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 مؤلف

 مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني )اع(



 بسمه تعالي

 مقدمه جلد دوم 

فرمايند وزنهاي داروهاي مختلف در نسخه چاپي جلد اول ي كه خوانندگان محترم مالحظه ميبطور

اي بسيستم متريك آورده شده و در جلد دوم عينا بصورت اصلي آمده است . مترجم پس از مشاوره با عده

ر يشتاز برادران صاحب نظر باين نتيجه رسيد كه اگر اوزان بصورت اصلي آورده شود اصالت ترجمه ب

ماند و بنا بر اين در نسخه فعلي كليه اوزان براي حفظ اصالت ترجمه بصورت اصلي آورده شده محفوظ مي

رسد اوزان اصلي كتاب با سيستم متريك است . و اينك از نظر آساني كار در جدولي كه ذيال بنظر مي

توانند وزن ي دارند عند اللزوم بگردد تا خوانندگاني كه با اين سيستم آشنائي بيشتربطور تقريب مقايسه مي

دانم كه از همه برادران ارجمندي كه در كار داروهاي مورد نظر را محاسبه كنند . ضمنا بر خود الزم مي

اند و بخصوص از آقاي سيد محمدعلي وزيري و آقاي عبداهلل صاحبدل كه در چاپ كتاب همكاري داشته

 شكر كنم . اند تتصحيح و مقابله اين جلد مرا ياري داده

 عيسي ضياء ابراهيمي 

 * * * * * 

گرم  ٠�٢٩گرم ، قيراط :  ٠�٤١گرم ، خرنوب :  ١گرم ، ماشه :  ٥گرم ، مثقال : تقريبا  ٤٢٠رطل : 

گرم ، درهم :  ٣٧�٥گرم ، اوقيه :  ٠�٠٥گرم ، خردل :  ٠�٢گرم ، حبه :  ٠�٢٠٩، حمصه : 

گرم  ٠�٢گرم ، شعيره :  ٠�٢٠٩، نخود :  گرم ٠�٢٩گرم ، طسوج :  ٠�٨٢گرم ، دانق :  ٢�٥

 گرم .  ٠�٠٥، گندم : 

 

 ٨٢-صفحه 

 فهرست ترجمه دقايق العالج ) جلد دوم (  



 مقاله سوم : چگونگي ساختن داروهاي مركب و در آن مقدمه و چند مقصد است :  ٢

 مقدمه : و در آن چند فصل است :  ٢

 فصل : در اينكه دارو بايد تصفيه و تلطيف شده و خوشخوار باشد  ٢

 فصل : در اقسام تركيب  ٥

 فصل : در گرفتن جوهر داروها و اقسام عمل :  ٩

 حل  ١١

 سائيدن  ١١

 سوختن ) حرق ( ، برشته كردن ) قلي ( و داغ كردن ) تشويه (  ١٢

 تقطير  ١٤

 تعفين و تخمير  ١٤

 خيساندن  ١٥

 پختن  ١٥

 تصعيد  ١٥

 تصفيه  ١٦

 عقد  ١٧

 تغيير و تكميل  ١٧

 مخلوط كردن ) خلط (  ١٧

 آميختن ) مزج (  ١٧



 مقصد اول : در گرفتن جوهر ) روح ( داروها بتفصيل در ضمن چند فصل :  ١٨

 فصل : گرفتن جوهر گياهان ، گلها و تخمها  ١٨

 فصل : گرفتن جوهر صمغها  ١٨

 ٨١-صفحه 

 عسل  فصل : گرفتن جوهر ١٩ 

 فصل : گرفتن جوهر چيزهاي كاني با ذكر اقسام آن :  ١٩

 روح الملح  ١٩

 روح الزاج  ١٩

 روح الكبريت  ٢٠

 روح النوشادر  ٢١

 روح الخل ) جوهر سركه (  ٢١

 روح الملحين  ٢١

 ماء الفاروق و اقسام آن  ٢١

 گيري و اقسام آن : مقصد دوم : روغن ٢٣

 گرفتن روغن برگها و بزرها  ٢٣

 گرفتن روغن مواد معطر  ٢٤

 گرفتن روغن صمغها  ٢٥

 روغن انتيموان شكري  ٢٥



 دهن الملح  ٢٥

 روغن موم  ٢٦

 ها در ضمن چند فصل : مقصد سوم : استخراج نمك ٢٧

 فصل : گرفتن نمك برگها و بزرها و طرطيرها و مواد معطر  ٢٧

 فصل : امالح مواد معدني :  ٢٧

 ملح القلي  ٢٧

 ملح الرصاص و مانند آنها  ملح الخبث و ٢٧

 استات سرب (  -سكر زحل ) شكر سرب  ٢٧

 ملح اللؤلؤ و ملح المرجان  ٢٨

 ٨٠-صفحه 

 مقصد چهارم : در بدست آوردن ربها :  ٢٨ 

 رب هليله و چيزهاي مشابه آن از ادويه خشك  ٢٩

 ها ها و گلها و برگها و ريشهرب شكوفه ٢٩

 دستور گرفتن ربها  ٢٩

 جم : در تركيب كردن داروهاي مركب مقصد پن ٣٠

 اند قوانيني كه بعضي از مصنفين براي تركيب داروها ذكر كرده ٣٣

 شوند فصل : در اينكه داروها بنا باختالف زمانها و اشخاص و بيماريها مختلف مي ٤٠

 فصل : شروطي كه براي ساختن داروي مسهل بايد مراعات شود  ٤٣



 رجات و طبايع و خاصيت آنها فصل : در مزاج داروها و د ٤٥

 مقصد ششم : در تركيب تفصيلي داروها بنحو اختصار  ٥٢

 نكاتي كه در تركيب داروها بايد بدانها توجه شود  ٥٤

 گانه پزشكان بيان مراتب سه ٥٦

 فصل : قوانين تركيب داروهاي نوشيدني  ٥٧

 ها فصل : رب ٦١

 ها فصل : داروهاي پختني و جوشانده ٦٢

 فصل : داروهاي خيسانده  ٦٥

 پيچها ) لعوقات ( فصل : انگشت ٦٦

 ها ها و جوارشنفصل : معجون ٦٧

 فصل : حبها  ٦٩

 كننده ( ايارجها ) داروهاي مسهلي اصالح ٧١

 فصل : قرصها  ٧٢

 اي ( ها و برداشتنيها ) داروهاي تنقيهفصل : حقنه ٧٢

 فصل : گردهاي داروئي  ٧٤

 ٧٩-صفحه 

 : ضمادها ، داروهاي ماليدني  فصل ٧٤ 

 فصل : روغنها  ٧٦



 فصل : مرهمها و داروهاي پاشيدني  ٧٨

 درباره ساير داروها و كليات علم تركيب  ٨٢

مقاله چهارم : درباره داروهاي مركب و اجزاء آنها بنحو تفصيل و نيز خواص و مقدار خوراك و  ٨٤

 چگونگي بكار بردن آنها 

 باب اول : حرف الف  ٨٥

 ( اسفيدباج  ١)  ٨٥

 شده ( ( االشوس المحلول ) شوره مايع ٢)  ٨٥

 ( االشوس المصفي  ٣)  ٨٦

 ( االشوس المنقي  ٤)  ٨٦

 ( اطريفال االصل  ٥)  ٨٨

 ( اطريفال تربدي  ٦)  ٨٩

 ( اطريفال الكبير  ٧)  ٨٩

 ( اطريفال سنائي  ٨)  ٩٠

 ( اطريفال كهربائي  ٩)  ٩٠

 ( الكسير االذن ) شربت براي گوش (  ١٠)  ٩٠

 ( الكسير االسنان ) شربت براي دندان (  ١١)  ٩٠

 ( الكسير االفسنتين  ١٢)  ٩١

 ( الكسير الجامع  ١٣)  ٩١



 ( الكسير الدماغ  ١٤)  ٩١

 ( الكسير ذو الخاصية  ١٥)  ٩٢

 ( الكسير ذو الخاصية نوع ديگر  ١٦)  ٩٣

 ٧٨-صفحه 

 كسير الشائي ( ال ١٧)  ٩٤ 

 ( الكسير صبر  ١٨)  ٩٤

 ( الكسير الفالج  ١٩)  ٩٤

 ( الكسير القوة  ٢٠)  ٩٥

 ( الكسير المدر  ٢١)  ٩٥

 ( الكسير المقوي  ٢٢)  ٩٥

 ( الكسير النارنج  ٢٣)  ٩٦

 ( انتيموان ديافريطقون  ٢٤)  ٩٦

 ( االنتيموان الزجاجي  ٢٥)  ٩٧

 آور ( ( انتيموان معرق ) عرق ٢٦)  ٩٧

 ( االنتيموان المكلس  ٢٧)  ٩٨

 ( ايارج اشق  ٢٨)  ٩٩

 ( ايارج جالبا  ٢٩)  ٩٩

 ( ايارج الصحة  ٣٠)  ١٠٠



 ( االيارج الصغير  ٣١)  ١٠٠

 ( ايارج فيقراء  ٣٢)  ١٠١

 ( ايارج محموده  ٣٣)  ١٠١

 ( االيارج اليابس  ٣٤)  ١٠١

 باب دوم : حرف باء  ١٠٢

 قلب و مغز ( بخور مقوي براي تقويت  ١)  ١٠٢

 ( برشعثا  ٢)  ١٠٢

 ( برشعثاي ديگر  ٣)  ١٠٣

 ( برود االسفيداج  ٤)  ١٠٣

 ٧٧-صفحه 

 ( برود االكسيرين  ٥)  ١٠٣ 

 ( برود روح التوتيا  ٦)  ١٠٣

 ( برود الروح نوع ديگر  ٧)  ١٠٣

 ( برود السماق  ٨)  ١٠٤

 ( برود الصيني  ٩)  ١٠٤

 ( برود الفضة  ١٠)  ١٠٤

 ( برود اللؤلؤ  ١١)  ١٠٥

 ( برود اللؤلؤ نوع ديگر  ١٢)  ١٠٥



 ( برود النشا  ١٣)  ١٠٥

 ( بنادق البذور  ١٤)  ١٠٦

 ( البورق المصفي  ١٥)  ١٠٦

 باب سوم : حرف تاء  ١٠٦

 ( التربد الثابت  ١)  ١٠٦

 ( التربد الحلو ) تربد شيرين (  ٢)  ١٠٧

 ( التربد الحلو نوع ديگر  ٣)  ١٠٧

 ( تربد الحيوة  ٤ ) ١٠٩

 ( تربد سليماني  ٥)  ١١٠

 ( التربد المحلول  ٦)  ١١١

 ( التربد المرجاني  ٧)  ١١٢

 ( التربد المكلس  ٨)  ١١٢

 ( ترياق االربعة  ٩)  ١١٢

 ( ترياق االفاعي  ١٠)  ١١٣

 ٧٦-صفحه 

 ( ترياق الجابر  ١١)  ١١٣ 

 ( ترياق الطين  ١٢)  ١١٣

 ( الترياق الفاروق  ١٣)  ١١٣



 ( ترياق النزلة  ١٤)  ١١٤

 ( ترياق الهواء  ١٥)  ١١٤

 باب چهارم : حرف جيم  ١١٥

 ( جالب  ١)  ١١٥

 ( جلسكر ) گلشكر (  ٢)  ١١٥

 ( جوارشن افضلي  ٣)  ١١٦

 ( جوارشن انطاكي  ٤)  ١١٦

 ( جوارشن جالينوس  ٥)  ١١٦

 ( جوارشن زعفران  ٦)  ١١٦

 جوارشن الزوفا اليابس (  ٧)  ١١٧

 ( جوارشن السماق  ٨)  ١١٧

 ( جوارشن العنبر  ٩)  ١١٧

 ( جوارشن العود  ١٠)  ١١٨

 ( جوارشن كتيرا  ١١)  ١١٨

 ( جوارشن اللؤلؤ  ١٢)  ١١٨

 ( جوارشن النانخواه  ١٣)  ١١٩

 ( جوهر االنتيموان  ١٤)  ١١٩

 ( جوهر الحماض  ١٥)  ١٢٠



 ( جوهر التوتيا  ١٦)  ١٢١

 ٧٥-حه صف

 باب پنجم : حرف حاء  ١٢١ 

 ( حافظ الصحة  ١)  ١٢١

 ( حافظ العقل  ٢)  ١٢٣

 الحارث ( حب ابن ٣)  ١٢٣

 ( حب اذاراقي  ٤)  ١٢٣

 ( حب اذاراقي ديگر  ٥)  ١٢٤

 ( حب االستسقاء  ٦)  ١٢٤

 ( حب االشتهاء  ٧)  ١٢٤

 ( حب االشق  ٨)  ١٢٤

 ( حب االصطمحيقون  ٩)  ١٢٥

 ( حب اطريفال المقل  ١٠)  ١٢٥

 ( حب االفربيون  ١١)  ١٢٥

 ( حب االفيون  ١٢)  ١٢٦

 ( حب االفيون الهندي  ١٣)  ١٢٧

 ( حب االنتيموان الزجاجي  ١٤)  ١٢٧

 ( حب االنتيموان السكري  ١٥)  ١٢٨



 ( حب اندروخون  ١٦)  ١٢٨

 ( حب االهليلج  ١٧)  ١٢٨

 ( حب االيارج  ١٨)  ١٢٩

 حب االيارج نوع ديگر (  ١٩)  ١٢٩

 ( حب االيارج نوع ديگر  ٢٠)  ١٢٩

 ( حب االيارج نوع ديگر  ٢١)  ١٣٠

 ٧٤-صفحه 

 ( حب االيارج نوع ديگر  ٢٢)  ١٣٠ 

 ( حب برء الساعة  ٢٣)  ١٣٠

 ( حب البلغم  ٢٤)  ١٣٠

 ( حب البنفسج  ٢٥)  ١٣٠

 ( حب البنفسج نوع ديگر  ٢٦)  ١٣١

 ( حب البواسير  ٢٧)  ١٣١

 ( حب البورق  ٢٨)  ١٣١

 ( حب التربد  ٢٩)  ١٣١

 ( حب التربد  ٣٠)  ١٣١

 ( حب التربد نوع ديگر  ٣١)  ١٣٢

 ( حب التربد الصغير  ٣٢)  ١٣٢



 ( حب التربد الكبير  ٣٣)  ١٣٢

 ( حب ترياق االفاعي  ٣٤)  ١٣٢

 ( حب التمر  ٣٥)  ١٣٣

 ( حب الجدوار  ٣٦)  ١٣٣

 ( حب الجدوار المبهي  ٣٧)  ١٣٣

 ( حب الجزمازج  ٣٨)  ١٣٤

 ( حب الجفت  ٣٩)  ١٣٤

 ( حب الجالبا  ٤٠)  ١٣٥

 ( حب الجمرة  ٤١)  ١٣٥

 ( حب الجنطيانا  ٤٢)  ١٣٥

 ( حب الحلتيت  ٤٣)  ١٣٥

 ٧٣-صفحه 

 ( حب الحنظل  ٤٤)  ١٣٦ 

 ( حب الحنظل نوع ديگر  ٤٥)  ١٣٦

 ( حب الخفقان  ٤٦)  ١٣٦

 ( حب الدند  ٤٧)  ١٣٦

 ( حب الدوار  ٤٨)  ١٣٧

 ( حب دهن السالطين  ٤٩)  ١٣٧



 ( حب ديافريطقون  ٥٠)  ١٣٨

 ( حب الراوند  ٥١)  ١٣٨

 ( حب الراوند نوع ديگر  ٥٢)  ١٣٨

 ( حب الربوب  ٥٣)  ١٣٨

 ( حب الزاج  ٥٤)  ١٣٩

 ( حب الزاج المسهل  ٥٥)  ١٣٩

 ( حب الزنجبيل  ٥٦)  ١٣٩

 حب الزيبق  ( ٥٧)  ١٣٩

 ( حب الزيبق نوع ديگر  ٥٨)  ١٤٠

 ( حب السعفة  ٥٩)  ١٤٠

 ( حب السقمونيا  ٦٠)  ١٤٠

 ( حب السالطين الجامع  ٦١)  ١٤٠

 ( حب السلطان  ٦٢)  ١٤١

 ( حب السلطان نوع ديگر  ٦٣)  ١٤١

 ( حب السلعة  ٦٤)  ١٤١

 ( حب السليماني  ٦٥)  ١٤١

 ٧٢-صفحه 

 ( حب السماق  ٦٦)  ١٤٢ 



 ( حب سم الفار  ٦٧)  ١٤٢

 ( حب السندروس  ٦٨)  ١٤٢

 ( حب السوداء  ٦٩)  ١٤٢

 ( حب الشبيار  ٧٠)  ١٤٢

 ( حب الشبيار نوع ديگر  ٧١)  ١٤٣

 ( حب الشبيار نوع ديگر  ٧٢)  ١٤٣

 ( حب الشبيار نوع ديگر  ٧٣)  ١٤٣

 ( حب الشفاء  ٧٤)  ١٤٣

 ( حب الشفاء نوع ديگر  ٧٥)  ١٤٣

 الشفاء با نسخه ديگر  ( حب ٧٦)  ١٤٤

 ( حب الصابون  ٧٧)  ١٤٤

 ( حب الصبر الصغير  ٧٨)  ١٤٤

 ( حب الصبر نوع ديگر  ٧٩)  ١٤٤

 ( حب الصبر الكبير  ٨٠)  ١٤٤

 ( حب الصحة  ٨١)  ١٤٤

 ( حب الصداع  ٨٢)  ١٤٥

 ( حب الصفراء  ٨٣)  ١٤٥

 ( حب الطحال  ٨٤)  ١٤٥



 ( حب الطحال نوع ديگر  ٨٥)  ١٤٥

 ( حب الطحال ديگر  ٨٦)  ١٤٦

 ( حب العافية  ٨٧)  ١٤٦

 ٧١-صفحه 

 ( حب عرق النسا  ٨٨)  ١٤٦ 

 ( حب العنبر  ٨٩)  ١٤٧

 ( حب الغاريقون  ٩٠)  ١٤٧

 ( حب الغاريقون الصغير  ٩١)  ١٤٧

 ( حب الغاريقون الكبير  ٩٢)  ١٤٧

 ( حب الفادزهر المعدني  ٩٣)  ١٤٨

 ( حب القرطم  ٩٤)  ١٤٨

 ( حب القوفت  ٩٥)  ١٤٨

 ( حب القوقايا  ٩٦)  ١٤٨

 ( حب القوقايا نوع ديگر  ٩٧)  ١٤٩

 ( حب القولنج  ٩٨)  ١٤٩

 گنه ( حب گنه ٩٩)  ١٥٠

 گنه نوع ديگر ( حب گنه ١٠٠)  ١٥٠

 ( حب اللؤلؤ المبهي  ١٠١)  ١٥٠



 ( حب اللفاح  ١٠٢)  ١٥٠

 ( حب المدر  ١٠٣)  ١٥٠

 ( حب المرجان  ١٠٤)  ١٥١

 مكرر ( حب مسمن  ١٠٤)  ١٥١

 ( حب المفتح  ١٠٥)  ١٥١

 ( حب المنضج  ١٠٦)  ١٥٢

 ( حب الموميا  ١٠٧)  ١٥٢

 ( حب النارمشك  ١٠٨)  ١٥٢

 ( حب النزلة  ١٠٩)  ١٥٣

 ٧٠-صفحه 

 ( حجر الجنة  ١١٠)  ١٥٣ 

 ( حجر الرحمن  ١١١)  ١٥٤

 ( حجر الرحمن نوع ديگر  ١١٢)  ١٥٥

 ( حجر النيران  ١١٣)  ١٥٥

 ( حجر النيران نوع ديگر  ١١٤)  ١٥٦

 ( حقنه مسكن حرارت و ملين  ١١٥)  ١٥٦

 ( حقنه خارج كننده سودا  ١١٦)  ١٥٧

 ( حقنه فرونشاننده حرارت  ١١٧)  ١٥٧



 ( حقنه خارج كننده بلغم  ١١٨)  ١٥٧

 ( حقنه امراض بلغمي و سوداوي و صفراوي  ١١٩)  ١٥٨

 ( حقنه براي قولنج  ١٢٠)  ١٥٨

 ( حقنه خارج كننده بادها  ١٢١)  ١٥٨

 ها خارج كننده بادها ( حقنه عصاره ١٢٢)  ١٥٨

 ( حقنه لينه براي قولنج ماليم  ١٢٣)  ١٥٩

 ( حقنه لينه ديگر براي ورمهاي احشا و يبوست  ١٢٤)  ١٥٩

 ( حمول ابهل  ١٢٥)  ١٥٩

 ( حمول مردارسنگ  ١٢٦)  ١٥٩

 رف خاء باب ششم : ح ١٦٠

 ( خضاب  ١)  ١٦٠

 ( خضاب ديگر  ٢)  ١٦٠

 ( خل الرصاص  ٣)  ١٦٠

 ( خل العنصل  ٤)  ١٦١

 ( خل المرداسنج  ٥)  ١٦٢

 ٦٩-صفحه 

 باب هفتم : حرف دال  ١٦٣ 

 ( دواء كشنده كرمها  ١)  ١٦٣



 ( دواي ديگر كه ضد كرم است  ٢)  ١٦٣

 ( دواي ديگر كه ضد كرم است  ٣)  ١٦٣

 كند روي ديگر كه از اسهال جلوگيري مي( دا ٤)  ١٦٤

 ( داروي ديگر براي اسهال  ٥)  ١٦٤

 ( داروي ديگر براي اسهال  ٦)  ١٦٤

 ( داروي ديگر براي اسهال  ٧)  ١٦٤

 ( داروي ديگر براي اسهال  ٨)  ١٦٤

 ( داروي ديگر براي اسهال شديد و ضعف معده رطوبتي  ٩)  ١٦٤

 ( داروي ديگر براي تشنگي زياد و ضعف و سوزش معده  ١٠)  ١٦٥

 ( دواء التبريد  ١١)  ١٦٥

 ( دواء الترنجبين  ١٢)  ١٦٥

 ( دواء الترنجبين نوع ديگر  ١٣)  ١٦٥

 ( دواء التوتيا  ١٤)  ١٦٥

 ( دواء الجامع  ١٥)  ١٦٦

 ( دوائي براي سفليس  ١٦)  ١٦٦

 ( داروي ديگر براي سفليس  ١٧)  ١٦٦

 ( دواء المدر  ١٨)  ١٦٦

 ( دهن اآلس  ١٩)  ١٦٧



 ( دهن اآلس نوع ديگر  ٢٠)  ١٦٧

 ( دهن االبلج  ٢١)  ١٦٧

 ٦٨-صفحه 

 ( دهن اصل السوس  ٢٢)  ١٦٧ 

 ( دهن االفسنتين  ٢٣)  ١٦٧

 ( دهن االنتيموان  ٢٤)  ١٦٨

 ( دهن االنتيموان السكري  ٢٥)  ١٦٨

 ( دهن االنتيموان المركب  ٢٦)  ١٦٨

 ( دهن االنيسون  ٢٧)  ١٦٩

 ( دهن البسباسة  ٢٨)  ١٦٩

 ( دهن البلسان  ٢٩)  ١٦٩

 ( دهن البلسمو  ٣٠)  ١٧٠

 ( دهن البلسمو نوع ديگر  ٣١)  ١٧٠

 ( دهن البلسمو نوع ديگر  ٣٢)  ١٧١

 مرغ ( ( دهن البيض ) روغن تخم ٣٣)  ١٧١

 ( دهن الجرب  ٣٤)  ١٧٢

 ( دهن الجرب براي چشم  ٣٥)  ١٧٢

 ( روغن جوزبويا  ٣٦)  ١٧٢



 ( دهن الجوزماثل ) روغن تاتوره (  ٣٧)  ١٧٢

 ( دهن حب العرعر  ٣٨)  ١٧٢

 ( دهن الحدأة  ٣٩)  ١٧٣

 ( دهن الحلبوب  ٤٠)  ١٧٣

 ( دهن الحمص  ٤١)  ١٧٣

 ( دهن الخروَع  ٤٢)  ١٧٣

 ( دهن الدارصيني ) روغن دارچيني (  ٤٣)  ١٧٤

 ٦٧-صفحه 

 لذراريح ( دهن ا ٤٤)  ١٧٥ 

 ( دهن الرازيانج ) روغن باديان (  ٤٥)  ١٧٥

 ( دهن الراهب  ٤٦)  ١٧٥

 ( دهن الزاج  ٤٧)  ١٧٥

 ( دهن الزرنيخ  ٤٨)  ١٧٦

 ( دهن الزيبق ) روغن جيوه (  ٤٩)  ١٧٦

 ( دهن السداب  ٥٠)  ١٧٦

 ( دهن السليماني  ٥١)  ١٧٧

 ( دهن السندروس  ٥٢)  ١٧٧

 ( دهن الشقاق  ٥٣)  ١٧٧



 ( دهن العلك  ٥٤)  ١٧٧

 ( دهن الفلفل  ٥٥)  ١٧٧

 ( دهن القرنفل  ٥٦)  ١٧٨

 ( دهن القطن ) روغن پنبه (  ٥٧)  ١٧٨

 ( دهن القمح ) روغن گندم (  ٥٨)  ١٧٨

 ( دهن القنفذ ) روغن خارپشت (  ٥٩)  ١٧٨

 ( دهن القنفذ نوع ديگر  ٦٠)  ١٧٨

 ( دهن الكبريت ) روغن گوگرد (  ٦١)  ١٧٩

 ( دهن الكبريت نوع ديگر  ٦٢)  ١٧٩

 ( دهن الكبريت الخالص  ٦٣)  ١٧٩

 ( دهن الكمون ) روغن زيره (  ٦٤)  ١٨٠

 ( دهن الكهرباء  ٦٥)  ١٨٠

 ٦٦-صفحه 

 ( دهن اللؤلؤ ) روغن مرواريد (  ٦٦)  ١٨١ 

 ( دهن الماشري  ٦٧)  ١٨١

 ( دهن المثلث  ٦٨)  ١٨١

 ( دهن المثلث نوع ديگر  ٦٩)  ١٨١

 ( دهن المر  ٧٠)  ١٨٢



 ( دهن المرجان  ٧١)  ١٨٢

 ( الدهن المقوي ) روغن نيروبخش (  ٧٢)  ١٨٢

 ( الدهن الملحم  ٧٣)  ١٨٢

 ( دهن النوشادر  ٧٤)  ١٨٣

 ( دهن الورد ) روغن گل سرخ (  ٧٥)  ١٨٣

 ( ديك برديك  ٧٦)  ١٨٣

 باب هشتم : حرف ذال  ١٨٣

 م ( ذرور براي رفع سفيد شدن چش ١)  ١٨٣

 ( ذرور ديگر براي خشك كردن زخمها  ٢)  ١٨٤

 اي ( ذرور ديگر براي بيماريهاي آكله ٣)  ١٨٤

 ( ذرور ديگر براي درمان زخمهاي تازه  ٤)  ١٨٤

 ( ذرور ديگر براي بند آوردن خون و درمان زخم  ٥)  ١٨٤

 ( ذرور ديگر براي درمان زخم  ٦)  ١٨٤

 و ملتهب و متورم ( ذرور ديگر براي زخمهاي گرم  ٧)  ١٨٤

 ها ( ذرورهاي ديگر براي زخمها و قرحه ٨)  ١٨٤

 ( ذرور االبيض براي آكله و زدودن چرك آن  ٩)  ١٨٥

 ( ذرور االثمد براي التيام زخمها  ١٠)  ١٨٥

 ٦٥-صفحه 



 ( ذرور االحمر براي آكله  ١١)  ١٨٥ 

 ( ذرور االحمر نوع ديگر براي آكله  ١٢)  ١٨٦

 ( ذرور االسود براي قرحه  ١٣)  ١٨٦

 ( ذرور االعظم براي قطع خون و گوشت آوردن  ١٤)  ١٨٦

 ( ذرور االكال براي از بين بردن گوشت فاسد  ١٥)  ١٨٦

 ( الذرور الحابس براي بند آوردن خون زخم تازه  ١٦)  ١٨٧

 ( ذرور الحناء براي جوشهاي دهان  ١٧)  ١٨٧

 روياند وشت نو مي( ذرور الزراوند گ ١٨)  ١٨٧

 ( ذرور السرقولون براي التيام جراحات  ١٩)  ١٨٧

 ( ذرور القالع  ٢٠)  ١٨٧

 ( ذرور العفص براي خشك كردن رطوبتها  ٢١)  ١٨٧

 زدايد ( ذرور المثلث نور چشم را زياد كرده و غبارش را مي ٢٢)  ١٨٧

 ( ذرور المجفف  ٢٣)  ١٨٧

 ( ذرور المربع  ٢٤)  ١٨٨

 ذرور الملحم  ( ٢٥)  ١٨٨

 ( ذرور الموسرج  ٢٦)  ١٨٨

 ( ذرور الورد  ٢٧)  ١٨٨

 ( ذهب ) طال (  ٢٨)  ١٨٨



 باب نهم : حرف راء  ١٩٠

 ( رامك  ١)  ١٩٠

 ( رب الجوز ) رب گردو (  ٢)  ١٩١

 ( رب الخربق  ٣)  ١٩١

 ٦٤-صفحه 

 ( رب السقمونيا  ٤)  ١٩٢ 

 ( رب السقمونيا نوع ديگر  ٥)  ١٩٢

 رسكفور (  ٦)  ١٩٣

 ( الرمادي  ٧)  ١٩٤

 ( روح االفسنتين  ٨)  ١٩٥

 ( روح البارود  ٩)  ١٩٥

 ( روح الزاج  ١٠)  ١٩٦

 ( روح الزاج نوع ديگر  ١١)  ١٩٦

 ( روح الملح  ١٢)  ١٩٦

 ( روح الملح المركب  ١٣)  ١٩٧

 ( روح النوشادر  ١٤)  ١٩٧

 باب دهم : حرف زاء  ١٩٧

 ( زاج الجالء  ١)  ١٩٧



 ( زاج الحديد و النحاس  ٢)  ١٩٨

 ( الزاج المدبر  ٣)  ١٩٩

 ( الزاج المعدني  ٤)  ١٩٩

 ( زعفران الحديد ) اكسيد آهن دو ظرفيتي (  ٥)  ٢٠١

 ( زنجفر ) سولفور جيوه (  ٦)  ٢٠٢

 ( زهر الكبريت الساذج ) گل گوگرد ساده (  ٧)  ٢٠٢

  ( زهر الكبريت المركب ) گل گوگرد مركب ( ٨)  ٢٠٣

 ( زهر النوشادر ) گل نوشادر (  ٩)  ٢٠٣

 باب يازدهم : حرف سين  ٢٠٣

 ٦٣-صفحه 

 ( سعوط  ١)  ٢٠٣ 

 ( سفوف براي قطع ريزش مني و مذي  ٢)  ٢٠٥

 ( سفوف ديگر براي بيرون راندن سوداء  ٣)  ٢٠٥

 ( سفوف ديگر براي لينت بخشيدن بمزاج  ٤)  ٢٠٥

 ها بچه( سفوف ديگر براي قطع اسهال  ٥)  ٢٠٥

 ( سفوف ديگر ادرارآور  ٦)  ٢٠٥

 ادراري ( سفوف ديگر براي سخت ٧)  ٢٠٦

 ( سفوف ديگر ادرارآور  ٨)  ٢٠٦



 ( سفوف ديگر براي جلوگيري از خونريزي بيني  ٩)  ٢٠٦

 ( سفوف ديگر براي قطع بلغم  ١٠)  ٢٠٦

 ( سفوف ديگر براي درمان اسهال صفرائي مزمن  ١١)  ٢٠٦

 ( سفوف ديگر براي رفع بيخوابي و خشكي مغز  ١٢)  ٢٠٧

 ( سفوف االطفال  ١٣)  ٢٠٧

 ( سفوف اكسير المعدة  ١٤)  ٢٠٧

 ( سفوف انتيموان  ١٥)  ٢٠٧

 ( سفوف بزر الخطمي  ١٦)  ٢٠٨

 ( سفوف بزر الضفدع  ١٧)  ٢٠٨

 ( سفوف البلغم  ١٨)  ٢٠٨

 ( سفوف البلوط  ١٩)  ٢٠٩

 سير ( سفوف البوا ٢٠)  ٢٠٩

 ( سفوف التربد  ٢١)  ٢٠٩

 ( سفوف التربد نوع ديگر  ٢٢)  ٢٠٩

 ٦٢-صفحه 

 ( سفوف التربد نوع ديگر  ٢٣)  ٢١٠ 

 ( سفوف الجالبا  ٢٤)  ٢١٠

 ( سفوف الجنطيانا  ٢٥)  ٢١٠



 ( سفوف حب الرمان  ٢٦)  ٢١٠

 ( سفوف حب النيل  ٢٧)  ٢١٠

 ( سفوف حرقة البول  ٢٨)  ٢١٠

 لحلتيت ( سفوف ا ٢٩)  ٢١١

 ( سفوف الخفقان  ٣٠)  ٢١١

 ( سفوف السدة  ٣١)  ٢١١

 ( سفوف السورنجان  ٣٢)  ٢١١

 ( سفوف السورنجان نوع ديگر  ٣٣)  ٢١١

 شيني ( سفوف الشوب ٣٤)  ٢١٢

 ( سفوف الصفراء  ٣٥)  ٢١٢

 ( سفوف الطحال  ٣٦)  ٢١٢

 ( سفوف الطحال نوع ديگر  ٣٧)  ٢١٢

 ( سفوف الطراثيث  ٣٨)  ٢١٣

 ( سفوف الطين  ٣٩)  ٢١٣

 ( سفوف الطين نوع ديگر  ٤٠)  ٢١٣

 ( سفوف القحف  ٤١)  ٢١٤

 ( سفوف قشر النارنج  ٤٢)  ٢١٤

 ( سفوف الكافور  ٤٣)  ٢١٤



 ( سفوف الكبر  ٤٤)  ٢١٤

 ٦١-صفحه 

 ( سفوف الكبريت  ٤٥)  ٢١٤ 

 ( سفوف المحلل  ٤٦)  ٢١٤

 ( سفوف المراق  ٤٧)  ٢١٥

 لمراق نوع ديگر ( سفوف ا ٤٨)  ٢١٥

 ( سفوف المرداسنج  ٤٩)  ٢١٥

 ( سفوف المسهل  ٥٠)  ٢١٥

 ( سفوف المفاصل  ٥١)  ٢١٦

 ( سفوف مقلياثا  ٥٢)  ٢١٦

 ( السفوف المقوي  ٥٣)  ٢١٦

 ( السفوف النافضة  ٥٤)  ٢١٦

 ( السفوف النافع  ٥٥)  ٢١٦

 ( سفوف الوحشة  ٥٦)  ٢١٦

 ( سفوف الورد  ٥٧)  ٢١٧

 ر زحل ) شكر سرب ( ( سك ٥٨)  ٢١٧

 ( سكنجبين افتيموني  ٥٩)  ٢١٨

 ( سنون براي رفع رطوبتها و فساد لثه  ٦٠)  ٢١٩



 ( سنون ديگر براي جوشهاي دهان و بيماريهاي دندان  ٦١)  ٢١٩

 هاي دهان ( سنون ديگر براي درمان قرحه ٦٢)  ٢١٩

 كند ( سنون ديگر دندانها را محكم مي ٦٣)  ٢١٩

 ( سنون ديگر براي درخشان كردن دندانها  ٦٤)  ٢٢٠

 ( سنون االرجوان  ٦٥)  ٢٢٠

 ( سنون اصل السوس  ٦٦)  ٢٢٠

 ٦٠-صفحه 

 ( سنون الدخن  ٦٧)  ٢٢٠ 

 ( سنون الزرنيخ  ٦٨)  ٢٢٠

 ( سنون العفص  ٦٩)  ٢٢٠

 ( سنون الكات  ٧٠)  ٢٢١

 ( سنون الكرسنة  ٧١)  ٢٢١

 ( سنون المر  ٧٢)  ٢٢١

 ( سنون الودع  ٧٣)  ٢٢١

 باب دوازدهم : حرف شين  ٢٢١

 ( شربتي براي سودا و نيروبخش  ١)  ٢٢١

 ( شربتي ديگر براي سودا  ٢)  ٢٢٢

 ( شربتي ديگر براي سودا  ٣)  ٢٢٢



 ( شراب اآلس ) شربت مورد (  ٤)  ٢٢٢

 ( شراب االبريسم ) شربت ابريشم (  ٥)  ٢٢٢

 ( شراب االستوخودوس  ٦)  ٢٢٣

 ( شراب االشوس ) شربت شوره (  ٧ ) ٢٢٣

 ( شراب االفسنتين ) شربت افسنتين (  ٨)  ٢٢٣

 ( شربت افسنتين نوع ديگر  ٩)  ٢٢٣

 ( شربت افسنتين نوع ديگر  ١٠)  ٢٢٤

 ( شراب البذوري  ١١)  ٢٢٤

 ( شراب البنفسج ) شربت بنفشه (  ١٢)  ٢٢٤

 ( شراب الترنجبين  ١٣)  ٢٢٤

 ق ( شراب التريا ١٤)  ٢٢٤

 ٥٩-صفحه 

 ( شراب التفاح ) شربت سيب (  ١٥)  ٢٢٥ 

 ( شراب الحيوة  ١٦)  ٢٢٥

 ( شراب الخشخاش  ١٧)  ٢٢٥

 ( شراب ديافريطقون معرق  ١٨)  ٢٢٦

 ( شراب الدياقوزا  ١٩)  ٢٢٦

 ( شراب الدياقوزا نوع ديگر  ٢٠)  ٢٢٦



 ( شراب الدينار  ٢١)  ٢٢٧

 ( شراب الدينار نوع ديگر  ٢٢)  ٢٢٧

 ( شراب الراوند ) شربت ريوند (  ٢٣)  ٢٢٧

 ( شراب الراوند نوع ديگر  ٢٤)  ٢٢٨

 ( شراب الرضا عليه السالم  ٢٥)  ٢٢٩

 ( شراب الرمان المنعنع  ٢٦)  ٢٣٠

 ( شراب السليماني  ٢٧)  ٢٣٠

 ( شراب السنا  ٢٨)  ٢٣٠

 ( شراب العشبة  ٢٩)  ٢٣٠

 ( شراب القابض  ٣٠)  ٢٣١

 لليمون ( شراب ا ٣١)  ٢٣١

 ( شراب المرسين ) شربت مورد (  ٣٢)  ٢٣٢

 ( شراب المسهل الجامع  ٣٣)  ٢٣٣

 آور سرد ( ( شراب المفرح البارد ) شربت شادي ٣٤)  ٢٣٣

 ( شراب الورد ) شربت گل سرخ (  ٣٥)  ٢٣٤

 ( شراب الورد نوع ديگر  ٣٦)  ٢٣٤

 ٥٨-صفحه 

 ( شراب الورد المكرر  ٣٧)  ٢٣٤ 



 اب النعناع ( شر ٣٨)  ٢٣٥

 ( شكفتج الرصاص  ٣٩)  ٢٣٦

 ( شكفتج الرصاص نوع ديگر  ٤٠)  ٢٣٦

 ( شكفتج الرصاص نوع ديگر  ٤١)  ٢٣٦

 ( شمامه براي بيماريهاي سرد مغزي و قلبي  ٤٢)  ٢٣٦

 ( شمامة القاطون  ٤٣)  ٢٣٧

 ( الشمامة المقوية  ٤٤)  ٢٣٨

 ( شمع البخور  ٤٥)  ٢٣٨

 ( شند  ٤٦)  ٢٣٩

 ( شياف براي دفع بلغم زايد  ٤٧)  ٢٣٩

 ( شياف ديگر براي بواسير  ٤٨)  ٢٤٠

 آور ( شياف ديگر براي درد چشم و خواب ٤٩)  ٢٤٠

 راند ( شياف ديگر بلغم را بيرون مي ٥٠)  ٢٤٠

 ( شياف ديگر براي اسهال بلغمي  ٥١)  ٢٤٠

 ( شياف االبيض االفيوني  ٥٢)  ٢٤١

 ( شياف اخضر  ٥٣)  ٢٤١

 ( شياف اصفر  ٥٤)  ٢٤١

 ( شياف البريوما  ٥٥)  ٢٤١



 ( شياف السماق  ٥٦)  ٢٤٢

 ( شياف الطمث  ٥٧)  ٢٤٢

 ( شياف الغرب و الناصور  ٥٨)  ٢٤٢

 ٥٧-صفحه 

 ( شياف المرارة  ٥٩)  ٢٤٢ 

 ( شياف وردي  ٦٠)  ٢٤٢

 باب سيزدهم : حرف صاد  ٢٤٣

 ( صابون  ١)  ٢٤٣

 ( صمغ البالط  ٢)  ٢٤٤

 چهاردهم : حرف ضاد  باب ٢٤٥

 ( ضماد براي شقاق حيوانات  ١)  ٢٤٥

 ( ضماد ديگر مسهل  ٢)  ٢٤٥

 ( ضماد ديگر براي آبريزش بيني  ٣)  ٢٤٥

 ( ضماد ديگر براي اواخر مفاصل و نقرس  ٤)  ٢٤٦

 ( ضماد ديگر براي بواسير سرد و درد مفاصل و بادها  ٥)  ٢٤٦

 ( ضماد ديگر براي آماسهاي گرم  ٦)  ٢٤٦

 ( ضماد ديگر براي ناصور بيني  ٧)  ٢٤٦

 ( ضماد ديگر براي سعفه و كچلي  ٨)  ٢٤٦



 ( ضماد ديگر براي آماس مقعد  ٩)  ٢٤٦

 ( ضماد ديگر براي آماس رحم  ١٠)  ٢٤٦

 اي ( ضماد ديگر براي اسهال معده ١١)  ٢٤٦

 طحال  ( ضماد ديگر براي سختي ١٢)  ٢٤٧

 دار معده ( ضماد ديگر براي ورم چرك ١٣)  ٢٤٧

 ( ضماد ديگر براي سختي طحال  ١٤)  ٢٤٧

 ( ضماد ديگر براي رفع آثار جرب ) گال (  ١٥)  ٢٤٧

 ( ضماد ديگر براي درد مفاصل سرد و گرم  ١٦)  ٢٤٧

 ٥٦-صفحه 

 ( ضمادهائي براي زدودن شپش  ١٧)  ٢٤٧ 

 رد گلو ، درد ديفتري ، و . . . ( ضمادهائي براي د ١٨)  ٢٤٨

 ( ضماد االثار  ١٩)  ٢٤٨

 ( ضماد االورام  ٢٠)  ٢٤٨

 ( ضماد البرص  ٢١)  ٢٤٨

 ( ضماد الجرب  ٢٢)  ٢٤٩

 ( ضماد الحدبة  ٢٣)  ٢٤٩

 ( ضماد داء الثعلب و داء الحية  ٢٤)  ٢٤٩

 ( ضماد الدمل  ٢٥)  ٢٥٠



 ( ضماد الزوفا  ٢٦)  ٢٥٠

 عفة ( ضماد الس ٢٧)  ٢٥٠

 ( ضماد السليماني  ٢٨)  ٢٥٠

 ( ضماد السنا  ٢٩)  ٢٥٠

 ( ضماد الشقاق  ٣٠)  ٢٥٠

 ( ضماد الشقاق نوع ديگر  ٣١)  ٢٥١

 ( ضماد الطحال  ٣٢)  ٢٥١

 ( ضماد قرحة الساق  ٣٣)  ٢٥١

 ( ضماد القوبا  ٣٤)  ٢٥١

 ( ضماد الكزاز  ٣٥)  ٢٥١

 ( ضماد الماشري ) باد سرخ (  ٣٦)  ٢٥١

 ( الضماد المبرد  ٣٧)  ٢٥١

 ( الضماد المحلل  ٣٨)  ٢٥٢

 ٥٥-صفحه 

 ( الضماد المدر  ٣٩)  ٢٥٢ 

 ( الضماد المسهل  ٤٠)  ٢٥٢

 ( الضماد المسهل نوع ديگر  ٤١)  ٢٥٢

 ( الضماد المسهل نوع ديگر  ٤٢)  ٢٥٢



 ( الضماد المسهل نوع ديگر  ٤٣)  ٢٥٢

 ( ضماد النقرس  ٤٤)  ٢٥٢

 اد النقرس نوع ديگر ( ضم ٤٥)  ٢٥٢

 باب پانزدهم : حرف طاء  ٢٥٣

 ( طبيخ  ١)  ٢٥٣

 ( طبيخ الورد  ٢)  ٢٥٣

 ( طرطر  ٣)  ٢٥٣

 ( طرطر اشوس  ٤)  ٢٥٤

 ( طرطر زاج  ٥)  ٢٥٤

 ( طالء ) داروي ماليدني ( براي درآوردن مو  ٦)  ٢٥٦

 ( طالء ديگر براي سردرد و درد نيمه سر  ٧)  ٢٥٦

 ر ( طالء ديگ ٨)  ٢٥٦

 ( طالء ديگر براي بيماريهاي پوستي  ٩)  ٢٥٦

 ( طالء ديگر براي جلوگيري از روئيدن مو  ١٠)  ٢٥٦

 ( طالء ديگر براي موي زيادي  ١١)  ٢٥٧

 هاي لثه ( طالء ديگر براي قرحه ١٢)  ٢٥٧

 ( طالء ديگر براي زخمهاي نار الفارسية  ١٣)  ٢٥٧

 ( طالء ديگر  ١٤)  ٢٥٨



 ٥٤-صفحه 

 ( طالء ديگر براي سعفه  ١٥)  ٢٥٨ 

 ( طالء البرص  ١٦)  ٢٥٨

 ( طالء البهق  ١٧)  ٢٥٨

 ( طالء الحكة  ١٨)  ٢٥٨

 ( طالء الخراطين  ١٩)  ٢٥٩

 ( طالء داء الثعلب  ٢٠)  ٢٥٩

 ( طالء الرأس  ٢١)  ٢٥٩

 ( طالء السالق  ٢٢)  ٢٥٩

 ( طالء السرطان  ٢٣)  ٢٥٩

 ( طالء العين  ٢٤)  ٢٦٠

 ( طالء المفاصل  ٢٥)  ٢٦٠

 ( طالء الملين  ٢٦)  ٢٦٠

 ( طالء المنوم  ٢٧)  ٢٦٠

 ( طالء النار الفارسية  ٢٨)  ٢٦٠

 باب شانزدهم : حرف عين  ٢٦٠

 ( عرق الصينيات  ١)  ٢٦٠

 ( عرق اللبن  ٢)  ٢٦١



 ( عرق المربع  ٣)  ٢٦١

 ( عطر منسوب بحضرت رضا عليه السالم  ٤)  ٢٦١

 آور ( طسه( عطوس ) ع ٥)  ٢٦١

 باب هفدهم : حرف غين  ٢٦٢

 ( غرغره براي زخم لثه ، دهان و گلو  ١)  ٢٦٢

 ٥٣-صفحه 

 ( غرغره ديگر براي ورم حلق ، ديفتري گرم و . . .  ٢)  ٢٦٢ 

 ( غرغره عسر االزدراد  ٣)  ٢٦٢

 ( غسول براي گلگون كردن گونه  ٤)  ٢٦٢

 ( غسول ديگر براي گلگون كردن چهره  ٥)  ٢٦٢

 ( غمره براي برطرف كردن زردي رنگ رخساره  ٦)  ٢٦٢

 باب هيجدهم : حرف فاء  ٢٦٣

 ( فتيله عنبر  ١)  ٢٦٣

 ( فراطيقون االبيض  ٢)  ٢٦٣

 ( فراطيقون االصفر  ٣)  ٢٦٣

 ( فراطيقون الرمادي  ٤)  ٢٦٣

 ( فراطيقون مربع  ٥)  ٢٦٣

 اي كه موجب قاعدگي است ( فرزجه ٦)  ٢٦٣



 ه ديگر ( فرزج ٧)  ٢٦٣

 ( فلدفيون  ٨)  ٢٦٤

 ( فلونيا  ٩)  ٢٦٤

 ( فوطاس االشوس  ١٠)  ٢٦٤

 ( فوطاس االشوس ساجي  ١١)  ٢٦٤

 ( فوطاس االشوس طرطر  ١٢)  ٢٦٥

 ( فوطاس ساجي  ١٣)  ٢٦٥

 ( فوطاس الشك  ١٤)  ٢٦٥

 باب نوزدهم : حرف قاف  ٢٦٥

 ( قرص اكسير العين  ١)  ٢٦٥

 ٥٢-صفحه 

 رسا براي ورم طحال ( قرص اي ٢)  ٢٦٦ 

 ( قرص بزر البنج  ٣)  ٢٦٦

 ( قرص البورق  ٤)  ٢٦٦

 ( قرص الجلنار  ٥)  ٢٦٦

 ( قرص الحلتيت براي تب دو روز در ميان  ٦)  ٢٦٧

 ( قرص الخربق  ٧)  ٢٦٧

 ( قرص الراوند  ٨)  ٢٦٧



 ( قرص الزاج  ٩)  ٢٦٧

 ( قرص الزراوند  ١٠)  ٢٦٨

 ( قرص السعال  ١١)  ٢٦٩

 ( قرص السعال نوع ديگر  ١٢)  ٢٦٩

 ( قرص السعفة  ١٣)  ٢٦٩

 ( قرص السليماني  ١٤)  ٢٦٩

 ( قرص الشادنج  ١٥)  ٢٦٩

 ( قرص الصبر  ١٦)  ٢٧٠

 ( قرص الطباشير  ١٧)  ٢٧٠

 ( قرص الطباشير نوع ديگر  ١٨)  ٢٧٠

 ( قرص الطباشير نوع ديگر  ١٩)  ٢٧٠

 ( قرص الطباشير نوع ديگر  ٢٠)  ٢٧١

 ( قرص الطحال  ٢١)  ٢٧١

 ( قرص الطحال نوع ديگر  ٢٢)  ٢٧١

 ( قرص الطحال نوع ديگر  ٢٣)  ٢٧١

 ٥١-صفحه 

 ( قرص الطحال نوع ديگر  ٢٤)  ٢٧٢ 

 ( قرص الغافث  ٢٥)  ٢٧٢



 ( قرص الغافث نوع ديگر  ٢٦)  ٢٧٢

 ( قرص الفوه  ٢٧)  ٢٧٢

 ( قرص الكافور  ٢٨)  ٢٧٢

  ( قرص الكافور ديگر ٢٩)  ٢٧٣

 ( قرص الكافور صغير  ٣٠)  ٢٧٣

 ( قرص الكهرباء  ٣١)  ٢٧٣

 ( قرص الكهرباء ديگر  ٣٢)  ٢٧٤

 ( قرص اللحم  ٣٣)  ٢٧٤

 ( قرص المبارك  ٣٤)  ٢٧٥

 ( قرص المثلث  ٣٥)  ٢٧٥

 ( قرص المثني  ٣٦)  ٢٧٥

 ( قرص المدر  ٣٧)  ٢٧٦

 ( قرص المر  ٣٨)  ٢٧٦

 ( القرص المر المدر  ٣٩)  ٢٧٦

 ( القرص المسكن  ٤٠)  ٢٧٦

 ( القرص المكعب  ٤١)  ٢٧٧

 ( قرص الورد  ٤٢)  ٢٧٧

 ( قرص الورد نوع ديگر  ٤٣)  ٢٧٧



 ( قرص الورد نوع ديگر  ٤٤)  ٢٧٧

 ( قطور براي درد گوش  ٤٥)  ٢٧٧

 ٥٠-صفحه 

 ( قطور ديگر براي درد گوش شديد حرارتي  ٤٦)  ٢٧٨ 

 يدي چشم ( قطور ديگر براي زدودن سف ٤٧)  ٢٧٨

 ريزش ( قطور ديگر براي اشك ٤٨)  ٢٧٨

 ( قطور ايام االنحطاط  ٤٩)  ٢٧٨

 ( قطور ايام التزايد  ٥٠)  ٢٧٨

 ( قطور حب السفرجل  ٥١)  ٢٧٨

 ( قطور حجر الرحمن  ٥٢)  ٢٧٩

 ( قطور الطرش  ٥٣)  ٢٧٩

 ( قطور ماء النورة  ٥٤)  ٢٧٩

 ( قريقوطر  ٥٥)  ٢٧٩

 يني ش( قهوة الشوب ٥٦)  ٢٧٩

 ( القهوة النافعة  ٥٧)  ٢٧٩

 ( قيروطي براي شقاق لب  ٥٨)  ٢٨٠

 ( قيروطي ديگر براي ترك خوردگي لب  ٥٩)  ٢٨٠

 باب بيستم : حرف كاف  ٢٨٠



 ( كبد الكبريت  ١)  ٢٨٠

 ( الكبريت المصفي  ٢)  ٢٨١

 ( كحل ) سرمه ( براي ريزش اشك  ٣)  ٢٨٢

 ( كحل ديگر براي تقويت چشم  ٤)  ٢٨٣

 ( كحل االمالح  ٥)  ٢٨٣

 ( كحل الجابر  ٦)  ٢٨٣

 ( كحل الجالء  ٧)  ٢٨٤

 ٤٩-صفحه 

 ( كحل الجواهر الزيبقي  ٨)  ٢٨٤ 

 ( كحل الجواهر المكلسة ) سرمه آقا (  ٩)  ٢٨٤

 ( كحل الجواهر المكلسة نوع ديگر  ١٠)  ٢٨٥

 ( كحل الحول ) سرمه لوچي چشم (  ١١)  ٢٨٥

 ( كحل الروح  ١٢)  ٢٨٥

 ( كحل الزعفران  ١٣)  ٢٨٦

 ( كحل الزيبق  ١٤)  ٢٨٦

 ( كحل الشب  ١٥)  ٢٨٦

 ( كحل الصادق عليه السالم  ١٦)  ٢٨٦

 ( كحل علي عليه السالم  ١٧)  ٢٨٧



 ( كحل الفالفل  ١٨)  ٢٨٨

 ( كحل المراير  ١٩)  ٢٨٨

 باب بيست و يكم : حرف الم  ٢٨٨

 ( لبن الكبريت  ١)  ٢٨٨

 ( لخلخه  ٢)  ٢٨٩

 پيچ بنگدانه ( ( لعوق بزر البنج ) انگشت ٣)  ٢٩٠

 ( لعوق الترنجبين  ٤)  ٢٩٠

 ( لعوق الحرمل  ٥)  ٢٩٠

 ( لعوق الحلبة  ٦)  ٢٩٠

 ( لعوق الخشخاش  ٧)  ٢٩١

 ( لعوق الخشخاش نوع ديگر  ٨)  ٢٩١

 ( لعوق الصمغ  ٩)  ٢٩١

 ٤٨-صفحه 

 ( لقمة العشبة  ١٠)  ٢٩١ 

 ( لودانو براي درد نقرس و مفاصل  ١١)  ٢٩١

 ( لودانوي ديگر براي بيماريهاي چشم و گوش و سردرد  ١٢)  ٢٩٢

 باب بيست و دوم : حرف ميم  ٢٩٣

 ( ماء ) آب (  ١)  ٢٩٣



 ( ماء االصول  ٢)  ٢٩٣

 ( ماء االصول ديگر  ٣)  ٢٩٣

 ( ماء االصول ديگر  ٤)  ٢٩٤

 ( ماء بزر الكشوث  ٥)  ٢٩٤

 ( ماء الحديد  ٦)  ٢٩٤

 ( ماء الحيوة المفرح  ٧)  ٢٩٥

 ( الماء الخارق  ٨)  ٢٩٥

 ( ماء الكافور  ٩)  ٢٩٦

 ( الماء المحدد  ١٠)  ٢٩٦

 ( ماء المعدن  ١١)  ٢٩٦

 ( ماء المعدن ديگر  ١٢)  ٢٩٦

 ( ماء النورة ) آب آهك (  ١٣)  ٢٩٧

 ( ما ء الهليلجين  ١٤)  ٢٩٧

 ( مادة الحيوة  ١٥)  ٢٩٧

 ( المحلوب المدر  ١٦)  ٢٩٨

 ( مخدر الجوزماثل  ١٧)  ٢٩٨

 ( مخدر المرار  ١٨)  ٢٩٨

 ٤٧-صفحه 



 آورد ( مرهمي كه گوشت نو مي ١٩)  ٢٩٨ 

 ( مرهم ديگر  ٢٠)  ٢٩٩

 ( مرهم ابوخلساء  ٢١)  ٢٩٩

 ( المرهم االبيض  ٢٢)  ٢٩٩

 ( المرهم االحمر ) مرهم سرخ (  ٢٣)  ٢٩٩

 ( مرهم االسفيداج  ٢٤)  ٢٩٩

 ( مرهم االسفيداج االسود  ٢٥)  ٣٠٠

 ( المرهم االسود  ٢٦)  ٣٠٠

 ( مرهم االشق  ٢٧)  ٣٠٠

 ( مرهم الباسليقون  ٢٨)  ٣٠١

 ( مرهم البلسان  ٢٩)  ٣٠١

 ( مرهم البواسير  ٣٠)  ٣٠١

 ( مرهم البواسير ديگر  ٣١)  ٣٠١

 ( مرهم التتن  ٣٢)  ٣٠١

 هم التوتيا ( مر ٣٣)  ٣٠٢

 ( مرهم التوتياي ديگر  ٣٤)  ٣٠٢

 ( مرهم التوتياي ديگر  ٣٥)  ٣٠٢

 ( مرهم الجاذب  ٣٦)  ٣٠٢



 ( مرهم الحرق ) مرهم سوختگي (  ٣٧)  ٣٠٢

 ( مرهم الحرق ديگر  ٣٨)  ٣٠٢

 ( مرهم الحرق ديگر  ٣٩)  ٣٠٣

 ( مرهم الخل  ٤٠)  ٣٠٣

 ٤٦-صفحه 

 ( مرهم الدقيق  ٤١)  ٣٠٣ 

 ( مرهم دم االخوين  ٤٢)  ٣٠٣

 ( مرهم دم االخوين نوع ديگر  ٤٣)  ٣٠٤

 ( مرهم الديدان  ٤٤)  ٣٠٤

 ( مرهم الذراريح  ٤٥)  ٣٠٤

 ( مرهم الرال  ٤٦)  ٣٠٥

 ( مرهم الرسل  ٤٧)  ٣٠٥

 ( مرهم الزاج  ٤٨)  ٣٠٦

 ( مرهم الزيبق  ٤٩)  ٣٠٧

 ( مرهم الزيبق نوع ديگر  ٥٠)  ٣٠٧

 ( مرهم الزيبق نوع ديگر  ٥١)  ٣٠٧

 ( مرهم السالطين  ٥٢)  ٣٠٧

 ( مرهم الشافي  ٥٣)  ٣٠٨



 ( مرهم الشقاق  ٥٤)  ٣٠٨

 ( مرهم الشك  ٥٥)  ٣٠٨

 ( مرهم الشمع  ٥٦)  ٣٠٩

 ( مرهم الصابون  ٥٧)  ٣٠٩

 ( مرهم العروق  ٥٨)  ٣٠٩

 ( مرهم العلك  ٥٩)  ٣٠٩

 ( مرهم العنزروت  ٦٠)  ٣٠٩

 ( مرهم قونيت دجانين  ٦١)  ٣٠٩

 ( مرهم الكافور  ٦٢)  ٣١٠

 ٤٥-صفحه 

 ( مرهم الكتان  ٦٣)  ٣١٠ 

 ( مرهم الكندر  ٦٤)  ٣١٠

 ( مرهم الماشري ) مرهم باد سرخ (  ٦٥)  ٣١١

 ( مرهم ماميران  ٦٦)  ٣١١

 ( مرهم المنقي  ٦٧)  ٣١١

 ( مرهم النار الفارسية  ٦٨)  ٣١١

 ( مرهم النحل  ٦٩)  ٣١١

 ( مرهم النواصير  ٧٠)  ٣١٢



 ( مرهم النورة  ٧١)  ٣١٢

 ( مزيد العمر  ٧٢)  ٣١٢

 ( مسهل براي صفرا  ٧٣)  ٣١٢

 ( مسهل ديگر براي صفرا  ٧٤)  ٣١٢

 ( مسهل ديگر براي صفرا و سينه  ٧٥)  ٣١٢

 ( مسهل السهل  ٧٦)  ٣١٢

 ( مسهل ديگر  ٧٧)  ٣١٣

 ( مسهل ديگر  ٧٨)  ٣١٣

 ( المشمع االبيض  ٧٩)  ٣١٣

 ( مشمع دياخلون  ٨٠)  ٣١٣

 ( مشمع رال  ٨١)  ٣١٤

 ( مشمع الزيبق  ٨٢)  ٣١٤

 ( مشمع سليقون  ٨٣)  ٣١٥

 ( مشمع الغري  ٨٤)  ٣١٥

 ٤٤-صفحه 

 ( مطبوخ ) داروي پخته ( براي بيماريهاي سودائي  ٨٥)  ٣١٥ 

 ( مطبوخ ديگر براي سودا و . . .  ٨٦)  ٣١٥

 ( مطبوخ ديگر كه صفرابر است  ٨٧)  ٣١٦



 ( مطبوخ ديگر  ٨٨)  ٣١٦

 افكن ( مطبوخ ديگر موجب قاعدگي و جنين ٨٩)  ٣١٦

 ( مطبوخ االنبرباريس  ٩٠)  ٣١٦

 ( مطبوخ البسفايج  ٩١)  ٣١٧

 ( مطبوخ التربد  ٩٢)  ٣١٧

 ( مطبوخ التين  ٩٣)  ٣١٧

 ( مطبوخ الزلق  ٩٤)  ٣١٧

 ( مطبوخ المنقي  ٩٥)  ٣١٨

 ( مطبوخ الورد  ٩٦)  ٣١٨

 اختيار ( معجون براي ادرار بي ٩٧)  ٣١٨

 ( معجون ديگر براي جلوگيري از آبريزشها  ٩٨)  ٣١٨

 ( معجون ديگر براي لرزه ) رعشه ( و . . .  ٩٩)  ٣١٩

 ( معجون ديگر براي درمان قولنج  ١٠٠)  ٣١٩

 ( معجون ديگر براي افزودن نيروي باه  ١٠١)  ٣١٩

 ( معجون انتيموان  ١٠٢)  ٣١٩

 ( معجون بزر البنج  ١٠٣)  ٣٢٠

 ( معجون البسد  ١٠٤)  ٣٢٠

 ( معجون تارك االفيون ) معجون ترك ترياك (  ١٠٥)  ٣٢٠



 ( المعجون الجامع  ١٠٦)  ٣٢٠

 ٤٣-صفحه 

 ( معجون جدوار  ١٠٧)  ٣٢١ 

 ( معجون جالبا  ١٠٨)  ٣٢١

 ( معجون الخبث براي جلوگيري از خون بواسير  ١٠٩)  ٣٢١

 ( معجون الخبث نوع ديگر  ١١٠)  ٣٢٢

 ( معجون الخيارشنبر ) معجون فلوس (  ١١١)  ٣٢٢

 ( معجون ديافريطقون  ١١٢)  ٣٢٣

 ( معجون الراحة  ١١٣)  ٣٢٣

 ( معجون المربع  ١١٤)  ٣٢٣

 ( معجون الربو  ١١٥)  ٣٢٣

 الزبرجد ( معجون  ١١٦)  ٣٢٣

 ( معجون الزوفا  ١١٧)  ٣٢٤

 ( معجون الزيبق الحلو  ١١٨)  ٣٢٤

 ( معجون السقمونيا  ١١٩)  ٣٢٤

 ( معجون السورنجان  ١٢٠)  ٣٢٤

 ( معجون الشك  ١٢١)  ٣٢٤

 شيني ( معجون الشوب ١٢٢)  ٣٢٥



 ( معجون الصرع  ١٢٣)  ٣٢٥

 ( معجون الصرع ديگر  ١٢٤)  ٣٢٦

 ع ديگر ( معجون الصر ١٢٥)  ٣٢٦

 ( معجون الصرع ديگر  ١٢٦)  ٣٢٦

 ( معجون الطباشير  ١٢٧)  ٣٢٦

 ( معجون العصب  ١٢٨)  ٣٢٦

 ٤٢-صفحه 

 ( معجون الفريادرس  ١٢٩)  ٣٢٧ 

 ( معجون القدرة  ١٣٠)  ٣٢٧

 ( المعجون الماسك  ١٣١)  ٣٢٧

 ( المعجون الماسك ديگر  ١٣٢)  ٣٢٧

 آور ( ( المعجون المبهي ) معجون باه ١٣٣)  ٣٢٨

 ( المعجون المبهي ديگر  ١٣٤)  ٣٢٨

 ( معجون المفاصل  ١٣٥)  ٣٢٩

 ( المعجون الملوكي  ١٣٦)  ٣٢٩

 ( معجون المنقي  ١٣٧)  ٣٢٩

 ( معجون النجاح  ١٣٨)  ٣٢٩

 ( مغلي البلغم  ١٣٩)  ٣٢٩



 ( مغلي البلغم ديگر  ١٤٠)  ٣٣٠

 لي الصفراء ( مغ ١٤١)  ٣٣٠

 ( المفرح االعظم  ١٤٢)  ٣٣٠

 ( المفرح البارد  ١٤٣)  ٣٣١

 ( المفرح البارد بنسخه ديگر  ١٤٤)  ٣٣١

 ( المفرح البارد نوع ديگر  ١٤٥)  ٣٣٢

 ( المفرح الحار  ١٤٦)  ٣٣٢

 ( المفرح الحار االنطاكي  ١٤٧)  ٣٣٢

 ( المفرح السهل  ١٤٨)  ٣٣٣

 ه ديگر ( المفرح السهل بنسخ ١٤٩)  ٣٣٣

 ( المفرح السيسنبري  ١٥٠)  ٣٣٤

 ٤١-صفحه 

 ( المفرح الياقوتي  ١٥١)  ٣٣٥ 

 ( مقيئ الصفراء  ١٥٢)  ٣٣٥

 ( مقيئ ديگر  ١٥٣)  ٣٣٥

 ( مقيئ ديگر  ١٥٤)  ٣٣٦

 ( ملح الجمر  ١٥٥)  ٣٣٦

 ( ملخ الخبث  ١٥٦)  ٣٣٦



 ( ملح الرصاص  ١٥٧)  ٣٣٧

 ( ملح الطرطر  ١٥٨)  ٣٣٧

 ( ملح القلي  ١٥٩)  ٣٣٧

 ( ملح الكهرباء  ١٦٠)  ٣٣٩

 ( ملح اللؤلؤ  ١٦١)  ٣٣٩

 ( ملح المرجان  ١٦٢)  ٣٤٠

 باب بيست و سوم : حرف نون  ٣٤١

 ( ند نيروبخش قلب ، مغز و حواس و . . .  ١)  ٣٤١

 ( ند ديگر  ٢)  ٣٤١

 ( ند ديگر  ٣)  ٣٤١

 ( ند ديگر براي پاكسازي هوا و . . .  ٤)  ٣٤١

 شود ( ( نشوق ) داروئي كه به بيني كشيده مي ٥)  ٣٤١

 ( نشوق التتن  ٦)  ٣٤٢

 ( نقوع ) خيسانده ( براي باقيمانده بيماريهاي حاد و تبها  ٧)  ٣٤٣

 ( نقوع ديگر براي راندن صفرا و بلغم و . . .  ٨)  ٣٤٣

 ( نقوع ديگر براي دفع صفرا و بيماريهاي صفرائي  ٩)  ٣٤٣

 ٤٠-صفحه 

 گانه ( نقوع ديگر براي بيرون راندن اخالط سه ١٠)  ٣٤٤ 



 ( نقوع االصول  ١١)  ٣٤٤

 ( نقوع البارد  ١٢)  ٣٤٤

 ( نقوع السنا  ١٣)  ٣٤٤

 ( نقوع الصبر  ١٤)  ٣٤٤

 ( نقوع الصينيات  ١٥)  ٣٤٤

 ( النقوع المربع  ١٦)  ٣٤٥

 باب بيست و چهارم : حرف واو  ٣٤٥

 ( وجور  ١)  ٣٤٥

 ورد العقاب (  ٢)  ٣٤٥

 ها در ضمن چند باب : مقاله پنجم : در بيان برخي مسائل از اخبار يا مجربات و يا شنيده ٣٤٧

 محمد )ع( بترتيب حروف تهجي : باب اول : در خاصيتهاي بعض داروها از كتابهاي اخبار آل ٣٤٧

 حرف الف  ٣٤٧

 اترج ) ترنج (  ٣٤٧

 اثمد ) سنگ سرمه (  ٣٤٧

 اجاص ) آلو (  ٣٤٨

 ارز ) برنج (  ٣٤٨

 اشنان  ٣٤٨

 حرف باء  ٣٤٨



 بادروج ) تره خراساني (  ٣٤٨

 ٣٩-صفحه 

 بادنجان  ٣٤٩ 

 باقال  ٣٤٩

 بُسْر ) خرماي نارس (  ٣٤٩

 بصل ) پياز (  ٣٤٩

 بطيخ ) خربوزه (  ٣٤٩

 بقر ) گاو (  ٣٤٩

 بنفشه  ٣٤٩

 مرغ ( بيض ) تخم ٣٥٠

 حرف تاء  ٣٥٠

 بت حسين عليه السالم تر ٣٥٠

 تفاح ) سيب (  ٣٥١

 تمر ) خرما (  ٣٥١

 تين ) انجير (  ٣٥١

 حرف ثاء  ٣٥١

 ثمر ) ميوه (  ٣٥١

 حرف جيم  ٣٥١



 جاورس ) ارزن (  ٣٥١

 جبن ) پنير (  ٣٥١

 شاهي (  -جرجير ) ترتيزك  ٣٥٢

 جوز ) گردو (  ٣٥٢

 حرف حاء  ٣٥٢

 حبة السوداء ) سياهدانه (  ٣٥٢

 ٣٨-صفحه 

 حرمل ) اسپند (  ٣٥٢ 

 حلبه ) شنبليله (  ٣٥٣

 حنا  ٣٥٣

 حنظل ) هندوانه ابوجهل (  ٣٥٣

 تره خراساني (  -حوك ) بادروج  ٣٥٣

 حرف خاء  ٣٥٣

 خس ) كاهو (  ٣٥٣

 خل ) سركه (  ٣٥٣

 حرف دال  ٣٥٣

 دِبا ) كدو (  ٣٥٣

 دَم ) خون (  ٣٥٤



 دُهن ) روغن (  ٣٥٤

 حرف راء  ٣٥٤

 رمان ) انار (  ٣٥٤

 حرف زاء  ٣٥٥

 زبيب ) مويز (  ٣٥٥

 زيت ) روغن زيتون (  ٣٥٥

 زيتون  ٣٥٥

 حرف سين  ٣٥٥

 سداب  ٣٥٥

 سعد  ٣٥٥

 سفرجل ) به (  ٣٥٦

 ٣٧-صفحه 

 سكر ) شكر (  ٣٥٦ 

 سلق ) چغندر (  ٣٥٦

 سمك ) ماهي (  ٣٥٦

 سمن ) روغن (  ٣٥٧

 سويق ) آرد بوداده (  ٣٥٧

 حرف شين  ٣٥٨



 شعير ) جو (  ٣٥٨

 شونيز ) سياهدانه (  ٣٥٨

 حرف صاد  ٣٥٨

 صعتر ) آويشن (  ٣٥٨

 حرف طاء  ٣٥٨

 طلع ) خرما در اولين روزهاي آن (  ٣٥٨

 طيب ) عطر (  ٣٥٨

 طين ) گِل (  ٣٥٨

 طين ارمني ) ِگل ارمني (  ٣٥٨

 حرف عين  ٣٥٩

 عدس  ٣٥٩

 عسل  ٣٥٩

 عناب  ٣٥٩

 عنب ) انگور (  ٣٦٠

 ين حرف غ ٣٦٠

 غبيراء ) سنجد (  ٣٦٠

 ٣٦-صفحه 

 حرف فاء  ٣٦٠ 



 فُجل ) ترب (  ٣٦٠

 فرفخ ) خرفه (  ٣٦٠

 حرف قاف  ٣٦٠

 قبج ) كبك (  ٣٦٠

 شده ( قديد ) گوشت خشك ٣٦٠

 قطاء ) باقرقره (  ٣٦٠

 حرف كاف  ٣٦١

 كمأة ) قارچ (  ٣٦١

 كافور  ٣٦١

 گندنا (  -كراث ) تره  ٣٦١

 انجدان رومي (  -پر كاشم ) كوله ٣٦٢

 كتان  ٣٦٢

 كزبره  ٣٦٢

 كسب ) كنجاره ، تفاله چيزهائي كه روغنش را گرفته باشند (  ٣٦٢

 كمثري ) گالبي (  ٣٦٢

 كندر  ٣٦٢

 كباب  ٣٦٢

 حرف الم  ٣٦٢



 لبن ) شير (  ٣٦٢

 لحم ) گوشت (  ٣٦٣

 لفت ) شلغم (  ٣٦٣

 ٣٥-صفحه 

 لقاح ) ناقه (  ٣٦٣ 

 لوبيا  ٣٦٤

 حرف ميم  ٣٦٤

 ماء ) آب (  ٣٦٤

 ماست  ٣٦٤

 ماش  ٣٦٥

 مر  ٣٦٥

 مصطكي  ٣٦٥

 ملح  ٣٦٥

 حرف نون  ٣٦٥

 نبيذ ) شراب (  ٣٦٥

 نوره ) واجبي (  ٣٦٥

 حرف هاء  ٣٦٦

 هريسه ) حليم (  ٣٦٦



 هليلج ) هليله (  ٣٦٦

 هندباء ) كاسني (  ٣٦٦

باب : در بعضي از درمانها كه از اهل عصمت عليهم السالم رسيده بترتيب حروف ) ابتدا متن عربي  ٣٦٦

اين باب نقل شده و عنوان آن اين است : ( باب : في بعض المعالجات التي وصلت عن اهل العصمة و 

 الطهارة عليهم السالم علي ترتيب الحروف : 

