما ميسازند و برميدارند  .براي كنده شدن و افتادن بواسير نيز
شگردهائي بكار ميبرند هر چند كه كار خوبي نيست و از آن جمله است كه روغن زرنيخ نيمهگرم بر آن
ميمالند و يا آنجا را حجامت ميكنند و يا از فضله گنجشك دو جزء  ،مقل چهار جزء ميگيرند و
ميكوبند و با كوهان شتر خمير كرده و بر موضع ضماد ميكنند كه پس از ده روز آن را مياندازد و نيز
اگر مغز سر سگ را بسوزند و خاكسترش را باندازه مساوي با صبر اضافه و با آب تره خمير كرده و با خود
بردارند آن را مياندازد .
صفحه ٥٦٧
بجاي بريدن بواسير ميتوان ماء الحديد را با نمك قليا و آهك خمير كرده و استعمال نمود و قويتر از همه
اين داروها آن است كه صمغ صنوبر يك جزء  ،مرگ موش ( رهيج ) و فلفل را گرفته از هر كدام نيم جزء
بكوبند و پس از بيختن با روغن بادام مرهم ساخته بر بواسير بمالند كه همان وقت آن را مياندازد اما درد
شديدي هم پيدا ميشود كه براي درمانش بايد سفيده تخممرغ و سفيداب را بر آن بمالند و شير بياشامند .
داروهائي كه براي بواسير بطور مطلق سودمندند عبارتند از  :دهن البواسير كه موضع را با آن ضماد
ميكنند و از تهنشين آن شياف ساخته و برميدارند و نيز اين مرهم مفيد است  :بارزد ( قنه ) چهار جزء ،
موم  ،سقز  ،برگ بارهنگ خشك از هر كدام يك جزء  ،زرنباد  ،كات از هر كدام دو جزء با روغن دنبه
مرهم ساخته بر موضع ضماد مي كنند و نيز اطريفال صغير و كبير براي آن بسيار نافع است  .و اين روغن
آن را از جا ميكند و يا بآن تخفيف ميدهد  :پيه بز قرمز رنگ صد و پنجاه جزء  ،كف دريا  ،سفيداب قلع
از هر كدام دو جزء  ،سرنج ( سليقون ) يك جزء  ،كافور نيم جزء  ،پيهها را آب كرده داروهاي ديگر را
با آن مخلوط و چندين بار بر موضع ضماد ميكنند و نيز حب اطريفال المقل و اطريفال تربدي و كهربي
براي قطع خون بواسير سودمند است  ،همچنين الكسير الدماغ  ،حب البواسير  ،جوهر انتيموان ( براي

قيآوري و كشاندن ماده بطرف باال )  ،حب جنطيانا سودمندند  ،حب الحلتيت خون را قطع ميكند ،
روغن تخممرغ ( دهن البيض ) براي انداختن آن  ،دهن الراهب براي درد  ،دهن الزرنيخ براي انداختن آن ،
دهن الكبريت و دهن اللوز بطور خوراكي  ،دهن النفسين براي انداختن آن  ،روح الملح براي زايل كردن
قرحه و زاج معدني و سفوف البواسير براي جلوگيري از خونريزي  ،سفوف مقلياثا
صفحه ٥٦٨
و شكر سرب براي پسراندن ورم آن  ،برداشتن شند و شياف چهل و هشتم براي خشك كردن دانهها ،
ضماد پنجم براي بواسير سرد  ،ماءالحديد براي قطع بثورات مفيد است  ،ماءالخارق و مرهم البواسير آن را
مي اندازد  ،مرهم الرسل و معجون البسد براي قطع خونريزي و نيز معجون الخبث  ،مفرح انطاكي  ،ملح
الخبث براي قطع خون و نيز مرهم كافور  ،گل انار فارسي را كوفته از هر كدام دو درهم  ،مقل  ،چشم (
جشوم ) از هر كدام سه درهم  ،مغز دانه هلو كه برشته شده باشد و خون سياوشان و چشم گوسفند پخته (
عين الشاة از نظر لفظي بمعني چشم گوسفند است كه عينا ترجمه شد اما لغات مشابهي هم هست كه
معاني خاص دارد بهر حال در منابع مختلفي كه در دسترس بود بمعناي خاصي يافت نشد  .مترجم ) از هر
كدام سه مثقال همه را ميكوبند و مرهم ميسازند و آن را بكار ميبرند  .اين دارو خون را قطع كرده و
قرحه را درمان ميكند و درد را فرو مينشاند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :من اين مرهم را براي كسي كه به بواسير شديد خوني گرفتار بود
توصيه كردم و پس از مدتي او را ديدم كه سالم بود و از من تشكر ميكرد و ضمنا ميگفت كه شخص
ديگري اين دارو را براي او گفته است كه  :چهل مثقال بول گاو را با بيست مثقال نبات ميجوشانند تا
بقوام آيد و آن را بر موضع ميگذارند و روزي دو مرتبه يا سه مرتبه عوض ميكنند و بسيار مفيد است ) .
و نيز اگر اين داروها را  :مقل دو درهم  ،مغز دانه هلو سه درهم و مغز دانه زردآلو تلخ را سه درهم گرفته و
بكوبند و با ده مثقال آب گندنا خمير كرده و مرهم ساخته و استعمال كنند مفيد است براي تسكين درد
اين دارو سودمند ميباشد  :بابونه  ،اكليلالملك  ،گل ختمي  ،بزر كتان از هر كدام سه جزء  ،ترياك ،

زعفران از هر كدام يك جزء  ،مقل دو جزء آنها را با زرده تخممرغ و پيه مرغ يا روغن گل سرخ و مغز
قلم گاو و كوهان شتر خمير كرده بر موضع
صفحه ٥٦٩
ميگذارند  .ذرور سورنجان و راوند بواسير را خشك ميكند  .بخور يك دانق فيلگوش ( لوف شامي )
و برداشتن آن و بخور دو دانق نوشادر براي بواسير سودمند است  .روغن تخممرغ بواسير را از مقعد و غير
آن مياندازد  .اين روغن را باين طريق ميسازند كه تخممرغ را در قرع تقطير ريخته و چند بار روغن
تقطيرشده را بر تخممرغ داخل قرع برميگردانند و آنها را سائيده و دوباره تقطير ميكنند  .حب سندروس
و ماليدن روغن بادنجان براي بواسير مفيد است و ماليدن پياز پخته و يا پياز دشتي پخته بر آن دردش را فرو
مينشاند و نيز ماليدن زعفران و ترياك و اشق كه در آب تره يا كلم حل شده باشند سودمند است .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در مقاله پنجم براي درمان بواسير خواص آجر  ،سرو كوهي ( اورس )
 ،اسطوخودوس  ،آمله  ،جدوار  ،گردو  ،دانه جو انگليسي ( حب القلب )  ،سماق ( روس )  ،خاكستر ،
زاج  ،پوست مار  ،كنجد  ،ماهي  ،سورنجان  ،برگ درخت صمغ ( طلح )  ،غافث ( طيون )  ،عقرب و
نرگس ذكر شده مراجعه كن .
در كتاب قانون براي بواسير آمده است كه زنگ آهن ( سوخته )  ،تخم تره و زنيان از هر كدام دو درهم ،
ميوه كَوَر خشك سه درهم يك كف از آن را با آب تره بخورند ) .
بيماري كه مبتال به بواسير است بايد از چيزهائي كه توليد سودا ميكند و چيزهائي كه غليظ كننده خون
است مانند گوشت گاو و ماهي و هر چيز نمكدار و ترش پرهيز كند اما خوردن شربت زرشك تا ده مثقال
همراه با عرق كاسني يا چيز ديگر جدا مفيد است و در حال شدت بيماري بايد از خوراكهاي حيواني و
شيرينيها و چيزهائي كه يبوست ميآورد پرهيز كنند اما خوردن آب جوجه  ،زرده تخممرغ  ،اسفناج  ،تره
 ،روغن گاو  ،گردو ،
صفحه ٥٧٠

بادام  ،فندق  ،پسته  ،نارگيل  ،انجير  ،مويز و پياز عيبي ندارد اما سير نبايد بخورند ( بتجربه رسيده كه
اگر روزي دو گرم مقل را در آب حل كرده بخورند و كمي ضماد كنند و نيز نوشيدن عرق كرفس درد
بواسير را آرام ميكند  .مترجم )
فصل
آبله (  ) VARIOو حصبه ( HOIDE
)
عدهاي بر آنند كه هيچكس نميتواند از اين دو بيماري بگريزد اما مشاهده بر خالف اين است كما اينكه
در واليت ما جاهائي است كه بلوچها در آن سكني دارند و در آنجا و همچنين در زنگبار و حبشه و ساير
نقاط خشك اين بيماريها پيدا نميشود  .پيدايش آن در نزد اشخاص مانند ساير تبها است بلكه تبهاي ديگر
بيشتر پيدا ميشود  .بعضي گمان بردهاند كه علت اين بيماريها خون حيضي است كه در احشاء باقي مانده
اما اين گفتار سندي ندارد چه بسا كه اشخاصي در شصت سالگي بآبله گرفتار شدهاند و خون حيض مادر
چگونه تا شصت سال باقي ميماند و بتحليل نميرود ؟ و حال آنكه همه اندامهاي انسان بتحليل ميرود و
آنچه از اخبار فهميده ميشود اينست كه هيچ چيز در بدن بيش از چهل روز بر جا نميماند اما من خيال
مي كنم كه آبله و حصبه و جمره ( حب االفرنجي ) و باد آبله ( حميقا ) و سيفليس ( نار الفارسيه ) و مانند
آن همه از يك نوعند و از يك طرطير ملحي هستند كه حرارت مزاج در آن اثر كرده و آن را بصورت
بحراني از پوست بيرون مي راند  ،اما اين طرطير از جهت ميعان و غلظت و چگونگيهاي ديگر از نظر تندي
و ملحي بودن و غيره مانند نبودن ملح و يا مخلوط بودن نوع طرطير با طرطيرهاي كبريتي و زيبقي و يا
نبودن آنها تفاوت مي يابد و هر گاه كه اين طرطير داخل خون شود و در اندامها پخش گردد دانهها پيدا
ميشوند و پيش از آن تب مطبقه
صفحه ٥٧١

ميآيد و نبض پر ميشود و چهره  ،شقيقهها و گردن باد ميكند و حلق خشونت مييابد  ،اشك جاري
ميگردد  ،بيني ميخارد  ،عطسه پياپي ميآيد بدن ناراحتي پيدا ميكند  ،خواب پريشان ميشود و بندها
درد ميگيرد .
اگر اين عوارض پنهان باشد پس از آن آبله پيدا ميشود و گر نه حصبه ميآيد كه بدتر از آبله است ولي اين
بيماري بچشم بيشتر آسيب ميرساند و بدترين انواع اين دو بيماري آنست كه دانهها سياه  ،سبز  ،بنفش ،
يا كوچك  ،سفت  ،زياد و قرمز باشد  .آنها كه نضجپذير نيستند و آنها كه مانند پيه همه بدن را فرا
ميگيرد و همه اين انواع كُشندهاند و بعد از اين انواع نوع زرد و بعد سفيد سربي متصل بهم قرار دارند و
بهترين انواع آن است كه قرمز مايل بسفيدي  ،گِرد و پراكنده باشد بخصوص اگر در روز سوم پيدا شود و
تب ماليم باشد .
اگر طفلي تب كرد و عالمات آبله ديده نشد آبلهكوبي كن و اين از نعمتهاي خداوند است كه اين چاره را
در اين دوران بمردم آموخته است اما در زمانهاي گذشته كه بدان آشنا نبودند منتظر آثار آن ميماندند ليكن
در اين روزگاران خداوند منت نهاده و اين راه را بمردم شناسانده است بنا بر اين بايد بآبلهكوبي اقدام كرد
و ما راه آن را در طي چند فائده ميگوئيم :
فائده  -بدان كه بعض گاوها در فصل بهار بآبله گرفتار ميگردند ( اولين كسي كه مايهكوبي را كشف
كرد ادوارد جنر انگليسي بود و نام اين عمل را (  ) VACTINATIONگذارد كه از لغت التين ( VACCA
) بمعني گاو گرفته شده  .مترجم ) و نشاني آن اين است كه كماشتها ميشوند و تب ميكنند و شيرشان
كم ميشود و پس از سه يا چهار روز در پستان آنها لكههاي كوچكي پيدا ميشود كه آماس ميكند و
مانند شيشه شفاف ميشود و نوك اين ورمها برگشته و عميق هستند كه رنگشان بنفش است و ريشه آنها
سفت و گرد و دور آنها سرخ است
صفحه ٥٧٢

اگر نوك آنها برگشته نباشد از آن بپرهيز كه بد است و اگر در يك گاو پيدا شود بهمه گاوها سرايت
ميكند گاوي كه ميخواهند مايه آبله را از آن بگيرند بايد جوان باشد اما همين كه آبله در او پديد آمد و
سرخ شد روي آن را كمي خراش بده و بگذار تا خون و چرك از آن بيايد سپس آن را بفشار تا مادهاي كه
لزج صاف و مانند شمع كافوري درخشان است خارج شود  ،اين ماده همين كه خشك شود مثل قند
مكرر ( قندي كه دو يا چند بار ذوب و صاف شود  .مترجم ) بنظر ميآيد  ،آنگاه بايد مايه را با چوبهائي
كه براي اين كار آماده كردهاند بگيرند و خشك و آن را از هوا حفظ كنند يا بايد مايه را روي قطعههاي
شيشهاي آماده بگذارند و قطعه شيشه ديگري بر آن بنهند و دور آن را موم بگيرند اگر مايه آبله را از انساني
كه با مايه گاوي آبلهكوبي شده بگيرند نيز چنين بايد كرد يا بايد صبر كنند تا آبله بر بدن او يا گاو خشك
شود و پوستش را جدا كرده محفوظ از هوا نگه دارند و در وقت نياز دو طرف آن پوست را با كارد آهني
بتراشند و قسمت مياني آن را آن طور كه خواهيم گفت استعمال كنند و بهر حال شايسته آن است كه
انسان را با مايه آبله گاوي آبلهكوبي كنند تا از زيان ايمن باشد .
فائده  -هر گاه بخواهند آبلهكوبي كنند بايد بازو و يا مچ را سه خراش بدهند بطوري كه طول هر خراش
ت خراش آن قدر فشار بدهند كه بگوشت داخل شود بلكه كافي است
باندازه سه دانه آبله باشد و نبايد به آل ِ
كه پوست نازك را بخراشند تا خون از آن بيرون بيايد  ،سپس مايه آبله را كه در شيشه محفوظ نگاه
داشتهاند در آب حل مي كنند و نوك ابزار خراش را در هر دو طرف بآن آلوده و محكم بر محل خراش
ميگذارند بعد موضع را محفوظ نگاه ميدارند تا مايه خشك شود  ،سپس چيزي مانند يك قاب گردو يا
چنبره بر آن ميبندند
صفحه ٥٧٣
تا از كنده شدن آن بعلت خاراندن و غيره جلوگيري شود .
اگر پيش از سه روز چركي در آنجا پيدا شد عيبي ندارد و پس از سه روز قرمز ميشود و گاه تا نه روز طول
ميكشد و يك دانه آبله بر محل خراش پيدا ميشود و دورش كمكم دانههائي مانند مرواريد سر ميزند و

گاه تا شانزده روز طول ميكشد اگر آن طور كه گفتيم دانه آبله پيدا نشد بايد از نو مايهكوبي كنند و چه
بسا كه بچه دو روز تب كند كه قطع ميشود و تا روز پانزدهم سالم ميماند همين كه اين آبله بكمال خود
رسيد در ميانش نقطه سياهي پيدا ميشود كه بيمي از آن نيست و مانند آبله عادي مشكلي پيش نميآورد و
پس از خشكيدن آن پوستش را بگير و آن را براي آبلهكوبي كس ديگري نگاه دار .
فائده  -اگر ورم و حرارت در موضع خراش زياد باشد پارچهاي را در آب سرد يا خلالرصاص خيسانده و
چند بار بر آن ميگذارند تا تسكين يابد  ،خلالرصاص در ظرف پنج ساعت آماس را فرو مينشاند اگر در
محل قرحهاي پيدا شود نان را در شير گاو ميپزند و بر آن ميگذارند و اين مرهم را بر آن مينهند :
مردارسنگ ده جزء  ،شمع كافوري پنج جزء  ،دهن الورد بيست جزء از اينها با كمي سركه مرهم ساخته
بكار ميبرند .
فائده  -اگر كسي را با مايه گاوي آبلهكوبي كردند و بعد مايه را از او گرفته و در كس ديگر بكار ببرند و
چند بار اين كار ادامه يابد مايه ضعيف ميشود و بايد گاوي را با آن مايهكوبي كرده و باز از او بگيرند
ولي اين كار براي يك سال بس است مايهاي كه از گاو گرفته شود تا بيست روز و اگر از انسان گرفته
شود تا پنجاه روز اثرش محفوظ ميماند و بعد كمكم ضعيف ميگردد تا بكلي تمام شود  .آبلهكوبي براي
هيچكس زياني ندارد و حتي زنان آبستن را نيز ميتوان مايهكوبي كرد و اگر يك بار اثر نكرد بايد آن را
تكرار كنند تا ورم و سرخي ديده شود
صفحه ٥٧٤
و مي فهميم كه اثر گذاشته است و بنفش رنگي اثر بدي ندارد  .اگر مايه را از گاو گرفته باشند بنفشي آن
بيش از آن است كه از انسان بگيرند كه اين نوع سفيدتر است  .بهر حال اينها كه گفتيم بآزمايش رسيده و
ترس  ،ضرر و تلفي انشاء اهلل ندارد اما بطوري كه در آزمايش مشاهده شده كه تلفات آبله معروف  ٢٥در
صد ميباشد اما در آدمهائي كه با مايه آبله انساني كه قبال مايهكوبي نشدهاند واكسينه شده باشند پنج در
صد است و در آنها كه از مايه آبله انساني كه قبال با مايه آبله گاوي مايهكوبي شدهاند استفاده كردهاند

بهيچوجه تلفاتي ديده نشده مگر آنكه دليل ديگري بر مرگ آنان باشد و اين تفضل خداوند بر ماست اما
مردم  ،شكرگزار نيستند .
اگر آبله همهگير شد و دسترسي بمايه آبله نباشد بايد به بيمار شير ماديان و شير االغ بنوشانند و سپس اگر
آثار غلبه خون ديده شد او را فصد كنند و بعد هر روز ترياق االفاعي  ،برشعثا  ،ترياق فاروق يا پازهر و
مانند آن به او بخورانند تا هوا در او اثر نكند زيرا آبله از نوع بيماريهاي معدهاي و از جنس طاعون است و
بهمين دليل در نقاط مرطوب كه زودتر تعفن مييابد استعداد همهگيري وبا و طاعون وجود دارد بنا بر اين
بايد همان طور كه از بيماريهاي وبائي پرهيز ميكنند از آن نيز بپرهيزند .
اگر عوارضي ظاهر گرديد و آثار تأثير هوا پيدا شد ( همان طور كه قبال هم توضيح داده شده در پزشكي
قديم معتقد بودهاند كه بيماريهاي همهگير در اثر تعفن هوا پيدا ميشوند و اين نوع بيماريها را نوعا امراض
وبائي ميناميده اند  .مترجم ) و تب آمد بايد بيني بيمار را بخون بيندازند و يا گوشها و يا پيشانيش را
ت
خراش دهند  ،يا اكحل را فصد كنند تا خون زياد از او بيايد و بايد با گشنيز  ،عناب  ،ترشك  ،شرب ِ
صفحه ٥٧٥
ريواس و آب انار ترش اقدام بتصفيه خون كنند  .غذاي بيمار ظهر و شب ماء الشعير و يا عدس با سركه و
كمي شكر  ،روغن بادام  ،سبزيهاي سرد و رب ميوهها است .
اگر خشكي بر مزاج غالب باشد بايد با چيزهائي مانند انگشتپيچ آلو مزاج را لينت بدهند اما اين تا
هنگامي است كه دانههاي آبله سرنزده اما پس از آن نبايد باين كار اقدام كنند زيرا سبب ميل ماده بداخل
بدن ميگردد  .همين كه دانهها شروع بسرزدن كردند  ،فصد نبايد بكنند و ترشي نبايد بخورند و هنگامي
كه ظاهر شدند نبايد به بازي گرفته شوند .
اگر دير شد بايد باديان با شكر و آب كرفس بخو ْردِ بيمار بدهند و نيز چيزهائي كه خون فاسد را بخارج
ميكشاند  ،مانند تاجريزي سياه ( عنبالثعلب )  ،عدس  ،گل سرخ  ،كتيراي سفيد  ،تمشك  ،مويز ،
باديان  ،تخم كرفس  ،نبات  ،انجير زرد  ،الك شسته مفرد يا مركب  ،جدوار با دوغ گاو ( بايد جدوار