 حرف االلف  ٣٦٧

 االستحاضة  ٣٦٧

 ٣٤-صفحه 

 اطريفل  ٣٦٨ 

 الصبيان ام ٣٦٨

 اذن  ٣٦٨

 حرف الباء  ٣٦٨

 باه  ٣٦٨

 بدن  ٣٦٨

 برص  ٣٦٨

 بطن  ٣٦٨

 بلغم  ٣٦٩

 بواسير  ٣٦٩



 بهق  ٣٦٩

 حرف التاء  ٣٧٠

 تخمة  ٣٧٠

 حرف الجيم  ٣٧٠

 جذام  ٣٧٠

 جروح  ٣٧٠

 جنب  ٣٧٠

 حرف الحاء  ٣٧٠

 حب السناء  ٣٧٠

 حجامة  ٣٧١

 حرارة  ٣٧١

 حصاة  ٣٧١

 ٣٣-صفحه 

 حفظ الصحة  ٣٧١ 

 حقنة  ٣٧٢

 حلق  ٣٧٢

 حمي  ٣٧٢

 الحمام  ٣٧٣



 حمية  ٣٧٤

 حية  ٣٧٤

 حرف الخاء  ٣٧٤

 خاصرة  ٣٧٤

 الخضاب  ٣٧٥

 خفقان الفؤاد  ٣٧٥

 حرف الدال  ٣٧٥

 دماميل  ٣٧٥

 الدواء  ٣٧٥

 ديدان  ٣٧٦

 حرف الراء  ٣٧٧

 رأس  ٣٧٧

 ربو  ٣٧٧

 رمد  ٣٧٧

 رياح  ٣٧٧

  حرف الزاء ٣٧٧

 زحير  ٣٧٧

 ٣٢-صفحه 



 زكام  ٣٧٨ 

 حرف السين  ٣٧٨

 سعال  ٣٧٨

 سفر  ٣٧٨

 سل  ٣٧٨

 سلس البول  ٣٧٨

 سن  ٣٧٨

 سواك  ٣٧٩

 حرف الشين  ٣٧٩

 شراب الخيار  ٣٧٩

 شعر  ٣٧٩

 شوصة  ٣٨٠

 حرف الصاد  ٣٨٠

 صداع  ٣٨٠

 حرف الطاء  ٣٨٠

 طحال  ٣٨٠

 حرف الظاء  ٣٨٠

 ظفر  ٣٨٠



 حرف العين  ٣٨٠

 النسا عرق ٣٨٠

 عطش  ٣٨١

 عقرب  ٣٨١

 ٣١-صفحه 

 عين  ٣٨١ 

 حرف الفاء  ٣٨٢

 فالج  ٣٨٢

 فزع  ٣٨٢

 حرف القاف  ٣٨٢

 قلب  ٣٨٢

 قولنج  ٣٨٢

 ء قي ٣٨٢

 حرف الكاف  ٣٨٢

 كحل  ٣٨٢

 كلف  ٣٨٢

 كيّ  ٣٨٢

 حرف الالم  ٣٨٢



 لقوة  ٣٨٢

 حرف الميم  ٣٨٣

 المشي  ٣٨٣

 معدة  ٣٨٣

 مغص  ٣٨٣

 معجون خيارشنبر  ٣٨٣

 المعجون الجامع  ٣٨٣

 معجون آخر لورم البطن و وجع المعدة و . . .  ٣٨٥

 معجون آخر يسخن الكليتين و يقوي الباه و . . .  ٣٨٥

 ٣٠-صفحه 

 معجون آخر لوجع البطن و الظهر  ٣٨٦ 

 معجون النبي صلي اهلل عليه و آله  ٣٨٦

 حرف النون  ٣٨٧

 نسيان  ٣٨٧

 او حرف الو ٣٨٨

 وسخ  ٣٨٨

 وضح  ٣٨٨

 حرف الياء  ٣٨٨



 يرقان  ٣٨٨

 باب : ترجمه فارسي باب سابق در بعضي درمانهائي كه از اهل عصمت )ع( روايت شده :  ٣٨٨

 حرف الف  ٣٨٨

 استحاضه  ٣٨٨

 اطريفل  ٣٨٩

 الصبيان ام ٣٨٩

 اذن ) گوش (  ٣٨٩

 حرف باء  ٣٨٩

 باه  ٣٨٩

 بدن  ٣٩٠

 برص ) پيسي (  ٣٩٠

 بطن ) براي درد دل (  ٣٩٠

 بلغم  ٣٩٠

 بواسير  ٣٩١

 ٢٩-صفحه 

 هاي پوستي سياه ( بهق ) لكه ٣٩١ 

 حرف تاء  ٣٩٢

 تخمه  ٣٩٢



 حرف جيم  ٣٩٢

 جذام  ٣٩٢

 جروح ) زخمها (  ٣٩٢

 جنب ) پهلو (  ٣٩٣

 حرف حاء  ٣٩٣

 حب السنا  ٣٩٣

 حجامت  ٣٩٤

 حرارت  ٣٩٤

 حصاة ) سنگ كليه و مثانه (  ٣٩٤

 حفظ الصحة ) بهداشت بدن (  ٣٩٤

 حقنه ) تنقيه (  ٣٩٥

 حلق ) گلو (  ٣٩٥

 حمي ) تب (  ٣٩٥

 حمام  ٣٩٦

 حميه ) پرهيز (  ٣٩٨

 حيه ) مار (  ٣٩٨

 حرف خاء  ٣٩٩

 خاصره ) پهلو (  ٣٩٩



 خضاب  ٣٩٩

 ٢٨-صفحه 

 خفقان الفؤاد ) خفقان قلب (  ٣٩٩ 

 حرف دال  ٤٠٠

 دماميل ) دملها ، كوركها (  ٤٠٠

 دواء ) دارو (  ٤٠٠

 ديدان ) كرمها (  ٤٠٢

 حرف راء  ٤٠٢

 رأس ) سر (  ٤٠٢

 ربو ) نوعي تنگي نفس (  ٤٠٢

 رمد ) چشم خرابي (  ٤٠٢

 رياح ) بادها (  ٤٠٢

 حرف زاء  ٤٠٣

 زحير ) اسهال (  ٤٠٣

 زكام  ٤٠٣

 حرف سين  ٤٠٣

 سعال ) سرفه (  ٤٠٣

 سفر  ٤٠٤



 سل ) تب الزم (  ٤٠٤

 اختيار ( سلس البول ) ادرار بي ٤٠٤

 سن ) دندان (  ٤٠٤

 سواك ) مسواك كردن (  ٤٠٥

 حرف شين  ٤٠٥

 شراب الخيار  ٤٠٥

 شعر ) مو (  ٤٠٥

 ٢٧-صفحه 

 اي ( هاي بين دندهشوصه ) ورم پرده ٤٠٦ 

 حرف صاد  ٤٠٦

 صداع ) سردرد (  ٤٠٦

 حرف طاء  ٤٠٦

 طحال ) درد طحال (  ٤٠٦

 حرف ظاء  ٤٠٦

 ظفر ) ناخن (  ٤٠٦

 حرف عين  ٤٠٧

 النسا ) سياتيك ( عرق ٤٠٧

 عطش ) تشنگي و خشكي دهان (  ٤٠٧



 عقرب ) كژدم (  ٤٠٧

 عين ) چشم (  ٤٠٨

 حرف فاء  ٤٠٨

 فالج ) فلج (  ٤٠٨

 فزع ) بيتابي (  ٤٠٨

 حرف قاف  ٤٠٨

 قلب  ٤٠٨

 قولنج  ٤٠٩

 قي  ٤٠٩

 حرف كاف  ٤٠٩

 كحل ) سرمه (  ٤٠٩

 ٢٦-صفحه 

 َكلف ) لكه صورت (  ٤٠٩ 

 كيّ ) داغ كردن (  ٤٠٩

 حرف الم  ٤٠٩

 لقوه ) حركت كردن غير ارادي عضالت صورت (  ٤٠٩

 حرف ميم  ٤١٠

 المشّي ) مسهل (  ٤١٠



 معده  ٤١٠

 مغص ) زورپيچ (  ٤١٠

 معجون خيارشنبر  ٤١٠

 المعجون الجامع  ٤١٠

 معجون ديگر براي ورم شكم و درد معده و . . .  ٤١٣

 ها و نيروي باه و . . . معجون ديگر براي گرم كردن كليه ٤١٣

 معجون ديگر براي درد شكم و پشت و كمر  ٤١٤

 معجون النبي صلي اهلل عليه و آله  ٤١٤

 حرف نون  ٤١٤

 نسيان ) فراموشي (  ٤١٤

 حرف واو  ٤١٦

 وسخ ) چرك (  ٤١٦

 هاي سفيد پوستي ( ح ) لكهوض ٤١٦

 حرف ياء  ٤١٦

 يرقان ) زردي (  ٤١٦

 ٢٥-صفحه 

اي از اخبار يا معجزات و يا از كتابهاي حكيمان در ضمن چند فصل باب : گلچيني از مسائل متفرقه ٤١٧ 

 : 



 فصل اول : در چيزهائي كه جمع بين آنها شايسته نيست  ٤١٧

 فصل دوم : در حمام و تنوير  ٤١٨

 اي از متفرقات صل سوم : در پارهف ٤٢٠

 فصل چهارم : در مسائل سفر  ٤٢٤

 فصل پنجم : در نزديكي  ٤٢٦

 اي از امور مهم در ضمن چند فصل : باب : در پاره ٤٢٧

 فصل اول : مطالبي درباره خوابيدن  ٤٢٧

 فصل دوم : تأثير اخالق در اخالط و بالعكس  ٤٢٨

 فصل سوم : تأثير ادامه لذتها و نگرانيها در بدن  ٤٢٨

 هاي صفرائي فصل چهارم : قرحه ٤٢٨

 فصل پنجم : لرز مكرر بهنگام تب  ٤٢٨

 فصل ششم : خونريزي بيني از طرفي كه بيماري در آن است  ٤٢٨

 اي فصل هفتم : عطسه در بيماريهاي مزمن غير سينه ٤٢٨

 برنده در ورمها اي تحليلفصل هشتم : بكار بردن داروه ٤٢٩

 فصل نهم : حمام رفتن پيش از دارو  ٤٢٩

 فصل دهم : دادن كشك جو به بيمار تبدار  ٤٢٩

 فصل يازدهم : سرخرگها و سياهرگها  ٤٢٩

 فصل دوازدهم : آرام شدن بيماري بدون راندن خلطها يا دمل بزرگ  ٤٢٩



 فصل سيزدهم : مردن بيمار بدون بحران  ٤٢٩

 ردهم : مسموميتهاي غذائي و ترياقها فصل چها ٤٢٩

 فصل پانزدهم : دانش مربوط به نيروي غذاها  ٤٣٠

 ٢٤-صفحه 

 طلب براي بيماري فصل شانزدهم : استعداد اشخاص راحت ٤٣٠ 

 فصل هفدهم : ارتباط روح با تلخي و شيريني  ٤٣٠

 فصل هيجدهم : كمي اشتها و بدي گوارش  ٤٣١

 كننده طبع و روح و نفس شرع مقدس است تعديلفصل نوزدهم : در اينكه  ٤٣١

 اي از داروها در ضمن چند فصل : باب : دستور بكار بردن پاره ٤٣٦

 فصل : دستور بكار بردن آب پنير  ٤٣٦

 چيني فصل : استعمال چوب ٤٤٣

 فصل : استعمال جيوه  ٤٤٧

 فصل : بكار بردن عشبه مغربيه  ٤٥٠

 ي مفرد در ضمن چند فصل : اي از داروهاباب : خواص پاره ٤٥٢

 فصل : حرف الف  ٤٥٢

 مرسين (  -آس ) مورد  ٤٥٢

 آجر  ٤٥٢

 ابريسم ) ابريشم (  ٤٥٢



 ابقر ) شوره (  ٤٥٢

 ابهل ) سرو كوهي (  ٤٥٣

 اترج ) ترنج (  ٤٥٣

 گز ( شوره -اثل ) گز شور  ٤٥٣

 اثمد ) سنگ سرمه (  ٤٥٣

 اجاص ) آلو (  ٤٥٣

 اخثاء ) سرگين (  ٤٥٣

 اذاراقي ) كچله (  ٤٥٣

 ٢٣-صفحه 

 اذخر ) كاه مكه (  ٤٥٤ 

 ارجوان ) ارغوان (  ٤٥٤

 ارز ) برنج (  ٤٥٤

 اسطوخودوس  ٤٥٤

 اسفاناج ) اسفناج (  ٤٥٤

 اسفنج  ٤٥٤

 اسفيداج ) سفيداب قلع (  ٤٥٥

 اسفيدباج ) آب جوجه با ادويه گرم بيمزه (  ٤٥٥

 پياز دشتي (  -اسقيل ) عنصل  ٤٥٥



 شق ) كما ( ا ٤٥٥

 اشنان  ٤٥٥

 پاي كالغ (  -اطريالل ) قازياغي  ٤٥٥

 اظفار الطيب ) ناخنهاي خوشبو (  ٤٥٥

 افتيمون  ٤٥٦

 افرفيون  ٤٥٦

 افسنتين  ٤٥٦

 افيون ) ترياك (  ٤٥٦

 اقاقيا  ٤٥٩

 اقط ) كشك (  ٤٥٩

 اكارع ) پاچه (  ٤٥٩

 الملك اكليل ٤٥٩

 اَْلنَج ) ريشه نباتي است مانند زردك . ت م (  ٤٥٩

 ٢٢-صفحه 

 الوين  ٤٥٩ 

 اليه ) دنبه (  ٤٥٩

 املج ) آمله (  ٤٥٩

 انبرباريس ) زرشك (  ٤٦٠



 انتيمون ) انتيموان (  ٤٦٠

 انجبار  ٤٦١

 انجره ) گزنه (  ٤٦١

 انزروت  ٤٦١

 انسان  ٤٦١

 انيسون ) باديان رومي (  ٤٦١

 ليله ( اهليلج ) ه ٤٦١

 زنبق آبي (  -ايرسا ) سوسن آسمانگوني  ٤٦١

 ايّل ) بز كوهي (  ٤٦١

 فصل : حرف باء  ٤٦٢

 بادزهر معدني  ٤٦٢

 بارزد  ٤٦٢

 باذنجان  ٤٦٢

 اي است ( باشق ) باشه ، پرنده ٤٦٢

 باقلي ) باقال (  ٤٦٢

 بالنجو ) بالنگو (  ٤٦٢

 بخور االكراد  ٤٦٢

 افروز ( برطانقي ) بستان ٤٦٢



 ٢١-صفحه 

 قيصوم (  -برنجاسف ) بومادران  ٤٦٢ 

 بزر قطونا ) تخم اسفرزه (  ٤٦٣

 بسباسه ) پوست داخلي بلوط (  ٤٦٣

 بُسّد ) مرجان (  ٤٦٣

 بصل ) پياز (  ٤٦٣

 بصل الحنا ) پياز حنا (  ٤٦٣

 بطيخ ) خربوزه (  ٤٦٣

 بقر ) گاو (  ٤٦٣

 بقس ) شمشاد (  ٤٦٣

 بلح ) غوره خرما (  ٤٦٤

 بندق ) فندق (  ٤٦٤

 بنفسج ) بنفشه (  ٤٦٤

 بهمن  ٤٦٤

 مرغ ( بيض ) تخم ٤٦٤

 فصل : حرف تاء  ٤٦٤

 تتن ) تنباكو (  ٤٦٤

 ترمس ) باقالي مصري (  ٤٦٥



 تمر ) خرما (  ٤٦٥

 تمر هندي  ٤٦٥

 توت  ٤٦٥

 تين ) انجير (  ٤٦٥

 فصل : حرف ثاء  ٤٦٥

 ٢٠-صفحه 

 ثوم ) سير (  ٤٦٥ 

 جيم  فصل : حرف ٤٦٦

 جبسين ) گچ (  ٤٦٦

 جدوار  ٤٦٦

 جرميلك ) ريشه آزار (  ٤٦٦

 جزر ) هويج (  ٤٦٦

 جزع ) نوعي سنگ (  ٤٦٦

 جالبا ) جلب (  ٤٦٦

 انار فارسي ( جلنار ) گل ٤٦٧

 جلنجبين ) گل انگبين (  ٤٦٧

 جنطيانا ) جنتيانا (  ٤٦٧

 جوز ) گردو (  ٤٦٨



 جوزبوا ) جوزبويا (  ٤٦٨

 جوزماثل ) تاتوره (  ٤٦٨

 فصل : حرف حاء  ٤٦٨

 حب البطم ) دانه درخت سقز (  ٤٦٨

 حبة الخضراء ) بنه (  ٤٦٨

 حبق بستاني ) نوعي پونه (  ٤٦٨

 حب القلت ) جو انگليسي (  ٤٦٩

 كربنات دوكلسيم (  -حجر السطريط ) سنگ مرمر  ٤٦٩

 حدأة ) غليواج (  ٤٦٩

 حرمل ) اسپند (  ٤٦٩

 ) غوره ( حصرم  ٤٦٩

 ١٩-صفحه 

 حلبه ) شنبليله (  ٤٧٠ 

 حلتيت ) انغوزه (  ٤٧٠

 حمار ) االغ (  ٤٧٠

 حمام ) كبوتر (  ٤٧٠

 حمص ) نخود (  ٤٧٠

 حنا  ٤٧٠



 حنطة ) گندم (  ٤٧١

 حنظل ) هندوانه ابوجهل (  ٤٧١

 فصل : حرف خاء  ٤٧١

 خبة ) خاكشير (  ٤٧١

 خراطين ) كرم سرخ خاك (  ٤٧١

 خربق اسود ) خربق سياه (  ٤٧١

 خردل  ٤٧١

 جِْنگو ( خرنوب ) بلهجه كرماني جِنْگ ٤٧١

 خس ) كاهو (  ٤٧١

 خشخاش  ٤٧٢

 خصية الثعلب  ٤٧٢

 خطمي  ٤٧٢

 خفاش  ٤٧٢

 خل ) سركه (  ٤٧٢

 خمير ) خميرمايه (  ٤٧٢

 هلو (  -خوخ ) شفتالو  ٤٧٣

 ١٨-صفحه 

 خولنجان  ٤٧٣ 



 فصل : حرف دال  ٤٧٣

 دارتو  ٤٧٣

 دارشيشعان  ٤٧٣

 دارصيني ) دارچيني (  ٤٧٣

 دارفلفل ) فلفل دراز (  ٤٧٣

 دبس العنب ) شيره انگور (  ٤٧٣

 دجاج ) مرغ و خروس (  ٤٧٤

 دفلي ) خرزهره (  ٤٧٤

 دهنج  ٤٧٤

 ديك ) خروس (  ٤٧٤

 فصل : حرف ذال  ٤٧٤

 ذباب ) مگس (  ٤٧٤

 ذراريح ) مگس ذراريح (  ٤٧٤

 ذهب ) طال (  ٤٧٤

 فصل : حرف راء  ٤٧٥

 راتيانج  ٤٧٥

 رازيانج ) باديان (  ٤٧٥

 رؤس ) ظاهرا مغز كله حيوانات (  ٤٧٥



 رتاب (  -راوند ) ريوند  ٤٧٥

 رجله ) خرفه (  ٤٧٦

 رصاص ) سرب (  ٤٧٦

 ١٧-صفحه 

 رماد ) خاكستر (  ٤٧٦ 

 رمان ) انار (  ٤٧٦

 ريباس ) ريواس (  ٤٧٧

 ريحان  ٤٧٧

 جگر سفيد (  -ريه ) شش  ٤٧٧

 فصل حرف زاء  ٤٧٧

 زاج  ٤٧٧

 زبد ) كره (  ٤٧٧

 زبد البحر ) كف دريا (  ٤٧٨

 زبيب ) مويز (  ٤٧٨

 زراوند  ٤٧٨

 زرنباد ) جدوار (  ٤٧٨

 زرنيخ سرخ  ٤٧٨

 زرير  ٤٧٨



 زعفران  ٤٧٨

 زعفران الحديد ) زنگ آهن (  ٤٧٩

 زمج ) چرخ كه مرغي شكاري است (  ٤٧٩

 زنجار ) زنگار (  ٤٧٩

 زنجبيل  ٤٧٩

 زنجرف ) شنگرف (  ٤٧٩

 زهر النارنج ) بهار نارنج (  ٤٧٩

 زيبق ) جيوه (  ٤٨٠

 ١٦-صفحه 

 فصل : حرف سين  ٤٨٠ 

 سداب  ٤٨٠

 سدر  ٤٨٠

 سرخس  ٤٨٠

 سرو  ٤٨٠

 سفرجل ) به (  ٤٨٠

 سقمونيا ) محموده (  ٤٨١

 سكر العشر ) ترشحي شكر مانند بر درخت استبرق (  ٤٨١

 پشت ( سلحفاة ) سنگ ٤٨١



 سلخ الحية ) پوست مار (  ٤٨١

 سلق ) چغندر (  ٤٨١

 سليماني ) سوبليمه (  ٤٨١

 سماق  ٤٨٢

 سمسم ) كنجد (  ٤٨٢

 سمك ) ماهي (  ٤٨٢

 سمن ) روغن حيواني (  ٤٨٢

 سنا  ٤٨٢

 سنبل  ٤٨٢

 سندروس  ٤٨٢

 نجان سور ٤٨٣

 بلهجه كرماني متكي (  -بيان سوس ) شيرين ٤٨٣

 سوسن آزاد  ٤٨٣

 ١٥-صفحه 

 سويق ) آرد (  ٤٨٣ 

 سيساليوس  ٤٨٣

 سيسنبر  ٤٨٣

 فصل : حرف شين  ٤٨٣



 شادنج ) شادنه (  ٤٨٣

 شاهترج ) شاهتره (  ٤٨٤

 شّب يماني ) زاج سفيد (  ٤٨٤

 شبت ) شويد (  ٤٨٤

 شعر ) مو (  ٤٨٤

 شعير ) جو (  ٤٨٤

 شقايق ) الله (  ٤٨٤

 شقاقل مصري  ٤٨٥

 شمع ) موم (  ٤٨٥

 شند  ٤٨٥

 شوكران  ٤٨٥

 شونيز ) سياهدانه (  ٤٨٥

 شيرج ) روغن كنجد (  ٤٨٥

 شيطرج  ٤٨٥

 فصل : حرف صاد  ٤٨٦

 صابون  ٤٨٦

 صبر  ٤٨٦

 صعتر ) آويشن (  ٤٨٦



 ١٤-صفحه 

 صمغ عربي  ٤٨٧ 

 صنوبر  ٤٨٧

 شم ( صوف ) پ ٤٨٧

 فصل : حرف ضاد  ٤٨٧

 ضب ) سوسمار (  ٤٨٧

 فصل : حرف طاء  ٤٨٧

 طحلب ) خزه (  ٤٨٧

 طلح ) درخت موز (  ٤٨٧

 طين ) گل (  ٤٨٨

 طيون  ٤٨٨

 فصل : حرف عين  ٤٨٨

 عشبه  ٤٨٨

 عصفور ) گنجشك (  ٤٨٩

 عقرب ) كژدم (  ٤٨٩

 علق ) زالو (  ٤٨٩

 علك البطم ) صمغ بنه (  ٤٨٩

 عناب  ٤٨٩



 عنبر  ٤٩٠

 عنكبوت  ٤٩٠

 عود  ٤٩٠

 فصل : حرف غين  ٤٩٠

 غاريقون ) قارچ چمن (  ٤٩٠

 ١٣-صفحه 

 غبيراء ) سنجد (  ٤٩٠ 

 اوجا (  -غَرَب ) پده  ٤٩٠

 غري السمك ) سريشم ماهي (  ٤٩٠

 غوتاغنبا ) عصاره ريوند (  ٤٩١

 فصل : حرف فاء  ٤٩٢

 فار ) موش (  ٤٩٢

 فجل ) ترب (  ٤٩٢

 ) پسته ( فستق  ٤٩٢

 فطر ) قارچ (  ٤٩٢

 فلفل  ٤٩٢

 فندق  ٤٩٣

 فصل : حرف قاف  ٤٩٣



 قانصه ) سنگدان پرندگان (  ٤٩٣

 قراصيا ) آلبالو (  ٤٩٣

 قرع ) كدو (  ٤٩٣

 قرمز ) كرم قرمز دانه (  ٤٩٣

 قصب ) ني (  ٤٩٣

 قطن ) پنبه (  ٤٩٣

 قنابري ) بخند (  ٤٩٣

 قيقهر ) رال (  ٤٩٣

 گنه ( قينه ) گنهقينه ٤٩٣

 فصل : حرف كاف  ٤٩٥

 ١٢-صفحه 

 كافور  ٤٩٥ 

 كاكنج ) عروس در پرده (  ٤٩٦

 كبَر ) كوَر (  ٤٩٦

 كبريت ) گوگرد (  ٤٩٦

 كتان  ٤٩٦

 كتم ) وسمه (  ٤٩٦

 كتيرا  ٤٩٦



 كرفس  ٤٩٦

 كَرم ) رَز (  ٤٩٧

 زيره ( شاه -كرويا ) زيره دشتي  ٤٩٧

 (  كزبره ) گشنيز ٤٩٧

 مرغ سوخته ( كلس البيض ) پوست تخم ٤٩٧

 كلس الحجر ) آهك (  ٤٩٧

 كمون ) زيره (  ٤٩٧

 كندر  ٤٩٧

 كهربا  ٤٩٧

 فصل : حرف الم  ٤٩٧

 لبن ) شير (  ٤٩٧

 لك ) الك (  ٤٩٨

 لوز ) بادام (  ٤٩٨

 ليمو  ٤٩٨

 فصل : حرف ميم  ٤٩٨

 ١١-صفحه 

 ماء ) آب (  ٤٩٨ 

 ماعز ) بز (  ٤٩٨



 ماميثا  ٤٩٩

 مر ) مر مكي (  ٤٩٩

 مرجان  ٤٩٩

 اكسيد سرب دو ظرفيتي (  -مرداسنج ) مردارسنگ  ٤٩٩

 مرزنجوش  ٤٩٩

 مسك ) مشك (  ٥٠٠

 مصطكي  ٥٠٠

 مقل ) در لهجه كرماني مُلك (  ٥٠٠

 سولفات دومنيزي (  -ملح االنجليسي ) نمك انگليسي  ٥٠٠

 مها ) نوعي سنگ (  ٥٠١

 فصل : حرف نون  ٥٠١

 نارجيل بحري ) نارگيل دريائي (  ٥٠١

 نارنج  ٥٠٣

 نانخواه ) زنيان (  ٥٠٣

 نحاس ) مس (  ٥٠٣

 نرجس ) نرگس (  ٥٠٣

 نوشادر  ٥٠٤

 نيل  ٥٠٤



 فصل : حرف واو  ٥٠٤

 ودع ) گوش ماهي (  ٥٠٤

 ١٠-صفحه 

 ورد ) گل سرخ (  ٥٠٤ 

 فصل : حرف هاء  ٥٠٤

 هليون ) مارچوبه (  ٥٠٤

 هندبا ) كاسني (  ٥٠٤

 هوا  ٥٠٥

 فصل : حرف ياء  ٥٠٥

 يسر ) نوعي چوب (  ٥٠٥

باب : در اينكه صفات ظاهري داروها از قبيل رنگ و شكلشان با خواص و آثار آنها در بدن ارتباط  ٥٠٥

 دارد 

باب : در ذكر بعضي تجربيات و آزمايشات كه بدون ترتيب خاصي در ضمن چندين فصل بيان  ٥١٣

 د : شومي

 سازند فصل : جوارشني كه از روغن قرنفل همراه با شكر مي ٥١٤

 فصل : بعضي خواص اطريفال تربدي  ٥١٤

 فصل : برودي كه براي بيماري حرارتي چشم مفيد است  ٥١٤

 فصل : داروئي نشاطآور كه مايل ببرودت است  ٥١٤



 شود هائي كه در چشم پيدا ميفصل : گرد داروئي براي دانه ٥١٥

 اي براي سفيد كردن طرطر فصل : قاعده ٥١٥

 كند فصل : روغني كه مو را ازاله مي ٥١٦

 فصل : روغن نارنج  ٥١٦

 فصل : درمان سرفه هنگام خواب  ٥١٧

 شود فصل : چيزهائي كه از راه تنكيس يا فشار روغنشان گرفته مي ٥١٧

 فصل : راه بيرون راندن خلطها از بدن  ٥١٨

 ٩-صفحه 

ر برند با ذكتركيباتي كه در كرمان آنها را براي نضج دادن بعنوان مسهل و حقنه بكار ميفصل :  ٥١٩ 

 ها نسخه

 فصل : روش تصعيد گوگرد  ٥٣٠

 فصل : روش ساختن سكنجبين بزوري كه براي تبهاي مركب ، امراض كبد و استسقاء مفيد است  ٥٣٠

 فصل : روش تدبير اثمد  ٥٣١

 لذيذ و مفيد  فصل : يك نوع ترشي بسيار ٥٣١

 اي فصل : حبي سودمند براي بيماريهاي نزله ٥٣٢

 فصل : درماني براي بيماريهاي سودائي  ٥٣٢

 فصل : دو نسخه براي تب دو روز در ميان  ٥٣٣

 فصل : سفوف ارسطو  ٥٣٣



 فصل : سفوفي براي ضعف معده ، سوء هضم و . . .  ٥٣٤

 فصل : داروئي براي تشنگي زائد و ضعف معده و التهاب كه از رطوبت باشد  ٥٣٤

 ها فصل : داروئي براي پيچ اسهالي ، سوء هضم و ليزي روده ٥٣٤

 فصل : درمان درد رطوبتي معده  ٥٣٥

 فصل : روغني براي درمان دردهاي كهنه اندامها  ٥٣٥

 فصل : دوائي براي ويار زنهاي آبستن  ٥٣٥

 اي براي سفيد كردن طرطر ل : قاعدهفص ٥٣٦

 فصل : خوردن ممتد نمك قليا  ٥٣٦

 فصل : منضجي براي بلغم ، صفراء و سوداء  ٥٣٦

 فصل : براي درمان استسقاء ، درد سينه و تنگي نفس  ٥٣٦

 فصل : داروئي براي جذام  ٥٣٧

 ٨-صفحه 

 فصل : دوائي براي تب نوبه همراه با غش  ٥٣٧ 

 ء براي خنازير فصل : دو دوا ٥٣٧

 فصل : داروي دفع بلغم و عطش  ٥٣٨

 فصل : ساختن قرص نمك قليا  ٥٣٨

 ها ، خشك كردن رطوبتها ، دفع عفونتها و بادها و تقويت اشتها فصل : حبي براي جلوگيري از نزله ٥٣٨

 فصل : قرصي براي استسقاء  ٥٣٩



 گنه فصل : حب گنه ٥٤٠

 فصل : حب السلطان  ٥٤٠

 ماني براي تنگي نفس فصل : در ٥٤٠

 فصل : راه ترك ترياك بدون زيان  ٥٤١

 فصل : راه ساختن دهن االفسنتين  ٥٤١

 فصل : دهن الذهب  ٥٤١

 فصل : دهن الفضة  ٥٤٢

 فصل : دهن البواسير  ٥٤٢

 فصل : راه ساختن قرص طباشير  ٥٤٢

 فصل : لودانوم  ٥٤٣

 فصل : شربتي عجيب براي بيماريهاي صفرائي و دردهاي گرم  ٥٤٤

 فصل : راه ساختن نوعي گرد مرواريد  ٥٤٤

 فصل : راه ديگري براي ساختن دهن الورد ) روغن گل سرخ (  ٥٤٥

 ها ، شكستگيها و دررفتگيها فصل : مرهم عجيبي براي انواع زخمها ، قرحه ٥٤٦

 فصل : سفوفي براي قطع تب  ٥٤٧

 ٧-حه صف

 فصل : داروئي براي درد مفاصل  ٥٤٧ 

 فصل : سفوف السورنجان  ٥٤٨



 كرد فصل : روش شخصي كه در كرمان سيفليس را درمان مي ٥٤٨

 ها فصل : درمان نزله ٥٥٠

 فصل : درمان خنازير  ٥٥٠

 فصل : درمان ديفتري  ٥٥٠

 فصل : درمان آكله  ٥٥٠

 وئيده و مسهلي قوي است فصل : درختي شبيه مورد كه در كرمان ر ٥٥١

 فصل : درمان درد پا  ٥٥١

 فصل : شيافي براي بواسير  ٥٥١

 فصل : شيافي براي بيماريهاي چشم  ٥٥٢

 فصل : داروي دفع سم  ٥٥٣

 فصل : درمان مسموميت خوردن ترياك  ٥٥٣

 فصل : دواي دفع زكام  ٥٥٣

 فصل : راه جلوگيري از زيان جيوه  ٥٥٣

 فصل : روغن نعناع  ٥٥٣

 فصل : شيافي براي بعض ناراحتيهاي چشم  ٥٥٤

 فصل : بعض خواص زاج سفيد و سبز و روح االشوس  ٥٥٤

 فصل : فاروق ماء الكريم  ٥٥٦

 فصل : معالجه سفيدي چشم  ٥٥٦



 ها و داروهاي خيسانده فصل : راه صاف كردن روغنها ، عصاره ٥٥٧

 اي مفيد براي بعض بيماريهاي چشم فصل : سرمه ٥٥٧

 ٦-صفحه 

 فصل : درمان مراق ) نماندن غذا در معده و خروج آن از راه قي (  ٥٥٨ 

 فصل : جلوگيري از سيالن خون قاعدگي  ٥٥٨

 فصل : درمان پيچ و اسهالي كه از رطوبت است  ٥٥٨

 فصل : درمان سرفه  ٥٥٨

 فصل : فايده حقنه با آب پاچه  ٥٥٩

 فصل : فايده برداشتن فرفيون  ٥٥٩

 خواص دهن الملح  فصل : ٥٥٩

 فصل : شيافي براي التيام زخمهاي چشم و رفع آثار آن  ٥٦٠

 نوري چشم فصل : عالجي براي كم ٥٦٠

 فصل : خاصيت خون االغ در تحليل بردن ورمها  ٥٦٠

 فصل : درماني براي عرق النسا  ٥٦١

 فصل : درماني براي سختي بلع  ٥٦١

 فصل : راه ساختن ماء الشعير  ٥٦١

 : راه ساختن ماء المفرح فصل  ٥٦٢

 فصل : خواص سوطيرا و راه ساختنش  ٥٦٤



 فصل : راه ساختن داروئي ملين بنام مقبول  ٥٦٥

 فصل : نسخه قرص كافوري  ٥٦٦

 فصل : عالج تنگي نفس و خرخر سينه كه از بلغم باشد  ٥٦٦

 فصل : راه ساختن جوهري بنام اسيد اگزاليك  ٥٦٦

 آور فصل : نسخه انتيموان قي ٥٦٧

 فصل : روش ساختن اسيد تارتاريك معروف بجوهر ليمو  ٥٦٧

 فصل : راه ساختن الكسير الصبر  ٥٦٨

 ٥-صفحه 

 فصل : راه ساختن جوهر فلفل ) پيپرين (  ٥٦٩ 

 فصل : راه ساختن مرهم جوهر نوشادر ) اوفودلدك (  ٥٧٠

 فصل : درمان وحشت قلب  ٥٧٠

 فصل : داروئي براي ورم لثه  ٥٧٣

 پيچ ابهل فصل : راه ساختن انگشت ٥٧٤

 فصل : راه ساختن حب هليله  ٥٧٤

 فصل : راه ساختن جوهر تخم اسفرزه  ٥٧٤

 فصل : راه گرفتن روغن كرچك ختائي كه مسهل است  ٥٧٥

 زدايد فصل : گرد دنداني كه فساد لثه را مي ٥٧٦

 فصل : روش ساختن زاج الحديد بطريق فرنگيان  ٥٧٧



 زاج الحديد براي معده و باه  فصل : حب ٥٧٧

 فصل : راه تصفيه انتيموان از تركيبات گوگردي  ٥٧٨

 فصل : مطالبي درباره وبا و معالجات آن و پيشگيري از آن  ٥٧٨

 فصل : داروئي براي دفع كرم  ٥٨٦

 فصل : مشمعي براي زخمهاي تازه  ٥٨٦

 فصل : داروئي براي درد سينه  ٥٨٧

 وچك فصل : معجون شليثاي ك ٥٨٧

 فصل : جوارشن مصطكي  ٥٨٧

 فصل : معجون جاويدزي  ٥٨٨

 فصل : حب الميعة براي نزله  ٥٨٨

 آوري مفيد است كشد و براي سرطان و گوشتفصل : سه مرهم كه چرك را مي ٥٨٨

 فصل : داروئي براي افزايش نيروي باه در رطوبتيها  ٥٨٩

 ٤-صفحه 

 دار شدن بادهاي مانع از بچهفصل : داروئي براي بيماريهاي رحمي و  ٥٨٩ 

 فصل : خاصيت پوست درخت توت  ٥٨٩

 فصل : روغني براي خنازير  ٥٩٠

 فصل : روغني براي زخمها  ٥٩٠

 هاي سودائي فصل : درمان جرب و دانه ٥٩١



 فصل : درمان سيفليس ، آكله و بادهاي باقيمانده از آنها در بدن  ٥٩٢

 ها فصل : گرد داروئي براي سخت كردن گوشتهاي سست در قرحه ٥٩٣

 آور فصل : دو روغن خواب ٥٩٣

 فصل : پنج مرهم براي مصارف مختلف  ٥٩٤

 فصل : درمان فراموشي  ٥٩٥

 آور كه مصارف ديگر هم دارد فصل : شياف خواب ٥٩٥

 فصل : شياف الوردي  ٥٩٥

 فصل : شياف الوردي ديگر  ٥٩٦

 جوهر قرنفل مركب ) تنتور دوژيروفل كمپزه (  فصل : ٥٩٦

 فصل : روش ساختن روح الجنتيانا ) تنتور ژانسيان (  ٥٩٧

 فصل : جوهر لودانوم  ٥٩٧

 رود فصل : راه ساختن جوهر الروحي كه در لودانوم بكار مي ٥٩٨

 فصل : جوهر اذاراقي ) اكستره دونواميك (  ٥٩٨

 فصل : مشمع ذراريح  ٥٩٩

 مسهل خوبي بنام فوركاتيف ) پورگاتيو ( فصل :  ٥٩٩

 هاي بدخيم سودائي ، سيفليس و جذام فصل : مرهمي براي قرحه ٦٠٠

 هاي سر و گردن فصل : درمان كچلي و دانه ٦٠٠

 ٣-صفحه 



 فصل : جوهر مرّ مكي  ٦٠٠ 

 فصل : داروئي براي تنگي نفس و آغاز سل و خون آمدن از سينه  ٦٠٠

 براي دفع بلغمها و رطوبتهاي معده  فصل : داروي خوبي ٦٠١

 فصل : شراب الجنتيانا براي ضعف بدن  ٦٠١

 فصل : حبي براي بند آوردن خون  ٦٠١

 هاي زشت و متعفن فصل : مرهم براي قرحه ٦٠٢

 فصل : روش گرفتن روغن سياهدانه  ٦٠٢

 مرغ فصل : روش گرفتن روغن تخم ٦٠٣

 فصل : معجوني براي تقويت حافظه  ٦٠٣

 فصل : درمان اسهال توأم با پيچ  ٦٠٤

 فصل : درمان بيماري عجيبي مانند صرع  ٦٠٥

 فصل : روش ساختن مرهم باسليق  ٦٠٧

 فصل : خواص داروي جديد خوبي بنام ايپ كاكوانا  ٦٠٨

 فصل : نوشدارو  ٦٠٩

 شوند و . . . فصل : پودر براي التيام زخمهائي كه دير خوب مي ٦٠٩

 فصل : روش ساختن قرصهاي جوهري مانند جوهر نعناع و . . .  ٦١٠

 فصل : درمان سعفه و شوره سر  ٦١٠

 فصل : گرد دندان  ٦١٠



 فصل : درمان گزش حشره كوچكي كه در آغل گوسفندان است ) خشك (  ٦١١

 فصل : درمان گزش عقرب  ٦١١

 فصل : درمان سالك  ٦١١

 فصل : درمان زرد زخم  ٦١٢

 ٢-صفحه 

 فصل : درمان درد دندان و فساد لثه  ٦١٢ 

 فصل : دواي دفع كرمهاي كوچك  ٦١٢

 فصل : درمان سرمازدگي  ٦١٣

 فصل : مشمعي مفيد براي بسياري از جراحتها  ٦١٣

 فصل : مشمع ذراريح چسبنده  ٦١٣

 فصل : مشمع شوكران  ٦١٤

 الملك فصل : مشمع اكليل ٦١٤

 فصل : مشمع بارزد  ٦١٤

 مشمع اشق فصل :  ٦١٤

 فصل : مشمع الزيبق  ٦١٥

 فصل : روغن ساذج  ٦١٥

 فصل : روغن باسليقون  ٦١٥

 فصل : روغن ذراريح  ٦١٥



 فصل : روغني براي جذب مواد  ٦١٦

 فصل : روغني براي ايجاد قرحه  ٦١٦

 فصل : روغن يد  ٦١٦

 فصل : روغن جيوه قرمز  ٦١٦

 ها كننده قرحهفصل : روغن خشك ٦١٦

 هاي بدخيم فصل : روغن كافور براي قرحه ٦١٧

 فصل : روغن براي سوختگي  ٦١٧

 فصل : روغن شكر سرب  ٦١٧

 فصل : دو ضماد براي نضج مواد  ٦١٧

 ١-صفحه 

 فصل : مسهل براي رفع سنگيني و جذب مواد از باالي بدن  ٦١٧ 

 فصل : مسهل منضج براي حل كردن ورمها و سختيها  ٦١٨

 ي رفع سنگيني فصل : دارو ٦١٨

 گردد فصل : محلولي كه جانشين يخ مي ٦١٨

 فصل : دواي رفع خارش بدن  ٦١٨

 فصل : دواي سوزش ادرار  ٦١٨

 آور فصل : داروي قي ٦١٩

 ها و سختيها كننده غدهفصل : دواي حل ٦١٩



 فصل : درمان جوش دهان  ٦١٩

 فصل : غرغره قابض  ٦١٩

 فصل : درمان ورم بواسير  ٦١٩

 ل : داروي اسهال شديد فص ٦١٩

 فصل : درمان يبوست مزمن معده  ٦٢٠

 فصل : درمان خنازير  ٦٢٠

 فصل : درمان خنازير  ٦٢٠

 ها بعد از نوبه فصل : داروي توليد خون در بچه ٦٢٠

 فصل : داروي توليد خون  ٦٢٠

 فصل : گردي براي قطع خونريزي  ٦٢١

 كهير مزمن و سرطان فصل : دواي نوبه دو روز در ميان نامنظم و  ٦٢١

 فصل : دواي رفع ترشي معده  ٦٢١

 فصل : خواص و روش ساختن مفرح جالينوس  ٦٢١

 فصل : معجون باه آور  ٦٢٢

 ٠صفحه 

 فصل : درماني عجيب و مؤثر براي زگيل  ٦٢٢ 

 فصل : دواي دفع كرمهاي بلند و كوتاه  ٦٢٢

 ها و قولنج فصل : داروي مجربي براي درد شانه ٦٢٣



 فصل : درمانهائي براي ادرار زياد  ٦٢٣

 فصل : اثر كالومل در دهان  ٦٢٣

 فصل : اندازه خوراك دارو در سنين مختلف  ٦٢٤

 هاي بدخيم و . . . اي براي قرحهفصل : مرهم آزموده شده ٦٢٤

 فصل : مشمع ذراريح  ٦٢٤

 فصل : حب عجيب و غريب ) حب اذاراقي (  ٦٢٥

 ) مقابله شد (

 ١صفحه 

  

 ترجمه دقايق العالج ) جلد دوم ( 

 از تأليفات عالم رباني و حكيم صمداني 

 مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان كرماني اعلي اهلل مقامه 

 ترجمه عيسي ضياء ابراهيمي 

 ٢صفحه 

 مقاله سوم  

 چگونگي ساختن داروهاي مركب 

 كلياتي كه الزم است قبال گفته شود .  -مقدمه 

 فصل 



تيم كه خداوند سبحانه انسان را از چيزهاي برگزيده جهان آفريده و بنا بر اين برگزيده اين پيش از اين گف

ها كه بعلت غلظت مواد و زيادي اعراضشان بدرجه عناصر را در او گرد آورده است ليكن ساير آفريده

قايق كه در كتاب ح اند چنين نيستند اما انسان از برگزيده عناصر بدنيا آمده زيرا همانطورانسانيت نرسيده

در  اي كهايم پس از آنكه غذا بمعده وارد شد يكبار با نيروي جداكنندهالطب و كتاب مرآة الحكمة گفته

روند و يكبار ديگر در كبد تصفيه يابد و طرطيرهاي جمادي اجنبي از آن بيرون ميآن است پااليش مي

شوند و همينكه ي حيواني نيز از آن خارج ميگردند و طرطيرهايابند و طرطيرهاي نباتي آن خارج ميمي

يكبار ديگر نيز در اندامها تصفيه شد طبيعت قسمتي از آن را كه برتر از مابقي آن است بصورت مني 

گوئيم كه اين ماده فرستد تا در وقت نياز براي بقاء نسل بكار رود . اينك ميبجاهاي خودش مي

نفساني و روحاني است كه طبيعت ، مني را از روحانيت آن شده خود داراي سه مرتبه جسداني و تصفيه

 شود و همين غذا است كهاي از غذائيست كه براي مغز ذخيره ميكند زيرا مني پارهانداز ميپس

 ٣صفحه 

اي زنده شود و زندگي را بپذيرد ، در حالي كه پيش از آن زنده نبود . پس انسان تواند تبديل بمادهمي 

خالصه از خالصه از خالصه غذاها است و بنا بر اين سزاوار نيست كه داروي سنگين كثير  اي ازبرگزيده

االعراضي بر او وارد گردد و بر او بار شود كه براي پاك شدن از اعراض نياز بپااليش و تصفيه داشته باشد 

ردد اما گنمي بخصوص كه معده خانه هر دردي است و تا يكي از نيروهايش از توان نيفتد بمرضي گرفتار

تواند بپااليش موادي كه بر او بار شده بپردازد . ماند و البته ديگر نمياگر ناتوان شد از كار خودش بازمي

بنا بر اين بايد دارو نخست تصفيه شده و از عرضها پاك و لطيف شود و همانطور كه غذاي بيمار بايد 

تر كه دارو بخودي خودش بر طبيعت سنگينلطيف و صاف باشد داروي او نيز بايد لطيف باشد بخصوص 

از غذا است چه غذا بخالف دارو براي بدن طبيعي و عادي است . و همچنين اگر مقصود از استعمال دارو 

آن باشد كه در همه رگها و راههاي تنگ بدن نفوذ كند بايد بيشتر لطيف و داراي روحانيت باشد زيرا در 

رود ، كه خلطي در آنجاها باشد و همينكه خلطي در جائي باشد تنگتر وقتي الزم است دارو تا اعماق بدن ب

گردد و بنا بر اين بايد دارو لطافتي بيش از آن اندازه كه براي پاكسازي معده الزم است داشته باشد . مي



همچنين هر گاه بخواهند دارو باندامهائي مانند طحال و زهره و كليه و ساير اندامهاي دروني برسد بايد 

رسد مگر اينكه دواء اراي روحانيت بيشتري باشد و اال رسيدنش بآنها دشوارتر است پس بآن نميد

جوهري روحاني و لطيف باشد . بنا بر اين داليل ، ما بر اين باور هستيم كه تصفيه و تلطيف دارو بسيار 

وح داروها و جوهر اصلي الزم است تا جوهر آن از اعراضي كه اثري در درمان ندارند پاك شود زيرا اثر از ر

بيني كه اگر گوگرد را بكاري بزني بخاطر آنها است نه اعراض اضافي كه از جنس آنها نيست آيا نمي

 كبريتيت آن است

 ٤صفحه 

گيري نه مثال براي مرگ موش و يا خاكها و چيزهاي ديگري كه در آن است و زاج را از آن رو بكار مي 

كه زاجيت دارد نه بخاطر گوگرد و خاكها و سنگها و چيزهاي ديگر آن و نيز اگر عسل را بكار ببندي 

عدني يا حيواني بخاطر عسليت آن است نه براي مومي كه در آن است . همچنين هر داروي گياهي يا م

اثر و همچنين اي نداريم جز آنكه چيزهاي بيداراي موادي اجنبي است كه از خود آن نيست و چاره

چيزهائي را كه داراي اثري منافي با غذا و دارو است از آن جدا كنيم تا درمان بدرستي انجام گردد و بر 

م از ندازه بيشتري بكار رود تا چگونگي الزطبيعت بار نشود و همچنين از دوائي كه پااليش نيافته بايد با

آن بدست آيد و زيادي دارو خود بار ديگري بر بيمار ناتوان است پس اگر داروئي خالص باشد كمي از آن 

بيني كه يك قطره روغن قرنفل اثرش برابر بيست كند مثال مينياز مينشده بيما را از مقدار زياد تصفيه

يك قطره چقدر از بيست مثقال بر طبيعت سبكتر است و چقدر اين يك  مثقال خود آن است و ببين كه

كند و تا چه اندازه خوردن آن آسانتر است و بر اين گونه ساير قطره در اندامها بيش از خود قرنفل نفوذ مي

آيند بودن يك دارو با بدآيند بودنش در نزد بيمار تفاوت چيزها را قياس كن . سّر ديگر اين است كه خوش

پذيرد ولو آنكه از جهت بينيم كه طبيعت چيزي را كه بدمزه و ناگوار است نميفراوان دارد چه بچشم مي

درمان سودمند باشد و چيزي را كه شيرين و خوشبو است پذيرا است هر چند كه برايش زيان داشته باشد ، 

بر اين ، در آن درست كار اما اگر طبيعت چيزي را نپذيرد ديگر توجه الزم را بآن نخواهد داشت و بنا 



نخواهد كرد و چنين داروئي بمنزله امانتي است كه سودي نخواهد داشت و سربار طبيعت خواهد بود ، اما 

 پردازد پس دوا هم در طبيعت كارپذيرد و در آن بكار مياگر داروئي خوشخوار باشد طبيعت آن را مي

 ٥صفحه 

داليل در حكمت واجب آمده كه دارو را اصالح و لطيف و  آيد . بنا بر اينكند و مقصود بدست ميمي 

جوهرگيري و خالص از اعراض كنند چه مفرد باشد و چه مركب و پزشكاني كه فلسفه ) منظور علم 

كنند و اين كار مخصوص كساني است كه دانند اين دانش را ندارند و بآن عمل نميكيميا است ( نمي

گردد كه كساني كه آشنا باين دانش نباشند طبيب . پس ثابت ميآشناي بصناعت ) كيمياگري ( باشند 

ار آنها همراه كنند و كاند و از پيشينيان خود تقليد ميخوبي نيستند بلكه چيزهائي از روي كتاب ياد گرفته

 با بينائي نيست . 

ه اهل دانش اي از روشهاي پااليش و تخليص را بنويسيم تا كسي كخواهيم كه پارهما در اين مقاله مي

 پزشكي و از فرزندان حكمت است ان شاء اهلل از آن سود ببرد . 

 فصل 

بدانكه چيزهائي كه با هم متباين هستند تا بصورت تركيب مزجي وحداني با هم تركيب نگردند چيز 

اي ) منظور از مزاج يگانه مجموعه خواص فيزيكو شيميائي آيد و مزاج يگانهاي از آنها بدست نمييگانه

 شود توضيح اينكه تركيب بر چهار قسم است : يك ماده است . مترجم ( از آنها پيدا نمي

تركيب اجتماعي و آن مانند اين است كه ده پاره سنگ را رويهم بگذارند و يا كنار هم بچينند كه اگر  - ١

كمي و گذارند اما مركب نيستند و هر يك از آنها براي خودش مزاجي و حچه نامش را يك واحد مي

 طبيعتي و اثري دارد . 



تركيب مالطي و آن اين است كه بين هر دو پاره يك مالط باشد تا آنها را بهم بچسپاند و اين مانند  - ٢

ساختماني است كه بين آجرهاي آن مالطي از گل يا گچ و مانند آن قرار دارد اجزاء اين نوع اگر چه بيشتر 

  با يكديگر آميخته نيستند و هر كدام براي خود حكمياز نوع اول با هم در ارتباطند اما كامال

 ٦صفحه 

 دارند ، هر چند كه بعض از قسمتها با هم مرتبط باشند .  

تركيب امتزاجي مانند چيزي است كه اجزائش آبكي و سيال و داخل هم بوده و با هم آميخته هستند و  - ٣

كنند ، اين نوع نگي كامل آنها جلوگيري ميارتباط كمي بين آنها وجود دارد اما باز اعراضي از يگا

تركيب اگر چه داراي يك مزاج يگانه خارجي است اما ممكن است اجزائش را بكمك ابزار صنعتي از 

يكديگر جدا كرد ، اين نوع تركيب مانند سكنجبين است كه سركه و عسل آن به علت آبگونگي با هم 

،  اي بگذاريموجود دارد اما اگر سكنجبين را در ابزار ويژه اند و فعل و انفعال كمي ميان آنهاكمي آميخته

ماند همانطور كه پيش از آن بود از اينجا شود و فقط عسل شيرين بجاي مياش بخار و خارج ميسركه

دانيم كه آن دو با هم يگانگي كاملي ندارند و گر نه هر اثري را آتش در هر يك از آنها داشت در مي

 .  داشتديگري نيز مي

تركيب اتحادي ) در اصطالح شيمي فارسي به دو نوع اول اختالط و بنوع سوم امتزاج و بنوع چهارم  - ٤

 گردد در حالي كه پيشترگويند . مترجم ( و آن تركيبي است كه مركب مجموعا يك واحد ميتركيب مي

ان است . چنين تركيبي مي از آن چند پاره بود اما اينك هر چه نسبت بيكي انجام شود در ديگري نيز جاري

شود مگر آيد چه بايد اوال اجزاء از چيزهاي غريبه پاك شوند و اين كار نميدو چيز خشك بدست نمي

آنكه آن را حل كنند و حل كاملي ممكن نيست مگر آنكه نخست هر جزئي تعفين يابد تا حل شود و پس 

صطالحات علم كيميا هستند كه شرح آنها از انحالل است كه تخليص اجزاء ) حل و تخليص و تعفين از ا

گردد و از آن پس اجزاء براي تركيب شدن با يكديگر آماده آيد . مترجم ( از چيزهاي غريبه ممكن ميمي

 هاي آن داد و ستد و آميختگيهستند سپس بايد مركب تعفين يابد تا ميان پاره



 ٧صفحه 

اجزاء از يك نوع بشوند مانند دو پاره آب كه كامل حاصل گردد و هر جزء بشكل جزء ديگر درآيد و  

گردند يعني آب داراي يك مزاج يگانه چون از يك نوع هستند اجزائشان با هم بصورت اتحادي آميخته مي

كند نه آنكه هر جزئش كاري را بكند كه جزء حقيقي و چيز واحدي است كه بصورت واحد عمل مي

تباين مشكل است و كسي كه از آن آگاه گردد بر تركيب كند اين نوع تركيب بين چيزهاي مديگر نمي

يابد اما كاري دشوار است كه از عهده هر كسي ساخته نيست خلود و راز حشر و نشر و غير آن آگاهي مي

گردد زيرا اين دارو درمان هر درد و نياز ميو اگر كسي بتواند چنين داروئي تركيب كند از همه داروها بي

حفظ از هر چيز بد است و غير آن بيفايده است اما هر چند كه رسيدن بچنين داروئي  ايمني از هر ترس و

ممكن نيست از چيزي كه نزديك بآن باشد نبايد چشم پوشيد زيرا مقصود از تركيب كردن مركبها البته 

بدست آوردن طبيعتِ واحِد خارجيِ مجموعه اجزاء است و اال لزومي نداشت كه چيزي را با چيز ديگر 

توانيم براي بدست آوردن مزاج خارجي كه نزديك به حقيقت ركيب كنند بنا بر اين واجب است كه تا ميت

 است بكوشيم و سرپيچي از آن سزاوار نيست . 

ر شود بنا بر اين دبيني كه بجز در تركيبهاي نوع سوم و چهارم مزاج واحدي پيدا نمياز آنچه گفتيم مي

نند آنكه از همه از حقيقت دورتر است گَردِ داروئي ) سفوف ( است زيرا كتركيباتي كه پزشكان فراهم مي

تركيب آن از نوع اجتماعي و مانند تركيب يك پاره سنگ با پاره سنگ ديگر است كه البته مزاج واحدي 

روند و برخي ندارند ، زيرا داروها داراي خواص مختلفي هستند بعضي از آنها روحاني هستند كه باال مي

ارد روند پس همينكه بمعده وباشند كه پائين مياي جسداني ميايستند و پارهي هستند و در وسط مينفسان

 گردند و نيز بعض آنها مثل گياهان زودترروند و از ديگران جدا ميشوند هر كدام براه و حيز خود مي

 ٨صفحه 

د . پس همينكه گردي وارد معده شونيابند ، و بعضي مانند معدنيها و جمادات ديرتر هضم ميگوارش مي 

رود در حالي كه آن ديگر هنوز گردد و براه خود ميپذير است هضم ميشد آن جزء كه زودتر گوارش



خورد مثل آن است كه داروهاي متعددي را هضم نشده است . بنا بر اين كسي كه يك گرِد داروئي را مي

داروهاي مفردش دارد ولي عمل واحد با مزاج  يكي در پي ديگري بخورد . پس اين سفوف كارهائي بعدد

واحد ندارد . پس از آن حبها و قرصها هستند زيرا تركيب آنها از نوع تركيب مالطي در چند پاره خشك 

اند اما قبل از هر فعل و انفعالي هر چند كه كم باشد است كه رطوبتي بين آنها بوده و به يكديگر چسبيده

بها و قرصها بهترند و اگر چه از نوع تركيب مالطي هستند اما رطوبت اند . معجونها از حخشك شده

كند و ماند ولي اين رطوبت غليظ و چسبنده ، ارتباط الزم بين اجزاء را كند ميمالطي آنها تا مدتي باقي مي

ت رگيرد هر چند كه مدتي بر آنها بگذرد كه در اين صودر نتيجه فعل و انفعال الزم بين اجزاء انجام نمي

باشند بخصوص اگر مدتي در جائي شود از آنها بهتر داروهاي خيسانده ميرطوبت موجود در آنها كم مي

شود و با آن آميخته شوند و قوايشان داخل آب ميگرم گذارده شوند چه بعلت نفوذ آب در آن حل مي

و در مدت مناسبي ها از اين نوع بهترند بويژه آنكه پيش از جوشيدن خيسانده گردند . جوشاندهمي

شود كه روحانيت و نفسانيت جوشانده شوند ، اما اندازه آتش بايد در نظر باشد چه آتشِ تند سبب آن مي

داروها از دست برود . در اين نوع داروها بواسطه حرارت و رطوبت نيروي داروئي در آب حل و با آن 

جي است ليكن از ساير انواع برتر است . گردد اين نوع تركيب هم اگر چه از نوع تركيبهاي مزممزوج مي

رسد و هر چه غير از آن باشد بيهوده است اما تركيب پايداري كه دست پزشكان جالينوسي بدان نمي

 تركيبي است

 ٩صفحه 

باشد و اگر داروئي براي يك بيماري بر اساس اين كه از شأن فالسفه ) علماي آشناي بعلم كيميا ( مي 

بخشد گردد اكسير اعظمي است كه بيمار را بالفاصله پس از استعمال بهبود ميتركيب جاوداني مركب 

ليكن ساختن چنين داروئي از دشوارترين كارهاست و كار هر كس كه بخواهد و يا ادعائي داشته باشد 

نيست . اينك ما در فصلهاي متعددي از اين كتاب ان شاء اهلل از چيزهائي ياد خواهيم كرد كه در دسترس 

ان و مفيد براي آنها باشد و بتوانند بقواعد مربوط بچگونگي اصالح داروهاي مفرد و مركب بطور همگ



پرهيزيم اما كلي عمل كنند و براي رعايت اختصار از ذكر نحوه اصالح و آميختن يكايك از داروها مي

 قياس كرد .  اي از آنها مطالبي را ذكر خواهيم كرد تا باقي را نيز بتوان بر آنگاه درباره پاره

 فصل 

بدان كه در اين دنيا هر مركبي از سه كيان يعني روح و نفس و جسد تركيب يافته كه اعراضي بآن ملحق 

گانه و خاكسترهائي ناميم پس حقيقت هر مركب ، كيان سهشده و ما اين عرضها را رماد ) خاكستر ( مي

موافق يا مخالف آن يعني طرطيرهائي هستند  باشند كهاي ميهستند كه از آن نيستند بلكه چيزهاي غريبه

اش بين آنها و اجزاء كه مانع خلود و دوام تركيب آن مركبند و همينكه وارد بدن شدند نيروي جداكننده

افكند و آنگاه كه بدن انسان بين آنها جدائي انداخت باري از دوش طبيعتش برداشته اصلي جدائي مي

اي از گردد و پوشيده نيست كه اين كار در پارهار بردنش آسانتر ميشود و اندازه خوراكش كمتر و بكمي

بيني كه اگر ده من از خاكهاي دكان يكنفر زرگر موارد الزم است و در پاره ديگر رجحان دارد آيا نمي

برداري بايد سنگيني ده من را برداري در حالي كه بيش از يك مثقال طال ارزش ندارد و اگر آن خاك را 

 اش را بيرون بياوري وزنش بيش از يك يا دو مثقالطالو نقره بشوئي و

 ١٠صفحه 

نيست كه ارزشش با آن خاك برابر است اما عرضهائي كه در بار نخست وجود داشت ، در بار دوم نبود .  

شود پس ارزش مثال ديگر آنكه اگر بخواهي جوهر نعناع درست كني از هر من دو قطره استخراج مي

نعناع با آن دو قطره برابر است ولي با خوردن خود نعناع سنگيني آن هم بايد تحمل شود  داروئي يك من

بنا بر اين اگر كسي انصاف بدهد قدر آنچه را كه گفتم خواهد شناخت و نيكوئي عمل و درستي علم مرا 

ي كه اگر بيندرمييابد . خالصه آنكه خواص چيزها در جوهر آنها است و نه در رمادها و طرطيرها ، نمي

ماند كه مزه و بو و اثري ندارد و اگر يك من از آن بخوري جوهر دارچيني را بگيري ، خاكستري بجا مي

گرمي ندارد و اثري جز وزنش در تو نخواهد داشت . پس كسي كه بتواند جوهر چيزها را بگيرد از بردن 



ت شود و خاصيمفاسد راحت ميبار زيادي و خوردن چيزهاي اضافي و افزودن سنگيني بر طبيعت و ساير 

 رسد . هر داروئي همان طور كه در كتب نوشته شده باو مي

گوئيم كه هر داروئي سه جوهر اصلي دارد كه روح و نفس و جسد هستند ، روح و نفس بوسيله اينك مي

يه يا تصف گردند و جسد را با سوختن و ملح را باابزار تقطير و يا با حل و تعفين و يا اين هر دو جدا مي

 آورند كه هر يك از اقسام در جاي خودش مورد عمل است . تصعيد يا غير آن بدست مي

چرخد تفريق مجتمع و جمع كردن متفرق ) بجاي اين دو همه كارهاي اين صنعت بر دو قطب مي

.  دتوان دو اصطالح فعلي معمول در علم شيمي يعني تجزيه و تركيب را بكار براصطالح تا حد زيادي مي

مترجم ( تفريق يا تجزيه با كارهائي مانند : حل ، سائيدن ، سوختن ، تكليس ) سوختن در هواي آزاد ( ، 

تقطير ، تعفين ، تخمير ، خيساندن ، پختن طبيعي و غير طبيعي ، تصعيد ) حرارت دادن در ظرف سربسته ( 

 گردد اما جمع يا تركيب ازو تصفيه انجام مي

 ١١صفحه 

ئي مانند : عقد ، تغيير ، تكميل ، مخلوط كردن ، آميختن ، پختن طبيعي و برشته كردن انجام كارها 

ينائي كننده باي بكنيم تا عملاي نيست جز آنكه در اين كتاب به يكايك اينها اشارهآيد و چارهبدست مي

 :  ايمالحكمة از آن ياد كردهداشته باشد با اين توضيح كه مفصال در كتاب خود بنام مرآت

ها و سقزها سيالن بخشيدن بچيزهاي منعقد و جامد است اگر جسم جامدي مانند : فلزات ، پيه -حل 

رطوبتش در اثر سردي و خشكي منجمد شده باشد سيالنش با آتشي است كه ضد آن باشد چه اين آتش 

ته و وي اسيديبالفعل باشد يا بالقوه ) آتش بالفعل حرارت دادن باصطالح عادي است و آتش بالقوه نير

مانند آن است . مترجم ( و هر چيز كه با حرارت و خشكي جامد شده سيالنش با سردي و رطوبت ) كه 

گردد مانند نوشادر ، نمكها ، زاجها و صمغها و گاه اين نوع چيزها با هواي ضد آنهايند ( انجام مي

ها و آساني آميختن آنها با شوند . منظور از حل ، پاكسازي محلول و پااليش از رمادمرطوب حل مي

 چيزهاي ديگر است . 



هاي يك چيز تا حد امكان و منظور از اين كار آساني حل يا آميختن آن است كوچك كردن پاره -سائيدن 

شوند كه بايد تا آخرين حد ممكن سائيده شوند ، زيرا در غير اين صورت نيرويشان و داروهائي يافت مي

د سقمونيا ، ريوند و شود مانناي ديگر اگر زياد سائيده شوند نيرويشان كم ميگردد پارهظاهر نمي

هاي لطيف . چيزهائي كه استعمال خارجي دارد ، بايد بيشتر سائيده شوند و چيزهائي را كه عصاره

 كم اثر بگذارد . خواهند در معده بيشتر بماند بايد كمتر بسايند ، مانند حبها تا اينكه كممي

سبناك مانند اشق و چيزهاي ترش را چيزهاي نرم مانند كُندر و چيزهاي مرطوب مانند پسته و چيزهاي چ

 مانند سماق در ظروفي كه مانند مس زنگاري

 ١٢صفحه 

شوند ) ظاهرا مقصود اكسيده شدن آن ظروف است كه در اثر سائيدن ممكن است اكسيد آنها با دارو مي 

 مخلوط يا تركيب شود . مترجم ( نبايد سائيد . 

، چيزهاي سخت بتنهائي و چيزهاي نرم با مواد جداكننده ) شوند با چيزهاي نرم چيزهائي كه زود نرم مي

تر باشد بايد نخست تا حد شوند اگر يكي از داروها سختمانند مصطكي با شادنج ( با هم سائيده مي

 سختي داروي ديگر سائيده شود ) مانند هليله و سقمونيا ( ، بزرها و معدنيها را بايد بتنهائي سائيد . 

ن شوند صبر بدوحري را نبايد با هم بسايند مثال هليله و غاريقون يك جا سائيده نميمواد بري و مواد ب

(  HYPERICANمصطكي و درمنه همراه با چيز ديگر و داري ) نوعي دانه شبيه به جو كه التين آن ) 

 لاست . مترجم ( بدون فلفل ، شادنج ، الجورد ، ِگل ارمني بدون شستشو و صاف كردن ، پازهر بدون گُ

سرخ و نيوند مريم همراه با سنا و باديان رومي بدون خولنجان و كرچك هندي بدون كتيرا و زعفران بدون 

 كبابه نبايد سائيده شوند . 

ها پس از شستن سنگ سرمه ) اِْثمِد ( و چيزهاي خورنده مانند زنگار بايد كامال سائيده شوند ، پيه سرمه

روند رومي بخوبي بسايند . داروهائي كه براي درمان مغز بكار ميهندوانه ابوجهل را بايد همراه باديان 

نبايد چندان نرم سائيده شوند اما داروهاي مخصوص معده بايد كامال سائيده شوند . بنا بگفته علماء فن تا 



يد اوقت سائيدن و استعمال پيه هندوانه ابوجهل نبايد آن را بيرون آورند و نيز ماهودانه را تا هنگام مصرف نب

هاي رمزي بجاي واژه حل ، سحق ) سائيدن ( سائيد . از انواع سائيدن سوهان كردن است و گاه در نوشته

 پذير نيست و فقط بايد سوهان شوند يا آنها را بسوزانند . اي از داروها سايشبرند پارهرا بكار مي

 سوختن ) حرق ( ، برشته كردن ) قلي ( و داغ كردن ) تشويه ( با آتش

 ١٣حه صف

گيرد و منظور از آن خشك كردن رطوبت ماده مورد نظر است براي سوختن آتش نيرومندي صورت مي 

 گيرد ،اي مانند تاوه و مانند آن صورت ميبايد بكار رود ليكن براي برشته كردن كه بر روي وسيله

 ضعيفتر از آن . براي داغحرارت بايد معتدل و به آن اندازه باشد كه براي برشته كردن نخود الزم است يا 

گويند و ممكن است يك ماده بتنهائي كردنْ آتش ضعيفتري مورد لزوم است . به حرق تكليس هم مي

تكليس شود يا با چيز ديگر و ممكن است از آتش بالفعل استفاده شود يا آتش بالقوه مانند نيروي سوزنده 

د . كار سوختْن اثر عجيبي از جهت تغيير طبيعت تيزابها ) ظاهرا اسيدها . مترجم ( كه شرح آن خواهد آم

ماند ، مانند كند بحال خود مييك ماده دارد ليكن اگر آن ماده در اثر سوختن عرضهاي خود را رها نمي

گرايد و يا مانند زاج تندي خود شوند ، و آن ماده سست باشد بسردي مينمك اما اگر عرضها بركنار مي

شود مانند سنگ دهد و يا تند ميسخت باشد از سردي بگرمي تغيير مزاج ميدهد ولي اگر را از دست مي

 آهك . 

سوختن يا براي گرفتن تندي ) حدت ( يك چيز مانند زاج است و يا براي بدست آوردن تندي چيزي مانند 

 اي مانند نمك و يا براي از بين بردن سميّت يك چيز مانند افعيهاسنگ آهك يا براي لطيف كردن ماده

است و يا براي زدودن مواد غريبه جسمي مانند بوره ارمني ) نطرون ، جوش شيرين طبيعي ( يا بمنظور 

ها يا براي استفاده بيشتر استعمال آن دارو در درمان يك اندام ضعيف است مانند حلزون و مرجان در سرمه

قيق است كه براي از آنْ جهتِ گرفتن منفذها است مثل كُرك خرگوش و يا اينكه مانند سوختن ع



جلوگيري از خونريزي بكار رود ، دو ماده كاني ) معدني ( همراه نبايد سوخته شوند مگر آنكه از يك 

 جنس باشند مانند نمك و بوره . در هنگام سوختن سنگها بايد

 ١٤صفحه 

ادي مانند وهر چه بيشتر حرارت داده شود ، نباتات و يا حيوانات بايد كمتر حرارت ببينند براي سوختن م 

 حرير و صمغها حرارت بايد بسيار كم باشد . 

توان گفت كه تصعيد مواد لطيف يك دارو يعني روح يا نفس آن است و بايد معروف است و مي -تقطير 

ي اي بآن متصل است و غير اينها براابزاري مانند قرع و انبيق و قرع گردن كج يا ديگ با سرپوشي كه لوله

) قرعها بر حسب احتياجات مختلف آزمايشگاهي اشكال متفاوتي دارند و مثال قرع  اين كار فراهم باشد

گردن كج قرعي است كه مقطع آن باين شكل است  اين قرع مخصوص موادي است كه زود مايع 

دار و به اصطالح عربي ذات االنبوب قرعي است كه گازهاي حاصله در آن شوند اما قرعهاي لولهمي

كم حرارت خود را از دست داده و مايع گردند تا كمسبتا بلند بطرف انبيق هدايت ميهاي نبوسيله لوله

اي بآتش بيشتر نيازمندند از انواع تقطير يك نوع آن شوند . مترجم ( بعضي از داروها بآتش كمتري و پاره

ي كه باشد . ) تنكيس آن است كه ماده مورد نظر را در قرعتنكيس است كه در جاي خودش معروف مي

كنند و ريزند و سر قرع را از سوراخي كه در ته كوره است خارج مياند ميبا گل حكمت آن را پوشانده

ريزند و بديهي است كه ساختمان كوره بايد طوري باشد كه بتوان ظرفي در كوره در اطراف قرع آتش مي

 چكد بدرون آن بريزد . مترجم ( را در زير آن قرار داد تا روغن و يا چيز ديگري كه از مواد داخل قرع مي

آن است كه چيزي را در محل گرم و مرطوبي بگذارند تا ديگرگون شود كه اول تخمير  -تعفين و تخمير 

گيرد و منظور از آن آسانتر كردن استخراج مواد لطيف از جرمها است و براي و سپس تعفين صورت مي

نند و معروف است . ) منظور از شكمبه اسب يا كاين كار از شكمبه اسب و حمام ماريه استفاده مي

 چهارپايان ديگر اين است كه بدون آنكه آن را خالي كنند ماده مورد نظر را در ظرف

 ١٥صفحه 



نهند و بايد توجه داشت كه بعلت فعل و انفعاالت شيميائي علفها و مواد داخل مناسبي گذارده و در آن مي 

كند كه اين حرارت بنوبه خود رسد ايجاد ميگاه تا شصت درجه ميشوند و حرارتي كه شكمبه تخمير مي

نمايد در آزمايشگاههاي امروزي اين عمل را به كمك دستگاه مواد داخل ظرف را گرم و تخمير مي

 دهند . مترجم ( اتوكالو انجام مي

ريزند و آب بايد ياي از آبها مهمانطور كه معروف است براي خيساندن يك دارو آن را در پاره -خيساندن 

 باشد . باالي آن بايستد تا نيرويش بآن داخل شود و اين كار پائينتر از تخمير و تعفين مي

اي از داروها را كه براي اين عمل بايد آتش معتدل باشد تا نيروهاي يك دارو بآب داخل شود پاره -پختن 

نهائي ندن بتنهائي و يا پختن بتسخت هستند بايد نخست بخيسانند و سپس بپزند و براي بعضي خيسا

اي از داروها كه گيرد . پارهكافيست پختن طبيعي از راه تعفين و پختن غير طبيعي بوسيله آتش انجام مي

جوهر لطيفي دارند نبايد زياد پخته شوند مانند گلها و برخي از آنها بطور متوسط بايد پخته شوند مانند 

 اي به پختن نياز ندارند مثلها و چوبها و عدهاحتياج دارند مانند ريشهگياهان و بعضي از آنها به پخت زياد 

 رود مانند غاريقون و فلوس نبايدها باستثناء سقمونيا ، چيزهائي كه نيرويشان با آتش از دست ميعصاره

ها در نبيند نبايد زياد بپزند مانند سنا و هريك از ايپخته شوند و چيزهائي را كه جرمشان از آتش زيان مي

 كتابهاي مربوط توضيح داده شده است اگر خواستي مراجعه كن . 

تقطير چيزهاي خشك با نيروي آتش است و منظور از آن اين است كه لطيف را از كثيف جدا  -تصعيد 

كنند و يا تندي ) حدّتي ( بدست آورند همان طور كه منظور از تكليس نيز گاه چنين چيزي است . ابزار 

 ي وكار در كوتاه

 ١٦صفحه 

بلندي متفاوت و بسته بلطافت و سبكي ماده است بعض از داروها كه روحانيت دارند بكلي تصعيد  

داري همراه است فقط قسمتي از اي از آنها باين علت كه جوهرشان با چيزهاي جرمشوند اما در پارهمي

 شوند . گردد و برخي با آتش قوي و بعضي با آتش ضعيف تصعيد ميماده تصعيد مي



خالص كردن جسم از مواد غريبه است كه گاه به وسيله پختن توأم با پاشيدن كف سفيده  -تصفيه 

گردد راههاي ديگري نيز وجود دارد كه از آن جمله است صاف كردن يك ماده با مرغ بر آن انجام ميتخم

انند آب و گرفتن مواد زائد ) م هاي مختلف يا فشردن يا استفاده از صافي و الك ، شستن بااستفاده از رشته

خاك و امثال آن . مترجم ( و يا شستن با تيزابها و غير آن براي گرفتن موادي كه كامال مخلوط با يك 

باشد . منظور از شستن گاه سرد كردن چيزي مانند شادنج ) شادنه ( است يا براي زدودن چرك جسم مي

تندي چيزي مانند چوبك ) عرطنيثا ( و يا زدودن و ناپاكي موجود در گياهان خشك يا براي گرفتن 

آلودگي چيزي مثل الجورد . از شستن چيزهائي مانند كاسني كه جوهر تند آن در روي آن است كف

ها مخصوصا انگور و خربزه بايد از غبار هوا يا خاك زمين شستشو داده شوند . شكر و ميوهبپرهيز ني

 شده نيز بايد شستشو داده شوند و همچنين آنچهند و چيزهاي تكليسمرغ پخته را بايد با آب سرد بشويتخم

آورند آيد و نيز جيوه تصعيدشده و نمكهائي را كه از تيزابها بدست ميرا كه از محلولهاي تيزابي بدست مي

بايد بشويند و بهر حال هر داروئي بايد همانطور كه در جاي خودش توضيح داده شده شسته شود . ) 

اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده : بهترين صافيها كاغذهاي ضخيم و سست است كه يك  مؤلف اعلي

 شود و آنها را آويزان كرده روغنها يا سايرتكه از آنها بين دو قطعه ابريشم خام گذاشته مي

 ١٧صفحه 

كه از شدت  گيرد تا آنجاشود و همه چيزهاي خارجي آنها را ميريزند كه صاف ميمايعات را در آن مي 

 ماند ( . درخشند و هيچگونه جرمي در آنها باقي نميصافي مي

گردآوردن اجزاء يك مايع بوسيله آتش يا هواي سرد است و براي اين كار بايد رطوبت را خشك يا  -عقد 

منجمد كنند و فرق بين اين دو كار روشن است چه خشك كردن تمام كردن رطوبت است ولي منجمد 

ه آن را باقي نگه دارند بطوري كه ببندد مانند يخ و گاه منظور اين است كه چيزي را كردن آن است ك

 غليظ كنند مانند رُبها كه عقد آنها همان غليظ كردن آنها است . 



گيرد و براي اين كار بايد چيزي را كه منظور نظر است رطوبت كه با تعريق صورت مي -تغيير و تكميل 

ه ريخته و بر آتشي ماليم بگذارند تا عرق كند و سپس آن را بردارند و سرد كمي بدهند و در ظرفي سربست

كنند اين عمل بايد آن قدر تكرار شود تا آن چيز تغيير كند و حالي بحالي شود و با همان رطوبتي كه در آن 

 است تكميل گردد و اين كاري بس دشوار است و منظور از آن سرعت انحالل و ذوب و مانند آن است . 

كنار هم گذاشتن چيزهاي خشك است مانند پودرهاي داروئي ) سفوف ( و يا  -مخلوط كردن ) خلط ( 

چيزهاي آبدار مانند سركه و آب و يا چيز خشكي با چيزي مرطوب مانند داروهاي خشك با عسل يا 

 لعابها و غير اينها . 

آن است كه مواد محلولي را مدتي با هم بياميزند و يا با پختن طبيعي و غير طبيعي بپزند  -آميختن ) مزج ( 

يا برشته و يا تعريق كنند تا فعل و انفعاالتي بين آنها واقع شود . اينها تعريف مختصري از اين اعمال بود و 

ب در چاپخانه سعادت كرمان بچاپ رسيده الحكمة آمده است ) اين كتاتفصيل آن در كتابمان بنام مرآت

 است ( و در كتب ديگران نيز هست و ان شاء اهلل در ضمن اعمال خواهد آمد . 

 ١٨صفحه 

 مقصد اول  

 گرفتن جوهر ) روح ( 

 فصل 

روز كنند و با كمي خميرمايه يا نمك يك شبانهبراي گرفتن جوهر گياهان ، گلها و تخمها آنها را خرد مي

شود . ) كنند و هر چه كه تقطير را تكرار كنند جوهر قويتر ميخيسانند و سپس تقطير ميمي در آب گرم

منظور از تكرار اين است كه جوهر بدست آمده را بر روي ماده داخل قرع { كه اصطالحا ارض ناميده 

از و م باشد و رشود } برگردانند و دوباره تقطير كنند . مترجم ( مالك كار اين است كه آتش بايد ماليمي

كم بر نيروي آتش حكمت ديگري در كار نيست اما در مورد روغنها بايد آتش قويتر باشد و بايد كم



بيفزايند تا بمنتهاي خود برسد آنگاه بايد ماده تقطيرشده را چند بار تقطير كنند اما در هنگام تكرار تقطير 

دد و بايد آن قدر تقطير را تكرار كنند تا همه آبي گرنبايد آتش ماليم باشد زيرا جوهر قبل از آب تقطير مي

شود . روش ور ميگيرد و شعلهكه در آن است گرفته شود و عالمت اين حالت آن است كه روغن آتش مي

گرفتن جوهر گياهان و گلها و تخمها همين است . براي هر يك رطل از تخمها بايد يك اوقيه نمك بكار 

بود بايد آن را از روي آب بگيرند براي مواد معطر و چوبها نيز از همين راه  برند ، اگر روغن با آب همراه

كنند . اما تو در كار خودت حكيم باش و مدت تخمير را كم و زياد كن تا اينكه مطمئن باشي استفاده مي

 ن . ككه نيروي دارو در آب داخل شده و بوي آن تغيير كرده و تخمير يافته و در اين هنگام آن را تقطير 

 جوهر صمغها 

 فصل 

 ١٩صفحه 

براي گرفتن جوهر سقز ، مصطكي ، كُندر و مانند آن هر يك را در قرع بگذار و تا سه برابرش آب بريز و  

آيد سپس آتش را زياد كن تا روغن مقداري شن شسته بر آن بيفزاي و تقطير كن ، اول جوهر آنها بيرون مي

 آنها نيز خارج گردد . 

 فصل 

فتن جوهر عسل در يك رطل آن سه اوقيه نمك بريز و در حمام ماريه با آتش ماليمي تقطير كن براي گر

 توان جدا كرد . آيد كه هر كدام از آنها را مينخست آب و سپس جوهر و پس از آن روغنش بيرون مي

 فصل 

 گرفتن جوهر چيزهاي كاني ) معدني ( 

باشد با هموزنش گِل رس خمير كرده و از آنها  نمك محلولي را كه چند بار عقد شده -روح الملح 

كنند اول آبي تقطير كنند و در قرع گردن كج تقطير ميسازند و خشك ميقرصهائي باندازه بادام مي



ل اي از اشخاص گافزايند تا جوهر نمك بدست آيد پارهشود كه بايد آن را دور بريزند سپس بر آتش ميمي

 ام . كنند و من هر اين دو نوع را آزمودهير ميارمني را با سه برابرش نمك خم

 اي است وسوزانند تا قرمز شود و اين زحمت بيهودهگفته شده كه زاج را مي -طريقه گرفتن روح الزاج 

شود و بايد آن را بسايند و ببيزند و بر آن باندازه نصفش آجر سائيده بيفزايند و زاج نسوخته آسانتر تقطير مي

و پس از آن  آيدقطير كنند و تدريجا بر آتش بيفزايند پس از سه ساعت رطوبت بيرون ميدر قرع بزرگي ت

بايد آتش را شديد كنند تا بعد از هفت ساعت جوهر آن تقطير گردد . و يك روز يا بيشتر بايد بر آن آتش 

كه  آمدن مايعيبدمند و سپس بايد ماده تقطيرشده را با آتش ماليمي تقطير كنند تا آب از آن خارج شود و 

 فهمي كه ديگر آبي در آن باقي نيستبسيار ترش است شروع شود و در اين هنگام مي

 ٢٠صفحه 

گذارند آنچه كه خارج شد و رنگش اي آن ماده را در قرع گردن كج و بر خاكستر گرم ميپس از آن عده 

اي براي باشد . عدهوغن ميرنگ است ( جوهر و ما بقي كه قرمز و تند است ، رسفيد ) ظاهرا منظور بي

گذارند تا حل شود و رنگ جوهر قرمز و ريزند و ميتعديل بخشيدن به اين جوهر گل بنفشه در آن مي

 بويش مطبوع گردد . 

ريزند و آن را در قاب چيني ترتيبش اين است كه مقداري گوگرد را در فنجان آهني مي -روح الكبريت 

 آويزند سپساي در حدي كه شعله گوگرد بدان نرسد مينديلي شيشهگذارند ، بر باالي آن قبزرگي مي

گردد كه بايد آن را از هوا محفوظ نگه دارند زنند گوگرد از دور آن قنديل تقطير ميگوگرد را آتش مي

اگر اين كار در زمستان يا جاي مرطوبي انجام شود حاصل كار بيشتر است بعضي براي سفيد كردنش ) 

 كنند تا دوده آنريزند و ظرفش را زير خاكستر گرم دفن ميدن ( چند قطره آب بر آن ميرنگ كرظاهرا بي

كنند و اگر بخواهند آن را براي رسوب كرده و بيرنگ شود و برخي آن را دوباره با آتش ماليم تقطير مي

چه  مدرمان داخلي بكار ببندند يك كف دست شكر و يك كف دست زغال كوفته ) بايد زغال را بشناسي

كند و ترشي آن ) اسيديته ( را بكلي زايل زغالهاي نمكي آهكي اگر در اين مورد بكار رود آن را فاسد مي



گيرند و باندازه مجموع آنها روح الكبريت نمايد بنا بر اين بايد غير آهكي باشد . مؤلف )اع( ( را ميمي

حد ادامه دهند كه بحد اشتعال برسد اين روح كنند و اگر تقطير را تا آن ريزند و تقطير ميرا بر آنها مي

ساز ، كننده و سريع النفوذ ، قرحهاست و خاصيتهاي مختلفي دارد از جمله آنكه بسيار خشك

اندازد و اگر آن را بر لثه بمالند لثه فاسد را الرطوبه و گرم است و رطوبتها و چيزهاي لزج را برميجاذب

 زدايدمي

 ٢١صفحه 

رود كند و چه بسا منافعي دارد كه در درمانهاي مختلف بكار ميرا زايل و بلغم را قطع ميو بوي بد دهان  

اقي گردد و آنچه كه بكنند كه در اين هنگام قسمت مايع آن تقطير مي. گاه آن را با آتش ماليمي تقطير مي

برند و اگر آن را با دو ماند بسيار ترش است و اين ماده را براي ساختن حجرالنيران و غير آن بكار ميمي

شود و براي ساختن برابرش شوره مخلوط و در افالطوني ) نوعي قرع ( تقطير كنند بسيار تند مي

 حجرالنيران صالحيت دارد . 

  كنند .هر قدر از آن را كه بخواهند با چهار برابرش آهك يا خاكستر مخلوط و تقطير مي -روح النوشادر 

 گرددكنند و نخست آبي تقطير ميسركه گرم را تقطير مي -(  ( COOH CH3 )روح الخل ) اسيداستيك 

گيرند تا تقطير تمام شود و دوباره ريزند و همينكه مايع تقطيرشده ترش شد آن را ميكه آن را دور مي

كنند تا به نهايت ترشي برسد اگر به يك رطل سركه يك اوقيه زاج و يك اوقيه تقطير را آن قدر تكرار مي

ير ) كه عبارت از مخلوط تارتارات دوسود و تارتارات دوپتاسيم است ( افزوده و آن را تقطير كنند طرط

 آيد براياي كه بدست ميكنند مادهشود و گاه سركه را با دو سومش سقز تقطير ميخل االصل ناميده مي

 رود . حل كردن اجسام سخت بكار مي

كنند كه براي حل همه معدنيها شده تقطير ميشان ِگل خشكنمك و شوره را با سه برابر -روح الملحين 

 رود . بكار مي



اين ماده اقسامي دارد : يك نوع آن مركب از زاج سفيد و شوره باندازه مساوي است و  -ماء الفاروق 

رود و يك قسم ديگر از تقطير زاج سفيد و زاج سبز ) سولفات براي حل نقره و تكليس جيوه بكار مي

 رود . آيد و براي حل طال بكار ميرفيتي ( به اندازه مساوي و دو برابر آنها نوشادر بدست ميآهن دو ظ

 آيد و براينوع ديگر از تقطير دو جزء زاج سبز و يك جزء شوره بدست مي

 ٢٢صفحه 

 رود . حل نقره و انتيموان بكار مي 

شود كه جدًا يكي ديگر از تقطير يك رطل زاج و نيم رطل شوره و يك چهارم رطل زاج سفيد حاصل مي

 قوي است . 

گردد و ما آن را نوع ديگري از تقطير زاج سفيد و شوره و نوشادر و زاج سبز باندازه مساوي حاصل مي

 . كند ايم كه طال ، جيوه ، آهن و مس را حل ميماء الياقوت نام گذارده

شود كه جيوه را حل قسم ديگر از تقطير يك جزء شوره و يك جزء زاج سبز و ده جزء زرنيخ ساخته مي

نمايد و آهن را بصورت زعفران آهن ) اكسيد آهن ( درميآورد و مس را زنگار كند و نقره را تكليس ميمي

 كند . و سرب و قلع را تكليس مي

شود كه جيوه و نقره و مردارسنگ را جزء شوره حاصل مي يكي ديگر از تقطير دو جزء زاج سفيد و يك

رود پس از آنكه مقداري بدست آمد و در حال كند و اين فاروقي است كه در دَرمانها بكار ميتكليس مي

خواستي و گر نه گرمي بايد آن را با داخل كردن سوزني بيازمائي اگر آن را حل كرد كه همان است كه مي

جزء روح الملح ريخته و آن را تقطير كن و اگر به علت غلظت زياد ، تند نباشد در در چهار جزء آن يك 

اش بريز تا چيزهاي لزجش را رسوب بدهد و مقداري از آن يك قطعه نقره بينداز و آن را بر روي باقيمانده

 شده را برداشته بكار ببر . قسمت صاف



گويند و اگر { فاروق اللَّيِّن } مورد نظر باشد بَّر } ميريزند و بآن { فاروق مُدَ گاهي كمي جيوه در فاروق مي

اي ارهبرند و اگر انغوزه يا پبايد آن را با چهار برابرش يا بيشتر آب بياميزند و آن را براي ضمادات بكار مي

 از صمغهاي ديگر و سنگهاي مناسب را در آن حل كنند براي اين كار سودبخش است . 

 و يٰ  است كه از تقطير دوازده جزء زاج سبز ُمصَفّيك نوع ديگر فاروق آن 

 ٢٣صفحه 

ريزند شود و پس از صاف كردن كمي جيوه در آن ميشش جزء زاج سفيد و بيست جزء شوره حاصل مي 

 ريزند . و اگر تعديل آن الزم باشد كمي آب در آن مي

 آيد ) دره جزء زاج بدست ميقسم ديگر از تقطير دو جزء زاج سفيد و پنج جزء شوره و سه جزء نمك و س

متن مقدار نسبت هر يك از مواد بتعداد حروف آن ) بزبان عربي ( آن است كه بترتيب فوق ترجمه شد و 

مثال براي زاج سفيد ) شب ( دو جزء حساب شد . مترجم ( كه طال را حل ، آهن را زعفراني ، مس را 

 مس از اكسيدهاي اين دو فلزند ( . كند ) زعفران آهن و زنگار زنگار و قلع را تكليس مي

نوع ديگر آن است كه يك جزء زاج سفيد و دو جزء شوره و سه جزء زاج سبز را تقطير كنيم و من نام اين 

 رود . ام و براي حل جيوه ، نقره ، انتيموان و طال با قاطون ) نوشادر ( بكار مينوع را ماءالكريم گذارده

را سائيده و باندازه نصف يا يك چهارم آن شن يا گل خشك اضافه كنند  بهتر اين است كه داروهاي مزبور

ريزند بايد بزرگ باشد و بايد در آن سوراخ كوچكي را باز و ظرفي كه مايع تقطيرشده را در آن مي

 بگذارند . 

ه ككواريس اين است كه در فاروق نوشادر بريزند و آن را تقطير كنند تا طال را حل كند و بهتر اين است 

شود . ) روش ساختن اين دارو در زير در كواريس زاج نباشد زيرا سبب سياهي طال در هنگام رسوب مي

 عنوان ذهب در داروهاي مركب آمده . مترجم ( 

 مقصد دوم 



 گيري روغن

براي گرفتن روغن برگها و بزرها نخست بايد مواد را تخمير و سپس چند بار در قرعي كه گردنش بلند و 

 ت تقطير كرد نكته كار در اين است كهباريك اس

 ٢٤صفحه 

ء مورد تقطير بخار بلند شود و از درازي مدت عمل نبايد آتش بايد كم باشد آن طور كه هميشه از شي 

خسته شوند و مايعي را كه تقطير شده بايد دوباره به قرع برگردانند تا ديگر چيزي در ماده اوليه باقي نماند 

عوض و تقطير را باز تكرار كنند و راز كار در همين است و بس . سپس براي جدا و سپس بايد ماده را 

كم كردن روغن از آب تقطيرشده بايد دست خود را بر دهانه ظرف بگذارند و آن را سرنگون كنند و كم

دستشان را كنار بكشند تا راهي باز بشود و اگر آب در زير ايستاده آب خارج شود تا بروغن برسد و اگر 

اي آمده را در ظرفي شيشهگردانند ، روغن بدستروغن در زير است روغن را خارج كرده و ظرف را برمي

نهند تا صاف شود سپس آن را چند روز در بندند و چند روز آن را در آفتاب مياش را ميريزند و دهانهمي

 گذارند . جائي گرم و يا شكمبه اسب مي

آنها را نيمكوب كرده و در هر چهار رطل يك و نيم اوقيه نمك  براي گرفتن روغن مواد معطر نخست

گذارند و سپس تقطير داخل كرده و مقداري آب گرم بر آن افزوده و بمدت پنج روز در جاي سردي مي

كنند ابزار تقطير ديگ با لوله است و آتش بايد كنند ، در وقت تقطير دو مشت نمك بر آن اضافه ميمي

آيد قاعده تازه ديگر اين گيرند و از هر چهار رطل هفت اوقيه روغن بدست ميرا ميماليم باشد و روغن 

خيسانند و سپس سه جزء است شش جزء مواد معطر را كوفته و بمدت چهار روز در سي جزو آب مي

كنند بيرنگ كردن اين دارو را بكمك روح نمك بر آن ريخته و آن را تقطير و روغن را از آب جدا مي

دهند كه بايد مخلوط را تقطير كنند تا روغن در پائين قرع تنها باقي بماند . نكته غير آن انجام مي الخل يا

اش در ماليم بودن آتش است بطوري كه بايد از ماده درون قرع فقط بخار بلند اساسي و راز عمل همه



گيرد . پس از بدست شود و آتش ميشود و تقطير گردد و نبايد زياد جوش بخورد زيرا روغن رنگين مي

 آوردن روغن بايد چند روز آن را

 ٢٥صفحه 

ن دارند . بهترين ابزار براي گرفتنشين و روغن صاف شود و سپس آن را برميآفتاب بدهند تا مواد زائد ته 

باشد و امنيت دار است كه آسانتر و محفوظتر ميروغن برگها و تخمها و مواد معطر و چوبها ديگ لوله

ند و آن كشكوبند و سپس كاغذ كلفتي بر سر كاسه مياي از اشخاص مواد معطر را ميرد . پارهبيشتري دا

كشند و مواد معطر را روي كاغذ كنند و بعد حلقه خميري بر دور كاسه ميرا با سوزن سوراخ سوراخ مي

ريزند ، روغن بداخل گذارند و آتش را روي تاوه مياي آهني بر روي آن ميريزند و بشقابي مسي يا تاوهمي

 چكد . كاسه فرو مي

 روغن صمغها 

براي گرفتن روغن صمغها بايد آنها را در سركه بريزند و تقطير و سپس روغن را جدا كنند بعضي اشخاْص 

اي سقز يا مصطكي را كنند عدهكُندر ، سندروس و چيزهاي مانند آنها را نيمكوب كرده و آن را تقطير مي

كنند كه اول جوهر آنها و سپس با زياد كردن و چند مشت شن مخلوط و تقطير ميبا سه برابرشان آب 

 گيرند و البته قرع بايد از مس باشد . آتش روغنشان را مي

 روغن انتيموان شكري 

ا كنند براي گرفتن رنگ انتيموان آن را بانتيموان و شكر را باندازه مساوي سائيده و در افالطوني تقطير مي

كنند تا روغن باقي بماند سپس آن را بمدت چهل روز در شكمبه اسب دفن كرده تقطير مي سركه ممزوج

 كنند . و پس از آن صاف و استعمال مي

 دهن الملح 



كنند تا آب آن خارج شود و روغن در نمك را در سركه تقطيرشده حل و سپس آن را با ماليمت تقطير مي

رو ( بايد فقط در قرعي از سنگهاي سناباد رضوي علي مشرفها پائين قرع باقي بماند اما ساذج ) نوعي دا

 السالم تقطير شود كه

 ٢٦صفحه 

كم زياد كنند اول آب و سپس روغني بايد آن را نيمكوب كرد و تا ثلث قرع بريزند و تقطير و آتش را كم 

 گردد . زرد و ترش تقطير مي

 ارزد . اش به زحمت آن نمياند كه فايدهبراي گرفتن روغن فلزات مطالب بسياري را گفته

 روغن موم 

و  كندشود نرم ميكننده ورمها است و سختيهائي را كه در بدن در اثر سودا و بلغم پيدا مياين روغن حل

و اگر روزي دو بار برجاي  آوردبسيار سريع النفوذ در اعماق بدن است زخمهاي تازه و كهنه را بهم مي

د شود مفيسوختگي بمالند سودبخش است و براي زدودن لكه و نمش و خطهائي كه در پستان پيدا مي

ريزند گيرند و دور مياست . براي گرفتن اين روغن مقداري موم را بر آتش ذوب كرده كف آن را مي

هائي درست كرده و آن را در افالطوني تيلهشده اضافه و از مخلوط فسپس باندازه دو برابر آن نمك تكليس

كنند و بايد از شدت آتش بپرهيزند تا روغن نسوزد گذارند و زير آن آتش ميريخته و قرع را روي شن مي

كنند و اين روغن براي و سياه نشود و گاه موم را با نصفش استخوان سوخته گاو مخلوط و تقطير مي

شده خمها مناسب است بعضي موم را بر آجر كهنه يا گِل زرد سائيدهآوردن زتحليل ورمها و بادها و بهم

كنند و روغن تقطيرشده برنگ خود موم است و اي آن را با چيني كوفته مخلوط و تقطير ميريخته و عده

ت و آوردن زخم بهتر اسباشد با نمك براي تحليل بردن ، با استخوان براي بهمبراي نوشيدن مناسبتر مي

بوي آن بايد آن را با دو برابرش سركه و يك چهلمش كافور ممزوج و سه بار تقطير كنند سپس  براي بردن

بايد روغن را از آب جدا كرده و با گالب بياميزند و چندين بار تقطير كنند تا بويش تمام شود ، بوي نفت 

 آماده شود . توان زدود تا براي مخلوط كردن آن با روغنهاي تقطيرشده را هم با همين ترتيب مي



 ٢٧صفحه 

 مقصدسوم  

 استخراج نمكها 

 فصل 

براي گرفتن امالح برگها و بزرها و طرطيرها ) مخلوطي از تارتارات سديم و بتاسيم ( و مواد معطر بايد 

اول آنها را بسوزانند تا خاكستر سفيدي بدست آيد و اگر بصورت عادي خاكستر سفيد نباشد بايد آن را 

جوشانند تا د و آن را در كوره آجرپزي قرار دهند تا سفيد شود . سپس آن را در آب مياي بگذارندر كوزه

گذارند تا نمك بر آن منعقد گردد و آب بنصف يا كمتر برسد و آنگاه آن را صاف كرده در جاي سردي مي

و  گذارندجوشانند و باز در محل سردي مياين نمكي صالح و لطيف و واال است سپس باقي آب را مي

ب شود در اين صورت بايد آكنند تا ديگر نمكي نبندد گاه نمك بر باالي آب منعقد نميچند بار تكرار مي

مرغ بهم بزنند و را بجوشانند تا فقط نمك باقي بماند در اين عمل بايد نخست آب را با سفيده تخم

 بجوشانند و تصفيه كنند . 

 فصل 

 امالح مواد معدني 

كنند و آن را در جاي سردي خواهند تكليس و سپس در سركه مقطر حل ميكه ميهر چه از معدنيها را 

 اي كلي است . گذارند تا منعقد شود و اين قاعدهمي

 شرحش در مقاله چهارم در حرف ميم خواهد آمد .  -ملح القلي ) نمك قليا ( 

ل كردن در سركه و رسوب همه اين نمكها بر يك طريق و با ح -ملح الخبث و ملح الرصاص و مانند آنها 

 آيند و در مقاله چهارم در حرف ميم خواهند آمد ان شاء اهلل . دادن آن يا بخار كردن سركه بدست مي



 براي اين نمك سرنج و اسفيداج -استات سرب (  -سكر زحل ) شكر سرب 

 ٢٨صفحه 

سايند و تا حد مي كنند سپس آن راگيرند و با سركه مرطوب كرده خشك مي) سفيداب سرب ( را مي 

گذارند اما در نزديك ظرف ريزند و آن را چهار روز در جاي گرمي ميچهار انگشت سركه روي آن مي

آور است پس از آنكه در مخلوط تغيير رنگ پيدا شد آن را چند نبايد بايستند زيرا بخار آن براي دندانها زيان

ار دهند تا سركه بخار شود باقي را چندين برارت ميكنند تا ديگر رنگي باقي نماند ، سپس حبار تصفيه مي

 جوشانند . شويند تا ترشي آن تمام شود بعد آن را با آب ميبا آب مي

جوشانند تا شيرين شود آنگاه آن را كوبند و در سركه مقطر ميراه ديگر اين است كه مردارسنگ را نرم مي

ها را كنند تا عمل كامل شود آنگاه سركهكرار ميريزند و عمل را تصاف كرده و از نو سركه بر آن مي

 جوشانند تا نمك منعقد گردد . مي

ام كه آسانتر است و آن را در عمل آزمودم كه خاصيت الزم را داشت و راه ديگري را خودم اختراع كرده

براي اين كار براده سرب را در فاروق تكليس كردم و آن را رسوب دادم و شستم و خشك كردم و 

 رداشتم و مانند برف و جدًا سودمند بود . ب

كنند تا ريزند و صبر ميسايند و روي آنها سركه ميمرواريد يا مرجان را مي -ملح اللؤلؤ و ملح المرجان 

ند كنند و چكنند سركه را با حرارت كم تبخير ميسركه شيرين شود بعد آن را صاف و عمل را تكرار مي

نمايند تا نمك خالص باقي بماند . شرح نمكهاي معدني را چون ا تكرار ميبار آب بر آن ريخته و عمل ر

 كنيم . ارزد ترك ميارزششان بزحمتشان نمي

 مقصد چهارم 

 در بدست آوردن ربها 



پس از استخراج روح و نفس و ملح ) ظاهرا جوهر و روغن و نمك ( ، بهترين راه براي استفاده از 

 خوراك آنها و بيرون داروهاي نباتي و كم كردن مقدار

 ٢٩صفحه 

ز اي جآوردن اجزاء عرضي آنها ) كه احتياجي بدانها نيست اما باري بر طبيعت هستند كه بهر حال چاره 

 گيرد وبيرون راندن آنها از راه روده نيست ( گرفتن رب آنهاست بنا بر اين حكيم آن را در خارج بدن مي

 برد مگر بصورتاين راه را بشناسد هيچ داروئي را بكار نميدارد . كسي كه باري از دوش طبيعت برمي

 رسدرُب آن زيرا داروئي كه بايد ده درهم از آن را بكار برد ، گاه مثال به يك يا دو دانق و يا نيم درهم مي

 آوريم : و اين كار حُسني دارد كه بر كسي پوشيده نيست و اينك ما مثالهائي مي

ند كوبگيرند كه هر چه را كه بخواهند مين را از ادويه خشك باين ترتيب ميرب هليله و چيزهاي مشابه آ

افزايند تا روي آن را فرا گيرد آنگاه آن را در آفتاب و يا بر خاكستر گرم اي ريخته و آب ميو در شيشه

ر ار ديگزنند تا وقتي كه رنگ و مزه آن كامالً بيرون آيد سپس آن را صاف كرده و بگذارده هر روز بهم مي

شود  گذارند تا غليظاي در آن باقي نماند و شيشه را در آفتاب و يا بر خاكستر گرم ميافزايند تا مزهآب مي

 كنند . ريزند و در آفتاب خشك ميو آنگاه آن را در بشقابي مي

د و كننمي فشارند و صافكوبند و مياگر تازه باشند آنها را مي -ها ها و گلها و برگها و ريشهرب شكوفه

نمايند و اگر خشك باشد بعد عصاره را در سايه و يا با حرارت كمي مثال روي خاكستر گرم خشك مي

گذارند تا رنگش خارج شود سپس آن را همانطور كه ريزند و در حرارت گرمي ميقدري آب بر آن مي

ه كمي از آنها جاي گردد كها نيز بهمين صورت رُبشان خارج ميكنند برگها و ريشهديديم خشك مي

 گيرد و عملش سريعتر و بهتر و بر طبيعت سبكتر است . مقدار زياد از خود دارو را مي

آب ريزند كه رنگش را بگيرند كه آب بر آن ميرب معجونها را قبل از تركيب يا پس از آن باين ترتيب مي

 اي باقيبدهد تا اينكه در ثفل باقيمانده مزه

 ٣٠صفحه 



كه  اي نيستشود و چارهنماند آنگاه اگر رنگ خيلي غليظ باشد رب و اگر رقيق باشد الكسير ناميده مي 

بايد دور از هوا نگهداري شود تا فاسد نگردد . دوام الكسير كمتر از رب است گاه رب مانند عسل غليظ 

كنند تا بيشتر مي شود كه نگه داشتنش آسانتر است . گاهي در رب شكر اضافهاست و زود خشك مي

بماند و گاه در آن عرقهائي كه براي قلب يا معده يا كبد و يا ساير اعضاء مفيد است اضافه و استعمال و 

ريزند . داروئي كه داراي روحانيت است ربش را سوزانند و خاكسترش را در رب ميگاه باقيمانده را مي

ها و گلها زيرا روحانيتش زياد است اما اگر داراي نبايد با آتش تند غليظ كنند مانند مواد معطر شكوفه

روحانيت متوسطي باشد ، آتش هم بايد متوسط باشد و بهتر آن است كه آتش تا ممكن است ماليم باشد 

گردد ولو آنكه كم باشد بهتر اين است كه نمك ثفل را بگيرند و با رب زيرا سبب خارج كردن روح مي

جسد باشد و اين را از من ياد بگير كه در آن حال گواراتر و سبكتر و  مخلوط كنند تا جامع روح و نفس و

تر است و نيز مقدار كمتر آن بايد خورده شود و امتزاجش بيشتر و بمزاج و اثر يگانه در طبيعت العملسريع

ذكر و  اتواني در هر تركيبي از اين راه سر مپيچ و ما اگر چه بنا برسم معمول داروها رنزديكتر است . تا مي

 ايم ، اما عمل صحيح بر اين است كه رب داروها را بگيرند . بهمين اكتفا كرده

 مقصد پنجم 

 تركيب كردن داروهاي مركب 

قبال گفتيم كه بيشتر تركيبات داروئي پزشكان ناقص است زيرا عرضهاي زيادي در آنها است كه بر 

 گفتيم كه نزديكترين نوع تركيبات بتركيبطبيعت سنگيني دارد و مقدار خوراك آنها نيز زياد است و 

 ها هستند اما ما بر آنيم كه در اين مقصد كيفيت تركيبهاي سودمند وپايدار شربتها و رب

 ٣١صفحه 

 خالي از عرضها را كه لطيف و داراي قابليت آميختن مؤثر و مقدار خوراك كم هستند ذكر كنيم .  

ها ، تخمها ، ها ، گلها ، صمغها ، عصارهچوبها ، ريشهگوئيم كه اجزاء يك مركب برگها ، اينك مي

ها را بايد سوهان و يا باشند . اما برگها را بايد خرد كنند ، چوبها و ريشهمعدنيها و يا اجزاء يك حيوان مي



خيسانند تا خوب خيس بخورد و سپس آنها را با كارد و امثال آن ورقه كرد آنگاه آنها را در آب مي

كنند و اين عمل را آن قدر بايد تكرار كنند تا مزه و بوئي در آنها باقي و آبشان را صاف ميجوشانند مي

 نماند . 

 درباره گلها كافي است كه آنها را بخيسانند و مقداري بجوشانند . 

هاي خشك را بايد در آب گرم بگذارند تا با آن بياميزد اما نبايد حرارت زياد بآنها برسد صمغها و عصاره

تا ممكن است زياد نبايد جوشانده شوند ، چيزهائي كه مانند فلوس در اثر پختن نيروي خود را از دست و 

 دهد نيز چنين است . مي

كند صمغ در آن آب و يا در آب ساير اگر در ماده تركيبي آب مخصوصي باشد كه صمغها را حل مي

ري در آب بجوشانند تا رنگ و مزه خود را كوب كرده و مقداداروها بايد حل شود اما تخمها را بايد نيم

 بآب بدهند . 

 گيرند و براي پاك كردن آنها بايد قبال شسته شوند . معدنيها در آبهاي گرم بايد حل شوند و آب آن را مي

ريزند و همينكه اش تمام شود آنگاه آن را بدور مياجزاء يك حيوان را بايد در آب بپزند تا له گردد و مزه

اند صاف كرده و با هم بياميزند و در ظرف تميزي با آتش ء آماده شد بايد آنهائي را كه گرفتههمه اجزا

 ضعيفي بجوشانند تا غليظ شود و باندازه قوام معجون يا حب يا هر چيز ديگري كه بخواهند برسد

 ٣٢صفحه 

ن ده از مقدار خوراك آهائي كه باقي مانترين نوع تركيب است چه بقدر وزن تفالهو اين بهترين و درست 

و  شودگردد ، مثال اگر نصف يا دو ثلث وزن داروها تفاله باشد اندازه خوراك آن نصف يا ثلث ميكم مي

بخواهي كه  كند اگريابد و بهتر تأثير ميآورد و در رگها و عمق بدن بهتر نفوذ ميكمتر بر طبيعت فشار مي

دانكه همه تواني بآن پي ببري و ببي از ديدن تفاله باقيمانده ميگويند دريااندازه اعراض تركيبهائي را كه مي

 گردد . شود و بر طبيعت بار ميآنها وارد بدن مي



اي از داروها بايد كمتر و بعضي بايد زيادتر جوشانده شوند كه شرح مفصل هر يك در كتب پزشكي پاره

بس است داروهائي كه داراي صبر و مُر و كنيم و همينقدر آمده است و ما در اين باره سخن را دراز نمي

چيزهاي تلخ باشد بايد بصورت حب يا رب غليظ درآيد و بايد در معجون عسل بريزند تا سخت نشود 

اي محفوظ از سازند و بايد اين داروها در ظرفهاي دربستهافزايند و از آن شربت ميگاهي شكر به آن مي

 برسد كه درباره آنها دستورات الزم خواهد آمد . هوا نگاه داشته شوند تا زمان مصرف آنها 

كنيم اما اگر دارو داراي اجزاء لطيفي سازيم بلكه چيزهاي خشك را خمير ميما جوارشنها را رب نمي

كنيم يا بصورت حب درميآوريم كه مركب از چيزهاي خشك است . اين داروها باشد آنها را خمير مي

ن اجزاء آن جوهري است كمتر برب كردن و يا گرفتن رنگ آنها نياز اگر چه از نوع مالطي هستند اما چو

داريم و بدانكه ما بيماري گرم را با داروي سرد ، بيماري سرد را با داروي گرم ، مرطوب را با خشك و 

كنيم بنا بر اين اگر بيماري يكي خشك را با مرطوب بنا بفرمايش حضرت صادق عليه السالم درمان مي

 باشد دارويش

 ٣٣صفحه 

يكي و برابر با آن است . اما اگر چند بيماري با هم باشد و يا داروئي با يك بيماري برابر نباشد بايد چند  

دارو بكار رود تا با بيماري برابري كند و يا با چند بيماري برابر باشد ، چه بسا كه داروئي از جهتي 

كننده در تركيب داخل بكنيم تا جلوي اصالح آور است كه براي رفع اين ضرر بايد داروئي بعنوانزيان

 زيان را بگيرد و واجب اين است كه بكمترين حد اكتفا كنند . 

گوئيم كه منظور از تركيب دارو يا مزاج خارج است ) منظور از مزاج خارج مزاجي است كه از اينك مي

ترجم ( و يا نه و در صورت اول شود كه غير از مزاج افراد و اجزاء است . متركيب مجموع داروها پيدا مي

يا براي استعمال خارجي و اندام معين است مانند سرمه مركب از چند دارو يا مطلقا مانند مرهمها و يا 

آورها ، براي پاكسازي مانند مسهلها استعمال داخلي دارد براي معده مثل جوارشنها ، براي قلب مانند فرح

ها ، يا كاربرد داخلي و خارجي هر دو را دارد مانند روغنها و يا يا ادرارآورها و يا بطور مطلق براي تب



منظور مزاج خارج نيست و در اين حال يا استعمال خارجي دارد مانند پودرهاي تنفسي ) سعوط ( و يا 

 سرمه غير مركب يا استعمال داخلي دارد مانند پودرهاي داروئي ) سفوف ( . 

 كنيم : اند كه بطور اختصار از آنها ياد ميداروها ذكر كرده اي از مصنفين قوانيني براي تركيبپاره

هر گاه بيماري ناشي از بلغم درجه سوم و سوداي درجه اول باشد حاصل آنها سردي در درجه چهارم  - ١

و رطوبت در درجه دوم است پس بايد براي درمان آن تركيبي بكار رود كه ضد و برابر آن باشد چه از دو 

 جنس . چه از دو هممخالف باشد و 

 اگر ماده بيماري مختلف باشد داروي مفرد براي آن بس نيست و بايد - ٢

 ٣٤صفحه 

 دارو از اجزائي تركيب شود كه با آن برابري كند .  

كسي كه در تابستان به بيماري سردي گرفتار شود نيازمند داروئي است كه يك جزئش گرم باشد تا  - ٣

 ك جزئش سرد تا فصل تعديل شده باشد . با بيماري برابري كند و ي

 اگر اندامي دور باشد بايد داروئي انتخاب شود كه در راههاي بدن نفوذ كند .  - ٤

اگر اندام شريفي مانند قلب ، دردمند باشد نه تنها بايد در دارو چيزي براي حفظ آن باشد و آن اندام  - ٥

يزي براي حفظ اندامهاي رئيسه و تقويت آنها وجود داشته نيز تاب دارو را داشته باشد بلكه بايد در دارو چ

 باشد . 

 آيند كند . آيند باشد بايد با چيزي مخلوط باشد كه مزه يا بوي آن را خوشاگر دارو ناخوش - ٦

اي كنندهدار آن ، اصالحآور باشد بايد براي جهت زياناگر داروئي از سوئي سودمند و از جهتي زيان - ٧

بآن بيفزايند و اگر از نظر خاصيتش براي يك بيماري مفيد و از نظر طبيعتش نامناسب باشد بايد 



مفيد باشد اما باز طبيعت  اي با آن همراه گردد چه هر چند كه داروئي از جهتي داراي خاصيتيكنندهتعديل

 آن هم آثاري دارد . 

كننده بر آن افزوده گردد و اگر عملش زياد باشد بايد چيز اگر عمل داروئي ناقص باشد بايد تكميل - ٨

 اي بر آن بيفزايند . جلوگيرنده

ا ه و آن ربايد كاري كرد كه دارو تا مدتي دوام داشته باشد و براي اين مقصود عسل در آن اضافه كرد - ٩

 گذارند . از هوا محفوظ نگه ميدارند و ظرف مناسبي براي آن انتخاب كرده و آن را در جاي مناسبي مي

 اي راآيد كه دارو چندكاره باشد مانند آنكه قرحهگاهي الزم مي - ١٠

 ٣٥صفحه 

لفي را با هم برساند و گوشت زائد آن را بخورد و گوشت نو هم بياورد بنا بر اين بايد داروهاي مخت 

 بياميزند . 

اما ما قانون كلي مخلوط كردن و آميختن داروها و انتخاب داروي مفرد را بطور كلي پيش از اين گفتيم و 

ان شاء اهلل در هر نوع نيز مسائل ويژه آن را خواهيم گفت و بايد بآن عمل شود و اين را هم بدان كه 

ه اصل دارو است و يا اجزائي از آن را كه بدليلي بايد شايسته نيست كه قطب و مركز اصلي يك دارو را ك

كند بآن داخل كنند و اگر بداروهائي با در دارو باشد از آن حذف كنند و نبايد چيزي كه آن را فاسد مي

آثار متضاد ، نياز باشد نبايد وزن طبيعي آنها مساوي باشد تا آنكه يكي ديگري را از كار بازندارد و بايد در 

طبعهاي علت و طبايع معلول و طبع داروها و خواص كلي و خاصيتهائي را كه براي هر اندام تركيب ، 

دارند و نيز وضع خلطها ، فصلها و جاها را در نظر بگيرند و اگر تركيبي را فراهم كردند نبايد مطمئن 

و مزاج  دهندباشند كه اثر مورد نظر را خواهد داشت زيرا داروها ، پس از تركيب تغيير خاصيت مي

خواهيم هست و گاه نيست . پس بايد در مزاجهاي كنند كه گاه موافق با آنچه كه ميخارجي پيدا مي

توان آن را بكار برد و گر نه بايد اجزاء مختلف آزموده شود و اگر براي مقصود معيني كافي بنظر برسد مي



د ياد كنند و اگر وافي بمقصود نبود بايآن را اول باندازه مساوي بگيرند و كم بخورند و بعد بتدريج كم و ز

 يكايك اجزاء را تغيير بدهند تا از آزمايش درست بدر آيد و پس از اطمينان آن را ثبت كنند . 

بنا بر اين تركيب كردن دارو كاري دشوار است كه يا بايد از وحي خدائي يا از آزمايش استفاده شود و 

كه عسل بازكننده و داراي شفاء است خربوزه نيز بازكننده و بيني قياس كردْن راهي در آن ندارد ، نمي

 داراي شفاء است اما

 ٣٦صفحه 

اند و هر كس كه مفردات را بشناسد و قواعد تركيب را بداند اگر با هم جمع شوند كشنده و سّد كننده 

 ر اين درست بينديش وتواند آن را از پيش بداند مگر آنكه باو وحي شده و يا آن را آزموده باشد . بنا بنمي

نندگان كتواني از تركيبهاي پيشينيان و آزمايشبهر تركيبي كه به خاطرت رسيد دست مزن و هر چه مي

كار باشي و كيفيت آن را بداني . و بدان كه بهترين بكار ببر مگر آنكه خودت استادي دانشمند و تجربه

نيز آن را بشناسي و اشتباهي در ماهيت آن  تركيبها آن است كه تعداد داروهاي بسيط آن كمتر باشد و

نباشد بعالوه در دسترس و زياد باشد تا بتواني خوب و تازه آن را بدست آوري و نيز بايد اثر دارو شناخته 

نياز هر دو بدان برسد ، زيرا ارزش دارو بدان نيست كه شده و قيمت آن كم باشد كه دست نيازمند و بي

و آن را از جاهاي دوردست آورده باشند چه اين قبيل داروها در آن هنگام داروئي كم و گرانبها بوده 

توان از هم بازشناخت و نيز نبايد مانند سنگهاي رسد كه فاسد شده و خوب و بد آن را نميبدست ما مي

كمياب داراي ارزشي سنگين باشد زيرا سوِد دارو بكمي و زيادي و گراني و ارزاني آن نيست بلكه بسته 

آن است و نيز نبايد ساختن دارو دشوار و نيازمندِ كار ، وقت ، زحمت ، حل و عقد زياد باشد و  بطبع

ماهها و سالها طول بكشد تا بحد خود برسد بلكه بايد زود و آسان به دست آيد چه عمر دنيا باين زحمتها 

اند يا اجزاء آن را ي ساختهكند . اما حكيماني كه اين چنين داروهائو درازي آرزو و كمي نتيجه آن وفا نمي

آنها  اند يااند يا براي محض علم بمنافع آنها بوده و كاري بآساني و دشواري عمل نداشتهدر دسترس داشته



اند كه هزينه آماده كردن دارو براي آنها اهميتي نداشته است ، بهمين داليل ما را براي پادشاهان ساخته

 شده و مشهور و زيادندايم كه اجزاء آن كم و شناختهرگزيدهداروهائي را براي ذكر در اين كتاب ب

 ٣٧صفحه 

تواني دشواري تهيه توان خوب ، تازه و ارزان آن را با زحمت كم آماده كرد و اگر انصاف بدهي ميو مي 

اند بخصوص معجونهائي مانند ترياق بسياري از داروهائي را كه پزشكان در كتابهاي خود از آن ياد كرده

آورها را دريابي بويژه آنكه همانطور كه ديدي ممكن است تركيب آنها خوب نباشد روق و بيشتر شاديفا

و با اينهمه شايسته آن است كه داروئي تأثيرِ منظور را داشته باشد و خطري ايجاد نكند و براي آنچه 

ت بار بر طبيعو سبك خواهيم نيروي كافي داشته باشد . مقدار خوراك دارو بايد كم بوده و خوشخوارمي

باشد ، آسان بكار رود ، از مواد زائد شديد التركيب خالص باشد ، بر كسي كه شعور دارد خوبي و برتري 

آنچه كه ما گفتيم پوشيده نيست و بدانكه هر علمي پوستي دارد و مغز و حقايق و اسراري ، و نيز هر علمي 

رد كه بر باطن آن آگاهند ، دانش پزشكي نيز چنين است علمائي دارد كه بقشر آن دلخوشند و نيز علمائي دا

و پوست و باطن و مغزي دارد كه هر كدام دانشمنداني دارند ، پزشكان جالينوسي اهل پوسته پزشكي 

هستند و از فلسفه كه باطن علم طبيعي است بدورند و بهمين دليل مبناي دانش آنها بر قشر طب ظاهري 

ر ايم و اگالطب براهي باطني و فلسفي رفتهانند كتاب ديگرمان حقايقاست ولي ما در اين كتاب هم م

 دانند و اينان ازقشريون بر ما انكار كنند از آن جهت است كه مردم البته دشمن چيزي هستند كه آن را نمي

آنكه از  زداني كه اين تركيبها پس اكند و تو ميدانند بنا بر اين آن طريقه آنها را راضي نميفلسفه چيزي نمي

طرف فيلسوفان پيشنهاد شده ، مورد آزمايشهاي زيادي قرار گرفته است و پيروان آنها بدان عمل كرده و 

شود و اند در حالي كه فهمها در ترقي است و آرزوها روز بروز زياد ميدرمانهاي قشري را ترك گفته

 شهاي بعدي هميشه بهتر و برتريابد و آزمايگردد و زمانها هر لحظه اختالف ميمزاجها ديگرگون مي

 ٣٨صفحه 



ر اند ، بنا بها ، هر چند كه درست باشند مخصوص بزمان خود بودههاي گذشته است چه آن تجربهاز تجربه 

اي كه اگر امت موسي بدنشان به آيد نشنيدهاين درمانهاي پيشين براي بيماريهاي زمان ما راست نمي

ت تاب بايسگوئيم كه بناچار بدن آنها ميچيدند بنا بر اين ميراضي ميگرديد آن را با مقپيشاب آلوده مي

چنين كاري را داشته و نيز بناچار چنين بدني تابِ خوردن هفت مثقال سقمونيا را هم مثال داشته است اما 

 بدنهاي امروز تاب خاري را هم ندارد و چيزهاي ديگر را بر همين قياس كن . 

ه از آن روز هاشان كاند و كتابها و گفتار و تجربهزيستهعيسي عليه السالم مي بيشتر حكماي يونان پيش از

بخشد و چه بسا كه چيزي براي مردم آن دوران مسهل نبوده اما امروز بوده در اين روزگاران سودي نمي

چشم مسهل است و چه بسا كه چيزي در آن وقت سم نبوده اما اكنون سم است و همه اينها را در درمانها ب

بينيم بلكه طبايع مردم از اول عمر ما تا كنون ديگرگون شده است بعالوه آزمايشهاي آنها ويژه شهرها و مي

اي نيست جز آنكه هر آب و هواي خود آنها بوده و حكم اقليمها با يكديگر تفاوت كلي دارد پس چاره

ر براي اقليم خود كتابهائي تأليف درمان در هر اقليم آزموده شود و اگر كسي بگويد كه دانشمندان هر ديا

گوئيم باز مسئله زمان در پيش است چه زمانها با يكديگر كنيم مياند و ما هم از آنها پيروي ميكرده

مختلف هستند و كسي كه اختالف دوران را در نظر نگيرد حكيم نيست و من با او كاري ندارم و اگر 

چيزي را كه در قواعدالطب از يكي از دانشمندان خواهي گوش كن تا شاهدي از كلمات گذشتگان مي

نقل كرده برايت بگويم گفته است { پزشكان چيزهائي در كتابهاي خود درباره مسائل بهداشتي مربوط به 

 اند وخوردن ، نوشيدن ، پوشاك ، عطرها ، نزديكي و نيز نوشيدن شراب نوشته

 ٣٩صفحه 

تواند آنها را بپذيرد زيرا اند كه عقل كامل نميتعيين كردههائي براي مزاجها و حاالت گوناگون اندازه 

انسان تابع زمان و مكان است و جاهاي مختلف نيز بحسب اختالف زمان و زمانهاي متفاوت بنا بر 

حركات فلك ، با هم تفاوت دارند و حركات فلك نيز بنا بر قرانات و نظر ستارگان و قوت آنها تفاوتهائي 

ممكن نيست و لكن امري است كه از حد و حصر و قياس بيرون است و چه بسا كه  دارد كه شماره آنها



بار است و چه بسا كه كم كردن غذا براي برخي مفيد است اما چيزي در وقتي سودمند و در زماني زيان

 هبراي ديگران چنين نيست و يا يكبار نزديكي براي يكنفر زيان دارد اما ده بار براي كس ديگر حتي بانداز

توان طبايع اشخاص را درست درك و اندازه هر چيز را براي باشد ، پس چگونه ميهمان يك بار مضر نمي

آنها معين كنيم و از اين راه براي اشخاص دستورات بهداشتي بدهيم اما واجب بر هر پزشك و در هر زمان 

آن اركان و كيفيت اقتضاي اي چگونگي اختالف اركان و پيدا شدن چيزها را از اين است كه در هر دوره

هوا و جو و چگونگي پيدا شدن فصول زمان و جهات مكان و غلبه طالع بر وقت ) در نجوم طالع هر سال 

شود كه مقارن تحويل آن سال شمسي در افق شرقي باشد و وقايعي كه در هر سال واقع به برجي گفته مي

گي دارد . مترجم ( و استيالء كواكب بر ابناء خواهد شد بعوامل مختلف نجومي از جمله طالع آن سال بست

زمان را در نظر بگيرد و پس از آن در طبيعت اشخاص تأمل و توجه كند كه خلط غالب كدام است و ببيند 

كه مزاجها چه حالت دارند و وضع عادات غذائي در آن وقت چيست و آنگاه بين مردم حكم كند و آنها 

ه سالمتي آنها در آن است و از اين راه با حسن تدبير به بهداشت مردم را بر بكار بردن چيزهائي وادارد ك

 تواند براي همه دورانهازمان خودش خدمت كند و بنا بر اين يك نفر نمي

 ٤٠صفحه 

توان گفت كه براي هر شهري پزشكي مانند آنكه گفتيم الزم است و همه شهرها دستوري بدهد بلكه مي 

اند تماد كنند . . . الخ } بنا بر اين گذشتگان نيز بآنچه ما گفتيم آگاهي داشتهتا مردم بحكم و درمان او اع

اند و تقليد آنها براي آيندگان جايز مگر اينكه آنها قواعد بهداشتي دوران خود را براي دفع بيماريها گفته

ساني و اگر كنيست بلكه براي هر نسلي بايد در اين راه كوششي بعمل آيد و آزمايشهائي انجام بپذيرد 

كنند بايد نتيجه آزمايشهاي خود را ثبت كرده و آنها را در ميان برادران خود باشند كه براي خدا كار مي

منتشر كنند و بخاطر مال دنيا بر بندگان خدا بخل نورزند تا وقتي كه سالمتي بندگان خدا و آباداني شهرها 

ايم يا كسان ديگري ويسيم و آنچه را كه خود آزمودهنادامه داشته باشد . بهمين دليل ما اين كتاب را مي

اند آوريم و آنچه را كه ديگران بما رساندهاند در آن مياند و بر ما بخل نكردهكه بآنها اعتماد داريم آزموده

 كاريم و ديگران خواهند خورد و السالم . رسانيم . ديگران ِكشتند و ما خورديم ما ميبشما مي



ايم و بر داروهائي كه ما پيدا ايم و حكم كردهبر آنچه كه ما در درمانهاي خود يافتهپس بايد ديگران 

 اند همراه باشند . ايم بيفزايند تا با آنها كه توفيقي در اين راه داشتهايم و كارهائي كه انجام دادهكرده

 فصل 

ا را در هر يك از افراد مردم اما بدانكه خداوند انسان را از طبايع و خلطها و اركاني خلق كرده و همه اينه

با اختالفاتي از جهت اندازه و چگونگي آن قرار داده است كه در آب و هواها و زمانهاي مختلف نيز 

متفاوت است . سبب اين گوناگوني اختالف در نسبت مبادي عالي و تعلقها و تدبيرها و حاالت آنها است 

 ود با يكديگربهمين جهت افراد انسان در طبيعت و مزاجهاي خ

 ٤١صفحه 

اي بر آنها وارد شود ، بازتاب آنها بنا بر اختالف طبيعت و باشند ، بنا بر اين اگر عارضهمتفاوت مي 

شوند و مزاجشان گوناگون است كما اينكه دو انسان كه در همه صفتهاي ظاهري همانند باشند يافت نمي

توان پيدا كرد بنا بر اين در دو نفر ، بيماري همانندي دو انسان كه از جهت باطن موافق يكديگر باشند نمي

توان ديد بلكه يك بيماري نيز در يكنفر در دو وقت مثل هم نيست پس كه از هر جهت شبيه هم باشند نمي

داروئي كه پزشكي در زماني تركيب كرده براي شخص ديگر و در وقت ديگر بهمان اندازه سودمند نيست 

ي بيناي تركيب شود و از همين روي است كه مياني و براي هر بيمار داروي ويژهبلكه الزم است در هر زم

توان او را دروغگو دانست ، كند و با اينكه نميكه پزشكي هوشمند داروئي را كه آزموده است توصيف مي

بخشد و اين از جهت آن است كه مكان بكار بردن داروها تفاوت دارويش درباره كسي ديگر سود نمي

ر گردد كه فايده زيادي دشته و بنا بر اين در جائي نافع بوده و در جاي ديگر نبوده است . پس روشن ميدا

اند نيست مگر اينكه دستوري براي چگونگي تركيب باشد كتب داروسازي و تركيباتي كه از آن ياد كرده

بيشتري دارند بآن توجه كرده تا برخي كه از دانش متوسطي برخوردارند از آن آگاهي يابند و آنها كه دانش 

 و بنا بر نظر خود در آن تغيير دهند . 



اين مسئله نيز مهم است كه تركيب كاري دشوار است كه صرف شناسائي داروهاي مفرد براي آن بس 

توان بقياس عمل كرد بلكه بايد هر مطلبي را آزمود زيرا هيأت تركيبي داروهاي مفرد و مزاج نيست و نمي

ركيب غير از آن است كه پيش از آن بوده و چه بسا كه هر يك از مفردات بتنهائي شفا باشند دارو پس از ت

اما پس از تركيب سمي از آنها بدست آيد و اين مطلب بر كسي كه مهارت در علم داشته باشد پوشيده 

 نيست . بنا بر اين ارزش مطالب راجع به

 ٤٢صفحه 

هت حصول اطمينان بمزاج داروي مركب و انجام آزمايشهائي داروهائي كه پيش از اين تركيب شده از ج 

درباره آن است اما پزشك هوشمند بايد آن را بنا بر نظر و آزمايش خودش كم و زياد كند . اينك براي يك 

 دهيم : تركيب خاص بطور كلي دستوري مي

كه بيمارند ،  بيماري يا بسيط است يا مركب ، مخصوص بيك اندام است يا بچند عضو ، اندامهائي

نيرومندند يا ضعيف ، بيماري موافق زمان و مكان و سن و مزاج بيمار است مانند محرقه در تابستان و 

اي از آنها مخالف است . وظيفه پزشك اين گرمسير در نزد جوانان و در صفرائيها يا با همه اينها و يا پاره

را كه براي بيماري يك اندام برگزيده ، باندازه است كه بهمه اينها توجه كند و بهمين دليل اگر داروئي 

نيرو باشد بآن چيزي اضافه كند كه بر نيرويش بيفزايد اگر دارو خود باشد ، بهمان اكتفا كند ، اگر كم

اي بآن داخل كند ، اگر بيمار ناتوان باشد حداقل خوراك و اگر متوسط كنندهزياني داشته باشد اصالح

و اگر نيرومند باشد بيش از اندازه آن تجويز كند ، اگر بيماري ديگري هم در  باشد باندازه تمام خوراك

اي رفع كند و اگر آن دارو كنندهكار باشد داروي مناسب را اضافه كند و ضرر آن را نيز با داروي اصالح

اسب ناي بعالوه داروي مصلحي اضافه كند و بايد توجه شود كه هر داروئي نيز مكنندهضعيف باشد تقويت

نيست و بايد داروي مخصوص اندام را بكار ببرد و در ضمن مثال بايد بداند كه هر صفرابري براي هر 

صفرائي كه غالب باشد مناسب نيست بلكه اگر صفرا بر مغز غالب باشد مسهل ويژه آن را كه مخصوص 

ه بپيچد و بايد با توجمغز است بكار برد و باقي مسائل مانند اين است ، از خاصيتهاي داروها نبايد سر 



بخواص داروها طبايع گوناگون آنها را هم در نظر داشته باشد چه گاه ممكن است خطائي در تأثير طبع 

 دارو پيش آيد هر چند كه تأثير بالخاصيه نيرومندتر باشد و بايد آنچه را كه در مقدمه راجع بترتيب استعمال

 ٤٣صفحه 

داروهاي مركب گفتيم مراعات كند و نخست بازكننده و بعد منضج و سپس مسهل يا ادرارآور تجويز  

كند و بعد بخون گرفتن و پس از آن بلطيف كردن ماده و تحليل آن بپردازد و اگر بخواهيم براي همه اين 

  ه گفتيم بس است .كشد و اين هم دريائي بيكران است و آنچحاالت مثلي بيان كنيم سخن ما بدرازا مي

 فصل 

ي از اخواهد داروئي مسهلي بسازد شايسته است كه پانزده شرط را مراعات كند كه پارهبراي كسي كه مي

 آنها بطور حكايت بيان شده . 

آور باشد بايد داروهاي معطر و نيروبخش فم معده و قلب بآن افزوده اگر دارو براي فم معده زيان - ١

 گردد . 

 آور نبايد با مسهل مخلوط باشد چون بر ضد يكديگرند . آور و پيشابعرق داروهاي - ٢

 شيريني زياد نبايد با مسهل همراه باشد .  - ٣

 اگر مسهل ضعيف باشد بايد داروهاي كمكي بآن افزوده شود .  - ٤

 داروي فشاردهنده بر داروي ليزكننده نبايد مقدم داشته شود مگر براي زنان آبستن .  - ٥

كننده مناسب باشد باندازه يك خوراك كامل از آن و اال باندازه يك چهارم آن اگر داروي اصالح - ٦

 افزايند . بدارو مي

بر اندازه خوراك داروهاي پختني كه داراي ثفل هستند بايد بيفزايند اما در آنها كه بحالت مايع هستند  - ٧

 چنين وضعي نيست . 



نبايد كمتر تجويز شود و اگر دو دارو باشد از هر كدام نصف و اگر سه از اندازه خوراك داروي مفرد  - ٨

دارو باشد از هر كدام يك سوم اندازه خوراك هر يك از داروها بايد استعمال شود و اگر چهار دارو باشد 

 يك چهارم و هكذا . 

 ٤٤صفحه 

سختي و سستي دارو را داروي سخت را بايد بيش از داروي سست بپزند و از اين حيث بايد درجه  - ٩ 

 در نظر بگيرند . 

اي باشد كه پس از طبخ بيش از اندازه آبي كه بيمار ريزند بايد باندازهآبي كه داخل داروي پخته مي - ١٠

 آشامد نباشد . مي

 ثفل دارو را بايد در حال جوشيدن بگيرند و بعد دارو را صاف كنند تا نيروي دارو بآن برنگردد .  - ١١

ا اگر براي بيماريهاي سر باشد بايد بزرگتر از حبهائي باشد كه براي اندامهاي دورتر ساخته حبه - ١٢

 شود . مي

 تفاله داروها را بايد حتي االمكان بكار بگيرند .  - ١٣

بكار بردن داروهاي قوي كه اندازه خوراك آن كمتر باشد بهتر از استعمال داروهاي ضعيفي است  - ١٤

 زياد است و اين مطلب بآزمايش رسيده است .  كه اندازه خوراك آن

بداروهاي مركب نبايد چيزي اضافه شود كه عمل داروي ديگر را خنثي كند و اين كاري بيهوده  - ١٥

 است . 

شروط ديگري نيز قبال گفته شده بآن مراجعه كن بهر حال نبايد داروي مركبي بكار ببرند مگر آنكه 

مركب با مزاج هر يك از داروهاي مفرد بتنهائي تفاوت دارد و چه بسا آزمايش شده باشد چه مزاج داروي 

ه است و بيني كه خربوزه بازكنندكه داروئي كه براي يك بيماري تركيب يافته سبب تشديد آن گردد نمي

عسل نيز همين خاصيت را دارد اما اگر با هم تركيب شوند سدكننده خواهند بود و ساير چيزها را بر همين 



ن . بنا بر اين تركيب كردن داروها در شأن هر پزشكي نيست و باز هم تا چيزي را تجربه نكرده ، قياس ك

 توان را در اشخاص نيرومندنبايد بكار برد باين ترتيب كه بايد نخست داروي كم

 ٤٥صفحه 

بايد  ن قبيل نيزكم بر آن بيفزايد تا اثر و اندازه خوراك آن را دريابد و مسائلي ديگر از ايبيازمايد و كم 

 مورد توجه باشد . 

 فصل 

در اين هنگام الزم است كه بطور اختصار بامر مزاج داروها ) منظور از مزاج يك دارو مجموعه خواص آن 

دارو است با اين توضيح كه اگر مواد اوليه با يكديگر مخلوط باشند هر يك از اجزاء خواص خود را حفظ 

اصطالح شيمي امروز با هم تركيب شوند ماده حاصل يك جسم تازه  كند اما اگر اجزاء يك دارو بهمي

باشد و به اصطالح حكما آن ماده داراي اي غير از خاصيتهاي اجزاء اوليه مياست كه داراي خواص تازه

باشد . مترجم ( و درجات طبايع و خاصيت آنها مزاج واحدي است كه غير از مزاج اجزاء اوليه مي

اي است كه بر بسياري از پزشكان پوشيده مانده است . پزشكان نخستين و بازپسين لهبپردازيم و اين مسئ

براي داروها مزاجهائي ذكر كرده و آن را به چهار درجه و هر درجه را به سه مرتبه اول ، وسط و آخر 

ق نظر بندي همه اتفااند و هر چند كه درباره درجه داروها اختالف دارند اما در اصل درجهتقسيم كرده

 دارند . 

گويند كه اگر داروئي وارد بدن شد و طبيعت در آن عمل اند ميكساني كه در اين باره بتحقيق پرداخته

كرد ، اگر در بدن ديگرگوني ايجاد نكرد معتدل است ، اگر بقدر احساس آن را تغيير داد در درجه اول 

باشد ، چنانچه سبب پيدايش بيماري مي است و اگر اين تغيير زيادتر حس شد ، مزاج دارو در درجه دوم

باشد اما بجان خودم كه اين تحقيق كافي شود در درجه سوم است و اگر كشنده باشد در درجه چهارم مي

و  گويند از چه اندازه دارو استاي در بر ندارد اينك بايد از ايشان پرسيد كه تأثيري كه مينيست و نتيجه

 ارمي بقدر يك تا سه گندم هم خورده شود نه تنهاچه بسا كه اگر از داروي درجه چه



 ٤٦صفحه 

باشد و شايد ديگرگوني قابل حسي هم بوجود نياورد و آن را كه زا نيز نميكشنده نيست بلكه بيماري 

زا نيست بلكه شماريد اگر زياد بخورند كشنده است و اگر كم بخورند بيماريشما از درجه سوم مي

كنيد اگر باندازه زياد خورده شود ، رد و آن را كه شما در درجه دوم حساب ميآوتغييري هم بوجود نمي

زا است و اگر كم خورده شود ، هيچگونه تأثيري ندارد و همچنين آن دارو را كه از درجه اول بيماري

كنند و اگر كم بخورند هيچگونه تأثيري ندارد . پس دانيد اگر زياد بخورند ، تأثيرش را احساس ميمي

بايد پرسيد كه اين حكم براي چه اندازه است ؟ زيرا اندازه مصرف دارو حد معيني ندارد بلكه هر دوائي را 

بندند اگر زياد بخورند تأثيرش زياد و اگر كم بخورند كم است پس تقسيمي كه از جهت تأثير بدان پاي

ته . پس تأثير يك دارو بسدرست نيست و تأثير ، فرع مقدار خوراك و نيز تأثيرپذيري خورنده آن است 

آور هائي ذكر شده كه زيانباندازه آن و وضع بدني خورنده آن است و بهمين دليل در سمها هم اندازه

باشد بنا بر اين بر كسي كه ببيند و بفهمد و نخواهد كه بيجا تقليد كند نيست بلكه گاهي سودمند مي

اند { داروئي كه در فضاهاي بدن اثر رخي گفتهاعتبار است . بروشن گرديد كه اين تقسيم باطل و بي

بگذارد معتدل و اگر در روح مجاور مجاري مؤثر باشد در درجه اول و اگر در روح و اخالط تأثير كند در 

باشد و اگر در اندامها نيز اثر درجه دوم و اگر در اين دو و رطوبات بعدي اثر كند در درجه سوم مي

اگر  اي پايينتر استنتيجه است چه هر چيزي كه در مرتبهاين تقسيم نيز بيبگذارد در درجه چهارم است } 

گذارد و اگر كمتر استعمال شود از درجه خودش پائين بيش از اندازه بكار رود در رتبه باالتري تأثير مي

لي ام كه راز اصآيد پس اين توضيح نيز اعتباري ندارد و تحقيق جامعي نيست و من كسي را نيافتهمي

 بندي داروها و غذاها را دانسته باشد زيرا مبين مزاج داروها پيامبران و اوصياء ايشانند عليهم السالمدرجه

 ٤٧صفحه 

تواند در اين باره چيزي بگويد و اگر اختالفي از اين بندي را نداند نميو بنا بر اين كسي كه راز درجه 

 جهت باشد از باب اختالف در روايات است . 



اي كه از گذشتگان بر آن نصي شاهد ديگر من اين است كه پزشكان عادي از استنباط مزاج داروي تازه

نيست ، ناتوانند و چه بسا كه در تشخيص سرد و گرم و تر و خشك آن نيز درميمانند تا چه رسد باينكه 

اشند بين مطلب ناتوان ميبدانند براي چه اندامي مفيد و نيرويش تا چه اندازه است پس مردم عادي از فهم ا

 گوئيم . اند براي تو ميو ما ان شاء اهلل معني آنچه را كه خبرآورندگان از درجات داروها اراده كرده

اند مركب از ظواهر عناصر چهارگانه نيست بلكه از عنصرهاي طبيعي بدانكه اصل نبات آن طور كه پنداشته

ا حواس پنجگانه قابل درك و لمس نيستند و عناصر است و عنصرهاي طبيعي در غيب اين عناصرند و ب

شوند بنا بر اين آتش ظاهري هميشه چهارگانه در حقيقت اعراض عناصر غيبي هستند كه گاه زايل مي

همراه آتش طبيعي نيست ) مترجم بر آن است كه منظور از آتش غيبي يا نار طبيعي همان انرژي است و 

ي شود تقريبا برابر است ضمنا از مطالببا تعاريفي كه از انرژي مي تعاريفي كه از آتش غيبي شده مجموعا

كه  آيد كه آن طوركه مؤلف اعلي اهلل مقامه در اين كتاب و ساير كتب مربوط توضيح فرموده چنين برمي

اند منظور همه يا برخي از علماي پيشين از عناصر چهارگانه همين آب ، هوا ، خاك و آتش اي پنداشتهعده

ي نيست بلكه اين الفاظ تعبيري از عناصر طبيعي است كه باصطالح حكمت در غيب اين عناصرند و ظاهر

يا بلفظي ديگر در باطن آنهاست و مثال كلمه آتش تعبيري از آتش غيبي است و اگر بمتن توجه شود روشن 

بعبارت ديگر  گردد ودانسته كه گاه زايل ميگردد كه مؤلف آتش ظاهري را از عوارض آتش غيبي ميمي

 آتش غيبي ممكنست عوارض ديگري هم داشته باشد و به صورتهاي

 ٤٨صفحه 

ديگر هم ظهور كند كما اينكه در مبحث مربوط بسوختن و برشته كردن بآتش بالقوه كه مانند نيروي  

د سوزنده اسيدها ) انرژي شيميائي ( است اشاره كرده ( بلكه عرَضي است كه در عالم اعراض بر آن وار

بيني كه فلفل گرم و خشك است اما اگر دست بآن بزني گرم نيست و چه بسا كه سرد باشد و شده آيا نمي

بود ، رقيق و لطيف بود و در هنگام لمس گرم اش بر ساير اجزاء گرم مياگر فلفل بدليل غلبه اجزاء ناريه

ن گرمي فلفل از جهت غلبه نمود زيرا آتش ظاهري در هنگام لمس گرم و جسمش لطيف است بنا بر ايمي



آورم و آن اين است كه اگر در تركيب همين عنصرهاي ظاهري اجزاء آتشيش نيست اگر بخواهي مثالي مي

گردد و اگر دقت كني چنانچه در يك جسم خاك را اضافه كني در لمس بخشكي و سختي نزديكتر مي

و اگر هواي آن افزوده شود بخار و  شودآب را بيفزائي نرمتر و به حالت سيالن نزديكتر از جمود مي

گردد پس روشن شد كه اگر اندازه يك عنصر در تركيبات ظاهري زياد شود صفت باالرونده و رقيق مي

باشد در حالي كه ظاهرا جامد است و گويند بنفشه مرطوب ميبينيم كه ميدهد مثال ميخود را باو مي

 گويند در صورتيباشد و فلفل را گرم ميل آنكه سيال ميدانند و حاتيزاب ) اسيد . مترجم ( را خشك مي

كه ظاهرش سرد است و كافور را اگر گرم كنيم سرد است اما ظاهرش گرم است و همچنين رنگ 

محسوس آتش سرخي است ، هوا زرد و آب بيرنگ و خاك تيره است اما چه بسا كه رنگ چيزها متفاوت 

ت سياهي خاكي دارد ، و نمك كه گرم است سفيديش رنگ آب از مزاج آنها است ، مثال فلفل كه گرم اس

باشد و ساير چيزها را بر اينها قياس كن . پس بدان كه است ، ريوند گرم و خشك است اما رنگش زرد مي

داروها هم داراي عرضهائي ظاهر و محسوسند و نيز نباتيت غيبي دارند يعني ظاهر آنها از همين عنصرهاي 

 ت و يبوستي كه بخار و دخانظاهري ليكن از رطوب

 ٤٩صفحه 

د باشند اما در وجوباشند ، و اين بخار و دخانند كه منفعل و تأثيرپذير از حرارت و برودت ميهستند مي 

باشند . و از تأثير اين دو است كه آن دو پس از تلطيف و تكثيف بجاي نهائي خود خود ممزوج با آنها نمي

ايم . اما الطب مورد تحقيق قرار دادهالحكمة و حقايقو كتاب خود مرآتاند و اين مطلب را در درسيده

باشند و همه عنصرهاي غيبي در باطن داروها از عنصرهاي غيبي است كه در غيب عنصرهاي ظاهري مي

هر يك از عنصرهاي ظاهري جمع هستند پس هر يك از اينها خود مركب از رطوبت و يبوست يعني بخار 

باشد پس اين داروها كه مركب از آن كه مدبر آنها دست فاعل كه گرم و يا سرد است مي باشندو دخان مي

رسد و اين از آن هاي آن مواد هستند كه به چهار ميباشند خود داراي درجاتي از جهت اندازهعنصرها مي

ب و جهت است كه آتش خود داراي چهار درجه يعني آتش خالص ، آتش در درجه هوا ، آتش در درجه آ

آتش در درجه خاك است و همچنين هوا داراي چهار درجه است يعني هواي در درجه آتش ، هواي 



خالص ، هواي در درجه آب و هواي در درجه خاك و همچنين آب و خاك درجاتي دارند و دليل اين 

 باشد و هر يك از آنها در همه عناصر ظاهري وجودوضع اين است كه طبيعت عنصرهاي غيبي لطيف مي

هاي آتش دقت كن : درجه چهارم آتش مماس با خود آتش دارد . اگر در اينجا مثالي بخواهي در درجه

است ، پائينتر از آن چيزي است كه بواسطه و با فاصله هوا مماس با آتش باشد كه از خود آتش يك درجه 

آب  س با آن است كه چونباشد و پائينتر از آن كه دو درجه با آتش فاصله دارد بوسيله آب مماضعيفتر مي

يظ كه اي غلكند و آنچه كه پائينتر از هوا است آنست كه با آتش از پس پردهضد آتش است در آن تأثير مي

 آتش بسرعت در آن نفوذ نكند و آن را خاموش ننمايد مماس باشد و پس از تأثير و تأثر طرفيني كمي

 ٥٠صفحه 

ء وقتي توان شناخت چه نيرومندترين حاالت شيبهمين ترتيب مي از اثر آن را نگاه بدارد . ساير عناصر را 

است كه خالص باشد بعد از آن حالتي است كه مخلوط با چيزي باشد كه از جهت فاعلي موافق و از 

جهت انفعالي مخالف با آن باشد پس از آن حالتي است كه با چيزي آميخته باشد كه از جهت فاعلي 

افق آن باشد پس از آن حالتي است كه با چيزي كه از هر دو جهت با آن مخالف و از جهت انفعالي مو

 مخالف باشد همراه گردد . 

) خواننده محترم حتما توجه دارد كه قسمت مهم اين فصل حاوي استدالالت فلسفي است كه عالوه بر 

ر است شواآنكه اصل مطلب براي كساني كه با اصطالحات و استدالالت فلسفي آشنائي نداشته باشند د

ترجمه مطالب هم به فارسي كاري سخت است چه در زبان فارسي تا كنون معادلهائي براي همه 

اصطالحات و الفاظ فلسفي وضع نشده است بهر حال تا حد امكان سعي شد كه تعبيري از مطالب مؤلف 

ارم چيره باشد آن اعلي اهلل مقامه آورده شود . مترجم ( بنا بر اين اگر بر داروئي ، عنصري در درجه چه

هاي سوم و دوم و اول و اين هم بسته به نسبت باشد و همچنين است درجهدارو در درجه چهارم مي

تركيبي مواد و اندازه برابري نيروها با يكديگر است . پس حرارت چيزي كه در درجه چهارم است مانند 

ه در درجه چهارم گرم است چه اندازه باشد و باقي را بر آن قياس كن بنا بر اين داروئي كآتش خالص مي



خوراك آن زياد باشد و چه كم همان است زيرا يك قطعه آتش ، آتش است چه مانند يك شراره كوچك 

باشد يا بزرگ و هواي گرم ، گرم است چه كم باشد و چه زياد و باقي نيز چنينند . پس داروئي كه در 

خورد بعلت اندازه قابليت و سي كه آن را ميدرجه چهارمِ گرمي است در همان درجه است چه در ك

 استعداد خود او اثر بگذارد يا نگذارد و مثال كسي پادزهر خورده و سم در

 ٥١صفحه 

او اثر نكرده اين موضوع سم را از سميت نينداخته و يا اگر كسي يك ذره سم خورده باشد ، سم را از  

رده باشد يا تغيير كمي داده و يا او را بيمار كرده كند ، هر چند كه در خورنده اثر نكسميت خارج نمي

 باشد . 

گردد ، چه كم باشد چه بنا بر اين درجه دارو از تركيب اجزاء و اندازه مواد و چگونگي آنها حاصل مي

زياد و در كسي اثر بكند يا نكند و اين تركيب غيبي در تركيب ظاهري وجود دارد كه آثارش در آن 

شود اما همينكه وارد بدن شد و در لت عدم صالحيت و صفا ديده و احساس نميتركيب ظاهري ، به ع

گردد معده حل گرديد و نرم و رقيق شد و با انحالل لطافت پيدا كرد آثار طبيعتهاي غيبي در آن نمودار مي

كند و از آن جهت چنين است كه تركيب ظاهري ، آينه و و بدن را گرم ، سرد ، مرطوب و يا خشك مي

يكن اگر گردد و لگاه تركيب باطني است كه اگر اين آئينه ناپاك باشد آثار غيبي باطني پديد نميوهجل

شود كه غلظت دارد و به دليل اين غلظت با حواس لطيف و رقيق و منحل و پاك شد آثاري از او پيدا مي

توان ئي ظاهري ميشود و در اين حال حرارت ، برودت ، رطوبت و يبوست را با پساواپنجگانه حس مي

اي توان آن را ديد اما همينكه در آئينهدريافت و اين مثل شبح تو در هوا است كه بعلت لطافتي كه دارد نمي

 شود . اي سرخ و سفيد يا سياه ديده ميغليظ افتاد همانطور كه ديده

ه با دست شود كما اينكهمينطور حرارت آتش طبيعي در عالم خودش با وسيله لمس ظاهري حس نمي

كني اما آتش ظاهري نسبت بمابقي اشياء جسمش لطيف و نرم و نسبت زدن بفلفل حرارت آن را درك نمي

توان آن را بآتش طبيعي غليظ است و براي پيدا شدن آتش طبيعي صالحيت يافته و در اين حال با لمس مي



كه در خارج بدن است بعلت درك كرد ، ساير عناصر نيز همينطورند و فلفل نيز چنين است و تا وقتي 

 غلظتي كه دارد صالح براي

 ٥٢صفحه 

توان آتش را حس كرد اما همينكه نشان دادن آتش طبيعي موجود در خودش نيست ، و با دست زدن نمي 

ببدن وارد شد و طبيعت در آن عمل و آن را حل كرد و جسمش نرم شد براي نشان دادن آتش غيبي ، 

شود . اينها را كه برايت گفتم بفهم و اين چيزها را در هيچ كتابي نخواهي يابد و گرم ميصالحيت مي

تواني حقيقت را در اين باب دريابي . اما مسائل خواند و از كسي نخواهي شنيد و اگر انصاف بدهي مي

ايم اگر خواستي الحكمة گفتهالطب و مرآتخاص مربوط بداروها را در كتابهاي ديگرمان مانند حقايق

ا مراجعه كن و در اينجا هم استطرادا آن را بيان كرديم ) استطراد در لغت بمعني فرار ظاهري و بآنه

برگشت ناگهاني براي حمله بدشمن است و در اصطالح علم بديع بدان معني است كه شاعر يا نويسنده از 

لي برگردد وع اصروالي كه در بيان مطلب داشته برگشته و بتوضيح موضوعي ديگر بپردازد و دوباره بموض

 . مترجم ( اما اين كتاب در پزشكي عملي است . 

 مقصد ششم 

 تركيب تفصيلي داروها بنحو اختصار 

دانستن اين مطالب براي پزشكي كه بخواهد قالده تقليد را از گردن خود بردارد واجب است و ما پيش از 

زمانها و جاها و اشخاص و  اين گفتيم كه تركيبهاي پيشينيان اگر آزمايش شده بوده مخصوص همان

آيد و در هر علمي اشخاصي شهرهاي همان دوران بوده است و اگر نيازموده بوده سودي از آنها بدست نمي

نويسند در حالي كه خود آنها در آن علم تخصصي ندارند و چه بدون آنكه بصيرتي داشته باشند كتابهائي مي

ز نويسد اما در تأليف مطالب را اده خود چيزي را ميبصورت تصنيف باشد يا تأليف ) در تصنيف نويسن

 آورد . مترجم ( چيزيجاهاي متفرق گرد مي

 ٥٣صفحه 



كاهند و بهمين دليل بسياري از تأليفات و تصنيفات اعتباري افزايند و يا ميبر حسب نظر ناقص خود مي 

وني است كه نسبت بهم زياد هاي گوناگندارند . ضمنا تركيبهاي قديمي از كوچك و بزرگ داراي نسخه

و كم دارند كه اگر عالمي آنها را تغيير داده بحسب زمان و جا و مردم دوره خودش بوده است و اگر 

ها را تغيير داده حاصل ناداني اوست اما بسيار از تركيبها از دواهاي ناشناسي است كه در جاهلي آن نسخه

ابل شناسائي نيست و يا مانده و فاسد است و بناچار بايد باشد و اگر باشد قدوره و شهرهاي ما موجود نمي

بدل آن ) باصطالح فعلي مشابه ( بكار رود كه هر چند كه بعنوان بدل از آن ياد شده اما بديهي است كه 

شود داراي همه خاصيتهاي داروي اصلي را ندارد و جايگير آن نيست بهمين دليل تركيبهائي كه مي

توان تركيب كرد مثال ساختن ايارج اي از آنها را نميشمرده شده نيست و پاره خاصيتهائي كه براي آنها

فيقراء بعلت نايابي چوب بلسان و تخم آن غير ممكن است . بنا بر اين بر آن شدم كه تركيب تفصيلي 

خواهد باين فن بپردازد داروهائي را برگزيند كه شناخته شده و در داروها را بنويسم تا كسي كه مي

ترس و تازه باشد و اگر داروي تقلبي و ناشناسي بدست او رسيد آن را بازشناسد و اگر الزم باشد در دس

 تركيبي ، بنا بوضع دوره خود و مقتضيات جاها و اشخاص تغييراتي بدهد تا ان شاء اهلل از آن سود ببرد . 