نيم مثقال باشد ) و ماء الشعير  .در آغاز پيدايش دانهها بايد مخلوط حنا و زعفران  ،برگ بنه و سركه بر
كف پاي بيمار بگذارند تا وقتي كه تب قطع شود و اين درمان براي حفظ چشمها و پائين آوردن تب
بآزمايش رسيده بيمار را از خوردن مليّن بايد پرهيز دهند و اگر لينت داشته باشد بايد رُب مورد  ،رب به ،
شربتِ مورد باو بدهند و تا وقتي كه پوست دانهها نيفتد و اعراض تمام نشود از خوردن جوجه بايد بپرهيزد
 .بطور مطلق بيمار بايد از ترشيها پرهيز كند و در هفته دوم نبايد چيزهاي شيرين به بيمار بدهند اما اگر
هفته سوم رسيد و آثار بهبودي پيدا شد بيماري بخوبي ميگذرد و اال بايد منتظر مرگ نزديك او باشند .
صفحه ٥٧٦
فصل
طاعون
طاعون ( EST
) دانهايست باندازه باقال يا بزرگتر كه از مخلوط شدن خونِ عفونتيافته كه با طرطير ملحي آغشته شده
پيدا ميشود و اگر سر باز كند آب زردي همراه با خون از آن بيرون ميآيد .
اگر طرطير لطيف باشد بمغز باال ميرود و اگر در اين هنگام طبيعت ضعيف باشد  ،بيمار غش ميكند يا
تشنج باو دست ميدهد و ميميرد ولي اگر توانِ راندنِ طرطير را بمحل دفعي كه براي آن آفريده شده يعني
گردن داشته باشد آن را بطرف اين اندام ميراند اگر طرطير نفساني و متوسط باشد  ،متوجه قلب ميگردد
 .اگر طبع ضعيف باشد بيمار خفقان  ،بيتابي و اضطراب پيدا ميكند و خفه و هالك ميشود اما اگر
طبيعت توانائي داشته باشد آن را بسوي محل دفعي كه خدا برايش خلق كرده و بعلت سستي تاب آن را
دارد يعني زير بغلها و باالي بازوها ميراند و اگر خلط غليظ و جسماني باشد بكبد رو ميآورد كه اگر اين
اندام ناتوان بوده و نيروي طبيعي آن از بين رفته باشد خوني كه در رگهاي آن است منجمد ميشود و بيمار
را مي كشد اما اگر نيروئي براي راندن آن باقي مانده باشد آن را بمحل دفع مناسب يعني چادر پيه و باالي
رانها مي راند و بنا بر اين پيدا شدن دانه بهتر از آنست كه بيرون نيايد  .بدترين جاها زير بغل چپ است زيرا

نزديك قلب مي باشد و پس از آن گردن و در درجه بعد ران راست و سپس ران چپ است بعض پزشكان از
اين جهت رانها را پيش از گردن بشمار آوردهاند و عدهاي بطور كلي زير بغل را مطلقا پيش از ران
دانستهاند .
سببهاي طاعون مانند وبا است و شدت آن در وقت بهار است  ،براي پيشگيري از آن همين كه معلوم شود
كه در سالي بيماري همهگير پيدا ميشود بايد بفصد و حجامت و پاكسازي بدن از خلطهاي حاد اقدام
كنند و چون هوا
صفحه ٥٧٧
شروع بتغيير كرد بايد از خوردن گوشت  ،شيرينيها  ،هر چيز توليدكننده خون  ،حركات سخت ،
نزديكي  ،حمام  ،عصبانيت و نيز چيزهائي كه در وبا گفتيم پرهيز كنند  ،استعمال ترياق االفاعي و بوئيدن
داروهاي خوشبوي قوي و مايعات مخصوصِ شستن صورت و نيز بخور نِ ّد الرابع مفيد است و بايد هر روز
سه قيراط از اين معجون بياشامند و نيز مقداري از آن را در روغن بنفشه حل كرده و دورِ بيني را با آن
چرب كنند زيرا سموم  ،ضررِ تغيير هوا  ،طاعون و وبا را دفع و انسان را شاد ميكند و براي خفقان و
برانگيختن نيروها و اندامهاي رئيسه مفيد و قدرت داروئي آن تا ده سال باقي ميماند راه ساختن معجون
چنين است بنفشه  ،گل سرخ خشك  ،نعناع  ،مرزنجوش از هر كدام ده مثقال  ،گل ارمني  ،درونج ،
صندل  ،بهمن سفيد و گشنيز خشك پس از خيساندن در سركه از هر كدام پنج مثقال  ،صبر  ،زعفران ،
طين مختوم  ،مصطكي  ،تخم اترج پوستگرفته و مرجان از هر كدام چهار مثقال  ،كهرباء تباشير و الدن
از هر كدام سه مثقال  ،صمغ و عنبر از هر كدام دو مثقال  ،ياقوت احمر يك مثقال همه را ميسايند و
بمدت سه روز در نيم رطل گالب كه هفت قيراط بادزهر را در آن سائيده باشند ميريزند سپس با شربت
ريواس و اگر در دسترس نباشد شربت به يا سيب خمير ميكنند و آن را در ظرفي ميريزند و نيز براي
پيشگيري از طاعون ياقوت و مرجان با خود حمل ميكنند اما اگر بيماري پناه بر خدا شروع شد بايد بيمار
را فصد كنند و حب الشفاء با آب انار  ،حافظ الصحة  ،دهن الكبريت خالص باو بخورانند و پزشك بايد

همه كوشش را صرف تقويت قلب و سرد كردن مزاج و تقويت نيروي بيمار كند  .براي طاعون
زهرالكبريت ساذج و مركب با ترياق يا شربت اترج يا عرق مناسبي مفيد است و چارهاي جز استعمال
ترياق فاروق نيست بهر حال تب را بايد مانند ساير تبهاي محرقه درمان كنند .
صفحه ٥٧٨
دهنالكافور جدّاً براي اين بيماري مفيد است و براي بيمار عرقآور است  ،براي پاكسازي تربد معدني (
كالو مل ) و ايارجها و انتيموان ديافريطقون  ،تربد الحيوة  ،انتيموان زجاجي در اين باب عجيبند  ،زاج
الجالء و زاج الحديد و النحاس ( زاج آهن و مس ) و معجون انتيمون نيز سودمندند اما اگر ببيمار مسهل
بدهند بايد چيزي بر پوست بدن او بمالند كه سم را با نيرو جذب كند و حجامت كردن موضع و
شستشوي دمل با فاروقي كه جدوار در آن حل كرده باشند مفيد است  ،بعدا بايد بدرمان قرحه بپردازند و
اگر چند بار جدوار بر موضع ضماد كنند مناسب است  ،روح الملح سميّت آن را جذب ميكند و نيز
ضماد جدوار با آب گشنيز و ضماد اين دارو در جاهائي كه گمان پيدا شدن دمل برود پيش از پيدايش آن
سودبخش است  .شربت جدوار و كافور با چيزهاي ترش نافع ميباشد و نيز سميّت طاعون را ضماد
صابون باندازه يك درهم بيرون ميكشد و بايد يك گندم شكر سرب بر آن بپاشند و بر جاي دمل بگذارند
تا سميّت آن را بيرون بكشد و اين كار در حكم آنست كه در آنجا دمل پيدا شده باشد و نيز ماليدن دهن
الكهرباء و روح الملح سميّت را جذب ميكند .
فصل
كوفت
بيماري بدخيم معروف بكوفت ( HI
 ) Sدانه هائي است كه بيشتر از دهن يا جاهاي مرطوب و سست بدن و گاه از جاهاي ديگر بدن سرميزند
و باز ميشود و آب زردي از آن بيرون ميآيد  ،اين دانه خارش و سوزش و التهابي بيش از حد توانائي دارد

چشمهاي بيمار اشكريزي دارد و دانههائي كه در دهان است بيشتر مانند تاولهائي كه از آتش پيدا شده
بشكل دانه قهوه ميباشد و چه بسا كه در ميان آن خط سياهي است و گاهي نيز
صفحه ٥٧٩
مانند دانههاي بيماري بلخيه در همه بدن پراكنده است و رنگش مسي است و ميشكافد و سر باز ميكند
و آب زردرنگي از آن بيرون ميآيد  ،سپس چركي و متورم ميشود  .اين بيماري ناراحتي بسياري براي
بيمار در بر دارد و از همين روي همه از آن و سوزش و دردناكي آن بيزارند اما خدا بر ما منت گذارده كه
درمان خوبي براي آن يافتهايم ليكن مردم و پزشكاني كه نادانند بر خطا رفتهاند و گمان ميبرند كه اين
بيماري از صفرا است و دليل آنها همان سوزش و التهاب است و از اين رو بيمار را وادار بخوردن سردي
ميكنند كه پيآمدش بيماريهاي مزمني مانند كوري  ،كري  ،فلج  ،لقوه  ،رعشه  ،قطع نسل  ،نازائي و
غير اينها است اما مشاهده بخالف اين است و خالصه تحقيق اين است كه اصل اين بيماري از طرطيري
ملحي است كه حرارت غريبي بآن رسيده و طبيعت آن را بحالت ميعان درآورده و بخارج رانده است آنچه
كه رقيقتر و لطيفتر و داراي حرارت بيشتر باشد بطرف باال ميرود و آنچه متوسط باشد بسوي زير بغلها و
ش
سينه و مانند آن راه ميافتد و سنگينتر و غليظتر آن برانها و آالت تناسلي و پاها ميرسد و سبب خار ْ
ملحي بودن آن و دليل تاول زدن حرارت غريبي است كه بآن رسيده و ذوبش كرده است همان طور كه
حرارت آتشي كه بر نمكها بتابد تيزاب ( اسيد ) از آن متصاعد ميكند  ،آن طرطير مايع شده نيز همين كه
ببدن ميرسد تاول ميزند  .اين ملح ذوب شده سبب بسياري از بيماريها مانند استسقاء  ،مفاصل ،
عرقالنسا  ،نقرس و بسياري از بيماريهاي دانهاي و پوسته پوستهاي و آنها كه داراي ترشح هستند ميباشد
چه آنها كه پوسته پوسته ميشوند از اجزاء جامد آن و آنها كه ترشح دارند از اجزاء مايع آنند .
گفتيم كه مردم بر اين گمانند كه اين بيماري از صفراء است اما غافل از آنند كه صفراء لطيف است و زود
در بدن بتحليل ميرود و زياد بر جا نميماند خالصه
صفحه ٥٨٠

آنكه اين بيماري و مانند آن از طرطيرهاي ملحي است و شاهد ما درمانيست كه كردهايم كه به بهبودي
انجاميده است  .اينك مي گوئيم كه همين كه كسي مبتال شد بايد براي چند روز غذاي شيرين و گرم ،
آب كله و آب پاچه بخورد و از چيزهاي سرد بايد حتما پرهيز كند زيرا ماده بيماري منجمد ميشود و در
بدن باقي ميماند و سبب بيماريهاي مزمن ميگردد و نيز بايد از خوردن مسهل پرهيز كند و گر نه ماده
بداخل بدن مي رود  ،بلكه بايد آن را بحال خود رها كنند تا بيرون بريزد و بنضج دادن آن بوسيله غذاهاي
گرم و شيرين و غليظي كه سودا توليد نميكند بپردازند  .پس از آنكه مقداري از ماده خارج شد  ،بيمار
بايد بحمام برود و دانهها را كامال بشويد و چركها را پاك و خود را خشك كند و ذرورالورد بر آنها بپاشد
( اين دارو دانهها را خشك ميكند ) و از حمام خارج شود  .سپس بايد براي سه  ،چهار يا پنج روز اين
دارو را داخل قطعهاي پنير يا خمير گذارده بخورد  :مازو و گلبرگ گل سرخ از هر كدام سه جزء ،
شنگرف  ،مصطكي و ريشه جوز از هر كدام يك جزء آنها را ميكوبند و ميبيزند و با آب دهن خمير و
قرص و خشك ميكنند سپس يك دانه قرص را در قطعه پنير گذارده و يك بار صبح و يك بار عصر به
بيمار مي دهند و بنا به نيروي بيمار و وضع بيماري از سه تا پنج روز يعني براي بيماري شديد تا پنج و در
متوسط چهار و در ضعيف سه روز ادامه ميدهند  .از اين دارو لثه  ،زبان  ،زبان كوچك و حلق ورم
ميكند و گاه مجروح ميشود و اين بعلت بخار جيوه است سپس از دهان بيمار آب زيادي ميآيد  .غذاي
بيمار در اين روزها حلواي عسلي يا شكري است و پس از آن بيمار براي سه روز بايد منضجهائي مانند
پرسياوشان  ،دارچيني  ،ريشه شيرين بيان  ،انجير و مويز بخورد  ،پس از آن براي يك تا پنج بار سه روز در
ميان حب القوفت بخورد تا پاكسازي كامل بعمل
صفحه ٥٨١
آيد و نيروي بيمار برگردد و باذن خداوند بهبود يابد اما اگر بيمار ضعيف بوده و توانائي خوردن اين قرص
مسهلي را نداشته باشد بايد باين نحو درمان شود  :عشبه فرنگي بيست و پنج ( ظاهرا بيست و پنج مثقال
يعني صد و بيست و پنج گرم  .مترجم )  ،چوبچيني  ،هليله زرد و ريوند از هر كدام سه مثقال كه آنها را
ميكوبند و سه پنجم آن را با شيره مويز سياه خمير كرده و سه قسمت ميكنند و هر روز يك قسمت

ميخورند دو پنجم باقيمانده را در سه من آب ميجوشانند تا آب نصف شود و آنگاه دو مثقال ريوند بآن
افزوده و اين دارو را بهنگام تشنگي تا مدت هشت روز ميآشامند غذاي بيمار برنج بدون نمك با روغن
گاو است و بايد بدن بيمار را با حبي كه گفته ميشود بخور بدهند  :جيوه  ،شنگرف  ،مردارسنگ ،
انيسون تلخ و شيرين  ،روغن زيتون  ،سقز و موم از هر كدام سه جزء  ،كوفتنيها را ميكوبند و ميبيزند و
سقز را در روغن زيتون كه بر روي آتش گذاردهاند حل كرده و سپس موم را در آن ميريزند تا حل شود و
بعد داروهاي ديگر را در آن مخلوط كرده باندازه فندق حب ميكنند و تا سه روز هر روز پس از دوا و غذا
با آن حب بخور ميدهند تا بيمار عرق كند و پس از اين روزها غذاي بيمار نان  ،آب پاچه و انواع شوربا
است و بايد از نمك  ،لبنيات  ،ميوهها  ،ترشيها و چيزهاي تند پرهيز كند و اگر پس از بخور بيماري از
دهن ظاهر شود  ،بيمار بايد رب آلبالو و رب توت سياه شامي مضمضه كند و اين دارو را بر لثه بريزد :
تباشير دو جزء  ،فوفل يك جزء آنها را ميكوبند و ميبيزند و بر لثه ميگذارند تا ان شاء اهلل بهبود يابد .
براي كسي كه نمي تواند مسهل بخورد شربت عشبه معرق و ضماد دهن السليماني بر كف پا مفيد است و
اگر بيمار حالش متوسط باشد اما تاب مسهل قوي را نداشته باشد بايد چند روز از منضجي كه گفتيم و
پس از آن حب الدند و حب المفتح با سناي خيسانده
صفحه ٥٨٢
يا چاي كه با عسل شيرين شده باشد بخورد  ،مقدار سنا بنا بحال بيمار چهار يا پنج يا شش مثقال است
كه سه يا چهار حب آن را بقدر توانائي ميخورد  ،پس از آن بمدت چهارده روز بايد حبي بخورد باين
ترتيب كه در روز نخست يك حب ميخورد و تا هفت روز  ،روزي يك حب اضافه ميكند و سپس
روزي يك حب كم ميكند تا تمام شود ان شاء اهلل دانهها خشك ميشود و راه ساختن حب اين است :
عاقرقرحا و گوگرد از هر كدام نيم مثقال  ،جيوه يك چهارم مثقال  ،جيوه را با گوگرد ميكُشند تا سياه
شود ( يعني آنها را مخلوط كرده در ظرف شيشهاي يا چيني يا بوسيله دسته هاوني از چيني و يا ميله
شيشهاي و مانند آن كامال ميسايند  .مترجم ) عاقرقرحا را ميكوبند و ميبيزند و با بيست نخود آرد گندم
مخلوط ميكنند سپس داروها را خمير كرده و باندازه نخودي كوچك و يا سه گندم حب ميكنند و بكار

ميبرند براي نضج دادن ماده در اين بيماران حب منضج و بعنوان مسهل جيوه شيرين ( كالومل ) و براي
روغن مالي دُهن الزيبق و نيز حب الجدوار و ضماد حجرالنيران  ،شستشوي با آب جدوار اگر خوردگي
گوشت بدن پيدا شود مفيد است و اگر بيماري شديد باشد شراب السليماني و حب الزيبق الكافوري و
مانند آنها سودمند ميباشد  ( .مترجم گويد  :مؤلف اعلي اهلل مقامه پس از شرح بيماري كوفت از
بيماريهاي ديگري يعني النار الفارسية  ،جمره و حب االفرنجي نام ميبرد كه در لغتنامهها توضيح خاصي
درباره آنها بدست نيامد و فقط در فرهنگمعين در مقابل حب االفرنجي آبله فرنگ  ،آتشك و سيفليس يا
كوفت را ذكر كرده است و بهر حال از توضيحاتي كه در ذيل نامهاي مزبور آمده بنا باعتقاد پزشكان اين
طور بنظر ميرسد كه اين بيماريها نيز مراحل مختلفي از سيفليس ميباشند كما اينكه
صفحه ٥٨٣
بنظر مؤلف اعلي اهلل مقامه مبناي همه آنها يكي است كه همان طرطير ملحي است و براي درمان آنها نيز
تركيبات جيوهاي مانند تربد معدني ( كالومل ) را مفيد ميداند و در توضيح مربوط بجرب نيز ميفرمايد
كه براي طرطير ملحي هيچ چيز بهتر از تربد معدني نيست )
فصل
جمره
اين بيماري از آن رو باين نام ناميده شده كه مانند جائي كه آتش افتاده ميسوزد و درد ميگيرد  ،گفتهاند
كه سببش خلطهاي سوخته يا غليظ سودائي است اما بنظر من اين بيماري هم مانند كوفت از خلطي ملحي
است و مانند خشكريشه ميباشد و يك دمل يا بيشتر دارد كه بزرگ و گزنده ميشود  ،گوشت را
ميخورد و بسوزش درميآورد  ،استخوان را ميپوساند  ،بخار و سوزش از آن بلند ميگردد و آب زردي از
آن خارج ميشود  ،پوست در اثر آن كماحساس و سياه ميشود و دايرههائي كه رنگ آنها طبيعي نيست بر
گرد آن پديد ميآيد بدن گرم ميشود اما بيمار تشنه نيست و در پيشابش كفهاي سياهرنگي ديده ميشود و
مدفوعش فوق العاده بدبو ميگردد .

براي درمان اين بيماري اول بايد ماده را نضج بدهند و انواع ترياق را ميتوان بكار برد تا وقتي كه آنچه
خارجشدني است خارج شود و شدتش فرو بنشيند سپس بهنگام خواب آب انار و حب الشفاء بايد بخورند
و بر محل دمل جدوار با عرق بارهنگ بمالند و اگر گوشت اطراف آن خورده شد با فاروقالحاد بايد آن را
بسوزانند و مغز حرام و پيه بر آن بگذارند تا ماده را جذب كند  ،از اينكه با داروهاي ماليدني مزاج دمل را
سرد كنند بايد جدا پرهيز كنند اما مانعي ندارد كه اطراف دانه را كه ورم كرده خراش بدهند تا ماده
صفحه ٥٨٤
بيرون بيايد و بايد بر آن مغز حرام ضماد كنند  .خوردن و ماليدن لؤلؤ محلول نيز سودمند است و همين
كه از شدت آن كاسته شد و مواد تا حد امكان خارج گرديد براي پاكسازي بدن حب الجمره مناسب
است كه هر روز دو مثقال از آن را بايد بخورند و همين كه مزاج پاك شد اگر خوردگي گوشت ادامه
داشته باشد بايد آن را همان طور كه خواهد آمد مانند بيماري آكله درمان كنند  ،ماليدن پودر تخم قورباغه
و شكر سرب در مدت كمي آن را بهبود ميبخشد  .اگر گوشت فاسد كمي باقي بماند بر آن شكر
ميپاشند و اگر زياد باشد كمي زنگار و سپس صبر ميپاشند و مردارسنگ با روغن روي آن ميگذارند تا
ماده را جذب كند  .گوشت فاسد را ميتوان با گذاردن فاروق از بين برد  .مرهم الكافور و مرهم النحل
نيز مفيد است پيش از باز شدن دانه گذاردن كره و خوردن آب سيب همراه با صبر و آلو همراه با شيرابه
خيار مفيد است  .پس از پاكسازي با مسهل گذاردن طرطير ( رسوبات نمكي اسيد تارتاريك در خم
سركه و شراب  .مترجم ) كه با گِل خالص خمير شده باشد و نيز سفيداب مناسب است  .بهر حال بايد از
آلوده شدن ساير نقاط بدن با آب اين دانه پرهيز كنند .
فصل
نار الفارسية
گفته شده كه مادهاش خون تندي است كه بزير پوست ميچسبد و سبب تاولهاي اين بيماري ميشود اما
بنظر من سبب آن ملح ذوبشده و تيزابي است كه بعلت تأثير حرارتي غريبه در ملح موجود در بدن انسان

پيدا ميشود همان طور كه آبله و جمره و كوفت هم پيدا ميشوند اما پزشكاني كه در اين بيماري بسرد
كردن مزاج ميپردازند اشتباه ميكنند و در همه اين بيماريها نوع درمان يكي است و از جمله داروهاي
مفيد ميتوان از حب اندروخون  ،حب الزيبق ،
صفحه ٥٨٥
حب السليماني  ،دواء التوتيا  ،ضماد دهن البلسان  ،دهن السليماني  ،رسكفور  ،ضماد الجرب  ،طالء
سيزدهم و چهاردهم و بيست و هشتم  ،عرق الصينيات  ،قرصِ گُل انار فارسي  ،قرص زرآوند ( براي
بقاياي بيماري )  ،مرهم التوتياي سي و چهارم  ،مرهم الصابون ( براي قرحه آن )  ،مرهم العِلك  ،مرهم
النار الفارسية و نقوع الصينيات نام برد .
( مؤلف (اع) در حاشيه اضافه فرموده  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص شورگز  ،گل انار فارسي ،
جيوه و عشبه براي معالجه نار الفارسية ذكر شده مراجعه كن ) .
فصل
حب االفرنجي ( آتشك  ،آبله فرنگ  ،كوفت  .ف م )
اين نيز دانهاي مانند آبله است كه سوزش و التهاب زيادي دارد و گفتهاند كه مادهاش از مواد سوزنده ،
غليظ و سودائي است و كم و زياد ميشود اما بنظر من اين بيماري هم مانند كوفت و جمره از مواد ملحي
زائدي است كه پيش از اين گفتيم .
براي درمانش پس از بكار بردن ترياقها و فرو نشستن شدت سم و پيدا شدن آنچه بيرون ريختني است بايد
بدن را با نوشيدن و ماليدن با تربد تصعيدشده پاكسازي كنند و شرح آن را خواهيم گفت براي نضج دادن
بآن حب المنضج مناسب است و پس از آن خوردن زهر الكبريت الساذج و مركب مفيد است  .ملح اللؤلؤ
هر روز باندازه ده گندم بمدت شانزده روز داروي اين بيماري است و بايد از استعمال داروهاي پسزننده و
سردي هم از آغاز كار پرهيز كرد  .خوردن مسهل نيز پيش از شروع خارج شدن ماده و بدون گذاردن