اشتيم زيرا روايت آنها سودي اند كنار گذما در اين كتاب بسياري از چيزهائي را كه در كتب روايت كرده

در بر ندارد و در اين دورانها هم اين علوم ، كهنه و مندرس شده و بناهاي آن فرو ريخته است و كسي 

 كنند كاري جز سياه كردنبينند روايت مينيست كه بدانها بپردازد . اما كساني كه هر چه در كتابي مي

 بعنوان مثلكاغذ ندارند و براي همين است كه در بين مردم 

 ٥٤صفحه 

تر از كتابهاي داروئي پزشكان است . پس اين گونه كتابها در اين شود كه مثال فالن چيز دروغينگفته مي 

خورد و عمر انسان عزيزتر از آن است كه باين قبيل چيزها بپردازد بنا بر اين بايد زمانها مطلقا بدردي نمي

ها آيد . و باز بايد اين چيزمت و اشتباه و بآساني بدست ميبچيزهائي بسنده كرد كه همه وقت و بدون زح

 هم از حيث شماره كم و از نظر چگونگي آسان و در دسترس باشد . 



بهر حال شايسته نيست كه در درمانها از درمانهاي خارجي در درجه نخست چشم بپوشند اما پس از 

شود بپرهيزند و اگر ا بپردازند و از دارو تا ميدرمانهاي خارجي اگر ناچار شدند بايد به درمان داخلي با غذ

ناچار شدند داروي مفرد و سپس مركب را بكار ببرند داروي مركب هم هر چه مقدار داروهايش كمتر 

 باشد بهتر است . 

 اما از جهات زير ناچاريم كه بتركيب داروها توجه داشته باشيم : 

بتنهائي مناسب آن نباشد بايد چند دارو را با هم تركيب اگر بدي مزاج بيمار تا حدي باشد كه داروئي  - ١

 كنند تا مزاج مقاومي پيدا كند . 

 تغيير خاصيت دارو .  - ٢

 ديگرگون شدن حالت بيماري بصورتي كه داروئي كه با آن برابري كند آماده نباشد .  - ٣

 پشتيباني از ساير داروها براي برابري با سمها و بيماريهاي ديگر .  - ٤

دوري اندام بيمار كه در اين صورت بايد داروئي با داروي اصل همراه باشد كه آن را بسوي اندام  - ٥

 بيمار براند . 

 هائي بداروي اصلي افزوده شود . كنندهها و اصالحكنندهدر درمان اندامهاي شريف بدن بايد تقويت - ٦

 بآن بيفزايند بدمزگي و بدآيند بودن دارو كه در اين حال بايد چيزي - ٧

 ٥٥صفحه 

 آيند كند . كه آن را خوش 

 جلوگيري از زيان دارو براي يك اندام هر چند كه براي اندامي ديگر مفيد باشد .  - ٨

 نگاهداري نيروي دارو در مدت زياد .  - ٩

 كم كردن نيروي دارو اگر زياد باشد .  - ١٠



ايم كه اگر داروئي نيرومند باشد بايد ايم . همچنين گفتهو مانند اينها كه پيش از اين نيز بدان اشاره كرده

نيرو باشد بايد مقادير بيشتري استعمال شود و نيز بايد سود دارو اندازه كمتري از آن را بكار برد و اگر كم

سود كمتر بكار برند و نيز گاهي منفعتي را در نظر داشت كه از داروي پُرسود بايد بيشتر و از داروي كم

بدن الزمتر است و يا گاهي دارو با مشاركت با غير و گاه بتنهائي داراي خاصيت است و نيز بايد براي 

دوري و نزديكي اندام با معده در نظر پزشك باشد و يا اينكه اگر در تركيبي بناچار داروئي باشد كه 

 وئي خاصيت ديگريكند بايد از آن دارو بيشتر بكار رود و باز اگر دارخاصيت داروي ديگر را خنثي مي

را كم كند يا براي اندامي مضر باشد بايد از آن كمتر بكار ببرند و يا ضدش را در تركيب داخل كنند اگر 

دارو از اين جهات ميانه باشد بايد باندازه متوسطي از آن بكار رود . اما مهمتر از همه چيز اين است كه 

ن را از هم جدا و آن را صاف و خالص كنند و نيرو و بايد دارو را بشناسند و خوب و بد و تازه و كهنه آ

خواص آن را با آزمايش بشناسند و پس از همه اينها بتركيب داروئي اقدام كنند و نبايد مانند پزشكان اين 

اي از آنها اهل تقلب و دروغ كنند كه پارهشناسند و به داروفروشان اعتماد ميدوران باشند كه دارو را نمي

برند . اما اگر پس از اين گيرند و بكار ميد و هر چه را كه چنين اشخاصي بآنها دادند ميو حيله هستن

 مراتب كسي داروئي را بعد از شناسائي بيماريها و عالمتهاي آنها و

 ٥٦صفحه 

 درمان آنها و نيز آشنائي با داروها و قوا و نحوه تركيب آنها براي هر يك از بيماران و در هر جا و هر زمان 

رود و بايد خدا را شكر كند . اما تكيه بر داروهائي كه از اين و آن استعمال نمايد ، اميد موفقيت او مي

ماند . ليكن پزشك بايد پس از تجربه و مراجعه بنص كسي كه خودش روايت شده ، بكار پيرزنان مي

اس عمل كند و بجان خودم آزمايش كرده و در زمان خودش استاد بوده است بعمل بپردازد و نيز نبايد بقي

قسم كه چيزي براي امر دين و دنيا از اين بدتر نيست كه كسي بناي كار خود را بر قياس بگذارد و همين 

قياس است كه دين و دنيا را فاسد كرده است . پس از اين مقدمه محكمه بدان كه پزشكان داراي سه 

 مقامند : 



كند و در درمان بيماريها و كه بكتب مراجعه ميآن كه دانشجوي پزشكي است و كسي است  -نخست 

بينيم كه كوشش او مفيد كند اما باز ميشناختن عالمات و درمان آنها از هيچ كوششي فروگذار نمي

داند كه در آن مطالعه كرده چه تواند صاحب فتوي باشد زيرا او فقط چيزهائي را مياي نيست و نميفايده

اي كليات بيماريها و درمانها است اما اعراض بيشتر به علت مشخصات ويژهاين نوع اجتهاد بطور كلي در 

 باشند و تابع كليات نيستند . كه دارند از نظر زمان و مكان داراي وضع خاص بخود مي

كسي است كه بمقام فتوي رسيده و علي القاعده صاحب نظر و رأي است و دقيقتر ، باشعورتر و  -دوم 

 توان باو اعتماد كرد . مي دانشمندتر است و بيشتر

مقام قضاوت و حكم در هر يك از موضوعات و تميز آنها از يكديگر است و اين مقام محتاج  -سوم 

قريحه و شم خاص است و شخص بايد داراي فكري بلند و ذوق و علم و تدبير عميق و تحقيق زياد باشد و 

 در خدمت بيماران در بيمارستانها گذرانده بايد مدتي را در خدمت استادان بوده و بيشتر وقت خود را

 ٥٧صفحه 

اي نيست چه علم ابدان را جفت علم اديان ذكر دهندهباشد و اين وضع در شأن هر دانشجو و فتوي 

ي ادهندهتواند در مسائل ديني فتوي بدهد و هر فتوياند و همانطور كه هر طلبه علوم ديني نميفرموده

ين علم نيز درست حرف بحرف وضع همين است پس بپرهيز بپرهيز از اينكه اگر تواند قاضي باشد در انمي

بكوششي در راه بدست آوردن اين علم پرداختي بهر پرسشي پاسخ بگوئي و فتوي بدهي . در مثل است كه 

گويند حساب خانه با حساب بازار دو تا است دانشجوئي طب بمانند حساب خانه است و فتوي مثل مي

و بين آنها تفاوت بسيار است . و بپرهيز از آنكه فقط بداشتن علم بفتوائي در يك بيماري حساب بازار 

 قضاوت كني كه اين كار سبب رسوائي در دنيا و هالكت در آخرتست . 

 كنيم . اينك كه اينها را دانستي قواعد تركيب را بطور تفصيل در ضمن فصولي چند بازگو مي

 فصل 



 يدني قوانين تركيب داروهاي نوش

اش مزه زندگي و رنگش رنگ حيات است و همه باشد كه مزهها آب خالص ميبسيطترين و برترين نوشابه

چيز از او زنده است بر طبيعت از همه چيزهاي ديگر سبكتر است اگر ناشتا نوشيده شود دشمن صفرا 

نكه در روايت آمده است نشاند كما ايدهد ، گرمي تبها را فرو ميكند و نضج مياست و آن را خاموش مي

الحمي من فوح جهنم فاطفؤها بالماء البارد حرارت تب از جهنم است آن را با آب سرد خاموش كنيد . 

ذ كنند تا بهتر نفواندازند و گاه سركه بآن اضافه مياش يخ در آن ميبراي زياد كردن خاصيت سردكننده

ريزند تا رطوبتش را كم مصطكي پخته در آن مي كند و صفرا را بهتر براند و غذا را لطيف كند . گاهي

اند كه بدين منظور بايد آن را جوشانند تا لزجيتش كم شود اما اينكه گفتهكند و برخي آن را كمي مي

 بجوشانند تا بيك سوم و يك نهم برسد درست نيست و كار

 ٥٨صفحه 

افزايند تا ماند . گاه شكر بآن ميمي رود و غليظ آن باقينادانها است ، زيرا با اين كار لطائف آب مي 

اندامها بهتر آن را جذب كنند و روح تشويق شود تا بآن توجه كند و بر رطوبتش بيفزايد زماني در آن زرنباد 

افزايند تا تشنگي را رفع كند و بر اين مطالب چيزهاي ديگر را يا سولفات دومنيزي ) ملح انجليسي ( مي

 قياس كن . 

رين نوشيدنيها سكنجبين ساده است زيرا يك نوشيدني بسيار جامع و مفيد است كه بلغم را پس از آب ، بهت

كند و براي تبهائي كه از يك ماده پيدا نشاند و مزاج را نرم و بستگيها را باز ميكند و صفرا را ميقطع مي

راي دهد ، اگر صفتواند در تركيب آن تغيير كند و پزشك ميشده سودمند است ، از عفونت جلوگيري مي

ي بدون كنند و در چنين حالافزايند و اگر بلغم زياد باشد شكرش را بيشتر ميبيمار زياد باشد بر سركه مي

ريزند ، براي دفع بلغم لزج بجاي شكر عسل آشامند و اگر صفرا زياد باشد آب سرد در آن ميآب آن را مي

كنند وقتي جهت آماده كردن استفاده مي ريزند و بجاي سركه خالص از سركه عنصليدر سركه مي

افزايند يعني براي بيماريهاي گرم تخمهاي سرد و اي از گياهان را ميبستگيها براي باز شدن ، تخم پاره



كنند و اگر بيماري مركب باشد از هر دو نوع تخم سود براي بيماريهاي سرد تخمهاي گرم اضافه مي

تخم كاسني و پوست ريشه آن و تخم خيارسبزه و خيارچنبر و تخم جويند ، مثال براي بيماريهاي گرم مي

برند و در اين حال اندازه تخم خيارها بايد بيشتر باشد تا ضعف آن جبران گردد و اندازه خربوزه بكار مي

پوست ريشه كاسني بايد نسبةً كم باشد تا بمقدار الزم سودمند گردد اما تخم كاسني را زيادتر بكار 

ا پايه اصلي و قوي و نافع اين تركيب است مثال از تخم خيارها و خربزه از هر كدام پنج درهم و برند زيرمي

 برند در بيماريهاي سرداز پوست كاسني دو درهم و از تخم آن سه درهم بكار مي

 ٥٩صفحه 

م كند و نيز تختخم كرفس و باديان رومي و تخم كاسني كه بتركيب نيروي چيزهاي ديگر كمك مي 

برند و اندازه هر يك از تخمها سه جزء است ديان و ريشه آن و ريشه كرفس ، كشوث و ريوند بكار ميبا

ها پنج جزء است چون ضعيفند و كشوث بعلت برتريش سه جزء و غافث زيرا نيرومندترند ، مقدار ريشه

 هر جزء يك درهم بدليل نيروي زياد و تلخيش دو جزء و راوند يك جزء است تا بر نيروي دارو بيفزايد )

شود ( شكر در هر يك از دو نسخه يك رطل است و اگر بيماري مركب باشد بايد هر دو نوع حساب مي

تخم را مخلوط كنند براي بيماريهاي ديگر ممكن است داروهاي الزم را آن طور كه گفتيم به آن اضافه 

و شش برابر آن آب بخيسانند و  كنند و راه تركيب اين است كه داروها را نيمكوب كرده و شب در سركه

روز بعد آنها را بجوشانند تا بثلث برسد و بعد داروها را صاف كرده و مايع را در ديگ بريزند و نيز سفيده 

جوشانند تا كامال صاف شود ) سفيده را كه منعقد شده بايد از ريزند و ميمرغ را بزنند و در آن ميتخم

اند در آن ريخته و و روحاني شود آنگاه شكر را كه صاف كرده روي دارو جمع كنند ( تا مايع شفاف

طعم باشد . كنند نسبت شكر و سركه بايد بقدري باشد كه با داروها مجموعا خوشسركه را اضافه مي

كسي كه بخواهد اطالعات بيشتري در باب داروهاي مركب بدست آورد بايد به كتب مربوط مراجعه كند 

ض را بشناسد و نيز بايد بر خاصيت و نيروي داروهاي مفرد آگاهي يابد و تا داروهاي مخصوص هر مر

كم آن را زياد و دوباره كم كند . و نيز سپس آنها را تركيب كند و براي آزمايش از مقدار كم آغاز و كم



د وبايد بداني كه بهترين تركيبات شربتها هستند كه بتركيب حقيقي نزديكترند اما بعلت لطافتي كه دارند ز

 دهند . گندند و نيروي خود را نيز پس از يك سال از دست ميمي

 هاي سخت را مانند به و سيب پس از پوستبراي ساختن شربتها بايد ميوه

 ٦٠صفحه 

كندن و پاك كردن و گرفتن دانه آنها در دو برابر آب بريزند و بجوشانند تا آب نصف شود و سپس آن را  

هائي را كه سخت نيستند مانند ليمو ، نارنج و ترنج بايد فشار دهند تا آبشان گرفته شود و صاف كنند ميوه

د و بجوشانند چيزهائي از قبيل روز بخيساننچيزهائي را كه با برگ و چوب همراه باشد بايد يك شبانه

شاخه و ريشه درختان را بايد بكوبند و بيش از يك روز بخيسانند تا نيروي خود را بآب بدهند . داروهاي 

مرغ تر را بايد بكوبند و آب بگيرند و بعد آن آب را در ديگ با حرارت كم بجوشانند و سپس سفيده تخم

اشاك داروها در آن جمع شده مايع را صاف كنند تا شفاف در آب بريزند و پس از بستن آن كه خار و خ

كرده يا عسل يا شيره هر اي بريزند پشتش را بتوان ديد و سپس شكر صافشود و اگر در ظرف شيشه

پزند تا بقوام بيايد و اگر بخواهند چيز معطري ريزند و با آتش ماليمي ميكدام كه مناسب باشد در آن مي

اضافه كنند بايد پس از سرد كردن باشد و نيز بايد آن را بهم بزنند تا كامال ممزوج  مانند عنبر يا مشك بآن

شود و اگر بنا باشد مايعي مانند گالب يا ساير چيزهاي روحاني مانند سركه بدارو بيفزايند بايد اول دارو را 

بزنند و بعد كمي آن قدر بپزند تا از حد قوام غليظتر گردد و آنگاه گالب و سركه را داخل كرده بهم 

خواهيم آنها را ذخيره كنيم بايد از حد قوام غليظتر باشند بجوشانند تا باندازه خود برسد . شربتهائي كه مي

قدارش اي مكند . عدهو بخصوص اگر فصل تابستان باشد اما اندازه شيريني شربت بحسب موارد فرق مي

گيرند اما حد صحيح آن است كه ه ثلث آن در نظر مياند و برخي باندازرا باندازه آبي كه از دارو گرفته

اندازه شيريني بايد آن قدر باشد كه مزه بد داروها را بشكند و يا ترشي آن را كم كند و بايد از نظر داروها 

 و جوشاندن چيزهائي را كه گفتيم و نيز مطالبي را كه در مقاله چهارم خواهيم گفت در نظر بگيرند . 

 ٦١صفحه 



يم خواهافزايد : حد رسيدن شربتهاي مختلف بر حسب زماني كه مياعلي اهلل مقامه در حاشيه مي ) مؤلف 

كند و نيز بستگي به هواي شهر و فصل دارد اگر نخواهيم آن را بزودي بكار آن را نگاهداري كنيم فرق مي

ه در ندارد باشد چببريم و هوا گرم و مرطوب و فصل تابستان باشد شربت بايد مانند رب غليظي كه آب 

شود اما بايد دهنه ظرف گشاد باشد تا آسان بتوان آن را بيرون آورد و گر نه فاسد اين صورت فاسد نمي

 شود در هنگام استعمال بايد آن را در آب مناسبي داخل كرده و بياشامند ( . مي

 فصل 

 ها رب

ش را با فشردن بگيرند اما اگر خواهند ربش را درست كنند اگر ممكن باشد بايد آبچيزي را كه مي

جوهرش بآساني خارج شود بايد چند روز آن را خيس كنند و مرتبا آب روي آن را تا وقتي كه داراي مزه و 

رنگ باشد بگيرند و آب تازه روي آن بريزند اما اگر جوهرش بآساني خارج نشود بايد آن را بپزند تا رنگ 

يم باشد بعد بايد آن را صاف كنند و بر روي خاكستر گرم بپزند يا اش بيرون بيايد ليكن بايد آتش مالو مزه

دارند و يا در ظرفي ريخته در آفتاب يا در آفتاب گرم بگذارند تا غليظ گردد و يا آن را همين طور نگاه مي

هي كنند تا نيرويش بيشتر باقي بماند . گاگذارند تا خشك شود و گاه كمي شيريني بآن اضافه ميسايه مي

ريزند و اين تدبير خوبي براي گرفتن روح و سوزانند و خاكسترش را داخل رب ميفاله داروها را هم ميت

نفس داروها است هر چند كه بهتر اين است كه اصل دارو را از همه چيزهاي زيادي كه باري بر طبيعت 

ر گردد چه بسا كه است پاك كنند تا جوهرها و طرطيرهاي آنها از هم جدا شود و مقدار خوراك آن كمت

 كند . ساختن شربتها اندازه آنها را تا يك دهم كم مي

 ٦٢صفحه 

 فصل  

 ها داروهاي پختني و جوشانده



جوشانند تا نيروي داروها به آب داخل شود در حالي كه آن نيروها اين داروها را در مايعات و بر آتش مي

اند و اين نوع از همه انواع زاج واحدي پيدا كردهاند و طبيعت اضافهِ يگانه و منيز با هم آميخته شده

گر ها خوشخوارترند متركيبهاي ديگر بهتر و از نظر خوبي تركيب با شربتها برابر و از معجونها و حب

رتيب مواد روند و نيز با اين تآنكه بدمزه و تلخ باشند و بيشتر براي باز كردن بستگيها و نضج دادن بكار مي

ها مركب از اصول تخمها و برگها كنندهروند لطيفوند و به عنوان مسهل نيز بكار ميشداروئي لطيف مي

ها و تخمها را ايم قانون پختن اين است كه ريشهها هستند كه از آنها در جاي خودشان ياد كردهو ميوه

خيسانند و يكنند و يك شب در جائي گرم آنها را جداگانه متكه ميها را تكهكوبند و برگها و ميوهمي

جوشانند و سپس چيزهاي سست را بآن اضافه كرده و باز روز بعد نخست چيزهاي سخت را كمي مي

دهند تا نيروي آنها كامال كنند و داروها را در حالي كه داغ هستند فشار ميجوشانند و صاف ميكمي مي

دهند تا اينكه نيروي آب  خارج شود و بهتر اين است كه در حال جوشيدن تفاله را خارج كرده و فشار

مرغي را زده و در آن بريزند و بر آتش بگذارند تا سفيده منعقد شده در بتفاله برنگردد و نيز بايد سفيده تخم

روي مايع جمع شود و چيزهاي زيادي را با خودش باال بياورد سپس بايد دارو را كامال صاف كنند . 

باشد و اگر تفاله را ه خالص و روح و نفس دارو ميايم خالصه و شيراكنون مايعي كه بدست آورده

بسوزانند و خاكسترش را بمايع اضافه كنند بهتر است ، اما اين كار براي داروهائي كه بايد فورا مصرف 

 شود دشوار است چه گرفتن ملح دارو پيش از سفيد كردن آن كاري سخت است و اين

 ٦٣صفحه 

يها ام كه شخصي بتواند پختنباشد و من نديدهشوند مناسب ميره ميكار براي شربتها و ربها كه مدتي ذخي 

 را در حد كمال فلسفي فراهم كند . 

سپس بايد شيريني كمي در حدي كه دارو براي طبع آدم بدآيند نباشد بآن اضافه كنند زيرا داروي بدخوار 

اي كه الزم است باندازه سودي ندارد و زيانش بيش از نفع آن است و اگر هم سودي داشته باشد طبيعت

كند و اگر چنين شد دارو بشايستگي در پذيراي آن نيست و در اين حال بآنطور كه بايد در آن عمل نمي



شود و سبب نمايد و اگر طبع در آن عمل نكند آن طور كه سزاوار است گوارده نميطبيعت عمل نمي

حركت را بحركت ه مواد ساكن و بيگردد و چون خوب عمل نكردپيدايش باد ، قرقر و سنگيني مي

رسد پس زيانش بيش از سود آن است بنا بر اين از اينكه غذا يا داروي درميآورد و بجائي كه بايد برسد نمي

 ناخوشايندي دستور بدهي بپرهيز . 

 دهند و از حبها و ايارجهاكنند و لينت بيشتر و سبكتري بمزاج ميهاي مسهلي زودتر عمل مياما جوشانده

عتر بتحليل كنند و سريتوان آنها را فرو برد و چون با تفاله همراه نيستند زودتر نفوذ ميسبكترند و بهتر مي

آزارند و مواد را بهتر افزايند و بدن را كمتر ميگردند و كمتر بر حرارت بدن ميروند و از بدن خارج ميمي

د آنها كمتر است و بهمين دليل عرضهاي آنها دهند و مواد زائكنند و امعاء را بهتر شستشو ميجذب مي

يب آورند و قانون تركاشتهائي و تشنگي كمتري در پي ميكمتر از ساير انواع دارو است و ناراحتيها و بي

 آنها چنين است : 

گيرند و داروهاي نخست داروهاي مسهلي را كه براي خلط خاصي مناسب است باندازه الزم مي

افزايند و نيز مقوي قلب ) بخصوص در مورد سودا و اخالط سوخته ( را بآن ميكننده و كمكي و اصالح

 بعض داروهاي بازكننده و

 ٦٤صفحه 

كنند آنگاه داروهاي سخت را كوفته و دهنده و داروهاي كبدي و قلبي و مغزي را اضافه مينضج 

و داروهائي مانند ترنجبين و پزند خيسانند و صبح ميكنند و يك شب آنها را ميداروهاي سست را خرد مي

شده را در آن ريخته و در وقت گرما بهنگام بامداد و در هواي سرد ميان روز آن شيرخشت يا شكر تصفيه

آشامند و اگر خواسته باشند براي قوت دادن بدارو غاريقون و سقمونيا هم بآن اضافه كرده و آن را را مي

بهتر از آن است كه آنها را بر روي مسهل بپاشند .  آورند و باين صورتبصورت معجون يا حب درمي

خواهيم مسهلي براي بيرون راندن سودا آوريم كه در ساير موارد هم راهنمائي باشد مثال مياينك مثالي مي

از همه بدن و در غير هنگام تب بسازيم هليله كابلي ، هليله سياه ، انتيمون ، بسفايج ، استوخودوس را با 



،  كنيم تا از سودا زياني نبيند مانند بادرنجبويههائي براي قلب اضافه ميكنندهيريم و تقويتگوزن الزم مي

هائي مانند انيسون ، غافث ، كشوث ، تخم كنندهها و پاكگاوزبان ، گل سرخ ، قرنفل بستاني و بازكننده

هائي كه مخصوص اندامهاي بيان و چيزهائي مثل انجير ، مويز ، ريشه شيريندهندهكرفس ، باديان و نضج

پزيم و اگر سودا غليظ باشد عالوه بر آن حبي افزائيم و ميرئيسه است مانند ريوند و تخم كاسني بآن مي

مركب از يك درهم غاريقون ) قارچ چمن ( ، نمك نفطي ) نوعي نمك ( يك و نيم دانق ، تربد دو سوم 

كنيم و ا با مقداري از آب داروهاي قبلي حب ميدرهم ، سقمونيا يك دانق ، مصطكي يك دانق و اينها ر

خورانيم اگر سودا از سوختن صفرا حاصل شده باشد در دو ساعت پيش از آن داروهاي پخته به بيمار مي

 افزائيم و اگر از سوختن بلغم باشد دراي كه گفتيم هليله زرد ، سنا ، شاه تره ، افسنتين ميداروي پخته

 ريزيم و همچنين اگرو در داروي اضافي ) سرداروج ( ، زنجبيل و ايارج ميداروي پخته تربد ، آمله 

 ٦٥صفحه 

كنيم اگر سودا در مفاصل باشد سورنجان ، ثعلب سبب بيماري مركب باشد داروهاي مناسب را اضافه مي 

د اشگياه ( و اگر پاكسازي سينه نيز منظور بو مرگ ماهي و عالوه بر آن پيه حنظل و حب النيل ) عجب

ائيم اما افزبيان و مويز ميپرسياوشان ، تخم خطمي ، ريشه خطمي ، زوفا ، عناب ، سپستان ، ريشه شيرين

 نمائيم . اي كه در تبها الزم است اضافه ميكنيم و بجاي آنها بنفشه را باندازهها را حذف ميهليله

آلو ، تمر هندي ، زردآلو ، عناب ، سپستان ، هائي از قبيل آور مانند بنفشه و ميوهدر تبها بايد چيزهاي لينت

 هائي مثل ريشه كاسني و تخم آن ، ريوند ، غافث و كشوث بكار بريم . مويز و بازكننده

و اگر پاكسازي مغز الزم باشد داروها را با شربت گل سرخ و عالوه بر آن ايارج و براي معده افسنتين و 

اي و همچنين براي هر بيماري بايد داروي مناسب آن و باندازه براي طحال ريشه كور بايد ببيمار داده شود

 ايم داده شود . كه گفته

 فصل 

 داروهاي خيسانده 



ها پس از پختنيها هستند اما اگر بيماري گرم و در فصل گرما باشد و نيز در هنگامي كه مداراي با خيسانده

پختن تمام گردد ، خيساندن دارو بر پختن بيماري الزم باشد همچنين اگر دوا لطيف باشد و خاصيتش از 

ترجيح دارد اما اگر دارو سخت باشد و نيرويش با خيساندن گرفته نشود بايد پخته شود اما البته خيسانده 

شود اما در بمراتب لطيفتر از داروي پختني است زيرا در پختن اجزاء كوچكي از داروها داخل آب مي

سردتر از داروي پخته است چه اين يكي از آتش كسب حرارت خيسانده چنين نيست و نيز خيسانده 

 اي از داروها كه سختند بايد در آب گرم خيسانده شوند و ياكند اما پارهمي

 ٦٦صفحه 

بايد در جاي گرمي گذارده شوند برخي از داروها را كه لطيفند بايد در آب سرد بخيسانند چون در اين  

و مانند آنها حل شدن زياد مورد نياز نيست اما مدت خيساندن بر حسب قبيل داروها يعني صمغها و نمكها 

سختي جوهر دارو و يا سستي آن و نيز فصل و جاي آن متفاوت است اندازه آب بايد آن قدر باشد كه سه يا 

اي چهار انگشت باالي دارو بايستد و بنظر من بهتر آن است كه فشرده نشود بلكه بايد آن را در پارچه

 آويزان كنند و آنچه را كه از آن بيرون آمد بكار ببرند . ريخته 

 فصل 

 ها ) لعوقات ( پيچانگشت

باشند و داروهائي هستند كه پس از پخته شدن بايستي اين داروها از نظر برتري و مزاج در رديف شربتها مي

كم فرو برد تا صاف و غليظ شوند تا حدي كه در قاشق بمانند و بتوان آنها را در دهان نگاه داشت و كم

ابد و بهتر اين است كه بيمار بخوبخش باشند ديرتر از مري بگذرند و در نتيجه براي ناي و ريه هم خاصيت

و چيزي زير گردن خود بگذارد كه سرش پائينتر باشد و دارو را در دهن نگاه دارد ، اين داروها براي نرم 

رود . از داروهاي كردن سينه و ريه و نضج دادن بمواد آنها و زدودن خشونت از اندامهاي صوتي بكار مي

كنند مانند تخم اسفرزه ، به دانه ، تخم خشخاش و نيز داروهاي مي لعابدار و آنها كه امراض گرم را غليظ

وهائي شوند و نيز دارگرم براي لطيف كردن رطوبتها مانند زوفا ، پونه ، پرسياوشان و مانند آنها تركيب مي



شود زيرا خلطهاي سينه بدون اينها دفع كنند بآن افزوده ميكه مواد زائد را بهم چسبانده و از جا مي

كننده قوي مانند ايرسا و غاريقون شوند و اگر خلط بسيار غليظ و سرفه كم باشد ، داروهاي پاكمين

 افزايندهمراه با عسل و سكنجبين عسلي بر آن مي

 ٦٧صفحه 

كنند مانند لعاب تخم كتان ، شنبليله ، و اگر سرفه خشك و خلط كم باشد داروهائي كه خلط را از جا مي 

 شود . بيان ( ، كتيرا و امثال آن به دارو اضافه ميينرب السوس ) رب شير

 فصل 

 معجونها و جوارشنها 

اين نوع داروها باين علت كه با عسل همراه هستند دوامشان بيش از شربتها است و روح دارو با جسد آنها 

ه از اي وجود دارد ككند ) در عسل مادههمراه است و عسل بنا به خاصيتي كه دارد آن را حفظ مي

كند . مترجم ( اما تركيب آنها بآن طور كه شايع است بعلت غلظت عسل از نوع گنديدن آن جلوگيري مي

كم شود ليكن اگر مدتي بر آن بگذرد داروها كهنه شده و كممالطي است و نيرويش بزودي خارج نمي

ر خور ستايشي كنند دشود ولي آنطورها هم كه گمان ميدهد و خشك ميخاصيت خود را از دست مي

شود نيستند . بهر حال معجون اقسامي دارد و بمنظورهاي مختلفي مانند خرد كردن خلطها و كه از آنها مي

دادن و بيرون راندن آنها ) در اين حاالت مسهل است ( و يا براي تحريك حرارت غريزي و تقويت نضج

وارش و يا تحليل و لطيف كردن و تعديل رود كه براي گاندامهاي رئيسه و ايجاد شادي در بيمار بكار مي

اي از آنها بنا شوند پارهو خرد كردن مواد ، باز كردن گرفتگيها و فربه كردن و مانند آن تركيب مي

تن آنها اند قانون ساخمانند و بنام ) كبير ( ناميده شدهبخاصيتي كه دارند داراي تركيب نيرومندند و زياد مي

كه با عسل ) باندازه سه برابر داروها ( تركيب شوند . داروهائي كه چوب ،  از نظر داروسازان اين است

ريشه ، برگ ، گل ، تخم و قرص باشند بايد هر يك جداگانه كامال كوبيده و بيخته و مانند سرمه نرم و 

 پس از آن توزين شوند . 



 ٦٨صفحه 

سبي به مدت سه روز خيسانده شوند و داروهائي كه داراي صمغ و رب و يا عصاره باشند بايد در مايع منا 

ه كنند ، اگر افشره تازاگر مايع و قابل مخلوط شدن با عسل باشند بر آتش ماليمي آنها را با هم مخلوط مي

شود ، اگر روغن باشد آن را بر داروهاي خشك ريخته و مالش باشد همراه با ساير داروها داخل مي

غن حل شود سپس ساير چيزها را در آن ريخته و در آفتاب يا بر دهند اگر عنبر باشد نخست بايد در رومي

 زنند تا داروها كامال در هم بياميزند . گذارند و چند روز آن را بهم ميخاكستر گرم مي

اي از داروها را بايد روزها و حتي ماهها در داخل مقداري شعير ) جو ( بگذارند تا فعل و انفعاالت پاره

بگيرد برخي از معجونها را مانند معجونهاي مخصوص معده و جوارشنها در همان  الزم بين اجزاء صورت

 برند . روز تركيب بكار مي

اي بريزند اما نبايد آن را پر كنند و بايد مقداري هوا براي پس از آماده شدْن معجون را بايد در ظرفي شيشه

اند اما بنظر من اين راه ناقص است و هاي است كه در كتابها نوشتتنفس دارو در ظرف باشد . اين طريقه

باشد و بهتر آن است كه رب معجون را از راه خيساندن اجزاء خشك در يك اثر ميتركيبي مالطي و كم

ظرف و اجزاء سست در يك ظرف و صمغها را در ظرف ديگر بدست آوريم و بايد آن قدر داروها 

ب را چند بار بايد عوض كنيم و سپس آبها را خيسانده شوند تا كليه قواي خود را به آب بدهند و آ

جداگانه يعني آب چيزهاي سخت را بر آتش بسيار ماليم و بايد آب چيزهاي سست را بر آتشْ گرم يا در 

هاي محلول را داخل كرده و بر آفتاب غليظ كرده و سپس آنها را بهم بياميزيم و آنگاه صمغها و عصاره

اي كه دارو را براي بيمار خوشخوار برسد و سپس عسل را تا اندازه آتشي ماليم بگذاريم تا بقوام عسل

 كند

 ٦٩صفحه 

يعني يك يا دو و يا سه برابر آن بيفزائيم كه اين اندازه براي داروهاي مختلف متفاوت است . پس از آن  

ا قوام م تبايد داروهائي مانند فلوس و يا شيرخشت و غير آنها را اضافه كرده و بر خاكستر گرمي بگذاري



هاي باقيمانده را بسوزانند و خاكسترش را در معجون داخل كنند و الزم را پيدا كند ممكنست كه تفاله

چنين معجوني درست ، خالص و نيرومند و داراي مزاج و عملي واحد است و اندازه خوراكش بايد 

ا كه بدون ريختن عسل آن ر اند كم شود و نيز ممكن استاي كه در آن ريختهبتناسب مقدار خاكستر تفاله

 غليظ و سپس حب كنند كه نگاهداري آن آسانتر است اينها را ياد بگير و خدا را شكر كن . 

 فصل 

 ها حب

اين قبيل داروها نيز بنا باصطالح از داروهاي مالطي و بعلت كمي رطوبت موجود در آنها از معجونها 

آنها  ها و غيرآنها و معجونها ، شربتها ، ربها ، جوشانده بهترند اما با توجه بآنچه كه ما گفتيم فرقي ميان

يز گردند . خالصه آنكه اينها ننيست و بنا بر روشي كه ما گفتيم همه آنها بصورت تركيب امتزاجي برمي

كاهد و يا داروهاي كمكي ها و چيزهائي كه از شدت آنها ميكنندهداروهاي مسهلي هستند كه با اصالح

 شود . و پس از يك سال از نيرويشان كاسته مياند تركيب شده

دستور كلي براي تركيب حبها اين است كه از هر يك از داروهاي مسهلي كه بخواهند باندازه خوراك 

افزايند و پس از آن عده بارهائي كه بايد از آن ها را بدانها ميكنندهگيرند و سپس اصالحكامل آنها مي

 كنند و خارج قسمت به اندازهو وزن مجموع را بر آن تقسيم ميمسهلها خورده شود حساب كرده 

 ٧٠صفحه 

يك خوراك كامل است اما اگر بنا باشد باندازه يك خوراك كامل از يك نوع خاص از داروها خورده  

شود بايد آن قدر از آن نوع حساب بكنند كه در هر خوراك باندازه الزم موجود باشد براي اين كار از 

گيرند سپس داروهاي كمكي را باندازه نيازي كه منظور است باندازه يك خوراك كامل مي داروي اصلي

افزايند ، پس از آن مقدار داروي مسهل را كه بايد سه تا چهار درهم باشد حساب كه بآن هست بآن مي

تا بمقدار نمايند كننده را به نسبِت يك سوّم و يا يك چهارم بر آن اضافه ميكنند و داروهاي اصالحمي

برند اما آسانتر اين است كه كنند و بكار ميمطلوب براي يك خوراك برسد و آنگاه آنها را حب مي



كننده را براي كل خوراك كامل يا الزم حساب كرده و نخست وزن مجموع داروهاي كمكي و اصالح

د شوگردد چند خوراك مي كنند تا معلومآن را بر وزن داروئي كه هر بار بايد از آن خورده شود تقسيم مي

و بعد براي هر خوراك باندازه الزم از آن داروي اصلي مورد نظر گرفته و بر ساير داروها اضافه و آنها را 

 كنند و بنا بر اين در هر بار باندازه الزم از داروي اصلي مصرف خواهد شد . حب مي

، دارو بايد بصورت حب باشد يكي آن  افزايد : بدانكه اغلب بداليل زيادي) مؤلف )اع( در حاشيه مي

 اشكند اما اگر بصورت حب درآيد مزهاست كه اجزاء دارو بدمزه و بدآيند است و طبيعت آن را قبول نمي

گردد ديگر آن است كه بخواهند دارو كمي در معده بماند تا تأثيرش بطول انجامد چه حبها احساس نمي

شوند دليل ديگر آنكه اگر دارو سمي باشد و يك دفعه يكم حل مبخصوص اگر بزرگ و خشك باشند كم

شود و از شدت آن كاسته گردد و ضررش كم ميكم حل ميآزارد اما حب كمبه معده برسد آن را مي

گردد و اگر دارو مخصوص معده باشد بهتر اين شود و سبب آزار بدن نميگردد و نيز بيكبار جذب نميمي

تا بتدريج حل گردد و از شدت آن كاسته شود و چيزي باقي نماند تا است كه بصورت حب ساخته شود 

 ساير

 ٧١صفحه 

س افزايند پها و شربتها بر رطوبت آن مياندامها را بيازارد و نيز گاه در معده رطوبت زياد است و جوشانده 

وند بايد دارو خشك باشد مثل معجون يا حب ليكن پودرهاي داروئي هم چون بايد با آب خورده ش

باشند بنا بر اين حب بهتر از آن است گاه در فم معده گزندگي وجود دارد و ورود مايع سبب مناسب نمي

 گيرد علل ديگري نيز ممكن است باشد ( . شود اما حب در انتهاي معده جا ميقي مي

 ايارجها 

 كننده ( ) داروهاي مسهلي اصالح

نون نوشيدن آن اين است كه چهار مثقال افتيمون با ده ايم اما قادستور كلي تركيب همان است كه گفته

تا نيم  پزندگرفته و هفت مثقال هليله سياه و سه مثقال استوخودوس را با يك رطل آب ميمثقال مويز دانه



ريزند و كنند و يك مثقال نمك خميرشده را همراه با ايارج در آن ميرطل باقي بماند و صاف مي

آشامند و پس از آن كم ميروي مقداري آب عسل و يا آب شكر را كمت بيرونآشامند و در خالل مدمي

اي از پزشكان جوارشنها خورند . پارهتخم خطمي و خبازي ) پنيرك ( را همراه با جالب ، روغن بادام مي

سايند اما عمر اين نوع كم است و عمر بيشتر ) مدت باقي ماندن خاصيت دارو ( در را خشك كرده و مي

تيست كه بصورت معجون درآيد . اگر از راه تصفيه عمل شود تأثير دارو بيشتر اما عمر آن كمتر است ، وق

زيرا روحش خارج شده و در بدن مناسبي جا نگرفته اما اگر تركيب از راههاي فلسفي باشد تأثير هميشگي 

گردند اما تركيب نمياست زيرا روحي پاك در جسدي پاك و مناسب قرار دارد و اين دو از يكديگر جدا 

مزجي عمرش از آن كمتر است چه روحي است پاك كه با جسدي نامناسب همراه است و يا جسدي ندارد 

شود زيرا جسد نسبتا مناسبي براي آن تر ميها را بسوزند و امالح آن را با دارو بياميزند بادواماما اگر تفاله

 روح وجود دارد

 ٧٢صفحه 

شود كه نفوذ دارو را در مجراها كه تنگ هستند بيشتر زيرا وجود امالح سبب ميو تأثير آن بيشتر است  

 كند و بر لطافت روح بيفزايد . 

 فصل 

 قرصها 

شوند اما اگر آن ها ساخته ميباشند و معموال مانند حباين دسته از داروها نيز جزو داروهاي مالطي مي

اند كه نيروي آنها تا چهار سال طوري كه ما گفتيم ساخته شوند داراي تركيب مزجي خواهند بود گفته

نيستند مگر آنكه بخواهند از ماند اما بنظر من اينها داراي خصوصيت خاصي كه غير از حبها باشد باقي مي

آنها ضماد بسازند كه سائيدن قرص بر سنگ ساب و يا چيز ديگر آسانتر است و گر نه بكار بردن حب بهتر 

باشد و اگر بنا باشد كه كوفته شود فرقي بين آنها نيست اما براي درمان سرفه ما قرص را بر تر ميو سهل

سازيم و اين شكل از آن نازك صاف ، مانند سكه مي دهيم و دارو را بصورت قرصهايحب ترجيح مي



هائي از آن در مقاله توان آن را زير زبان و يا روي آن نگاه داشت و نسخهجهت مناسبتر است كه بهتر مي

 چهارم خواهد آمد اما قانون تركيب همان است كه گفته شد . 

 فصل 

 اي ( ها و برداشتنيها ) داروهاي تنقيهحقنه

اي از داروهاي مسهلي را نبايد داخل كنند مثال صبر ها است اما پارهها مانند جوشاندهساختن حقنه

ها را هم نبايد براي اين آور است و برخي بر آنند كه هليلهباندامهاي پائين از نظر خاصيتي كه دارد زيان

وشانند تا يك سوم آن منظور بكار برد . شايسته آنست كه آب ده برابر داروها باشد و آن قدر آنها را بج

 باقي بماند اما در بيماريهاي مختلفْ اندازه دارو

 ٧٣صفحه 

اند براي بلغميهاي فربه اندازه آن سيصد درهم و براي صفرائيهاي الغر تا نود و شش متفاوت است . گفته 

بوره و  ها نمك و آب ياكنند . داروي اصلي و اساسي حقنهدرهم است و ميان آنها را بتناسب حساب مي

كننده و در ورم آب است ساير داروها بر حسب موارد بايد بآن افزوده شود مثال در تبها داروهاي نرم

كننده مانند بنفشه ، خطمي ، جو ، چغندر و مانند آن و يا روغنهاي سرد ها داروهاي ليزكننده و روانروده

گر افزايند و اابونه و مانند آن به دارو ميالملك ، ب، بايد اضافه گردد اگر قولنج گرم باشد كلم ، اكليل

 هاي قويبرندهكننده و تحليلمقصود حل كردن قولنج سرد و دفع بيماري سرد باشد بايد داروهاي ذوب

مانند سداب ، بومادران ، پونه ، تربد ، پيه حنظل همراه با روغنهاي گرم بكار رود . اگر براي درد مفاصل 

هائي مانند عاقرقرحا ، زنجبيل ، ابهل و ريشه كور و مانند آن و مسهلهاي كنندهبكار رود بايد لطيف

خاصي مانند سورنجان ، ماهي زهره ، ثعلب ) بوزيدان ( و مانند آن بكار برند . همچنين براي هر بيماري 

ي ورود تا بخاراتي را كه باال رفته بسچيزي را كه مناسب آن است بايد تنقيه كنند گاهي آب سرد بكار مي

برند پائين بكشند از قبيل سردرد و خماري ، گاه آب پاچه را براي معالجه پيچ و زخم و مانند آن بكار مي

 رود . ها و تقويت باه نيز بكار ميكه براي فربهي كليه



كنند كه نسخه آنها را ان شاء اهلل در مقاله چهارم اي گاه حبهاي قابض استعمال ميدر ناراحتيهاي روده

ها است براي اين داروها ها مانند نسبت حبها بجوشاندهآورد اما نسبت داروهاي برداشتني بحقنهخواهيم 

سازند تا آن را در روده مستقيم بگذارند و داروهاي زيادي باين قلمهائي به بلندي انگشت يا بيشتر مي

از داروئي كه از  قروت ( كه آب زير ماست است كه منعقد گشته و يارسد از جمله ترف ) قرهمصرف مي

 شودشكر سرخ و نمك سائيده ساخته مي

 ٧٤صفحه 

توان با بوره بكار برد . گاه صابون افزايند و همه اين داروها را ميكنند و يا فضله موش بآن مياستفاده مي 

ر ب رود كه آنها راخالص بتنهائي و يا همراه با فانيد ) داروئي مركب از شكر و آرد جو ( و عسل بكار مي

افزايند يا مسهالت ديگري هم مانند تربد و پيه هندوانه ابوجهل ، گذارند و نمك و بوره بر آن ميآتش مي

كنند ، گاه در هنگام شدت درد قولنج و يا اسهال در شياف ترياك اضافه سقمونيا و غيره با آن همراه مي

د ، آن را بيرون بكشند و در هنگام ضعِف كنند اما بهتر آنست كه نخي بآن ببندند تا پس از آرام شدن درمي

قواي بيمار بايد از آن بپرهيزند اگر بخواهند شياف را در مهبل زنها بكار ببرند بايد باندازه هسته سنجد 

 ايم . شود و چگونگي تركيب كلي را پيش از اين گفتهساخته شود و فرزجه ناميده مي

 فصل 

 گردهاي داروئي 

آيند و داراي يك مزاج واحد نيستند بلكه هر يك از اقتراني داروها بدست مياين گردها از گرد آوردن 

ر آنند اي بتوان آنها را مخلوط كرد عدهاجزاء آن تأثير مستقلي دارند و بهمين دليل در وقت استعمال نيز مي

اي و عدهكنند و اجزاء آن بيشتر داروهاي قابض مكه اين گونه داروها تا دو ماه خاصيت خود را حفظ مي

آيند و براي خشك كردن رطوبتهاي سينه و جلوگيري از اي است آردها نيز از همين دسته بشمار ميروده

 هائي از آنرود و بطور خالصه مخصوص بيماريهاي رطوبتي است و نسخهادرار يا اسهال و بلغم بكار مي

 در مقاله چهارم خواهد آمد . 



 فصل 

 مالند وهائي كه بر اندامها ميضمادها ، داروهاي ماليدني و دار

 ٧٥صفحه 

شوند داروهاي ضمادها داروهائي هستند كه قوام آنها در حد معجونها است كه بر روي اندامها گذارده مي 

چسبند و بر آنها چيزي باشند اما در هنگام ماليدن آنها بر اعضاء بر اندامها ميماليدني از آنها رقيقتر مي

مانند و گردند و بيشتر بر اندام ميباشند و زودتر جذب مييدني لطيفتر از ضمادها ميبندند داروهاي مالنمي

كنند و در نضج دادن مواد مؤثرترند بنا بر اين بيشتر بمنظور تحليل مواد و حرارت را بيش از آنها جذب مي

و در ضمادات  اي جايز نيستروند . داخل كردن مواد قابض در داروهاي سينهنضج دادن بآنها بكار مي

كننده بكار رود تا ورم سخت نشود كه در اين صورت درمانش كننده ورمها ، حتما بايد داروهاي نرمحل

اي كه آب گرم شوند يا مرطوب است مانند مثانهگردد . اما داروهائي كه بر اندامها گذارده ميدشوار مي

آيد ( و بر هاي برقي بعمل ميو يا تشكچههاي آب گرم در آن ريخته ) اين درمان در حال حاضر با كيسه

شود تا آنها را اند نيز بر اندامها گذارده مينهند گاه پارچه و نمدهائي كه آغشته بآب گرم شدهاندام مي

كننده مانند خطمي ، شويد ، كننده و سستمرطوب و گرم نمايد و گاهي در آن آب گرم داروهاي حل

 برند . برخي اوقاتافزايند و زماني خود اين داروها را بكار ميمانند آن ميالملك ، بابونه و خبازي ، اكليل

اند بهر حال كنند كه نمك ، شن ، سبوس و خاكستر گرم از آن جملهداروهاي گرم و خشك استعمال مي

همه اين انواع براي درمان دردها است ولي در دردهاي بادي و مواد سرد داروهاي خشك و گرم و در 

گزنده و مواد گرم انواع مرطوب مناسبتر است ليكن نوع تركيب داروها براي اندامهاي مختلف دردهاي 

اي استعمال گردد و معموال باشد و بنا بر اين براي هر دردي و در هر اندامي بايد داروهاي ويژهمتفاوت مي

 يهاوزن داروها چندان مورد نظر نيست اما بهتر آنست كه بآن نيز توجه شود و نسخه

 ٧٦صفحه 

 مربوط ان شاء اهلل خواهد آمد .  



 فصل 

 روغنها 

رسد و هر چه بيشتر اين دسته از داروها داراي سود زياد ، خطر كم و عمر زيادند كه به شصت سال مي

گردد . براي گرفتن روغن راههاي مختلفي وجود شود و سودشان بيشتر ميبمانند نيرويشان افزوده مي

جوشانند تا ربع آن باقي بماند داروهائي را كه برگ هستند در شش برابرشان آب مي دارد پيروان جالينوس

جوشانند تا فشارند و ميآنگاه آنها را صاف كرده و بهمان اندازه با روغن كنجد و يا بادام مخلوط كرده مي

ها باشد اول آنها پزند اگر از نوع دانهآب تمام شود و اگر جسم سختي باشد آن را تنها و سپس با روغن مي

دهند جوشانند تا روغن روي آب بايستد و آن را با دست يا ابزار خاصي فشار ميرا آرد كرده و با آب مي

ريزند و آتش كمي زير آن اند مياي كه آن را كج گذاردهپزند و بر تاوهمرغ را نخست مياما زرده تخم

ايد تنكيس كنند ) همانطور كه قبال هم توضيح داده كنند ليكن سياهدانه ، گندم و امثال آن را بروشن مي

ريزند و اگر قرع از انواع آتشخوار نباشد روي آن را گل شده براي تنكيس ، ماده منظور را در قرع مي

اي كه كف آن گيرند و پس از خشك شدن آن را در كورهحكمت ) مخلوط گل رس و پشم يا مو ( مي

اي سوار شود كنند كوره بايد بر روي پايهدر اطراف آن درست مي گذارند و آتش ماليميسوراخ است مي

تا بتوان ظرفي زير دهانه قرع قرار داد . مترجم ( اما بنظر ما اين راهها چندان مناسب نيست و بهتر اين 

دار بگيرند و آن چنان ديگي است كه دار هستند با ديگ لولهاست كه روغن چيزهائي را كه نفساً روغن

اي نيز دارد ) ديگهاي زودپز اغلب داراي چنين ساختماني هستند داراي سوراخي است كه زائدهسرپوشش 

 . مترجم (

 ٧٧صفحه 

رود پنج ذراع ) اي سوار كرد درازي اين لوله در قسمت عمودي آن كه باال ميتوان لولهبر اين زائده مي 

مين اي باشد كه تا نزديك زيد بايد باندازهآحدود دو متر ( است يا بيشتر يا كمتر و قسمتي كه پائين مي

برسد بهر حال ارتفاع قسمت باال رونده حداكثر باندازه مزبور و طول قسمت دوم كمي بلندتر است و 



كنيم كه قد آن دو وجب ) حدود چهل سانتيمتر ( و قطر آن يك وجب اي بانتهاي آن متصل ميتنبوشه

كه لوله ديگري به اندازه دو ذراع موازي سطح زمين بآن  باشد در طرف ديگر تنبوشه نيز سوراخي است

شود تنبوشه را در قدح آبي بايد بگذارند اما آب نبايد باالي آن بايستد و زير اين لوله شيشه وصل مي

مي ريزند و آتش ماليگذارند و سپس آنچه را كه خواسته باشند با آب يا چيز ديگر در ديگ ميبيرنگي مي

افزايند تا روغن دهند تا نخست آب تقطير شود آنگاه بر آتش مينند و آن را ادامه ميكزير آن روشن مي

گردانند تا همه روغن آن ماده ، خارج گردد بهر تقطير گردد آب و روغن تقطيرشده را چند بار بديگ برمي

گر باندازه كند اشود و آب را رنگين ميسوزد و سياه ميحال از آتش زياد سخت بپرهيز و اال روغن مي

آتش آشنا نباشي بروغن تقطير شده نگاه كن اگر رنگ آن معتدل باشد كار را ادامه بده اگر رنگ روغن 

ها را سرد كن و آب ظرف را ) كه تنبوشه در آنست تيره شد از اندازه آتش كم كن و ديگ را بردار و لوله

همه روغنها و عرقها ببهترين وجهي ( هر وقت گرم شد عوض كن تا هميشه معتدل باشد . با اين دستگاه 

 آيد  . بيرون مي

خواهي روغن آن را بگيري پيش از عمل بخيساني و همان طور كه گذشت ، تخمير اما بايد آنچه را كه مي

كني و من چيزي را باقي نگذاشتم مگر آنچه را كه بايد آن را بچشم ببيني . هر مثقال روغني كه باين 

ن دارو برابر است . ) توضيح آنكه آب و روغن در ظرف بيرون از قدح جمع ترتيب گرفته شود با يك م

 شودمي

 ٧٨صفحه 

توان بظرف ديگر شود مياي كه بتَهِ ظرف وصل ميايستد و آب را بوسيله لولهو روغن در باالي آب مي 

د . مترجم گردانتر ميمنتقل نمود و بنا بر اين اگر اين لوله الستيكي و قابل ارتجاع باشد انجام اين كار آس

 ) 

 فصل 

 مرهمها و داروهاي پاشيدني 



زا كه بدون سوزندگي زخم را خشك روند و از داروهاي گوشتها بكار ميمرهمها در زخمها و قرحه

شوند و نيز بايد براي چسبانند ساخته ميكشند و ميآورند و دهنه زخم را بهم ميكرده و گوشت نو مي

 قرحه را سخت و بخشند و گوشترسد مفيد باشند اين داروها التيامجلوگيري از خوني كه بمحل زخم مي

سطح و كنند و در آخر كار بايد زخم را كامال خشك و آن را با پوست همدر حد معتدلي خشك مي

كننده هم بمرهم افزوده گردد بنا همانند كنند گاه بايد داروهاي قابض و خورنده گوشت يعني تند و ذوب

ر اين بايد در مرهم روغنهائي باشد كه بر اين مرهم بايد از اين نوع داروها و بحسب نياز مركب باشد بنا ب

ها و مناسب با زخم بوده و نيروي داروها را تا عمق زخم براند و آن را بهم بياورد و نيز بايد براي ماهيچه

توان از روغنهاي اي كه دارد مناسب باشد از جمله روغنها ميپيها و پوست و گوشت با چسبندگي و نرمي

روغن مورد ، روغن كنجد ، روغن موم ، روغن گل سرخ ، روغن بنفشه ، ذيل نام برد : روغن زيتون ، 

روغن نيلوفر ، روغن خيري ، پيه جوجه و مرغابي ، مغز ساق پاي گاو ، كوهان شتر و روغن حيواني كه 

هر كدام بايد بجاي خودش و براي سرد كردن ، مرطوب كردن ، قبض كردن ، گرم كردن و يا بتحليل 

 د . بردن مواد بكار رو

اي لعابها براي نضج دادن بسختيها نيز بايد افزوده گردد . بمنظور خشك كردن و شكستن در مرهمها پاره

 حرارت بايد صمغهائي در سركه حل

 ٧٩صفحه 

 كننده زخم باشد با توجهكننده و نيز ترميمو با مردارسنگ مخلوط گردد تا بحد معتدلي قابض و خشك 

 ايختن مرهمها اين است كه موم بيش از ساير داروها باشد زيرا چسبانندهباين مراتب قانون كلي در سا

بهتر از آن نيست و اندازه روغن بايد دو برابر آن باشد ، روغن زيتون رسيده براي صاحبان مزاج سرد و 

روند اندازه روغنها و كننده بكار ميروغن زيتون نارس در غير آنها ، روغن كنجد ، براي مواد خشك

در تابستان بايد نصف زمستان باشد اما عمر مرهمها بخصوص اگر صمغ آن زياد باشد بيست سال  سركه



شود اما اگر پيه در آن اي بر آنند كه اگر روغن زيتون در مرهم باشد هرگز از نيرويش كم نمياست ، پاره

 گردد و نبايد بكار رود . باشد پس از يك سال فاسد مي

روند همانطور كه درهاي داروئي خوردني هستند كه براي زخمها بكار ميداروهاي پاشيدني مانند پو

آوري باشند اما كاربرد داروهاي پاشيدني پس از مرهمها براي گوشتمرهمها هم بمنزله معجونها مي

هاي تر و زخمهاي تازه هموار يا براي سوختن گوشت فاسد و زدودن آن و يا براي خشك كردن قرحه

اين داروها اگر براي چشم بكار روند بايد تدبيرهائي در آنها بكار گرفته شود و  بسيار چركين است .

سنگهاي آن بايد شسته شوند ) منظور از شستن اين است كه يك ماده را كه غير محلول است در آب 

و كنند . مترجم ( اما زاجها ، اقليميا گيرند و استعمال ميشويند و سپس آن را از آب ميريزند و ميمي

 هاي نو كه بگل گرفتهتوتياي هندي نخست بايد سوخته و سپس شسته شوند ، زاجات را بايد در كوزه

گري بمدت يك شب بسوزانند صدف و حلزون و مانند آنها را شده باشند ريخته و در تنور يا كوره شيشه

 ج ( را نيزشويند . راسخت و توبال و سفيداب قلع ) اسفيداسوزانند و مينيز بهمين ترتيب مي

 ٨٠صفحه 

ن مالند تا پوست سياه آكوبند . اشنه را بهم ميتكه كرده و بعد ميشويند ، سنبل را تكهسايند و ميمي 

سايند و كنند و ميسايند تا بصورت مرهم درآيد و بعد آن را خشك ميكنده شود و سپس آن را با آب مي

افزايند . صمغها را در آب حل و صاف كرده زياد بر آن ميشويند و با سفيداب قلع بيزند . زنگار را ميمي

كنند . ترياك را بر قطعه مسي گذارده و بر روي مرغ حل ميو داروها را خمير و يا گاهي در سفيده تخم

 كنند .كنند و نبايد بسوزد و سپس در آب حل كرده و داروها را با آن خمير ميخاكستر گرم برشته مي

ها و از داروهاي قوي و تند مانند زنگار كنندهاي مفيد الزم باندازه زيادتر و از اصالحسپس بايد از داروه

هائي مانند سفيداب را بايد زياد كنند و اگر داروئي نافع اما تند باشد بايد كنندهكمتر اضافه كنند و اصالح

صمغها بايد كمتر استعمال كنند .  كننده آن نبايد چندان زياد باشد . ازاي بكار رود و اصالحدر اندازه ميانه

مقدار سكبينه و انغوزه در شياف المرارات بايد باندازه تمام باشد زيرا اينها داروهاي اصلي هستند . 



چيزهائي كه داراي عرق باديان ، هليله ، سماق ، مرزنجوش و مانند آنند بايد داروهاي ديگر را چند روز 

كنند تا گنديده نشود و بايد مشك بآن بيفزايند تا نيروي دارو را در آن بخيسانند و چند بار آب را عوض 

باعماق اندام براند ، ترياك را جدًا بايد كمتر بكار ببرند و جز بهنگام نياز شديد از آن استفاده نكنند زيرا 

 كند . كور و كر مي

 حد كه اگر بر روي آب داروها را بايد يكايك و آن طور كه شايسته است بكوبند و با حرير ببيزند در آن

ئي بيزند و داروهاسايند و دوباره ميپاشيده شود بر روي آن بايستد و سپس آنها را با هم مخلوط كرده و مي

شود بايد قطره قطره آب بر آن بچكانند و بعد از آن شياف ساخته و در را كه بصورت شياف ساخته مي

 نيز بايد براي هر نوعسايه خشك كنند و بايد آن را از غبار حفظ كنند و 

 ٨١صفحه 

ايد شكل كند و يا باي بگذارند زيرا اگر فقط رنگ آن را در نظر بگيرند پس از مدتي تغيير ميشياف نشانه 

آنها با هم تفاوت داشته باشد ) در اصطالح فعلي فارسي شياف بمعني داروئي است كه با شكل مناسب در 

قديم بمعني داروئي مركب و خميري بوده كه بشكلي كه شود اما در مقعد و يا مهبل گذارده مي

اند و بر چشم و يا جاي ديگر سائيدهشده و عند اللزوم آن را با آب بر سنگي مياند ساخته ميخواستهمي

 اند . مترجم ( . ماليدهمي

ايم داروهائي افزايد : بدانكه داروهاي مركبي كه اصول آن را گفته) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

 ايم متفاوتهاي بيماريها همانطور كه در اين كتاب توضيح دادهاست كه ويژه يك بيماري است و نشانه

خواهد آنها را براي باشد پزشك آگاه دانشمند ناچار است كه در اين تركيبات و احوال بيماري كه ميمي

دستور الزم را بدهد ، اما اگر در احوال او  او بكار ببرد دقت كند و اگر از هر جهت موافق با وضع او باشد

اي از اجزاء يك مركب بود آن جزء را بايد كنار بگذارد و يا بجاي آن ، چيز چيزهائي ديد كه منافي با پاره

ديگري را كه مناسب با او باشد بكار بگيرد تا اينكه اثر تامي از دارو ببيند و گر نه اگر درمان او مانند 

ك دارو را بهر بيماري كه رسيد بدهد و از نشانيهاي بيماري و چيزهاي موافق و منافي آن پيرزنان باشد و ي



جوئي نكند ، زيانش بيش از سود است و به شكست نزديكتر از پيروزي است زيرا هر چيزي براي هر پي

رزنان پيتوان بكار بست . پس تو مانند چيزي ساخته نشده و هر چيزي را در همه حاالت براي يك چيز نمي

اي بايد داروئي تازه را بكار بگيرد داند كه براي هر بيمار تازهمباش و مانند آنان بدرمان مپرداز و حكيم مي

 زيرا سود اين تركيبها از دو روي است يكي آنكه اگر كسي بيك بيماري گرفتار شد ، چه نشان آن مرض

 ٨٢صفحه 

بيماري برايش سودمند است بشرط آنكه از هر جهت را داشته باشد و چه نداشته باشد داروي ويژه آن  

موافق بيماري باشد دو ديگر آنكه يك نسخه خود استاد و راهنمائي براي انسان است تا داروي اصلي و 

كم و  توانند بنا بنياز بر آنباشند ميپايه يك داروي تركيبي را بشناسد و آنها كه داراي دانش متوسطي مي

بدون تغيير بمناسبتي بكار برند و بكوش كه خودت مجتهد باشي نه مقلد تا بتواني  زياد كنند و يا همان را

داروي الزم را تركيب كني تا خودت پزشكي دانشمند شوي و از همان راه كه بزرگان اين فن داخل 

 اند خارج شوي ( . اند داخل شوي و از آنجا كه بيرون رفتهشده

و  گردد بنا بر اين عقل خود را بكار بگيراينها كه گفتيم قياس مي اما ساير داروهاي آبگونه و خشك نيز بر

خودكامه مباش و بتركيبهاي استادان مراجعه كن و بعلت بكار بردن هر دارو باندازه معين بينديش و اگر 

شوي بنا بر اين يك تركيب درست را از كتاب درست در اين راه پيش بروي خودت استاد علم تركيب مي

ي بگير و ببين كه آن تركيب را براي چه ساخته و داروي اصليش كه مقصود عمده درمان از آن استاد محقق

ساخته است چيست ؟ و پس از آن بايد ببيني كه هر جزء را براي چه منظوري از نظر كمكي و يا اصالحي 

يك جزء بكار برده است و داروهاي فرعي و عرضي كدام هستند و در خاصيتها و مقدار خوراك و برتري 

بر اجزاء ديگر كه در كتب مفردات نوشته شده دقت كن تا بفهمي كه هر جزء دارو را براي چه داخل 

اند و چرا اندازه آن مقدار خاصي دارد و اگر بيست دارو را باين نحو مطالعه كني برايت كافي تركيب كرده

درمانها و نيز داروهاي مفرد و  است اما كسي كه بخواهد باين علم بپردازد ، بايد كتب را بخواند و در



مركب دقت كند و بآنها بينديشد . اما من شغل و تخصصم اين نيست ليكن تو اگر بخواهي پزشكي را فرا 

 امام و كتابي بر آنها نخواندهگيري كاري را كه گفتم بكن من هرگز نزد استادي شاگردي نكرده

 ٨٣صفحه 

ام ) رسم قديمي بر آن بوده كه دانشجو در هر علم كتاب اي نكردهو در دانش پزشكي با كسي مباحثه 

داده كه اگر مورد نوشته و باستاد ارائه ميخوانده و مطالبي درباره موضوع درس مياصلي را نزد استاد مي

داد . مترجم ( در شد اجازه عمل بمطالب آن كتاب و يا روايت از خودش را باو ميقبول استاد واقع مي

ام فنم اين نيست ، فرصتي در مراجعه دقيق بكتابها برايم نبوده است ، تعمق زيادي نداشته كتابهاي پزشكي

ام و با ام ، از بيماري مگر بندرت پرستاري نكردهدر بيمارستاني حاضر نبوده و راههاي درمان را نديده

اگر  خواهم كهد مياندركارنام . بنا بر اين از پزشكاني كه دستپزشكان نشست و برخاست زيادي نداشته

در بيان يك مسئله بر خطا رفته باشم بر من بديده اغماض بنگرند و بر من ببخشايند كه پوزش در نزد 

ام آنها است كه ابتداءً بنظرم رسيده و از شود . اما چيزهائي را كه نوشتهاشخاص بزرگوار پذيرفته مي

ام و با اينهمه اين كتاب تو را از هاي آنها خواندهام و يا در كتابچيزهائي است كه از صاحبان تجربه شنيده

 دارد و ال قوة اال باهلل العلي العظيم . كند و از بسياري حقايق پرده برمينياز ميبسياري كتابها بي

 ٨٤صفحه 

 مقاله چهارم  

 درباره داروهاي مركب و اجزاء آنها بنحو تفصيل و نيز خواص و مقدار خوراك و چگونگي بكار بردن

 آنها 

اند ياد بدانكه ما در اين مقاله از تمام داروهاي مركب و مفرداتي را كه پزشكان در كتب خود نوشته

اي كه مورد اعتماد باشند ايم يا از اهل تجربهكنيم بلكه قصد ما آن است كه آنچه را كه خود آزمودهنمي

ات آنها را تأييد كند و آسان بدست آيد كنيم كه قياس و حكمت و نيز روايايم و از چيزهائي ياد ميگرفته

و اندازه خوراكش كم و خوشخوار و داراي اثر زياد باشد و ساخت آن از جهت حكمت بدون زيان بوده و 



بتجربه رسيده باشد و گر نه كتب قرابادين زياد است و تركيبات مختلف در آنها ذكر شده اما ما چيزهائي 

فاتي كه گفتيم باشند ولي در هر داروي مركبي چگونگي تركيب را را در اينجا خواهيم آورد كه داراي ص

ور پردازيم همانطاي از آنها ميبنا بر آنچه گفتيم باز نخواهيم گفت و تنها بشماره اجزاء و مثل زدن در پاره

ايم . كسي كه انتظار كمال تأثير را داشته باشد بايد بهمان نحو كه پيش از اين كه از اهل تجربه گرفته

گفتيم به تركيب آنها بپردازد داروها را بر حسب ترتيب حروف تهجي و در بيست و چهار باب ياد خواهيم 

 كرد . 

 كنيم) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده است : بدان كه آنچه درباره داروهاي مركب ذكر مي

اصي است در حالي كه عالئم اصولي است كه كسي كه آن را تركيب كرده است صرفاً براي بيماري خ

ايم و پزشك آگاه ناچار است كه در داروهاي بيماريها مختلف است و قبال در اين كتاب آنها را ذكر كرده

خواهد آن را براي او استعمال كند قبال آنها را مورد توجه قرار مركب و اعراض مربوط به بيماري كه مي

هر جهت موافق براي بيمار باشد و اگر بيماري اعراضي  دهد و در صورتي آن دارو را تجويز كند كه از

دارد كه بعض اجزاء داروي مركب با آن منافات داشته باشد بايد آن جزء را ترك و حذف كند و يا به 

چيزي كه مناسب است تبديل نمايد تا وقتي كه اثر تام آن را در بيمار مالحظه كند و گر نه نوع معالجه او 

ن است و نبايد يك دارو را براي هر كس كه ظاهرا آن مرض را دارد بدون جستجوي مانند معالجه پيرزنا

عالئم بيماري و داروهائي كه موافق يا منافي آن است بكار ببرد كه در غير اين صورت ضرر دارو از نفع 

ناسب مآيد زيرا هر چيزي براي همه چيز آن بيشتر است و عدم موفقيت از پيروزي بر بيماري بيشتر پديد مي

نيست و نه هر چيزي در همه حاالت و در هر شخص بيك صورت است پس هرگز مثل پيرزنان معالجه 

داند كه بايد براي هر مريضي داروي خاصي تركيب كند تا از دو جهت نكن و كسي كه حكيم باشد مي

د دارو تال شسودبخش باشد يكي اينكه اگر مريضي به مرضي بدون عالئم ظاهري يا با آن عالئم ظاهري مب

بشرطي نافع است كه از هر حيث با حالت او موافق باشد و دوم اينكه آن طبيب خود تركيب و اصل آن را 

تواند بر حسب حاجت دارو را كم و زياد بكند و آن را با شناسد اما كسي كه علم متوسطي دارد ميمي

ينكه م و بهوش باش و سعي كن در ابعض از مناسبات بدون تصرفي در اصل تركيب بكار ببرد و اين را بفه



در تركيب مجتهد باشي نه مقلد تا اينكه از اهل حكمت باشي و از راهي داخل بشو كه بزرگان داخل 

 اند پيروي كن ( . اند و از آنان در راهي كه رفتهاند و از جائي خارج شو كه آنها خارج شدهشده

بهمان نام در ترجمه خواهد آمد و احيانا فارسي آن  باشند عينا) چون داروهاي مركب داراي نام خاص مي

 در پرانتز ذكر خواهد شد . مترجم ( 

 ٨٥صفحه 

 باب اول  

 حرف { الف } 

اي ندارند اسفيدباج : شوربائي است كه از گوشت جوجه ، داروهاي گرم و بقوالتي كه غالبا مزه - ١

است كه با مزاج سودائيها و نيز كساني  كننده و داراي كيموس صالحيشود و لطيف و مرطوبدرست مي

 باشد . هاي ريوي و مانند آن گرفتارند مناسب ميكه بسرفه و قرحه

 ريزند وشده ( : شوره را در پيشابداني كه كامال شسته و پاك شده مياالشوس المحلول ) شوره مايع - ٢

اندازند تا آب شود و اندازه خوراك آن يك دانق است و نيز از اين شوره هر قدر بخواهند در آب گرم مي

در حمام ماريه ) حمام آب روز ريزند و يك شبانهاي ميدارند و با نصف آن شكر خالص در شيشهبرمي

گذارند اين دارو براي سوزش ادراري و بند رفتن آن سودمند است و اندازه خوراكش نيم مثقال جوش ( مي

است و اگر يك مثقال از آن را در يك فنجان عرق تخم كشوث بريزند براي بيماري استسقاء و نيز سنگ 

كافي است كه يك مثقال شوره دو بار ذوب شده قلمي باشد اگر اين راه آسان نباشد كليه و مثانه نافع مي

ريزند و آن را حل و سپس صاف صاف را بياشامند و گاه در بيست مثقال آن نيم مثقال ِگل ارمني مي

باشد و با شيره بادام شيرين و عرق كنند اين دارو براي بخارها ، سوزش ادراري ، گرمي مثانه مفيد ميمي

 ندازه خوراك آن نيم مثقال است اين دو قسم خطريكاسني بايد خورده شود و ا

 ٨٦صفحه 



گيرند كه شوره را ندارند گاه روح االشوس ) اسيد نيتريك ( را همانطور كه گذشت باين ترتيب مي 

ن قسم كنند ايكوفته و با سه برابرش خاك رس خشك يا گل ارمني مخلوط كرده و مانند تيزابها تقطير مي

اديست مقدار خوراكش تا دو سوم درهم با عرقهاي مناسبي است كه از تندي آن داراي ترشي و تندي زي

الجنب ، تب محرقه و خلطهاي بوره شكل و لزجي است كه در بكاهند و داروي عجيبي براي قولنج ، ذات

 برد . ادرار ديده شود و ماليدن آن براي درد مفاصل و ساير دردها مفيد است و ورمها را بتحليل مي

 تازه و سنگين ، درخشنده بلور مانند و شده تصفيه بار چند كه است ايشوره:  يٰ  الشوس المصفا - ٣

 و بجوشانند و افزوده بآن را مرغتخم سفيده و بريزند آب در را آن بايد نباشد كرده صاف اگر و باشد

د گردد رد شدن منعقس از پس بريزند صافي چيز بر را آن اگر كه بيازمايند و بجوشانند دوباره و كنند صاف

و آنگاه آن را از آتش بردارند و چند پاره چوب نازك در آن بيندازند تا سرد شود و بر چوب ببندد و آنگاه 

 نامند . كرده ميكنند اين را شوره صافآن را گرفته و در سايه بر پارچه تميزي خشك مي

زء گوگرد تميز گرفته و شوره را ج يك با را شوره جزء هشت آن ساختن براي:  يٰ  االشوس المنق - ٤

شوره  دمند تا وقتي كهگذارند و بر آتش ميدر بوته ريخته و بر آتش بدون خاكستر گذارده و در بوته را مي

ا پاشند و در بوته ركم بر آن مياند كممانند روغن شود و كفش برود آنگاه مقداري از گوگرد را كه كوفته

 گذارندمي

 ٨٧صفحه 

كم بر آن نهند تا شعله تمام شود و دوباره كمي از باقيمانده گوگرد را كمر روي آن ميو سرپوشي ب 

دانند و گردهند تا گوگرد تمام شود سپس بوته را بر قطعه سنگ پاكي برميپاشند و همينطور ادامه ميمي

حفوظ از هوا نگاه اي مكوبند و در شيشهدارند و ميكنند تا شوره منعقد شود و آنگاه آن را برميصبر مي

شود جوهر شوره ) اين اصطالح با آنچه كه در شيمي امروزي در دارند . اين ماده كه سريعا حل ميمي

رود متفاوت است . مترجم ( خالصي است كه حرارت و تنديش با سوختن گرفته زبان فارسي بكار مي

آوري نيكو است كه نيز عرق شده و به ملح الجمر ) نمك آتش ( موسوم است . اين جوهر ادرارآور و



باشد . اندازه خوراكش از يك سوم درهم تا دو سوم درهم است و هر درهم شانزده تا سي نخود مي

كننده تشنگي و راننده بخارهاي بدن است و اينها بتجربه رسيده است و نيز آور ، رفعادرارآور ، عرق

ن را تمام كرده و تجربه شده كه لثه را باشد بخار و حرارت دهغرغره آن براي ديفتري سودمند مي

كند و بايد پس از آن با آبِ ممزوج با سركه مضمضه كنند . براي تبهاي محرقه ، استسقاء ، گندزدائي مي

رطوبت معده و اسهال خوني بسيار مفيد است . براي ورم طحال سه نخود بايد بخورند و براي رفع تشنگي 

شود بخارهاي راب البنفسج ) شربت بنفشه ( و كمي آب خورده ميپنج نخود آن همراه با پنج مثقال ش

دهد خوراكش هر روز نيم مثقال است از زيان جيوه براي زدايد و درد مفاصل را تسكين ميمعده را مي

براي  گشايد وكند و گرفتگيها را ميكن ميكند و بآزمايش رسيده كه بلغم را ريشهدندانها جلوگيري مي

سازد بندرفتگي ادرار طحال و دردهاي كمر و پشت سودمند است بدن را از ناپاكيها پاك مينابسامانيهاي 

 شود بطور خالصه در بيماريهائينمايد و از ربع درهم تا دو درهم همراه با شكر خورده ميرا درمان مي

 ٨٨صفحه 

تها باسهال خوني گرفتار اي كه مدنظير است و خودم آن را درباره دختر چهار سالهكه گفتيم داروئي بي 

بود و از هيچ چيز درمان نشده بود و مانند استسقائيها بدنش ورم داشت و بسيار ضعيف شده بود آزمودم و 

سه روز هر روز شش نخود باو خوراندم كه بهبود يافت آنچنان كه گوئي اصال بيمار نبوده و مزاجش 

ب انار شيرين به بيماري خوراندم كه برايش درست شد و قوي گرديد و در بيماري استسقاء آن را با آ

ادرار و عرق آورد و عطش او را قطع كرد و بطور آشكاري نافع شد و با شربت ريوند آن را باو خوراندم 

 كه به نحو عجيبي ادرارآور بود . 

ر است براباطريفال االصل : اين دارو تركيبي از هليله كابلي ، بليله و آمله است كه اندازه آنها با هم  - ٥

براي تقويت پيها و دباغي معده و جلوگيري از باال رفتن بخارات ، سودمند است علت برابري اجزاء آن 

است كه اينها در عمل برابرند گاه هليله سياه و زرد را كه آنها نيز با داروهاي يادشده برابرند بهمان اندازه 

ايد روغن حيواني با آن مخلوط كنند تا از خشكي آن كنند اگر بخواهند آن را فورا استعمال كنند باضافه مي



كم حل كه مضر براي گوارش است جلوگيري كند و گر نه بايد با روغن بادام مخلوط شود . آمله را كم

كند و نرميش خشكي آن را بزدايد عسل باندازه دو برابر داروهاي ديگر بايد اضافه كنند تا عمل را تكميل 

اش بهتر شود بايد سه برابر آنها را با عسل و آب بجوشانند و كفش را بگيرند و كند اما اگر بخواهند مزه

مخلوط كنند زيرا عسل خام گرمتر و تندتر است گاهي بسه داروي اولي تربد و مقل براي بواسيري كه با 

د بايد باشبرند اگر با بواسير لينت و خون همراه افزايند و گر نه تنها مقل را بكار ميخشكي همراه است مي

انار فارسي ، گزمازه ، صدف سوخته ، زنيان مدبر و مرجان با اي مانند كهربا ، گلكنندهچيز جلوگيري

 وزنهاي كمتري

 ٨٩صفحه 

آور نباشد و عسل را حذف كنند تا اسهالاضافه كنند و در اين هنگام سه داروي اول را در روغن سرخ مي 

سازند تا گندنا حل و داروها را مخلوط كرده حبهاي كوچكي مي كنند زيرا تند است و مقل را در آبمي

شود داروهاي گرمي مانند مصطكي و زنجبيل زودتر حل شود . گاهي باطريفالي كه براي معده ساخته مي

 شود اما بهر نحو كه بخواهي در آن تغيير بده . اضافه مي

مثل داروي فاروق بدن را حفظ ، رنگ  اطريفال تربدي : اين دارو جانشين معجونهاي بزرگ است و - ٦

كند و براي بادها و دردها بخصوص بواسير و درد معده مفيد است و بگوارش كمك رخساره را نيكو مي

را  كند . بستگيهاكند ، اشتها را زياد ، نيروي جماع را تقويت ، خون را رقيق و بينائي را نيرومند ميمي

نشاند و اندامها را بويژه در زدايد و تشنگي را ميكند ُتخَمه را ميگشايد و كبد را نرم و پرنيرو ميمي

بخشد . روش ساختن آن اين است : پوست هليله كابلي ، پوست بليله ، آمله سالخوردگان نيرو مي

گرفته ، هليله سياه از هر كدام هفت جزء ، زنجبيل ، دارچيني ، فلفل ، خولنجان ، سنبل ، ساذج پوست

گرفته از هر كدام سه سرخ ، زبان گنجشك ، بهمن سفيد ، خشخاش سفيد ، كنجد پوستهندي ، بهمن 

جزء ، مغز بادام شيرين و تلخ ، جوزبويا ، باديان ، انيسون ، مصطكي ، عود قماري از هر كدام دو جزء ، 

 زء هرسپرم ، نعناع خشك از هر كدام يك جزء و نيم ، تربد سفيد آلوده بروغن سي جبحار ريحان ، شاه



بيزند و بيست و سه جزء قند را نيز مخلوط كرده همه را با هم كوبند و ميكدام از اجزاء را جداگانه مي

كنند اندازه خوراك آن از دو درهم تا آميزند و با عسل بطور معمول خمير ميسايند و با روغن بادام ميمي

 دو مثقال است . 

 گشايدراند بستگيها را ميرون ميگانه را بياطريفال الكبير : اخالط سه - ٧

 ٩٠صفحه 

بخشد و مركب است از پوست هليله كابلي ، بليله ، برد مغز و معده و كبد را نيرو ميبادها را بتحليل مي 

آمله ، هليله زرد و سياه ، تربد سفيد ، سناي مكي از هر كدام پنج جزء ، غاريقون چهار جزء ، افتيمون دو 

جزء و نيم ، ريوند هفت جزء ، عسل سه برابر آن همه را طبق معمول خمير جزء ، استوخودوس دو 

 كنند اندازه خوراكش از دو تا پنج مثقال است . مي

اطريفال سنائي : اين دارو براي جرب ) گال ( ، خارش و سعفه مفيد است پوست هليله زرد پانزده  - ٨

كي از هر كدام ده جزء ، ريوند پنج جزء همه را م سناي ،(  يٰ  كرده ) منقجزء ، پوست بليله ، آمله پاك

راك آن كنند و خوآميزند و با سه برابرش عسل مصفي خمير ميكوبند و پس از بيختن با روغن بادام ميمي

 تا پنج مثقال است . 

 اطريفال كهربائي : براي قطع خون بواسير پوست هليله كابلي ، پوست بليله ، آمله منقي از هر كدام ده - ٩

جزء ، كهرباي شمعي ، مرجان سوخته شسته از هر كدام پنج جزء ، شاخ بز كوهي سوخته شسته پنج جزء 

، زاج سوخته ، زنيان از هر كدام دو جزء ، مقل كبود بيست جزء ، مقل را در آب تره حل كرده و باقي را 

 است . كنند اندازه خوراك آن دو مثقال با آن و هفتاد و پنج جزء عسل مصفي خمير مي

الكسير االذن ) شربت براي گوش ( : يك كله سير و يك عدد زهره گوسفند و يك دانق كافور  - ١٠

اي سايند و همه را در شيشهكوبند و كافور را ميقيصوري و پنجاه مثقال سركه تند را گرفته سير را مي

ند و كناي نگاهداري ميجوشانند تا نصف شود سپس تا آنجا كه بشود صاف و آن را در شيشه سربستهمي

 چكانند . در هنگام نياز چند قطره را گرم كرده در گوش مي



 الكسير االسنان ) شربت براي دندان ( : جَفْت بلوط ، سماق شكي از - ١١

 ٩١صفحه 

هر كدام پنج جزء ، پوست هليله زرد سه جزء ، گردن انار شيرين دو جزء همه را كوفته و سركه تند بر آن  

گذارند سپس مقداري روز در جاي گرمي ميند بقدري كه روي آن بايستد و آن را يك شبانهريزمي

اي نگاه ريزند و آن را در شيشه دربستهكنند و كمي گالب در آن ميجوشانند و كامال صاف ميمي

د لزج پاك مالند تا از خونريزي آن جلوگيري كرده و آن را از مواها ميدارند و در هنگام نياز بر لثهمي

 كرده و گوشت نو بروياند . 

الكسير االفسنتين : براي بيماريهاي معده دارچيني سه جزء و نيم ، افسنتين دو برابر آن ، چوب  - ١٢

بلسان ، گلبرگ گل سرخ از هر كدام دو جزء ، عود ، مصطكي از هر كدام يك جزء همه را در يك و نيم 

نيم رطل باقي بماند سپس آن را صاف كرده و چهار جزء صبر در جوشانند تا رطل آب خيسانده و آنگاه مي

كنند اندازه خوراكش يك اوقيه است اما چوب بلسان ناياب است و بناچار بايد آن را حذف آن حل مي

 كرد . 

بخشد راند و حافظه را نيرو ميالكسير الجامع : اين دارو خلطهاي فاسد را در هر مزاجي بيرون مي - ١٣

يني و غاريقون نرم سفيد از هر كدام هشت درهم ، سنبل الطيب ، صندل ، دارچيني ، زنجبيل از ، ريوند چ

هر كدام يك درهم ، مشوقان ، جالبا ، تربد سفيد مدبر ، سورنجان از هر كدام دوازده درهم ، بسپايك 

گاوزبان ، سناي  اي ، اسارون ، پوست خربق سياه ، از هر كدام شانزده درهم ، پوست اترج زرد ، گلپسته

كوبند و پس از بيختن در چهارصد مكي ، تخم كافشه ) گل رنگ ( از هر كدام هشت درهم همه را مي

ط مرغ مخلوگذارند و سپس صاف كرده با سفيده تخمخيسانند و يك هفته آن را ميدرهم عرق انيسون مي

مشوقان و جلب از داروهاي كنند خوراك آن پنج درهم است . توضيح آنكه كرده هفت بار تقطير مي

 جديدند . 

 الكسير الدماغ : جندبيدستر چهار درهم ، انغوزه دو درهم ، ترياك - ١٤



 ٩٢صفحه 

روز در نود و نيم درهم ، مشك دو نخود ، عنبر يك درهم پس از گرفتن و بيختن آنها را بمدت دو شبانه 

كنند اندازه خوراكش سي تا اف ميخيسانند و سپس صشش درهم عرق بهار نارنج در جاي گرمي مي

كند شصت گندم است اين دارو معده و مغز را تقويت كرده و از خونريزي نفاسي و بواسيري جلوگيري مي

 . 

الكسير ذو الخاصيه : صبر سقوطري هفت و نيم مثقال ، مُرّ مكي ، زعفران از هر كدام پنج مثقال  - ١٥

كنند ) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه فرموده : براكلسوس گفته يكوبند و مخلوط مآنها را جداگانه نرم مي

سايند و سپس آن را با الكل مرطوب كرده دهن الكبريت است كه از اين سه دارو باندازه مساوي نرم مي

ريزند بطوري كه چهار انگشت باالي آن بايستد و آن را بمدت يك ماه در ظرف ساده روي آن مي

ريزند و گذارند و بعدا صاف كرده و روي تفاله صاعدالخمر ) الكل ( ميياي در جاي گرمي مسربسته

كنند و آن را با محلول اولي مخلوط كرده تقطير دارند و صاف مياي نگه مييك ماه در ظرف سربسته

كنند و گذارند و بعد صاف ميكنند ( و پنجاه مثقال آب روي آنها ريخته و دو روز در جاي گرمي ميمي

دارند و بنظر من بهتر است كه اي نگه ميريزند و در شيشه دهانه بستهه روح الكبريت در آنها ميشش قطر

روي تفاله باقيمانده نيز بقدر كفايت آب ريخته و چند روز در جاي گرمي بگذارند تا همه نيرويش خارج 

اي نگاهداري بستهكنند و در ظرف سرشود و آن را نيز صاف كرده و چند قطره روح الكبريت اضافه مي

كنند و اين قسمت از دارو نيز بطوري كه آزمايش شده مانند قسمت اولي اما كمي ضعيفتر است اندازه مي

 خوراكش از قسمت اول نيم مثقال و از دومي يك مثقال است و در نسخه ديگر است كه از هر سه دارو

 ٩٣صفحه 

خيسانند بطوري كه اين مايع روي داروها گيرند و چهار روز در ماء الكبريت اصفر ميباندازه مساوي مي 

بكار  نمايند وكنند و آن را تقطير ميبايستد سپس با ماليمت آن را صاف كرده عمل را تا سه بار تكرار مي

كننده است و از عفونت و خشككننده برند اين دارو بويژه براي سالخوردگان بسيار مفيد ، گرممي



كند و نيروي آن همانند بلسان طبيعي است و براي بيماريهاي سينه و ريه و نيز خشك كردن جلوگيري مي

و  برد و از آب بينيها مفيد است بادها را بتحليل ميرطوبت فاسد معده و تقويت اين اندام و همچنين روده

كند براي سكته ، سردي معده و مغز را بگرمي تبديل مي دهان و نيز سرفه جلوگيري و سينه را پاك ،

شاند ، نبخشد دردها را فرو ميكند قلب را نيرو ميسرگيجه و سَدر مفيد است بينائي و حافظه را تند مي

كند و درماني كافي براي تب دو روز در ميان است از درد مفاصل و ريختن مواد سنگ مثانه را خرد مي

بخشد و براي بيماريهاي سرد و گرم كند و ماليخوليا را بهبود ميو آدمي را شاد ميمضر بآنها جلوگيري 

بنا بخاصيتي كه دارد مفيد است اندازه خوراك آن از نظر قانون دوم براي اين بيماريها شش تا دوازده قطره 

واع درد معده ، توان عرقهاي مناسب بكار برد ، براي انآشامند بجاي آب ميريزند و مياست كه در آب مي

يرقان ، گزندگي عقرب ) بصورت ماليدن بر موضع ( مفيد است در ايام گنديدگي هوا و بيماريهاي 

گير مانند وبا نيز نافع است كه بايد هر روز كمي از آن بياشامند و انشاء اهلل نسخه ديگري از آن در همه

 حبها خواهد آمد . 

زعفران از هر كدام هشت مثقال آنها را در بدل عرق يعني  الكسير ذو الخاصيه نوع ديگر : مرّ و - ١٦

ريزند و يك روز آن را عرق شيره مويز ) سي و دو مثقال ( خيسانده و دوازده مثقال صبر در آن مي

آشامند اندازه خوراكش سه مثقال است و براي بيماريهائي كنند و با قنداب ميگذارند و سپس صاف ميمي

 باشد و براي اسهال نيز سودمند است . مفيد است نافع ميكه الكسير ذوالخاصيه 

 ٩٤صفحه 

و  آور استالكسير الشائي : اين دارو براي سوء هضم و رطوبت معده و نيروي باه مفيد و نيز شادي - ١٧ 

خواص زيادي دارد ، فوفل ، دارچيني ، باديان ختائي ، زنيان ، قرنفل از هر كدام يك مثقال همه را 

پزند تا بيك من برسد بعد آن را از آتش ريزند و ميو در يك و يك چهارم من آب جوشيده مي كوبندمي

ريزند و سر ظرف را دو ساعت و بلكه يك دارند و يك مثقال چاي ختائي ) چاي سبز ( در آن ميبرمي



است و بايد با دارند اندازه خوراكش تا ده مثقال كنند و از هوا محفوظ نگه ميپوشانند و صاف ميروز مي

 كمي شيريني همراه باشد . 

الكسير صبر : براي سردردي كه از سوداء و بلغم و يا بيماريهاي ديگر كه از آنها باشد و نيز براي  - ١٨

بيماريهاي معده مفيد است . افسنتين رومي هفت مثقال ، اسارون سه و نيم مثقال ، قنطوريون كوفته و 

بر شش مثقال همه را بغير از صبر در يك و نيم من آب گرم مصطكي از هر كدام سه مثقال ، ص

 ريزند و سه روز درپزند تا يك سوم باقي بماند سپس صاف كرده صبر را در آن ميخيسانند و بعد ميمي

كنند اندازه خوراكش يك چهارم رطل تا چهار اوقيه است و همراه گذارند و بعد صاف ميجاي گرمي مي

بادام و اگر نباشد اسارون و اگر نباشد نيم درهم اِگِر و اگر نباشد قنطوريون با  آن بايد يك درهم روغن

 اي سه درهم گل سرخ پاك كرده نيز اضافه شده است . نصف آن بابونه آشاميده شود و در نسخه

الكسير الفالج : كه براي فلج نافع است صبر ، پيه هندوانه ابوجهل ، مقل از هر كدام يك اوقيه ،  - ١٩

گذارند تا داروها همه فرفيون نيم اوقيه آنها را در آبي كه روي آنها را بپوشاند ريخته و در جاي گرمي مي

 ريزند روز اولحل شوند و مزه هندوانه ابوجهل نيز تمام شود سپس آن را در ظرفي سربسته مي

 ٩٥صفحه 

نوشند و سه وز بعد سه برابر از آن ميآشامند و پس از سه روز دو برابر و باز سه ردوازده قيراط از آن مي 

گردند ) ظاهرا منظور اينست كه هر سه روز يك بار و هر بار بترتيبي كه زياد كنند و برميروز صبر مي

 كنند . مترجم ( اند كم ميكرده

الكسير القوة : براي بيماريهاي مغزي ، تقويت روح ، دفع سودا و ماليخولياي مراقي ، اصالح معده  - ٢٠

و كبد ، بهداشت ، زيادي عمر و جلوگيري از پيري زودرس مفيد و مانند ماءالحيوة است . دارچيني 

بيست و چهار مثقال ، قرنفل ، كبابه ، هل ، حب الغار ) ميوه غار ( ، جوزبويا ، بسباسه ، اِگِر تركي ، 

كرده از هر گل سرخ پاك لبه ( ،خولنجان از هر كدام چهار مثقال ، پوست خربوزه ، اكليل الجبل ) حسن

كدام شانزده مثقال آنها را سائيده و در هزار و دويست مثقال آب باديان رومي ) انيسون ( بمدت يك هفته 



كنند و آنگاه اشترك و الدن از هر كدام چهار مثقال ، عود يك مثقال ، عنبر خيسانند و سپس تقطير ميمي

دند بنريزند و دهنه انبيق را محكم ميا را كوفته و در قرع ميگيرند و آنهو مشك از هر كدام نيم مثقال مي

 اند . اي آن را از اسرار شمردهكنند و خوراك آن نصف فنجان با نبات است و عدهو همه را با هم تقطير مي

كند . جندبيدستر الكسير المُِدر : موجب قاعدگيست و قولنج را برطرف كرده درد آن را ساكن مي - ٢١

ثقال ، انغوزه دو مثقال ، ترياك و جوهر دارچيني از هر كدام نيم مثقال چهار روز در سي و دو چهار م

دارند خوراك آن تا پانزده كنند و از هوا محفوظ نگه ميخيسانند و صاف ميمثقال عرق شيره انگور مي

 نخود است . 

گنه بيست و چهار مثقال ، گنهالكسير المقوي : پوست نارنج هيجده مثقال ، دارچين نه مثقال ،  - ٢٢

كوبند و پس از بيختن بمدت چهار روز در سيصد مثقال عرق صندل سفيد جنتيانا چهار مثقال همه را مي

 دارند اين دارو براي بيماريهاياي نگاه ميكنند و در شيشه سربستهخيسانند و صاف ميدر جاي گرمي مي

 ٩٦صفحه 

خوراك آن از يك تا دو درهم است و گاه ده قطره روغن دارچيني  معده و ضعف بنيه و خفقان مفيد است 

افزايند . ) منظور از روغن دارچين و روغن نعناع مايع غليظ و روغني شكلي است يا روغن نعناع بآن مي

 شود . مترجم ( كه روي عرق دارچين يا نعناع جمع مي

باشد پوست زرد نارنج شانزده مثقال ، ميالكسير النارنج : براي نيروي معده و ترشي آن سودمند  - ٢٣

گنه نيم مثقال ، انغوزه يك مثقال بمدت هشت روز در صد مثقال عرق دارچيني هشت مثقال ، جوهر گنه

دارند مقدار خوراكش يك مثقال همراه كنند و از هوا محفوظ نگه ميخيسانند و صاف ميشيره انگور مي

 با آب قند است . 

يطقون ) معرب ديافرتيك بمعني معرق است . مترجم ( : جيوه ، زاج و نمك را باندازه انتيموان ديافر - ٢٤

كنند سپس يك رطل جيوه تصعيدشده و سه رطل انتيموان خام مساوي با يك چهارم جزء شوره تصعيد مي

كنند و اگر دهانه قرع بسته سايند و در قرع گردن كج و بر روي شن گرم تقطير ميرا مخلوط كرده مي



د اي كه گردن بلنشود با كمي آتش بازميگردد و اگر ماده تقطيرشده منجمد گرديد آن را در ظرفي شيشه

جوشد و فوران ريزند و گر نه ميكم و قطره قطره با احتياط بر آن ميداشته باشد ريخته و آب گرم كم

بارود قطره قطره بر آن كند و براي هر يك رطل از آن ماده يك اوقيه آب گرم كافي است و يا روح المي

نشين شود سپس براي هر يك رطل تربد يك اوقيه طالي محلول همراه با ريزند تا خاك سفيدرنگي تهمي

كم زياد گذارند و آتش را كمريزند و همه را در قرع گردن كج ريخته و بر آتش ماليمي ميآب گرم مي

د تا حدي كه قرع سرخ شود و چيزي از آن كننكنند تا همه آب آن تقطير شود سپس آتش را تند ميمي

 شروع ببيرون آمدن كند

 ٩٧صفحه 

شود كه زبان را كنند تا سرد شود بعد در درون قرع ، خاكي مايل بزردي ديده ميآن گاه آتش را قطع مي 

 ماند آنگاه آن را در بوته ريخته و نيم ساعت در آتشگزد و از هر رطل از آن ماده نيم رطل باقي ميمي

نامند ) از اصطالحات كيميا است ( كه گذارند تا خوب برسد اين ماده را ارض عطشي و ثابت قابل ميمي

آورد و براي بيماري حب آوري و ادرارآوري شديد كافي است و ضعف نميدر درمانها براي عرق

ي شاء و بستگاالفرنجي ) سيفليس ( ، طاعون ، نقرس ، درد مفاصل ، استسقاء ، تبهاي عفوني ، درد اح

كند خوراك آن سه گندم تا هشت گندم است كه با مجاري مفيد است و سنگ كليه و مثانه را خرد مي

آيد عرق مناسبي بايد خورده شود اين طرز عمل بهترين تدبيرها براي انتيموانست و داروئي كه بدست مي

د تربد الحيوة خاصيتهائي همانند آن كنكن ميباشد و بيماريها را ريشهبراي همه بيماريهاي مغزي مفيد مي

 دارد و شرحش خواهد آمد . 

االنتيموان الزجاجي : انتيموان را همانطور كه گذشت در كوزه يا ظرف آهني بايد بسوزانند تا سفيد  - ٢٥

و يا سرخ شود و نشاني درست سوختنش اين است كه كمي از آن را در آتش بيندازند اگر دود نكرد رسيده 

دمند تا ذوب شود بعد آن را بر پاره سنگي اي ريخته و با شدت بر آتش مين را در بوتهاست سپس آ

ريزند تا مانند شيشه منعقد گردد اگر كامال سفيد نشود بايد عمل را از سوختن و ذوب كردن دوباره مي



فاسد را  آور است و اخالطريزند اين دارو مسهل و قياي كمي نوشادر هم بر آن ميانجام دهند . عده

راند مقدار خوراكش تا چهار گندم است و براي ورم و مقدمه استسقاء آن را با عرقهاي مناسب بيرون مي

 خورند . مي

 آور ( : االنتيموان معرّق ) عرق - ٢٦

(  DIAPHORETIQUEفرمايد : اين انتيموان را فرنگيها ديافريطقون ) ) مؤلف )اع( در حاشيه مي

 تيك ) ديافريطقون ( بزبان آناننامند زيرا ديافرمي

 ٩٨صفحه 

آور است و اگر پس از سوختن شوره آن را بر آتش نگه دارند بطوري كه ذوب نشود بهتر است بمعني عرق 

و شايسته آنست كه تا نيم ساعت آن را بر آتش بگذارند و اگر پس از بيرون آوردن از بوته بكوبند و در آبي 

 گرفته شده است بپزند بهتر است ( .  كه از استخوان سوخته سفيدشده

كنند سپس سايند و مخلوط ميشده ميانتيمون را مانند سرمه همراه با همان مقدار شوره مصفي سائيده

دمند تا سرخ شود بعد باندازه كف دستي كمتر از مخلوط را در بوته اي را بر آتش گذارده بر آن ميبوته

را  ريزند و در بوتهدمند تا شعله قطع شود سپس كمي ديگر ميآتش مي گذارند و برريزند و در آن را ميمي

شويند تا خوشبو شود و اثر شوره كوبند و ميگذارند تا تمام شود . آنگاه آن را در ظرفي ريخته و نرم ميمي

گذارند و دارو را بر آن پهن اي روي خاكستر پهن كرده كاغذ نازكي روي آن ميزايل گردد بعد پارچه

كنند و منتهاي شود و دوباره عمل را تكرار ميكنند تا خشك شود كه در اين هنگام بنفش رنگ مييم

آور و مسهل است اندازه سفيدي آن در وقتي است كه مايل بتيرگي باشد اين دارو معرق ، مُِدر ، قي

ش تا گري از شگرفته بايد خمير شود و در نسخه ديخوراكش تا بيست گندم است كه با مغز بادام پوست

 شود . شانزده گندم با گلقند يا عرقهاي مناسب تجويز مي

االنتيموان الُمكَلَّس : ) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه فرموده : بدانكه اگر عمل انتيموان از اندازه  - ٢٧

و اگنه در آب بريز و با چاي ختائي كه شيريني نداشته باشد ببگذرد و براي بيمار ضعف بياورد كمي گنه



بنوشان و اگر مفيد نيفتاد آب ليمو با يخ و قند باو بخوران و اين پازهر آن دارو است ( اين دارو از چيزهائي 

ريزند ) گذارند و كواريس بر آن مياي ميسايند و در شيشهاست كه بمن الهام شده انتيموان را مي

آمده است . مترجم  ٢٨( شماره  كواريس داروئي است تركيبي كه راه ساختن آن در همين باب فصل ) ذ

) 

 ٩٩صفحه 

شويند تا خوشبو گردد بعد آن را نهند تا مكلس و سفيد شود سپس آن را ميو آن را بر خاكستر گرم مي 

كند و رنگش مايل بزردي است دارند و اگر كواريس را رسوب بدهند محلول انتيموان نيز رسوب ميبرمي

باندازه مساوي با ملح الطرطر سفيد مخلوط كند و اين داروئي است كه تواند آن را و اگر كسي بخواهد مي

هاي شوند اندازهايم اندازه خوراكش بيست گندم است اما آنها كه از فرنگ آورده ميما اختراع كرده

كنند و باشد و مواد ديگري نيز داخل آنها ميخوراكشان متفاوت است زيرا راه ساختن آنها مختلف مي

 اك از چهار گندم و بسته بمقدار مواد داخلي است و نيازمند آزمايش است . اندازه خور

لبه ) ايارج اشق : صبر سقوطري ده مثقال ، اشق هشت مثقال ، مرّ مكي ، مصطكي ، حسن - ٢٨

لبان ( ، ريوند چيني از هر كدام دو مثقال ، زعفران پنج نخود ، نمك قليا يك مثقال داروها را حصي

پزند تا صمغها حل و قواي داروها خارج خيسانند و كمي آن را ميك شب در آب گرم ميكوبند و يمي

جوشانند تا قابل حب شدن بشود آن را باندازه يك كنند و با آتش ماليمي ميگردد سپس آن را صاف مي

كنند اندازه خوراكش ده حب است كه شب بايد خورده شود و براي بيماريهاي سودائي ، نخود حب مي

ليظ برد بلغم غها ، سردرد و ساير بيماريهاي سر مفيد است و بادهاي احشاء را بتحليل مياليخوليا ، نزلهم

گشايد ، سنگها كشد بستگيهاي طحال و رگها را ميكند و صفرا را از عمق بدن ميو آبكي را جذب مي

ي بيماريهاي طحال مفيد است ريزد و براكشد ، مواد زائد را بيرون مينمايد ، كرمها را ميرا خرد مي

خوراكش پنج حب صبح و پنج حب در شب است و براي بيماريهاي كليه ، چشم و مفاصل سودمند 

 افكند و دوائي شريف و لطيف است . كند و گاه جنين را هم ميباشد مغز را پاك ميمي



 جزء ، صبر سقوطري ٧ايارج جالبا : عصاره ريوند و جلب از هر كدام  - ٢٩

 ١٠٠صفحه 

باشد كه از انواع ( از جزاير اقيانوس هند مي SOCOTORAسه جزء ) صبر سقوطري محصول جزيره )  

بيان ( از هر كدام مرغوب آن است . مترجم ( ، مصطكي شش جزء ، مرّ مكي ، رب السوس ) رب شيرين

شام يك يا دو حب براي لينت كنند و قبل از دانه و گالب باندازه نخود حب ميدو جزء آنها را با لعاب به

راند و بتجربه رسيده كه اين خورند كه خلطها را بيرون ميو صبح ناشتا سه يا چهار حب براي مسهل مي

آور خوبي براي بيرون راندن آبها و اخالط و هاي رطوبتي بسيار مفيد است ، قيدارو براي دردهاي معده

 باشد . ار سودمند ميزرداب و براي تبها و پاك كردن مغز و سينه بسي

ايارج الصحة : صبر بيست مثقال ، هليله كابلي ده مثقال ، گلبرگ گل سرخ پنج مثقال ، سقمونيا ،  - ٣٠

انند جوشخيسانند و بعد ميزعفران ، مصطكي ، كتيراي سفيد از هر كدام سه مثقال داروها را يك شب مي

ريزند سپس آن را با مثقال نمك مرجان در آن مي تا قوه داروها خارج شود سپس آنها را صاف كرده و يك

كنند اندازه خوراكش تا دو مثقال جوشانند تا براي حب كردن آماده شود و آن را حب ميآتش ماليمي مي

گشايد و تنگي نفس را برطرف و است كه براي راندن هر سه نوع خلط مفيد است و بستگيها را مي

كند و مواد زائد را كند نيروي بينائي را زياد و بهضم غذا كمك ميدردهاي پهلو و كمر و پا را آرام مي

 نمايد . نياز ميدارد و انسان را از همه داروها بيكند و سالمتي را نگاه ميزدايد بخار را دفع ميمي

خوردگي و التهاب معده ، بادها ، بدي هضم و بيماريهاي رحم مفيد االيارج الصغير : براي بهم - ٣١

ال باشد . صبر صد مثقباشد و براي كبد و درد معده و كليتين مفيد و موجب قاعدگي ميادرارآور مياست 

 ، مصطكي ، سنبل ، زعفران ، دارچيني ، اسارون ، تخم بلسان از هر كدام يك اوقيه همه را

 ١٠١صفحه 



ي جلوگيري از قي و دارند براي بدي گوارش يك مثقال با آب سرد و براپزند و نگه ميكوبند و ميمي 

ريختن اخالط بمعده نيم مثقال و نيز براي ورمهاي داخلي با آب عسل و براي ادرارآوري با عرق باديان نيم 

 شود . مثقال خورده مي

ايارج فيقراء : مصطكي ، دارچيني ، اسارون ، سنبل ، تخم بلسان و چوب آن و زعفران و سليخه )  - ٣٢

ك مثقال ، صبر شانزده مثقال و چون تخم و چوب بلسان ناياب است بناچار دارچين ختائي ( از هر كدام ي

اند و كار خوبي است داروها را در محلول اي مقل را باندازه يك مثقال بآن افزودهبايد حذف شوند پاره

كنند و براي بيماريهاي سر و معده كه از رطوبت باشد و نيز مفاصل و كمر و قولنج مقل خمير و حب مي

 كند و اندازه خوراكش تا دود است و از قي ، فلج ، لقوه ، سستي اندامها و سنگيني زبان جلوگيري ميمفي

كوبند و در وقت احتياج با عسل مخلوط و مثقال است و گاه آن را قرص و سپس خشك كرده ، مي

 خورند . مي

قمونيا ( ، مغز بادام ايارج المحمودة : صبر سقوطري هشت جزء ، اشق چهار جزء ، محموده ) س - ٣٣

پزند تا نيروي خيسانند و سپس ميكوبند و شب ميگرفته ، جلب از هر كدام دو جزء داروها را ميپوست

جوشانند كه براي حب كردن آماده شود داروها خارج گردد سپس آنها را صاف كرده و با آتش ماليمي مي

ي گوارش و ضعف معده و بستگيها مفيد است و كنند اين دارو براي بدو باندازه يك نخود آن را حب مي

گشايد ، جنين را راند و بستگيها را ميكشد و هر سه نوع خلط را مياخالط را دفع كرده كرمها را مي

دهد و محلل و بازكننده است مواد زائد كند چهره را جال ميافكند و مواد زايد را از همه بدن جذب ميمي

 باشد . كند و مسهلي قوي و سريع العمل ميپاك مي راند ، مغز و رگها رارا مي

 االيارج اليابس : بزر كرفس ، انيسون از هر كدام چهار درهم ، تخم باديان ، - ٣٤

 ١٠٢صفحه 

گرفته ، افسنتين رومي سائيده از هر كدام سه درهم ، مصطكي ، سنبل ، بيان پوستزنيان ، ريشه شيرين 

دارند كوبند و پس از بيختن نگاه ميصبر سقوطري سي درهم همه را مي دارچيني از هر كدام دو درهم ،



برد بستگيهاي كبد كند ، بادها را بتحليل مياين دارو معده ، روده ، مغز ، اعصاب را از مواد زائد پاك مي

 ، كندگرداند ، حس بدآيندي غذا را در بيمار برطرف ميگشايد ، اشتها را باز ميو طحال و كليه را مي

اندازد و براي هر كس كه به بهداشت خويش عالقمند است نافع ذهن را صاف و پيري را بتأخير مي

خورند ، صفرائيها آن را بايد باشد ، بلغميها دو تا سه درهم آن را با عرق برگ اترج خمير كرده ميمي

 قريطشي ) اين نوع افتيمونهمراه سكنجبين بخورند و سودائيها اين ايارج را همراه با پنج درهم افتيمون ا

باشد كه بعربي اقريطش گويند . مترجم ( مخلوط كرده و دو تا سه محصول جزيره معروف كرت مي

درهم آن را همراه با عرق بادرنجبويه تازه يا عرق پونه نهري بخورند . كسي كه بواسير دارد هر خوراك آن 

 د و اين داروي عجيبي براي حفظ سالمتي بدن است . را همراه با دو دانق تا نيم درهم مقل كبود بايد بخور

 باب دوم 

 حرف { ب } 

لبه ) بنژوان ( ، پوست اترج از هر كدام مقداري با بخور مقوي براي تقويت قلب و مغز : عود ، حسن - ١

 كنند و شكم يك دانه به يا سيب را خالي كرده و آن داروها را در آن ريخته وسايند و خمير ميگالب مي

 دهند . با آتش ضعيفي بخور مي

برشعثا : فلفل سفيد بيست جزء ، بزر البنج ) بنگدانه ( بهمان اندازه ، ترياك ده جزء ، زعفران پنج  - ٢

جزء ، فرفيون ، عاقرقرحا ، سنبل هندي از هر كدام يك جزء ، عسل صد و پنجاه جزء بطور معمول آنها را 

 خمير كرده و پس از شش ماه

 ١٠٣صفحه 

 كند و شبيه معجون جامع استبرند . گويا اين دارو نيروي خود را تا بيست و پنج سال حفظ ميبكار مي 

و براي دردها ، مسموميتها و سيالن حيض مفيد است و بايد با چيزهاي مناسب خورده شود و در كتب 

 ع آمده است . اند كه مقداري از آن در شرح المعجون الجامپزشكي خواص غريبي براي آن ياد كرده



برشعثاي ديگر : مصطكي ، كندر ، دارچيني از هر كدام دو مثقال ، فلفل يك مثقال ، زعفران ربع  - ٣

التجارب نقل شود و اين نسخه از صاحب خالصةمثقال ، ترياك نيم درهم بنا بمعمول با عسل خمير مي

 شده . 

توان واژه برود را روند و ميان چشم بكار ميبرود االسفيداج ) برودها پودرهائي هستند كه براي درم - ٤

دارو ( ترجمه كرد . مترجم ( : سفيداب قلع پنج جزء ، شادنج هندي ، مرواريد ، مرقشيشا از هر به ) چشم

كدام سه جزء ، صمغ يك جزء ، مس چهار جزء ، مشك دو جزء همه را كوفته و بيخته و براي درمان 

 برند . حرارت چشم بكار مي

زدايد ، كند و جرب را ميآورد ، رطوبتها را خشك ميها را بهم ميرود االكسيرين : اين دارو قرحهب - ٥

شادنج شسته چهار جزء ، اثمد ) سنگ سرمه ( دو جزء ، توبال مس ) مس سوخته ( يك جزء و نيم ، 

پس از بيختن در كوبند و صدف سوخته ، سفيداب قل ،ع مرواريد ناسفته از هر كدام نيم جزء آنها را مي

 برند . بيزند و بكار ميسايند و ميخيسانند سپس آنها را خشك كرده و ميآب باديان مي

ه ريخته در اي پنبكنند و آن را بر قطعهاي تكليس ميبرود روح التوتيا : روح التوتيا ) روي ( را در بوته - ٦

س از ده روز آب را ريخته و دارو را كه ريزند پگذارند و مقداري آب غوره بر روي آن مياي ميشيشه

 برند . سايند و آن را براي بيشتر بيماريهاي چشم بكار ميكنند و ميرسوب كرده خشك مي

 برود الروح نوع ديگر : روح التوتيا را تكليس كرده و ده مثقال آن را با - ٧

 ١٠٤صفحه 

رنج كنند و آب ليمو يا آب غوره يا نامخلوط مي بيزند ونيم مثقال دارفلفل و نيم مثقال ترياك كوفته و مي 

گذارند تا خشك شود و يك بار ديگر يكي از آن آبها را بر ريزند و ميبقدري كه روي آن بايستد بر آن مي

 ريزندبيزند و در وقت نياز در چشم ميكوبند و ميگذارند خشك شود سپس آن را ميريزند و ميدارو مي

 ردهاي گرم سودمند است . اين دارو براي جرب و د



جوشانند تا سخت شود سپس كنند و ميپزند و صاف ميبرود السماق : چهارصد مثقال سماق را مي - ٨

ور بيزند و براي بيماريهاي گرم چشم بطكوبند و ميافزايند و مييك مثقال سفيداب نقره كوفته را بآن مي

مالند براي فساد لثه و گوشت نو آوردن آن و زدودن فساد برند و اگر آن را بر لثه و دندان بسرمه بكار مي

 سودمند است . 

برود الصيني : ماميران دو جزء ، ريشه مرجان ، شادنج عدسي ، خون سياوشان ، زاج سفيد سوخته ،  - ٩

چيني شكسته ، مرواريد ناسفته از هر كدام سه جزء ، كف دريا چهار جزء ، روح التوتيا ) روي ( 

 خيسانند واي كه روي آن بايستد ميو دو جزء آنها را كوفته و بيخته و ده روز در آب غوره شده سيمكلس

اي در چشم بيزند و با قطعه پنبهسايند و از پارچه حريري ميگذارند تا خشك شود سپس آن را ميمي

 باشد . ريزند براي گوشت زيادي ، تاري چشم و ضعف آن سودمند ميمي

براي جرب ، اشكريزي ، گوشت زيادي ، ناخنك ، سفيدي و رطوبت زياد چشم  برود الفضه : - ١٠

اي ريزند و با ميلهوزنش روي بر آن ميكنند و همسودمند است . هر مقدار نقره را كه بخواهند ذوب مي

ر كدام هزنند تا تكليس شود آنگاه ده مثقال از آن و دارفلفل ، فلفل سفيد ، ماميران از آهنين آنها را بهم مي

 كنند سپس يكشده مخلوط ميكوبند و با اجزاء تكليسيك مثقال گرفته مي

 ١٠٥صفحه 

ريزند تا زنگار زند و يك مثقال سحاله سرب و يك مثقال سحاله قطعه مس و داروها را در آب غوره مي 

ند ريزاندازند تا تكليس شود و روي آب بايستد آن را گرفته و در همان آب غوره ميقلع را در آب ليمو مي

گذارند تا خشك شي ندارد سپس ميافزايند تا آن را بخورد كه در اين هنگام ترو اجزاء ديگر را بر آن مي

 كنند . كوبند و بصورت سرمه استعمال ميشود و آن را بسيار نرم مي

برود اللؤلؤ : صدف سوخته ، مرواريد ، نشاسته از هر كدام دو مثقال ، اثمد يك دانق آنها را كوفته  - ١١

 آورد . را بند مي بخشد و اشكريزيبرند اين دارو حدقه چشم را نيرو ميو بيخته و بكار مي



برود اللؤلؤ نوع ديگر : قند ، ماميران چيني ، روي سوخته ) راسخت ( ، آبِ غوره خشك ،  - ١٢

اي كه چهل روز در يخ خوابانيده شده باشد از همه باندازه مساوي ) البته بايد كوفته مرواريد و سنگ سرمه

 و بيخته شوند . مترجم ( 

ده جزء ، صمغ عربي دو جزء ، سفيداِب قلع ، اقليميا ) مس سوخته ( ، برود النشا : نشاسته چهار - ١٣

 كنند . اثمد ) سنگ سرمه ( از هر كدام يك جزء همه را كوفته و بيخته و استعمال مي

فرمايد : راه ساختن البرود مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه روش ساختن برود القاطع را چنين توصيف مي

ويت زدايد و بينائي را تقگردد و برص پلكها را ميبخشد سبب روئيدن مژه مينيرو ميالقاطع كه پلكها را 

كند اين است : اثمد ) سنگ سرمه ( ، سنبل الطيب از هر كدام يك جزء ، و از اشكريزي جلوگيري مي

ا هسته خرما ، هسته هليله كه هر دو را در خمير گذارده و سوخته باشند از هر كدام نصف جزء آنها ر

 سايند و به صورتخيسانند و سپس خشك كرده و ميسايند و در آب گشنيز تازه يا عرق برگ مورد ميمي

 برند . سرمه بكار مي

 ١٠٦صفحه 

بنادق البذور : مغز تخم خربوزه شانزده درهم ، مغز تخم خيارسبزه و خيارچنبر پنج درهم ، مغز  - ١٤ 

گرفته ، تخم خطمي سفيد ، كتيرا ، نشاسته ، كهربا ، رب تتخم كدو ، بزر البنج سفيد ، تخم خرفه پوس

بيان ، خشخاش سفيد ، گل ارمني ، تخم كرفس از هر كدام دو درهم همه را كوفته و بيخته و شيرين

كنند خوراك آن يك درهم است اين دارو براي قرحه مجاري ادراري سودمند باندازه فندق گلوله مي

 باشد . مي

 بآ ، مثقال پانزده(  طبيعي دوسود بيكربنات يا شيرينجوش)  ارمني بوره:  يٰ  فالبورق المص - ١٥

 نبآ الكبريت روح مثقال دوازده و كنندمي صاف و حل آب در و كوفته را بوره ، مثقال شش و نود مقطر

 با ار پوست و بندندمي پوست ايقطعه با را شيشه در سپس و جوشانندمي ايشيشه ظرفي در و افزوده

دارند و در جاي سردي جوشانند تا نصف شود سپس آن را برميكنند و دوباره آن را ميسوزني سوراخ مي



ريزند تا منعقد گردد خوراك آن از دو تا پانزده گندم است اين دارو از شدت همه در ظرفي سرگشاد مي

 كاهد . حرارتها حتي تبهائي كه ناشي از خلطهاي بلغمي باشد مي

 باب سوم 

 { ت } حرف 

 ندگذارمي گرمي محل در ريخته الكبريت دُهن رطل يك در را يٰ  التربد الثابت : نيم رطل جيوه منق - ١

 گرمي شن بر روز دو و ريخته ظرفي در را آن سپس كند رسوب ظرف ته در شده تكليس جيوه تا

د و ريزنهن الكبريت ميد ديگر بار يك و نمايندمي تقطير را دارو و كرده اندودگل را آن سپس گذارندمي

كنند تا ماده سفيد گردد سپس آن را خارج كرده با آب خالص شستشو عمل را تا چهار بار تكرار مي

 دهند تا خوشبو و سپس خشك شودمي

 ١٠٧صفحه 

 بندند سپس آن رااي ميريزند و دهانه آن را با پاره پنبهشود بعد آن را در قرع گردن بلند ميآنگاه زرد مي 

نهند تا تصعيد گردد و قسمتي از آن باال بايستد و قسمتي در پائين ظرف دت هشت روز بر شن گرم ميبم

كنند كه آن دو قسمت با هم مخلوط نگردد و قسمت شكنند و سعي ميرسوب كند سپس شيشه را مي

اي از دارند و پارهشويند و برميهاي مناسب و مفرح ميرسوب كرده را سه مرتبه با آب و يا روح

كنند و عالمت ثبات و كمال آن در اين است كه طال را سفيد داروسازان آن را با طال و يا نقره ملقمه مي

نكند كاربرد آن را بعدا خواهيم گفت و اين بهترين انواع تربد معدني و اندازه خوراك آن سه تا شش گندم 

 است . 

شده ) نمك طعام خالص وزن آن ملح اندراني صافالتربد الحلو ) تربد شيرين ( : مقداري جيوه و هم - ٢

 سايند و سپسبلوري ( و باندازه مجموع آنها زاج سوخته همه را با سركه تقطيرشده در ظرفي چوبين مي

وزنش نمك اندراني و بهمان مقدار زاج كنند و آنچه را كه تصعيد شده با هماي تصعيد ميدر ظرفي شيشه

و آلومينيم ( سوخته مخلوط كرده و آبي را كه پيش از همه چيز هنگام سفيد ) سولفات مضاعف پتاسيم 



كنند مقدار خوراك آن هفت الي هشت گندم ريزند و مجموع را تصعيد ميتصعيد بيرون آمده بر آن مي

 راند . است اين دارو از راه قي خلطها را بيرون مي

دشده را با روح الزاج و روح البارود با نوع ديگر التربد الحلو : اين است كه مقداري جيوه تصعي - ٣

ي يا گردد و اين دارو بتنهائكنند باقيمانده بصورت بلوري تصعيد ميهاي مساوي مخلوط و تقطير مياندازه

رود و مقدار خوراك آن تا هشت گندم است و من از همراه با ساير داروها مسهلي است كه زياد بكار مي

 و درد گلو و سوزش لثهاي زياني جز ورم داروهاي جيوه

 ١٠٨صفحه 

ام كه اگر در وقت خوردن با دهن تماس داشته باشد يا لثه فاسد باشد و يا اگر بيمار قي كند و دهن نديده 

اين ناراحتيها شديدتر است و اگر بيمار صفرائي باشد نيز چنين است و بنظر من در اين گونه بيماران بايد از 

شود از خود بيماري د مگر آنكه ناچار باشند زيرا درد دنداني كه پيدا ميتجويز اين داروها خودداري كر

كمتر نيست و اگر بنا باشد كه بيمار از اين داروها بخورد بايد همراه با ايارجها و غير آن باشد و اينكه 

ن تكشد و از باال رفخورند زيرا مسهل آن را بطرف پائين ميبرند و صبح مسهل ميدارو را شب بكار مي

دارد . در هنگام خوردن بايد آن را حب كنند تا با دهن تماس نداشته و آن را دردناك بسوي دهن بازمي

د شوكنيم كه بهتر مينكند و ما آن را با چهار برابرش آرد برنج خمير كرده و باندازه يك نخود حب مي

ر اند كه دكند و گفتهسانتر مياگر بخواهند فقط اين دارو را بطور خالص بخورند اين كار خوردن آن را آ

 دارند . اي طال يا نقره در دهن نگاه ميهنگام خوردن آن پاره

بدانكه جيوه داراي نيروي نمو است و مزاج طبيعي را تجديد و بدن را از هر فسادي پاك و خون را 

نمايد و ين مككند و همچنين بيماريها را ريشهبخصوص در بيماري حب االفرنجي ) سيفليس ( تصفيه مي

كند كه در ساير زدايد و نيز داراي نيروي ناري لطيفي است كه بشدت در بدن نفوذ ميآثار آنها را مي

راند و از داروها نيست و درماني كلي براي بيماريهاي عفوني است كه همه اخالط زيانبار را بيرون مي

كند و نيز درماني براي استسقاء ، ك ميكند خون رگها و مغز استخوانها را پاترشحات زائد جلوگيري مي



الجنب با چيزي مناسب خورده شود و نيز براي جرب مفاصل و نقرس است كه بايد با ايارجها و براي ذات

اي و ادواري همراه با روح ، خارش و انواع زخمهاي بدخيم و سموم سودمند است و در تبهاي هميشه

 الزاج و ايارجات سودمند

 ١٠٩صفحه 

تد و اين مسئله بتجربه رسيده و نيز درمان بسيار خوبي در گرفتگي صدا است كه بآزمايش رسيده و افمي 

كند و براي بيماري يرقان بيمانند است و در بيماري آور خوبي است زخمها را كامال درمان ميخواب

، در بيماري  شود و در زخمهاي شديد عفوني بايد با مرهمها مخلوط گرددطاعون با ايارجها خورده مي

توان آن را با دُهن رود و براي زخمهاي خارجي ميحب االفرنجي همراه با روغن بادام تلخ بكار مي

هائي با خارش زياد پيدا شد و مدتي باقي بود و در الطرطير بكار برد . من پسري داشتم كه در بدن او دانه

گندم تربد محلول خوراندم كه ريشه ) نوعي ميخچه ( ديدم من باو هر روز روزي يك سرش خشك

بخواست خدا در ظرف مدتي كمتر از يك ماه درمان يافت و سپس او را وادار كردم تا با ماء المعدن بنا 

بدستوري كه خواهد آمد شستشو كند و نيز بكسي كه بزخم معروف به كفگيرك گرفتار بود ده روز و هر 

مخلوط كرده و از خارج بر زخم او ضماد كردم در  روز يك نخود از آن خوراندم و نيز دارو را با مرهم

ظرف ده روز باذن خدا بهبود يافت و عود نكرد در هنگام ابتالء بصداع همراه با حب قوقايا و در مفاصل 

 السوس (بيان ) رببا حب سورنجان يا بعض ربهاي مسهلي بايد خورده شود كه در اين مورد رب شيرين

 بلعند . كر و يا نان مخلوط كرده و ميبهتر است و گاه آن را با گلش

ردن سايند و در قرع گتربد الحيوة : انتيموان و جيوه تصعيدشده از هر كدام يك رطل گرفته آنها را مي - ٤

ه اگر شود ككنند نخست آب غليظ سفيدي تقطير ميكج بر شن داغ گذارده و با آتش ماليمي تقطير مي

گيرند و آب شود سپس مايع تقطيرشده را ميآتش بآن نزديك كنند حل مي دهنه انبيق را ببندند و با احتياط

ريزند و رسوب را چند بار با آب ريزند تا در ته ظرف ماده سفيدرنگي رسوب كند ، آب را ميداغ بر آن مي

 شويند تا تنديمي



 ١١٠صفحه 

چهار گندم همراه با گلشكر  دارند و باشخاص نيرومند سه تاكنند و برميآن تمام شود و آن را خشك مي 

د خورد در آن روز نبايخورانند و كسي كه آن را ميپز ميمرغ نيميا خمير بنفشه يا شربت به يا زرده تخم

پز بخورد ، اين دارو براي انواع بيماريهاي مغز ، تبها ، جذام مرغ نيمحركت كند و پس از آن بايد دو تخم

 وزنش( و طاعون سودمند است . بعضي از اهل صناعت آن را با هم، استسقاء ، حب االفرنجي ) سيفليس 

 اند . كنند و نام آن را ذهب الفيلسوف گذاردهطالي محلول تخمير مي

تربد سليماني : سه جزء جيوه را با چهار جزء سليماني كه با آب مقطر كُشته شده باشد مخلوط و  - ٥

ه هاي سفليسي بكار بردآوردن قرحهيهاي سودائي و بهمكنند و يك يا دو گندم آن براي بيمارتصعيد مي

كنند ماليدن كمي از آن بر بدن هاي سودائي آن را با مرهمها مخلوط ميشود و نيز براي درمان قرحهمي

 شود . براي دفع شپش مفيد است . اين جيوه نيز بنام جيوه شيرين ناميده مي

ه باشد اين است كتن جيوه شيريني كه معروف بكالومل ميافزايد : قاعده ساخ) مؤلف )اع( در حاشيه مي

سايند تا كامال هاي برابر خيسانده و در هاون چيني ميمقداري جيوه و سليماني ) سوبليمه ( را باندازه

گذارند و زير آن را كمي ريزند و در ميان شن گرم مييكدست شود آنگاه آن را خشك كرده در قرعي مي

كنند اگر بلوري گردد بعد آن را بيرون آورده سرد ميسه يا چهار ساعت منعقد ميكنند پس از آتش مي

ا دهند تباشد كار تمام است و گر نه بايد عمل را تكرار كنند سپس آن را هيجده بار با آب شستشو مي

ر ه سليماني برود و جيوه بماند اندازه خوراك آن دو گندم است . و نيز در يكي از كتابهاي فرنگي ديدم

شود سرد و تر است ، حرارت معده و كبد را فرو مينشاند و داروئي كه از سليماني و جيوه ساخته مي

 آورد براي بيمارياسهال مي

 ١١١صفحه 

باشد براي لينت دادن بمزاج يك تا يك و نيم نخود براي كودكان ده النار الفارسية آشكارا سودمند مي 

گردد كه آن را با عسل ، شكر و يا مويز بايد بخورند براي يز ميساله و دو نخود براي بزرگترها تجو



بيماري حب االفرنجي ) سيفليس ( بمدت چند شب هر شب نيم نخود بهنگام خواب بايد بخورند تا در 

برند و اگر ها مرهم الزيبق بكار ميدهن قرحه ايجاد و رطوبتهاي آن جاري گردد و براي درمان اين قرحه

كنند و نيز بكسي ياد شود بمدت چند روز خوردن حب را ترك و دوباره آن را شروع ميهاي دهن زقرحه

دهند تا در دهن قرحه پيدا شود و اگر شب هنگام بكودكان كه باسهال مزمن گرفتار است از اين حب مي

كان از شكند و نيازي بتكرار نيست و براي تبي كه پزشان را پاك مياز اين حب همراه با نبات بدهند معده

اند نيز مفيد است و بايد تا در دهن قرحه پيدا شود از آن بخورند و بيمار بايد از هوا درمان آن عاجز شده

 محفوظ بماند ( . 

التربد المحلول : مقداري جيوه را چند بار با آب خاكستر و آهك و چند بار با نمك و سركه  - ٦

شويند و بهتر از همه كار اين است كه آن را با خردل بكُشند و آنگاه در آب زياد بجوشانند تا همه جيوه مي

 كنند و بعد با آبا ( حل ميدارند و در تيزابها ) اسيدهمانند ستاره درخشاني رسوب كند سپس آن را برمي

شويند تا شود سپس چند بار آن را ميدهند كه در اين هنگام تكليس و مانند نشاسته مينمك رسوب مي

پاك شود و اگر از آن بترسند كه در آب حل شود با آب نمك چند بار و سپس با آب خالص نيز چند بار 

ناميم و داراي نامند و ما آن را تربد محلول ميمي شويند تا پاك شود . فرنگيها اين ماده را كالوملمي

دهي براي مواد است و خوراكش چهار گندم سه ساعت پس از غذاي شب است و فرداي آن نيروي نضج

خورند كه مسهل بسيار خوبي شب هر مسهلي كه بخواهند و نيز شش نخود آن را همراه با گلشكر مي

 است و نيز بطوري كه به

 ١١٢صفحه 

 باشد . ه رسيده چهار گندم آن براي رفع گرفتگي صدا سودمند ميتجرب 

اي ريخته در جاي گرمي اش روح البارود در شيشهاندازهالتربد المرجاني : مقداري جيوه را با هم - ٧

گذارند تا جيوه زرد شود آنگاه آن گذارند تا دود آن تمام شود سپس چهار ساعت آن را بحال خود ميمي

نامند . ) مؤلف )اع( در گذارند تا قرمز گردد اين را جيوه مرجاني مياي بر آتش ماليمي ميرا در بوته



حاشيه اضافه فرموده : بهتر آنست كه مخلوط جيوه و روح البارود را بر آتش ماليمي بگذارند تا روح 

ماليمي  ند و بر آتشاي بريزالبارود بر جيوه خشك شود و بهتر است پس از آنكه آن را نرم كوبيدند در بوته

اي آهنين مرتبا بهم بزنند تا دود يعني دود نمك قطع گردد و جيوه باقي بماند كه رنگش بگذارند و با ميله

شود ( كه اگر كمي از آن را با خود همراه داشته قرمز جگري است و همينكه سرد شد مرجاني رنگ مي

شود و اگر پنج نخود از ئي با مرهمها مخلوط ميهاي سوداكند . و براي قرحهباشند از شپش جلوگيري مي

شده مخلوط و باندازه نخود حب كنند و هر روز صبح و عصر هر بار يك آن را با پنج مثقال گل سرخ پاك

 باشد . آور ميحب از آن را بخورند براي بيماري سيفليس مفيد است و براي بيمار عرق

اي ريخته تقطير وزنش ماء الكبريت سفيدشده در شيشهشده را با همالتربد المكلس : جيوه پاك - ٨

 شده باقي بماند . كنند تا آب تبخير شده و گوگرد تكليسمي

اي وزن ماء الكبريت دو برابر جيوه نوشته شده و اين ) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه فرموده : در نسخه

وراكش از يك تا چهار گندم است كه شويند تا پاك شود مقدار خبهتر است ( آن را چند بار با آب مي

 باشد . براي استسقاء و بيماريهاي مغزي مفيد مي

 ترياق االربعة : جنتيانا ، حب الغار ) دانه ميوه غارگيالس ( ، مرّ مكي ، - ٩

 ١١٣صفحه 

كنند براي زرآوند طويل را باندازه مساوي با عسل خالص كه سه برابر مجموع داروها باشد خمير مي 

و بتحليل بردن بادها و نيز اصالح كبد ، طحال ، باز كردن گرفتگيها و بيرون راندن مواد زائد مفيد و  سمها

گردد كه براي رفع آن بايد آب خرفه بنوشند مقدار ترياق سم مار و عقرب است اما سبب درد سر مي

 خوراكش يك مثقال است . 

 .  ترياق االفاعي : ان شاء اهلل در حبها خواهد آمد - ١٠



ترياق الجابر : طين مختوم ) نوعي خاك قرمزرنگ ( ، حب الغار از هر كدام يك درهم ، پنيرمايه  - ١١

آهو هشت درهم ، پنيرمايه خرگوش چهار درهم ، زرآوند مدحرج ، تخم سداب ، مرّ مكي ، برگ غار از 

كنند گرفته خمير ميمومبيزند و همه را با عسل كوبند و ميهر كدام يك درهم هر كدام را جداگانه مي

 مقدار خوراكش باندازه يك باقال با آب گرم است و بطور عجيبي براي همه مسموميتها مفيد است . 

ترياق الطين : براي كسي كه سم خورده و يا حيواني او را گزيده نخست او را بقي واميدارند تا سم  - ١٢

ك اش شكنند ليكن بكسي كه دربارهادار بقي نميشود وخارج شود اما كسي را كه اثر سم در او ديده نمي

خورانند ، حب الغار و ِگل مختوم را باندازه مساوي با روغن گاو چرب كرده و با دارند از اين دارو مي

 خورند . عسل خمير كرده مي

ر يهاي اخير فرنگيها زنجبيل سي و شش جزء ، آنژليكا كه بنا بتفسالترياق الفاروق : بنا بتجربه - ١٣

حكيم شلمر فرنگي سنبل هندي است شصت و چهار جزء ، جنطيانا چهل و هشت جزء ، ريشه واالريانا 

اي معطر است مانند ريشه سوس كه زردرنگ است . مؤلف چهل و هشت جزء ) ريشه واالريان ريشه

 توضيح آنكه واالريان همان سنبل الطيب است . مترجم ( ، -)اع( 

 ١١٤صفحه 

) سرو كوهي ( ، ترياك از هر كدام هشت جزء ، جدوار يك جزء ، عسل خالص پانصد و زعفران ، ابهل  

كنند بيزند و عسل را گرم كرده همه را كامال خمير ميكوبند و ميهفتاد و شش جزء ، داروها را مي

 خوراكش يك دانق تا يك مثقال است اين دارو داراي منافع ترياق الفاروق است . 

كند تخم كاهو ده درهم ، بنگ دانه ) ريزشها و سرفه جلوگيري مي: اين دارو از آبترياق النزله  - ١٤

بزرالبنج ( سفيد ، پوست خشخاش از هر كدام پانزده درهم ، تخم خشخاش سفيد بيست درهم ، گل 

گاوزبان ، تخم مورد ، گشنيز خشك از هر كدام پنج درهم ، استوخودوس دو و نيم درهم همه را در آب 

پزند افزايند و همه را ميكنند و صد و پنجاه درهم نبات سفيد بآن ميجوشانند و صاف ميانند و ميخيسمي



،  السوس ( ، نشاسته ، صمغ عربيبيان ) ربتا برسد سپس گلبرگ گل سرخ ، گشنيز خشك ، رب شيرين

 .  افزايند و خوراكش يك نخود استكتيرا ، مرّ مكي از هر كدام دو و نيم درهم بآن مي

آور آور و نشئهكند و فرحترياق الهواء : براي تغيير هوا ، وبا و طاعون مفيد است و سمها را دفع مي - ١٥

بخشد و مقدار خوراكش سه قيراط است و گاه آن را در روغن بنفشه حل و است و قواي رئيسه را نيرو مي

اند ، بنفشه ، گل سرخ خشك ، نعناع ، مكنند و نيرويش تا ده سال باقي مياطراف بيني را با آن چرب مي

مرزنجوش از هر كدام ده مثقال ، گل ارمني ، درونج ، صندل ، بهمن سفيد ، گشنيز خشكي كه در سركه 

خيسانده باشند از هر كدام پنج مثقال ، صبر ، زعفران ، طين مختوم ) نوعي خاك سرخ ( ، مصطكي ، 

ر مثقال ، كهرباء ، طباشير ، الدن از هر كدام سه مثقال ، گرفته ، مرجان از هر كدام چهاتخم اترج پوست

سايند و در نيم رطل گالب صمغ عربي ، عنبر از هر كدام دو مثقال ، ياقوت سرخ يك مثقال همه را مي

 كه هفت قيراط پادزهر سائيده در آن ريخته

 ١١٥صفحه 

و اگر ممكن نشد با شربت به يا  ريزند و با شربت ريواسو سه شب آن را بحال خود گذارده باشند مي 

 سازند . سيب معجون مي

 باب چهارم 

 حرف { ج } 

پزند تا نصف شود و براي هر يك من شكر جالب : شكر سفيد يك جزء ، گالب سه جزء آنها را مي - ١

 آشامند . كنند و هر وقت كه خواسته باشند مقداري در آب سرد ريخته مييك درهم زعفران در آن حل مي

گلشكر : مرباي گل سرخ است براي تبهاي بلغمي ، سودائي و مركب و درد معده و تقويت معده و  - ٢

كمي  راند وبخشد ، بلغم رقيق و صفرا را بيرون ميآور و مفرح است ، قلب را نيرو ميهاضمه مفيد و لينت

ه ، غش و بيماريهاي ري كند و براي ضعف معده ، كبد ، كليه ، خفقان گرمقابض است ماساريقا را باز مي



كند . راه ساختن ، رحم و مقعد مفيد است مقدار خوراكش پنج مثقال است و ريه را بخصوص تقويت مي

آن اين است كه گل سرخ تازه را گرفته و گلبرگهاي آن را درآورده و بيخ آنها را كه سفيدرنگ است يعني 

اي پهن كوبند و بر پارچهسپس باقي را در هاون مي ريزندچينند و بيرون ميآنجا كه در ته گل فرو رفته مي

اي سبزي ريخته و دو برابرش شيره شكر يا كنند تا رطوبتش خشك شود آنگاه آن را در ظرف شيشهمي

دهند و زنند تا خوب مخلوط شود و آن را چهل روز در آفتاب قرار ميعسل بر آن ريخته و با دست بهم مي

زنند و هر گاه ار داخل نشود و هر روز صبح يك بار و شب يك بار بر هم ميگذارند تا غبچيزي بر آن مي

برند . ما دارند و پس از شش ماه بكار ميافزايند و بعد آن را برميكه خشك شد شكر يا عسل بر آن مي

كرده با كمي گالب بر آن ريختيم و با آتش ماليمي پختيم گل را كوفتيم و در ديگي ريخته و شكر صاف

 بقوامتا 

 ١١٦صفحه 

 آمد و اين آسانتر و بهتر بود .  

بخشد ، بادشكن و بازكننده گرفتگيها است و اعضاء جوارشن افضلي : معده و هاضمه را نيرو مي - ٣

د . نمايكند فراموشي را كم و حواس را نيرومند ميرئيسه را تقويت و از باال رفتن بخارها جلوگيري مي

، آويشن دوازده مثقال ، فلفل پانزده مثقال ، پوست هليله كابلي ، پوست بليله ، سياهدانه سي و پنج مثقال 

گرفته از هر كدام ده مثقال ، هليله سياه پنج مثقال ، زنيان ، مغز پسته از هر كدام ده مثقال ، آمله پوست

از هر كدام  گرفته ، زرنباد ، باديان رومي ) انيسون ( ، مصطكي ، عود قماريزيره كرماني ، هل پوست

سازند و خوراكش از يك تا سه گرفته سي مثقال همه را كوفته با عسل معجون ميپنج مثقال ، مويز دانه

 مثقال است . 

كند و بادشكن است ، انيسون ، گشنيز از هر كدام يك جزء ، جوارشن انطاكي : معده را تقويت مي - ٤

كوبند و با عسل و اند ميمي بوره در آن ريختهاي كه كمصطكي نصف جزء همه را با آب نعناع و سركه

 كنند . آمله معجون و با صندل سائيده معطر مي



جوارشن جالينوس : براي مزاجهاي سرد مفيد است سنبل هندي ، هل ، دارچيني ، دارچيني ختائي ،  - ٥

انه اسارون ، دخولنجان ، قرنفل ، سعد ، زنجبيل ، فلفل سفيد ، دارفلفل ، قسط بحري ، چوب بلسان ، 

مورد ، ني نهاوندي ، زعفران ، جنطيانا ، حب الغار ) ميوه درخت غار ( از هر كدام دو مثقال ، مصطكي 

 خورند . ده مثقال ، قند سفيد و عسل هر كدام باندازه مجموع همه را خمير كرده از يك تا سه مثقال مي

سازد و نشاط آور است ، دارد قلب را شاد ميجوارشن زعفران : باه را تقويت كرده و مني را نگه مي - ٦

 زعفران ، عود هندي ، قرنفل ، بسباسه ، عاقرقرحا ،

 ١١٧صفحه 

ته گرفخولنجان ، دارچيني ، زنجبيل ، دانه هل ، مصطكي از هر كدام شش درهم ، مغز بادام شيرين پوست 

كنند اندازه خوراكش ، نبات سي و پنج درهم . نبات را حل كرده و داروها را با آن معجون مي چهار درهم

 يك مثقال است . 

ها و پاكسازي مغز ، معده ، سرفه و گوارش . زوفا ، حاشا ) جوارشن الزوفا اليابس : براي نزله - ٧

هر كدام سي جزء ، پونه ، آويشن  پونه كوهي ( ، ريشه سوسن ) زنبق سفيد ( و فلفل از -آويشن شيرازي 

بيان ، خرماي هيروني ، زيره كرماني و سداب از هر كدام بيست جزء ، انجير زرد ، كتيرا ، ريشه شيرين

ار اش بسيكه پوست و هسته آن را گرفته باشند ) خرماي هيروني خرمائي ريز و قرمزرنگ است كه هسته

و باديان از هر كدام ده جزء ، زنجبيل ، باديان رومي ) گرفته كوچك است . مؤلف )اع( ( ، مويز دانه

كوبند و پس از انيسون ( ، كراويا ) زيره دشتي ( ، تخم شقاقل ) دوقو ( از هر كدام دو جزء همه را مي

 كنند . بيختن با شيره شكر خمير مي

كرده ) بدون اق پاكآورد ، سمكند و اسهال صفرائي را بند ميجوارشن السماق : معده را تقويت مي - ٨

دانه ( سه درهم ، آرد ميوه سدر ، آرد جو ، نان خشك ، خرنوب شامي از هر كدام دو درهم همه را 

 كنند خوراكش سه درهم است . بيزند و با شربت سيب ) شراب التفاح ( عجين ميكوبند و ميمي



زدايد و رنگ چهره را نيكو مي كند ، ورم راجوارشن العنبر : اسهال را قطع و معده را تقويت مي - ٩

كند . عنبر دو مثقال ، مشك خالص چهار دانق ، نبات هشتاد مثقال ، عنبر و مشك را با كمي نبات مي

جوشانند تا غليظ شود بعد آن را بيزند و باقي نبات را در چهل مثقال گالب حل كرده ميكوبند و ميمي

زنند تا كامال با هم بياميزند و آنگاه قرصهاي يك ط كرده ميزنند تا سفيد گردد و اجزاء را با آن مخلومي

 سازند و اندازه خوراك آن يكمثقالي مي

 ١١٨صفحه 

 قرص همراه با گالب است .  

آور و مقوي معده كاهد و فرحزدايد و از نگرانيها ميجوارشن العود : بادشكن است و خفقان را مي - ١٠

، تخم كرفس ، وج تركي ، سنبل از هر كدام سه درهم ، كافور  و گوارش است ، عود هندي ، باديان

قيصوري ربع درهم ، مشك يك سوّم درهم ، بسباسه ) پوست داخلي جوزبويا ( ، نارمشك ، سُعد كوفي 

، قرنفل بستاني ) فرنجمشك ( ، زرنب ، زرنباد از هر كدام يك مثقال ، دارچيني ، مصطكي رومي ، 

هر كدام دو درهم ، گاوزبان پنج درهم همه را طبق معمول با عسل خمير  زنجبيل ، فلفل ، قرنفل از

 كنند . مي

الصالح آمده است كه جوارشن عود معده و افزايد : در كتاب صالح) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

دي ، نقلب را تقويت كرده و براي پيران مفيد است و مركب است از عود هندي ، قرنفل ، زنجبيل ساذج ه

 شوند ( . كرده طبق معمول عجين ميهل ، قرنفل بستاني ، دارفلفل باندازه مساوي كه با عسل صاف

جوارشن كتيرا : براي بيماريهاي سينه ، تنگي نفس ، ذات الريه مفيد است معده و گوارش را تقويت  - ١١

گرفته و مغز بادام كند . كتيرا و گل زوفا از هر كدام چهل و هشت درهم ، مغز پسته پوستمي

گرفته از هر كدام شش درهم ، بزر كتان ، تخم شنبليله و دارچيني از هر كدام چهار درهم ، ريشه و پوست

بيان و زنجبيل از هر كدام دو درهم ، مقداري شكر سفيد را در آب حل كرده و داروها را با آن رب شيرين

 كنند تا منعقد شود . مخلوط مي



بخشد و از افتادن كند جنين و رحم را نيرو مي: معده و اندامهاي رئيسه را تقويت مي جوارشن اللؤلؤ - ١٢

نمايد . مرواريد ناسفته و عاقرقرحا از هر كدام يك درهم ، زنجبيل و مصطكي رومي جنين جلوگيري مي

 از هر كدام چهار درهم ، زرنباد ، درونج عقربي ، تخم كرفس ، شيطره هندي ، هل ، جوزبويا ،

 ١١٩صفحه 

بسباسه و قرفة الطيب ) يا قرفة القرنفل پوست درختي است كه بوي قرنفل ميدهد ( از هر كدام دو درهم  

، بهمن سفيد ، بهمن سرخ ، فلفل و دارفلفل از هر كدام سه درهم ، دارچيني پنج درهم ، شكر خالص به 

 دارد . امه خوردن آن جنين را نگاه مياندازه مجموع اندازه خوراك آن به اندازه يك دانه بلوط است و اد

روي ، سوء هضم ، نفخ و قرقر شكم مفيد است . جوارشن النانخواه : قابض است و براي بيرون - ١٣

كوبند اند همه را مياي پوست پسته سبز را نيز افزودهباديان ، گل انار فارسي و كندر باندازه مساوي و پاره

كنند . اندازه خوراكش صبح و شب هر بار دو مثقال اش معجون درست ميو با مويز كوفته همراه با دانه

 است . 

سوزانند تا سفيد شود و اگر قرمزرنگ شود بهتر است آنگاه صاعد جوهر االنتيموان : انتيمون را مي - ١٤

بندند و بمدت دوازده روز در جاي گرمي الشراب ) شناخته نشد ( را بر آن ريخته و درش را محكم مي

تا  دارند وكنند و موادي را كه در ته ظرف باقيمانده براي مصرف برميدارند سپس آن را تقطير مينگه مي

چهار حبه از آن بمناسبتهاي مختلف مانند : تبها ، استسقاء ، بيماريهاي رحم ، صرع ، حب االفرنجي ، 

 خورند . هاي بدخيم ، بواسير ، آكله و سرطان ميقرحه

حاشيه اضافه فرموده : در يكي از كتابهاي فرنگي ديدم ترتر انتيموان گرم و خشك است ) مؤلف )اع( در 

آورد و از آن قويتر در كشد و زياد قي ميو سميت دارد خلطهاي سوخته را از اطراف بدن با نيروي زياد مي

نبه مسهلها نيست اندازه خوراكش تا يك نخود است كه آن را در يك كاسه آب سرد حل و سپس با پ

آشامند تا قي شروع شود و نوشند پس از آن هر ده دقيقه يك بار ميكنند و يك فنجان از آن ميصاف مي



اي كه رطوبتها در سينه و بلغم در بدنش جمع شده ربع مثقال از آن محلول آشامند و نيز به بچهباقي را نمي

 دهند و پيش و پس از آن بايدمي

 ١٢٠صفحه 

قي كمك كند و بايد بچه را از هواي سرد محفوظ نگاه دارند و اگر زياد عمل  آب گرم بخورند تا به 

دهند اما تا وقتي كه بيماري شديد نباشد نبايد از آن بياورد كمي روح االفيون را با آب ممزوج كرده باو مي

ا اين ام آيد .تجويز شود زيرا زيانش بيشتر است . اين دارو از نمك تارتار و انتيموان سوخته بدست مي

قسمت در متن نيست و در آخر كتاب آمده است . و اضافه فرموده : در يكي از كتابهاي فرنگي ديدم كه 

شده چهار جزء ، نمك تارتار ) تارتارات دوسود ( آور اينست كه انتيموان تكليسراه ساختن انتيموانِ قي

و  پزندنند و بعد ربع ساعت ميخيسااي بمدت يك ساعت ميشده هشت جزء آنها را در ظرفي شيشهصاف

ند تا كنكنند و با گرماي كم آب را خشك ميافزايند بعد با كاغذ صاف ميپنج برابرش آب مقطر بآن مي

نمك مانند بلور منعقد گردد كه نيم درهم آن سم كشنده است و اگر باندازه يك خوراك از آن بخورند 

آورد . و قسم ديگر شامند بلغم را خارج كرده عرق ميكم بياآور است اما اگر آن را در يك روز كمقي

كوبند و با آب مقطر جوهر انتيمون اين است كه يك جزء بلور انتيمون و يك جزء نمك تارتار را مي

 كنند وگذارند تا مانند بلور ببندد و خشك ميجوشانند تا غليظ گردد سپس آن را ميمخلوط كرده مي

 دارند ( . كوبند و برميمي

جوهر الُحمّاض ) اين دارو ظاهرا همان اسيد اگزاليك معروف است . مترجم ( : ترشك كوهي  - ١٥

گياهي با برگي شبيه بنفشه است كه ساق برگهايش مايل بقرمزي است و در كوهها زير برف و در جاهاي 

فشار دادن اش خيلي ترش است آب اين گياه را با رويد مزهمرطوب كوهها و يا جاهاي مرطوب ديگر مي

نشين كند و آب زاللي روي آن گذارند تا ماده سبزي تهريزند و در حمام ماريه ميگيرند و در قرعي ميمي

 جوشانند تا بقوام عسل درآيد آنگاه آن را درگيرند و در ديگ تميزي ميبايستد اين آب را با قاشق مي

 ١٢١صفحه 



وري شود اگر يك دانق از اين جوهر را در آب حل ريزند تا خشك و بلاي محفوظ از غبارها ميسيني 

را  برد و تشنگيكرده يك دانق نمك قليا در آن بريزند و در حال جوشيدن آن را بنوشند غذا را بتحليل مي

نشاند و بايد آن را پس از غذا و يا در هنگام گوارش آن بنوشند قي و تهوع صفرائي و اشتهاي بيش فرو مي

نشاند و دهد براي درمان يرقان و تقويت كبد سودمندست و التهاب آن را فرو ميياز اندازه را تسكين م

 دهد . بمزاج لينت مي

اي جوهر التوتيا : ده مثقال توتياي هندي را با چهل مثقال آب مقطر در ديگ سنگي پاكيزه - ١٦

ت با آتش ماليمي ريزند و ربع ساعگيرند و در آن ميجوشانند و بعد يك مثقال براده آهن را ميمي

دارند از اين دارو چهار تا دوازده گندم جوشانند تا توتيا مانند بلور منعقد گردد آن را برداشته و نگاه ميمي

 خورانند . براي قي و اسهال همراه با آب جوجه به بيمار مي

 باب پنجم 

 حرف { ح } 

كدام يك جزء ، مشك يك سوم جزء ،  حافظ الصحه : دارفلفل ، دارچيني ، باديان و جوزبويا از هر - ١

مصطكي دو جزء ، كُندر يك جزء و نيم ، جوزماثل ) تخم تاتوره ( باندازه مجموع آنها همه را با عسل 

كنند اندازه خوراكش يك نخود است و ممكن است آن را مانند معجونها نگاه بدارند و يا حب خمير مي

اي قوي است و براي هر كس كه حب باشد . تخديركنندهكنند كه باين صورت براي نگاهداري آسانتر مي

باشد مگر اينكه آن حب براي صاحبان مزاج گرم و اين براي كساني الشفا برايش سودمند است مفيد مي

كه مزاج سرد دارند بهتر است . خاصيتهاي اين دو قرص قابل شماره نيست بطور خالصه براي همه 

 زيادي حس عضو و يا ازبيماريهاي رطوبتي ، دردهائي كه از 

 ١٢٢صفحه 



ها ، طاعون و ها ، كرمها ، اشتهاي خوردن چيزهاي ناباب ) مانند زغال ( ورم ، دانهبخارات است و نزله 

توان آن را بطور كلي تبها پس از نضج مزاج و رسيدن وقت نوبه مفيد است و براي هر بيماري بمناسبت مي

 بكار برد . 