مواد جذبكننده بر آن شايسته نيست  .بايد آن را با فاروق الحاد داغ كنند و بر بندها فاروقاللين بتنهائي يا
همراه با روغن مورد و مرّ مكي بمالند
صفحه ٥٨٦
خوردن حب ال شفاء با آب انار و حافظ الصحه براي بيماران مفيد است  .در صورت لزومِ خوردن مسهل ،
بكار بردن مسهلهاي ترياقي مثل انتيموان ديافريطقون  ،تربد معدني  ،جوهر انتيمون  ،حب الزيبق  ،دواء
شانزدهم و هفدهم مفيد است و نيز دهن الكبريت با آب شاهتره و زهر الكبريت الساذج و لبن الكبريت و
همچنين گذاردن مرهم رال سودمند ميباشد .
فصل
شوره سر ( حزاز و ابريه )
در اين بيماري پوست سر پوسته پوسته ميشود كه مانند سبوس بنظر ميرسد سببش طرطير ملحي است كه
ذوب نشده و طبيعت آن را بخارج رانده است همان طور كه نوشادر با همه خشكيش اگر تصعيد شود
بطرف باال مي رود  .درمان اين بيماري پس از نضج دادن كامل درازمدت و پرهيز از غذاهاي سودازا و ميل
دادن مزاج بيمار بگرمي و رطوبت  ،پاكسازي با حب االيارج و قوقايا و نيز تربد معدني با يكي از اين دو
دارو و همچنين حب السالطين و پس از آن ضماد روغن گندم است كه اگر با اين بيماري دندانها هم
چركين باشند قويتر از داروهاي ديگر ميباشد و نيز مداومت خوردن زهر الكبريت ساذج يا مركب و ملح
المرجان مفيد ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :كشك و گندم و خرزهره ( دفلي ) خواصي در درمان حزاز دارند كه
در مفردات متفرقه گفته ميشود ) .
فصل
سعفه ( FAVUS , ORIGOS

)
سعفه ( كچلي ) قرحههائيست كه در سر پيدا ميشود و بر چهار قسم است :
 - ١نوع شيرهدار كه در آن پوست سر سوراخ ميشود و رطوبتي شيرهمانند
صفحه ٥٨٧
از آن ترشح ميگردد .
 - ٢نوع انجيري كه قرحههائي گِرد و سفت با سرِ قرمز است و در درون آن دانههائي مانند دانههاي انجير
پيدا ميشود .
 - ٣نوع جرده كه رطوبتي خونابهمانند از آن ترشح ميگردد .
 - ٤نوع شورهاي كه پوستههاي سفيدي مانند شوره از آن جدا ميشود .
همه اينها از طرطير ملحي مايع يا جامد است كه بطرف سر باال رفته و طبيعت بصورت بحراني آنها را
بخارج رانده است  .پيش از نضج كامل و قبل از آنكه طبيعت هر چه را كه ميتواند بيرون براند  ،دفع نكند
نبايد به درمان بپردازند  ،اما البته بايد غذاهاي گرم مرطوب به بيمار بخورانند و از چيزهاي غليظ مانند
بادنجان  ،سير  ،پياز  ،بقوالت  ،روغن و امثال آن پرهيز كنند تا ماده كامال نضج بيابد پس از آن بايد بعنوان
مسهل از ايارجها تربد معدني ( كالومل )  ،حب السالطين  ،حب قوقايا  ،حب السعفة  ،شربت ريوند ،
اطريفال سنائي و مانند آن استفاده كنند  ( .مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايند  :در مفردات متفرقه خواص
سرگين  ،گندم  ،ذراريح  ،مويز  ،جيوه  ،گِل تنور  ،گوگرد و مرّ مكي براي درمان سعفه آمده است
مراجعه كن )  .درمان قطعي اين بيماري با تربد معدني است بهر نحو كه باشد و گوگرد  ،گذاردن فاروق
مدبر و روغنمالي با قيروطي و نفت مفيد است كه بايد هر چند روز يك بار تا حصول بهبودي كامل به
اين درمان عمل كنند شستن با صابون و آب گرم نيز مفيد ميباشد  .همچنين بايد چربي روي گوشت را
بجوشانند و با آن ضماد كنند و نيز دهن الزيبق  ،پودر پوست نارنج  ،روغن خارپشت بسيار مفيدند .

روغن گندم  ،ضماد هشتم  ،ضماد السعفه  ،ضماد قوبا  ،قرص السعفه  ،مرهم الرسل  ،مرهم الزيبق ،
سفوف الكبريت سودمند ميباشند  .ماليدن سركه و نمك و اشنا ِن
صفحه ٥٨٨
سبز نيز اين بيماري را بهبود ميبخشد  .ضماد دهن الفاروق نيز سودمند ميباشد كه راه ساختن آن چنين
است  :فاروق ( ظاهرا فاروق اللين است  .مترجم ) و روغن دنبه را باندازه مساوي در ديگ دو جداره
ميپزند تا روغن خالص باقي بماند و آن را برميدارند و هر روز ضماد ميكنند و همچنين تراب الزيبق ،
مازوي سبز  ،ريشههاي مرجان  ،مردارسنگ و زراوند را ميكوبند و با سركه و گالب بر موضع ميمالند و
همچنين سفال تنور و نمك را با سركه ميسايند و ميمالند محلول نمك در سركه نيز براي سعفه و
قرحههاي بد ديگر و جرب و سختي پوست هر كدام باشد سودمند است  .اگر سرگين االغ را در ظرفي
بسوزانند و كاسهاي را بر آن سرنگون كنند و مايعي را كه تقطير ميشود جمع كنند و بر پوست بيمار
بمالند سودبخش است  .عناب سوخته و روغن گاو و توتياي سائيده و حنا با عرق كاسني نيز مفيد ميباشد
 .و بدان كه بكار گرفتن داروهاي خشككننده و پسزننده و چيزهائي كه مسامات را ميبندد در اين
بيماري درست نيست مگر آنكه كامال بپاكسازي پرداخته باشند  .پاكسازي هم بايد پس از نضج دادن
بماده و كمك بطبيعت براي خارج كردن ماده از موضع بيماري باشد و اال مواد بداخل برگشته و بجاي
ديگر ميرود و در اين بار شديدتر ميشود و گاه بكوري و كري بيمار و يا ايجاد غدهها و ورمهاي سخت
ميانجامد كه از آن بايد به خدا پناه ببريم .
فصل
كهير
در اين بيماري (  ) UTRICARIAقطعات بزرگ قرمز رنگي در بدن پيدا ميشود كه كمي آماس دارد و با
خارش  ،سوزش و التهاب همراه است كه يكباره در هنگام شب يا اول صبح و يا عصر پيدا ميشود  ،در
فارسي آن را بنامهاي

صفحه ٥٨٩
اير  ،كهير و قوس مينامند  .شرٰي دانههاي كوچك و بزرگي است كه در همه بدن و بيشتر ناگهاني سر
ميزند و با خارش زياد همراه است  .سببش طرطيرهاي ملحي است كه حرارت در آن عمل كرده و آن را
همان طور كه بوره در اثر حرارت مايع ميشود بميعان درميآورد و بخار ميكند كه باطراف بدن ميرود
اما بعلت غلظتي كه دارد مانند شري در همانجا ميماند اما گاه ممكن است كه مانند كهير بعلت بسته
بودن مسامات نتواند خارج شود و زير پوست بماند و اين بيماريها پيدا شوند .
براي درمان بايد از بكار گرفتن داروهاي پسزننده و سردكننده مزاج بپرهيزند و اين كار نادانها است و نيز
بايد از شستشوي با آب سرد و ماليدن آب گرم به بدن خودداري كنند زيرا در اين صورت بيماري بداخل
بدن برميگردد و سبب آزار روح ميشود اما واجب آن است كه طبيعت را وادار ببيرون ريختن ماده كنيم .
براي اين كار بايد شيره انگور بمريض بخورانند و او را با سياهدانه دود بدهند تا هر چه خارج شدني است
بيرون آيد در آغاز بكار بردن مسهل نيز درست نيست اما در پايان بيماري دستور خوردن حب السالطين ،
حب البلغم  ،حب ايار ج جالبا  ،سفوف تربد و آب پنير براي بيماري ناشي از سردي مانعي ندارد  .براي
بيماري گرم حب الصفراء  ،نقوع المربع  ،نقيع الصبر با عرق كاسني يا عنب الثعلب و مانند آن مناسب
است  .در پايان دوره بيماري اگر از گرمي باشد شستشوي با آب سرد مفيد ميباشد و نيز سفوف بذرالبنج
كه بمدت سه روز ناشتا بخورند و نيز حب الشفاء پس از غذا و همچنين سفوف كافور و پس از آن آب انار
ترش سودمند ميباشد  .در آخر بيماري ماليدن شيره برگ بِهْ با صندل و بوش دربندي مفيد است .
صفحه ٥٩٠
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :بآزمايش رسيده كه در شري بطور مطلق دو درهم پونه  ،نيم درهم
گُل سرخ  ،يك قيراط كافور  ،دو درهم طباشير را اگر در آب انار بخيسانند و يا با ابهل ( سرو كوهي )
صبح ناشتا بخورند مفيد است و براي اين بيماري اگر از خون باشد بعد از فصد بايد اين مسهل را :
مخلوط دو درهم هليله و يك درهم ايارج بخورند و نيز اگر هر روز روزي چند مرتبه آب گرم بنوشند

سودمند ميباشد و براي شراي بورهاي دو درهم هليله با يك درهم تربد و نيز يك اوقيه ميوه سرو تازه با
يك درهم صبر نافع است ) .
و غذاي بيمار بايد با آب غوره و يا سيب و يا ريواس همراه باشد در كهير تنوير با نورهاي كه كمي صبر و
مرّ مكي و پيه هندوانه ابوجهل داشته باشد نافع است و بلكه براي كساني كه عادةً گرفتار كهير ميشوند
استعمال چنين نورهاي در هر ماه دو مرتبه مفيد ميباشد و پس از آن بايد با حنا و سركه انگور بدن خود را
مالش بدهند  .و نيز اَلْنَج ( ريشه نباتي است مانند زردك  .ت م )  ،سدر  ،ماميثا خواصي براي شري دارند
كه در مفردات نوادر ذكر شده مراجعه كن .
فصل
گري ( جرب )
جرب (  ) GAجوشهاي مختلفي است كه خارش دارد و سببش طرطيري ملحي است كه زير پوست گرد
آمده در حالي كه مسامات بعلتهائي بسته شده از قبيل ضعف پوست  ،خشكي هوا  ،حمام نرفتن  ،پوشيدن
لباسهاي چركين يا تماس با غبار و دود اگر اين طرطير رقيق باشد با خارش و گزش همراه است و اگر
غليظ باشد دانههائي در پوست پيدا ميشود  .فرق بين گري ( جرب ) و خارش اين است كه در جرب
آماس زياد است و چه بسا كه رطوبتي هم از
صفحه ٥٩١
آن ترشح ميشود و بيشتر در البالي انگشتان و آرنج و ناحيه دمبالچه ( عصعص )  ) ( COCCو چادرپيه
پيدا ميشود  ،وقتي كه خارج ميشود اول دانههائي قرمز رنگ پيدا ميشود كه چركي ميگردد و خارش
شديدي دارد  ،اين بيماري از بيماريهائي است كه دير درمان ميپذيرد .
بهتري ن دارو براي درمان آن تربد معدني است زيرا چيزي بهتر از آن براي طرطير ملحي نيست اما اگر آثار
غلبه خون هم ديده شد بايد فصد كنند و پس از آن به تصفيه خون با شربت بنفشه همراه با ماء الشعير و آب

آلو و عناب بپردازند براي نوع بلغمي آن غاريقون  ،صبر و مصطكي مناسب است حتي اگر روزي يك
مثقال صبر و نيم مثقال مصطكي بخورند بيش از هفت روز بدرمان نيازي نيست براي صفرائيها صبر و
اصفر ( ظاهرا هليله زرد است  .مترجم )  ،سقمونيا و مصطكي باندازه مساوي مناسب است كه يك مثقال
از مخلوط را همراه آب تمر هندي بايد بخورند اما گذاردن ضماد و مرهم پيش از پاكسازي و پاكيزه كردن
بدن شايسته نيست  .براي اين بيماران اطريفال سنائي  ،حب ابرفيون  ،حجر الجنة ( بصورت ماليدني ) ،
دهن حب العرعر  ،دهن المثلث براي جرب تر  ،نوشيدن رُب خربق و زاج الحديد و النحاس  ،زاج  ،شراب
الورد المكرر و ضماد ششم  ،پانزدهم  ،ضماد الجرب  ،ضماد السناء  ،ضماد القوباء  ،كبد الكبريت ،
مرهم الرسل  ،مرهم العِلك  ،مرهم النحل ( وقتي كه چركي باشد ) مناسب است و پس از استعمال دارو
مالشِ بدن با نوشادر و آب ليمو يا مغز تخم خربوزه و بوره يا فضله كبوتر و حنا سودمند ميباشد  .براي
انواع جرب و خارش اين روغن مفيد است  :آمله پوست نگرفته  ،هليله زرد از هر كدام ده جزء  ،نوشادر
سه جزء  ،جيوه كُشته يك جزء ( براي كشتن جيوه آن را با آب دهن مخلوط كرده در ظرفي شيشهاي
ميسايند  .مترجم ) همه را در روغن
صفحه ٥٩٢
كنجد ميجوشانند و تفاله آن را بر موضع ميمالند و نزديك آتش مينشينند و عمل را تا وقتي كه از آتش
خوششان ميآيد تكرار مي كنند تا وقتي كه ديگر از آتش بدشان بيايد  ،شستشوي با ماء المعدن و ضماد
ح بعد و نيز شستشوي با
سليماني و ماليدن دهن الجرب بر دستها تا آرنج براي سه شب و شستشوي در صب ِ
ماء الكبريت مفيد ميباشد كه براي اين منظور در ده من آب يك مثقال روح الكبريت ميريزند .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص سنگ سرمه ( اثمد )  ،بز
كوهي  ،خرماي نارس ( بلَح )  ،آهن سوخته ( توبال )  ،گل انار فارسي  ،خربق سياه  ،خرزهره ( دفلي )
 ،قلع  ،انار  ،ريواس  ،زاج  ،جيوه  ،روغن حيواني  ،شادنج  ،شاهتره  ،موي انسان  ،صبر  ،گوگرد ،
كرفس  ،تخممرغ سوخته براي درمان جرب و خارش ذكر شده مراجعه كن ) .

فصل
خارش
سبب آن را قبال گفتيم كه با جرب يكي است درمان آنها نيز مانند هم است اگر آثار حرارت ديده شود
ماليدن مغز تخم كدو و مغز تخم خربوزه با شير زن دخترزائيده و نيز خشخاشي كه در سركه سائيده شده
باشد و همچنين صبر و نشاسته با عرق كاسني يا آب كرفس سودمند است  .تربد معدني اثر عجيبي در
درمان بيماري خارش و هر بيماري ملحي ديگر دارد و از آن غافل مباش  .اما براي خارشِ انگشتان دست
و پا بايد يك كف دست نمك در آب گرم بريزند و انگشتان را بمدت يك ساعت در آن بگذارند براي اين
بيماري ماليدن اطريفال سنائي  ،تربد معدني  ،حجر الجنه و نوشيدن دهن البلسان
صفحه ٥٩٣
و رُب خربق و همچنين رب سقمونيا  ،زاج الحديد و النحاس  ،زاج معدني  ،شراب الورد المكرر  ،ضماد
ششم  ،ضماد سنا  ،طالء الحكه  ،مرهم الخل  ،مرهم الرسل  ،مرهم العِلك  ،مرهم النحل در وقتي كه
چركي باشد مفيد است .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص عناب  ،گوگرد  ،كرفس ،
تخممرغِ سوخته براي خارش ذكر شده مراجعه كن ) .
فصل
زگيلها
زگيل ( ثالول و مسامير ) (  ) VERRUEبرآمدگيهاي گرد و سفتي هستند كه در اول نرمند و در آخر
خشن ميگردند و در درون آنها رگهائي است كه كمي احساس دارند  .سبب آنها طرطير ملحي غليظي
است كه بپوست چسبيده درماني جز بيرون آوردن آنها از ريشه و سوختن جاي آنها با حجرالنيران ندارند و
اين درماني قطعي است و چه بسا كه درمان يك نقطه با اين ترتيب براي درمان ساير جاها كافي باشد ،

كه باقي زگيلها نيز از بين ميروند ماليدن ذراريح و مويز سائيده بر آنها و نيز داغ كردن آنها با فاروقالحاد
و چوب انجير تازه سودمند است  .اين دارو هم مفيد ميباشد  :اشنان  ،روي سوخته ( راسخت )  ،تخم
هندوانه ابوجهل  ،بوره ارمني  ،نوشادر  ،ملح القلي ( شخار  -كربنات دوسود طبيعي ) ( شخار نمك قليا
است و در مرآةاللغة آن را جوهر جوش يعني جوشِ شيرين معني كرده كه اين نمك بيكربنات دوسود
ميباشد در حالي كه نمك قليا كربنات دوسود است  ،براي بدست آوردن ملح القلي كه مصارف متعددي
در پزشكي سنتي دارد نخست ريشه اشنان را ميسوختهاند و خاكستر آن را در آب ميجوشاندهاند و سپس
آن را صاف كرده ميجوشاندند تا نمك خالص بدست آيد ناگفته نماند كه در زمان تأليف مرآةاللغة مسلما
بيكربنات دوسود بنام جوهر جوش در بازار عرضه ميشده و چون از نظر تركيب شيميائي
صفحه ٥٩٤
فرمول آن (  ) NA 3H COبا كربنات دوسود (  ) NA2 3 COبسيار نزديك است و موارد مصرف آن در
پزشكي سنتي تقريبا همانند بوده شايد جوهر جوش را بنام ملح القلي ميفروختهاند در حالي كه راه بدست
آوردن ملح القلي در كتاب االبنية عن حقايق االدوية و نيز تحفة المؤمنين مذكور است و همان طور كه
گذشت بنام شخار معرفي شده است و مسلما در آن دوران جوهر جوش يعني جوش شيرين را
نميشناختهاند  .مترجم ) زرنيخ و آهكِ زنده كه همه را با زهره گاو يا آب صابون خمير ميكنند و بر
زگيل ميگذارند پس از دو ساعت زايل ميشود  .اگر خاكستر بيد را با سركه مخلوط كرده و بر آن ضماد
كنند و همچنين بخور برگ درخت تبريزي ( پَتك ) كه بر برگهايش دانههائي مانند زگيل ميباشد سبب از
بين رفتن دانه ميشود  .دعاهائي نيز براي درمان آن هست كه در اينجا از ذكر آن خودداري ميكنيم و در
عيونالتجارب آن را آوردهايم  .بيشتر اين زگيلها دليل چيرگي طرطير ملحي در بدن است و احتياج بنضج
گرفتن در درازمدت و پس از آن پاكسازي دارد زيرا تا طرطير جداً غليظ نباشد زگيلي را پديد نميآورد بهر
حال بهتر اين است كه غذا را جد ًا مراعات كرده و از چيزهاي سودازا پرهيز كنند .

( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص اسقيل ( پياز دشتي )  ،انجير ،
زرنيخ  ،درخت صمغ و پنبه براي ثالول ( زگيل ) ذكر شده مراجعه كن ) .
فصل
ساير دانههائي كه اسم خاصي ندارند
بطور كلي اين را ميدانيم كه دانهها در اثر طرطير ملحي كه حرارت در آن
صفحه ٥٩٥
اثر كرده و آن را حل كرده و بصورت تيزابهائي كه نتيجه حل شدن نمكهايند درآورده است  .و بعلت
تندي چركزا شده و بهر جا كه برسد آن را چركين ميكند و ميدانيم كه اين دانهها تنها از خون نميتواند
باشد چه خون شيرين و چرب است و نميتواند پوست را بشكافد و بلغم نيز چنين حدتي ندارد صفرا نيز
بعلت لطافتش كه در يكجا قرار نميگيرد اين خاصيت را ندارد پس اين از طرطيرِ سودائ ِي نمكي است كه
حرارت صفرا در آن اثر كرده و آن را تند و تيز ميكند و اگر حرارت آن زياد شود سوزش و التهابش زياد
ميگردد و اگر نمكش بيشتر باشد خارش بيشتر دارد  .اگر نمك ذوب بشود دانه  ،تر است و اگر خشك
باشد بصورت خشكريشه پوست پوست درميآيد و اينهاست آنچه كه ميتوان در اين باره نوشت و ساير
مسائل را بايد بر اين قياس كرد .
اينك گوئيم اگر سخت و تيره و يا سبز باشد از طرطير جامد است اگر قرمز باشد مييابيم كه خون يا
صفرا در آن شركت دارد و اگر ورم كرده و برآمده باشد و با سوزش باشد از غلبه صفراء است اگر سفيد و
نرم باشد از بلغم است اگر كامال گرد باشد  ،از ميعان طرطير و اگر شكلش نامنظم باشد از انجماد آن
است داشتن ترشح دليل ميعان  ،خشكريشگي دليل خشكي و جامد بودن  ،زياد بود ِن برآمدگي از
حرارت و رطوبت و پهن بودن آن از جامد بودن ماده و آميختن با سردي است و اگر چند عالمت همراه
باشد دليل وجود علتهاي مركب است بنا بر آنچه گفتيم عالج قطعي بيرون راندن طرطير بكمك تربد
معدني ميباشد كه دشمن طرطير ملحي است زيرا اين دو در يكجا جمع نميشوند اگر نشاني حرارت زياد

ديده شود بايد فصد كنند و گر نه الزم نيست  .براي پاكسازي بيمارانْ تربد معدني و اين حب مفيد
ميباشد  :صبر  ،هليله  ،سقمونيا باندازه مساوي  ،مصطكي نصف يكي از آنها  ،آنها را كوفته با عرق
كاسني حب كرده و همراه
صفحه ٥٩٦
با سكنجبين اگر ماده زياد باشد و اگر كم باشد با آب پنير سه روز روزي دو مثقال از آن ميخورند  ،حب
ديگر نيز اين است كه هر چهار روز يك بار يك و نيم مثقال آن را بايد بخورند  :پيه هندوانه ابوجهل و
مغز آن  ،غاريقون ( قارچ چمن )  ،انزروت باندازه مساوي  ،تربد نباتي  ،صبر  ،تخم بلسان  ،نمك هندي
از هر كدام نصف يكي از داروهائي كه گفتيم و سقمونيا يك چهارمِ يكي از آنها  ،اينها را با عرق باديان
حب ميكنند  ،اما بايد پيش از خوردن آن ماده كامال نضج يافته باشد  .اگر دانهاي خورنده و سمي باشد
بيمار نبايد مسهل بخورد زيرا ماده بداخل كشيده ميشود بلكه بايد بر آن داروي كِشندهاي بگذارند و
سپس با فاروق و جدوار آن را داغ كنند و همين كه از برگشت ماده مطمئن شدند ميتوانند باستعمال
مسهل بپردازند  .از داروهاي مركب  :حافظ الصحه  ،حب سم الفار  ،حب الشفاء  ،مرهم توتون  ،و از
داروهاي مفرد  :حنا  ،مورد  ،بوره  -ارمني ( نطرون )  ،انجير  ،سداب  ،سير با عسل بعنوان ضماد  ،هليله
مطلقا و نيز ضماد سياهدانه  ،بوره  ،نوشادر همراه با سركه  ،و نيز ضماد سندروس و تخم بان همراه با
پيشاب مفيد است  .همچنين اگر چند روزز روزي يك دانق لبن الكبريت محلول در يك فنجان شير گاو
و بمدت زياد بياشامند نافع است و اين دارو براي همه بيماريهاي ملحي سودمند ميباشد  ،ماليدن مرهم
التوتون نيز مفيد ميباشد باعتقاد برخي از پزشكان چرب كردن مقعد دانهها را زايل ميكند .
( در مقاله پنجم در باب مفردات خواص زنگ آهن ( زعفران الحديد )  ،غافث و گوكرد براي درمان
دانهها ذكر شده است  ،مؤلف اعلي اهلل مقامه )
باب شانزدهم
پارهاي از زخمها و قرحهها

صفحه ٥٩٧
فصل
بدان كه اين فن اگر چه از رشتههاي پزشكي است اما فن مستقلي است كه كتابهاي جداگانهاي براي آن
نوشته شده اما ما ميخواهيم كه اين كتاب از آن خالي نباشد و بعض جزئياتي را كه آزمايش شده ذكر
ميكنيم  .بهر حال اين فن از صنايع دستي است كه بگوشت و پوست انسان بستگي دارد و گفتهاند كه
زخم ( جرح ) جدا شدن اتصال پوست و يا پوست و گوشت است چه از بريدگي باشد يا كوفتگي و يا
سوختگي يا فرو رفتن چيزي در آن مادام كه دو هفته بر آن نگذشته باشد و اال قرحه گفته ميشود  ،يا
گفتهاند جرح آن است كه خوني خالص از آن تراوش بشود چه مدت دراز باشد و چه كوتاه  ،اما اگر
چركي از آن ترشح شود ولو پس از يك روز باشد قرحه است و بهر حال ما بحثي در اين باره نداريم .
فصل
قواعد كلي مربوط بزخمها
بدان كه اگر اندامي شكاف بردارد و از آن چيزي جدا نشود و خوني جاري بشود و شكاف آن گود نبوده
و عوارض ديگري از قبيل ورم يا نزول يك ماده در آن نباشد  ،درمان قطعيش آن است كه لبههاي آن را
بهم بياورند و پودرهاي حبسكننده خون و اتصالدهنده بر آن بپاشند و آن را ببندند تا شكافش باز نشود .
ذرور دوم زخم را خشك ميكند و ذرور چهارم خون را بند ميآورد و گوشتزا است  ،ذرورهاي پنجم و
ششم و هشتم نيز چنينند ذرور اثمد ( جمعكننده است )  ،ذرور اعظم  ،ذرور حابس  ،ذرور زرآوند و
سرقولون  ،ذرور ملحم و ذرور زاج الجالء ( براي گوشتآوري ) مفيد ميباشند .
اگر زخم عميق باشد آن را در چند جا باندازه نياز جمع كرده و سپس آن را
صفحه ٥٩٨

با فشار متوسطي ميبندند زيرا اگر آن را محكم ببندند سبب ورم ميگردد و سست بستن از چسبيدن دو
طرف زخم جلوگيري ميكند  .اگر از وقوع زخم مدتي بگذرد و رويهاش خشك شود بايد كوشش كنند
كه با خاراندن روي آن تازه شود و آنگاه همان طور كه گفتيم عمل كنند ضمنا بايد مواظب دور زخم
باشند تا چيز خارجي مثل مو يا رطوبت لزج بآن نچسبيده باشد چه ممكن است  ،اين چيزها از بهمآمدن
زخم جلوگيري كنند و بايد توجه كنند كه پائين زخم نيز مانند باالي آن بهم آيد بلكه براي پائين آن بايد
بيشتر دقت كنند و اگر پائين زخم بعلت عمق زياد بهم نيامد بايد آن را از پائين ببندند و در آن داروهاي
گوشتآور مانند  :صبر  ،مردارسنگ  ،خون سياوشان  ،مرّ  ،انزروت و كُندر بپاشند  .بيمار در زمان
بهمآمدن زخم بايد از خوردن چيزهاي خونزا مانند گوشت و شيريني پرهيز كند  .گفته شده كه اگر زخم
سفيد شد بيمار بايد خربوزه و شير بخورد و اگر مايل به كبودي گرديد بايد چيزهائي مانند باقال بخورد اما
اگر سرخي زخم زياد باشد گوشت گاو  ،و اگر كم باشد گوشت ميش مناسب است  .اگر زخم چركي
شود بايد بپاكسازي با شكر  ،زنگار و شوره بپردازند و نبايد زخم را از پود ِر صندل خشك خالي بگذارند
و بايد زخم را بفشارند كه چرك تا آنجا كه ممكن است خارج شود  .اگر از گوشت چيزي جدا شده و يا
اگر زخم از شكاف ايجاد نشده باشد بداروهائي مانند اينها نياز ميافتد  :دهن البلسموي سي و يكم  ،دهن
الكبريت خالص  ،دهن العِلك بخصوص با شكرِ سرب  ،و روغن ريشه شيرينبيان كه براي بهم آمدن
زخمها عجيب است و نيز دهن القرنفل كه زخمهاي تازه را بهم ميآورد  ،دهن القطن  ،دهن الكبريت
شصت و دوم براي زخم پيها  ،دهن المثلث براي زخمهاي تازه  ،دهن المر براي بهمآوردن آنها و رفع
عفونت  ،دهن الورد براي تسكين
صفحه ٥٩٩
درد و مرهمهاي مختلف و انشاء اهلل در مقاله چهارم در اين باره مفصال بحث خواهيم كرد .
اگر داخل زخم گشادهتر از دهانه آن باشد چارهاي جز شكافتن آن نيست و بايد از آن طرف آن را بگشايند
كه اگر اندام حركت كند اين شكاف از هم باز نشود و اگر زخم عميق باشد بايد فتيلهاي را با مرهمها و

روغنهاي مناسب آلوده كرده در آن بگذارند و يا دارو را بر پارچه و حتي االمكان كتان بگذارند و بر آن
ببندند اگر در زخم نوك پيكان يا استخوان و يا خاري باقي مانده باشد و در دسترس نباشد بايد نخست
مرهمهاي كِشندهاي بر آن بگذارند تا آن را بيرون بكشد و سپس بدرمان بپردازند اگر ورم شديد بشود و
موادي به سوي زخم گرايش كنند بايد اندام مقابل آن را فصد كنند  .از داروهائي كه براي زخمها مفيدند :
مرهم ابوخلساء براي زخمهاي تازه  ،مرهم االسود براي بهمآوردن آنها  ،مرهم باسليقون  ،مرهم بلسان ،
مرهم الدقيق براي تشنج آن  ،مرهم دم االخوين چهل و سوم براي زخم شمشير و مانند آن  ،مرهم الزيبق
براي زخمهاي آالت تناسلي  ،مرهم الشافي  ،مرهم الشمع  ،مرهم النحل  ،و مشمع داخليون براي گوشت
آوردن  ،مشمع رال براي زخم شمشير و امثال آن  ،مشمع الغري براي زخمهاي جزئي مفيدند  ( .اگر
صمغ بنه را بر محل زخم ماليده و پارچهاي بر آن ببندند بزودي التيام مييابد و براي زخم عميق اگر
سرگين گاو را بسوزانند و با صمغ بنه مخلوط كرده بر زخم بنهند آن را بهبود ميبخشد  .مترجم ) از
داروهاي عجيب براي بهم آوردن زخمها و جلوگيري از خونريزي خرنوب سائيده و بهتر از آن صمغي است
كه از آن بيرون مي تراود كه بايد آن را با كاردي بتراشند و بسايند و بر زخم بريزند  ،خاكستر گز ( طرفا )
نيز در اين
صفحه ٦٠٠
باب سودمند است  .عجيبتر از همه اينها برگ سنجد تازه يا خشك است كه بايد سائيده و بر زخم
گذارده شود كه براي زخمهاي چركي و نيز براي بهمآمدن آنها از هر مرهم ديگر بهتر است و حتي براي
زخمهاي كهنه و درمانناپذير مفيد ميباشد  .براي بازتر كردن زخم اسفنج سوخته كوفته و زاج سائيده
بكار ميرود  .برا ي زخمهاي تازه صمغ پودر بلوط و سنگ مرمر ( بالط ) و هليله كابلي سودمندند و
بمدت سه روز زخم را التيام ميبخشند اما اگر زخم كهنه و عميق باشد بايد فتيلهاي را به توتياي هندي
آغشته كنند و در آن بگذارند تا سه روزه بهبود يابد و اال بايد توتيا را بر آن بپاشند  .اين دارو براي درمان
نواصير هم مفيد است  ،ضماد ريشه ني يا رُب آن با عسل  ،پيكان باقيمانده در بدن را خارج ميكند ،
مرهم الزيبق و مرهم رال گوشت زايد را ميزدايند .

( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايد  :در زادالمسافرين براي درمان زخمها آمده است  :تراشه آبنوس براي
زخم شمشير و كارد  ،اثمد براي خشكانيدن زخم تازه ( اما اثرش باقي ميماند ) و همراه با پيه براي
سوختن از آتش  ،خاكستر اسفنج براي قطع خون  ،پاشيدن مورد براي سوختگي  ،اشق با عسل براي
پاكسازي قرحهها  ،ضماد ريشه ني براي خارج كردن نوك پيكان  ،پشكل ميش براي سوختگي از آتش ،
بقم براي قطع خون و گوشتآوري  ،پوست تخممرغ سوخته  ،پوسته پياز سوخته  ،روده گوسفند سوخته
براي قرحههاي آلت مردان  ،توتيا براي قرحهها حتي سرطان و در مرهمها براي قرحههاي آلت مردان و
بيضه  ،پاشيدن جدوار براي قرحههاي بدخيم كهنه و زدودن گوشت مرده و بهبود بخشيدن بزخم  ،انغوزه
براي زخمهاي ناشي از وسائل سمي  ،پاشيدن پودر نخود براي زخمهاي بدخيم و سرطان  ،پاشيدن كرم
خاك قرمز ( خراطين ) براي زخم اعصاب  ،برگ چنار
صفحه ٦٠١
براي قرحه هاي تازه و سوختگي  ،پودر خون گاو براي جلوگيري از خونريزي  ،سرگين سوخته االغ يا
نسوخته آن براي قطع خون  ،كره براي زخم اعصاب و پاكسازي و گوشتآوري  ،مدفوع بچهها براي
دفع سميت آالت مسموم  ،زراوند براي پاكسازي قرحهها  ،برنج پخته با روغن زيتون براي آوردن گوشت
نو و زدودن گوشت فاسد و در مرهمها براي سوختگي  ،برگ چغندر براي سوختگي  ،موي سوخته براي
زخمهاي بدخيم و كمگوشتي  ،آوردن گوشت نو و جلوگيري از خونريزي  ،موم براي بيرون كشيدن خار
و سوزن و پاكسازي  ،گوگرد با پياز سفيد براي سوختگي  ،كندر براي قطع خون  ،مرهمي كه كيورس
نام دارد براي انواع جراحتها  ،قرحهها  ،زايل كردن قوباي مزمن و پوسته پوسته شدن دست و پا بخصوص
در نارالفارسيه  ،راه ساختن اين مرهم چنين است  :توتياي قلمي  ،سفيداب  ،موم از هر كدام پانزده مثقال
 ،مردارسنگ هفت مثقال  ،روسخت ( روي سوخته )  ،انزروت از هر كدام پنج مثقال  ،توتياي هندي ،
زنگار از هر كدام يك مثقال  ،كوزالفقاع سه مثقال  ،جيوه مصفي دو مثقال  ،روغن كنجد هفتاد و پنج
مثقال  ،اولْ كوفتنيها را ميكوبند و جيوه را در آنها ميكُشند ( در ظرف شيشهاي با وسيلهاي شيشهاي يا
چيني ميسايند  .مترجم ) و بعد موم را در روغن ذوب ميكنند و آن را از آتش برميدارند تا حرارتش كم

شود سپس ساير داروها را با آن مخلوط كرده كامال بهم ميزنند و ميسايند و نگاه ميدارند ( توتياها
تركيبات مختلف روي هستند  .مترجم ) و نيز در مقاله پنجم اين كتاب در باب مفردات خواص اثمد ،
بستانافروز ( پنبه )  ،خرنوب  ،انار  ،زنگار  ،موي انسان  ،غافث  ،موش  ،ني  ،قطن  ،قيقهر  ،تخممرغ
سوخته براي درمان زخمها ذكر شده مراجعه كن ) .
صفحه ٦٠٢
فصل
خالصهاي درباره درمان قرحهها
اگر گوشت قرحهاي زنده باشد بايد براي آن مرهم بكار رود و شرح اين درمان را در مقاله چهارم در جاي
خودش مفصال خواهم گفت اما اگر گوشتها مرده و از هم پاشيده و فاسد باشد بهترين داروي آن
فاروقاللين است كه براي شستشوي قرحه بكار ميرود و نبايد آن را روغنكاري كرد اما اگر اطراف قرحه
كلفت شده باشد بهبود نمييابد مگر آنكه نخست فاروقالحاد بكار برند  .اگر در قرحه كرمي ديده شود
نيز با فاروق و يا غير آن از داروهاي مناسب كشته ميشود  .همچنين اگر در آن چركهاي غليظ و لزج و
كدري ديده شود اول بايد فاروق بكار رود و سپس باستعمال داروي گوشتآور بپردازند اگر قسمت
دروني قرحه فراختر از دهانه آن باشد بايد دهانه را با فاروق گشادتر كنند و اگر بزودي التيام نپذيرد بايد
آن را با آب آهك شستشو بدهند  .اگر دردناك باشد تا وقتي كه درد فروكش نكند درمانپذير نيست و بايد
نخست درد را با روغن گاو تازه و مرهم الشقاق و ضماد مغز نان كه با شير گاو پخته شده باشد تسكين
دهند  .براي درمان قرحههاي بيني زرنيخ و موي سوخته را با روغن كنجد مخلوط كرده بر آن ميمالند .
براي قرحه آلت مردان پودر خاكشير سائيده سودمند است و نيز برگ سنجد سائيده تازه يا كهنه براي همه
زخمها به طور عجيبي مفيد است  .از داروهاي مركب حجرالجنة براي قرحههاي دهَن و عفونت قرحهها و
گوشت زائد و ماليدن حجرالنيران ( سولفات يا نيترات نقره ) ( در داروهاي مركب دو نسخه براي
حجرالنيران ذكر شده كه يكي از آنها ظاهرا سولفات نقره و ديگري شوره مذاب است اما گاه بمعني

نيترات نقره هم آمده است  .مترجم ) بدور قرحههاي خورهمانند براي جلوگيري از پيشرفت آنها و دواء
التوتيا
صفحه ٦٠٣
براي قرحههاي بدخيم خبيث  ،اقسام دهن االنتيموان و روغن دانه عرعر براي قرحههاي كهنه  ،دهن
الزيبق براي قرحههاي سودائي  ،دهن الكافور با روغن دانه عرعر  ،براي قرحههاي بدخيم  ،دهن الكبريت
براي قرحههاي دهن و غير آن  ،دهن الورد براي قرحههاي نوره  ،پاشيدن مرگ موش صنعتي ( ديك
برديك ) براي زدودن گوشت فاسد  ،ذرورهاي سوم براي نمله ساعيه و هفتم براي قرحههاي گرم ملتهب
و نهم براي قرحههاي خورهمانند  ،ذرور اعظم براي ورم همه قرحهها  ،ذرور االكال براي گوشتهاي فاسد
 ،ذرور زرآوند براي سرعت التيام  ،ذرور العفص براي خشك كردن رطوبتها و زدودن گوشتهاي زايد ،
ذرور المجفف براي خشك كردن  ،ماليدن رامك براي خشك كردن  ،پاشيدن پودر زاج معدني  ،ماليدن
شكر سرب با دهن العلك و شند و نيز صابون و حنا براي قرحههاي سر  ،و صمغ سنگ مرمر ( بالط )
براي خشك كردن زخمهاي تازه  ،ضماد قرحةالساق براي التيام قرحههاي ساقِ پا  ،گذارد ِن قرص
السليماني براي زدودن گوشت زائد  ،ماليدن ماء الحديد  ،ماء الخارق  ،ماء المعدن براي شستشوي
قرحهها  ،آب آهك براي قرحههاي كهنه ( در مقاله پنجم در باب مفردات خواص  :شورگز  ،اسفنج  ،اشق
 ،خاكشير  ،خرزهره  ،خاكستر  ،زاج  ،زنگار  ،جيوه  ،سنگپشت  ،شادنج  ،موي انسان  ،موم  ،پشم ،
غافث  ،عشبه  ،عناب  ،سنجد  ،كدو براي درمان قرحهها خواهد آمد  .مؤلف (اع) ) مرهمهاي نوزدهم
براي گوشتآوري و بيستم براي پاكسازي آنها و بيست و يكم و مرهم االحمر براي التيام و بهبودي قرحه
 ،مرهم االسفيداج براي خشك كردن  ،مرهم االسفيداج االسود  ،مرهم باسليقون  ،مرهم توتيا براي
قرحه هاي بدخيم  ،مرهم الجاذب براي بيرون كشيدن نوك پيكان و خار و مانند اينها  ،مرهم الخل براي
قرحههاي تر  ،مرهم دماالخوين
صفحه ٦٠٤

براي قرحههاي عميق  ،مرهم رال براي قرحههاي سودائي و ورمدار و ناسور (  ) FISTUو براي زدودن
گوشت فاسد و اصالح اندام و روياندن گوشتِ نو  ،مرهم الزاج براي قرحههاي درمانناپذير  ،مرهم الزيبق
و مرهم الشمع براي قرحههاي سودائي  ،مرهم الشافي براي همه قرحهها  ،مرهم الشك براي زدودن
گوشت زايد  ،مرهم الصابون براي ناصور  ،مرهم عنزروت براي زدودن چرك و چيزهاي زائد  ،مرهم
الكافور براي قرحههاي گرم  ،مرهم الكتان براي جذب ماده و گوشتآوري  ،مرهم الكندر براي
گوشتآوري و التيام  ،مرهم ماميران براي قرحههاي سودائي  ،مرهم النواصير براي گوشت فاسد و
پاكسازي از چرك و چيزهاي مضر  ،مشمع االبيض براي قرحههاي كمعمق  ،مشمع الزيبق براي
قرحههاي حلق و سودائي .
اما داروهائي كه براي درمان قرحهها بايد نوشيده شود عبارتند از  :تربدمعدني  ،جوهر انتيمون  ،حب
ابرفيون  ،حب اندروخون  ،حب الجدوار  ،حب سم الفار  ،دهن اللؤلؤ  ،دهن المرجان  ،رامك  ،رب
الخربق ( براي زخمهاي بدخيم )  ،رسكفور ( داروئي است مركب ) و روح الملح براي قرحههاي دروني
 ،سفوف الكبريت براي قرحههاي بدخيم  ،عرق الصينيات و قرص گل انار فارسي براي خشكانيدن زخم
و قرص الزراوند كه از چوبچيني و نقوع الصينيات بهتر است و نيز در مقاله چهارم مطالب ديگري
خواهد آمد .
فصل
زمينخوردگي و ضربه
براي درمان آنها دويست جزء آب  ،پنجاه جزء سركه تند  ،يك جزء نوشادر در يك و نيم جزء شوره را
مخلوط كرده و پارچهاي را با آن نم كرده و بر موضع مينهند و نيز ماليدن اين دارو  :اقاقيا  ،صبر  ،ماش ،
ريشه انار برّي
صفحه ٦٠٥

( مغاث )  ،گل ارمني كه همه را كوفته و در عرق مورد حل كرده و با پر مرغ استعمال ميكنند مفيد
است  .براي آرام كردن در ْد لودانم و ماليدن ريوند و اقاقيا و برگ مورد سائيده كه در روغن گل سرخ
نيمهگرم ريخته شده باشند مفيد ميباشد و همچنين دهن المثلث و مرهم النحل نافع است و اگر شكستگي
و دررفتگي هم باشد بهترين دارو مشمع السليقون است .
( براي درمان شكستگي خواص دنبه  ،سداب  ،سقز  ،تخممرغ سوخته در داروهاي مفرد متفرقه آمده
است مراجعه كن  ،مؤلف اعلي اهلل مقامه )
فصل
سرمازدگي اندامها
سبب سرمازدگي (  ) ENGEاين است كه حرارت غريزي از ترس سرما از دست و پا ميگريزد و در نتيجه
خون آن اندام منجمد ميشود و عضو سياه ميگردد  ،اما حرارت دوباره متوجه آن اندام ميشود و
ميخواهد آن را اصالح كند در اين حال خون را بصورت چرك خارج ميكند و گاه اندام سرمازده از
شدت جمع شدن و جدا شدن اتصاالت سخت دردناك ميگردد و به علت گردآمدن مواد و رطوبتها آماس
ميكند و چه بسا كه بكلي فاسد ميشود تا اينكه ميافتد  .درمانش پيش از آنكه سياه شود آنست كه
شكمبهاي را گرماگرم بر آن بپيچند سپس شلغم را پارهپاره كرده و پخته و بر آن ضماد نمايند و نيز بايد
سبوس گرم با آب نمك بر آن بگذارند تا حرارت طبيعي آن برگردد  ،همچنين اگر اندام سرمازده را در
سرگين اسب يا چهارپايان ديگر بگذارند مفيد است  .گمان ميكنم كه ماليدن دهن الكبريتي كه بلسمو
نام دارد سودمند باشد اما اگر اندام سياه و يا سبز شد پس از گرم و نرم كردنش با آب گرم بايد آن را
خراش بدهند و در آب گرم بگذارند اما اگر گوشت سست و فاسد شد
صفحه ٦٠٦
برگ يا گل خطمي را در شير گاو ميپزند و بر آن مينهند تا اينكه بيفتد و اگر نيفتاد بايد با گذاردن
فاروق اللين آن را بيندازند و اگر نيفتاد بناچار بايد با آلتي آن را ببرند و بعد محل برش را با مرهم االسود

بمدت چند روز درمان كنند و سپس مرهم الخل و بعد مرهم االسفيداج بر آن بگذارند يا بايد آن را با مرهم
االحمر درمان كنند اما براي شقاق ( تركيدگي ) دست و پا در اثر سرمازدگي روغن دانه عرعر  ،روغن
سندروس  ،دهن الشقاق  ،دهن المثلث و ضماد اول و هر دو نوع ضماد الشقاق و هر دو نوع قيروطي كه
ذكر شده و مرهم الخل  ،مرهم الرسل  ،مرهم العِلك و مشمع دياخلون سودمندند  ،و براي گرم كردن
بدن در هواي سرد فرو دادن سير و خوردن آن با غذا مفيدست و بخور موم و ني نهاوندي از سرمازدگي
جلوگيري ميكنند .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :براي شقاق سقز  ،شورهگز  ،زنجفر ( شنگرف )  ،سندروس خواصي
دارند كه در داروهاي مفرد متفرقه خواهد آمد ) .
فصل
سوختگي
اگر محلي سوخت بر آن گِل ( بكسر گاف ) ضماد كن كه اگر سرد باشد بهتر است و يا گِل با سركه بر
آن بگذار تا تاول نزند يا پارچهاي پنبهاي را با آب برف يا يخ خيس كن و بر اندام بگذار و نيز ماليدن
سفيده تخممرغ و ترياك و نيز اقاقيا و سفيده تخممرغ از تاول زدن جلوگيري ميكند اما اين داروها در
مدت زياد سبب تاول ميشوند ليكن در مدت كم تا بدست آوردن دارو از تاول جلوگيري ميكنند  .اگر
جاي سوختگي تاول زد و چركي شد مقداري روغن زيتون و آب آهك را آن قدر ميزنند تا سفيد شود و
آن را بر موضع ميمالند يا مرهم النوشادر بر آن ميگذارند يا بايد مقداري آهك را هفت بار بشويند و
سپس آن را با روغن
صفحه ٦٠٧
گل سرخ يا روغن بادام مخلوط كرده و محل سوختگي را با آن ضماد كنند برگ سنجد  ،مرهم االبيض ،
انواع مرهم الحرق  ،مرهم الكافور همچنين مرهمي مركب از مردارسنگ و پيه بز مفيد است اما ممكن
است اثر سوختگي بر روي پوست باقي بماند ضماد مازوئي كه با روغن كرچك بر پاره آهني سائيده شده

باشد سودمندست  ،همچنين صابوني را در آب ميپزند تا مانند مرهم شود سپس آن را يك شبانهروز بر
موضع ميگذارند و پس از برداشتن آن مرهم اسفيداج ميگذارند اگر مردارسنگ  ،آهك  ،گلبرگ گل
سرخ و حنا را باندازه مساوي بكوبند و پس از ماليد ِن دهن الورد با پر مرغ بر موضع بپاشند بزودي محل
سوختگي را خنك مي كند  .اين مرهم سبب باز شدن مسامات و خارج شدن حرارت و تسكين درد
سوختگي ميشود  :سه اوقيه آب هميشه بهار  ،يك و نيم اوقيه روغن بنفشه را آن قدر ميپزند تا فقط
روغن بماند آنگاه نيم اوقيه موم خام را در آن ميريزند و بهم ميزنند تا ممزوج شود و يك درهم كافور را
در دو سفيده تخممرغ حل كرده با آنها مخلوط و استعمال ميكنند درد سوختگي را مخلوطي از روغن
گل سرخ و سفيده تخممرغ كه بر پارچه پنبه گذارده و بر موضع بگذارند آرام مينمايد .
از عجايب براي درمان سوختگيِ از نوره آن است كه بر موضع روغن گل سرخ ( دهن الورد ) بمالند كه
همچون آبي كه آتش را خاموش ميكند آن را آرام مينمايد اما اگر در اثر سوختگي خشكريشهاي پيدا شود
روغن حيواني و روغن كنجد را مخلوط كرده بر آن ميگذارند .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :از چيزهائي كه آزمودهايم اين است كه اگر زاج را بكوبند و خمير
كرده و بر موضع بگذارند از تاولزدگي جلوگيري ميكند و همين كه رو به بهبودي رفت
صفحه ٦٠٨
بايد موضع را با دهن الشقاق چرب كنند تا سرد شود و سوزشش آرام گردد  .از درمانهاي فرنگي براي
سوختگي اين است كه موضع را تا چهار ساعت در آب سرد ميگذارند و اگر كمي آهك آب نديده در آن
ريخته باشند بهتر است تا درد ساكن شود سپس پارچهاي را در آن آب خيس كرده و مكرر بر سوختگي
ميگذارند و رطوبتش را تازه نگه ميدارند و پس از يكي دو روز آن را برميدارند و تاول را با سوزني پاره
ميكنند و اگر پوست كنده شود پارچهاي را با مرهم البسيط ( يعني موم و روغن زيتون ) و يا روغن زيتون
بتنهائي آغشته كرده بر آن ميگذارند و اگر درد شديد باشد روغن خنككنندهاي مركب از روغن بزر كتان
و آب آهك باندازه مساوي بر آن ميگذارند و اگر التهاب زياد باشد ضمادي از بزر كتان و جوشانده گُرْ ِز

خشخاش بر آن مينهند و اگر سوختگي زياد باشد ضمن پرهي ْز شراب المحلل مينوشند و سپس فصد
عمومي و يا موضعي ميكنند و نيز موضع را با پارچهاي آغشته بمرهم بسيط يا روغن زيتون يا مرهم
المسكن ميگذارند و يا بزر كتان را جوشانده و آن را بطور رفاده استعمال ميكنند .
و نيز در مقاله پنجم باب داروهاي متفرقه براي درمان سوختگي خواص باقال  ،سركه  ،سقمونيا  ،كنجد ،
زاج  ،روغن كنجد و انگور گفته شد مراجعه كن  .و نيز اگر ابوخلساء را در روغن زيتون بپزند و با اين
روغن قيروطي بسازند ( قيروطي بمخلوط موم و روغن و مانند آن گفته ميشود ) براي سوختگي و
قرحههاي بدخيم سودمند است )  ( .مترجم گويد  :از داروهائي كه بتجربه رسيده و بسيار سودمند
ميباشد اين است كه مقداري دنبه را ذوب كرده صاف كنند و قدري سرنج قرمز مشهور بسرنج بينمك
در آن بريزند و با مخلوط محل سوختگي را چرب كنند از تاول زدن جلوگيري كرده و در ظرف دو سه
روز سوختگي را بهبود ميبخشد و اين درمان را خود بچشم ديدهام و نيز چرب كردن موضع با روغن
ماهي سودبخش است )
صفحه ٦٠٩
فصل
آكله ( خوره )
آكله قرحهاي است كه گوشت را ميخورد و استخوان را از هم ميپاشاند و اندام را از كار مياندازد .
عدهاي گمان كردهاند كه از صفرا يا خون صفراوي است و اين اشتباه است .
ما بارها اين بيماري را با گرم كردن مزاج درمان كردهايم كه در حقيقت از طرطير ملحي است كه حرارتي
به آن رسيده و آن را بصورت يكي از تيزابها درآورده و همين كه در اندامي پيدا شد آن را مانند يك تيزاب
مي خورد  .گاهي اين طرطير بعلت توجه ناگهاني روح بآن بحالت ميعان درميآيد و از يك اندام بداخل بدن
ميرود و سرچشمه بيماريهاي ديگر ميگردد بخصوص اگر بيمار غذائي بخورد كه بسرعت بآن تبديل
ميگردد مانند انار  ،بادنجان  ،روغن  ،شير و مانند آن  ،در اين وقت طبيعت آن را بخارج ميراند اما اگر

در همه بدن پراكنده شد و ميعان زياد داشته باشد سبب پيدا شدن بيماريهائي مانند جرب و خارش ميشود
اما اگر غليظتر باشد جذام و نارالفارسية ( از نوع سفليس ) و جمره ( آتشك ) پيدا ميشود  ،اگر در اين
حال خورندگي هم داشته باشد آكله و نمله است و اگر از اين هم غليظتر باشد سبب پيدايش دملها و
كوركها و دانههائي شبيه بارزن و مانند آن ميشود .
در نزد ما درمان اين است كه اگر آثار چيرگي خون هم ديده شود بايد بيمار را فصد و يا حجامت كنند
سپس اطراف قرحه را با حجر النيران بسوزند تا پيشروي نكند و بعد بايد يكي دو بار ذرور االبيض بر آن
بگذارند تا از چرك پاك شود و بايد ذرور االحمر و ذرور االسود را يك در ميان و در هر روز هشت مرتبه
يعني چهار مرتبه از هر كدام از آنها بر زخم بگذارند  .اگر قرحه در گلو
صفحه ٦١٠
و بيني باشد بايد اين داروها را با لولهاي بر آن بدمند و اگر در گلو آماسي باشد بايد مكررا با لعاب بزر
اسفرزه و عرق كاسني و آب هميشه بهار و فلوس و شيرابه عنب الثعلب ( تاجريزي سياه ) غرغره كنند و
اگر ورم جمع شد با شير گاو و بزر كتان و فلوس غرغره كنند تا قرحه برسد و سر باز كند و اگر ممكن
باشد بايد پس از رسيدن آن را با دست بفشارند تا باز شود و سپس گردهاي داروئي گفته شده را بكار
ببرند اگر در گلو و بيني قطعات سفيدي پيدا شد با داروهائي كه گفته شد و نيز اين دارو بايد غرغره كنند
 :برگ عناب  ،برگ هلو  ،برگ حنا و سماق همه را ميكوبند و در سركه ميجوشانند و صاف كرده با گِل
ارمني سائيده و عسل و سركه مخلوط و استعمال ميكنند  .اگر سفيدي در لب و لثه و زبان باشد بايد اوال
با ذرور االبيض آن را پاك كنند و بعد ذرورهاي ( پودر داروئي ) گفتهشده را استعمال نمايند  .اگر گلو
دردناك و گرم و داراي التهاب باشد بايد دهَن و حلق را با مخلوط آبِ توت سياه  ،آب برگ كاسني  ،آب
گشنيز تازه  ،فلوس  ،هليله زرد و گِل ارمني سائيده بوسيله پر مرغي شستشو بدهند اگر در مغز كرمي پيدا
شود و بيمار حركت آن را حس كند بايد در بيني سركه و آب برگ زردآلو يا شير زن دختر زائيده و لعاب
بزر اس فرزه بچكانند و سپس از پودرهاي داروئي در آن بپاشند و اگر در بيني خوردگي پيدا شد بايد عالوه

بر آنها اين گرد را بپاشند  :مرواريد  ،تباشير  ،شادنج عدسي  ،دود ايوب ( كرم ايوب از انواع كف دريا
است  .مترجم ) و چوب چيني كه باندازه مساوي آنها را كوفته و ميبيزند و گاه اين پودر را باندازه
مساوي با ذرور احمر مخلوط ميكنند  .بيمار بايد از نمك  ،گوشت  ،روغن  ،بوهاي خوش  ،خربوزه و
آنچه بطور سريع بخلط چيره تبديل ميشود پرهيز كند و غذاي او نان و شورباي پاچه  ،مرباها
صفحه ٦١١
و برنج است و از نوشيدنيها جوشانده اسطوخودوس و گل گاوزبان  ،مرزنجوش مفيد است و بايد پيشاني
او را با جدوار ضماد كنند .
من آكله را با ماليدن يك بار فاروقالحاد در مدت كمي درمان كردم ماليدن جدوار با بارهنگ و داغ
كردن با فاروقي كه جدوار را در آن سائيده باشند و نيز نوشيدن حب الشفاء همراه با آب انار در اواخر
بيماري در هنگام خواب سودمند ميباشد و نيز براي درمان اين قرحه ذرور سوم و ذرور اعظم مناسب
است و اگر درمان بطول انجاميد و بهبودي حاصل نشد و به مرهم نيازي باشد بايد مرهمهائي كه قبال در
درمان قرحهها گفتيم بنا بمصلحت بيمار و نيز پوست پياز سوخته استعمال شود  .پس از آنكه خوردگي
اندام باز ايستاد بايد مزاج بيمار با اين حب پاكسازي گردد  :سقمونيا نيم درهم  ،الجورد نيم مثقال ،
مرواريد محلول  ،غاريقون ( قارچ چمن ) از هر كدام يك چهارم درهم همه را بجز سقمونيا كه قابل
بيختن نيست ميكوبند و ميبيزند و سپس خمير و حب ميكنند و اين اندازه براي دو خوراك است كه هر
سه روز يك بار يا بنا بقوه بيمار بايد تكرار شود رب خربق و تربد معدني و همه چيزهائي كه در قرحههاي
بدخيم گفته شد براي درمان اين بيماري نيز بكار ميرود .
ص شوره گز  ،پياز  ،گردو ،
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خوا ِ
سماق ( روس )  ،جيوه  ،عناب  ،كدو و نيل براي درمان آكله ذكر شده مراجعه كن ) .
فصل
جذام

جذام ( HAGEDENISME
) بيماري بدخيم و خبيثي است كه از آكله بدتر است و مادهاش تندتر از آن است كه در كسي پيدا ميشود
و گاه ارثي است كه در اين صورت درمان نميپذيرد  .سببش مانند آكله اما از آن حادتر است و حرارتش
بيشتر ميباشد اگر اين ماده رقيق و سبك باشد و در بدن پراكنده گردد در ظاهر بدن سبب يرقان ميشود و
اگر بداخل برود سبب تب
صفحه ٦١٢
دو روز در ميان ميباشد و اگر غليظ باشد و بيك عضو بچسبد سرطان است و اگر در همه بدن پخش
شود جذام را بوجود ميآورد و بهمين دليل آن را سرطان عمومي هم نام نهادهاند گاه ماده در روي پوست
پراكنده ميشود و قوبا را توليد ميكند و از همين جهت گفتهاند كه قوبا مقدمه جذام است گاه بداخل بدن
ميرود و مري را مجروح ميكند و اين از بيماري دستگاه گوارش است و سبب ملحي شدن و فساد غذا
ميگردد جذام اگر پابرجا شد بهبود نمييابد اما در آغاز كار عالجپذير است نشانيهاي پيدا شدن آن
ق
عبارتند از  :قرمزي و تيرگي چشم  ،گرفتگي صدا  ،قرمزي بدن و پيشاب و سپس سياه شدن آن و نيز عر ِ
زياد رنگيني كه بعدا بدبو ميشود  ،بدبوئي نفَس  ،بهم كشيده شدن چهره و بيني  ،چركين شدن بدن ،
كجي دست و پا و افتادن آنها  ،چرك كردن بدن  .اگر بيماري قرحهاي باشد و كسي كه احساس ورمي
در طحال خود ميكند شايسته است كه بزودي بدرمان آن بپردازد چه ممكن است به جذام بيانجامد
خالصه اين بيماري دير درمان ميپذيرد و گاه پس از ظهور اولين عالمات تا هفت سال بطول ميانجامد .
براي آن درمانهاي متعددي گفتهاند كه اينك ما حكيمانهترين آنها را ذكر ميكنيم و ميگوئيم اگر بيماري
پابرجا نشده باشد بايد بفصد اكحل اقدام كنند و غذاي بيمار شورباي جوجه  ،نان سفيد كوفته  ،گوشت
ميش جوان  ،روغن بادام  ،شكر  ،شير ميش  ،مويز و پسته است از داروها فوطاس الشك و معجون الشك
براي آن مفيد است داروي ديگر اين است كه يك اوقيه برگ حنا را در بيست اوقيه آب ميخيسانند و

ميپزند تا پنج اوقيه باقي بماند و يك اوقيه شكر در آن ميريزند و بيكبار استعمال ميكنند اگر تا يك ماه
سودي نبخشيد معلوم ميشود كه خدا چنين خواسته كه بهبود نيابد اما من خيال ميكنم كه اين بيماري
صفحه ٦١٣
را مانند كوفت ميتوان درمان كرد زيرا ماده آنها يكي است و بايد به بيمار سليماني  ،تربد  ،حب
السالطين  ،حب االفريبون  ،دواء التوتيا  ،رب خربق  ،رب سقمونيا  ،رسكفور ( از داروهاي مركبي است
كه جيوه در تركيب آن بكار ميرود و شرح آن بعدا خواهد آمد  .مترجم )  ،روح الملح  ،لبن الكبريت ،
مفرّح انطاكي  ،محلول مرجان و مانند آن بخورانند و بهر حال بيمار بايد طول مدت معالجه را تحمل كند
زيرا اين بيماري بزودي درمان نميشود .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص بسد  ،حنا  ،طال  ،خرماي
نارس  ،عشبه و گوگرد براي درمان جذام ذكر شده است ) .
فصل
سالَك
سالك ( ) قرحهاي است كه در بدن پيدا ميشود و در آغاز مانند خشكريشه است و از آن آب شهدمانندي
ترشح ميگردد و تا يك سال باقي ميماند و بكندي پيش ميرود و پس از بهبودي اثرش بر جاي ميماند و
بيشتر در صورت و دست و پا پيدا ميشود اين بيماري نيز از بيماريهاي ملحي است و سفوف الكبريت
براي آن سودمند ميباشد اما يك درمان خوب برايش آن است كه بر موضع پازهر معدني كه در آب گشنيز
تازه سائيده و يك شبانهروز آن را بحال خود گذاشته باشند بمالند و سپس طالء السالك را بر آن ماليده و
برگي بر آن بنهند تا چرك كند و روزي چهار بار اين دارو را استعمال كنند اگر دردش زياد باشد بايد
همان طور كه گفته شد روزي يك بار پازهر بمالند و
صفحه ٦١٤

پس از آن در باقي مدت طالء السالك بر آن بگذارند  .دواي ديگري نيز دارد و آن اين است كه هشتاد
جزء ريشه اسپند  ،شش جزء پشكل گوسفند را ميسوزانند تا مثل زغال شود و آنها را با دو جزء كتيراي
سائيده و سركه مخلوط كرده ميپزند و آن را بر پارچهاي نهاده بر موضع ضماد ميكنند و هر روز بحمام
ميروند و پارچه را با قوّت از جا ميكنند و موضع را شسته و با پارچه خشني مالش ميدهند سپس از
حمام خارج شده و دارو را بر محل ضماد ميكنند تا در ظرف چند روز ان شاء اهلل بهبود يابد .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي فرمايد  :بعدها بر نسخه اصل اين مرهم آگاهي يافتم كه چنين است  :چرك
دنبه گوسفند ( زوفاي رطْب )  ،ريشه اسپند سوخته از هر كدام دو مثقال  ،كتيرا يك مثقال  ،صبر سياه
نيم مثقال همه را ميكوبند سپس ده مثقال سركه را با پنج مثقال ترف ( قره قروت ) ميجوشانند تا ترف
حل شود سپس داروهائي را كه كوفتهاند در آن ريخته مرهم ميسازند بعد قرحه را ميشويند و مرهم را بر
پارچه كوچكي مناسب با اندازه آن گذارده و بر قرحه نهاده و دو روز آن را بحال خود ميگذارند و سپس
برميدارند و قرحه را شسته از نو مرهم ميگذارند ان شاء اهلل بهبود مييابد اما اين مرهم را پيش از آنكه
قرحه بچرك بنشيند نبايد بكار برند و گويا اگر برگ درخت گل سرخي بر آن بگذارند زودتر چركي
ميشود و نيز اگر قنابري ( بزند ) بر آن بگذارد يا با تركه داغي داغ كنند يا در آغاز پيدا شدنش باندازه
خردلي سم الفار با آب بسايند و بر آن بگذارند پس مينشيند .
مؤلف اعلي اهلل مقامه در كتاب عيونالتجارب ميفرمايد  :هشتاد مثقال ريشه اسپند و شش مثقال زوفا
رطب ( چرك دنبه گوسفند ) را ميسوزانند تا زغال شود سپس آنها را با دو مثقال كتيرا ميسايند و در
سركه كهنه ميپزند و مرهم
صفحه ٦١٥
ميسازند و مقداري از آن را بر پارچهاي گذارده و بر سالك ميگذارند و هر روز بحمام ميروند و با
قوت آن را از جا ميكنند و جاي قرحه را با كيسه پاك ميكنند و مرهم را عوض ميكنند ان شاء اهلل بهبود
مييابد ) .