الجوامع آمده است كه حافظ الصحة براي فرمايد : در كتاب مجمع) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

اين بيماريها مفيد است : سرفه ، تنگي نفس ، استسقاء ، تبهاي بلغمي مزمن ، سردردي كه از خشكي مغز 

ود خرد حاصل از گذاشتن كالهيا كرم معده باشد ، سردرد توأم با تنفر از نور يا درد سر عمومي مانند سرد

، ماليخوليا ، بيخوابي ، سرگيجه ، سردردي كه از بخار معده و ضعف آن است و چشم خرابي ناشي از 

بيماري مغزي ، اشكريزي ، ضعف بينائي ، خارش پلكها كه ناشي از اشكريزش و زكام باشد ، سستي لثه 

ت باشد ، بادگلو ، تهوع و قي اگر از ضعف و خونريزي آن ، سيالن آب دهن و درد معده اگر از حرار

معده باشد ، ميل بخوردن چيزهاي ناباب ، كمي اشتها ، ضعف معده و ترشي آن ، اشتهاي غير طبيعي ، 

استسقاء گوشتي ، سلس البول ، زيادي احتالم ، سرعت انزال ، ضعف نيروي باه ، عقيمي مرد كه در اثر 

ها ، طاعون ، تب مطبقه ، تب يك در ميان همراه با نوع خها ، دانهرطوبت باشد ، باد مثانه ، مفاصل ، نف

ديگر تب ، ورمهاي سست ، درد دندان سالم ، ورم زبان كوچك ، ورم لوزتين ، گرفتگي صدا ) كه در 

اين حال بايد با عسل همراه خورده شود ( ، سختي نفس كشيدن ، تنگي نفس ) در اين حال بايد با جالب 

ا خورده شود ( ، سرفه همراه با خون سينه ) همراه با شيرابه بارهنگ يا شيرابه خيارچنبر ( ، همراه با لعابه

گير الجنب ) هر شب بايد خورده شود ( ، تب دائمي و دو روز در ميان پس از وقت نوبه ، تبهاي همهذات

 ) پس از فصد همراه با آب انار ترش يا شيرين

 ١٢٣صفحه 

س از غذا خورده شود ( و بايد از استعمال آن در اول بيماري و قبل از پاكسازي و آب غوره ( ، كهير ) پ 

 خودداري كنند ( . 



كند . شيره آمله ده مثقال ، پوست هليله زرد ، حافظ العقل : حواس ظاهري و باطني را حفظ مي - ٢

بريشم صندل سفيد ، اپوست هليله كابلي و بليله ، هليله سياه از هر كدام پنج مثقال ، تباشير سفيد ، 

شده ، كندر ، بادرنجبويه ، سوسنبر ، مغز نارگيل ، مغز پسته ، اسطوخودوس ، گل بابونه از هر مقراض

گرفته ، كنند ، مويز دانهبيزند و با بيست مثقال روغن بادام چرب ميكوبند و ميكدام يك مثقال همه را مي

له شود  پزند تاقال ، مويز را در عرق قرنفل بستاني ميعسل مصفي ، نبات سفيد از هر كدام چهل و پنج مث

 سازند . و حل گردد و سپس آن را صاف كرده با داروها و عسل معجون مي

حب ابن الحارث : براي تبهاي بلغمي و دردهاي آن و بهق . هليله سياه ، هليله زرد ، صبر ، انزروت ،  - ٣

ام پنج جزء ، خردل سفيد ، آويشن شيرازي ، زيره ، سياهدانه مقل ، سكبينه ، پيه هندوانه ابوجهل از هر كد

كنند و داروها را در آن ريخته ، نمك تبرزد ، مصطكي از هر كدام يك جزء صمغها را در آب تره حل مي

كنند اندازه خوراك آن هر روز ظهر يك مثقال است و غذاي مريض شورباي زيره است و بيمار و حب مي

 غير از آن نبايد بخورد . در مدت دو روز چيزي 

 كندكننده مزاج ( نيز ناميده شده عادت ترياك را قطع ميحب اذاراقي : كه مبدل المزاج ) ديگرگون - ٤

ه اختيار مفيد است : سو براي سستي اعصاب ، فلج و بيماريهاي سرد ، درد مفاصل ، عرق النسا ، ادرار بي

كنند آنگاه پوستش را گرفته و آن را با سوهان براده مي خيسانند و سپسمثقال اذاراقي را در شير مي

 گرفته ،گاوزبان سائيده ، كتيرا ، زرنباد ، مغز نارجيل پوست

 ١٢٤صفحه 

استوخودوس ، مغز جلغوزه ، شقاقل از هر كدام سه مثقال ، هل ، عود هندي ، صندل سفيد ، قرنفل از هر  

رفته گكوبند و با عسل مومياه از هر كدام پنج مثقال همه را ميگرفته ، هليله سكدام يك مثقال ، آمله دانه

شود اندازه خوراكش يك تا دو مثقال كنند و يا اگر عسل را سه برابر كنند بصورت معجون ميحب مي

 است . 



شكنند و در آبي كه باندازه دو انگشت روي آن حب اذاراقي ديگر : براي درمان اسهال اذاراقي را مي - ٥

رمني كوبند و با ترياك ، فلفل و گل اجوشانند تا خشك و سياه شود بعد ميكنند سپس ميد خيس ميبايست

كنند و اندازه خوراكش تا سه حب كنند سپس باندازه دانه خردل حب ميباندازه مساوي با آب خمير مي

د دردناك گذارده شو است و براي تبهاي بلغمي همراه با شيره زيره سفيد بايد خورده شود و اگر بر دندان

 دهد . آن را تسكين مي

كوبند و با شربت ريوند حب االستسقاء : برگ عنصل ) پياز دشتي ( تازه و باندازه آن ُاشق را مي - ٦

 كنند اندازه خوراكش ده تا پانزده حب است . باندازه نخود حب مي

دارچيني از هر كدام سه جزء ، شكر  حب االشتهاء : زنجبيل و زنيان از هر كدام پنج جزء ، قرنفل و - ٧

كوبند اما تبرزد دوازده جزء ، صمغ عربي نصف جزء ، صمغ را در آب يا گالب حل كرده و داروها را مي

ها را دفع و اشتها را زياد و بگوارش كمك كنند اين دارو زيان ميوهسايند و با آن خمير و حب ميزياد نمي

آورد و براي دردهاي شكم كه از ها پيدا شده باشد بند ميوردن ميوهكند و اسهال رطوبتي را كه از خمي

 بادها و سردي باشد نيز مفيد است مقدار خوراك آن سه درهم است . 

شده ( ، اشق و حب االشق : صابون حلبي ) نوعي صابون مرغوب بوده كه در شهر حلب ساخته مي - ٨

 رب بابونه باندازه مساوي با شربت ريوند به

 ١٢٥ صفحه

شود اندازه خوراكش نيم درهم تا يك درهم است براي ورم كبد و طحال مفيد است اندازه نخود حب مي 

 برد و براي قولنج سودمند است . كند و بادها را بتحليل ميبستگيها را باز مي

زدايد ، كند وسواس را ميحب االصطمحيقون : بدن را از اخالط پاك و سالمتي را حفظ مي - ٩

بخشد . صبر پانزده جزء ، بسپايك ، انتيمون از ماريهاي سودائي ، خفقان قلب و ضعف معده را بهبود ميبي

هر كدام شش جزء ، سقمونيا ، غاريقون ، پيه هندوانه ابوجهل از هر كدام سه جزء ، سنبل ، دارچين ختائي 

به افسنتين ، ريشه اذخر ، ، زعفران ، تخم بلسان ، نمك هندي ، اسارون ، وج ، عود ، مصطكي ، شيرا



ها هليله و تربد اي از نسخهشود در پارهزرآوند و دارچيني از هر كدام يك جزء و گاه ايارج بآن افزوده مي

ام كه كسي از امام اند و ما اين حب را با همه اجزائش ذكر كرديم زيرا در حديثي ديدهرا هم ذكر كرده

اند و ازه كرده و ايشان استعمال اصطمحيقون را اجازه فرمودهعليه السالم براي خوردن اين حب كسب اج

 بهمين جهت ما از آن ياد كرديم . 

هاي پنجگانه ) هليله زرد ، هليله سياه ، حب اطريفال المقل : براي بواسير جدا سودمند است ، هليله - ١٠

زء م پنج جزء ، تربد بيست جهليله كابلي ، هليله سبز چيني ، هليله هندي . مترجم ( ، مصطكي از هر كدا

، مقل سي و هشت جزء ، حرف ) تخم خردل ( ده جزء ، مقل را در آب تره حل كرده و داروها را با آن 

 كنند . مخلوط كرده و با عسل حب مي

 فرمايد : اين حب بآزمايش رسيده و بسيار مفيد است ( . ) مؤلف )اع( در حاشيه مي

يهاي مزمن و سخت مانند عرق النسا ، زرداب ، برص ، بهق ، جذام و حب االفربيون : براي بيمار - ١١

رود ، گوگرد ، تنكار ) كم بكار ميزخمهاي بدخيم ، جرب ) گال ( و قوباء پس از استعمال منضج كم

 بوره ( ، افربيون ، جيوه به

 ١٢٦صفحه 

سائيده و مخلوط و با صمغ عربي  كشند و ساير داروها را مانند غباراندازه مساوي ، جيوه را با گوگرد مي 

كنند اندازه خوراكش نه حب است كه بايد با آب سرد خورده شود و از چيزهاي باندازه دانه فلفل حب مي

دانه و يا لعاب اسفرزه دارد و اگر عمل نياورد لعاب بهگرم مطلقا بايد پرهيز كنند چون آن را از كار بازمي

خورند اگر سوزشي در مقعد پيدا شد با دُهْن الَورد شد روغن بادام مي را سرد بايد بخورند اگر پيچش پيدا

بايد چرب كنند . غذاي ظهر بيمار پس از تمام شدن عمل شوربا و در شب برنج است و براي جلوگيري از 

 شود . مترجم ( بايد حبها را با چيزي بپوشانند ) مانند خميرناراحتي گلو ) كه در اثر خوردن جيوه پيدا مي

 و امثال آن . مترجم ( و اگر عمل نياورد بايد چيزهاي سرد و لعابها و روغن بادام بياشامند . 



خواهد معتاد به ترياك شود و ما خود آن را حب االفيون : اين حب براي كسي خوب است كه مي - ١٢

ين حب شته باشد اايم كه بيشتر زيانهاي ترياك كم شود اما منافع ترياك را داايم و كوشيدهتركيب كرده

خوابي ، نفخ ، بدي گوارش ، نگراني و غمي در پي آن نيست و كند و بيحافظه و فهم را چندان كم نمي

رعت كند و از سكند و رطوبتها را دفع ميمانند ترياك براي باه و اعصاب ضرر ندارد بلكه نفخ را تمام مي

دارد و بطور خالصه تركيبي بسيار خوب ا نگاه ميكند و سالمتي ركاهد ، سر را از نزله حفظ ميانزال مي

اي صاف و در سايه خشك باشد و بتجربه هم رسيده ، ترياك را در آب گرم حل و سپس با پارچهمي

شده ، زعفران ، دارچيني ، مصطكي بيان ( كامال صافكنند دو مثقال از آن و رب السوس ) رب شيرينمي

كوبند ترياك و مصطكي و رب السوس ، عنبر يك مثقال داروها را مي و فلفل سياه از هر كدام نيم مثقال

 كنند داروها را در مقداري از محلولها ريختهرا در كمي آب و عنبر را در كمي روغن بادام حل مي

 ١٢٧صفحه 

زنند تا كامال مخلوط شود و اگر كسي افزايند و روي آتش ماليمي بهم ميو روغن و عنبر را بر آن مي 

گذارند تا بتوان آن را حب كرد سپس كند و سپس بر آتش ماليم ميرنگ مياهد آن را بنا بمعمول بيبخو

كنند مقدار خوراكش يك حب و يا باقي محلول را در آن ريخته و غليظ و سپس باندازه دو گندم حب مي

يانش پرهيز زيرا زتواني از ترياك بكنم كه تا ميبيشتر بقدر تحمل است . اما اي برادر بتو وصيت مي

توان از ساير داروها بدست آورد و بزرگترين ضررش اين است كه دل را اي ندارد و منافعش را مياندازه

ج توان ترميم كرد اما بذرالبنكند و اين شكستگي را با هيچ چيز نميميراند و آن را مانند پارچه كهنه ميمي

و بهمين دليل در دواي جامع رضوي ترياك حذف شد همه خواص ترياك را دارد و ضررهاي آن را ندارد 

 و بجاي آن بذر البنج ذكر شده . 

حب االفيون الهندي : براي دفع ضرر ترك ترياك ، درد سر ، امراض گرم و سرد ، تبهاي دائمي و  - ١٣

فظ نشاند و عمر را زياد و سالمتي را حنوبه كه بايد قبل از وقت نوبه خورده شود و درد قولنج را مي

كند . تخم تاتوره دوازده درهم ، ريوند چيني هشت درهم ، زنجبيل ، زعفران ، ترياك و صمغ عربي از مي



كنند و هر كدام دو درهم ، ترياك و زعفران و صمغ را در آب حل و با باقي خمير و باندازه نخود حب مي

 اندازه خوراكش يك حب است . 

د تا گذارناي سركه انگور ريخته و بر آتش ميانتيموان شيشه حب االنتيموان الزجاجي : بر مقداري - ١٤

خشك شود يك اوقيه از آن را با يك اوقيه ترياق خوب و يك درهم از هر يك از اين داروها : جوزبويا ، 

بسباسه ، پوست نارنج ، مرجان و همچنين قرنفل ، باديان و گشنيز از هر كدام يك اوقيه سائيده و آن را با 

كنند اين حب بنحو عجيبي براي طاعون ، تب دو در ميان ، استسقاء ، بيماريهاي زه لوبيا حب ميآب باندا

 مزمن و تبهاي عفوني بدخيم ،

 ١٢٨صفحه 

كند اندازه خلطها ، ماليخوليا ، جنون و بيماريهاي مغزي مفيد است و سمهاي كشنده را دفع مي 

 خوراكش يك تا دو حب است . 

السكري : روغن انتيموان شكري يك اوقيه ، صبر نيم اوقيه ، عنبر دو درهم ، حب االنتيموان  - ١٥

آور و ضد لرز و پيش از هنگام كنند داروئي است عرقزعفران نيم درهم همه را مخلوط كرده و حب مي

 خورند . رسيدن تب سه نخود از آن مي

هاي مزمن مفيد است : آرد گندم حب اندروخون : براي بيماري نار الفارسيه ) سيفليس ( و قرحه - ١٦

هشت مثقال ، جيوه شسته سه مثقال ، ترياك و عنبر اشهب از هر كدام نيم مثقال بجز جيوه همه را 

خوراكش دو مثقال كنند اندازه كشند و حب ميبيزند و جيوه را با داروها سائيده و ميكوبند و ميمي

بمدت چهار روز پس از پاكسازي مزاج است و بايد از ترشيها و نمك پرهيز كنند سپس اين دارو را بمدت 

سه روز بايد بخورند : زرآوند مدحرج ، كندر ، مازو از هر كدام يك مثقال ، زاج سفيد ) شب يماني ( ، 

 بيزند وكوبند و مي( يك مثقال ، آنها را مي مرّ مكي از هر كدام چهار مثقال ، قلقديس ) نوعي زاج سفيد

 كنند اندازه خوراكش يك مثقال است . حب مي



حب االهليلج : براي دفع سودا و صفرا مفيد است و اثر بدي هم ندارد . پوست هليله زرد و هليله  - ١٧

انق قمونياي برشته يك دگرفته و سناي مكي از هر كدام دو دانق ، سكابلي ، بليله ، هليله سياه ، آمله دانه

ي كنند و بر روگرفته خمير و حب ميكوبند و پس از بيختن با روغن بادام چرب و با مويز دانههمه را مي

خورند و گاه الجورد و حب النيل از هر گرم ميگيرند و در هنگام خواب با آب نيمهاي از نقره ميآن برگه

 ها براي يك خوراك است . زهافزايند و اين انداكدام يك دانق بر آن مي

 ١٢٩صفحه 

حب االيارج : اين دارو بوسيله مرحوم شيخ احمد احسائي اعلي اهلل مقامه تركيب شده : ايارج  - ١٨ 

فيقراء ، تربد ، هليله زرد از هر كدام دو جزء ، نمك هندي سه جزء ، سقمونيا ) محموده ( نصف جزء ، 

كوبند و باندازه نخود حب و در خشك كرده با اين داروها ميمقل يك جزء ، ايارج را حب و در سايه 

كنند مقدار خوراك آن از شانزده تا بيست حب است كه در هنگام خواب بايد خورده شود سايه خشك مي

آورد و شيخ اعلي اهلل زدايد و قي را با نيروي عجيبي بند ميكند رطوبت را ميمغز را از بخارها پاك مي

ارج هم باندازه يك جزء مقل افزوده است كه براي دفع ضرر صبر از اندامهاي پائين بهتر مقامه در اصل اي

 است . 

حب االيارج نوع ديگر : تربد ، ريوند ، سنا ، هليله زرد و سياه از هر كدام پنج مثقال ، مصطكي ،  - ١٩

دانه نيل ) حب النيل ( ، سنبل ، دارچين ختائي ، عود قماري ، دارچيني ، زنجبيل از هر كدام يك مثقال ، 

اسارون ، تخم باديان ، گل سرخ از هر كدام سه مثقال ، صبر سقوطري هشت مثقال ، پيه دو عدد هندوانه 

گذارند تا چهار روز بماند سپس كوبند و در آب گرم خيسانده و در جاي گرمي ميابوجهل . داروها را مي

 بيرون بيايد آنگاه آن را با پارچه كلفتي صاف كرده با جوشانند تا نيروي داروها كامالبا آتش ماليمي مي

هنگام بايد جوشانند تا بتوان آن را حب كرد اندازه خوراك آن تا يك مثقال است كه شبماليمت مي

گانه بخصوص بلغم و سودا را خورده شود و اگر صبح داروي مليني بخورند بهتر است زيرا اخالط سه



كند براي چشم مفيد است و مواد را از عمق بدن جذب واد زائد پاك ميراند ، سر را از مبيرون مي

 نمايد ان شاء اهلل . مي

حب االيارج نوع ديگر : براي ناراحتيهاي سر ، معده و استفراغ مواد زائد مفيد است . ايارج فيقراء  - ٢٠

 شش درهم ، تربد ابيض چهار درهم ،

 ١٣٠صفحه 

 كنند اندازه خوراكش دو تا سه درهم است . را با آب كرفس حب مي نمك هندي دو و نيم درهم ، آنها 

باشد . ايارج فيقراء يك جزء ، تربد ، حب االيارج نوع ديگر : براي تبهاي نوبه بلغمي سودمند مي - ٢١

غاريقون ) قارج چمن ( ، مقل ، سكبينه از هر كدام نصف جزء ، بوره ، نمك هندي ، انيسون ، هليله از 

كنند اندازه خوراكش يك مثقال است كه بايد با سكنجبين ربع جزء آنها را با آب كرفس حب مي هر كدام

 عسلي يا شراب االصول خورده شود . 

راند ، ايارج فيقراء ، افتيمون از هر كدام حب االيارج نوع ديگر : سودا را از اعماق بدن بيرون مي - ٢٢

ون از هر كدام نيم درهم ، پيهِ هندوانه ابوجهل ربع درهم دو سوم درهم ، اسطوخودوس ، بسپايك ، فاريق

 خورند . ، سقمونيا ، مقل ، نمك هندي از هر كدام يك دانق ، داروها را حب كرده مي

راند ، سورنجان ، پوست حب برء الساعة : خلطهاي غليظ را از اعماق بدن و مفصلها بيرون مي - ٢٣

كنند و ازه مساوي كوفته و با روغن بادام شيرين حب ميهليله زرد ، مصطكي ، سنا مكي را باند

 گرم بخورند . هنگام خواب دو درهم همراه با آب نيمشب

حب البلغم : عصاره ريوند يك جزء ، صبر سقوطري دو جزء آنها را با روغن بادام و كمي آب  - ٢٤

كند و اليمت رفع ميخورند اين حب بلغم را با مباندازه نخود حب كرده و هر روز چهار حب مي

بآزمايش رسيده و سودمند است و بتجربه رسيده كه اگر همراه با نيم مثقال سنگ مرمر سائيده خورده شود 

 گردد و براي بيماريهاي سينه مفيد است . بر عملش افزوده مي



 راند . بنفشه ده جزء ، گل سرخحب البنفسج : صفرا و بلغم را مي - ٢٥

 ١٣١صفحه 

 بيان ( ، كتيرا از هرتربد سائيده با روغن بادام هر كدام پنج جزء ، رُب السوس ) رب شيرين كرده ،پاك 

كنند بيزند و حب ميشده سه جزء همه را كوفته و بجز سقمونيا باقي را ميكدام ده جزء ، سقمونياي برشته

آب گرم بخورند  اندازه خوراك آن دو مثقال است و اگر آن را همراه با ده جزء شيرخشت محلول در

 مفيدتر است . 

د كند . بنفشه دو درهم ، تربد سفينوع ديگر حب البنفسج : كه صفرا و بلغم را با ماليمت دفع مي - ٢٦

 خورند . گرم مييك مثقال ، آن را حب كرده با شربت گل سرخ و يا آب نيم

هاي پنجگانه ) هليله زرد ، هليله حب البواسير : براي بواسير و ناراحتيهاي مقعد مفيد است . هليله - ٢٧

سياه ، هليله كابلي ، هليله چيني ، هليله هندي ( تخم مرو ) مرماحور ( و مقل از هر كدام يك جزء با 

 خورند . كنند و به هنگام نياز ميعسل حب مي

 كه حب البورق : مسهل خوبي است و براي قولنج مفيد است . بوره سرخ ، انغوزه باندازه مساوي - ٢٨

 باندازه باقال بايد حب شود و خوراكش سه حب است . 

حب التُربد : براي سنگيني گوش كه بر اثر جمع شدن باد و خلط غليظ و گرفتگي پيدا شده باشد  - ٢٩

سودمند است . تربد سفيد بيست درهم ، پيهِ هندوانه ابوجهل ده درهم ، انزروت دو و نيم درهم ، كتيرا 

 خورند . ده درهم كه آنها را حب كرده و به هنگام خواب يك مثقال مي هفت درهم ، هليله زرد

حب التربد : مسهل ويژه استسقاء و همه بيماريهاي سرد است . تربد سائيده يك درهم ، غاريقون  - ٣٠

 كنند وكوبند و پس از بيختن حب ميدو سوم درهم ، بزر گزنه نيم درهم ، فرفيون يك دانق ، همه را مي

 اين

 ١٣٢حه صف



 ها براي يك خوراك است و ممكن است بصورت پودر خورده شود . اندازه 

گانه را پاكسازي شود و اخالط سهحب التربد نوع ديگر : بجاي داروئي بنام لوغازيا خورده مي - ٣١

ز هر ل اكند و براي ناراحتيهاي كمر و رانها و مفاصل و مانند آنها مفيد است . تربد ، پيه هندوانه ابوجهمي

كدام ده جزء ، هليله زرد و سياه ، مقل ازرق ، بسپايك ) بسفايج ( از هر كدام هفت جزء ، اشق ، سكبينه 

، سقمونيا ، غاريقون ، حب النيل ، افتيمون ، نمك نفطي ) نوعي نمك است كه آلوده بمواد نفطي است ( 

ب گرم حل كرده و باقي داروها را ، وج ، كتيرا ، استوخودوس از هر كدام پنج جزء ، صمغها را در آ

 كنند اندازه خوراكش تا دو مثقال است . وزنشان ايارج فيقراء خمير و حب ميهمراه با هم

كند . تربد اعال يك و نيم درهم ، حب النيل تازه يك حب التربد الصغير : بدن را از بلغم پاك مي - ٣٢

نيم دانق ، كتيرا يك دانق ، يك دانق سكبينه را در آب  درهم ، پيه هندوانه ابوجهل دو دانق ، انيسون يك و

ها براي يك خوراك كنند و اين اندازهحل و ساير داروها را با آن خمير و به اندازه دانه فلفل حب مي

 باشد . مي

حب التربد الكبير : كه بعنوان جانشين ايارجهاي كبير و براي ناراحتيهاي سرد مانند سكته ، فلج ،  - ٣٣

گيري و مانند آن بكار حسي ، رعشه ، شخوص ) ماندن بر يك حالت ( ، از دست رفتن حافظه و زمينبي

رود . تربد سفيدي كه با روغن سائيده باشند پانزده مثقال ، پيه هندوانه ابوجهل ده مثقال ، سقمونيا سه مي

رق از هر كدام دو و دو سوم مثقال ، نمك هندي يك سوّم مثقال ، جندبيدستر دو مثقال ، سكبينه ، مقل از

گرم بايد مثقال ، فرفيون يك و دو سوم مثقال ، اندازه خوراك آن تا دو درهم است كه همراه با آب نيم

 خورده شود . 

 حب ترياق االفاعي : صبر سقوطري دو جزء ، مر مكي ، زعفران از هر كدام - ٣٤

 ١٣٣صفحه 

جوشانند تا بقوام آيد ( خيسانند و مياين است كه آن را ميگيرند ) ظاهرا مقصود يك جزء قواي آن را مي 

كنند اندازه خوراكش نيم تا يك مثقال است و براي همه بيماريهائي كه الكسير ذوالخاصية براي و حب مي



باشد و نقل شده كه همه پزشكان بر آنند كه براي وبا و مقابله با سميت هوا مفيد آن مفيد است سودمند مي

اه با گالب بايد خورده شود و براي درد معده داروئي عجيب است . ) مؤلف )اع( در حاشيه است و همر

كنندگان نوشته آنها را باندازه مساوي ذكر كرده و گفته اي كه يكي از تجربهاضافه فرموده : در نسخه

 است خاصيت آن بيش از اندازه است ( . 

ر كند ( . دانه تمحب التمر : براي نگاه داشتن مني مفيد است ) يعني از سرعت انزال جلوگيري مي - ٣٥

كوبند و يك كنند و ميخيسانند و سپس آن را پوست گرفته و خشك ميهندي را چهار روز در آب مي

 دو حب است . كنند اندازه خوراكش جزء آن را با دو جزء قند مخلوط كرده و باندازه نخود حب مي

 كشند )حب الجدوار : دو مثقال جيوه را در يك مثقال سليماني ) سوبليمه ( ريخته با آب دهن مي - ٣٦

سايند تا كامال مخلوط شود ( تا ديگر اثري از آن نماند سپس مصطكي ، كندر ، سورنجان مصري يعني مي

جندبيدستر ، صمغ عربي يا مقل از هر  ، عاقرقرحا ، ريوند چيني از هر كدام دو مثقال ، جدوار هندي ،

كنند و هر روز صبح چهار و سايند و پس از بيختن باندازه دو گندم حب ميكدام نيم مثقال همه را مي

خورند ، براي خنازير و بيماري سيفليس ، بيماريهاي سودائي ، زخمهاي سودائي عصر سه حب از آن را مي

ر اي كه دك در ميان تربد معدني محلول يعني كالومل ) باندازهمفيد است و اول بايد در مدت هفت روز ي

جاي خودش گفته شده ( و سپس هفت روز از اين حب بخورند اين حب براي جلوگيري از خونريزيهاي 

 شديد ماهانه كه قطع نشده نيز مفيد است . 

 حب الجدوار المبهي : جدوار يك عدد ، زرنباد ، صندل ، قرنفل ، - ٣٧

 ١٣٤صفحه 

صمغ عربي ، درونج عقربي ، دارچيني ، زعفران ، مصطكي از هر كدام دو مثقال ، ترياك يك مثقال همه  

كوبند و پس از بيختن با نبات محلول خمير و باندازه دو يا چهار گندم حب كرده و صبح ناشتا را مي

كاهد و دل را شاد ال ميدهد و از سرعت انزكننده است بدن را نيرو ميآور و هضمخورند اين حب باهمي

 كند . مي



افزايد : در مجموعه يكي از مجربين نسخه اين حب چنين است : ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

جدوار يك عدد ، عود قماري ، صندل سفيد ار هر كدام دو مثقال ، مصطكي يك و نيم مثقال ، زعفران 

، درونج عقربي ، فلفل از هر كدام دو مثقال ، عاقرقرحا نيم  پنج و نيم مثقال ، زرنباد ، قرنفل ، صمغ عربي

 كنند ( . كوبند و پس از بيختن با نبات و آب حب ميمثقال ، دارچيني ظاهرا دو مثقال همه را مي

حب الجزمازج : براي اسهالهاي كبدي مفيد است . ترياك ، مازو ، گزمازه باندازه مساوي آنها را  - ٣٨

اي كنند اندازه خوراكش يك سوّم درهم است خوردن داروهاي مخدر كار شايستهبا آب صمغ حب مي

نيست مگر آنكه ناچار از آن باشند و بكار بردن شياف بهتر از خوردن و ضماد بهتر از شياف است و اگر 

نيرو باشد و دست و پايش سرد شود استعمال مخدر برايش بهيچوجه كسي قوايش ضعيف و نبضش كم

  جايز نيست .

حب الجَفْت : براي خونريزي زياد ماهانه و ساير ترشحات رحمي و فرج مفيد است . زاج سياه ،  - ٣٩

اي كه آن را در كاغذ ختائي سوخته ، جفت البلوط ، صدف سوخته ، شاخ گوزن سوخته ، مازوي سوخته

صمغ عربي را در  بيزند و يك جزءكوبند و ميسركه خاموش كرده باشند از هر كدام سه جزء آنها را مي

آب و سركه باندازه چهار جزء و عرق برگ مورد يك جزو و نيم خمير كرده و آن را باندازه فندق حب 

 خورند . كنند و بهنگام نياز يك حب از آن ميمي

 ١٣٥صفحه 

 كرده يك مثقال ، شكرشده ده مثقال ، گل سرخ پاكگرفته برشتهحب الجالبا : مغز بادام پوست - ٤٠ 

كنند اندازه خوراكش يك كوبند و باندازه نخود حب ميد ، جلب از هر كدام پنج مثقال همه را نرم ميسفي

 راند . مثقال است اين حب بلغم را بيرون مي

حب الجمرة : براي بيماري جمره ) آتشك ( مفيد است . صبر يك اوقيه ، بسپايك نيم اوقيه ،  - ٤١

ز هر كدام سه مثقال ، گل ارمني يك مثقال ، آنها را با عرق كاسني كرده ، مصطكي اسقمونيا ، هليله پاك

 خورند اندازه خوراك آن تا يك درهم است . خمير كرده مي



حب الجنطيانا : هليله سياه ، هليله كابلي ، بليله ، آمله ، از هر كدام پنج درهم ، تخم گندناي نبطي  - ٤٢

هم و دو دانق ، مقل اليهود سه درهم و دو دانق ، سكبينه يك درهم و چهار دانق ، جنتياناي رومي يك در

كنند روز خيس ميكرده بمدت يك شبانهيك درهم و دو دانق . مقل و سكبينه را در آب گندناي صاف

كنند مقدار خوراكش سه درهم سايند و با آب گندنا خمير و به اندازه نخودي حب ميداروها را نرم مي

روغن بان و نيز روغن مغز هسته زردآلو بايد خورده شود كسي كه گرفتار  است و همراه با نيم درهم

يابد و ديگر خورد و پس از خوردن ده خوراك بيماريش بهبود ميبواسير است هر هفته دو بار مي

 گردد . برنمي

 و كند بجايش چهار مثقال انغوزهحب الحلتيت : جندبيدستر يك مثقال ، و كسي كه از آن پرهيز مي - ٤٣

برد ، انغوزه ، بارزد از هر كدام دو مثقال ، ترياك شش نخود ، صمغ عربي هشت نخود زرنباد را بكار مي

كنند دو كنند و باندازه وزن يك نخود حب ميسايند و حل و غليظ مينيم مثقال همه را مانند سرمه مي

 رنج نفاس و خونحب از آن ريزش خون قاعدگي و يك حب آن همراه با يك فنجان عرق بهار نا

 ١٣٦صفحه 

برنده و بازكننده ، ادرارآور و اندازد و تحليلكشد و ميآورد و با اينهمه جنين را ميبواسير را بند مي 

نمايد و از كند و درد مفاصل را آرام ميكننده باه است و رطوبتها را دفع ميموجب قاعدگي ، تقويت

كند و بيماريهاي سرد مغزي ، گرفتگي غم باشد جلوگيري مياسهال رطوبتي و پيچش روده كه از باد و بل

كند و كرمهاي روده را خارج كرده و معده ، كبد و طحال را نيرو صدا و خشونت گلو را برطرف مي

 باشد . بخشد و براي صرع نيز مفيد ميمي

صبر و تربد از هر بخشد . كند و مغز را نيرو ميحب الحنظل : بلغم را خارج و معده را اصالح مي - ٤٤

خورند و كدام يك درهم ، پيه هندوانه ابوجهل و نمك هندي از هر كدام ربع درهم آنها را حب كرده و مي

 ها براي يك خوراك است . اين اندازه



حب الحنظل نوع ديگر : اين حب براي بيرون راندن صفرا ، بلغم و رطوبتهاي زائد مفيد است . پيه  - ٤٥

كوبند و پس از بيختن باندازه دانه نخود حب جزء ، صبر سقرطري يك جزء آنها را مي هندوانه ابوجهل دو

 خورند . كنند و پس از آنكه در حمام شستشو كردند از سه تا شش حب و پس از آن كمي سركه ميمي

حب الخفقان : براي خفقاني كه از رطوبت بلغمي پيدا شده باشد مفيد است . غاريقون سفيد نيم  - ٤٦

رهم ، تربد سفيد يك درهم ، پيه هندوانه ابوجهل يك دانق ، مقل ازرق يك دانق ، عود هندي يك دانق ، د

 ها براي يك خوراك است . زعفران يك طسوج ، نمك نفطي يك چهارم درهم . اين اندازه

اگانه حب الدند : حب السالطين المدبر ، كرچك هندي ، هليله سياه بتعداد مساوي هر كدام را جد - ٤٧

كوبند و باندازه نخود با آب ليمو يا آب غوره كوبند و با آرد برنج باندازه آنها مخلوط كرده و كامال ميمي

 كنند خوراك آن تا هفت و يا ده حب است براي لينت دادن مزاج يك يا دو حب كافيحب مي

 ١٣٧صفحه 

. اين دارو بلغم و صفرا و سودا و خورند است كه آن را در آب انگور حل كرده و با آبگوشت چربي مي 

راند ، اما برنج پخته چرب از عمل آن رطوبتهاي چسبنده را از اعماق بدن از راه قي يا اسهال بيرون مي

كنند و خوراكش شش حب است كند و گاه در هر حب به اندازه يك دانق سقمونيا اضافه ميجلوگيري مي

با آب آلو و حب الدند بخورند اين دارو مورد آزمايش قرار و براي صفرا بيشتر نافع است و بايد آن را 

كند بنا به نسخه ديگر وزن دند و هليله نياز ميگرفته و هيچگونه خطري ندارد و انسان را از غير خودش بي

باشند و بايد باندازه فلفل حب شود و خوراكش تا پنج مساوي است و باقي بهمان اندازه كه گذشت مي

 حب است . 

 ش ساختن حب السالطين المدبّر در حب القولنج ذكر شده . مترجم ( ) رو

حب الدوار : استوخودوس يك درهم ، پيه هندوانه ابوجهل يك دانق ، ايارج فيقراء يك درهم ،  - ٤٨

ها براي يك خوراك است . ) مورد مصرف اين حب غاريقون نيم مثقال ، نمك هندي دو دانق . اين اندازه

 ه اما با توجه باسم آن براي درمان سرگيجه مفيد است ( در متن ذكر نشد



حب دُهن السالطين : صابون و روغن حب السالطين ) كرچك هندي ( را باندازه مساوي مخلوط  - ٤٩

كنند اندازه هر حب باندازه نصف دانه گذارند سپس آن را سرد كرده حب ميكرده و بر آتش ماليمي مي

ب است و براي استسقاء و بعمل آوردن مزاج و قولنج مفيد است . نخود است اندازه خوراكش يك ح

د ، رانگشايد و بلغم و صفراي غليظ و سودا و رطوبتهاي لزج را از عمق بدن بيرون ميبستگيها را مي

زدايد و براي يرقان ، نقرس كند و رطوبت مفاصل را مياقسام بلغم و سودا را از راه قي و يا اسهال دفع مي

ليه و مثانه ، درد كمر و رانها و ساق مفيد است و گاه با هفت درهم روغن دند و آب آهك و و سنگ ك

 قليا

 ١٣٨صفحه 

برند و مقدار خوراكش مانند نسخه اول است ) از هر كدام بيست درهم ( صابون ساخته و آن را بكار مي 

 . 

قمونياي مدبر ، خربق سياه از هر حب ديافريطقون : پيه هندوانه ابوجهل شش اوقيه ، غاريقون ، س - ٥٠

ريزند و بمدت هشت روز در كوبند و در عرق دارچيني ميكدام چهار اوقيه ، صبر يك اوقيه همه را مي

گذارند تا رنگ و مزه داروها كامال خارج شود و اگر چيزي باقي ماند بايد عمل را تكرار جاي گرمي مي

جوشانند و در آن كتيرا و رب السوس ) را صاف كرده ميكنند تا همه رنگ و مزه بيرون بيايد سپس آن 

جوشانند تا قابل حب شدن بشود آنگاه بيان ( از هر كدام سه درهم داخل كرده و با ماليمت ميرب شيرين

كنند اندازه خوراكش يك ششم درهم است كه بايد علت درد هم در نظر آن را با روغن بادام حب مي

 راند . گانه را از بدن بيرون ميسه گرفته شود اين دارو خلطهاي

حب الراوند : صبر ، ريوند ، هليله زرد از هر كدام يك جزء ، سقمونيا ، گل سرخ ، مصطكي ،  - ٥١

كنند و در تبهاي صفرائي انيسون ، كتيرا از هر كدام نصف جزء آنها را با آب كدو يا عرق بيد حب مي

 ست . برند مقدار خوراكش تا يك مثقال ابكار مي



رفته ، گحب الراوند نوع ديگر : براي تسكين درد قولنج بلغمي . ريوند ، مغز بادام شيرين پوست - ٥٢

كوبند و پوست هليله زرد از هر كدام يك درهم ، انزروت نيم درهم ، زعفران ربع درهم ، همه را نرم مي

 كنند اندازه خوراكش بقدر قدرت بيمار است . حب مي

حب الربوب : رب هليله سياه ده درهم ، رب افتيمون پنج درهم ، رب تربد دو و نيم درهم همه را  - ٥٣

كنند اين دارو سودا و خلطهاي غليظ و صفراي زنده و يا سوخته را بيزند و با عسل حب ميكوبند و ميمي

 راندبيرون مي

 ١٣٩صفحه 

ته باندازه يك دانق افزوده و با آب ليمو حب كنند صفرا و و اگر باينها كه از آن ياد كرديم سقمونياي برش 

 كند خوراك آن از نسخه اول تا دو درهم و از نسخه دوم تا يك و نيم درهم است . سودا را بهتر دفع مي

كوبند و باندازه يك نخود گنه ، انغوزه ، زاج سبز مصفي را باندازه مساوي نرم ميحب الزاج : گنه - ٥٤

ندازه خوراكش دو حب صبح و دو حب شب است براي ضعف معده و كبد و بيماريهاي كنند احب مي

 آور است و حبي است كه نظير ندارد . ناشي از رطوبت بسيار نافع و براي سردمزاجان باه

باشد . زاج مصفي دو سوم حب الزاج المسهل : مانند ايارج است و خاصيتهايش مانند خواص آن مي - ٥٥

راند مغز را از خلطها و طري دو درهم ، راوند دو درهم اين حب بلغم و سودا را بيرون ميدرهم ، صبر سقو

 كند وبخشد و صاف ميكند و حواس را نيرو ميمواد زائد و معده را از رطوبتها و خلطها پاك و تقويت مي

براي ايجاد قي و توان آن را بكار برد حبش به اندازه يك نخود است و براي تمام بيماريهاي سودائي مي

اش بيشتر خورند و كسي كه بخواهد معدهاسهال تا نيم مثقال و براي تقويت مغز و معده تا دو حب مي

افزايد كه معده و هاضمه را جدًا گنه ) سولفات دوكنين ( باندازه زاج بر آن ميتقويت گردد جوهر گنه

 كند . تقويت مي

سون ، كندر ، قرنفل ، پونه كوهي از هر كدام يك جزء ، حب الزنجبيل : زنجبيل هفت جزء ، اني - ٥٦

مصطكي نصف جزء ، شكر تبرزد ) خالص ( ده جزء باندازه نخود يا كمي بزرگتر بايد حب شوند اين 



د كنهاي سرد مفيد است و اشتها را تقويت و بگوارش كمك ميها و براي معدهحب براي دفع ضرر ميوه

 اندازه خوراكش دو درهم است . 

 حب الزيبق : براي بيماري النار الفارسيه و الحب االفرنجي ) سفليس ( - ٥٧

 ١٤٠صفحه 

مفيد است و پس از پاكسازي بدن بايد خورده شود و زياني ندارد . ترياك يك جزء ، سقمونيا يك جزء و  

باندازه  نيم ، جيوه نصف جزء ، عنبر ، مشك از هر كدام ربع جزء همه را با هم مخلوط و با آرد گندم

كنند و گاه كمي فرفيون در حدود يك دانق نيز بآن افزوده و به اندازه مجموع داروها و گالب خمير مي

 كنند و اندازه خوراكش دو تا سه حب است . نخود حب مي

حب الزيبق نوع ديگر : جيوه تصعيدشده يك مثقال ، كافور نيم مثقال ، روغن بلسان و اگر در  - ٥٨

شود اندازه خوراكش شش حب بهنگام ميائي خالص نيم مثقال باندازه دو گندم حب ميدسترس نباشد مو

صبح و شش حب در شب است و براي همه بيماريهاي سودائي و سيفليس مفيد است اما در ايام درمان 

 بايد از خوردن نمك پرهيز كنند .

ودمند است . صبر ، غاريقون حب السعفه : براي حزاز و سعفه ) سپوسك ( و ساير بيماريهاي سر س - ٥٩

كرده از هر كدام چهار جزء ، سقمونيا سه ، مصطكي از هر كدام پنج جزء ، هليله زرد ، گل سرخ پاك

 كنند اندازه خوراكش يك مثقال است . جزء . آنها را با عرق كاسني خمير و حب مي

قال ، سقمونيا دو مثقال ، تربد راند . رب السوس سه مثحب السقمونيا : صفرا و بلغم را بيرون مي - ٦٠

ي روكنند اندازه خوراكش يك و نيم مثقال است اگر بيرونسائيده دو مثقال ، آنها را طبق معمول حب مي

 زياد شد بايد دوغ يا چيز ترش ديگري بياشامند . 



ه هليلحب السالطين الجامع : جيوه ، زرنيخ ، گوگرد ، عصاره ريوند ، ريوند ، دارفلفل ، پوست  - ٦١

زرد ، پوست بليله از هر كدام يك جزء ، غاريقون ، صبر سقوطري ، زنجبيل ، پيه هندوانه ابوجهل ، آمله 

 گرفته از هر كدام دو جزء ، حب السالطين ) كرچك هندي ( مدبر پنجاه و چهار مثقال . جيوه راپوست

 ١٤١صفحه 

د اندازه كننآب ليمو باندازه چهار گندم حب ميكوبند و پس از بيختن با كشند و باقي را ميبا گوگرد مي 

 راند . خوراكش يك حب است و اين اندازه براي اشخاص نيرومند است اين حب همه خلطها را بيرون مي

حب السلطان : صبر زرد ، راوند از هر كدام ده جزء ، صابون خالص يك جزء ، جوهر انتيمون يك  - ٦٢

شود اندازه خوراكش يك نخود پيش از شام و براي عمول حب ميسوم جزء ، مصطكي پنج جزء كه طبق م

 يبوست مفيد است . 

حب السلطان نوع ديگر : صبر ، ريوند ، پوست هليله زرد ، پوست هليله سياه ، بليله ، آمله از هر  - ٦٣

نند ككدام دو جزء ، گلبرگ گل سرخ ، صابون خالص از هر كدام چهار جزء آنها را باندازه نخود حب مي

 اندازه خوراكش هفت حب است اين حب مسهلي ماليم است . 

حب السلعه : فلفل سياه ، فلفل سفيد ، دارفلفل ، فلفلموي ) ريشه دارفلفل ( ، دارچيني ، قِرفه )  - ٦٤

پوست نوعي درخت كه بوي دارچيني ميدهد ( ، خولنجان ، نوشادر ، بزر قنابري ) بزند ( و نعناع را 

افزايند و آنها را با كشمش كوفته وفته و بيخته و باندازه نصف مجموع شكر به آن ميباندازه مساوي ك

ازد و اندخوابد و سر خود را بعقب ميكنند بيمار بهنگام بامداد به پشت ميخمير و باندازه فندق حب مي

برد تا پنج دانه كم فرو ميكند تا حل شود و آب آن را كمگذارد و صبر مييك دانه از حبها را در دهن مي

ند كاي را كه از باالي گلو خارج شده آب ميكند اين دارو كيست يا غدهاز حبها را بهمين ترتيب عمل مي

 ماند . تا اينكه چيزي از آن باقي نمي



اي حب السليماني : سليماني ) سوبليمه ( ) *** ( را با آب دَهَن بمدت ده ساعت در ظرفي شيشه - ٦٥

ند ماست بشود آنگاه يك مثقال از آن را با ده مثقال آرد جو بيخته و با سه نخود صمغ عربي سايند تا مانمي

 مخلوط و باندازه

 ١٤٢صفحه 

كنند اين دارو براي بيماري النار الفارسيه ) سيفلس ( پس از آنكه از همه درمانها نااميد دو گندم حب مي 

 شده باشند سودمند است . 

كند ، سماق دو درهم ، مازو يك درهم ، پوست انار نيم روي جلوگيري ميونحب السماق : از بير - ٦٦

 خورند . پز ميمرغ نيمدرهم باندازه بزرگ حب كرده و ده تا بيست حب از آن را با زرده تخم

هاي بدخيم مفيد است . سم الفار ) مرگ موش يا ها ، قرحهحب سم الفار : براي همه تبها ، دانه - ٦٧

كوبند پس از بيختن در آب خيارچنبر بمدت يك رسنيو ( ، توتياي كرماني را باندازه مساوي ميانيدريد ا

كنند و پس از آنكه سه روز از شروع تب نوبه گذشت يك سايند و به اندازه تخم خردل حب ميروز مي

حساس كند گردد و اگر بيمار حرارتي در قلب ارود و قطع ميخورند ، تب باال ميحب در وقت نوبه مي

گرفته كه با ده درهم نبات شيرين شده باشد و ده درهم گالب در آن ده درهم شيره تخم خرفه پوست

رسد و اگر تب برگشت يك بار ديگر از آن خورانند و ان شاء اهلل به بار دوم نميريخته باشند به بيمار مي

 خورند . مي

مرغ ، چهار جزء ، سندروس ، پوست تخم حب السندروس : براي بواسير نافع است ، زنگ آهن - ٦٨

شوند و اندازه شيطره ، تخم گندنا از هر كدام يك جزء ، نوشادر نصف جزء كه باندازه فندق حب مي

 خوراكش شش حب است . 

حب السوداء : صبر سقوطري شش جزء ، تخم فلوس هيجده جزء ، محموده ) سقمونيا ( شش جزء  - ٦٩

كنند اندازه خوراكش شش تا هفت حب است اين دارو سودا ازه نخود حب ميآنها را با عسل خمير و باند

 زدايد . را مي



كند و كمي مليّن است . صبر سقوطري دو درهم ، مصطكي حب الشبيار : معده و مغز را پاك مي - ٧٠

 شوند و آننيم درهم با عرق باديان حب مي

 ١٤٣صفحه 

 آشامند . را مجموعا در وقت خواب با آب نيمه گرم مي 

حب الشبيار نوع ديگر : صبر سقوطري سه درهم ، مصطكي ، گلبرگ گل سرخ از هر كدام دو  - ٧١

 كنند اندازه خوراكش از يك تا دو مثقال است . درهم آنها را حب و در سايه خشك مي

و نيز براي صداع بلغمي مفيد است . صبر ده جزء ، حب الشبيار نوع ديگر : براي پاكسازي مغز  - ٧٢

ه كردتربد هفت جزء ، پوست هليله زرد پنج جزء ، سقمونيا سه جزء ، مصطكي دو جزء ، گل سرخ پاك

شوند اندازه خوراكش دو درهم دو جزء ، زعفران نصف جزء ، با آب و يا بهتر از آن با روغن بادام حب مي

اي كه گذشت ( خالص كنند بهتر و برتر است و اندازه خوراكش تا يك درهم هو اگر داروها را ) بنا بقاعد

 و كمتر پائين نيايد . 

حب الشبيار نوع ديگر : براي صداع و تاريكي چشم مفيد است . فيقراء ، پنج درهم ، نمك سه  - ٧٣

رهم ، تربد سفيد درهم ، انيسون دو درهم ، هليله زرد پنج درهم ، هليله كابلي سه درهم ، گل سرخ دو د

 سائيده سي درهم كه بايد حب شوند و اندازه خوراكش از يك مثقال تا دو درهم در وقت خواب است . 

حب الشفاء : زنجبيل يك جزء ، راوند چيني دو جزء ، جوزماثل ) تخم تاتوره ( سه جزء آنها را با  - ٧٤

ص اين حب زياد است كه در درمانهاي گيرند خواكنند و گاهي اجزاء را باندازه مساوي ميعسل حب مي

 جزئي گذشت . 

الجوامع آمده است كه خواص اين حب و حافظ الصحة ) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه فرموده : در مجمع

 يكي است ( . 



حب الشفاء نوع ديگر : زنجبيل ، جوزبويا از هر كدام دو جزء ، ريوند سه جزء ، تخم تاتوره نه  - ٧٥

 كنند اندازهسل باندازه نخود حب ميجزء آنها را با ع

 ١٤٤صفحه 

 خوراكش يك حب است .  

حب الشفاء با نسخه ديگر : براي تبهاي مزمن و درد سر و بيماريهاي گرم و سرد . ترياك ، تخم  - ٧٦

جوزماثل ) تاتوره ( از هر كدام يك مثقال ، ريوند پنج دانق ، گلبرگ گل سرخ ، زنجبيل ، گل ارمني از 

كنند و در تب م دو و نيم دانق ، زعفران دو دانق آنها را با محلول شيرخشت به اندازه نخود حب ميهر كدا

 .  خورنددو روز در ميان نيم ساعت قبل از نوبه سه حب و در بيماريهاي ديگر دو حب پيش از صبحانه مي

القلي ) نمك قليا ( از هر راند . ُاشق ، صابون خالص ، ملح حب الصابون : بلغم را بشدت بيرون مي - ٧٧

كنند كدام دو مثقال ، سقمونيا ، جلب از هر كدام پنج مثقال آنها را بنا بمعمول و باندازه نخود حب مي

 راند . اندازه خوراكش ده حب است كه بلغم و خلطها را بيرون مي

ت . صبر ، خرابي و اوايل آب آوردن چشم سودمند اسحب الصبر الصغير : براي صداع ، چشم - ٧٨

سقمونياي برشته از هر كدام يك مثقال ، پوست هليله زرد دو و نيم مثقال اندازه خوراكش دو درهم است 

 . 

حب الصبر نوع ديگر : براي معده مفيد است ، صبر سقوطري يك اوقيه ، مصطكي ، چهار مثقال  - ٧٩

 ا هفت حب است . كنند اندازه خوراكش از سه تآنها را با آب گرم باندازه نخود حب مي

حب الصبر الكبير : صبر ، پوست هليله زرد از هر كدام بيست جزء ، كتيرا ، مصطكي ، زعفران ،  - ٨٠

 سقمونيا برشته از هر كدام سه جزء گلبرگ گل سرخ پنج جزء اندازه خوراكش دو و نيم درهم است . 

تخم كاسني از هر كدام يك  كرده چهار جزء ، ريوند ، رب السوس ،حب الصحه : گل سرخ پاك - ٨١

 جزء ، پوست هليله زرد ، بزر كشوث ، عود هندي



 ١٤٥صفحه 

كنند از هر كدام نصف جزء ، مغز تخم خيار شش جزء همه را كوبيده و پس از بيختن با گالب حب مي 

گانه ) صفرا ، سوداء اندازه خوراكش يك مثقال است كه براي حفظ تندرستي و اصالح وضع خلطهاي سه

، بلغم ( ، طول عمر ، پاك كردن مزاج ، لينت ، تقويت معده ، اصالح كبد و مغز مفيد است كه در هنگام 

 خورند . نياز مقداري از آن مي

حب الصداع : ايارج فيقراء ، هليله كابلي ، غاريقون از هر كدام يك درهم اندازه خوراكش دو  - ٨٢

 درهم است . 

راند و براي همه اي از بلغمها را بيرون ميخود ماست و صفرا و پارهحب الصفراء : از اختراعات  - ٨٣

حرارت مادام كه تب نباشد مفيد است و نيز براي جرب ) گال ( ، خارش و مزاجها اعم از حرارتي و كم

باشد . هليله زرد ، سقمونيا ، از هر كدام شش جزء ، بنفشه ، گل ديگر بيماريهاي صفرائي سودمند مي

رده از هر كدام سه جزء ، ترنجبين بقدر مجموع آنها ، نخست ترنجبين را در آب خيسانده و كسرخ پاك

بيزند و كوبند و بجز سقمونيا باقي را ميجوشانند تا اينكه مانند عسل شود داروها را ميكنند و ميصاف مي

ك و نيم مثقال است كنند اندازه خوراكش از يك تا يهمه را مخلوط كرده و با خيسانده ترنجبين حب مي

 . 

زدايد . صبر سقوطري ، زاج سفيد ، شكر سرخ مايل بسياه كه حب الطحال : سختي طحال را مي - ٨٤

شود و كامال تصفيه نشده است . مترجم ( ، كهنه باشد ) شكر سرخ مايل بسياه از نيشكر استخراج مي

كنند اندازه برابر كوفته و حب ميمرجان سوخته ، شيطره هندي ، پوست ريشه كور و اشق را باندازه 

 آيد . ها يك حبّه صبح و يك حبّه شب است و شرح آن ميخوراكش براي بچه

حب الطحال نوع ديگر : صبر سقوطري ، پوست ريشه كور ، شور گز ، زاج سفيد ، شكر سرخ  - ٨٥

 مايل بسياه از هر كدام دو درهم ، غاريقون سفيدِ نرم ،

 ١٤٦صفحه 



د كنناي تند باندازه نخود حب ميبيزند و با سركهاز هر كدام يك درهم همه را كوفته و ميريوند چيني  

اندازه خوراكش براي كودكان يك حب صبح و يك حب شب بهنگام خواب است و همراه با سركه يا 

قال ثچيز مناسبي بايد خورده شود و بيمار بايد بر پهلوي چپ بخوابد . بزرگساالن بايد يك درهم تا يك م

 بخورند . 

حب الطحال ديگر : اين حب را بايد با آب عسل بخورند . پوست ريشه كور ، ريوند از هر كدام  - ٨٦

دو مثقال ، صبر سقوطري ، مرجان سوخته ، تخم كرفس ، غاريقون ، نمك هندي از هر كدام يك مثقال 

 . كنند اندازه خوراكش يك مثقال است آنها را با عرق بهار نارنج حب مي

درد و درد مفاصل . تربد سفيد يك حب العافيه : براي سردرد ، درد نيمه سر ، سنگيني سر ، چشم - ٨٧

جزء ، سورنجان نصف جزء ، هليله زرد نصف جزء ، گل سرخ قرمز ، بنفشه ، افتيمون ، نمك هندي ، 

از هر كدام يك سوم جزء انيسون ، سقمونيا ، بوزيدان ) ثعلب ( ، مقل ، غاريقون ) قارچ چمن ( ، سكبينه 

 كنند و اندازه خوراكش دو و نيم درهم است . آنها را حب مي

شوند حب عرق النسا : صبر سقوطري ، هليله زرد ، سورنجان به اندازه مساوي مخلوط و حب مي - ٨٨

اندازه خوراكش سه درهم است و اگر بخواهند كه لطيفتر و اندازه خوراكش كمتر شود يك شب آن را 

جوشانند تا نيروي داروها خارج شود سپس آن را صاف كرده و با آتش ماليمي خيسانند و بعد ميمي

بخشد و خلطها را جوشانند تا بتوان آن را حب كرد اين دارو عرق النسا را در مدت كمي بهبود ميمي

گشايد و يكند و بستگيها را مراند و مغز را پاكسازي و بلغم چسبنده را از اعماق بدن جذب ميمي

كند و براي يرقان و ناراحتيهاي طحال مفيد است ، حواس و ذهن را تقويت و بادها را مفصلها را پاك مي

 كند . گيرد و سودا را خاموش ميكند و جلوي بخارها را از باال رفتن بمغز ميحل مي

 ١٤٧صفحه 

سرد هستند نعوظآور است و  حب العنبر : اين حب پس از شش ساعت براي كساني كه داراي مزاج - ٨٩ 

شود . اين دارو در ماند و اگر شخص خودش را با آب سرد بشويد نعوظ تمام مياثرش تا دوازده ساعت مي



كند . پنيرمايه شتر اعرابي ، عنبر اشهب از هر كدام شود و آن را خوشبو ميروز آب نميدهن تا يك شبانه

از هر كدام دو مثقال ، مصطكي ، قرنفل از هر كدام يك دو مثقال ، مشك يك مثقال ، ثعلب ، خولنجان 

خورند و براي صاحبان كنند و هر روز يك حب آن را با نخود پخته ميمثقال آنها را باندازه فندق حب مي

 مزاج سرد خوب است . 

كند . تربد سفيد توخالي سائيده ) ظاهرا راند و رگها را پاك ميحب الغاريقون : بلغم را بيرون مي - ٩٠

كوبند و منظور تربد گياهي است ( ، غاريقون ، سورنجان ، گل بنفشه خشك را باندازه مساوي مي

 كنند ، اندازه خوراكش سه درهم است . بيزند و با كمي لعاب صمغ عربي حب ميمي

حب الغاريقون الصغير : براي ربو ) نوعي تنگي نفس ( و رطوبتهاي سينه مفيد است . يك مثقال  - ٩١

آشامند و اگر دو دانق غافث بآن اضافه كنند براي گرم ميكنند و با آب نيمهغاريقون را با عسل حب مي

 د است . كند ( مفياستسقاء خيكي ) نوعي استسقاء كه شكم بيمار مانند مشك آب صدا مي

حب الغاريقون الكبير : صبر و غاريقون باندازه مساوي ، تربد و هليله زرد از هر كدام نصف جزء ،  - ٩٢

گلبرگ گل سرخ ، سقمونيا ، انغوزه ، سكبينه از هر كدام ربع جزء ، مصطكي يك هشتم جزء آنها را با 

ب االصول بايد خورده شود كه كنند اندازه خوراكش يك مثقال است كه همراه با شراآب كرفس حب مي

اي براي همه انواع تب مفيد است در تبهاي نوبه و نيز تبهاي مداوم آن را با آب عسل يا سكنجبين و هفته

 كند .گانه بخصوص بلغم و سودا را دفع ميخورند ، خلطهاي سهدو بار از آن مي

 ١٤٨صفحه 

ناسفته ، كهرباي شمعي ، طباشير سفيد ، گل حب الفادزهر المعدني : پازهر معدني ، مرواريد  - ٩٣ 

داغستان ، گل ارمني شسته ، صندل سفيد از هر كدام دو و نيم درهم ، برگه نقره يك درهم ، برگه طال 

سازند و هر روز دو بيزند و هشتاد حب از آن ميكوبند و مينيم درهم ، عنبر اشهب دو دانق همه را مي

ب بياشامند اين دارو براي نگاهداري سالمتي و جلوگيري از زيان هوا خورند و پس از آن بايد گالحب مي



آور و نيروبخش اعصاب و مفاصل است خفقان و ضعف قلب و معده و آبها و تعفن اخالط سودمند و نيز باه

 روش و بيماريهاي سودائي مفيد است . زدايد و براي اسهال و شكمرا مي

اند و نيز براي سالخوردگان مفيد است و آب زائد را تازه بهبود يافتهحب القرطم : براي بيماراني كه  - ٩٤

راند . مغز تخم كافشه ، قسط ، مر از هر كدام يك دانق ، انيسون و بوره ارمني از هر كدام يك بخارج مي

مثقال ، انجير خشك و عسل بقدري كه براي خمير كردن ساير داروها الزم باشد آنها را حب كرده و دو 

 خورند . يا بيشتر از آن مي درهم

 كرده را در صد و شصت مثقال شير گاوگرفته پاكحب القوفت : سه مثقال بيدانجير ختائي پوست - ٩٥

ا كوبند و بجوشانند تا خشك شود ، نارگيل كهنه ، زنيان ، زنجبيل از هر كدام يك مثقال ، آنها را ميمي

كنند اندازه خوراكش از سه تا پنج مثقال متناسب با حب ميكنند و بقدر دانه نخود عسل يا شكر خمير مي

نيروي بيمار است و بيمار تا وقتي كه مزاج او شروع بكار نكند نبايد بنشيند اين دارو براي بيماري بدخيم 

 سيفليس ) كوفت ( مفيد است . 

ندوانه ابوجهل ، حب القوقايا : صبر ، افسنتين ، مصطكي ، غاريقون از هر كدام يك جزء ، پيه ه - ٩٦

 كوبند و بجزسقمونيا از هر كدام نصف جزء ، آنها را مي

 ١٤٩صفحه 

 كند وكنند اين دارو مغز را از سودا پاكسازي ميبيزند و همه را حب ميشود ميسقمونيا كه بيخته نمي 

ا ائد غليظ رسر مفيد و براي بينائي سودمند است مواد زبراي بيماريهاي مغزي سرد ، سردرد و درد نيمه

 كند و اندازه خوراك آن تا يك مثقال است . خارج مي

كند . ايارج درد و سردرد مفيد است و بدن را پاك ميحب القوقايا نوع ديگر : اين حب براي چشم - ٩٧

سه  كردهفيقراء ده درهم ، تربد سفيد مدبر ، استوخودوس از هر كدام پنج درهم ، پيه هندوانه ابوجهل پاك

اي ديگر كتيراي سفيد يك درهم و در و دو دانق ، سقمونياي برشته دو و نيم درهم و در نسخهدرهم 



كنند اندازه نسخه ديگر هليله زرد پنج درهم . مقل را حل كرده و داروها را با آن خمير و حب مي

 گرم خورده شود . خوراكش سه درهم است و بايد با آب نيمه

گرفته دو مثقال ، زعفران ، ريوند ، كتيرا از هر كدام نيم مثقال ، وستحب القولنج : مغز بادام پ - ٩٨

كنند اندازه خوراكش ده حب يا بيدانجير ختائي مدبر چهار عدد ، داروها را باندازه يك نخود حب مي

اما راه  كندبقدر نيروي بيمار است اين دارو براي نفخ شكم و بستگيها مفيد است و درد قولنج را آرام مي

اختن بيدانجير ختائي مدبر اين است كه نخست پوست آن را گرفته و پرده بين دو قسمت آن را البته س

آورند اما از اينكه پس از پوست گرفتن مدتي آن را بحال خود بگذارند بايد پرهيز كنند سپس آن بيرون مي

ارم وزن داروها گل سرخ خيسانند و يا در يك چهرا با انيسون و مصطكي و كتيرا سه روز در آب ليمو مي

پزند . راه پختن آن اين است كه آنها را در پارچه مرطوبي پيچيده و آن را قرمز و كتيرا باندازه مساوي مي

 گذارند و بدون كتيرا هرگز نبايد استعمال شود . گيرند و بر آجري در تنور ميبخمير مي

 ١٥٠صفحه 

كنند اما انغوزه پنج مثقال آنها را باندازه نخود حب ميگنه يك مثقال ، گنه : جوهر گنهحب گنه - ٩٩ 

گنه و انغوزه و جندبيدستر باندازه مساوي باشد اما ما جند را حذف كرديم و بجاي اصل اين است كه گنه

كنند اندازه خوراكش دو تا سه حب است اين دارو براي اي از جند پرهيز ميآن انغوزه را افزوديم چون پاره

 لغمي معده ، بادها و نيز براي اشخاص عقيم مفيد است و بيست روز بايد از آن بخورند . بيماريهاي ب

گنه ده گندم ، ترياك ده نخود آنها را مخلوط و باندازه دانه گنه نوع ديگر : جوهر گنهحب گنه - ١٠٠

آن مفيد است و بلعند و براي درد معده و رطوبتهاي كنند و هر صبح و شام يك دانه آن را ميگندم حب مي

 دانم . من آن را براي تبهاي بلغمي بسيار مفيد مي

بخشد . جدوار ، مرواريد ، حب اللؤلؤ المبهي : اين حبْ باه ، گوارش ، قلب و معده را نيرو مي - ١٠١

دارفلفل و بادرنجبويه از هر كدام يك جزء ، قرفه ) پوست نوعي درخت كه بوي دارچيني ميدهد ( ، كبابه 



، تخم بالنگو ، عود قماري از هر كدام دو جزء ، ثعلب ، شقاقل از هر كدام سه جزء ، زعفران يك  ، فلفل

 كنند اندازه خوراكش نيم مثقال است . جزء ، آنها را با شيره قند حب مي

هاي گرم مفيد است . نشاسته ، رب السوس ، صمغ عربي ، حب اللفاح : اين دارو براي نزله - ١٠٢

رگياه ، تخم كاهو ، بنفشه ، ترياك ، زعفران ، بزر البنج را باندازه مساوي كوفته و پوست ريشه مه

كنند اندازه خوراكش يك نخود است در بيزند و با لعاب تخم اسفرزه باندازه دانه نخود حب ميمي

زوده اي رب السوس و بنفشه را انداخته و از باقي داروها هر كدام يك مثقال و زعفران دو دانق افنسخه

 شده اندازه خوراكش به اندازه يك دانه ماش است . 

 آور است . حب الغار ) دانه غار ( ،حب المدر : اين حب قاعده - ١٠٣

 ١٥١صفحه 

كوبند و بارزد از هر كدام يك جزء ، ابهل ) سرو كوهي ( ، پونه كوهي از هر كدام نصف جزء آنها را مي 

 د اندازه خوراك آن يك مثقال تا دو درهم همراه با آب عسل است . كننبيزند و با بارزد محلول حب ميمي

حب المرجان : براي طحال مفيد است . مرجان سوخته ، صبر سقوطري ، تخم كرفس ، غاريقون  - ١٠٤

كرده ، نمك هندي از هر كدام يك درهم ، پوست ريشه كور ، ريوند چيني از هر كدام دو سفيد پاك

 كنند . يخته و با آب برگ بيد حب ميدرهم آنها را كوفته و ب

كننده ( براي صاحبان مزاج اي چگونگي ساختن حب مُسَمِّن ) فربهحب مسمن : در نسخه -مكرر  ١٠٤

مرطوب آمده است . مرواريد ناسفته ، ياقوت ، عنبر اشهب ، موميا ، پنيرمايه ، كتيرا ، انزروت سفيد و 

كوبند و بر ، حجر البقر ) گاوزهره ( نيم مثقال ، داروها را ميقرمز ، پازهر گاو از هر كدام دو مثقال 

كنند و يك روز در ميان ناشتا يك حب دانه باندازه نخود حب ميسايند و با لعاب بهسنگ سماك مي

كنند تا عرق كنند سپس يك كاسه عرق تمّوش ) لغت نشينند و يا ورزش ميخورند و در حمام ميمي

 اي شبيه به توت دارد (ؤلف ميفرمايد : تموش در عربي عُلّْيق ناميده ميشود و ميوهم -مازندراني ، تمشك 

خورند ، غذاي بيمار آب گوشتي است كه كمي برنج و كدو و گوشت جوجه در آن باشد و بايد از مي



 دلبنيات و ترشيها تا چهل روز پرهيز كنند و گفته شده كه كسي از ظرف او نبايد بياشامد و هيچكس نباي

 با او همنشيني كند و يا در جاي او بنشيند . 

ايم و يك يا دو بار قبل از منضج بايد حب المفتح : از داروهائي است كه خود ما تركيب كرده - ١٠٥

خورده شود تا از باز بودن راههاي روده ، كبد ، طحال ، كليه و رگها اطمينان حاصل شود . كبابه ، 

مثقال ، بيدانجير ختائي مدبر ، زعفران از هر كدام نيم مثقال ، صابون دارچين و ريوند از هر كدام يك 

 حلبي يك درهم . صابون را در آبي كه داروهاي ديگر را بتوان

 ١٥٢صفحه 

كنند كنند و داروها را سائيده و با آن خمير كرده و به اندازه دانه نخود حب ميدر آن خمير نمود حل مي 

ايم اين حب براي باز كردن بستگيها بسيار به طوري كه آزمايش كردهاندازه خوراكش دو حب است و 

باشد و اگر بخواهند ممكن است بعنوان مسهل خورده شود كه در اين صورت خوراك آن پنج تا مفيد مي

باشد و دردهاي حاصل از بستگي راهها و قولنج بادي و بلغمي را شش حب است و براي استسقاء مفيد مي

 خالصه آنكه بسيار سودمند است . كند و آرام مي

حب المنضج : اين دارو نيز از تركيبات خود ما است كه براي آماده كردن مزاج براي دفع خلطها  - ١٠٦

دهنده و ادرارآور است . زعفران نصف جزء ، تربد معدني پيش از مسهل بايد خورده شود بازكننده و نضج

جزء ، تخم خشخاش چهار جزء ، ريوند پنج جزء آنها را  محلول دو جزء ، دارچيني دو جزء ، كبابه سه

كنند و گاه ممكن است آن را بجوشانند تا بيك كوفته و بيخته و با شيره مويز باندازه دانه نخود حب مي

باشد و اگر نيم مثقال از آن را بخورند مسهلي كافي سوم برسد و اندازه خوراكش از يك تا سه حب مي

 كند و براي بيشتر مزاجها مناسب است . راند و خون را صاف مين مياست كه خلطها را بيرو

آور است . موميا سه جزء ، صمغ يك و نيم جزء ، نبات سفيد باندازه حب الموميا : اين حب باه - ١٠٧

كنند و هر گاه بخواهند يا پس از نزديكي سايند و در گالب حل و سپس حب ميمجموع آنها همه را مي

 خورند . ن را با آب عسل مينيم مثقال آ



حب النارمشك : مصطكي ، زنجبيل ، قرنفل ، دارچيني ، فلفل ، نارمشك و اگر در دسترس  - ١٠٨

نباشد پوست سبز پسته از هر كدام يك مثقال ، سقمونياي برشته شش مثقال ، شكر تبرزد ) شكر خالص 

با  كنند و دوبارهجوشانند و صاف ميو ميخيسانند سفيد ( شش مثقال ، داروها را طبق دستورات قبلي مي

 آتش ماليمي

 ١٥٣صفحه 

 كنند وجوشانند تا قابل حب شدن گردد سپس سقمونيا را داخل آن كرده و به اندازه دانه نخود حب ميمي 

اي شكر هفت اي دارفلفل و سقمونيا باندازه مجموع داروها است و شكر حذف شده و در نسخهدر نسخه

ه برد معدرا به تحليل ميكند بادها خورند مسهلي است كه زود اثر ميمثقال است و هر بار يك حب را مي

گشايد و براي بيماريهاي معده كه از يبوست مزاج پيدا شده باشد مفيد است را نيرو بخشيده و قولنج را مي

اي آمده است كه بايد با عرق پونه يا كند و در نسخهراند و غذا را هضم ميو بتجربه رسيده كه صفرا را مي

 آب انار شيرين خمير شود . 

لنزله : نشاسته ، صمغ عربي ، رب السوس ، تخم خشخاش ، ترياك از هر كدام پنج جزء ، حب ا - ١٠٩

دانه از هر كدام سه جزء ، زعفران نصف جزء ، آنها را با لعاب تخم اسفرزه باندازه نخود حب كتيرا ، به

 ند . هاي گرم مفيد است و يك يا دو حب از آن را بهنگام نياز بايد بخوركنند كه براي نزلهمي

حجر الجنة : زاج سبز ) سولفات آهن دو ظرفيتي ( يك رطل ، زاج االبيض نيم رطل ، شب يماني  - ١١٠

) زاج سفيد يا زاغ ( يك و نيم رطل ، بوره ارمني ، نمك از هر كدام سه اوقيه ، نمك طرطر ، نمك 

ارهنگ از هر كدام نيم افسنتين ، نمك بومادران ، نمك كاسني ، نمك كاكنج ) عروس در پرده ( ، نمك ب

اوقيه ) با توجه بشرحي كه پيش از اين در فصل اول مقصد سوم از مقاله سوم گذشت ملح داروها با اين 

آيد كه آنها را بسوزانند و خاكستر حاصل را مورد استفاده قرار دهند . مترجم ( همه را ترتيب بدست مي

ريزند تا آنها را و بر روي آن سركه و گالب ميكوبند و در ديگي از كاشي ) سراميك ( ريخته نرم مي



حد زنند و همينكه بكنند و مخلوط را با قطعه چوبي مرتبا بهم ميبپوشاند و آنگاه آتش ماليمي روشن مي

 انعقاد رسيد نيم رطل سفيداب سرب و چهار اوقيه گل

 ١٥٤صفحه 

شكنند و دارو را كه آنگاه ديگ را ميزنند تا مانند سنگ منعقد گردد ريزند و بهم ميارمني در آن مي 

كند و از بخشد و آنها را خشك ميها را بهبود ميدارند . اين دارو قرحهداراي فوايد بيشماري است برمي

نمايد ، لثه را تقويت كند ، دندانها را محكم مياي جلوگيري و اعضاء را تقويت ميريختن آبهاي نزله

ياند از ريزش اشك جلوگيري كرده و قرمزي و درد و سفيدي چشم را رونمايد و گوشت نو بر آن ميمي

درد همراه با گالب يا عرق ريزند براي چشمنشاند و بايد بر پلك ماليده شود و يا آن را در چشم ميفرو مي

شود اگر بر پوست مبتال به بيماريهاي حمره و آتشك ماليده شود در مرز ( استعمال ميعصي الراعي ) سرخ

بخشد ماليدن آن خارش و جرب را برطرف كرده و براي سرطان ، روز آنها را بهبود ميشبانهيك 

هاي دهن ، سوختگي از آتش ، عفونت زخمها و گوشت زيادي نيز مفيد است راه استعمال آن اين قرحه

است كه يك اوقيه از آن را در يك رطل آب حل كرده و پارچه را در آن خيس كرده و بر زخمها و 

 كنند . گذارند و يا براي درمان زخمهاي دهان و لثه و پيدايش خوره آن را مضمضه ميراحتها ميج

اي كه دو بار گداخته شده باشد و زاج سفيد ) شب يماني ( از هر كدام سه حجر الرحمن : شوره - ١١١

بند و مخلوط كوجزء ، زنگار خالص يك جزء و نيم ، شوره را ذوب كرده و زاج و زنگار را كامال مي

ريزند ) مقدار يك جزء تعيين نگرديده اما اندازه كافور دقيقا ذكر شده و كم در شوره ميكنند و كممي

نامه زنگار استات مس احتماال هر جزء پنج گرم است . توضيح ديگر اين است كه بنا بمطالب پزشكي

كتاب در نسخه حجرالرحمن كه  باشد اما در آناست كه موارد استعمال طبي آن مشابه سولفات مس مي

تقريبا شبيه باين نسخه است بجاي استات مس سولفات مس ذكر شده است . مترجم ( و همينكه كامال 

زنند تا خوب مخلوط شود مخلوط شد يك نخود كافور قيصوري كوفته را در آن ريخته سخت بهم مي

 آنگاه



 ١٥٥صفحه 

آورند و اين كار را بايد زود انجام دهند تا كافور تصعيد ميشكنند و دارو را بيرون بوته را برداشته مي 

نشود آنگاه دارو را برداشته و بهنگام نياز يك گندم آن را در يك مثقال آب حل كرده و روزي يك بار در 

 چكانند . چشم مي

ر ن دحجر الرحمن نوع ديگر : زاج سفيد ، شوره ، توتياي هندي را به اندازه مساوي پس از كوفت - ١١٢

ريزند اين دارو براي سفيدي چشم و قرمزي آن اي ذوب كرده روي سنگ يا هر قالبي كه بخواهند ميبوته

، ناخنك و ساير بيماريهاي چشم بجز آب ) سياه يا سفيد ( مفيد است و بايد قلم آن را بر سفيدي يا 

 گوشت زيادي و يا ناخنك و غير آن بمالند . 