اگر طول كشيد محل را با آبِ آهك با پارچهاي تر ميكنند و نيز دواء التوتيا و مرهم الزيبق براي آن مفيد
است .
( در كتابچه يادداشت مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراهيمي اعلي اهلل مقامه براي معالجه سالك اين
دارو را ديدم كه بايد پوست غوزه پنبه را بجوشانند و صاف كنند دوباره بجوشانند تا غليظ شود  ،و روزي
چند بار بر سالك ضماد كنند .
( من اين دارو را براي چند نفر از منسوبينم كه مبتال بودند بكار بردم و در ظرف چند روز بهبودي يافتند .
توضيح اينكه اگر مقداري قره قروت و سركه باين دارو اضافه كنند مؤثرتر ميشود ضمنا بايد در مدت
معالجه از رسيدن آب باين زخم جلوگيري كنند  .مترجم ) )
باب هفدهم
پارهاي از بيماريهاي پوستي و مسائل مربوط بآرايش
فصل
بدان كه مواد فاسد در رگها بهمراه خون جريان مييابد و زير پوست گرد ميآيند و بعلت فساد و غلظتي
كه دارند يا بعلت ضعف يك اندام آثاري در روي پوست از آنها پيدا ميشود  .اگر اين ماده ملحي و رقيق
باشد سبب پيدايش لكهها ميگردد و اگر غليظ باشد پيسي سياه و اگر ميانه باشد بهق ( لك و پيس ) سياه
و اگر غليظ و پراكنده باشد خيالن بوجود ميآورد و اگر از نوع كبريتي بوده و در چهره و بيني و نيز غليظ
باشد سبب بادشنام يعني سرخي بدي
صفحه ٦١٦
در آنها ميشود و اگر رقيق باشد لكه قرمز و سياه و سفيد ميگردد  .اگر از نوع زيبقي و رقيق باشد بهق
سفيد و وضح و اگر غليظ باشد پيسي را پديد ميآورد  .گاهي مويرگها زير پوست پاره ميشوند و خون
زير پوست ميماند و لكه سبز يا قرمز و يا كبودي از آن پيدا ميشود كه بآن وشم ميگويند .

فصل
پيسي ( برص )
پيسي (  ) VITIتغيير رنگ پوست بسفيدي يا سياهي غير طبيعي است و سبب عمومي آن فساد
دستگاههاي تغذيهاي اندامهاست بطوري كه آنچه بآن ميرسد بخلط سردي تبديل ميگردد  ،همان طور
كه پارهاي از چيزها در نمكزار تبديل بنمك ميگردد .
اين بيماري شبيه جذام است با اين تفاوت كه در جذام يك اندام غذائي را كه بدان ميرسد بماده ملحي تند
سوزندهاي تغيير ميدهد اما در پيسي چنين نيست بلكه آن را بملح قابل انعقاد بيمزهاي كه تندي ندارد
تبديل ميكند كه از انعقاد طرطير آبي و خاكي ( مائي و ارضي ) پيدا ميشود و سبب ويژه آن فساد
نيروهاي اندام بيمار است كه خميرمايهاي براي موادي كه بآن ميرسد ميگردد  .نشانه آن در وقتي كه
پابرجا شده و اميدي به بهبودي آن نيست اين است كه پوست  ،مو  ،گوشت و استخوان ديگرگون ميشود
عالمت آن اين است كه سوزني در پوست فرو كني  ،اگر خوني خارج شود بدان كه بيماري تازه و
درمان بردار است و گر نه عالجي ندارد همچنين اگر در اثر مالش و فشار قرمز شود تازه است و گر نه
قديمي است اما اگر بيماري فقط در يك اندام باشد پيش از پابرجا شدن آن ميتوان از سرايتش بساير
اندامها جلوگيري كرد  .اگر بيماري در اثر فاسد شدن دستگاه تغذيهاي اندام
صفحه ٦١٧
باشد و بتوان دارو را بآن رساند آسانتر درمان ميگردد و گر نه داروهاي نوشيدني سودي ندارد و بايد
داروهاي ضمادي و ماليدني را بكار ببرند بهر حال اين حب مفيد است  :زنجبيل  ،فلفل سفيد  ،خربق
سياه  ،ايارج فيقراء از هر كدام يك دانق همه را ميكوبند پس از بيختن با بارزدي كه در شيره انگور تقطير
شده حل شده باشد حب كرده ميخورند و پس از آن آب قند گرم مينوشند .
غذاي بيماران گوشت گوسفند و پيازي است كه مصطكي و دارچيني ( از هر كدام يك دانق ) در آن
ريخته باشند  ،سپس بايد بر آن شيطره  ،اثمد ( سنگ سرمه )  ،مازو  ،سير  ،استخوانِ ماهي سوخته و زاج

سرخ كه به اندازه مساوي در سركه سائيده شده باشد بمالند  .براي پيس ِي سفيد اين دارو مفيد ميباشد :
اطريالل ( قازياغي ) يك درهم  ،عاقرقرحا  ،زنجبيل  ،تربد از هر كدام يك دانق اينها را با عسل خمير
كرده و بيمار پس از پاكسازي بدن ( خوردن مسهل ) آن را ميخورد و در حالي كه محل پيسي را لخت
كرده دو سه روز در آفتاب مينشيند تا آنكه از موضع آب زردي ترشح شود و بيماري بهبود يابد و نيز
خ
براي اين بيماري و همچنين بهق اگر تازه باشد اين دارو سودمند است  :قسط  ،مرّ  ،شيطره هندي  ،زرني ِ
سرخ  ،فلفل و زنگار را در سركهاي كه در ظرف مسين ريخته باشند بمدت يك هفته خيس كرده بر جاي
بيماري ماليده و در آفتاب مينشينند همچنين ماليدن نوشادر محلول در روغن تخممرغ تا هفت مرتبه و
نوشيدن محلول مرواريد در آب اترج همراه با روغن زيتون در حمام سودمند است  ( .مؤلف (اع) در
حاشيه مي افزايند  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص اطريالل  ،خربق سياه  ،خرزهره  ،طال  ،سليماني
 ،شقايق  ،سياهدانه  ،قنابري ( بزند )
صفحه ٦١٨
براي درمان برص ذكر شده مراجعه كن ) و بايد بيمار از نوشيدن آب پرهيز كند و عدهاي از پزشكان بر
آنند كه اگر زهره جوجه تيغي بر محل پيسي ماليده شود پس از سه بار آن را بهبود ميبخشد و اگر مزمن
باشد بايد نخست موضع را با چاقو خراش داده و سپس آن را ضماد كنند .
و نيز براي پيسي و بهق ضماد البرص كه راه ساختن آن در مقاله چهارم آمده سودبخش است  .خوردن
فلفل و خربق سفيد و ايارج فيقراء و ماليدن برگ انجير و سم االغ كه در عسل پرورده شده باشد نيز مفيد
ميباشد و من به شدت گمان ميكنم كه اگر مرهم ذراريح بر موضع بگذارند ماده مائي درون اندام را
جذب و آن را گرم ميكند و اين دارو مانندي ندارد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايند  :در مخزن براي برص آمده است كه ماليدن تخم مار كه با سركه و
بوره ( تنكار ) سائيده شده باشد مفيد است و نيز اگر شكم ماري را از درازي بشكافند و احشاء آن را
بيرون آورده و شاهسپرم سائيده خيسانده را در آن بريزند و آن را بدوزند و در آتش بپزند و آب چيزهائي را

كه در شكمش هست گرفته و ضماد كنند و يك روز و يك شب آن را بحال خود بگذارند بيماري را
ميزدايد ) .
از مسهلها حب الدند و حب البلغم براي پيسي سفيد  ،حب السوداء  ،اصطمحيقون  ،حب افربيون  ،ذهب
المحلول بخصوص همراه با نوشادر  ،روح الملح و همچنين لبن الكبريت و مفرح انطاكي و مانند آن در
سوداء سودمندند و بعيد نيست كه تربد معدني در اين بيماري مفيد باشد و همچنين ضماد البرص و طالء
البرص و اين ضماد  :زرنيخ سرخ  ،اشق  ،خردل  ،سياهدانه  ،بوره  ،شيطره هندي  ،پوست ريشه كَوَر ،
عاقرقرحا و كندش را بطور مساوي ميكوبند و پس از بيختن با سركه كهنه ضماد
صفحه ٦١٩
كرده بر موضع مينهند و نيز ريشه درخت انگور سفيد با خربق سياه و سفيد را بطور مساوي كوفته و
بيخته و در سركه كهنه خمير كرده ضماد ميكنند .
فصل
بَهَق
بهق (  ) DARTREاز نظر انواع و سببهاي آن مانند برص است و نوع سياه آن را قوبا و حزاز و نوع سفيد
آن را وضح (  ) FARINEUSE , DARTREناميدهاند و فرق بين آنها و برص در اين است كه اگر در اين
بيماريها پوست را خراش بدهند خون خارج ميگردد و اگر آن را مالش دهند سرخ ميشود و پيسي نيز در
آغاز مانند آن است و نيز در اين بيماري مو نميريزد ولي درمانش مانند درمان پيسي است اگر بهق از نوع
سفيد باشد بايد اول مزاج را از بلغم و اگر سياه باشد از سوداء پاك كنند و خوردن قيآور و ادرارآور در هر
دو نوع سودمند است مسهل مناسب ايارجات و اطريفال و قيآور مناسب داروهاي زاجي يا خربقي و يا
اسپندي است  .براي زياد كردن پيشاب  ،روح الملح و روح االشوس مفيد ميباشد و گمان من آن است
كه اگر در نوع سفيد ذراريح بر موضع بگذارند كامال نافع است و همچنين ماليدن فاروق الحاد براي همه
انواع مفيد است  .از داروهاي خارجي ضماد آب قنابري و صمغ البالط و از داروهاي خوردني نيل بمقدار

دو درهم مفيد است و نيز حب ابنحارث  ،حب افربيون و طالي محلول با نوشادر نافعست و ماليدن صمغ
البالط آن را مي زدايد و ضماد البرص و طالء البهق و نيز اگر تخم خطمي سفيد را بكوبند و در سركه
كهنه خمير كرده و بر موضع ضماد كنند بهق را ميزدايد همچنين اگر هفت بار نوشادر را با روغن زرده
تخممرغ بر پيسي و بهق بمالند ان شاء اهلل آنها را برطرف مينمايد و نيز اگر يك درهم
صفحه ٦٢٠
تخم اطريالل ( قازياغي ) و يك دانق عاقرقرحا را با عسل حب كنند و بخورند و در آفتاب گرم بنشينند تا
عرق كنند براي اين دو بيماري سودبخش ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه مي افزايند  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص اسقيل  ،طالء  ،سياهدانه ،
شيطره  ،ترب  ،قنابري  ،ليمو  ،بز و نيل براي درمان بهق ذكر شده مراجعه كن )
فصل
قوبا
قوبا ( SORIASIS
) خشونتي است كه در روي پوست پيدا ميشود رنگش بسياهي و گاهي بقرمزي ميگرايد و سببش
طرطيري ملحي است كه از سوختن خون پيدا ميشود و يا طرطيري ملحي است كه با خون آميخته شده .
در اين حال پوست بيمار مانند فلس ماهي پوسته پوسته ميشود اما گاه اين بيماري روي پوست و گاه در
اندرون گوشت است كه اگر از اين نوع نباشد ماليدن بعض روغنها مثل روغن گوسفند  ،كره  ،پيه جوجه
مرغ يا مرغابي  ،موم و مانند آن كافي است و مرهم الشقاق نيز بسيار سودمند است و اگر در اندرون
گوشت باشد بايد بپاكسازي بدن از طرطير بوسيله تربد و يا خوردن قيآوري مانند زاج اقدام كنند و سپس
معالجات ج رب و خارش را بكار برند از داروهاي ماليدني اگر عمق آن زياد باشد گذاردن فاروق الحاد و
بعد داروئي كه گوشت فاسد را بزدايد و سپس نهادن داروي گوشتآور مفيد است و اگر چندان عميق

نباشد گذاردن مرهم ذراريح سودمند است و يا بايد ذراريح را كوفته و با روغن حيواني مخلوط كنند و سه
روز صبر كنند تا تخمير شود و آنگاه آن را با پارچهاي صاف ميكنند و بر موضع بيماري ميگذارند ضماد
هشتم  ،ضماد قوبا  ،طالء نهم و قرص السعفه نيز داروهائي سودمند ميباشند .
صفحه ٦٢١
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايند  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص  :سرگين گاو  ،حنا  ،گردو ،
گندم  ،سندروس  ،شاهتره  ،سياهدانه  ،گوگرد براي قوبا ذكر شده مراجعه كن )
فصل
لكههاي چهره و بدي و تغيير رنگ طبيعي آن
اين بيماري در اثر بخارات خلطهاي فاسد معده و بيشتر در زنان و بهنگام آبستني آنان پديد ميگردد زيرا
در بدن آنها مواد زائدي گرد ميآيد كه در سايرين نيست و ميتوانيم از رنگ بيمار بنوع خلط پي ببريم
يعني اگر سياه باشد از سوداء و اگر زرد باشد از صفراء و اگر قرمز باشد از آميختن اين خلطها با خون
است و بهر حال هيچكدام از آنها از سوداء خالي نميباشند اما درباره زنان آبستن چارهاي جز زايمان
نيست و در بيشتر موارد پس از آن لكهها خودبخود زدوده ميشود و در برخي داروهاي ماليدني كافي
است اما در ساير اشخاص بايد با ايارجات و تربد و مسهلهائي كه در باالي بدن مؤثر است مانند قوقايا ،
حبهاي ايارج و مانند آن و قيآوري با داروهاي زاجدار بپاكسازي بپردازند  ( .مؤلف (اع) در حاشيه
مي افزايند  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص باشق ( قرقي )  ،باقال  ،گندم  ،خربوزه  ،سوسن آزاد ،
چلپاسه  ،قنابري و گوش ماهي ( صدف ) براي درمان لكههاي پوستي ذكر شده مراجعه كن ) اما از
داروهاي ماليدني يكي اين دارو است  :دوازده سفيده تخممرغ و زرده آنها را با صد و پنجاه مثقال سركه
تند و هشت مثقال خردل سائيده ميآميزند و تقطير ميكنند و شبها بر صورت ميمالند و صبح با جوشانده
سبوس گندم در آب شستشو ميدهند  .اين جوشانده براي ماشرٰي نيز مفيد است  .روغن تخممرغ نيز
براي اين بيماري و براي َنمْش و زبري

صفحه ٦٢٢
پوست مفيد مي باشد  .دهن الحلبوب براي همه آثار پوستي سودمند است دهن الراهب رنگ رخساره را
سرخ ميكند و شند آثار لكهها را ميزدايد صابون همراه با نمك و نوشادر َنمْش را برطرف ميكند ضماد
پانزدهم لكهها را پاك ميكند غسول چهارم و پنجم براي گلگون كردن چهره نافع است غمره ششم
زردي را ميبرد ماء الخارق براي همه آثار پوستي مفيد است اگر هندوانه ابوجهل را بگيرند و در آن
زردچوبه بريزند و آن را در گِل حكمت ( براي ساختن گِل حكمتْ خاكِ رُس را نرم كوبيده و مقداري
پرز قالي ( پشم چيده شده از روي قالي ) را ريشهريشه كرده در آن ميريزند و با آب مخلوط ميكنند و
گل را مالش ميدهند تا يكنواخت و براي مصرف آماده شود  .مترجم ) كوفته و يك هفته نزديك آتش
بنحوي كه نسوزد در اجاقي دفن كنند بعد بيرون بياورند و زردچوبه را خارج كرده و پس از خشك كردن
با آب ليمو بسايند و بر لكههائي كه در دست باشد ضماد كنند آنها را ميزدايد  .ضماد انزروت با زهره
گاو پس از حمام يا شستشوي با آب گرم مفيد است و نيز ضماد تخم خربوزه و مغز بادام تلخ و دانه نيوند
مريم و تراب الزيبق ( فرمول شيميائي اين دارو بدست نيامد  .مترجم ) با آب و نيز ضماد اآلثار سودبخش
ميباشد و در مقاله چهارم شرح آن خواهد آمد  .ماليدن نمك طرطر ( دردي كه در خم شراب يا سركه
تهنشين ميشود  .مترجم ) رنگ خوبي بچهره ميدهد .
فصل
كبودي رنگ پوست در اثر زمين خوردگي و ضربه
اين كبودي بر اثر پاره شدن مويرگها و خونريزي زير پوستي پيدا ميشود درمانش آن است كه حلزون را در
آب ليمو حل كنند و باندازه يك چهارم آن بوره و نمك طعام و نمك اندراني ( نمك بلوري ) در آن بريزند
و بر موضع بمالند
صفحه ٦٢٣

و نيز زنگار ( اكسيد آهن سه ظرفيتي )  ،زرنيخ  ،صابون قليا  ،ريشه ني ولو آنكه آن را نسوخته باشند
سودمند است  .اگر لكه تازه باشد انداختن زالو و خراش دادن پوست نيز مفيد ميباشد و اگر با هيچيك از
اين راهها مؤثر نشد بايد فاروقالحاد بر آن بگذارند تا زخم شود و سپس زخم را درمان كنند و نيز ريشه
خيارچنبر و هندوانه ابوجهل از هر كدام يك جزء  ،زاج  ،قلع سوخته  ،نمك اندراني  ،نوشادر از هر كدام
باندازه نصف جزء را با آب ليمو و آب پياز دشتي خمير كرده و با خراشيدن پوست يا بدون خراش بر آن
ميگذارند و نيز پياز دشتي با عسل مفيد است .
فصل
بوي بد زير بغل و پا يا ساير نقاط بدن
پيش از اين علل آن را در بوي بد دهن گفتيم مراجعه كن  ،درمانش پاكسازي و كم كردن غذا و پرهيز از
تخمه و فاسد شدن غذا است و براي پاكسازي بايد داروهائي بكار رود كه مواد زائد را از اعماق بدن
جذب كنند و بايد معده را تقويت كنند جوارشنات  ،حب الدند  ،حب البلغم  ،حب السوداء  ،حب الصفرا
و مانند آنها مفيد مي باشند اگر مزاج سودائي يا صفرائي يا بلغمي باشد بايد داروهاي مناسب هر يك را
بكار برند اما بهترين داروهاي ماليدني آميزهاي از سركه و مردارسنگ ( اكسيد سرب ) ( ) است كه در
چند روز و هر روز چند بار بايد بر موضع بمالند تا بوي بد تمام شود اما اگر پاكسازي نكنند برميگردد
ضماد برگ شيرينبيان بوي بد انگشتهاي پا را ميزدايد  ( .مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايند  :در مقاله
پنجم در باب مفردات خواص بسباسه  ،شيرينبيان و مردارسنگ براي بوي بد زير بغل آمده است مراجعه
كن ) از كسي كه باو اطمينان دارم شنيدم كه ضماد با سفيداب سرب بوي بد زير بغل
صفحه ٦٢٤
را در ظرف چند روز تمام ميكند  ،و دور نيست زيرا همه پزشكان بر خاصيت مردارسنگ اتفاق نظر
دارند  .از داروهائي كه از عرق زياد جلوگيري ميكند ضماد صندلِ قرمز با روغن گل سرخ و نيز دُهن

السفرجل است راه ساختن اين روغن آن است كه آب به را با يك سوم آن روغن كنجد ميجوشانند تا فقط
روغن باقي بماند و آن را بكار ميبرند  ( .ماليدن جوش شيرين بوي زير بغل را ميزدايد  .مترجم )
فصل
اصالح مو
مو از طرطيري دهني است كه از كيموس سوم در اندامها جدا ميشود و در حقايق الطب و نيز مقدمه اين
كتاب درباره آن بحث كردهايم .
( مؤلف (اع) در حقايق الطب فرمودهاند  :بدان كه همه اعضاء انسان بلكه هر چه در عالم هست مركب
از ماء و دهن و ملح است و مراد از ماء رطوبت سائله و مراد از دهن رطوبت لزج و برزخ بين رقت و
غلظت و مراد از ملح سختي و يبوست است و مو از دهن و فاضل غذا است ) .
طبيعت اين طرطير را بزير پوست ميراند كه از سوراخهاي آن بيرون ميآيد و بعلت سردي منجمد ميگردد
و در اول سفيد رنگ است همان طور كه نباتات در هنگام پيدايش در زير زمين سفيد رنگند و پس از
بيرون آمدن از خاك در اثر حرارت هوا و تكميل استعدادشان سبز ميشوند  .مو هم همين كه ميخواهد
خارج شود اول زرد و سپس قرمز و بعد بعلت حرارت و خشكي باطني كه استعداد پيدايش دارد سياه
ميشود  ،اما اگر يكي از اين اسباب چه قابل باشد و چه فاعل درست نباشد غايت امر بدست نميآيد (
فاعل و قابل از اصطالحات فلسفي هستند منظور از فاعل آنكه فعلي از او سرميزند و منظور از قابل آنست
كه فعل را قبول كرده و از آن متأثر ميگردد  .مترجم ) يعني اگر طرطير خودش
صفحه ٦٢٥
ت الزم باشد رنگپذير نيست همان طور كه در پيسي ميبينم زيرا در بدن بيماران بعلت
بدون حرار ِ
رطوبت زياد  ،طرطيرها همه سرد و مرطوب است و رنگين نميشوند اما اگر طرطير داراي حرارت ولي
هوا سرد باشد رنگ باطني طرطير ظاهر نميشود همان طور كه در اهل اقليم هفتم ( كشورهاي اروپاي

شمالي و شمال غربي ) و نواحي نزديك قطب شمال است اما اگر مزاج و هوا مختلف باشند مو زرد و يا
سرخ و يا قهوهاي رنگ ميشود اگر مزاج بسيار گرم باشد مو سياهرنگ ميگردد و از همين روي موي
بچهها در هنگام بلوغ سياه ميشود و كمتر ممكن است كه سفيد پوستان سياه مو و سياه پوستان و
گندمگونها داراي موي قرمز و قهوهاي باشند .
اگر سوراخهاي پوست بعلت زيادي رطوبت بسته شده باشد  ،مو بيرون نميآيد مانند چهره كودكان ،
خواجهها و زنان و اگر سوراخها گشاد باشد طرطير بصورت بخار خارج ميشود و منعقد نميگردد مانند
زمينهاي سنگالخ كه در آن نبات نميرويد اما اگر سوراخها معتدل باشند مو باعتدال خارج ميگردد و گر
نه از جاهائي خارج ميشود كه بخار طرطير ميتواند آن را بشكافد و از آن خارج شود مانند زير بغل ،
باالي ران  ،باالي آلت و چهره  .عده كساني كه اين موها را نداشته باشند كم است اما سر بعلت باال رفتن
بخارها و نيروي آنها و زيادي سوراخها  ،موي زياد دارد و كم است كسي كه موي سر نداشته باشد اما
حيوانات بعلت زيادي حرارتشان و فراواني مواد طرطيري و وضع پوستشان در همه بدنشان داراي مو
هستند و بر عكس مارها بعلت كمي مواد دهني و بسته بودن سوراخهاي پوستي مو ندارند  .اگر طرطير و
هوا هر دو مرطوب باشند مو صاف ميشود مانند موي بچهها و اگر هر دو خشك و پرحرارت باشند مجعد
و اگر آن دو مختلف باشند مو بين بين ميشود اما در
صفحه ٦٢٦
يك انسان طرطير اندامهاي پائين غليظتر است و باين دليل داراي موهاي كوتاهتر و كلفت تر ميباشد و
موي اندامهاي باال نازكتر و بلندتر ميگردد و همچنين موي اشخاصي كه مزاج خوني دارند بيشتر است
زيرا ماده اصلي مو از خون است كه در آنها فراوانتر است .
بنا بر آنچه گفتيم اگر چيزي بر خالف ميل خود ديدي ببين سببش چيست اگر از سببهاي خارجي باشد آن
را قطع و اگر از سببهاي داخلي باشد آن را با ضد خودش درمان كن اما به دگرگوني زياد دل مبند ليكن از
تغيير اندك هم نااميد مباش .

اما اگر مسئلهاي عارضي باشد بدرمان بپرداز چون درمانبردار است و ان شاء اهلل بمراد خود خواهي رسيد
 .درمانهائي كه در اينجا ذكر ميكنيم پارهاي داروها است كه در بلندي مو و يا روياندن و يا نگهداري يا
جلوگيري از روئيدن آن مفيد است يكي از اين داروها اشك درخت انگور است كه از محل بريدن شاخه
قبل از بهار مي ريزد پنجاه درهم از آن و بهمان اندازه روغن بادام و پنج درهم پيه جوجه مرغ را مخلوط
كرده و بر ريشه مو ميمالند  .خاكستر پوست مار با روغن زيتون موي ابرو را ميروياند  ،گُل سنجد كه
در روغن زيتون خيسانده باشند مو را بلند ميكند  .و گفتهاند كه اين دارو براي اشخاص زمينگير هم
مفيدست  .خاكستر پوست جوجه تيغي برّي با خردل و عسل صافشده سرخرنگ مو را بلند و سياه و
درخشنده ميكند و حتي موي ريخته را ميروياند اگر اين روغن را بمالند و موي قرمز برويد دوباره
ميمالند و سياه مي شود براي بيماري داءالثعلب ( ريزش موي بدن ) نيز مفيد است  .شستن مو با آب برگ
بيد تازه از موخوره و حزاز جلوگيري ميكند  .اين خضاب مو را كامال سياه ميكند  :ذرات سوخته آهن ،
ذرات سوخته قلع
صفحه ٦٢٧
از هر كدام يك جزء آنها را در سركه كهنهاي ميجوشانند تا غليظ شود آنگاه بر مو ميمالند اما نبايد
چربي بآن برسد و نيز خضاب االول و خضاب الثاني و روغن مورد از ريزش مو در بيماري نارالفارسية
جلوگيري مي كند و براي داءالثعلب و نيز سياه كردن مو سودمند است  .دهن االملج ( روغن آمله ) مو را
سياه و تقويت ميكند و اگر رامك را با حنا بياميزند و بر مو بمالند آن را سياه ميكند و شپش را ميكشد
 .زاج الحديد و النحاس ( زاج آهن و مس ) براي داءالثعلب ( ECIA
 ( ) Aيعني ريزش مو در تمام يا قسمتي از بدن ) مفيد است .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايد  :در مقاله پنجم در باب مفردات خواص سرو كوهي  ،سرگين گاو ،
پياز  ،حنا  ،گردو  ،بنه  ،طال  ،كف دريا و پوست مار براي داءالثعلب و نيز خواص ارغوان  ،مگس  ،زاج

 ،زرنيخ  ،سرو  ،الكپشت  ،پوست مار  ،شوكران  ،سنجد و مس براي مو و خاصيت صبر در ريزش مو
ذكر شده مراجعه كن ) .
ضماد البرص موئي را كه از داءالثعلب و داءالحية ( HIASIS
 ( ) Oسختي و بدشكلي پوست ) ريخته ميروياند و ضماد داءالثعلب و نيز ضماد داءالحية و ماليدن طالء
ششم مو را مي روياند  .طالء دهم و طالء يازدهم موي زيادي را كه در چشم روئيده باشد زايل ميكند
طالء داءالثعلب و مرهم الخل براي داءالثعلب مفيدند  .همچنين اگر خاكستر پوست جوجهتيغي را در
روغن مورد ريخته و بر سر يا نقاط ديگر بدن كه كم مو شده باشد بمالند مويش خواهد روئيد و نيز اگر
سري را كه موي آن ريخته بتراشند و خراش دهند و پس از پاك كرد ِن خون آن با دُهن المثلث چرب كنند
و اين عمل را هر سه روز يك بار تكرار كنند مويش بهتر از اول خواهد روئيد  ،همچنين خضاب الشَعر با
آب سماق  ،وسمه  ،حنا و آمله آن را در دو ساعت سياه ميكنند  .اگر مو را
صفحه ٦٢٨
بكنند و بر جاي آن چند بار ترياك و آب و سركه بمالند و يا اگر زرنيخ سرخ و پيشاب االغ را بمالند
ديگر مو نميرويد  .اگر بر اعضاء بد ِن كودك خون سنگپشت بمالند هيچگاه مو بر آن نميرويد و نيز
اگر خون خفاش را بر عانه ( باالي آلت تناسلي ) كودك بمالند موي آن نخواهد روئيد  .همچنين ضماد
كندش با روغن زرده تخممرغ سبب روئيدن مو ميشود  .اگر ده عدد گردو را با پوست سوخته و با يك
مثقال هسته خرما بكوبند و بسايند و در روغن زيتون بريزند و پانزده دانه فلفل سياه را كوفته و بآن اضافه و
ضماد كنند مو را ميروياند اما ماليدن پيه افعي كه تازه كشته شده باشد و نيز ماليدن جندبيدستر سائيده با
عسل پس از كندن مو  ،از رويش مو جلوگيري ميكند  .زهره بز يا بزغاله را اگر با نيم درهم نوشادر
بياميزند و بر محل موي كنده شده بمالند ديگر مويش سبز نميشود اگر چند مرتبه موي زير بغل را بكنند
و پيه جوجه مرغ را بر آن بمالند و نيز اگر سورنجان بمالند ديگر مو نميرويد براي كسي كه ميخواهد
موي زيبائي داشته باشد بايد از غذاهاي سفيد و سرد مرطوب و خشك و ترشيها پرهيز كند  .براي درمان

داءالثعلب ماليدن ميوه سرو كوهي با سركه و ماليدن خاكستر صدف و سير پس از پاكسازي بدن مفيد
ميباشد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در قرابادين كبير براي خضاب اين داروها را ذكر كرده  :وسمه  ،براده
مس و سرب و آهن و روي سوخته  ،زنگ آهن  ،آب پوست باقال  ،آب پوست گردو  ،آب برگ مورد و
تخم آن  ،آب برگ چغندر  ،الدن ( نوعي صمغ )  ،مردارسنگ  ،آهك  ،آمله  ،مازو  ،پوست انار  ،زاج
سياه  ،شقايق  ،قرنفل  ،حضض  ،حنا و نيز حنا با قرنفل و سم سوخته االغ سياه با روغن مورد  .حنا رنگِ
طاوسي وسمه را پيش و يا بعد از آن تمام ميكند .
صفحه ٦٢٩
در غني و مني آمده است كه بعضي محل داءالثعلب را ميخراشند و سپس با سير و سركه و نمك و
افسنتين شديدا مالش ميدهند و اين را بارها آزمودهايم و } ثابت { گفته است كه چند بار داءالثعلب را با
تجويز مسهل درمان كردهام بدون آنكه سر را درمان كنم و گفته است مردي را درمان كرده كه باو در پنج
روز ايارج روفس و هر روز دو مرتبه يك بار چهار مثقال و بار دوم پنج مثقال خورانده و قبل از آن اين
دارو را به بيمار داده است صبر و سقمونيا از هر كدام دو جرء  ،عصاره افسنتين  ،پيه هندوانه ابوجهل از هر
كدام يك جزء و با اين داروها بهبود يافته راه ساختن ايارج روفس باين شرحست  :پيه هندوانه ابوجهل
بيست درهم  ،صبر پنج درهم  ،خولنجان ده درهم  ،كمازريوس بيست درهم  ،سكبينه و گاوشير از هر
كدام هشت درهم  ،كرفس كوهي ( فطراساليون )  ،زراوند مدحرج  ،فلفل از هر كدام پنج درهم  ،سليخه
 ،سنبل  ،دارچين  ،زعفران  ،زنجبيل  ،مريم نخودي ( جعده ) از هر كدام دو درهم همه را ميكوبند و
پس از بيختن با عسل خمير كرده و در ظرفي شيشهاي ميريزند و پس از ششماه بكار ميبرند خوراك آن
تا پنج مثقال است و از محمد بن زكريا روايت شده كه پيازْ آدمي را از چيزهاي ديگر بينياز ميكند و
ظاهرا منظور او اين بوده كه بايد آن را بر سر بمالند و از پزشكان پيشين روايت شده كه كسي كه
بداءالثعلب گرفتار است بايد هميشه شبكالهي از كرك بر سر بگذارد تا دائما عرق كند ) .

فصل
جلوگيري از توليد شپش
شپش از چركهائي كه در بدن جمع شده و در عرق بدن حل شده و تعفين يافته بوجود ميآيد همان طور
كه يك ارض ( يك ماده شيميائي ) در اثر حل شدن
صفحه ٦٣٠
در آب تعفين مي يابد زيرا چرك از طرطير ارضي سوم و عرق از طرطير مائي است و همين كه ماء بآن
ارض برسد آن را حل و تعفين ميكند همين كه يك جزء از ارض تعفين يافت حل و لزج ميگردد و
حرارت بدن در آن اثر ميكند و شعلههاي حرارت غريزي خارج از مسامات آن را ميپزد و در آن بخار
توليد ميكند و نفخي در اين جزء لزج پيدا ميشود و در آن جائي خالي براي آن بخار درست ميشود كه
در اثر حرارت پوستهاي بر آن ميبندد و ببخاري كه در درون آن است حياتي  ،از فضول حياتي كه از
مسامات خارج شده تعلق ميگيرد و شپش توليد ميشود كه رنگ و شكل آن بر حسب نوع و وضع ماده
اولش تفاوت مييابد ( اين مطالب و همچنين روش استدالل مربوط بعلم كيمياست كه عينا نقل شد .
مترجم ) چه بسا كه چرك بدن شخصي زودتر استحالهپذير است و بنا بر اين شپش در بدنش فراوان
ميشود بطوري كه در همه جاي بدن او ميتوان آن را يافت و اما پارهاي ديگر چنين نيستند  .همچنين
توليد شپش بوضع تعفن يافتن چرك و عفونت خلطهاي دروني بدن بستگي دارد و چه بسا كه فقط در
عضوي مانند سر و ريش شپش زياد ميشود و در ساير نقاط بدن اثري از آن نيست  .بهر حال حفظ كردن
بدن از چرك  ،استحمام زياد  ،پوشيدن لباس تميز و بكار بردن عطر در زدودن شپش و راندن آن از بدن اثر
قطعي دارد و نيز خودداري از چرب كردن بدن با پيهها و روغنهاي لزج كه اثر آن در بدن ميماند و
همچنين شستشوي با نمك و آبهاي معدني از شپش جلوگيري ميكند از داروهاي آزمايششده براي دفع
شپش همراه داشتن تربد محلول و يا جيوه مرجاني يا آلوده كردن رشته نخي بآنها و آويختن آن در گردن

است و پس از آن بداروي ديگري نيازي نيست و نيز بايد از تخمه و سودازاها و بلغمزاها پرهيز كنند و
گفته شده كه خوردن
صفحه ٦٣١
انجير در توليد شپش مؤثر است و انشاء اهلل در مقاله چهارم در باب چهاردهم و در شماره هفدهم
ضمادهائي براي دفع شپش ذكر خواهم كرد .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميفرمايند  :در مقاله پنجم خواص گردو و جيوه براي دفع شپش ذكر شده مراجعه
كن ) .
باب هجدهم
پارهاي از درمانهاي مسموميت
فصل
علت سميت داروها و زهر بعض از حيوانات بر بسياري از مردم پوشيده است و عدهاي از پزشكان اين طور
گفتهاند كه  } :سم بصورت اثر ميكند { ( خواننده در اين كتاب كرارا باصطالح تأثير بنا بخاصيت يا
بصورت برخورد ميكند كه اينك توجه او را باين مطلب جلب ميكنيم كه بنا بتوضيحاتي كه پزشكان
قديم ميدادهاند تأثير داروها د ر بدن بصورت و يا بخاصيت است و ظاهرا منظور آنها از تأثير بصورت آن
است كه داروئي از جهات فيزيكي در بدن تأثير ميگذارد  ،مثال پودر شيشه يا الماس روده را ميخراشد و
سبب مرگ ميشود و يا روغني مانند پارافين بدون آنكه جذب شود سبب تسهيل عمل دفع ميگردد اما
تأثير ب خاصيت آن است كه يك ماده از جهات شيميائي سبب تغيير تركيب خون يا تركيبات سلولي بدن و
يا تأثيرات ديگر ميشود و گاه اختالالتي پديد ميآورد كه به مرگ ميانجامد مثال زهر بعض حشرات و
حيوانات سبب انعقاد خون ميگردد يا بعض از اعصاب را از كار مياندازد يا داروئي مانند صبر زرد
اعصاب روده را تحريك و سبب بيرونروش ميشود و مانند آن حساسيتهاي مختلف در اشخاص نيز از

همين قبيل است  .مترجم ) اما اين گفته از روي بينائي نيست و چيزي از حقيقت مطلب را روشن نميكند
بطور اختصار ميتوان گفت كه بدن مركب از روحها و خلطها و اندامها است
صفحه ٦٣٢
روحها از همه چيز بدن لطيفترند  ،خلطها داراي حالت برزخي و مستعد روحانيت هستند و با اندامها در
ارتباطند  ،اندامها از همه چيز بدن غليظتر يعني جسداني ميباشند اگر چيزي كه داراي اثر است وارد بدن
شود اول در روح كه لطيفتر است و اثر را زودتر ميپذيرد تأثير ميكند و پس از آن در خلطها و بعد از آن
در اندامها مؤثر ميگردد  ،زيرا خلطها ديرتر از روحها اثر را ميپذيرند و اندامها كمتر از خلطها اثرپذيرند .
بايد توجه داشت كه چيزهاي زيانآور و سودمند هر دو پيرو همين قاعده ميباشند و بطور خالصه از جهت
پذيرش تأثيرات نخست روحها و پس از آنها خلطها يعني نفسها و بعد از آنها اندامها يعني جسدها قرار
دارند  .اينك ميگوئيم كه داروها نيز مركب از روح و نفس و جسد ميباشند و اين مطلب را در جاي
خود توضيح دادهايم و اين امر غير از طبعها است و بهمين دليل ميگوئيم كه هر چيز مركبي مثلثالكيان و
مربع الكيفية است ( منظور از كيان ثالثه روح  ،نفس و جسد و مقصود از كيفيات اربعه برودت  ،حرارت
 ،رطوبت و يبوست ميباشد  .مترجم ) اما كيفيات چهارگانه در هر يك از كيانها يعني جوهرهاي سه
گانه وجود دارند با اين توضيح كه روح مركب از روح كيفيتها و نفس مركب از نفس آنها و جسد مركب
از جسد آنها است  ( .البته خواننده محترم توجه دارد كه مطالب اين قسمت از مسائل حكمت است كه
مؤلف (اع) بطور اختصار بآن اشاره كرده و متأسفانه در زبان فارسي و در ترجمه نميتوان آن طور كه بايد
آن را توضيح داد  .مترجم ) اما داروها از نظر اندازه جوهرها و نيز از حيث طبيعتهايشان با هم متفاوتند و
اين مطلب در علمِ تفصيل روشن ميگردد يعني پارهاي از داروها داراي روح قويتر و برخي داراي نفس
نيرومندتر و بعضي داراي جسدانيت زيادترند همان طور
صفحه ٦٣٣

كه پارهاي ماء ( آب ) بيشتر و برخي دُهن و بعضي ملح زيادتر دارند و همچنين پارهاي داراي روح توانا و
نفس و جسدي ناتوانند و عدهاي نفس قوي و روح و جسد ضعيف دارند و بعضي جسدشان نيرومند ولي
روح و نفسشان كمتوان است .
اينك ميگوئيم كه داروئي كه به بدن وارد ميگردد روحش در روح و نفسش در خلطها يعني در نفس و
جسدش در جسد يعني اندامهاي آن بدن مؤثر واقع ميگردد و نيز ميگوئيم كه پراكندن  ،گردآوردن  ،نيرو
بخشيدن  ،ناتوان كردن و مانند آن در شأن روح است و كارهائي مانند تعفين و حل و عقد و تلطيف و
تكثيف ( اين كلمات از اصطالحات علم كيمياست و در زبان فارسي معادلي ندارد  .مترجم ) بر عهده
نفس ميباشد و بستن  ،باز كردن  ،چرك كردن  ،گوشت آوردن و امثال آن بوسيله جسد انجام ميگردد .
پس همين كه داروئي ببدن وارد شد اگر جوهرهايش كماً و كيف ًا قويتر از جوهرهاي بدن باشد در آن
دگرگونيهائي پديد ميآورد اما اگر ضعيفتر باشد بدن آن را تغيير ميدهد و دارو نميتواند اثر بكند  .تغييري
كه يك دارو در بدن پديد ميآورد يا اصالح فاسد است و يا برعكس فسادي ايجاد ميكند اما صالح يك
بدن در آن است كه شرايط بقاء و دوامش موجود باشد  .اينك ميگوئيم چه بسا كه ترياقي براي كسي سم
و سمي براي او ترياق باشد بنا بر اين سم و ترياق داراي خاصيت اضافي هستند يعني به نسبت اشخاص
متفاوتند و هيچ چيز بخودي خودش سم يا ترياق نيست و صالح هر ماده سمي بداشتن آن سميت و
مصلحت هر چيز كه داراي ترياقيت است بسته بداشتن آن ترياقيت است و بعبارت ديگر صالح هر چيزي
در آنست كه بآن خلق شده و طبيعيِ آن است اما عادتْ طبيعت دوم ميباشد و چه بسا كه انساني به سمي
عادت كند و اين
صفحه ٦٣٤
سم برايش نيروبخش و صالح او در استعمال آن سم باشد  ،بنا بر اين سميت امري نسبي و به نسبت
اشخاص مختلف متفاوت است  .البته اين سخن درباره اشخاص عادي درست ميآيد كه اغلب بحد كمال
نرسيدهاند و مانند انبياء و اولياء كه از هر نيرومندي قويترند نميباشند و نيز در هنگامي درست ميآيد كه

بدنها بچيزهاي غير عادي عادت نكرده باشند چه در اين صورت طبيعت آنها بعادت تغيير حالت داده است
 .پس اگر چيزي غير عادي وارد بدني عادي شود  ،اگر با جوهرهاي آن بدن تضاد داشته و از آن قويتر
باشد بآن زيان مي رساند و اگر موافق و قويتر از آنها باشد براي آنها سودمند است  ،اما اگر تضاد بين آنها
در كيفيت و نيرو بوده ولي از نظر اندازه در حدي باشد كه بدن ميتواند آن را تحمل كند تعادلي بين آنها
برقرار ميگردد ليكن اگر اندازه آن بيشتر بشود و بآخرين حد خود برسد و شخص تاب آن را نداشته باشد
كشنده است و دارو سم او خواهد بود  .پس چه بسا كه داروئي كه براي كسي كشنده است در شخص
ديگر  ،فقط دگرگوني كمي ايجاد ميكند و براي كس ديگر ترياق است و او را از مرگ ميرهاند و نيز
سم در اشخاص مختلف داراي اثرهاي متفاوتي است  :روايت ميكنند كه مردي بوده كه اگر دانهاي باديان
ببدن او وارد ميشد و هر چند كه از آن خبر نداشت بمرگ ميرسيد بنا بر اين پازهر و سم در بدنهاي
مختلف داراي آثار متفاوتي هستند و چه بسا سمي كه داراي روحانيتي نيرومند است و بنا بر اين روح را
ميآزارد و از توان مياندازد و چه بسا سمي كه كارش نفسانيست و اخالط را متعفن ميكند و يا آنها را
جامد مينمايد و چه بسا سمي كه كارش در جسد است و سبب چركين شدن اندام و بستن راهها ميگردد
و مانند اين  ،پس سبب مرگ ميگردد و چه بسا كه بين دو دارو تضاد محض باشد و
صفحه ٦٣٥
ص داروي ديگر باشد .
يكي پازهرِ مخصو ِ
بنا بر اين مطالب وقتي كه از سموم ياد ميكنيم منظور چيزهائي است كه براي اغلب بدنهاي معمولي و
نسبت بآنها داراي سميت است و بيش از اين چيزي نميگوئيم و بناي كتاب بر اين نيست و در اينجا فقط
پارهاي از درمانها را ياد ميكنيم  ( .توضيح مترجم آنست كه در پزشكي جديد ثابت شده كه عكس العمل
اشخاص در مقابل غذاها و داروها متفاوت است و بحث در حساسيتها يكي از مسائل مهم پزشكي است و
پزشك در هنگام تجويز دارو بخصوص بايد از بيمار در مورد حساسيت او در مقابل داروي خاص سؤال
كند )