ريزند و ماء الكبريت الحاد ) اسيد هاي كوچك آن را در قرعي ميقره يا پارهحجر النيران : براده ن - ١١٣

ريزند تا روي آن را بپوشاند و قرع را گل گرفته سولفوريك ( را كه اگر سفيد هم باشد بهتر است بر آن مي

 زه آفتابكنند تا بانداگذارند و زير آن را آتش ماليمي روشن مياي كه قد آن سه وجب باشد ميو در كوره

دارند تا نقره تكليس شود سپس آن را زمستاني گرم شود و آن را در همين حالت تا چهار ساعت نگه مي

د تا نقره دمنگذارند و بر آن مياي ريخته و بر آتش ميشده را در بوتهريزند و نقره تكليسبرداشته آب را مي

يا در قالب مومي بهر شكلي كه بخواهند  ريزند تا ببندد وذوب گردد و بعد آن را بر قطعه سنگي مي

اي كه شود اين دارو حجر النيران است اما نقرهريزند و بايد از هوا محفوظ باشد زيرا در هوا حل ميمي

باين دستور تكليس شده پيش از ذوب براي لقوه و رعشه مفيد است و بايد دو نخود از آن را با يك دانق 

است بخورند و اگر يك گندم از اين حجر النيران را در هزار گندم گلشكري كه در آفتاب گذارده شده 

آب مقطر بريزند براي پرده روي چشم مفيد است و اگر يك گندم آن را در بيست و پنج گندم آب بريزند و 

 با قلم مو بر سفيدي چشم ضماد كنند آن بيماري

 ١٥٦صفحه 



د و زدايدارو را بر آن ضماد كنند باقي زگيلها را ميبخشد و اگر اولين زگيل را بريده و اين را بهبود مي 

اگر آن را بر زخمهاي سفليسي ضماد كنند نيز مفيد است و چنانچه آن را بر اطراف زخمهاي 

ايد و زدكند و اگر بر ناخنك چشم ماليده شود آن را ميكننده بمالند از پيشروي آن جلوگيري ميپيشروي

ارده و چيزي بر آن نهاده و آن را ببندند در مدت نيم ساعت جايش را اگر يك گندم آن را بر اندامي گذ

 سوزاند . بدون هيچ زحمتي مانند آتش مي

) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده : در يكي از كتب فرنگي ديدم كه كاستيك ) 

CAUSETIQUE ه شود گوشت مرده را ( يا حجر النيران خورنده و سوزاننده است و اگر بر اندامي گذارد

 كند ( . خورد و اگر آن را مرطوب كرده و بر جائي بگذارند همان وقت خال سياهي بر آن ايجاد ميمي

كنند تا مانند روغن شود و حجر النيران نوع ديگر : مقداري شوره را در ظرفي آهنين ذوب مي - ١١٤

هوا محفوظ نگاه دارند اين سنگ براي ناخنك ريزند و بايد آن را از سپس آن را در هر قالبي خواستند مي

چشم بصورت ضماد و نيز براي شبكوري سودمند است و اگر آن را بر قرحه يا جاي سوختگي ضماد كنند 

سازند يعني آن را ذوب كرده در قالب زدايد گاه حجر النيران را از كرم دوتارتار ميگوشتهاي زائد را مي

فوظ نگاه دارند اين دارو بصورت ضماد براي زخمهاي سيفليسي و نيز ريزند و بايد آن را از هوا محمي

 شود تندتر است . براي داغ كردن اندامها مفيد است و از سنگي كه با شوره ساخته مي

راند و براي دهد و صفرا را بيرون مينشاند به مزاج لينت ميحقنه : اين حقنه حرارت را فرو مي - ١١٥

اي گرم مفيد است : گل بنفشه ، گل نيلوفر ، تخم خطمي ، سبوس گندم ، جو سرسام ) مننژيت ( و تبه

جوشانند تا يك و گرفته نيمكوب از هر كدام باندازه يك كف دست آنها را در چهار رطل آب ميپوست

 نيم

 ١٥٧صفحه 



ا آن و دو مرتبه بكنند رطل باقي بماند و ده اوقيه قند و دو اوقيه روغن بنفشه به آن افزوده و آن را صاف مي 

وت بآن قركنند و اگر بخواهند نيرومندتر باشد بايد عناب و سپستان ، انجير و آب چغندر و قرهتنقيه مي

 اضافه كنند براي صاحبان مزاج صفرائي تنقيه با آب هندوانه و شيره جو و لعاب تخم اسفرزه مفيد است . 

د . سناي مكي كوفته پنج مثقال ، بسپايك كوفته سه رانحقنه ديگر : اين حقنه سوداء را بيرون مي - ١١٦

مثقال ، بنفشه ، باديان كوفته ، پرسياوشان ، گاوزبان ، گل بابونه ، گل نيلوفر از هر كدام دو مثقال ، 

جوشانند تا نصف شود سپس آن را صاف كرده و شكر سرخ و سپستان سي دانه همه را در دو رطل آب مي

افزايند تا در آن حل شود سپس آن را صاف كرده و روغن بادام و روغن دان ميفلوس از هر يك ده مثقال ب

 كنند . گرم است تنقيه ميبابونه از هر كدام سه مثقال افزوده و وقتي كه نيمه

ته گرفكند . شيره جو پوستحقنه ديگر : اين دارو حرارت بيماريهائي مانند سرسام را خاموش مي - ١١٧

مرغ يك دانه ، روغن تخم كدو و يا مغز بادام يك اسفرزه يك اوقيه ، سفيده تخم دو اوقيه ، لعاب تخم

 كنند . اوقيه همه را مخلوط كرده و با آن تنقيه مي

حقنه ديگر : اين حقنه براي خارج كردن بلغم و براي كمردرد نيز مفيد است . سناي مكي ،  - ١١٨

جوشانند تا به نصف ا را در صد درهم آب چغندر ميبسپايك ، قنطوريون كوفته از هر كدام شش درهم آنه

برسد آنگاه آن را صاف كرده و پانزده درهم فلوس و ده درهم عسل و يك درهم بوره ارمني و نمك و ربع 

گرم است تنقيه افزايند و در حالي كه نيمهدرهم سقمونيا ) محموده ( و نيز دو مثقال روغن بادام به آن مي

 كنند . مي

 ١٥٨صفحه 

حقنه ديگر : اين دارو براي بيماريهاي بلغمي ، سودائي و صفراوي مفيد است . سناي مكي پنج  - ١١٩ 

بيان دو درهم ، آلو بيست عدد ، درهم ، بنفشه ، نيلوفر ، گاوزبان از هر كدام سه درهم ، ريشه شيرين

خطمي از هر كدام يك سپستان سي عدد ، عنب الثعلب ، بسپايك از هر كدام سه درهم ، برگ چغندر و 

 كنند وجوشانند و صاف ميدسته ، سبوس گندم يك كف دست ، قنطوريون كوفته دو درهم ، آنها را مي



اي كه كمي شور فلوس ، ترنجبين ، روغن بادام و شكر سرخ از هر كدام ده درهم و نمك طعام باندازه

 كنند . افزايند و با آن تنقيه ميشود بآن مي

ر : اين دارو براي انواع قولنج مفيد است . سناي مكي پنج مثقال ، انيسون ، باديان ، حقنه ديگ - ١٢٠

تخم كرفس ، شويد ، شنبليله از هر كدام سه مثقال ، بنفشه ، خطمي از هر كدام دو مثقال ، مغز تخم 

صف شود جوشانند تا نكافشه كوفته ده مثقال ، آب چغندر ده مثقال ، آنها را در يك و نيم رطل آب مي

سپس آن را صاف كرده شكر سرخ ، فلوس از هر كدام ده مثقال ، بوره ارمني يا نمك هفت درهم ، روغن 

 كنند . گرم تنقيه ميبادام دو درهم بآن افزوده و نيمه

كنند و جوشانند و صاف ميحقنه ديگر : اين حقنه بادشكن است . سداب را در روغن زيتون مي - ١٢١

رد كنند و اگر دندبيدستر ، گاوشير ، سكبينه از هر كدام نيم تا يك درهم اضافه ميدر بيست درهم آن ج

 كنند . شديد باشد يك نخود انيسون ) باديان رومي ( بآن افزوده تنقيه مي

حقنه ديگر : اين حقنه براي قولنج بادي مفيد و بادشكن است . آب گندنا ، آب چغندر ، آب پونه  - ١٢٢

دام بيست درهم ، روغن كرچك پانزده درهم ، عسل ده درهم ، جندبيدستر ، پيه ، آب سداب از هر ك

 كنند . توضيح اينكهگرم تنقيه ميهندوانه ابوجهل از هر كدام يك و نيم دانق و نيمه

 ١٥٩صفحه 

وشن اي ربراي قولنِج بادي بادكش گذاشتن بر روي شكم نيز مفيد است و بايد در شيشه حجامت شعله 

 كنند . 

باشد . انجير زرد ده عدد ، عناب بيست عدد حقنه لينه : براي قولنجي كه شديد نيست سودمند مي - ١٢٣

الملك ، شويد از هر كدام گرفته پانزده درهم ، خارخسك ، بابونه ، اكليل، سپستان سي عدد ، مويز دانه

جوشانند تا ا در سه رطل آب ميشده از هر كدام سه درهم ، آنها رپنج اوقيه ، بنفشه ، خطمي ، سبوس نرم

به يك سوّم برسد آنگاه دو اوقيه پيه مرغابي و ده درهم شكر سرخ و يك درهم بوره در نصف آن ريخته و 

 كنند . تنقيه مي



هاي غذائي مفيد است . سناي مكي ، ها و خشكي تفالهحقنه لينه ديگر : اين حقنه براي ورم روده - ١٢٤

گرفته نيمكوب نصف پنيرك ) خبازي ( از هر كدام سه مثقال ، جو پوستبنفشه ، تخم خطمي ، تخم 

بيان دو مثقال ، برگ چغندر يك دسته ، سپستان سي عدد آنها را در دو رطل آب كف دست ، ريشه شيرين

كنند و پانزده درهم فلوس ، هفت درهم شكر سرخ ، يك درهم جوشانند تا نصف شود و بعد صاف ميمي

افزايند و در حالي كنند و دو مثقال روغن بادام بآن مينمك را در آب حل كرده و صاف ميبوره ارمني يا 

ارسي كنند كه معادل فكنند . ) حقنه نام عمومي داروهائيست كه با آن تنقيه ميگرم است تنقيه ميكه نيمه

 ندارد . مترجم ( 

كوهي از هر كدام چهار درهم ،  حمول ابهل : اين دارو موجب قاعدگي است . مرّ مكي ، پونه - ١٢٥

كوبند و با زهره گرفته بيست درهم آنها را ميابهل هشت درهم ، برگ سداب خشك ده درهم ، مويز دانه

 دارند . گاو خمير كرده برمي

مرغ را با روغن گل سرخ و مردارسنگ حمول مردارسنگ : براي اسهال مفيد است . زرده تخم - ١٢٦

 داب قلع از هر كدامشسته ، صمغ عربي و سفي

 ١٦٠صفحه 

كنند و اي را بآن آلوده ميكوبند و با روغن مذكور مخلوط كرده و پارچهيك جزء ممزوج كرده و مي 

گذارند و معادل دارند . ) حمول نام عمومي داروهاي برداشتني است كه آن را در مقعد و يا مهبل ميبرمي

 فارسي ندارد . مترجم ( 

 باب ششم 

 } حرف { خ 



بيزند بيست جزء از آن را با كوبند و از پارچه حريري ميگيرند و ميخضاب : وسمه خوب را مي - ١

نمك اندراني ) نمك بلور ( دو جزء ، زاج اسود ) سولفات آهن دو ظرفيتي ( يك جزء با سركه خمير 

  كنند .استعمال مي افزايند و خمير وگذارند و باندازه يك چهارمش گل خطمي بآن ميكرده در آفتاب مي

خضاب ديگر : هليله سياه ، زنگ آهن ، آمله ، زاج زرد و مازوي سبز را باندازه مساوي بمدت يك  - ٢

جوشانند تا ببندد آنها را حب كرده و در هنگام نياز حب را در آب خيسانند و سپس ميماه در سركه مي

 برند . سائيده بكار مي

جوشانند و آن صفحه را بصورت ورقه درآورده و سركه تندي را مي خل الرصاص : مقداري سرب را - ٣

تراشند و چند بار اين كار را دارند تا روي آن شكرك پيدا شود و آن را با چوبي ميبر باالي بخار نگاه مي

ن را آ دارند و آنگاه پنج نخود ازكنند تا وقتي كه باندازه كافي برسد و آن را تا هنگام نياز نگاه ميتكرار مي

اي را بآن آلوده و بر ورمهاي گرم جوشانند تا در آن حل شود سپس پارچهدر صد مثقال سركه مي

نشاند اين شكر نوعي شكر سرب است و خواص آن مانند شكري است كه از گذارند كه آنها را فرو ميمي

اشند بع استات سرب ميگيرند و بطوري كه آزمايش شده تفاوتي با آن ندارد ) اين هر دو نومردارسنگ مي

دهيم و سپس در سركه گيريم و آن را خوب شستشو مي. مترجم ( ما گاهي شكر را با فاروق مي

 آيد همان اثر خل الرصاص ) سركه سرب (اي كه بدست ميجوشانيم و مادهمي

 ١٦١صفحه 

 آيد . و خل المردارسنج ) سركه مردارسنگ ( را دارد و آسانتر بدست مي 

ند و آنها كنتكه مياي كه بخواهند تكهالعنصل ) سركه عنصلي ( : عنصل ) پياز دشتي ( را باندازهخل  - ٤

كنند تا خشك شود اما نبايد بسوزد آنگاه سه مثقال از آن را كوفته و را به نخ كشيده و در تنور آويزان مي

گذارند سپس آن گرمي ميريزند و چهار روز در جاي در يك رطل سركه تند در شيشه دهانه گشادي مي

دارند يك تا دو مثقال از اين دارو همراه با آب گوشت ) آب گوشت ترجمه تحت را صاف كرده نگاه مي

اي كه بر چيز اللفظي ماء اللحم است كه در جاهاي ديگر نيز آمده است و در متن كتاب دقايق قرينه



حم را بر آب حاصل از تقطير گوشت اطالق المؤمنين ماء اللديگري اطالق شود نيست اما در كتاب تحفة

كرده است و بهر حال در ترجمه همه جا بصورت آب گوشت آمده است . مترجم ( براي استسقاء و سوء 

باشد و اگر روزي نيم مثقال همراه با آب گوشت خورده القنيه مفيد است ، ادرارآور و معرق و بازكننده مي

اند كه ده مثقال از آن را در هفت مثقال ي ساختن آن گفتهشود براي مفاصل سودبخش است و نيز برا

فتاب اي ريخته در آريزند و پياز دشتي تازه بهتر است و بايد آن را شصت روز در شيشه دربستهسركه مي

زدايد لثه را كند و بوي بد را در هر جا كه باشد ميبگذارند اين دارو صدا را صاف و بلغم را قطع مي

كند و براي بيماريهاي سينه و يرقان مطلقا روياند و از اثر سمها جلوگيري ميدندان را ميكند و محكم مي

پزند تا خوب نرم شود سپس آن را صاف كرده و يك هفته اند كه عنصل را در سركه ميمفيد است و گفته

گي نفس را زدايد و تنخورند كه بوي بد دهن را ميگذارند و هر روز يك درهم آن را ميدر آفتاب مي

دهد بطوري كه تجربه شده و زخمهاي بلغمي را بهبود كند دردهاي سينه را تسكين ميبرطرف مي

 اند كه براي همه دردها و بيماريهاي درونيبخشد و گفتهمي

 ١٦٢صفحه 

قطعه كرده و به نخ كشيده و در سايه اند كه پياز دشتي را با چوبي قطعهمفيد است مگر زخمها و گفته 

بندند و دو ماه آن را كنند و هر جزء پياز دشتي را در هفت جزء سركه ريخته دهانه ظرف را ميمي خشك

ند و اين گذاربرند و نيز گفته شده كه پياز تازه را شش ماه در سركه ميگذارند و بعد بكار ميدر آفتاب مي

كند بخار د صدا را صاف ميبخشكند و معده و حلق و گوارش را نيرو ميدارو خلطهاي غليظ را قطع مي

كند و براي زدايد و براي سودا ، ماليخوليا جنون و صرع مفيد است و سنگ مثانه را خرد ميدهن را مي

را  گرداند صورتكند و سالمتي را ببدن برميباشد و اندامهاي ضعيف را نيرومند ميعرق النسا سودمند مي

كند ، قطور آن براي سنگيني گوش شده را محكم مين لقكند و بينائي را قوي و لثه و دنداخوشرنگ مي

باشد و اندازه خوراك آن را بايد مفيد است و نيز براي سينه و تنگي نفس ، يرقان و مسموميت سودمند مي

كم زياد كنند تا به دو و نيم اوقيه برسد و بنظر من بايد آن را برشته كرده و سه مثقال آن را در يك رطل كم

ا آتش بسيار ماليم بپزند و اگر پياز دشتي را بكوبند بهتر است همينكه كامال در سركه نرم شد سركه تند ب



دارند اما سركه بايد سركه انگور باشد و باين نحو بهتر گذارند و سپس آن را برمييك هفته در آفتاب مي

 سودمند است .  ام و بسيارشود و من آن را آزمودهيابد و جوهر پياز بسركه داخل ميامتزاج مي

اي را كه مانند سرمه نرم سائيده خل المرداسنج : پنجاه مثقال سركه تند و ده مثقال مردارسنگ نقره - ٥

نند و كگذارند تا بجوشد آنگاه ظرف را از آتش برداشته و چهار ساعت بعد صاف ميشده باشد بر آتش مي

ر بدن كه عرقش بدبو است بمالند بطوري كه دارند اين سركه را اگر بر زير بغل و يا جاهاي ديگبرمي

د و كننمايد و اگر آن را مضمضه كنند زيان جيوه را بر دندان كم ميبتجربه رسيده بوي بدش را زايل مي

 نشاند . نيز ورمها را فرو مي

 ١٦٣صفحه 

 باب هفتم  

 حرف { د } 

گرفته پنج مثقال ، ل ، خرماي هستهدواء كشنده كرمها : برنك كابلي دو مثقال ، مغز گردو ده مثقا - ١

خورند در نسخه ديگر تربد آميزند و در هنگام خواب ميتربد سفيد يك مثقال همه را كوفته و با هم مي

نيست و خرما ده مثقال است داروهاي نافع ديگر براي دفع كرم : ابهل ) سرو كوهي ( ، برنك كابلي ، 

كه خيسانده شده باشد ، سعد كوفي ، سكبينه و نيز سياهدانه ترمس ، انغوزه ، زنجبيل ، نخودي كه در سر

همراه با آب هندوانه ابوجهل و درمنه تركي بصورت ضماد بر ناف براي دفع كرم مفيد است و نيز صابون 

اثر عجيبي دارد كه يك مثقال از آن بايد بكار رود و همچنين قسط ، قنبيل ، گشنيز خشك ، زيره ، زنيان 

نارنج زرد ، برگ هلو ، تخم كرفس ، پوست ريشه انار و اگر كرم با اسهال همراه باشد  ، نعناع ، پوست

شيره برگ تازه بارهنگ و كف كردن پودر خشك آن با عصاره سماق مفيد است . ) نوشيدن شير نارگيل 

 باشد . مترجم ( بطوري كه بتجربه رسيده براي دفع انواع كرم مفيد مي



است درمنه تركي ، افسنتين ، بومادران از هر كدام يك جزء ، ترمس دو دواي ديگر كه ضد كرم  - ٢

كنند اندازه خوراك آن سه درهم است كه همراه با ممزوج آب و كوبند و با عسل خمير ميجزء آنها را مي

 سركه بايد خورده شود . 

م زرد از هر كدا گرفته ، پوست هليلهدواي ديگر كه ضد كرم است : مغز برنك كابلي ، آمله پوست - ٣

پنج و نيم درهم ، تربد سفيد سائيده دوازده درهم ، فانيدا ) شكر سفيد ( چهار درهم ) در قديم شكر را 

امي مختلفي يافت و اسگرفتند كه بنا بوضع تصفيه و تعداد دفعات آن تغيير صورت ميفقط از نيشكر مي

 زد ،مانند شكر سرخ و شكر زرد ، شكر سفيد ، فانيدا ، شكر تبر

 ١٦٤صفحه 

كردند و قند را نيز يك يا چند بار ذوب كرده و يافت و گاه آن را بصورت قند درست ميابلوج و غيره مي 

كردند و اصطالح قند مكرر از اين جا پيدا شده است . مترجم ( شكر را حل كرده و ساير صاف مي

 وراك آن يك قرص است . كنند و وزن هر قرص شش درهم و اندازه خداروها را با آن قرص مي

پزند تا كند . مقداري سپستان را در ديگي آهنين آن قدر ميداروي ديگر كه از اسهال جلوگيري مي - ٤

كنند تا غليظ كامال له شود سپس آن را صاف كرده كمي نان خشك سائيده و آرد عدس بآن اضافه مي

 برند . شود و آنگاه بكار مي

بيزند كوبند و ميمرز ( را مي: چهار مثقال عصي الراعي ) هزاربندك ، سرخداروي ديگر براي اسهال  - ٥

 آشامند . گرم ميو با شير تازه نيم

جوشانند تا غليظ شود اين دارو جلوي داروي ديگر براي اسهال : عدس را در آب مازوي پخته مي - ٦

 گيرد . اسهال را بخوبي مي

جوشانند تا غليظ و آماده خوردن داروي ديگر براي اسهال : عدس كوفته را با صمغ عربي در آب مي - ٧

 شود . 



داروي ديگر براي اسهال : بارهنگ و هزاربندك ) عصي الراعي ( از هر كدام دو اوقيه ، مازو يك  - ٨

 جوشانند تا غليظ شود . كنند و با آب عدس پخته ميپزند و صاف مياوقيه آنها را در آب خوب مي

داروي ديگر براي اسهال شديد و ضعف معده كه از رطوبت باشد مفيد است . زاج سبز صد مثقال و  - ٩

كنند و دوباره جوشانند و صاف ميبراده آهن پنجاه مثقال آنها را در سه من آب بمدت پانزده دقيقه مي

دكان از يك تا دو گندم و براي بزرگساالن جوشانند تا غليظ و خشك شود اندازه خوراكش براي كومي

 دوازده گندم است . 

نامند زيرا سال فرمايد : اين دارو را فرنگيان سال دومارت ) *** ( مي) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه مي

 بمعني نمك و مارت

 ١٦٥صفحه 

 سودمند است ( .  نام مخترع آن است و اين نمك بمنزله زاج آهن است و بنا بتجربه براي اسهال شديد 

داروي ديگر كه براي تشنگي زياد و ضعف معده و سوزش آن كه از بخار باشد سودمند است .  - ١٠

ريزند و چهار روز شده را در شيشه ريخته و چهار برابرش روح الكبريت در آن ميمقداري نوشادر تصفيه

 نوشند . مانند شربتها مي كنند و سپس با آب و قندنهند و بعد آن را صاف ميدر جاي سردي مي

دواء التربد : تربد سفيد ده مثقال ، مصطكي ، زنجبيل از هر كدام پنج مثقال ، قند سفيد بيست  - ١١

مثقال اندازه خوراكش تا دو مثقال است و براي بلغم مسهلي بسيار خوب و ماليم است و براي خردساالن 

 توان از آن تجويز كرد . نيز مي

كرده چهل مثقال ، شير گاو يا گاوميش يك رطل ، ترنجبين را در جبين : ترنجبين پاكدواء الترن - ١٢

 كند . جوشانند تا منعقد شود اين دارو نيروي باه را زياد ميكنند بعد ميشير ريخته و صاف مي

ه ددواء الترنجبين نوع ديگر كه از داروي پيشين گرمتر است . ترنجبين و نبات سفيد از هر كدام  - ١٣

پزند تا ببندد و از هر كدام از كنند و ميمثقال آنها را در يك رطل شير گاو يا شير ماديان حل و صاف مي



اين داروها : خاولنجان ، دارچيني ، ثعلب ، بوزيدان ) داروئي از نوع ثعلب و مشابه آن است . مترجم ( 

آشامند اين دو دارو براي اشخاصي كه يكنند و مبيزند و با باقي داروها مخلوط مييك دانق كوبيده و مي

 مزاج معتدل دارند مناسب است اما داروي اول براي حرارتيها بهتر است . 

دواء التوتيا : براي بيماري نارالفارسيه ، جذام و زخمهاي بدخيم مفيد است . ليموئي را دو نصف  - ١٤

 كنند و بر يكي از آنها سه گندممي

 ١٦٦صفحه 

مكند و بعد نيمه ديگر را مكيده و ريزند سپس آن را ميته را كه خاكستر شده است ميتوتياي هندي سوخ 

راند و ده روز آشامند اين دارو رطوبتهاي لزج صفرائي را از راه قي بيرون ميبر روي آن آب گوشت مي

 يابند . بايد كار را تكرار كنند انشاء اهلل بهبود مي

 شده .  دواء الجامع : در معجونها ذكر - ١٥

شده ، مصطكي ، تربد از هر كدام سي درهم ، كندر ، مردارسنگ دوائي براي سفليس : جيوه تصفيه - ١٦

، توتياي هندي ، سفيداب قلع ، صمغ درخت آلو از هر كدام بيست درهم ، زاج سفيد ، پوست نارنج ، 

كشند ) . جيوه را با حنا مي ابقر ) شوره ( ، نوشادر ، صمغ سرو از هر كدام ده درهم ، حنا پنجاه درهم

همانطور كه پيش از اين اشاره شده مقصود از كشتن جيوه با يك دارو اين است كه در ظرفي از چيني يا 

سايند تا كامال با هم مخلوط شوند . بلور دارو و جيوه را بهم آميخته با آلتي از چيني يا شيشه آن قدر مي

لوط و با روغن گل سرخ و پيه خوك و زيتون و دنبه خمير كوبند و با هم مخمترجم ( و باقي را مي

 كنند تا قابل ماليدن بر اندام باشد و اگر روغن زيتون را زيادتر كنند پيه خوك الزم نيست . مي

داروي ديگر براي سيفليس : جيوه چهل جزء ، مصطكي سي جزء ، كندر بيست جزء ، مردارسنگ  - ١٧

مغ سرو پنج جزء ، صمغ عربي پانزده جزء . اين داروها را با روغنهائي و حنا از هر كدام پنجاه جزء ، ص

 برند و برايكنند اما بجاي روغن دنبه روغن مغز زردآلو تلخ بكار ميكه پيش از اين گفتيم خمير مي

 كنند . زخمهاي بدخيم زنگار يا توتياي هندي يا هر دو را اضافه مي



است . جندبيدستر نيم درهم ، پونه كوهي و نهري از هر كدام يك  آوردواء المدر : اين دارو قاعده - ١٨

 خورند . درهم آنها را با آب عسل مي

 ١٦٧صفحه 

كند و براي داء الثعلب ) دهن اآلس : اين دارو از ريزش مو در بيماري نارالفارسيه جلوگيري مي - ١٩ 

مورد پانزده مثقال ، وسمه سه مثقال آنها كند . برگ بيماري ريختن موي بدن ( مفيد است و مو را سياه مي

جوشانند تا نصف شود سپس آن را صاف كرده بيست مثقال روغن زيتون در را در چهارصد مثقال آب مي

  برند .جوشانند تا فقط روغن باقي بماند آنگاه شش مثقال الدن در آن ريخته و بكار ميآن ريخته مي

صد جزء ، برگ و پوست مورد بيست جزء آنها را كوفته و دهن اآلس نوع ديگر : روغن زيتون  - ٢٠

چكانند تا گرم در گوش ميدارند و بهنگام نياز آن را نيمهكنند و نگاه ميجوشانند و صاف ميكمي مي

 درد آن را آرام كند . 

ه شكند . پوست آمله ، برگ مورد ، پوست ريدهن االبلج : اين روغن مو را سياه كرده و تقويت مي - ٢١

جوشانند تا نصف شود سپس آنها را سرو از هر كدام ده جزء آنها را در دويست و چهل جزء آب مي

 پزند تا آب آن تمام شود . فشارند و عصاره را در يكصد و بيست جزء روغن كنجد ميمي

ا قواي آن جوشانند تبيان را ميدهد . ريشه شيريندهن اصل السوس : اين دارو جراحتها را التيام مي - ٢٢

جوشانند تا فقط روغن باقي بماند آنگاه آن را در خارج گردد ، سپس صاف كرده با روغن كنجد مي

تواند سندروس يا برند . و هر كس بخواهد ميها بكار ميزخمهاي ساده و يا همراه با مرهمها در قرحه

 د . كهربا يا زاج سفيد ) شب يماني ( و يا ابوخلساء ) هوچوبه ( بآن بيفزاي

ريزند تا تخمير شود آنگاه آن را تقطير دهن االفسنتين : مقداري از آن را خرد كرده در آب گرم مي - ٢٣

كنند تا بحد اشتعال برسد آن روغن و كنند سپس آب را چند بار تقطير ميكرده روغنش را از آب جدا مي

 فرمايد :در حاشيه ميباشد . ) مؤلف )اع( جوهر براي همه بيماريهاي معده بسيار نافع مي



 ١٦٨صفحه 

 ايم عرق افسنتين براي شكم درد بسيار مفيد است از آن غافل مباش ( . بطوري كه آزموده 

 ريزند كه روي آن بايستد ودهن االنتيموان : مقداري انتيموان را سائيده و سركه تقطيرشده بر آن مي - ٢٤

ير ريزند و تقطكنند و دوباره بر انتيموان سركه ميصاف ميگذارند تا سركه قرمز شود آنگاه آن را آن را مي

كنند تا ديگر رنگي نداشته باشد و سپس سركه را با كنند تا رنگش را بگيرد و آن قدر تكرار ميمي

گذارند تا كنند تا روغن در ته قرع باقي بماند و آن را چهل روز در شكمبه اسب ميماليمت تقطير مي

 ها و سرطان مفيد است . د اين دارو براي انواع قرحهدارنصاف شود و برمي

سايند و با قرع دهن االنتيموان السكري : مقداري انتيمون و شكر را باندازه مساوي گرفته مي - ٢٥

كنند اين دارو براي بسياري بيماريهاي خارجي و داخلي مفيد است و گاه از آن حبي افالطوني تقطير مي

مفيد است براي اين منظور يك اوقيه روغن انتيمون و نيم اوقيه صبر ، دو درهم سازند كه براي تبها مي

 كنند اين دارو معرق و براي تب لرز مفيد است . عنبر ، نيم درهم زعفران را مخلوط كرده حب مي

ند تا گذارريزند تا باالي آن بايستد و آن را ميو نوع ديگر آن است كه روي انتيمون سركه تقطيرشده مي

كنند تا همه رنگ آن گرفته شود سپس آن را صاف كرده و سركه را با قرمز شود و آن قدر كار را تكرار مي

كنند تا روغن در ته قرع باقي بماند سپس آن را در شكمبه اسب بمدت چهل روز آتش ماليم تقطير مي

 كنند اين دارو براي انواع قرحه و سرطان مفيد است . پنهان مي

دهن االنتيمون المركب : سنگ انتيمون و سليماني ) سوبليمه ( را باندازه برابر گرفته هر كدام را نرم  - ٢٦

 كوبند و در قرعي ريخته آن را بر آتش تنديمي

 ١٦٩صفحه 

دارند و كنند تا روغني از آن بريزد آن را نگاه ميگذارند تا دود از آن برخيزد آنگاه سر قرع را خم ميمي 

 هاي كهنه سودبخش است . د بار ماليدن آن براي قرحهچن



كنند اين دارو از خيسانند و تقطير ميدهن االنيسون : مقداري باديان رومي را در ده برابرش آب مي - ٢٧

آبريزيها جلوگيري كرده و براي تنگ نفس و بادهاي معده و استسقاء خصوصا اگر طبلي باشد مفيد است 

وشت يا چيز مناسب ديگر خورده شود و اگر آن را با شكر بخورند براي سرفه و نيز و بايد همراه با آب گ

 باشد . ادراري ( سودمند ميبراي عسر البول ) سخت

دهن البسباسه : اين روغن براي قولنج و آبريزشها و نيز براي تقويت مغز و معده و قلب و همه  - ٢٨

اختيار كه از برودت باشد نيز آور است و براي ادرار بيهمالي بابيماريهاي رحم مفيد است و بصورت روغن

 باشد . سودمند مي

ايم زيرا دهن البلسان : اين روغن در حقيقت روغن آجر است كه ما آن را بنام بلسان نام گذارده - ٢٩

اي را اينك دهن البلسان ناياب است و روغن آجر در همه خواص مانند آن است . آجر سفيد آب نديده

اندازند و روي ظرف را كنند و آنها را در آتش شديد گداخته در روغن زيتون ميندازه بادام قطعه قطعه ميبا

كنند و روغن را از آب ريزند و تقطير ميكوبند و در داخل قرعي ميپوشانند سپس آنها را برداشته ميمي

برنده و آور ، تحليلت ، عرقهائي دارد كه قابل شماره نيسكنند اين روغن فايدهتقطيرشده جدا مي

كننده است براي همه انواع سردرد ، كري ، بيماريهاي چشم و نيز براي تحليل بردن آب چشم ، لطيف

ها ، راهها ، رودهخارش ، دردهاي گلو ، دندان ، بيماريهاي سينه ، معده ، كبد ، كليه ، طحال ، پيشاب

نقرس ، عرق النسا ، سمهاي سرد ، دردهاي بلغمي و  مقعد ، اعصاب و نيز فلج ، لقوه ، درد مفاصل ،

 گشايد سنگهاي مثانه و كليه را خردباشد بستگيها را ميسودائي و آماسها سودمند مي

 ١٧٠صفحه 

كننده كننده و حلاندازد و براي دردهاي پشت و مغز مفيد است لطيفكند ادرارآور است جنين را ميمي 

كند كشيدن آن ببيني براي بيماريهاي مغزي سودبخش سته را حل ميكشد و خون باست كرمها را مي

باشد بطور خالصه است ماليدن آن بر دندانها و نيز ضماد آن براي درمان بيماري نارالفارسيه مفيد مي

باشد اندازه خوراكش تا دو مثقال است داروئي عجيب است كه براي همه دردهاي سرد بسيار سودمند مي



 كننده آنباشد و براي كليه مضر است و اصالحكننده آن سركه ميبخش است كه اصالحبراي معده زيان

 باشد . كتيرا مي

شده شانزده جزء را در ظرفي از دهن البلسمو : روغن گردو شصت و چهار جزء ، گوگرد تصفيه - ٣٠

از هوا محفوظ  ريزند ودارند و يك جزء كافور در آن ميآهن بر آتش ماليمي ذوب كرده آن را برمي

كنند اين روغن روغني با خاصيتهاي بلساني است كه بطوري كه تجربه نشان داده براي همه دردها مي

باشد و من آن را بر استخوان سوخته ريخته و تقطير كردم روغني بدست آمد كه مانند روغن سودمند مي

 موم نفوذ بسيار داشت . 

يد : اگر اين روغن را بر استخوان سوخته ريخته تقطير كنند نافذتر افزا) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

شود اما بوي بدش قابل تحمل نيست و اگر آن را تقطير نكنند بهتر است اما اگر بر آن مقداري سركه مي

افزوده و آن را بجوشانند تا فقط روغن باقي بماند و سپس همه گوگرد را داخل آن كنند كامال حل و قويتر 

  گردد ( .شود و كاملتر ميشود و اگر بجاي كافور روغن آن را اضافه كنند بهتر آميخته مير ميو بهت

مرغ . ترياك را دهن البلسمو نوع ديگر : روغن زيتون ده جزء ، ترياك يك جزء ، سفيده يك تخم - ٣١

وزد و جوشانند تا بسميافزايند و جوشانند تا حل شود سپس سفيده را ميسايند و در روغن زيتون مينرم مي

 سايند تا مانند كره نرم شود بعد آن را با روغن مخلوطاي را كه رسوب كرده ميريزند مادهروغن را مي

 ١٧١صفحه 

 دارند ماليدن اين دارو براي زخمهاي تازه بسيار مفيد است . كنند و نگه ميمي 

ها و برگ تاتوره را كند . ريشه و شاخهم ميدهن البلسمو نوع ديگر : اين روغن دردهاي گرم را آرا - ٣٢

جوشانند تا خوب بپزد سپس آن را صاف كرده و باندازه يك دهم آن كوبند و در آب ميباندازه يك من مي

كنند پس از آن نيم من جوشانند و بعد صاف ميپزند و يك ساعت ميكوبند و در آب ميتخم تاتوره را مي

دارند جوشانند تا آب تمام شود و روغن بماند اين روغن را نگه ميريخته و ميدانه را در آن آب روغن پنبه



مالند من اين روغن را بر روي استخوان سوخته ريخته تقطير كردم ، لطيفتر نافذتر گرم بر اندامها ميو نيمه

 و صافتر و مانند روغن موم شد بنا بر اين از آن غافل مباش . 

ها و زبري كند لكهاندازد سختيها و سرطانها را نرم ميها را ميو ساير دانه مرغ : بواسيرروغن تخم - ٣٣

كنند و پزند و زرده آن را جدا ميمرغ را خوب ميزدايد . راه ساختن آن اين است كه تخمپوست را مي

س كنند سپاي از خمير يا گل درست ميبندند و بر دور سر كاسه ديوارهاي ميپارچه را بر روي كاسه

اي را سطح ديواره شود آنگاه تاوهكنند تا همها را خرد كرده و بطور پراكنده بر روي پارچه پهن ميزرده

گذارند تا زرده بسوزد و روغن دهند و آن را بحال خود مياند بر روي آن قرار ميكه در آن آتش زياد ريخته

يزد اين روغن را با بعض آبهاي مقطر رقرمز رنگي كه بهتر آن است كه كمي بدبو باشد بدرون كاسه مي

دارند اين قانون را خداوند كنند و نگاه ميكنند تا خوشبو شود و يا آن را با عطري مخلوط ميتقطير مي

سبحانه بمن الهام نمود اين روغن براي روياندن مو و تقويت نيروي باه و سستي و تشنج اندامها كه از 

 سردي و رطوبت باشد مفيد است . 

 وع ديگرش براي بواسير خاصيت عجيبي دارد و براي ساختن آن قرعيو ن

 ١٧٢صفحه 

كنند و روغن تقطيرشده را بر زرده درون مرغ پخته پر كرده و بصورت تنكيس تقطير ميرا از زرده تخم 

 كنند . سايند و دوباره تقطير ميقرع برگردانده و آنها را مي

رهم زرنيخ و نيم درهم نوشادر و چهار دانق نمك هندي را با دهن الجرب : يك درهم نفت و يك د - ٣٤

جوشانند و دستها را سه شب تا آرنج با آميزند و قدري ميهم آميخته و همه را با يك اوقيه روغن كنجد مي

 شود . شويند جرب از همه اندامها زدوده ميآن چرب كرده صبح مي

، توتياي هندي دو جزء ، گل ارمني دو جزء ،  دهن الجرب براي چشم : روغن دنبه چهار جزء - ٣٥

زنند تا سفيد شود آنگاه ساير اجزاء را با آن جيوه شيرين ) كالومل ( يك جزء . روغن را با آب مي



ن مالند ايسايند تا دست بهم بدهد و هر گاه در چشم جربي باشد از اين روغن بر پلكها ميآميزند و ميمي

 باشد . كند مفيد ميها كه از باز شدن چشم جلوگيري ميقرمزي دانهها و دارو براي افتادن مژه

كند ماليدن آن درد قولنج را آرام روغن جوزبويا : خوردن اين روغن معده را گرم و بادها را حل مي - ٣٦

 آيد . بخشد و همانطور كه پيش از آن گذشت بدست مينمايد و درد آن را آرامش ميو مثانه را تقويت مي

كوبند و در شير گاو ريخته يك دهن الجوزماثل ) روغن تاتوره ( : پنجاه مثقال تاتوره را مي - ٣٧

 كنندگيرند سپس آن را ذوب مياش را ميگذارند تا ترش شود آنگاه از آن دوغ ساخته و كرهروز ميشبانه

 بريد و يا داغ كرد . توان آن را كند كه ميتا روغن شود يك مثقال از آن اندام را آنچنان بيحس مي

دهن حب العرعر : اين روغن را از تقطير تخم درخت عرعر پس از آنكه ده روز آن را خيسانده  - ٣٨

كند و براي نزله مفيد است و نيز آورند ماليدن و يا خوردن آن پيچ و درد قولنج را آرام ميباشند بدست مي

 براي فلج و بيماريهاي

 ١٧٣صفحه 

 ها را پاكو نيز براي ضعف معده كه از سردي باشد و همچنين قي مفيد است و كليه مغز و يا مسموميت 

آور و مسكن رحم است و ريه و سينه را از خلطهاي غليظ پاكيزه كرده كند بولو سنگ آن را خرد مي

هاي كهنه ، عرق النسا ، نقرس ، شقاق كشد ماليدنش براي رعشه ، تشنج ، جرب ، قرحهكرمها را مي

 و پا مفيد است .  دست

دهن الحداة : جلب چهل گندم ، محموده ) سقمونيا ( بيست و چهار گندم ، تربد معدني محلول )  - ٣٩

ا پزند تپزند تا له شود آن را صاف كرده و ميكوبند و غليواجي را ميكالومل ( دوازده گندم همه را نرم مي

د تا مانند مرهم شود اگر از اين مرهم شش نخود بر كننمانند عسل شود آنگاه داروها را با آن مخلوط مي

كند كه از بكار بردن مسهل بپرهيزد كند و البته كسي از آن استفاده ميكمر ضماد كنند كار مسهل را مي

 . 



گذارند تا تخمير شود دهن الحلبوب : سلمه و شكر را باندازه مساوي مخلوط كرده هشت روز مي - ٤٠

شود كه اگر بر چهره ماليده شود آن را خوشرنگ و روغن سفيدي خارج ميكنند و آن را تقطير مي

كند و اگر همراه با كند و اگر بمدت چهل روز هر روز يك درهم بخورند صرع را آرام ميدرخشنده مي

 باشد . جندبيدستر خورده شود براي همه بيماريهاي اعصاب سودمند مي

شود راه اه جداً مفيد است و گاه به آن سياهدانه افزوده ميدهن الحِمَّص : براي افزايش نيروي ب - ٤١

ساختنش اين است كه نخود را آسيا كرده و مقداري روغن زيتون بر آن ريخته و تقطيرش كنند و اگر اين 

تواند فوايد آن را برشمارد و گاه بجاي روغن را با عسل پخته و در معجونها داخل كنند هيچكس نمي

 نمايند . را تنكيس مي تقطير ، نخود كوفته

دهن الخِرْوَع ) روغن كرچك ( : بهترين نوع آن اين است كه آتش بآن نرسيده باشد و براي  - ٤٢

 استخراج آن بايد دانه كرچك را بكوبند و در ديگ

 ١٧٤صفحه 

ريزند تا روغن يكجا جمع شود و آن را آبي ريخته بجوشانند تا روغن آن بيرون آيد آنگاه آب سرد بر آن مي 

كنند و بعد روغن را بايد بجوشانند تا آب آن بكلي خشك شود و روغن بيرنگي مانند روغن از آب جدا مي

 آيد . بادام و بدون بو بدست مي

**       CUSTEROIافزايد : در يكي از كتابهاي فرنگي ديدم كه ) ي) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه م

راند لطيف و * **      ( كاستراويل يعني روغن كرچك ، گرم ، خشك و مسهل است و بلغم را مي

مليّن است و براي درد معده و بستگيهاي روده مفيد است و اندازه خوراك آن چهار تا نه مثقال است كه 

افزايد : روغن كرچك از جرم دانه آن از نوشند و نيز مييا جوهر نعناع و شربت قند مي آن را با آب برنج

جهت نيروي مسهلي اگر ده تا پانزده عدد از آن را خرد كنند و با آب عسل و كمي مصطكي يا جوهر آن و 

بيرون كننده آن است بخورند بلغم و رطوبتها را ( كه اصالح MENTHE PEPERيا جوهر نعناع بنام ) 

راند اما قسمت مهم خاصيتهايش در نيمه باالي بدن است و براي بيماريهاي سرد سودمندتر است معده مي



كند و بهمين دليل بهتر آن است كه با جوهر نعناع يا مصطكي خورده شود اما را سست و اشتها را كم مي

هل شهرهاي ما تا سي آور است ولي خواص روغنش همان است كه گفته شد ، اجرم كرچك مسهل و قي

 خورند اما عمل كاملي ندارد ليكن براي قولنج و درد معده سودبخش است ( . مثقال از آن مي

خيسانند و دهن الدارصيني ) روغن دارچيني ( : دارچيني را بيست و چهار ساعت در گالب مي - ٤٣

كند زايمان را رش كمك ميكنند اين روغن گندزدا است و اندامهاي رئيسه را تقويت و بگواتقطير مي

خيسانند و سپس با آتش روز در گالب ميوزنش شكر يك شبانهسازد و گاه دارچيني را با همآسان مي

 آيد . كنند ، روغن نخست بيرنگ و پس از آن زرد و قرمز بدست ميماليمي تقطير مي

 ١٧٥صفحه 

ريزند و يك ل ذراريح را در روغن ميدهن الذراريح : پنجاه مثقال روغن زيتون و هيجده مثقا - ٤٤ 

دارند كارش مانند مرهم كنند و براي استعمال برميگذارند و سپس صاف ميروز در جاي گرمي ميشبانه

رت گذارند ماده بيماري بصواي را بآن آغشته كرده و بر اندام بيمار ميذراريح بلكه قويتر است پاره پنبه

رود شود و آب جمع شده بيرون ميزند و پوست آن برداشته ميگردد و محل آن تاول ميآب جمع مي

بندند تا التيام يابد و اگر زخم چركي شد مرهم السالطين سپس كره گاو را بر برگي نهاده بر روي آن مي

 گذارند . بر آن مي

 تنگي گردد و براي ضعف چشم ،دهن الرازيانج ) روغن باديان ( : مانند روغن انيسون استخراج مي - ٤٥

ها و مثانه و بادهاي آن و دفع شن مثانه مفيد است و همراه با شكر يا چيز مناسب ديگري نفس ، درد كليه

 بايد خورده شود چنانكه بتجربه رسيده اين روغن براي بيماريهاي سينه نيز مفيد است . 

سازد و براي ادرار دهن الراهب : اين روغن بستگي پيها و درد كمر و قوزي و بواسير را آرام مي - ٤٦

اي كه از سردي باشد و سَدر مفيد است ) سَدر نوعي سرگيجه و از بيماريهاي عصبي است و حالت قطره

هره رود . مترجم ( چبيمار در هنگام ايستادن چنانست كه گوئي در تاريكي و يا غبار بسيار غليظ راه مي

فته گركند . سير پوستبه روانداز احساس نميسازد و در زمستان با ماليدن آن شخص نيازي را گلگون مي



يك جزء ، فرفيون و عاقرقرحا از هر كدام سه جزء ، فلفل و سداب از هر كدام يك چهارم جزء همه را با 

  برند .جوشانند تا يك سوم آن باقي بماند آنگاه صاف كرده بكار مينه برابر مجموع روغن زيتون مي

گيرند سپس ماده قرمز رنگي را كه در كنند و مائيت آن را ميا تقطير ميدهن الزاج : مقداري زاج ر - ٤٧

وز با رسايند و در قرع افالطوني ريخته در مدت يك شبانهوزنش آجر سائيده ميته ظرف باقي مانده با هم

 كنند و مرتباآتش قوي تقطير مي

 ١٧٦صفحه 

د اين ماده را با ماده تقطيرشده اولي چند بار شوافزايند از يك رطل سه اوقيه تقطير ميبر شدت آتش مي 

اش شيرين است و ترشي آن تمام شده و كنند تا فقط روغن باقي بماند در اين هنگام مزهتقطير مي

بخصوص براي تبها و نيز سكته ، صرع و فلج مفيد است و اگر كمي از آن را با داروهاي مسهلي بياميزند 

 كند . روهاي بازكننده مخلوط شود آنها را نيرومندتر ميشود و اگر با داعمل آنها قوي مي

بيزند و با روغن كوبند و ميدهن الزرنيخ ) روغن زرنيخ ( : زرنيخ و گوگرد را بيك اندازه مي - ٤٨

سايند تا وقتي كه ديگر روغن را بخود نگيرد آنگاه آن را تقطير كرده و در وقت نياز آميزند و ميكنجد مي

 اندازد . هاي بواسيري را ميگرم استعمال شود دانهاين دارو اگر در حال نيمبرند بكار مي

دهن الزيبق ) روغن جيوه ( : يك مثقال جيوه را با نيم مثقال سليماني ) سوبليمه ( ) *** ( در  - ٤٩

ند كنسايند تا اثر جيوه تمام شود سپس هشت مثقال كره بدون نمك را با آن مخلوط مياي ميظرفي شيشه

هاي سودائي هاي حلق مفيد است اندازه خوراكش سه گندم است ضماد آن براي قرحهاين دارو براي قرحه

خورند اگر بصورت ضماد براي ورم باشد و صبحها دو گندم از آن مي، ورم كبد و طحال سودبخش مي

 كبد و طحال بكار رفته باشد بايد بهنگام شب آن را با آب گرم و صابون بشويند . 

دهن السداب : براي درد پشت و كمر ، درد پا ، درد مثانه ، درد ساق پا مفيد است ادرارآور و  - ٥٠

كننده بادها و درد گوش است و براي صرع و درد سر نيز بطور ماليدن و يا خوردن و يا ريختن در حل

ب و سه اوقيه باشد براي ساختنش يك اوقيه سداب تازه را در يك رطل آگوش و تنقيه كردن مفيد مي



پزند و گاهي تخم خردل و تخم شاهي و عاقرقرحا نيز از هر كدام يك روغن زيتون يا روغن كنجد مي

 افزايند . درهم بآن مي

 ١٧٧صفحه 

شده ده جزء ) دنبه را چهار بار با آب دهن السليماني : سوبليمه بلوري دو جزء ، روغن دنبه صاف - ٥١ 

گيرند ( سپس سليماني را سائيده و بيخته و باز با روغن دنبه روغنش را ميشويند تا سفيد شود و سپس مي

سايند تا كامال مانند برف سفيد شود آنگاه ده گندم نوشادر را بآن افزوده و يك در مدت نه ساعت مي

سايند اين دارو براي بيماريهاي سودائي و سفليس و نارالفارسيه مفيد است و بايد نيم ساعت ديگر مي

م آن را بر كف پاها بمالند و تا يك ساعت خود را از سرما حفظ كنند ان شاء اهلل بيش از هفت بار دره

 باستعمال آن نياز نيست . 

پزند تا حل شود و دهن السندروس : مقداري سندروس را كوفته و در دو برابرش روغن بادام مي - ٥٢

 دهد . تيام ميغليظ گردد . ماليدن اين روغن شقاق را در هر جا باشد ال

دهن الشقاق : نود و شش جزء روغن دنبه صاف كرده و يكصد و نود و دو جزء گالب خوب را  - ٥٣

ريزند اين روغن مانند برف سفيد است جوشانند تا آب آن برود و آن را در هر نوع قالبي كه بخواهند ميمي

 و براي شقاق لبها ، دستها و پاها سودمند است . 

كنند نخست آب : صد درهم صمغ بنه را در سيصد درهم آب در ظرفي مسين تقطير مي دهن العلك - ٥٤

شود اين آب براي قولنج و كرم مفيد است و اندازه خوراكش چهار درهم از و پس از آن روغن تقطير مي

ح وزنش روزدايد و اگر با همآب آن يا ده گندم از روغن است و خوردن ده نخود از آن روغن بلغم را مي

آيد الكبريت آميخته شده و شش قطره آن بكسي كه بعلتي غير از صرع غش كرده خورانده شود بهوش مي

 . 

 دهن الفلفل : اين روغن براي همه بيماريهاي سرد مفيد است - ٥٥



 ١٧٨صفحه 

 شود . اندازه خوراكش دو يا سه قطره با چيزهاي مناسب است و بطريقي كه پيش از اين گفتيم تقطير مي 

دهن القرنفل : راه گرفتن آن را پيش از اين گفتيم روغني گرم و خشك است كه در درجه سوم قرار  - ٥٦

دارد براي همه بيماريهاي سرد و بيماريهاي كبد و معده ، قلب ، مغز و امعاء اگر از برودت باشد سودمند 

غن در معجونها و مرهمها است . روح را تقويت كرده براي بيماريهاي سودائي مفيد است نيروي اين رو

آورد و خوردنش براي ضعف بينائي مفيد است كمتر از نيروي روغن بلسان نيست زخمهاي تازه را بهم مي

 د . باشو اگر با شكر مخلوط شود براي همه بيماريهائي كه گفتيم و نيز آبريزشهاي كهنه سودمند مي

، مردارسنگ هشت مثقال آنها را جوشانده و دهن القطن ) روغن پنبه ( : روغن زيتون ده مثقال  - ٥٧

زند و ريريزند پس از خشك شدن سه مثقال موم سفيد را بر آن ميبيست مثقال آب را قطره قطره بر آن مي

گذارند و كنند و بهنگام نياز آن را بر زخم ميكنند و چند پاره پنبه را با آن آغشته ميخوب مخلوط مي

 ريزند . يكمي از روغن را نيز بر زخم م

گيرند كنند و روغنش را ميدهن القمح ) روغن گندم ( : قرعي را از گندم پر كرده آن را تنكيس مي - ٥٨

 باشد . هاي ديگر سر ( است سودمند مياين روغن براي شوره سر كه مقدمه سعفه ) كچلي يا قرحه

گذارند و دِر ديگ را يگي ميكنند و در ددهن القنفذ ) روغن خارپشت ( : خارپشتي را خفه مي - ٥٩

كنند تا بسوزد آنگاه دو مثقال از آن را با ده مثقال روغن دنبه مخلوط بندند سپس آتش بر آن روشن ميمي

 مالند مفيد است . كرده و بر سعفه سر مي

 سايندسوزانند و نرم ميدهن القنفذ نوع ديگر : پوست خارپشت را مي - ٦٠

 ١٧٩صفحه 

رويد و اگر كنند مو بر آن ميآميزند و جاهائي از سر را كه كم مو شده با آن چرب ميو با روغن مورد مي 

گرفته قرمز آميخته و بر مو بمالند بلند و سياه و درخشنده خاكستر خارپشت را با خردل و عسل موم



و موي پيش سر را كه ريخته  گردد و براي بيماريهاي آن و داء الثعلب ) ريختن موي بدن ( مفيد استمي

 روياند اگر موي قرمز برويد بايد دوباره از اين دارو بمالند تا سياه شود . از نو مي

اه آميزند آنگكوبند و با چهار برابرش روغن دنبه ميدهن الكبريت ) روغن گوگرد ( : گوگرد را مي - ٦١

زنند روغني را كه از آن بچيزي آويخته آتش ميسازند و آن را پاره ابريشم خام را بآن آلوده و فتيله مي

كنند اين روغن براي جرب ، خارش و قوبا ) خشونت پوست ( مفيد چكد در ظرفي مسين جمع ميمي

 است . 

دهن الكبريت نوع ديگر : اين روغن براي زخمهاي عصبي سودمند است . گوگرد سائيده را در  - ٦٢

كنند و اگر در وقت تقطير با س آن را در افالطوني تقطير ميپزند تا قرمز شود سپروغن بزر كتان مي

 اي از سنگهاي آهكي مخلوط باشد بهتر است . پاره

دهن الكبريت الخالص : از براكلسوس روايت شده كه مقداري گوگرد را با همان اندازه سنگريزه  - ٦٣

ه جاي آن بيك اندازه برسد و گذارند و بايد آتش بهمسايند و در قرع گردن كج بر آتش ماليمي ميمي

روز بايد آن را تقطير كنند و مايعي كه تقطير شده براي نبايد گوگرد تصعيد شود و در مدت يك شبانه

بيماريهاي سرد چه از عفونت باشد و چه از غير آن و نيز براي تبهاي عفوني و نوبه و تبهاي يك روز يا دو 

ها ، بيماريهاي معده ، ، بواسير ، زخمهاي دهان و خوردگي لثهها ، زخمها روز در ميان ، طاعونها ، قرحه

كبد ، طحال ، رحم ، مثانه و مفاصل نيز سودمند است و براي تب نوبه بايد هر روز آن را با اكليل الجبل ) 

 گياهي است خوشبو ( پخته و يك ساعت پيش از وقت

 ١٨٠صفحه 

ا عرق گاوزبان ، براي سرفه همراه با زوفاي پخته ، براي نوبه بخورند براي تبهاي دو روز در ميان همراه ب 

اشتهائي با عرق افسنتين ، براي درد معده و قولنج با عرق بابونه ، براي سردي كبد و استسقاء با عرق كم

ايرسا ، براي گرفتگي و درد طحال همراه با ريشه طرفا ) گز ( پخته يا ماء االصول ، براي حب االفرنجي ) 

س ( با عرق شاهتره ، براي انداختن كرمها با آب ترب و عرق افسنتين ، براي درد رحم با بابونه نوعي سفلي



شود و براي هر نوع بيماري بايد با داروي مناسب آن خورده پخته خورده شود و نيز بر زخمها ماليده مي

 شود . 

ادراري ) و براي سختآيد دهن الكمون ) روغن زيره ( : همانطور كه در پيش گذشت بدست مي - ٦٤

 برد . عسر البول ( مفيد است و رياح را بتحليل مي

شويند تا تميز شود سپس آن را كوب كرده و چند بار با آب ميدهن الكهرباء : كهرباي سفيد را نيم - ٦٥

ريزند آتش بايد معتدل باشد و نخست آب و پس از آن روغني قدي ريخته گالب بر آن ميدر قرع كوتاه

ر يا كنند تا نوشاددارند و آتش را تند ميگردد سپس ظرفي را كه روغن در آن تقطير شده برميير ميتقط

 دارند پس از آنكنند و محفوظ نگه مينمك كهربا تصعيد گردد سپس آن را سه مرتبه حل و باز عقد مي

بو شود اين دارو كه كنند تا خوشروغن را جدا كرده و با عرق مرزنجوش مخلوط كرده چند بار تقطير مي

بخشد و براي صرع و سكته نظير نامش دهن الشريف است اندامهاي شريف بدن مخصوصا مغز را نيرو مي

شود اندازه خوراكش يك ندارد بر زخمهاي طاعوني همراه عرق خار مقدس ) شوكة المباركه ( ماليده مي

ا عرق مرزنجوش خورده شود . براي سوّم درهم است و براي سكته و فلج مانند ندارد و بايد همراه ب

گير استعمالهاي خارجي بايد با روغنهاي مناسبي مخلوط گردد ، براي تشنج ، فلج ، سموم بيماريهاي همه

 ) وبائي ( و قولنج سودمند است و اگر با عرق كرفس كوهي

 ١٨١صفحه 

ست براي سختي زايمان نيز كند و ادرارآور ا) فطراساليون ( خورده شود سنگ گرده و مثانه را خرد مي 

شود خوردن و ماليدنش براي آبريزشهاي سرد سودمند است ممزوج با عرق بومادران به زائو خورانده مي

نوشيدن و بو كردن آن براي اختناق رحم مفيد بوده و اگر آن را با شكر مخلوط كرده و جوارشن بسازند و 

وقت نوبه با آب خارمقدس همراه خورده شود از نوبه  كند و اگر پيش ازبخورند اعمال طبيعي را تقويت مي

نمايد كه بايد با عرق بارهنگ همراه مضمضه شود ، براي يرقان كند ، درد دندان را آرام ميجلوگيري مي

نوشند و همراه با عرق بومادران موجب قاعدگيست ، آن را با عرق كاسني يا عرق كشوث ) زجمول ( مي



باشد و استعمال آن بصورت سرمه همراه با عرق باديان چشم ني نيز سودمند ميبراي قي خوني و اسهال خو

 بخشد . را نيرو مي

شويند تا خوشبو گردد اما دهن اللؤلؤ ) روغن مرواريد ( : مرواريد را بنا به معمول حل كرده و مي - ٦٦

خوراكش يك قيراط گذارند تا حل شود اندازه دهند سپس آن را در جاي مرطوبي ميآن را رسوب نمي

كند براي تشنج ، فلج ، بيماريهاي عصبي ، همراه با داروهاي مناسب است اندامهاي رئيسه را تقويت مي

افزايد و خوردنش براي همه زخمها و بواسير سودبخش غش و خفقان مفيد و نيز شيرآور است و بر مني مي

 باشد . مي

ند تا سفيد و خوشبو شود باندازه نصف كره گل ارمني سايدهن الماشري : كره گاو را با گالب مي - ٦٧

 كنند . بآن افزوده و بر جاي ورم ضماد مي

كنند دانه و دهن الزيبق را باندازه مساوي مخلوط ميمرغ ، روغن پنبهدهن المثلث : روغن زرده تخم - ٦٨

ن بمالند بهتر از اول مو . اگر سري را كه مو ندارد بتراشند و خراش بدهند و سه روز از اين روغن بر آ

 آورد . درمي

 دهن المثلث نوع ديگر : براي زخمهاي تازه و جرب تر و درِد اندامها - ٦٩

 ١٨٢صفحه 

خوردگي و ضربه باشد و نيز شقاق دست و پا ، سالك ، سرمازدگي سودمند است : بخصوص اگر از زمين 

رنگ ( باندازه مجموع ، آنها را با ماليمت لشمع كافوري ، تربانتين باندازه برابر ، روغن كافشه ) گ

 برند . مخلوط كرده بكار مي

دهن المر : نيروي اين روغن در گندزدائي برابر با روغن بلسان است و براي زخمها سودبخش  - ٧٠

شود ، راه استخراج آن را پيشتر بخشد و در معجونهاي بزرگ نيز داخل ميباشد و آنها را التيام ميمي

 يم . اگفته



آيد براي همه بيماريهاي همراه با سيالنهاي مختلف دهن المرجان : مانند روغن مرواريد بدست مي - ٧١

مانند ترشحات رحمي و زخمهاي بدخيم مفيد است درد چشم را آرام كرده از اشكريزي جلوگيري 

 ان سودمند است . كند براي درمان نزله و تقويت مغز و نيز براي بيماريهاي قلبي مانند غش و خفقمي

الدهن المقوي ) روغن نيروبخش ( : زرنيخ شش جزء ، گوگرد و سم الفار ) مرگ موش ( از هر  - ٧٢

اي را بروغن آلوده كرده داروها را بر آن سايند و پارچهكدام چهار جزء آنها را با روغن گاو نرم مي

زند هائي از آن بريگردانند تا قطرهي برميزنند و در ظرفسازند و سرش را آتش مياي ميپاشند و فتيلهمي

دهند تا روغن آن بريزد اين روغن براي كنند تا خاموش نشود و كار را ادامه ميآنگاه سرش را بلند مي

سستي آلت و ناتواني از نزديكي و ازاله بكارت اگر ناتواني از سردي و برودت باشد سودمند است و بايد 

 پس از سه روز نزديكي كنند . چند بار آلت را با آن چرب و 

بيان ، پوست درخت صنوبر دهد . ريشه شيرينالدهن الملحم : اين روغن زخمهاي تازه را التيام مي - ٧٣

شوند و چهارصد مثقال ، پوست درخت مغيالن ، ابوخلسا ) هوچوبه ( ، زردچوبه باندازه مساوي كوفته مي

 جوشانند تا وقتي كه آب تمامزر كتان و سه من آب ميدانه و باز آن را در ششصد مثقال روغن پنبه

 ١٨٣صفحه 

 شود و روغن باقي بماند آنگاه براي استعمال آماده است .  

 دهن النوشادر : در شمامه ذكر خواهد شد .  - ٧٤

نوشند ، افزايد و نيز آن را ميدهن الورد ) روغن گل سرخ ( : ماليدن آن بر نيروي مغز و فهم مي - ٧٥

آور را از آنها دور كرده و مواد زائد را نشاند و اندامها را تقويت كرده چيزهاي زيانهال صفرائي را مياس

كند و براي زخمي كه از استعمال نوره پيدا شده باشد بسيار برد و درد شديد زخمها را آرام ميبتحليل مي

كند و براي درد گوش نيز آن را آرام ميسودمند است و اگر با سركه آن را بهم بزنند و بر سر بگذارند درد 

اي ريخته و در آفتاب باشد . راه ساختنش اين است كه گل سرخ را با روغن كنجد در شيشهمفيد مي

كنند . ) توضيح آنكه روش ساختن گذارند و ريختن گل سرخ را چند بار تكرار كرده آن را صاف ميمي



مؤلف )اع( آن را بهتر از نوع مذكور در متن باال دانسته  نوع ديگر دهن الورد در باب آخر آمده است كه

 است . مترجم ( 

ديك بر ديك : براي ايجاد زخم و خوردن گوشت زائد مفيد است . زرنيخها ) زرد ، سفيد ، سرخ  - ٧٦

اي شده دو درهم ، آهك آب نديده پنج درهم و در نسخه، سبز و سياه ( از هر كدام شش درهم ، مر تصفيه

سايند و ده درهم ) اولي بهتر است ( ، زنگار ) استات آهن ( يك درهم آنها را با سركه خيلي تند ميپانز

هاي سايند اين دارو براي آكله ، نواصير ) ناسور ( و قرحهكنند و در هنگام نياز قرص را ميقرص مي

شود اثر زخمها را تمام  فاسدشده مفيد است كه بايد بر آنها پاشيده شود و اگر با عسل ممزوج و ماليده

 كند . مي

 باب هشتم 

 حرف { ذ } 

 مرغ سوخته وذرور براي زدودن بيماري سفيد شدن چشم : پوست تخم - ١

 ١٨٤صفحه 

ريزند . ) توضيح آنكه ذرور در بيزند و پس از استحمام در چشم ميشكر را باندازه برابر كوفته و مي 

 ها و مانند آنشود كه بر زخمها و يا بداخل چشم يا بيني يا روي لثهاصطالح طبي بداروهائي گفته مي

  توان از آن به داروي پاشيدني تعبير آورد . مترجم (شوند و ميپاشيده مي

ذرور ديگر : براي خشك كردن زخمها مفيد است ، زاج سفيد ) شب يماني ( سوخته ، توتياي  - ٢

 دارند . كرماني را كوفته و بيخته و نگاه مي

اي ، زخمهائي كه پيشروي دارند ، بواسير بيني ، ناسور . استخوان ذرور ديگر : براي بيماريهاي آكله - ٣

 بيزند . كوبند و ميرده ميپوسيده را سوخته با صبر مخلوط ك



ذرور ديگر : براي درمان زخمهاي تازه . مخلوط صبر ، كندر ، انزروت و خون سياوشان باندازه  - ٤

 دهد . آورد و جراحت را التيام ميمساوي خون را بند مي

ان ، گل بخشد . انزروت دو مثقال ، خون سياوشآورد و زخم را بهبود ميذرور ديگر : خون را بند مي - ٥

  پاشند .انار فارسي ، پوست كندر از هر كدام يك مثقال ، اينها را كوفته و پس از بيختن بر زخم مي

ذرور ديگر براي درمان زخم : صبر سقوطري ، گل انار فارسي ، پوست كندر را بطور مساوي  - ٦

 برند . بيزند و بكار ميكوبند و ميمي

ملتهب و متورم . صندل سرخ ، نيلوفر ، صبر زرد را باندازه  ذرور ديگر : براي زخمهاي گرم و - ٧

 دارند . بيزند و نگاه ميمساوي كوفته و مي

برند برگ سنجد داروئي كوبند و بكار ميذرورهاي ديگر : برگ عناب را بتنهائي خشك كرده مي - ٨

آورد ، دهد و گوشت ميكشد و زخم را التيام ميها است ، چرك را ميبسيار خوب براي زخمها و قرحه

 شود . مترجم ( براي قطع خون عجيب است . جِنْگو گفته ميخرنوب سائيده ) در لهجه كرماني جِنْگ

 ١٨٥صفحه 

گرفته چهار مثقال ) ذرور االبيض : براي بيماري آكله و زدودن چرك آن . چشم ) چشوم ( پوست - ٩ 

واژه در هيچيك از مراجعي كه در دسترس بود با  طشم ، در نسخه اصل بهمين صورت آمده است ولي اين

دويه االالمؤمنين و مخزناين صورت ذكر نشده اما با توجه بشباهت لفظي و نزديكي خواصي كه در تحفة

 * **      Aنوشته شده و قراين ديگر باحتمال قوي طشم همان چشم يا تشميزك است كه نام التين آن ) 

**     SUS CASSIA و راه گرفتن پوست آن اين است كه آن را در خمير گرفته و در آتش باشد ( مي

الملك ، گذارند تا بپزد و پوست آن جدا شود . مترجم ( ، گل خطمي سفيد ، كتيرا ، بزر كتان ، اكليلمي

پاشند و دارند و يكي دو بار بر زخم ميشاهدانه از هر كدام دو مثقال آنها را كوفته و بيخته و نگه مي

آمده  ١٣و  ١١هاي كه از چركها پاك شد دو ذرور ديگر ) احمر و اسود كه شرح آنها در شمارههمين

 برند . است ( را بكار مي



ذرور االثمد : براي التيام زخمها عجيب است . اثمد ) سنگ سرمه ( ، حسن لبه ) حصي لبان ( را  - ١٠

 آورد . پاشند آن را بهم مينياز بر زخم مي بيزند و در هنگامكوبند و ميگيرند و ميباندازه مساوي مي

ذرور االحمر : براي آكله . كات ) سولفات مس ( چهار جزء ، تباشير صدفي ، گل ارمني ، شادنج  - ١١

هايي قرمز مانند عدس دارد . مترجم ( ، خون سياوشان ، ريشه مرجان ، بلغار ) عدسي ) شادنجي كه دانه

د و بيزنسوخته ، عقيق سوخته از هر كدام يك جزء همه را كوفته و مينوعي چرم رنگي ( سوخته ، صدف 

كند روزي چهار مرتبه از آن و چهار مرتبه ذرور االسود يك اي كه خوردگي پيدا ميبهنگام نياز بر قرحه

كند و بزودي آن را در ميان و مجموعا هشت بار بپاشند بطور عجيبي سوزش آن را تمام و خشكش مي

 شد و اگر چركي باشد و ريشه گذارده باشد بر اين ذرور يك مثقالبخبهبود مي

 ١٨٦صفحه 

 افزايند . الملك و ربع مثقال خطمي سفيد ميبزر اكليل 

ذرور االحمر نوع ديگر : اين ذرور نيز براي آكله سودمند است . خون سياوشان ، ريشه مرجان ،  - ١٢

ازه مساوي اين دارو در آغاز آكله كه هنوز گوشت عفونت گل ارمني ، عقيق سوخته ، تباشير ، شادنج باند

نيافته و زياد فاسد نشده بسيار سودمند است و نيز براي بيماريهاي دندان و ضعف لثه و مواد چسبنده آن و 

 همچنين سستي و الغري آن مانند ذرور پيشين مفيد است . 

گيرند و سه مثقال د در خمير آرد جو ميذرور االسود : كلّه توله سگي را كه چشم باز نكرده باش - ١٣

گذارند تا مانند ذغال شود سپس كلّه را ريزند و در تون حمام ميصبر سقوطري در داخل خمير مي

ي را اشده . مترجم ( پوسيدهسايند و دلو ) دلو معموال از پوست گوساله يا گوسفند ساخته ميدرآورده مي

 شده ، خاكستر پوست خيار ،هاي غربال و خاكستر پوست دباغيسوخته و خاكستر آن را با خاكستر روده

خاكستر شلغم ، خون سياوشان ، انزروت ، تباشير ، چشوم از هر كدام چهار جزء ، كافور نصف جزء همه 

پاشند كه بايد با ذرور االحمر هاي كوفته مخلوط كرده و بهنگام نياز بر قرحه ميكوبند و با كلهرا مي

 ان هر روز هشت مرتبه بكار رود . ) ظاهرا هر جزء يك مثقال است ( . بطور يك در مي



ها و ريختن مواد زائد ذرور االعظم : براي قطع خون و گوشت آوردن و جلوگيري از آماس قرحه - ١٤

باشد . موي سوخته ، گل انار فارسي ، برگ عناب ، گل ارمني ، شاخ بز كوهي از هر كدام دو سودمند مي

شاخ بز كوهي در دسترس نباشد استخوان سوخته ، كندر ، سفيداب قلع ، توتياي كرماني از هر جزء و اگر 

هاي دارند اين دارو براي آكله و قرحهبيزند و برميسايند و از حرير ميكدام يك جزء همه را مي

 كننده در هر جا باشد مفيد است . پيشروي

 كند . قلقطارد و از بن ميخورذرور االكّال : گوشت زائد فاسد را مي - ١٥

 ١٨٧صفحه 

 ) زاج زرد ( سوخته ، مازو ، زنگار ) استات آهن ( ، انزروت باندازه مساوي .  

شود . صدف سوخته ، خون سياوشان را باندازه مساوي الذرور الحابس : كه الزوق ناميده مي - ١٦

 آورد . ا بند ميدارند اين ذرور خون زخمهاي تازه ربيزند و برميسايند و ميمي

 بيزند وذرور الحنا : حنا ، ماميران ، سعد و شب يماني ) زاج سفيد ( را باندازه مساوي كوفته و مي - ١٧

 پاشند كه براي جوشهاي آن مفيد است . در دهن مي

روياند . كندر ، انزروت ، خون سياوشان و زرآوند طويل را بالسويه ذرور الزراوند : گوشت نو مي - ١٨

 پاشند . كوبند و بر زخمهائي كه دير التيام يابد مييم

بخشد . كندر دو جزء ، مر مكي يك و نيم جزء ، ذرور السرقولون : جراحات را بزودي التيام مي - ١٩

گل انار فارسي سه جزء ، جفت البلوط ) پوست نازك داخلي بلوط ( يك جزء ، گل ارمني ، گلبرگ گل 

 بيزند . سايند و با حرير ميهمه را مي سرخ از هر كدام دو سوم جزء

ذرور القالع : ترنجبين ، فضله مرغ ، خاكستر پوست غوزه پنبه ، خاكستر موي انسان همه را  - ٢٠

كنند و آن را پس از شستن دهن با آب عسل در هنگام بيزند و مخلوط ميسايند و ميباندازه مساوي مي

 پاشند . خواب در دهن مي



فص : براي خشك كردن رطوبتها و زدودن گوشت زائد . پوست انار ، مازو ، زاج سفيد ، ذرور الع - ٢١

كرده ، كندر ، سعد ، كاغذ كبود سوخته ، انزروت از هر كدام ده جزء ، مس سوخته پنج جزء ، مُر صاف

 خون سياوشان از هر كدام دو جزء . 

زدايد . دارفلفل ، كف دريا ، سفال چيني ذرور المثلث : نور چشم را زياد كرده و غبار آن را مي - ٢٢

 ريزند . بيزند و در چشم ميهمه را كوفته و مي

بيان ، پوست كند . مردارسنگ ، برگ شيرينهاي تازه چركي را خشك ميذرور المجفف : قرحه - ٢٣

 ، پوست انار ، هليله ، مازو از هر كدام يك جزء

 ١٨٨صفحه 

 زردچوبه از هر كدام نصف جزء .  

اي بجاي تخم اسفرزه در گرفته ، نشاسته ، بزر اسفرزه و عدهذرور المربع : انزروت ، چشوم پوست - ٢٤

اند و بايد داروها را كوفته و از قطعه حريري ببيزند و پس از تمام هنگام زمستان نبات سفيد را بكار برده

 پاشند . و قرمزي از طرف داخل چشم بر پلكها مي شدن درد

بخشد . كندر ، انزروت ، مُرّ مكي ، ذرور الملحم : اين دارو زخمهاي تازه و مستوي را التيام مي - ٢٥

 خون سياوشان باندازه مساوي . 