فصل
چيزهائي كه براي بيشتر از سمها سودمند است
از جمله آنها ترياق الفاروق  ،ترياق االربعة  ،ترياق االفاعي  ،ترياق الجابر  ،نارگيل دريائي  ،معجون
رضوي  ،ماءالحيوة  ،الكسير ذوالخاصية  ،مرواريد محلول در آب اترج  ،شربت ليمو ( بنا بر آنچه گفته
شده )  ،پازهر حيواني و معدني  ،دانه اترج در زدودن سم حيوانات ويژگيهائي دارد و الكسير ذوالخاصية ،
ترياق االفاعي و ترياقي كه در درمان طاعون ذكر كردهايم خصوصيتي براي سميت هوا در همهگيريها و
وبا و طاعون دارند .
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :افسنتين  ،بز كوهي  ،فندق و زرنباد اثري در گزش حشرات دارند كه
در مفردات خواهد آمد  .و نيز در مقاله پنجم براي درمان مسموميتْ خاصيتهاي اترج  ،سرگين گاو ،
زرشك  ،نوشادر  ،ترمس  ،گردو  ،غليواج  ،انغوزه  ،سركه  ،طال  ،سيسنبر  ،فلفل  ،ماء المحدد  ،نارگيل
دريائي و نوشادر ذكر شده مراجعه كن .
همچنين در حاشيه اضافه فرموده است  :در كتاب جنةالواقية آمده است كه
صفحه ٦٣٦
براي گزش عقرب خوردن خاكستر گوشت گوسفند و ضماد با آن و نيز اگر عقرب را بكوبند و بر موضع
ضماد كنند و همچنين ضماد كردن با مگس  ،سفيداب قلع  ،اسپنددانه  ،انجير نارس  ،شنبليله كوفته  ،پونه
 ،سير و پياز مفيد است و اگر كسي ترب بخورد از گزش عقرب آسيب نميبيند اما اگر كسي كرفس
خورده باشد همان روز يا شبش ميميرد و گفته شده است كه اگر پشكل گوسفند را بسوزانند و بسايند و
با سركه خمير كنند و بر محل گزيدگي بزنند سودمند است  .همچنين اگر موضع را با آب دهن و ترب
بمالند سوزش را آرام ميكند و اگر كسي در هر طرف شلوار خود يك دانه فندق هندي بپايش ببندد از
عقرب زيان نميبيند و گفته شده است كه ضماد با گاورس ( جاورس ) و نمك گرم و خوردن سير و
فندق و نيز گذاشتن قطعهاي نقره و ماليدن محل با فلفل و روغن زيتون و يا خوردن يك كف دست نمك

نافع است و گويا اگر يك شاخه زيتون بكسي كه عقرب او را زده بياويزند همان وقت بهبود مييابد و
گفتهاند قليا ( قلي الصباغين ) را با سركه بسايند و با آن جاي عقربزده را ضماد كنند و يا شخص
عقربزده يك چهارم درهم نوشادر محلول در روغن زيتون بخورد بهبود مييابد و گفتهاند كه به مارزده
بايد روغن و عسل گرم و سه درهم دانه اترج كوفته با آب بخورانند و نيز ضماد موضع با پياز كوفته يا پنير
كهنه و گذاردن جوجهاي كه شكمش را پاره كرده باشند بحال گرماگرم بر موضع مفيد است  ،و بايد بر
دور محل سركه و گِل بمالند و گويا نوشيدن آب نوشادر براي مارگزيدگي و عقربزدگي سودمند است
همچنين خوردن دو مثقال دانه اترج و ضماد سير سوخته كوفته بر محل مارزدگي آن را تسكين ميدهد .
براي گزش رتيل ضماد با شيرابه موردِ سبز با پارچهاي كتاني و نيز ضماد دانه و برگ آن مفيد است و
همچنين پشكل گوسفند سوخته را كه با سركه خمير كرده باشند سودمند است .
صفحه ٦٣٧
براي گزش رتيل و زنبور و زنبور عسل  ،ضماد سرگين گاو و ماليدن مگس و رتيل مفيد است و ضماد
كردن يا خوردن پنير نخل ( قلب يا مغز نخل كه همان ماده سفيد رنگ و شيرينمزه موجود در سر نخل
است  .مترجم ) و همچنين ضماد نمك و سركه و عسل يا پشكل بز و ماليدن گندناي كوفته سودمند
مي باشد  .كسي كه زنبور او را زده اگر محل را با سوزني بخراشد و آن را بمكد و پس از آن سركه و
كافور بر آن بمالد بهبود مييابد  .و نيز اضافه ميفرمايد  :در كتاب بحار از ابنشهراشوب از ضباع ابن
نصر هندي از حضرت رضا عليه السالم در حديثي روايت شده كه ضباع سؤال كرده گرمي نافعتر است يا
سردي حضرت ميفرمايند  :الحر انفع من البرد ألن الحر من حر الحيوة و البرد من برد الموت و كذلك
السموم القاتل الحار منها اسلم و اقل ضررا من السموم الباردة يعني گرمي سودمندتر از سردي است زيرا
گرمي از گرمي زندگيست و سردي از سردي مرگست و بهمين دليل سمهاي كُشندهِ گرم سالمتر و
كمزيانتر از سمهاي سرد ميباشند  ،انتهي ) .
فصل

گاهي طرطيرهاي فاسدي بسببي خارجي مانند فساد هوا و آب و يا غذاها و داروهاي زيانبار در بدن پيدا
ميشود كه اگر روحانيت داشته باشد بروح آسيب ميرساند و اگر نفسانيت داشته باشد خلطها از آن زيان
ميبيند و اگر جسدانيت داشته باشد بيماري ميآورد و اگر اثر آن زياد باشد مانند سم شديد كشنده است .
بهمين دليل همه بيماريهاي عفوني سميت دارند  ،اما اين سميت داراي درجات مختلف است بهر حال
براي يك پزشك كارآمد شايسته است كه در هيچيك از بيماريهاي عفوني از بكار بردن داروهاي ترياقي
غافل نماند  ( .در پزشكي جديد نيز اين مسئله كشف شده كه ميكربها و ساير موجودات
صفحه ٦٣٨
بيماريزا زهرابههائي ترشح ميكنند كه سبب بيماري است و بسياري از بيماريها بازتابهاي بدن در مقابل
اين زهرابهها است  .و اغلب اگر الزم باشد عالوه بر داروي اصلي داروي ضد حساسيت نيز تجويز ميكنند
 .مترجم )
و اين داروها چه مفرد و چه مركب فراوانند كه داروهاي مفرد كه هر كدام براي همه انواع سم مفيدند
عبارتند از  :آس ( مورد )  ،آذريون  ،گل آفتابپرست  ،ابرون ( هميشه بهار )  ،ابنعرس ( راسو )  ،ابهل
( سرو كوهي )  ،ترنج ( اترج ) و روغن پوست و تخم آن  ،اخثاء البقر ( سرگين گاو )  ،اذخر ( كاه مكه
)  ،اسقيل ( پياز دشتي )  ،اشق  ،اصابع الصفر ( زردچوبه )  ،افرفيون ( فرفيون )  ،افسنتين  ،اقحوان (
بابونه )  ،انتيموان  ،انتله ( نوعي جدوار )  ،انجدان ( كولهپر )  ،اندرزاد البقر ( سنگ كيسه صفراي گاو )
 ،انفحه ( پنيرمايه )  ،انيسون ( باديان رومي )  ،ايرسا ( سوسن آسمانگوني كه نوعي از انواع زنبق است )
 ،بادآورد ( كنگر سفيد )  ،بادرنجبويه  ،بادروج ( ريحان )  ،بادزهر الحيواني و المعدني ( پازهر حيواني
و معدني )  ،بارزد ( قنه )  ،بازي ( باز )  ،باقال  ،بستانافروز  ،برسياوشان ( پرسياوشان )  ،بزر شلغم ،
بصل ( پياز )  ،بلسان و چوب و دانه آن  ،بندق ( فندق )  ،بنفسج ( بنفشه )  ،بوره  ،بوزيدان ( ثعلب ) ،
تفاح ( سيب درختي )  ،تنزو  ،تين ( انجير )  ،ثمره حسكِ بري ( ميوه خارخسك دشتي )  ،ثمر الدلب (
تخم چنار )  ،ثمرة الطرفا ( ميوه گز )  ،ثوم ( سير )  ،جاوشير ( گاوشير )  ،جدوار  ،جعده ( مريم

نخودي  -كلپوره )  ،جندبيدستر  ،جنطيانا  ،جوز ( گردو )  ،حاج ( خارشتر )  ،حاشا ( پونه كوهي ) ،
حب الرشاد ( تخم ترتيزك )  ،الحبة السوداء ( سياهدانه )  ،حب الغار ( دهمشت )  ،حُرف ( تخم
اسپندان )  ،حزا ( نوعي جعفري )  ،حزنبل ( بهمن سفيد )  ،حسك ( خارخسك )  ،حلتيت ( انغوزه ) ،
تخم حماض ( ترشك )  ،حماما  ،خبازي ( پنيرك  ،ختمي خبازي ) ،
صفحه ٦٣٩
خبه ( خاكشير )  ،خس بري ( كاهو )  ،خل ( سركه )  ،دارصيني ( دارچيني )  ،دارفلفل  ،درونج
عقربي  ،دم التيس و االيل ( خون بز و گوزن كوهي ) و زهره آنها  ،دوقو ( تخم شقاقل )  ،دهنج ( زاج
سبز )  ،ديك ( خروس )  ،ذهب المحلول بالنشادر ( طالي محلول با نوشادر )  ،رازيانج ( باديان ) ،
راسن ( زنجبيل شامي )  ،راوند ( ريوند )  ،زبد البقر و الشاة ( كره گاو و گوسفند ) و پيه آنها  ،زبل
االرنب ( فضله خرگوش )  ،زراوند  ،زرنباد  ،زفت  ،زمرد  ،زنجبيل  ،سداب  ،سكبينج ( سكبينه ) ،
سمسم ( كنجد )  ،سمْن ( روغن )  ،سيسنبر  ،شبت ( شويد )  ،شمع ( موم )  ،شوبشيني ( چوبچيني
)  ،شونيز ( سياهدانه )  ،شهدِ عسل  ،شيح ارمني ( درمنه )  ،شيطرج ( شيطره )  ،صاصفراس  ،صامريوما
 ،طرخشقوق ( كاسني بري )  ،طرخون  ،طين ارمني ( گل ارمني )  ،طين داغستان ( گل داغستان ) ،
طين مختوم ( گل مختوم )  ،عاقول ( خار ترنجبين )  ،عرعر  ،عسل  ،عصارة العنب ( آب انگور )
صاف شده كه در نور آفتاب و ماه گذارده شده باشد  ،عنبر  ،عود بلسان ( چوب بلسان )  ،غاريقون (
قارچ چمن )  ،فُجْل ( ترب ) و تخم آن  ،فستق ( پسته )  ،فطراساليون ( كرفس كوهي )  ،فلفل ،
فنجنكشت ( پنجانگشت )  ،فوتنج ( پونه )  ،فوفل  ،فيروزج ( فيروزه )  ،قرطم بري ( درخت بنه )  ،قرن
ايّل ( شاخ بز كوهي )  ،قرنفل  ،قسط  ،قصب ( ني ) و برگ آن  ،قنابري ( بزند  -برغست )  ،قنطوريون
صغير ( لوفا )  ،قيصوم ( بومادران )  ،كافور  ،كبَر ( كوَر ) پوست ريشه آن  ،كبريت ( گوگرد ) ،
كراث ( تره )  ،كرسنه  ،كرفس  ،كرنب ( كلم )  ،كمازريوس  ،كمافيطوس ( تخم كرفس رومي ) ،
كمون ( زيره )  ،لبالب ( عشقه  ،پيچك )  ،لبن ( شير )  ،لحم االيل ( گوشت بز كوهي )  ،لفاح (
مهرگياه )  ،لؤلؤ ( مرواريد )  ،ليمو  ،مارگياه  ،مازريون ( هفت برگ )  ،مخلصه  ،مرّ مكي  ،مرارة

التيس ( زهره بز نر )  ،مرارة الثور ( زهره گاو )  ،مرجان  ،مرزنجوش  ،مسك ( مشك )  ،مقل  ،ملح (
نمك طعام )  ،موميا  ،نارجيل بحري
صفحه ٦٤٠
( نارگيل دريائي )  ،تخم نارنج  ،نانخواه ( زنيان )  ،نحاس ( مس )  ،نعنع ( نعناع )  ،نفت سفيد ،
نوشادر  ،وَجّ ( اِگِر )  ،هندبا ( كاسني )  ،ياسمين  ،يبروح الصنم ( مهرگياه ) .
براي بيماريهائي كه سميت دارند انتيموان ديافريطقون  ،برشعثا  ،انواع تربد معدني  ،ترياق االربعة  ،ترياق
االفاعي  ،ترياق الجابر  ،ترياق الطين  ،ترياق الفاروق  ،ترياق الهواء  ،الكسير ذوالخاصية  ،حب االنتيموان
الزجاجي  ،حب الفادزهر المعدني  ،خَل العنصل  ،دُهن البلسان  ،دهن حب العرعر  ،دهن الكهرباء ،
الذهب المحلول  ،الذهب المحلول بالنشادر  ،شراب الترياق  ،شراب الليمون  ،قرص الراوند  ،ماء الحيوة
المفرّح  ،معجون االنتيموان  ،المعجون الجامع الرضوي  ،المفرح الحار انطاكي و مفرح السيسنبري مفيد
ميباشند  ( .نام اين داروهاي مركب چون نام خاص است همان طور كه در گذشته نيز عمل شده عينا با
الفاظ عربي آورده شده و چگونگي ساختن آنها بعدا در مقاله پنجم خواهد آمد  .مترجم )
فصل
در مسموميتهاي ناشي از گزش حشرات بطور خاص دانه اترج و ماليدن انغوزه محلول در سركه و گذاردن
مكرر پارچهاي كه در شير خيس شده باشد بر موضع يا داغ كردن محل با فاروق بخصوص اگر در آن
جدوار حل كرده باشند يا ترياق و يا پازهر سودمند است  .و نيز اگر مارگزيده دو
صفحه ٦٤١
گندم زهره ( مراره ) مار بخورد و نيز خوردن يك مثقال نوشادري كه از مدفوع انسان تصعيد شده باشد
مفيد است و اگر زهره غليواج را در عصاره باديان بسايند و سه هفته در آفتاب بگذارند و تا وقت نياز
محفوظ نگه دارند و با تركه بيدِ پوستكنده آن را بچشم بكشند سم از دست و پايش بيرون ميرود و از

كارهائي كه آزمايش شده اينست كه داروئي را كه از هند ميآورند و نام آن جذابةالسم است گرفته و آن را
مرطوب كرده و بر محل گزيدگي ببندند سم را بكلي بيرون ميكشد و اگر سم شديد باشد بايد چند بار
پشت سر هم آن را عوض كنند و چه بسا كه از شدت سم ميشكند و اين دارو جسمي سياه و متخلخل و
براق و سبك است و شكلهاي گوناگوني دارد و گاهي اخالط سفيدي بر آن ديده ميشود و كسي كه آن
را از هند آورده بود براي من حكايت كرد كه در شهري بنام كهنه سمندر اين خاك را از معدني كه در
آنجا است بيرون ميآورند و سازندگانْ آن را بهر شكل كه بخواهند خمير كرده و در كوره ذوب آهن
ميپزند و چنين گفت كه براي تجارت فوالد بآن شهر رفته و پختن آن را ديده است و گفت كه فوالد از
خاك معادن متعددي كه در آنجاست بدست ميآيد و خاكها را مخلوط كرده و در ظرفهاي سفالي ذوب
ميكنند و يك معدن ندارد .
مؤلف اعلي اهلل مقامه بعدها در حاشيه اضافه ميفرمايد كه ما طرز ساختن اين دارو را ديديم و آزموديم و
عمل كرديم و صحيح و مؤثر است و راهش اين است كه شاخ بز كوهي را تكهتكه ميكنند و با سوهان
مي سايند و بهتر اين است كه از طرف برآمده و طرف صاف سوهان زده شود و اگر قطعات را بخيسانند
سوهانكاري آسانتر است سپس دو قطعه از گِل داغ ميگيرند و آنها را مانند پوست گردو درست كرده و
در كف آنها آهك زنده ميريزند و قطعههاي
صفحه ٦٤٢
شاخ را در آن ميگذارند و مقداري آهك بر آن ميپاشند و ميان آن دو تكه گِل ميگذارند و آنها را كامال
بهم متصل ميكنند سپس مقداري زغال باندازه دو يا سه برابر گنجايش دو كف دست با هم آتش ميكنند
و آن گِل را در ميان آتش ميگذارند و پس از پنج ساعت آن را باز ميكنند اگر قطعه شاخ سياه بود معلوم
ميشود باندازه رسيده اگر سفيد بود كمي رويش را ميتراشند تا سياهي پديدار شود و اگر زرد بود باز آن
را بحال اول الي آتش ميگذارند و ميزان آتش را در تجربه و يا ديدن در نزد استاد ميتوان دانست و
عالمت زيادي آتش سفيدي و پوكي در هنگام مالش با دست و نشان كمي آن زردي است و اينكه اگر لب

را مرطوب كنند بآن نميچسبد و عالمت كمال آن آنست كه اگر لب را مرطوب كنند بآن ميچسبد و
بزودي نميشكند و روشن شد كه كسي كه در متن حكايت او را بازگفتيم گلولههاي گِل را ديده اما
داخل آن را نديده بوده است .
براي گزش زنبور بطور خاص ماليدن جدوار و پازهر حيواني ( ظاهرا پازهري است كه از بز كوهي بدست
ميآيد ) و خوردن يك مثقال مرزنگوش همراه با سه مثقال گشنيز در همان وقت سوزش را آرام ميكند و
نيز گذاردن اندام در آب گرم و بيرون آوردن و گذاردن آن در آب سرد و سركه و نمك سودبخش است .
از چيزهاي عجيبي كه خداوند بمن الهام فرمود سركه عنصلي است كه اگر بر محل گزش بمالند در همان
وقت بهبود مييابد و براي گزيدن عقرب بطور خاص ماليدن جدوار و ماليدن روغن و قرنفل و الكسير
ذوالخاصية و نوشيدن آن و ماليدن پازهر حيواني ( سنگ زهره بز كوهي ) مفيد است و ضماد گل ارمني بر
جاي گزش ورم را فرو مينشاند و نيز ماليدن پادزهر معدني كه با آب گشنيزِ تر سائيده شده باشد بزودي
آن را تسكين ميدهد ان شاء اهلل .
صفحه ٦٤٣
( مؤلف (اع) در حاشيه ميافزايد  :در قانون آمده است كه ترياق ويژه رتيل اين دارو است  :سياهدانه ده
درهم  ،دوقو و زيره از هر كدام پنج درهم  ،سرو كوهي  ،ميوه سرو از هر كدام سه درهم  ،سنبل الطيب ،
حب الغار  ،زراوند مدحرج  ،دانه بلسان  ،دارچيني  ،جنطيانا  ،تخم شبدر  ،تخم كرفس از هر كدام دو
درهم كه با عسل خمير ميكنند و در وقت نيار بقدر يك گردو با شراب كهنه ميخورند .
و نيز در قانون براي گزش زنبور آمده است كه خزه با سركه و ضماد خبازي و خطمي مفيد است .
از چيزهائي كه خودم چند بار آزمودهام و براي تسكين درد مفيد است دهن الكافور است كه بالفاصله آن
را آرام ميكند ) .
( مترجم گويد اگر پيازي را دو نيمه كنند و بر محل گزيدگي عقرب و زنبور بمالند درد و سوزشش آرام
ميشود )

فصل
از اشخاص تجربهكار حكايت شده است كه اگر سق دهن طفل را بالفاصله پس از والدت قبل از شير دادن
با مقداري اشك چشم بز كوهي مالش دهند در همه عمر از سموم زيان نخواهد ديد و نيز اگر با پازهر
معدني مالش و سه روز پازهر را با گالب بسايند و بقدر يك برنج باو بخورانند و همچنين اگر انسان در هر
ماه سه بار و هر بار يك دانق پازهر بخورد همان خاصيت را دارد  .اثر سم در معتادي ِن بترياك كمتر است
و شايسته است كه براي جلوگيري از گزش حشرات انسان شاخ بز كوهي يا پازهر معدني و يا حيواني يا
مهره مار يا گِل داغستان و يا نارگيل دريائي با خود داشته باشد زيرا هر كدام از آنها مانع گزش حشرات
است و در درمان جاي ترياق الكبير را ميگيرند .
صفحه ٦٤٤
تذكر مترجم
مقاله دوم كتاب دقايق العالج در اينجا بپايان ميرسد و مقاله سوم و چهارم كه شامل مسائل داروئي است
و نيز فهرست الفبائي اسامي داروها در جلد دوم بنظر خوانندگان گرامي خواهد رسيد .
باين مطلب نيز بايد توجه شود كه در همه حواشي اصل عربي اسامي داروها بترتيب حروف تهجي ذكر
شده و خواننده محترم بايد با مراجعه بفهرست نامهاي داروئي عربي آن را پيدا كرده و سپس بتوضيحات
مربوط بآن در مفردات مراجعه كند  ،و صلي اهلل علي محمد و آله الطاهرين .
كرمان  -عيسي ضياء ابراهيمي