د ، براي ريزنبيزند و در چشم ميكوبند و ميذرور الموسرج : اثمد و شادنج را باندازه مساوي مي - ٢٦

 هاي چشم و ورم قرنيه مفيد است . قرحه

ذرور الورد : توتياي هندي دو جزء ، زاج سفيد سه جزء آنها را نرم كوفته و بر تاوه ريخته بر آتش  - ٢٧

سايند و چهار جزء حلزون ، شش گذارند تا ببندد آنگاه آن را ميگذارند تا ذوب شود سپس آن را ميمي

او سوخته ، شش جزء كات هندي ) زاج هندي ( ، دوازده جزء گلبرگ گل سرخ جزء استخوان قلم پاي گ



د هاي سفليسي مفيدارند اين دارو براي قرحهكنند و نگاه ميبيزند و با آن مخلوط ميكوبند و ميهمه را مي

 رود . است و پس از شستشوي بدن و خشك كردن زخمها بكار مي

رود مانند آنكه يك مثقال برگ هاي شيميائي و داروئي بكار ميذهب ) طال ( : در بسياري از كار - ٢٨

طالي خالص و سه مثقال روح الكبريتي را كه از شوره بدست آمده باشد ) ظاهرا منظور روح الكبريتي 

گذارند تا حل شود و آن را اي بر آتش ماليمي مياست كه با شوره تقطير شده باشد . مترجم ( در شيشه

رند از اين طال اگر يك روز در ميان هر بار نيم گندم بر زبان و بيخ دندانها بمالند دامحفوظ نگاه مي

 ناپذيربيماريهاي سودائي و درمان

 ١٨٩صفحه 

 بخشد . آنها را بخصوص اگر سفليس باشد بهبود مي 

طير دو ديگر ملح الذهب ) نمك زر ( است : و براي ساختن آن نيم رطل فاروقي را كه از زاج و شوره تق

كنند نام اين محلول كواريس يا تيزاب شده باشد و يك اوقيه نوشادر را در آن با آتش ماليمي حل مي

كنند آنگاه براده طالي كنند و يا نميسلطاني است و اگر خواسته باشند يك بار ديگر آن را تقطير مي

دازه چهار برابرش بر آن گذارند و كواريس را باناي كه خواسته باشند در قرعي ميخالص را باندازه

دارند و در ظرف بزرگي گذارند تا مانند آب زعفران شود سپس آن را برميريزند و بر آتش ماليمي ميمي

نشين نمايد آنگاه آب روي آن را كنند تا سفيد شود و طال تهريخته نمك طرطر محلول را بر آن تقطير مي

اما آن را بآتش يا آهن نبايد نزديك كنند زيرا مانند  كنندشويند و خشك ميريخته و آن را چند بار مي

سوزد اين طال براي قلب و تجديد نيروي طبيعي و جوان كردن پيرها مفيد است و بيماريهاي باروت مي

كند و براي صرع ، سكته ، پيسي ، استسقاء ، مفاصل ، سرطان ، تبهاي درمان را از راه تعريق درمان ميبي

ها ، سنگ مثانه ، سوزش ادراري ، غش ، بيماريهاي طحال ، يرقان ، ضعف كليهگير ، خفقان ، همه

 باشد ،بواسير ، همه بيماريهاي صفرائي و سودائي ، سردرد ، گزش حشرات و ضعف گوارش سودمند مي

باشد اندازه خوراكش چهار گندم با نشاطآور است و براي بيماريهاي خلطي و حفظ تندرستي نافع مي



اسب ديگر است و ما اين طال را با ملح نباتي ) تارتارات دوپتاس خنثي ( رسوب داديم اما در داروهاي من

 شود نبايد زاج وجود داشته باشد بلكه بايد از آبهاي ديگر باشد . فاروقي كه بكار برده مي

 كند وسه ديگر طالئي است كه در نوشادر تقطيرشده حل شده باشد اين طال سفيدي چشم را زايل مي

 براي سفيدي روي تخم چشم و كلفتي پلكها و

 ١٩٠صفحه 

كند باشد و سموم را خارج ميتاريكي چشم و ضعف باصره همراه با خارش و سوزش چشم سودمند مي 

هاي سياه روي پوست ( مفيد نشاند و براي داء الثعلب و داء الحيه و برص و بهق ) لكهورمها را فرو مي

 و باين جهت بايد كمي آب مقطر با آن مخلوط كنند تا قابل تحمل شود .  آزارداست و چشم را كمي مي

 باب نهم 

 حرف { ر } 

زنند تا مانند پزند و بهم ميرامك : مازو يك جزء ، پوست انار نصف جزء آنها را سائيده و در آب مي - ١

زند و يك جزء و پخمير شود آنگاه يك چهارم جزء زاج و يك چهارم جزء صمغ عربي را حل كرده و مي

اي نصف جزء بلح ) غوره خرما يعني دومين افزايند عدهگرفته و يا شيره انگور را بآن مينيم عسل موم

حالت از حاالت هفتگانه خرما از هنگام تلقيح تا رسيدن كامل يعني طلع ، بلح ، خالل ، بسر ، قسب ، 

كنند گاه دو جزء دن گردد و آن را قرص ميپزند تا قابل قرص شرطب و تمر . مترجم ( را بآن افزوده مي

گويند و يا دو دانق روغني را كه مشك در آن سائيده باشند در آن افزايند و بآن سُكْ ميآمله را نيز بآن مي

گويند اندازه خوراكش دو مثقال است اسهال مزمن و ديسانتري ، ريزند و آن را سُك المسك ميمي

بخشد و خوردن و دردهاي سينه ، ضعف معده و كبد را بهبود مي خونريزي ، اسهال معدي ، سرفه ،

كشد كند و اگر آن را با حنا مخلوط كنند موي را سياه كرده شپش را ميها را خشك ميماليدن آن قرحه

زدايد بخارهاي فاسد را كند و از عرق جلوگيري كرده عفونت را ميضمادش پلكهاي سست را محكم مي

كند و ماليدن آن بر مقعد سبب بهبود زخم آن است وشت و استسقاء را برطرف ميكند و سستي گكم مي



نشاند و از ريختن مواد كننده معده است حرارت را ميكننده و نيز تقويتكننده ، لطيفقابض ، خشك

 آور برزيان

 ١٩١صفحه 

ماليدنش بر لثه آن را كند براي آماسهاي گرم ، نقرس و ورم مقعد سودمند است و اندامها جلوگيري مي 

 كند و سرد و خشك در درجه دوم است . محكم و از سيالن خون جلوگيري مي

جوشانند تا رب الجوز ) رب گردو ( : براي ديفتري و ورمهاي گلو . عصاره پوست سبز گردو را مي - ٢

راي و بهترين داروها بجوشانند تا قوام يابد اين دارنصف شود و باندازه دو برابرش شكر بآن اضافه كرده مي

 ورمهاي بلغمي حلق است . 

 روز در عرقگيرند و يك شبانهخواهند مياي كه ميرب الخربق : پوست ريشه خربق سياه را باندازه - ٣

پزند و صاف گذارند سپس آن را با ماليمت ميخيسانند و در جاي گرمي ميانيسون ) باديان رومي ( مي

شده را در حمام ماريه گذارده دهند تا چيزي در آن نماند سپس مايع صافر ميكنند و تفاله آن را فشامي

افزايند و پس از آنكه غليظ و مانند عسل شد آن را در بشقابي ريخته در كمي شراب الورد مكرر بآن مي

گذارند تا خشك شود اندازه خوراكش يك سّوم تا دو سوّم درهم است و ترسي از آن نيست و سايه مي

ي ندارد اين دارو مسهل خوبي براي انواع خلطهاي سودائي است و براي همه بيماريهاي سودائي و زيان

بيماريهاي مغزي مانند صرع ، جنون ، ماليخوليا ، سرگيجه ، سَدر و فلج مفيد است و بايد با آبها ) 

هاي بدخيم ، كند ، براي قرحهعرقهاي ( مناسبي خورده شود خون را صاف و خلطهاي سوخته را دفع مي

آكله ، خوره ، سرطان ، زبري و خشونت پوست ، خارش و جرب مفيد است گاه يك رطل پوست ريشه 

خربق و پوست ريشه گاوزبان و پوست ريشه باديان را از هر كدام شش درهم ، انيسون نيم اوقيه ، قرنفل 

با آب انيسون در حمام گيرند و گاهي دو رطل پوست ريشه خربق را سه درهم آنها را كوفته و رب مي

 گيرند . پزند و رب آن را مياي ميبستهماريه و در ظرف دهن

 ١٩٢صفحه 



بيزند سپس عصاره گل سرخ را بر سايند و ميرب السقمونيا : سقمونيا را بهر اندازه كه بخواهند مي - ٤ 

رند تا گذااب يا جاي گرمي ميريزند تا آن را فرا گيرد سپس چند قطره روح الزاج بر آن ريخته در آفتآن مي

خشكانند و اگر سقمونيا را در ممزوجي از عصاره خشك شود بعد مقداري عصاره ديگر بر آن ريخته و مي

گل سرخ و آب به بخيسانند بهتر است و اين كار را دست كم سه بار بايد تكرار كنند و اگر چند قطره 

زه خوراكش پنج تا ده گندم است اين دارو صفرا را گردد انداروغن گل سرخ بر آن بيفزايند نيكوتر مي

ها بجاي روح الزاج آب سماق آورده شده است و بايد همراه با شراب الورد زدايد و در بعض نسخهمي

راند و هر نوع بيماري را كه در اثر آنها پيدا شده مكرر نوشيده شود و صفراي سوخته يا نسوخته را مي

گشايد و اگر با تربد همراه خورده بخشد . بستگيها را ميير آنها بهبود ميباشد مانند خارش و خوره و غ

كننده سقمونيا در صفرائيها هليله زرد و در كند و بدانكه اصالحزدايد و كرمها را خارج ميشود بلغم را مي

هليله زرد  باشد :بلغميها انيسون و در سودائيها كتيرا است اين تركيب براي صفرائيها بسيار سودمند مي

يك جزء ، بنفشه و گلبرگ گل سرخ از هر كدام نصف جزء ، سقمونيا يك چهارم جزء كه بايد آنها را 

گرفته هاي سقمونيا بادام پوستكنندهمخلوط كرده و با آب گرم كف كنند باعتقاد فرنگيها بهترين اصالح

خورند و چون سقمونيا در و مي كننداست كه ده تا پانزده نخود سقمونيا را با بادام كوفته و حب مي

هاي مختلف صبر سقوطري باندازه يك و نيم برابر همراه با نيم شود بجايش در نسخهشهرهاي ما پيدا نمي

 برند اما اين داروي مشابه خوبي نيست . برابر آن صبر زرد بكار مي

ون آن آبي كه از باديان و انيس كوبند و بررب السقمونيا نوع ديگر : سقمونياي مدبر يا غير مدبر را مي - ٥

 و دارچيني رنگ گرفته باشد يا عرق اين داروها

 ١٩٣صفحه 

گذارند و چند بار شود تا باندازه چهار انگشت باالي آن بايستد و آن را در جاي گرمي ميافزوده مي 

ها را ممزوج كنند تا ديگر رنگي در آن باقي نماند سپس همه آبگيرند و عمل را تكرار ميرنگش را مي

گذارند تا مانند عسل شود سپس بهمان اندازه عطر گل سرخ و چهار برابرش كرده و بر آتش ماليمي مي



گذارند تا آبش تمام شود سپس باقيمانده را بيرون آورده و در جاي آب به اضافه كرده آن را بر آتش مي

باشد ( يك درهم ملح اللؤلؤ و يك خشكانند و براي هر يك اوقيه آن ) پيش از آنكه خشك شده گرمي مي

باشد . ) شرح اين دو دارو در حرف افزايند اندازه خوراكش پنج تا بيست گندم ميدرهم ملح المرجان مي

 ميم در محل خود خواهد آمد . مترجم ( 

ه هاي كهنهاي بدخيم ، سفليس ، جذام ) خوره ( ، خنازير ، ناصور بيني ، قرحهرسكفور : براي قرحه - ٦

و نيز براي شكستن سنگ كليه و مثانه و همچنين براي بيماريهاي حب االفرنجي ، جربهاي پيشرفته ، سعفه 

هاي كهنه كليه و مثانه و مجاري ادرار و نيز سرعت انزال و ناتواني جنسي سودمند است ) كچلي ( ، قرحه

زند و ريسايند و در قرعي ميم مي. جيوه بيست مثقال و نيم ، زاج سفيد هفتاد و پنج مثقال ، آنها را با ه

افروزند و نه نهند و در اطرافش آتشي از سرگين گاو مياي ميبندند و آن را در حفرهاش را كامال ميدهانه

سايند تا ببندد بعدا دهند سپس داروها را بيرون آورده و با دو برابرشان آب ليمو ميساعت كار را ادامه مي

گذارند و آن بندند و در داخل مقداري شن در درون ديگي ميش را محكم ميآن را در قرعي ريخته و در

سايند و اين دارو شنجرف دهند تا شن قرمز شود سپس دارو را از قرع بيرون آورده و ميرا حرارت مي

سفيد است و براي ساختن حب آن يك و يك چهارم مثقال از آن و بيست و يك دانه قرنفل و نيم مثقال 

 سازند و باشخاص ناتوان در روز اولكوبند و هفت حب از آن ميا هم ميفلفل را ب

 ١٩٤صفحه 

دهند و اگر خورانند و تا پنج روز هر روز يك حب بهنگام بامداد مييك حب صبح و يك حب شب مي 

بيماري سبك باشد يك مثقال رسكفور كافي است و اگر سنگين باشد يك و نيم مثقال الزم است و در 

نبايد از  كهشود لثه از خوردن آن سوزشي و ورمي بحسب نيروي بيماري و براي بيمار تب خفيفي پيدا مي

شود اما اگر بيماري شديد باشد بايد اين دارو را با آب عشبه آن ترسيد اما بيماري تا هفت روز تمام مي

 همراه بخورند و اگر در اثر بيماري سوزشي در پيشابراهها پيدا شود بايد به بيمار آب ريوند بدهند . 



ن است كه دو درهم ريوند چيني را فرمايد : روش گرفتن آب ريوند اي) مؤلف )اع( در حاشيه مي

جوشانند تا يك چهارم آن باقي بماند سپس صاف كرده و نصف آن را بهنگام كوبند و در نيم من آب ميمي

 آشامند ( . صبح پس از اين حب و نيمه ديگر را عصر مي

گوشت  و او را از نمك و ترشي ، ماست و بقوالت پرهيز دهند غذاي بيمار نان گندم ، روغن گاو و

اي از آرد گندم ، جوجه و روغن گاو گوسفند است و اگر بعلت زخمهاي لثه نتواند بخورد بايد حريره

برايش تهيه كنند و اگر زخمها زياد باشد بايد شير تازه و پوست مغيالن و كات هندي را مضمضه كند و 

اه ورند : سناي مكي ، هليله سيپس از بهبودي براي رفع ناراحتيهائي كه از جيوه پيدا شده اين مسهل را بخ

كند بيزند و بيمار دو و نيم مثقال از آن را كف ميكوبند و مي، گلبرگ گل سرخ باندازه مساوي آنها را مي

خورند غذاي بيمار در اين و همراه آن بايد آب عسل بخورد و يا اينكه دارو را با عسل خمير كرده مي

 زديكي بپرهيزد . روزها شورباست و تا چهل روز بايد از ن

ا خشكاند ، بينائي راي از تركيبهاي پيشينيان است اشكريزي و رطوبات زياد را ميالرمادي : سرمه - ٧

بخشد و خطري ندارد اما شب هنگام نبايد بكار رود زيرا بيم ها را بهبود ميخرابي بچهدهد و چشمنيرو مي

 آنست كه مس بطبقات چشم

 ١٩٥صفحه 

اثمد ) سنگ سرمه ( اصفهاني ، توتياي هندي ، توبال مس ، خاكستر سُك ) نوعي عطر ( زيان برساند .  

از هر كدام چهار جزء ، ماميران يك جزء و اگر بخواهند سفيدي روي چشم را بزدايند بايد مرواريد و 

لوط و مخبيزند شكر از هر كدام يك جزء بر آن بيفزايند هر يك از اجزاء را بتنهائي كوفته و از حرير مي

 برند . كرده و بكار مي

روح االفسنتين : پيش از اين شرح ساختن آن را ديديم اين دارو و نيز روغن افسنتين براي همه  - ٨

 بيماريهاي معده مفيدند . 



ايم از داروهاي عجيب است كه براي قولنج ، روح البارود : كه پيش از اين راه ساختن آن را ديده - ٩

كند و براي اي شكل و لزج را از راه ادرار بيرون ميباشد خلطهاي بورهرقه مفيد ميذات الجنب و تب مح

دهد و آماسها را به تحليل مفاصل سودمند است و اگر بر اندامي دردناك ماليده شود درد را تسكين مي

 د . برد اندازه خوراكش از يك سوّم تا دو سوّم درهم است كه همراه آبهاي مناسب بايد خورده شومي

( يعني  NITRE DE SPRITفرمايد : در يكي از كتابهاي فرنگي ديدم ) ) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه مي

كننده راههاي كليه و مثانه و شكننده سنگ مثانه است اندازه روح البارود گرم ، لطيف ، مدر ، پاك

گويم ض نباشد و نيز ميكنند تا قابخوراكش سي قطره در آب سرد است و گاه آن را با جلب ممزوج مي

لخي زدايد ، تگيرد تشنگي را ميكه اين ماده بسيار قابض است زيرا مائيت كبد و رطوبتهاي معده را مي

كند ، اين مطلب را خودم بچشم سازد و تلخي آن را برطرف ميكن ميكند ، صفرا را ريشهدهن را تمام مي

ي و رفع تشنگي مفيد است از آن غافل مباش و خيال مكن ام بنا بر اين براي درمان تبهاي گرم صفرائديده

اي از خاك ماند و شكي نيست كه اين ماده خالصهكه شوره گرم است زيرا آثار ظاهري آن ببرودت مي

كند و بهمين جهت بارود ) مشتقي از برودت ( ناميده شده سرد و خشك و سفيد است و دهن را خنك مي

 يكند و دليلو تشنگي را رفع مي

 ١٩٦صفحه 

 بر حرارت آن نيست البته در باطن آن حرارت و كبريتيتي نهفته است اما ظاهر آن برودت دارد ( .  

روح الزاج : كيفيت بدست آوردن آن در پيش گذشت اين دارو براي تبها و بيماريهاي معده و  - ١٠

 .  مفاصل و بيماريهاي مغز سودمند است و اندازه خوراكش تا يك سوم درهم است

كوبند و به اندازه نصف آن آجر سائيده مخلوط روح الزاج نوع ديگر : زاج ) ظاهرا زاج سبز ( را مي - ١١

كنند تا كار تقطير تمام گردد و انبيق از دود زاج كنند و بمدت يك روز زيرش ) زير قرع ( آتش ميمي

ه د تا آب آن تصعيد گردد و همينككننقرمز شود سپس ماده تقطيرشده را دوباره با آتش ماليمي تقطير مي

 دارند و آنچه كه باقي مانده روح الزاج است . شود ترش شد قرع را برمياي كه تقطير ميماده



نشاند و گندزدا است گوشت روح الملح : در پيش گذشت دواي باارزشي است كه تشنگي را مي - ١٢

در هر بار سه قطره از آن را بياشامند بدن را از  كند و اگر سه مرتبه وفاسد را بدون گزندگي و درد پاك مي

باشد در بيماري كننده خون است براي خوره و برص مفيد ميكند ادرارآور و صافعفونت حفظ مي

استسقاء همراه با عرق افسنتين و هر روز بايد آشاميده شود و اگر با عرق مرزنجوش نوشيده شود براي 

د و كنبا گالب يا عرق گاوزبان يا عرق بادرنج قلب را تقويت مي بيماريهاي مغز سودبخش است و همراه

انگيزد و با عرق كاسني براي بيماريهاي كبد سودمند است و براي همراه با عرق نعناع اشتها را برمي

د كشانامراض طحال بايد با آب خرفه نوشيده شود و اگر بر زخم طاعوني ماليده شود سميت را بخارج مي

آورد ، براي تبهاي عرقي نيز مفيد ين بيماري نوشيده شود سميت آن را جذب كرده و عرق ميو اگر براي ا

 بخشداست و اگر با آب كافور خورده شود سنگ كليه و مثانه را دفع كرده و اين دو اندام را نيرو مي

 ١٩٧صفحه 

كشد و ماليدنش براي ران ميكه بايد با آبها ) عرقهاي ( مناسبي خورده شود كرمها را همراه با عرق بوماد 

بيماري فتق تازه مفيد است و بايد چند مرتبه براي اين درمان از آن بخورند . براي قولنج و تبهاي مزمن 

بخشد و براي ديسانتري ، فلج ، همراه با چيزهاي مناسب مفيد است يرقان را در مدت يك هفته بهبود مي

بخشد . اندازه هاي داخلي را بهبود ميباشد قرحهمند ميسكته و نقرس نيز همراه با چيزهاي مناسب سود

خوراكش چهار تا هفت قطره با عرق دارچيني است و اگر بر مفصلها همراه با چيزهاي مناسب ماليده شود 

بخشد كه بايد هاي بدخيم را مانند بواسير ، سرطان و آكله بهبود مينشاند و قرحهدرد همه آنها را فرو مي

 ا ماليده شود . هبر آن قرحه

نند كه كروح الملح المركب : نمك قليا و شوره را باندازه برابر در سه برابرشان گل ارمني تقطير مي - ١٣

 براي تبهاي مزمن و گرفتگيها و وبا مفيد است اندازه خوراكش چهار تا پنج قطره است . 



نند ضماد آن همراه با شراب كروح النوشادر : نوشادر را با چهار برابرش خاكستر تقطير مي - ١٤

تقطيرشده ) الكل ( براي آرام كردن دردها مفيد است و اگر با چهار برابرش آهك تقطير گردد و آن را بو 

 كند و در توضيح شمامه خواهد آمد . كنند درد سر را آرام مي

 باب دهم 

 حرف { ز } 

س مقدار ديگري زاج را در مايع زاج الجالء : مقداري زاج آهن و يا مس را تقطير كرده و سپ - ١

را  گذارند سپس آنكنند و در دستگاه تقطير دوري بمدت هشت روز بر آتش ماليمي ميتقطيرشده حل مي

 دارند اندازه خوراكش از يك سوّم تا دو سوّم درهم است اين دارو اخالط غليظ را ازبرمي

 ١٩٨صفحه 

و يا عرق باديان و آب جوجه و آب گوشت بخورند و در كند و بايد آن را با آب و شكر راه قي خارج مي 

تبها و بيماريهاي معده و آبريزشها ، طاعون ، درد مفاصل ، كمر و نيز براي التيام زخمها مفيد است و پس 

كشد و داروي مبارك و از آن بايد كمي گلشكر ببيمار بخورانند در كودكان پنج گندم آن كرمها را مي

 يا مانند ندارد . پرارزشي است كه در دن

پاره كرده و در ظرفي از گل هاي نازكي از مس يا آهن را با مقراض پارهزاج الحديد و النحاس : ورقه - ٢

نهند پس از يك ساعت همينكه دود پخته مقداري از آن و مقداري گوگرد سائيده ريخته و بر آتش تندي مي

ريزند و مانند انتيموان دوباره آن را در ظرفي از سفال مي بيزند وسايند و ميدارند و ميتمام شد آن را برمي

سايند و براي هر يك رطل آن سه اوقيه گوگرد سائيده ريخته و چهار ساعت آن را سوزانند و ميمي

كاهند تا به يك اوقيه كنند و هر دفعه از مقدار گوگرد ميسوزانند و پنج يا شش بار كار را تكرار ميمي

ريزند تا حل شود كه اگر مس بكار رفته باشد سايند و آب بر آن ميدر ظرفي چوبين ميبرسد سپس آن را 

شود سپس آن را صاف كرده و با آتش گردد و اگر از آهن استفاده شده باشد سبز ميگون ميآسمان

 و گذارند تا زاج مانند قطعات زاج كبود ببندد .پزند تا نصف شود و آن را در جاي سردي ميماليمي مي



ر شود كاهمينكه باندازه كافي رسيد براي بيرون آوردن جوهر آن مانند وقتي كه براي روح الزاج عمل مي

كنند اندازه خوراكش از پنج تا شش گندم همراه با عرق نعناع يا آب جوجه است و براي ضعف معده و مي

و چه گرم بنا بخاصيتي كه برودتها و بدي گوارش و بطور كلي براي همه بيماريهاي معده چه سرد باشد 

 نشاند براي بيماريهايكند و آتش تبها را همراه با گالب ميدارد مفيد است سنگ كليه و مثانه را خرد مي

 شود و اگرسر مفيد است در درمان طاعون همراه با شكر خورده مي

 ١٩٩صفحه 

دن آن براي داء الثعلب مفيد است نمايد ماليآور است و زيان جيوه را دفع ميبا ترياق استعمال شود عرق 

باشد ، براي همه بيماريهاي سودائي و عفوني نافع است ، در بيماري جرب و خارش ماليدن آن سودمند مي

گشايد و گندزدا است و كسي كه آن را نوشيده بايد لباس زياد بپوشد و در جاي گرمي بستگيها را مي

كبد بايد از آن پرهيز كرد زيرا بسيار ترش است و براي  استراحت نمايد تا عرق كند اما در ورم معده و

اصالحش بايد با بنفشه يا گل سرخ آميخته گردد و پس از نوشيدن آن بايد يك قطره روغن قرنفل بياشامند 

 و براي هر بيماري بايد با چيز مناسبي همراه گردد و داروي مشابه آن روح الزاج معدني است . 

گيرند و روح الكبريت سفيدشده را با مساوي آن آب ممزوج كرده بر سفيد را ميالزاج المدبر : زاج  - ٣

كنند تا زاج حل شود آنگاه آن را صاف اي كه يك انگشت باالي آن بايستد و صبر ميريزند باندازهآن مي

 يندارند اجوشانند تا ببندد و سپس آن را برداشته و محفوظ از هوا نگاه ميكرده و در ظرف تميزي مي

دارو براي بيماريهاي مزمن چشم و سفيدي و سبل ) پرده روي چشم ( مفيد است و يك نخود آن را در 

كند و اندازه خوراكش ريزند اين دارو سودا را نيز از بدن خارج مييك مثقال آب حل كرده در چشم مي

 دو گندم است . 

آوري نيرومند است كه براي بيماريهاي مغزي كه معده نيز در پيدايش آنها شركت الزاج المعدني : قي - ٤

دارد سودمند است و ماليدن آن همراه با عرق گشنيز براي باد سرخ ، سلعه ) كيست ( ، جرب ، خارش و 

آب گندنا براي خونريزيهاي پاشيدن آن بر روي زخمهاي بدخيم خونريزي و ورم لثه و برداشتن آن همراه با 



رحمي و دميدن آن در بيني براي خونريزي از بيني مفيد است و نيز چكاندن آن همراه با آب ، در بيني سبب 

 باشد و اين مطلب بتجربه رسيده است درد گوشي را كه از سردي باشد تسكينپاكسازي مغز مي

 ٢٠٠صفحه 

هنه چشم همراه با روح الكبريت مفيد است و كلفتي دهد و نيز سرمه كردن آن براي بيماريهاي كمي 

 هاي گوشكند و فتيله مخلوط آن با عسل براي بواسير ، ناسور و قرحهپلكها را همراه با عسل درمان مي

اندازد و كشد و غرغره آن با سركه زالو را ميزدايد همچنين كرمها را ميسودمند است و چرك آن را مي

بخشد ( بهبود ميPO      ** * **     IPيني و دهن و قرحه زبان و بواسير بيني را ) ماليدنش بر موضع آكله ب

اي داشت ، براي جلوگيري از خونريزي زخمها مفيد است و من آن را به كسي كه قولنج بادي كشنده

خوراندم كه بادها در هم شكست و درد آرام گرفت و بيمار بخواب رفت و بطور عادي بيدار شد و بنا 

بخشد صفراي ملحي و تجربه اگر سبب غش از مغز و بادهاي درون آن باشد اين دارو آن را بهبود ميب

 راند . بهترين زاجها نوع زرد آنگندنائي رنگ و نيز بلغم را از راه قي و سوداي سوخته را از پائين بيرون مي

ا ج جوهر زاج اين است كه آن رباشد ليكن زاج سبز قويتر است و راه استخرااست اما ضعيفتر آن سفيد مي

جوشانند تا بنصف برسد و دوباره آب بر آن ريزند و ميكوبند و در ظرفي ريخته آب بر آن مينرم مي

اي نباشد سپس آب را يك شب بحال خود ماند مزهاي كه باقي ميجوشانند تا در تفالهريزند و ميمي

د كننريزند و آن را حل ميبندد و دوباره بر آن آب ميجوشانند تا بكنند و ميگذارده صبح آن را صاف مي

هفت  كنند تاجوشانند و منعقد ميگذارند تا كبريتيت آن رسوب كند بعد آن را صاف كرده ، ميسپس مي

كنند اما ديگي كه بكار جوشانند و منعقد و در سايه خشك ميمرتبه سپس آن را در گالب حل كرده و مي

يزه باشد و بوئي از نمك قليا يا ساير كلسها ) ظاهرا بمعني قليائيها است . مترجم ( رود بايد كامال پاكمي

شود سپس آن را برداشته براي استعمال نگاه در آن نباشد زيرا اگر به زاج بوئي از قليائيها برسد سياه مي

 دارند . اندازه خوراكش تا دو سوّم درهم است اما براي ساختن ملح الزاج بايدمي

 ٢٠١ صفحه



نخست آب زاج محلولي را كه كبريتيتش گرفته شده با جوشاندن به نصف برسانند و آنگاه يك شب آن را  

در جاي سردي بگذارند و هر چه را كه مانند نمك منعقد شد بردارند . ) توضيح اينكه زاج معرب زاگ ) 

هاي يگر است و بنا به نوشتهزاغ در لهجه كرماني ( است و زاجها سولفاتهاي مضاعف آلومينيم و فلزات د

طبي قديم خواص آنها نزديك بهم است ، شب يماني سولفات مضاعف آلومينيم و پتاسيم است كه در 

شود و بنا بنقل مؤلف مخزن داراي هفده نوع است كه بهترين آنها از اصطالح عادي زاج سفيد گفته مي

بيض نيامده تا فرمول شيميائي آن معين شود ، يمن است و بهر حال در هيچيك از مراجع تعريفي از زاج اال

توضيح الزم اين است كه در اين ترجمه تا كنون شب يماني همه جا با توجه باصطالح عامه زاج سفيد 

ترجمه شده و زاج االبيض نيز احتماال ممكن است كه نوعي سولفات مضاعف آلومينيم و پتاسيم باشد كه 

شته باشد اما با همه تفحصي كه در مراجع قديم و جديد بعمل از جهت شرايط فيزيكي با شب تفاوت دا

آمد چيزي كه كامال مورد يقين باشد بدست نيامد و بهمين دليل در نسخه داروي حجر الجنة الفاظ عربي 

 عينا نقل شد . مترجم ( 

را  پس آنشويند تا پاكيزه شود سزعفران الحديد ) اكسيد آهن دو ظرفيتي ( : براده آهن خالص را مي - ٥

كنند تا آهن زنگاري شود و يا خشك كرده با آب مرطوب و باز خشك كرده عمل را چندين بار تكرار مي

شدني آن حل ريزند تا قسمت حلگذارند تا چنين شود سپس آن را در آب ميآن را در جاي مرطوبي مي

زعفران آهن رسوب كند و  ريزند تانشين كند سپس آب زردرنگ را در ظرفي ميگردد و مقداري از آن ته

دارند اين ماده براي خفقان و بيماريهاي رطوبتي معده سودمند است . خوراكش آن را خشك كرده برمي

 آورندهاي آهن را در ماء الكبريت فرو برده و بيرون ميشش تا دوازده گندم است گاه ورقه

 ٢٠٢صفحه 

كنند تا تراشند و عمل را تكرار ميآن مي گذارند و زنگ آهن را ازو چند روز در جاي مرطوبي مي 

هاي آهني را بر روي تيزابها ) باشد گاه ورقهخواهند برسد اين ماده براي استسقاء مفيد مياي كه ميباندازه

 ها برسد وگذارند تا بخارهاي لطيف آن مايع بورقهآويزند و در جاي گرمي مياسيدها ( و نزديك به آن مي



هاي آهن را در د و بهتر اين است كه اين زنگار شسته شود ، آسانتر اين است كه برادهآنها را زنگاري كن

آبهاي مناسبي بريزند تا در يك لحظه زنگار بزند سپس بايد آن را بشويند تا خوشبو شود گاه براده فوالد را 

و آنگاه ماده را  اي كه بر آتش نهاده شده خشك و عمل را پنج بار تكراربا سركه تندي مرطوب و در بوته

د كند و بايكنند اندازه خوراكش دو تا سه گندم است معده و نيروي باه را تقويت ميسائيده و ضبط مي

 همراه با گلشكر خورده شود . 

كنند و پنج جزء جيوه را در ظرفي اي ذوب ميزنجفر ) سولفور جيوه ( : يك جزء گوگرد را در بوته - ٦

زنند تا سياه شود سپس آن را برداشته اي آهنين بهم ميريزند و با ميلهبر آن ميديگر گرم كرده و گوگرد را 

 گذارند تا سرخ شود و بهترريزند و بر آتش تندي مياي ميبستهسايند و در ظرف دهانهكنند و ميسرد مي

ال آرد يك مثق اي ريخته و تصعيد كنند اين زنجفر است و يك مثقال از آن را بااين است كه آن را در شيشه

كنند و هشت گندم از آن را صبح و هشت گندم بهنگام عصر برنج و دو نخود صمغ عربي خمير و حب مي

 خورند براي بيماريهاي سودائي پوستي سودمند است . از آن مي

زهر الكبريت الساذج ) گل گوگرد ساده ( : گوگرد تصعيدشده است و براي ساختنش يك رطل  - ٧

سايند و در حمام خشك ) ل نمك طعام و نيم رطل زاج سوخته را مخلوط كرده ميگوگرد و نيم رط

 منظور از حمام خشك ديگي بدون آب است كه بر آتش نهاده شده كه البته مواد

 ٢٠٣صفحه 

را بايد در قرعي ريخته و درون آن بگذارند و ماده تصعيدشده را در انبيقي جمع كنند . مترجم ( يك  

الجنب و و را همراه با عرق بادرنجبويه براي طاعون و جلوگيري از عفونت و نيز ذاتدرهم از اين دار

خورند و اگر هر روز كمي از آن بخورند از ظاهر شدن بيماريهاي مزمن ناشي از رطوبت آماسها مي

كند و اگر براي بيماري حب االفرنجي ) نوعي سيفليس ( و بيماريهاي پوستي و ساير جلوگيري مي

مانند است و براي همه هائي كه بخشك كردن نياز دارند به بيمار داده شود درماني كافي و بيبيماري

بيماريهاي سينه و ريه و آبريزشها و نيز تبها سودمند است و اندازه خوراكش از نيم درهم تا يك درهم 



نبايد از اين دارو  سازند و بهر حال زنان آبستناست و گاه آن را با شكر و كتيرا مخلوط كرده جوارشن مي

 بخورند . 

زهر الكبريت المركب ) گل گوگرد مركب ( : گوگرد تصعيدشده يك و نيم اوقيه ، مر مكي يك  - ٨

درهم ، صبر ، زعفران و طين مختوم از هر كدام يك سوّم درهم همه را سائيده و با شكر محلول در گالب 

ير ، ذات الجنب ، قولنج و همه بيماريهاي سينه و گسازند اين دارو براي طاعون ، تبهاي همهجوارشن مي

 گشايد اندازه خوراكش از يك سوّم تا نيم درهم است . ريه مفيد است و بستگيهاي كبد را مي

 زهر النوشادر ) گل نوشادر ( : به ورد العقاب مراجعه شود .  - ٩

 باب يازدهم 

 حرف { س } 

( : براي بوي بد بيني مقداري پيشاب االغ را ببيني شود سعوط ) داروئي كه به بيني كشيده مي - ١

 يابد . كشند بهبود ميمي

ه آورند كبندر از بنادر هند مياي ( از مشهليافزايد : سعوطي ) انفيه) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

 بوئي مانند به دارد و عده زيادي

 ٢٠٤صفحه 

بندر در جاي ديگر ساخته پردازند و جز در مشهليش ميبآن رغبت دارند و پولهاي گزافي براي خريد 

كشد و دردهاي جلو سر را آرام شود اين انفيه بيني را مرطوب كرده و رطوبتهاي مغز را پائين مينمي

زدايد و نشاطآور است و كند و براي تاريكي چشم اگر از رطوبت باشد مفيد است كسالت را ميمي

بهنگام زكام و آبريزشها و براي جلوگيري از ريختن اين آبها بسينه  بخصوص پس از بيداري از خواب و

آورد بنا بر مفيد است و بايد كمي مرطوب باشد تا بسينه داخل نشود و اگر بگلو برسد چه بسا كه تهوع مي

اين در هنگام استعمال آن بايد احتياط كرد . راه ساختنش اين است كه برگ قلومس معروف ) تنباكو . م 



آورند و باقي را خشك دارند و رگبرگهايش را بيرون ميرا برداشته و يك سوم باالي آن را برميل ( 

انند تا جوشبيزند سپس رگبرگهاي يك سوم مياني آن را گرفته و باقي را ميسايند و نرم ميكنند و ميمي

نجبين برسد آنگاه آن جوشانند تا قوامش باندازه سككنند و ميقوتش را كامال بآب بدهد آن را صاف مي

كنند و نسبت بين اين دو قسمت بايد بآن اندازه باشد كه اند با آب مخلوط ميقسمت را كه كوفته و بيخته

بندند و بمدت يك يا دو هفته در جاي اي را از آن پر كرده درش را ميقابل قرص شدن نباشد آنگاه شيشه

يا سيب شود و اگر ذراتش بهم چسبيده باشد دليل  گذارند تا بويش تغيير كرده مانند بوي بهگرمي مي

شد رود بايد تميز بااي كه بكار ميزيادي رطوبت است و بايد كمي خشك شود و آن را بهم بمالند . شيشه

گردد و بويش را تمام و آن را كامال پر كرده درش را محكم ببندند تا هوا داخل آن نشود و گر نه فاسد مي

ند گويبندر باشد زيرا آبهاي ديگر بطوري كه ميرود آب جزيره مشهليبكار مي كند و بايد آبي كهمي

مناسب نيستند و ما از آن آب بدست آورديم و عمل كرديم و همانطور كه گفتيم شد و بنا باين تجربه آن 

 چسبند وقسمت اوليه نبايد چندان نرم باشد زيرا ذراتش بهم مي

 ٢٠٥صفحه 

كنم كه اگر آن را با كمي سركه مالش دهند با بيني موافقتر باشد و گمان ميبهتر اين است كه چنين ن 

گردد و سركه بايد بآن اندازه باشد كه طعم انفيه مانند فلفل قرمز هندي باشد و چيزي را كه ما آزمايش 

خورند ب آور و حتي از انتيموان قويتر است چه اگر بقدر يك قيراط از آنايم اين است كه اين انفيه قيكرده

آورد در حالي كه انتيمون چنين نيست زيرا بايد آن همينكه بگلو برسد پيش از آنكه آن را فرو ببرند قي مي

 را بخورند تا پس از مدتي قي كنند ( . 

شود . مترجم ( براي قطع سفوف ) سفوف بمعني پودر داروئيست كه بهمان صورت خورده مي - ٢

بيان گردد . مترجم ( : ريشه شيرينر اثر تحريكات جنسي ترشح ميريزش مني و مذي ) مايعي است كه د

دو درهم ، گل انار فارسي چهار درهم ، تخم كاهو سه درهم ، گلبرگ گل سرخ ، بزر سداب و تخم 

 فنجنگشت ) اثلق ( از هر كدام پنج درهم اندازه خوراكش سه درهم است . 



سفيد يك درهم ، افتيمون ، نمك هندي از هر كدام  سفوف ديگر : براي بيرون راندن سوداء . تربد - ٣

 خورند . گرم باشد ميبيزند و با آبي كه نيمكوبند و مينيم تا يك درهم همه را مي

سفوف ديگر : براي لينت بخشيدن بمزاج و تحليل بردن باد و بيرون راندن مواد زائد و بلغم .  - ٤

 بيزند ، اندازه خوراكش چهار درهم است . كوبند و ميمصطكي يك جزء ، قند سفيد دو جزء آنها را مي

ها در هنگام بيرون آمدن دندانها . خشخاش ، دانه مورد ، كندر و سفوف ديگر براي قطع اسهال بچه - ٥

ه كنند و بدهد حل ميبيزند و در شيِر زني كه بآنها شير ميكوبند و ميسعد از هر كدام نيم درهم آنها را مي

 نند . خورابچه مي

 كندسفوف ديگر : اين سفوف ادرارآور است و مجاري ادراري را پاك مي - ٦

 ٢٠٦صفحه 

كند . مغز تخم خربزه ده درهم ، تخم و اگر در مدت زياد خورده شود از تشكيل سنگ جلوگيري مي 

كرفس دو و نيم درهم ، دوقو ) تخم شقاقل ( دو و نيم درهم ، قند سفيد هفت و نيم درهم . اندازه 

 خوراكش يك مثقال است . 

ودمند است . پوست خشك خربوزه سفوف ديگر : اين سفوف براي عسر البول ) سخت ادراري ( س - ٧

خورد و آنگاه در وان نمايند بيمار سه كف از آن ميو قند را باندازه مساوي كوفته و بيخته و مخلوط مي

 نشيند و بايد در آن ، آبي كه بابونه و برگ كلم در آن پخته شده بريزند . حمام ) يا مانند آن ( مي

كوبند و . تخم خربزه و قند سفيد را به اندازه مساوي ميسفوف ديگر : اين سفوف ادرارآور است  - ٨

 اندازه خوراكش ده درهم است . 

سفوف ديگر براي جلوگيري از خونريزي بيني : كتيرا سه درهم ، سماق پنج درهم و تا هفت روز  - ٩

 بايد از اين دارو بخورند . 



كه ده درهم پيه هندوانه ابوجهل  سفوف ديگر : براي قطع بلغم كه آن را بآساني و مانند وقتي - ١٠

سايند تا مانند رنگ بدبو ( ميآورد . براده مس را با نمك نفطي ) نوعي نمك سياهخورده باشند عمل مي

كوبند و مخلوط و سرمه شود سپس يك دانق از آن را با يك و نيم دانق بزر كرفس و نيم درهم تربد مي

از امالح مس است ( كه در آن رگهاي طالئي رنگ وجود كنند و نيز دهنجي ) زنگار معدني و كف مي

آورد اما اگر يك قيراط از آن بخورند ممكن است مزاج بيمار تا يكصد و دارد باندازه نيم قيراطش عمل مي

 زدايد . پنجاه بار كار كند و اين خطرناك است بهر حال دهنج بلغم و رطوبتها را مي

فرائي مزمن و بواسيري و نواصيري گرم . گل ارمني ، دانه انار سفوف ديگري براي درمان اسهال ص - ١١

 كرده ، تخم انگوري كه از تفاله سركهبرشته

 ٢٠٧صفحه 

گرفته ، گلبرگ گل سرخ و صمغ گرفته و آن را برشته كرده باشند از هر كدام پنج مثقال ، سماق دانه 

ستان از هر كدام دو مثقال ، عود قماري و كرده از هر كدام سه مثقال ، تباشير و گِلِ داغعربي برشته

 باشد . مصطكي از هر كدام يك مثقال اندازه خوراكش دو مثقال همراه ربهاي مناسب مي

سفوف ديگري براي رفع بيخوابي و خشكي مغز و بيتابي : گشنيز خشك برشته ، تخم خشخاش  - ١٢

نبات سفيد دوازده مثقال اندازه خوراكش  گرفته از هر كدام دو و نيم مثقال ،برشته ، تخم كاهوي پوست

 دو مثقال است . 

سفوف االطفال : هليله زرد ، مصطكي و پوست بيروني پسته از هر كدام يك جزء ، باديان و پوست  - ١٣

دارند و كنند و آن را نگاه ميبيزند و مخلوط ميكوبند و ميانار شيرين از هر كدام نصف جزء آنها را مي

خورانند براي بيماريهاي رطوبتي معده ها بكودكان ميآن قند افزوده و با آب يا عصاره ميوه باندازه مجموع

 سودمند است . 

سفوف اكسير المعده : كهربا ، خون سياوشان ، شادنج ، مرجان ، تخم خرفه ، تخم بارهنگ ، گل  - ١٤

عدد ، دارچين نيم اوقيه ، ملح مختوم از هر كدام دو اوقيه ، گل انار فارسي يك اوقيه ، جوزبويا چهار 



 كوبند والخبث ، طلق سوخته ، صدف سوخته ، استخوان گاو سوخته از هر كدام يك اوقيه همه را نرم مي

كنند اين دارو اثر عجيبي براي بند آوردن انواع اسهال و انواع خونريزي مانند بيزند و مخلوط ميمي

ها و زيادي خون قاعدگي دارد يني و همچنين ليزي رودهخونريزي در بيماري ديسانتري و خون آمدن از ب

 . اندازه خوراكش يك الي يك و نيم درهم همراه با عرق بارهنگ است . 

سفوف انتيموان : شكر سفيد هفت درهم ، جوهر انتيموان يك گندم ، ترياك دو گندم اين مقدار  - ١٥

 براي يك خوراك است و براي عرق النسا

 ٢٠٨صفحه 

 باشد . ميسودمند  

سفوف بزر الخطمي : براي انواع اسهال بخصوص اگر با زخم و پيچش و حرارت همراه باشد  - ١٦

سودمند است . بزر خطمي و بزر پنيرك ) خبازي ( از هر كدام پنج درهم ، نشاسته و صمغ عربي از هر 

ه درهم همراه با شربت كنند اندازه خوراكش سكدام ده درهم آنها را كوفته و برشته و سپس استعمال مي

 مورد است . 

گيرند و اين چيزي شبيه بخزه است سفوف بزر الضفدع : تخم قورباغه را در اواسط فروردين مي - ١٧

باشد و لزج و مخاطي و بدبو است و آن را در حمام ماريه ايستد اما رنگش سفيد ميكه بر سطح آب مي

د و اين داروها : مر مكي و كندر از هر كدام دو اوقيه ، گيرنكنند و آبي را كه تقطير شده ميتقطير مي

زعفران نيم اوقيه ، كافور سه درهم را كوفته و با آن خمير و خشك و سپس تا بيست بار مرطوب و خشك 

دارند اگر يك سوّم درهم از اين دارو را با عرق بارهنگ سايند و نگاه ميدارند و ميكنند و بعد برميمي

كند و همچنين اگر آن را با سركه ضماد كنند زي را از هر يك از اندامها كه باشد قطع ميبياشامند خونري

نشاند و نيز اگر آن آب را با سركه مخلوط كرده و كمي باد سرخ و جمره و درد مفاصل گرم را فرو مي

 كند . زاج سفيد ) شب ( را بر مفاصل ضماد كنند درد آن را آرام مي



ربد مجوف سائيده دو مثقال ، زنجبيل ، مصطكي از هر كدام يك مثقال ، شكر سفوف البلغم : ت - ١٨

كنند و اين اندازه براي يك خوراك است بيزند و مخلوط و كف ميبقدر مجموع ، همه آنها را كوفته و مي

باشد و در نسخه ديگر چنين آمده است : تربد ، راند براي تب نوبه بلغمي مفيد ميو بلغم را بيرون مي

گرم است و در كوبند اندازه خوراكش تا دو مثقال همراه با آب نيمزنجبيل و قند را باندازه مساوي مي

 نسخه ديگر آمده : تربدي كه مانند سرمه نرم كوبيده شده باشد

 ٢٠٩صفحه 

ده مثقال ، زنجبيل و مصطكي از هر كدام يك مثقال شكر باندازه مجموع آنها اندازه خوراكش يك مثقال  

ت كه بايد شب هنگام كف شود و بامداد بعد پنج درهم گلقند همراه با انيسون و مصطكي بخورند و اس

 د . رانپس از آن يك اوقيه سكنجبين عسلي بياشامند اين دارو ادرارآوري قوي است و بلغم را بيرون مي

دام سه مثقال ، سفوف البلوط : بلوط ده مثقال ، گشنيز خشك ، راسن ) زنجبيل شامي ( از هر ك - ١٩

المؤمنين گرفته ، زرورد ) زرورد بنا بنوشته تحفةبيان ، گاوزبان ، انيسون ، تخم خرفه پوستريشه شيرين

هاي چيزهاي زردي است كه شبيه به تخمي كه ميان گل سرخ است ، به عبارت ديگر بساك يعني كيسه

، سنبل ، سعد و كندر از هر كدام چهار  باشد . مترجم (حامل گرده اندام نر اين گل است كه زردرنگ مي

هنگام بيزند و بمثقال ، تباشير پنج مثقال ، مصطكي يك مثقال ، قند باندازه مجموع ، همه را كوفته و مي

 كنند . خواب سه مثقال كف مي

مرغ سوخته يك سفوف البواسير : براي قطع خون بواسير . گردوي سوخته يك جزء ، زرده تخم - ٢٠

سايند اندازه خوراك آن دو مثقال با شراب التفاح ) شربت سيب جد برشته سه جزء آنها را ميجزء ، كن

باشد و پيش از صبحانه حسب دستور ( يا شراب اآلس ) مورد ( و يا شراب الريباس ) شراب ريواس ( مي

 كنند . آن را كف مي



از هر كدام دو مثقال ، كتيرا ، حب  سفوف التربد : براي بيرون راندن بلغم لزج . تربد و غاريقون - ٢١

النيل ) ثمر درخت نيل ( ، انيسون ، مصطكي از هر كدام يك مثقال ، ملح اندراني ) نمك بلوري ( نيم 

 كنند . بيزند و دو درهم از آن را كف ميكوبند و ميمثقال آنها را مي

دازه خوراكش تا دو مثقال سفوف التربد نوع ديگر : تربد يك جزء ، نمك يك جزء و نصف . ان - ٢٢

 است و همراه با آب سرد بايد بخورند زيرا آب گرم آن را از كار بازميدارد . 

 ٢١٠صفحه 

گرفته ، قند . همه را به اندازه مساوي گرفته سفوف التربد نوع ديگر : تربد سفيد ، كنجد پوست - ٢٣ 

 گرم بايد خورده شود . آب نيمهكوبند اندازه خوراكش از دو تا سه و نيم مثقال است و با مي

سفوف الجالبا : جلب هيجده نخود ، طرطر پنج مثقال هر كدام را جداگانه كوفته و مخلوط و با  - ٢٤

 كنند . اين سفوف براي دفع كرمها و بيرون راندن خلطها بويژه بلغم مفيد است . گرم كف ميآب نيمه

و  كوبند، جنتيانا ، جلب از هر كدام دو نخود آنها را مي سفوف الجنطيانا : بزر خراساني ) انيسون ( - ٢٥

خورانند و اين اندازه براي يك خوراك است و همه كرمها را دفع بيزند و براي دفع كرم بكودكان ميمي

 كند . مي

سفوف حب الرمان : براي جلوگيري از اسهال . دانه انار برشته ، تباشير ، صمغ عربي ، كتيرا ،  - ٢٦

كوبند اندازه خوراكش براي ، تخم مورد ، گلبرگ گل سرخ و گل ارمني را باندازه مساوي ميمصطكي 

 ها نيم مثقال صبح و نيم مثقال عصر است و همراه با شراب السفرجل يا سيب ترش بايد بخورند . بچه

خيسانند و صبح سفوف حب النيل : هشت عدد حب النيل هندي را شب در روغن بادام مي - ٢٧

كوبند و يك دانق زنجبيل ، دو دانق ريوند ، نيم درهم گلبرگ گل سرخ همه را كوفته و مخلوط كرده مي

 خورندمي كنند برخي گل سرخ را از آن حذف كرده اما آن را با گالبگرم باشد كف ميو با آبي كه نيمه

 كند . اين دارو بلغم و زرداب و سوداء را بآساني دفع مي



سفوف حرقة البول : مغز تخم خربوزه ، مغز تخم خيار ، مغز تخم كدو ، تخم خرفه ، خشخاش  - ٢٨

دانه ( سفيد باندازه مساوي ، قند باندازه مجموع سفيد ، نشاسته ، كتيرا ، رب السوس ، بزر البنج ) بنگ

 زه خوراكش دو مثقالآنها اندا

 ٢١١صفحه 

همراه با جالب ) نوع مخصوص گالب كه پيش از اين در حرف ج شرح داده شد ( يا شراب البنفسج  

 كند . شود سوزش ادرار و درد آن را انشاء اهلل كم ميخورده مي

غوزه ، ان سفوف الحلتيت : سنگ مرمر سائيده سه نخود ، نمك قليا دو نخود ، جندبيدستر دو گندم - ٢٩

چهار گندم ، صمغ عربي سه نخود اين اندازه براي يك خوراك است كه صبح قبل از صبحانه آن را كف 

 كند . كنند مغز و معده و قلب را تقويت ميمي

سفوف الخفقان : نمك قليا چهار نخود ، جند دو گندم ، انغوزه چهار گندم ، صمغ عربي دوازده  - ٣٠

د باشكنند و اين اندازه يك خوراك ميبيزند و با شكر مخلوط كرده كف مييكوبند و مگندم همه را مي

اين دارو براي تپش قلب كه از ترس پيدا شده مفيد است اما اگر كسي جندبيدستر را حرام بداند بجايش 

 برد . انغوزه سه يا چهار برابر اندازه جند بكار مي

پنج جزء ، پوست بيروني پسته كه سبز باشد ،  سفوف السدة : ريوند چهار جزء ، برگ گل سرخ - ٣١

تخم گشنيز از هر كدام دو جزء ، عود قماري ، مصطكي از هر كدام يك جزء ، قرنفل و آمله از هر كدام 

كنند اندازه خوراكش يك مثقال است و بايد با گالب و بيزند و مخلوط مينصف جزء آنها را كوفته و مي

شوند مفيد است زيرا و براي بيماراني كه در حال تب باسهال گرفتار مييك روز در ميان بخورند اين دار

 باشد . كند و براي كودكان بسيار سودمند ميروي جلوگيري مياسهال را قطع كرده و از بيرون

نج دانق شده ( پسفوف السورنجان : سورنجان يك دانق ، شكر سليماني ) نوعي شكر نيشكر تصفيه - ٣٢

 ق ، خوراكش يك درهم همراه با آب سرد است و براي نِقرس و عرق النسا مفيد است . ، زعفران يك دان



 سفوف السورنجان نوع ديگر : سورنجان ده جزء ، سنا هفت جزء ، مغز - ٣٣

 ٢١٢صفحه 

بادام دو جزء ، پوست هليله سه جزء ، زعفران نصف جزء ، قند سي جزء ، سقمونيا برشته يك جزء ، و  

ي باشد بجاي سقمونيا بايد پنج جزء تربد بكار برند اندازه خوراكش يك مثقال با آب سرد اگر ماده بلغم

 باشد . است و براي مفاصل و عِرق النسا مفيد مي

شيني : چوب چيني سائيده يا براده آن بيست مثقال ، دارچيني و عشبه مغربيه از هر سفوف الشوب - ٣٤

سورنجان ذكر شده و هر كدام جاي خود را دارند ( ، مصطكي  اي بجاي عشبهكدام پنج مثقال ) در نسخه

بيزند و اشخاص نيرومند در روز كوبند و ميسه مثقال ، باديان دو مثقال ، نبات سفيد سي مثقال همه را مي

ها در روز اول دو مثقال و هر سه روز كنند ميانهخورند و هر سه روز نيم مثقال زياد مياول چهار مثقال مي

ن كنند . ايخورند و بهمان ترتيب زياد ميافزايند و اشخاص ضعيف روز اول يك مثقال ميمثقال مينيم 

 دارو براي همه بيماريهاي سودائي و بلغمي مفيد است . 

سفوف الصفراء : پوست هليله زرد يك مثقال ، بنفشه و گلبرگ گل سرخ از هر كدام نيم مثقال ،  - ٣٥

بيزند و بعد آنها را مخلوط كرده و بهنگام صبح كوبند و بجز سقمونيا مييسقمونيا ربع مثقال همه را م

كند اگر چه بيمار كنند اين دارو صفرا را بدون هيچ زياني دفع ميپيش از صبحانه با آب گرم كف مي

 مزاج باشد . گرم

تمام  سفوف الطحال : مرجان سوخته يك درهم ، كتيرا دو دانق ، ورم طحال را در يك هفته - ٣٦

كند و همچنين شكر قرمز يك درهم ، مرجان دو دانق ، عرق بهار نارنج چهارده دانق بمدت يك هفته مي

 نمايد . ورم طحال را رفع مي

 سفوف الطحال نوع ديگر : مرجان سوخته سفيدشده ، زاج سوخته و - ٣٧

 ٢١٣صفحه 



دازه مجموع آنها ، همه را صبر سقوطري از هر كدام يك جزء ، كتيرا نصف جزء ، شكر سرخ بان 

 كنند اندازه خوراكش يك حبه تا يك درهم بر حسب سن است . بيزند و مخلوط ميكوبند و ميمي

سفوف الطراثيث : براي ضعف كبد ، معده و اسهال خوني . كتيرا ، تباشير ، مورددانه ، گل انار  - ٣٨

يروني پسته ، گل ارمني ، پوست ريشه گرفته ، پوست بفارسي ، صمغ عربي ، تخم خرفه ، سماق دانه

انجبار ، صندل سفيدي كه با گالب سائيده شده باشد و كهربا از هر كدام نيم مثقال ، طراثيِث ) نوعي 

قارچ ، قارچ مالت ( شيرين دو درهم با شربت مورددانه يا شربت انجبار و يا شربت به يا ميوه ديگر بايد 

 خورند . يكف شود و يا آن را خمير كرده سپس م

گرفته و بنفشه معطر از هر كدام پنج جزء ، سفوف الطين : تخم خطمي ، تخم خبازي پوست - ٣٩

بيزند اندازه سايند و ميكرده ، صمغ عربي و گل ارمني از هر كدام دو جزء آنها را مينشاسته برشته

تخم بارهنگ ، نشاسته  خوراكش دو درهم است . و نوع ديگر اين است : تخم اسفرزه ، تخم شاهسپرم ،

مها كنند و بجز تخ، صمغ عربي و گل ارمني از هر كدام پنج جزء تخمها و نيز نشاسته و صمغ را برشته مي

كنند اين دارو براي قطع پيچ و اسهال از عجايب است و اگر گل سايند و با هم مخلوط ميباقي را مي

از آن را با ريشه خطمي پخته و تخم بارهنگ  ارمني را هم كمي برشته كنند بهتر است آنگاه دو درهم

 خورند . همراه با روغن بادام يا با شربت به و يا شربت مورد مي

رفته برشته گگرفته برشته و تخم خبازي پوستسفوف الطين نوع ديگر : تخم خطمي سفيد پوست - ٤٠

گل ارمني از هر كدام نود درهم كرده سه درهم ، صمغ عربي برشته و از هر كدام پنج درهم ، نشاسته برشته

 سايند و همه را مخلوط كرده و سه درهم در روز باكوبند و ميداروها را بجز تخمها مي

 ٢١٤صفحه 

 خورند . آبي كه تباشير و صمغ عربي و گل ارمني در آن خيس كرده باشند مي 



خوان سر گاو و شكر همه سفوف القحف : سورنجان ، تربد نباتي ، رب سقمونيا ، سنا مكي ، است - ٤١

خورند اين دارو براي نقرس و پاك كردن سايند و نيم درهم با عرقهاي مناسب ميرا بيك اندازه كوفته مي

 مزاج مفيد است . 

ها . صدف سوخته هشت درهم ، پوست نارنج و باديان از هر سفوف قشر النارنج : براي كچلي بچه - ٤٢

بيزند اندازه خوراكش يك سوم درهم تا نيم درهم است كه در شير ميكوبند و كدام دو درهم آنها را مي

 خورند . كنند و ميحل مي

سفوف الكافور : پونه و تباشير از هر كدام دو درهم ، گلبرگ گل سرخ نيم درهم ، كافور يك  - ٤٣

كنند و پس از مي كف(  كهير)  يٰ  كنند و براي درمان شربيزند و مخلوط ميسايند و ميقيراط همه را مي

 آشامند . آن آب انار ترش مي

ان ريزي سياه ( ، پرسياوشسفوف الكبر : براي ورم طحال . پوست ريشه الكوَر ، عنب الثعلب ) تاج - ٤٤

بيزند اندازه خوراكش دو كوبند و ميانگشت ) اثلق ( و تخم سداب باندازه مساوي آنها را مي، تخم پنج

 . درهم همراه با سكنجبين است 

 كنند وبيزند و مخلوط ميكوبند و ميسفوف الكبريت : گوگرد يك جزء ، آهك دو جزء آنها را مي - ٤٥

زنند تا آتش نگيرد سپس آن را در هوا گذارند و نيم ساعت آنها را بهم مياي بر آتش ماليم ميدر بوته

ها و همه دملهاي اي قرحهدارند اندازه خوراكش ده تا پانزده گندم است اين دارو برمحفوظ نگه مي

 سودائي مفيد است . 

سفوف المحلل : براي همه انواع درد مفاصل سودمند است و بايد پيش از آن منضج خورده باشند .  - ٤٦

 سورنجان سفيد سه مثقال ، سناي مكي پنج مثقال ،

 ٢١٥صفحه 



كوبند گرفته دو مثقال ، رب السوس نيم مثقال و زعفران يك سوّم مثقال آنها را ميمغز بادام شيرين پوست 

 كنند اندازه خوراكش سه مثقال است . بيزند و مخلوط ميو مي

كنند هشت جزء ) در كتاب درالمكنون آمده سفوف المراق : الك فرنگي كه با آن نامه را مهر مي - ٤٧

رود اول در هند ساخته شده و بعدها باسپانيا و فرانسه ها بكار ميكي كه براي مهر كردن نامهاست كه ال

رسيده است ، اجزاء آن معموال عبارتست از گوم الك يا كولوفان ، تربانتين جامد و يك ماده رنگي مانند 

انغوزه يك جزء آنها را  زنجفر يا زاج سبز و امثال آن . مترجم ( ، مر مكي ، قرنفل از هر كدام دو جزء ،

بيزند اندازه خوراكش ده تا دوازده گندم است اين دارو براي مراق و كسي كه هر چه را كه كوبند و ميمي

 كند مفيد است . خورد قي ميمي

سفوف المراق نوع ديگر : خولنجان ، هل ، نبات ، پوست داخلي سنگدان جوجه خروس يا كبك  - ٤٨

  كنند .بيزند و چهار مثقال از آن را با جامي گالب تند كف ميكوبند و ميها را مياز هر كدام سه مثقال آن

كوبند و سفوف المرداسنج : مردارسنگ ) اكسيد سرب زرد ( ، باديان و قند را باندازه مساوي مي - ٤٩

ون بيرخورند براي كنند و با آب خيار يا سيب ترش باندازه يك درهم ميبيزند و مخلوط و ضبط ميمي

 راندن كرمها و نيروي معده مفيد است . 

اي يك بار ماليخوليا را درمان سفوف المسهل : خوردن اين سفوف همراه با آب پنير در هفته - ٥٠

كرده از كند . افتيمون ، استوخودوس ، غاريقون ، الجورد شسته ، گل ارمني شسته و سقمونياي برشتهمي

 اكش سه درهم است . هر كدام باندازه الزم اندازه خور

 ٢١٦صفحه 

بيزند و با گالب كوبند و ميسفوف المفاصل : سورنجان نيم مثقال ، زعفران يك دانق آنها را مي - ٥١ 

راند و براي درد مفاصل سودمند خورند و اين اندازه براي يك خوراك است اين دارو بلغم را ميمي

 باشد . مي



نه ، قي ، ضعف معده ، پيچ و بواسير مفيد است . تخم خردل برشته سفوف مقلياثا : براي اسهال كه - ٥٢

كرده نصف جزء ، بزر كتان ، بزر گندنا ، هليله سياه كه با يك جزء و نيم ، زيره كرماني مدبر و برشته

روغن زيتون سرخ شده باشد از هر كدام يك چهارم جزء ، مصطكي يك هشتم جزء ، بجز تخم خردل و 

 كنند اندازه خوراكش از دو تا سه درهم است . كوبند و مخلوط و استعمال ميميبزر كتان همه را 

بيزند و مخلوط كوبند و ميالسفوف المقوي : دارچيني ، باديان و مصطكي را باندازه مساوي مي - ٥٣

دارند اندازه خوراكش بقدري است كه با سه انگشت بتوان برداشت و براي كودكان كنند و نگه ميمي

 خورند . دوم آن است و يك يا دو بار براي بيماريهاي معده كه از رطوبت باشد از آن مييك 

د و بيزنكوبند و ميالسفوف النافضة : پوست خشخاش يك عدد ، فلفل سياه شش دانه آنها را مي - ٥٤

ي اخورند بركنند و پس از پاكسازي بدن سه روز صبح همراه با گالب ميمخلوط و بسه بخش قسمت مي

 همه تبهاي مزمن مفيد است . 

بيزند و مخلوط و سه روز كوبند و ميدانه و پنج درهم شكر را ميالسفوف النافع : دو درهم بنگ - ٥٥

 كنند براي كهير سودمند است . صبح ناشتا هر روز يك سوم اين اندازه را كف مي

اشد دو گندم ، جندبيدستر دو سفوف الوحشه : صدف يا سنگ مرمر سوخته كه نرم سائيده شده ب - ٥٦

كنند اين اندازه براي يك بيزند و مخلوط و كف ميكوبند و ميگندم ، صمغ عربي دوازده گندم آنها را مي

 خوراك است

 ٢١٧صفحه 

 باشد . بدل ) مشابه ( جند سه برابرش انغوزه است . و براي ترس سودمند مي 

گ گل سرخ ) وَرد منزوع ( از هر كدام يك درهم ، سفوف الورد : گشنيز خشك ، بنفشه ، گلبر - ٥٧

 كنند . قند باندازه مجموع ، آنها را براي درمان صداع و درد گوش كف مي



بيزند و در كوبند و با حرير ميسكر زحل ) شكر سرب ( : مردار سنگ ) اكسيد سرب ( را نرم مي - ٥٨

ن را صاف كرده و دوباره تفاله را با سركه پزند تا مانند عسل شيرين شود آنگاه آسركه تصعيدشده مي

ردد جوشانند تا منعقد گكنند سپس اين دو مايع را كه با هم آميخته ميپزند و آن را صاف ميتصعيدشده مي

شويند تا اثر نمك تمام دهند و ميو يا آن را با نمك نباتي ) تارتارات خنثاي پتاس . پ . ن ( رسوب مي

نشاند و براي بواسير يك نخود آن را در ده اين دارو بر چشم حرارتش را مي شود و شيرين گردد ماليدن

دم گذارند براي وبا يك گناي را با آن خيس كرده و بر موضع ميسايند و پارچه پنبهمثقال عرق كاسني مي

ماس آ خورند براي طاعون يك گندم آن را بر پاره صابوني ريخته بر جايآن را با يك دانق ترياق فاروق مي

گذارند تا همه سميتش را بيرون بكشد و آن را سياه كند سپس اين دمل را مانند ساير دملها درمان مي

كنند براي قرمزي چشم يك نخود آن را با يك گندم حجر الرحمن در پانزده مثقال عرق كاسني حل مي

ني كه در شير پخته شده چكانند براي سر باز كردن دملها يك گندم آن را بر مغز ناكرده و در چشم مي

ايم گاهي ممكن است اين دارو را با اين روش بسازند كه كنند و اين را آزمودهباشد ريخته ضماد مي

ز مدتي ها برسد و پس اهاي سربي را بر روي تيزابها ) اسيدها ( يا سركه بياويزند تا بخارات آنها بورقهبرگه

 شويند تا پاكيزه شود و آن را كه از سركهنند و ميكها را تراشيده شكر سرب را جمع ميآن برگه

 ٢١٨صفحه 

س اي را با آن خياند اگر باندازه پنج نخود در صد مثقال سركه بريزند و قدري بجوشانند و پارچهگرفته 

زند گاه سيلقون ) سرنج يا اكسيد سرب كرده و بر آماسهاي گرم و ملتهب بگذارند آن را بزودي پس مي

ند كنند كه آن را چيداب سرب را در سركه تقطيرشده ) اسيد استيك ( با اين ترتيب حل ميقرمز ( و سف

كنند تا ريزند و صبر ميسايند و چند بار سركه را بر آن ميكنند سپس ميبار با سركه مرطوب و خشك مي

آورند اين مي جوشانند و نمك آن را طبق معمول بدستشويند و با آب ميسركه بخار شود آنگاه آن را مي

يافته مفيد است مواد معدني بدن هاي ملحي عفونتكند و براي همه قرحهنوع زيان جيوه را از بدن دفع مي

هاي عفوني و بدخيم مثل سرطان و آكله كاهد و قرحهو نيز داروهاي تند را تعديل كرده و از زيان آنها مي

ا در عرق بارهنگ يا آب عنب الثعلب ) تاجريزي بخشد و اگر آن رهاي سودائي را بهبود ميو نيز قرحه



هاي سوزنده ، زونا ( بمالند آنها را در مدت كمي سياه ( حل كرده و بر باد سرخ و جمره و نمله ) دانه

برد و اگر با كند و اگر آن را در روغن بابونه حل كرده بر آماسها ضماد كنند آنها را بتحليل ميدرمان مي

بخشد و براي زخمهاي پستان و سرطان آن ها بگذارند آنها را بهبود ميحتها و قرحهروغن صمغ بنه بر جرا

 كند ونظير ندارد و اگر آن را با گالب يا آب آلبالو آميخته و در چشم بچكانند سرخي آن را برطرف مي

داخلي كند براي ورمهاي گرم اگر چهار گندم گرمش را با چيزهاي مناسب بخورند درد قولنج را آرام مي

سه گندم آن را همراه با عرق بارهنگ بايد بخورند و براي تب دو روز در ميان و بيماريهاي طحال همراه با 

چيزهاي مناسب مفيد است براي درمان سيالن مني نيز مفيد است و بدين منظور آن را با روغن گل سرخ 

 مالند و بطور خالصه داروئي بسيار سودبخش است . بر مواضع مي

 سكنجبين افتيموني : براي بيماريهاي سودائي . افتيمون ، سناي مكي ، - ٥٩

 ٢١٩صفحه 

اي ، پوست هليله زرد از هر كدام دو جزء و نيم ، استوخودوس ، باديان ، تخم شاهتره از هر بسفايج پسته 

و  انندجوشخيسانند و سپس كمي ميروز در سركه شراب ميكدام پنج جزء و نيم آنها را بمدت يك شبانه

كنند ) توضيح آنكه در نسخه اصلي اندازه سركه شراب ربع من آمده است اما براي ساير اجزاء صاف مي

دارو وزن خاصي ذكر نشده است بنا بر اين اندازه سركه ظاهرا بايد متناسب با ساير داروها باشد ( و ربع 

 اندازه خوراكش از يك تا سه اوقيه است . پزند تا بقوام آيد افزايند و مجموع را ميجزء قند سفيد بر آن مي

دارو توان آن را دندانرود و ميها و دندانها بكار ميسنون ) سنون داروئي است كه براي درمان لثه - ٦٠

ترجمه كرد . مترجم ( : براي دفع رطوبتها و فساد لثه ، فوفل ، كات هندي از هر كدام سه مثقال ، گزمازه 

 مالند . بيزند و بر روي لثه ميكوبند و ميهر كدام دو مثقال همه را مي ، عاقرقرحا ، اقاقيا از

سنون ديگر : كه براي جوشهاي دهان ، آكله ، كرم خوردگي و درد دندانها ، بوي بد دهان و بيشتر  - ٦١

م بيماريهاي دندان مفيد است . تخم مرو و شنبليله از هر كدام دو درهم ، كتيرا ، تخم ريحان از هر كدا

ر مرغ خميبيزند و با سفيده تخمكوبند و مييك درهم ، زرنيخ ، نمك قليا از هر كدام نيم درهم آنها را مي



سايند و بكار گذارند و بعد آن را بيرون آورده ميكنند سپس آن را خمير گرفته در آتش ميو قرص مي

 برند . مي

شود و سپس بايد داروهاي مناسبي پاشيده ميهاي دهن بر آنها سنون ديگر : كه براي درمان قرحه - ٦٢

مضمضه كنند . خاك سرخ نه جزء ، توتياي هندي يك جزء كه بايد با آبهاي مناسب مانند هليله خيسانده 

 در آب ليمو و گالب و مانند آن بكار رود . 

 بيانيرينكند . كندر ، زرآوند مدحرج ، پرسياوشان ، ريشه شسنون ديگر : كه دندان را محكم مي - ٦٣

 ) در لهجه كرماني متكي . مترجم ( ، مرجان سرخ از هر كدام پنج جزء ، صندل سفيد دو جزء . 

 ٢٢٠صفحه 

سنون ديگر : براي درخشان كردن دندانها . كف دريا و نمك سوخته را باندازه مساوي كوفته و با  - ٦٤ 

 مالند . عسل بر دندانها مي

سنون االرجوان : برگ گشنيز ، گل ارغوان ، گل انار فارسي از هر كدام نيم مثقال ، تباشير و  - ٦٥

مرجان از هر كدام يك مثقال اين سنون براي فساد لثه مفيد است و بايد نخست آنها را با سماق قرمز پخته 

 يا با آب فلوس بشويند و سپس بكار ببرند . 

سوسن ، عاقرقرحا از هر كدام يك جزء ، شب يماني ) زاج سفيد ( ، سنون اصل السوسن : ريشه  - ٦٦

برند داروئي بيزند و بكار ميكوبند و ميگل انار فارسي ، مازو ، سماق از هر كدام دو جزء آنها را مي

 رود . عجيب است و پس از فصد و پاكسازي بكار مي

مثقال ، گل ارغوان دو مثقال ، هليله سياه سنون الدخن : تباشير صدفي نيم مثقال ، كات هندي سه  - ٦٧

سه عدد ، هليله زرد دو عدد ، كتيراي سفيد يك مثقال ، ارزن دريائي ) الدخن البحري ( يك مثقال ، 

مرجان پنج مثقال ، گل ارمني پنج مثقال ، گل انار فارسي پنج مثقال ، گردن انار شيرين دو مثقال ، شادنج 

د كوبنارشتر ، خار ترنجبين ( و برگ آن از هر كدام نيم مثقال همه را ميعدسي نيم مثقال ، گل حاج ) خ



بيزند و پس از شستن و پاك كردن دندانها با هليله زرد سائيده و هليله سياه پخته و پوست انار شيرين و مي

 برند . و جفت بلوط ) پوست داخلي نازك بلوط ( بكار مي

سرخ از هر كدام نيم مثقال ، كات هندي ، كف دريا سه مثقال سنون الزرنيخ : عاقرقرحا ، زرنيخ  - ٦٨

 مالند براي درد دندان مفيد است .كوبند و بر دندانها ميآنها را مي

 سنون العفص : براي سيالن خون و لق شدن دندانها . كف دريا ، - ٦٩

 ٢٢١صفحه 

سبز سه مثقال ، نمك طعام يك مثقال اقاقيا ، گل انار فارسي و پوست انار از هر كدام دو مثقال ، مازوي  

  كنند .مالند و سپس با سماقي كه در گالب خيسانده باشند مضمضه ميآنها را كوفته و بر دندانها مي

سنون الكات : كات هندي ، گل ارمني ، ريشه مرجان ، خون سياوشان ، عقيق سوخته از هر كدام  - ٧٠

گ قرمز رنگ ( از هر كدام يك مثقال اين سنون براي سستي نيم درهم ، تباشير ، شادنج ) شادنه نوعي سن

لثه و خونريزيهاي آن مفيد است و بايد بهنگام شب و پس از شستن دندانها و لثه با هليله زرد و سعد ، بر 

 آنها پاشيده شود . 

نور سنون الكرسنه : ده جزء آرد كرسنه ) گاودانه ( را با عسل خمير كرده و بر قطعه آجري در ت - ٧١

گذارند تا نزديك بآن شود كه آتش بگيرد سپس كندر و خون سياوشان از هر كدام پنج جزء ، ايرسا و مي

مالند تا گوشت نو ها ميبيزند و بر لثهكوبند و ميزرآوند مدحرج از هر كدام دو جزء گرفته همه را مي

 بياورد . 

ر كدام دو جزء ، خون سياوشان نصف جزء سنون المر : مر مكي ، گل انار فارسي ، كف دريا از ه - ٧٢

ت آن پاشند و يك ساعها مي، پوست انار ترش ، تباشير از هر كدام يك جزء همه را كوفته و بيخته و بر لثه

ها و خونريزي از آنها و ريزند اين سنون از عفونت و فاسد شدن لثهرا در دهان نگاه داشته و آنگاه بيرون مي

 كند . لزج شدنشان جلوگيري مي



سنون الودع : براي دندان لق ، گوش ماهي ) صدف ( سوخته و سرنج را باندازه مساوي كوفته و  - ٧٣

 مالند . بيخته و بر دندانها مي

 باب دوازدهم 

 حرف { ش } 

 باشد : عرق گاوزبانشربتي كه براي سودا مفيد است و نيروبخش مي - ١

 ٢٢٢صفحه 

اي كه دارو ه ، گالب نيم اوقيه ، قند سفيد بقدر شيريني ، زعفران باندازهسه اوقيه ، عرق بيدمشك دو اوقي 

 آشامند . را رنگ كند ، تخم بالنگو دو مثقال ، تخم ريحان يك مثقال آنها را ممزوج كرده مي

شربت ديگر كه براي سودا مفيد است : سه مثقال بادرنجبويه را در سي مثقال عرق گاوزبان  - ٢

صف شود سپس آن را صاف كرده و بقدري كه شيرين شود شربت سيب شيرين بآن افزوده جوشانند تا نمي

 آشامند . و دو مثقال تخم بالنگو و يك مثقال تخم ريحان با آن آميخته مي

شربت ديگر كه نيز براي سودا سودمند است : سه مثقال برگ گاوزبان را در سي مثقال آب  - ٣

 د . آشامنمثقال تخم بالنگو و يك مثقال تخم ريحان را بآن افزوده ميجوشانند تا نصف شود آنگاه دو مي

شراب اآلس ) شربت مورد ( : گالبي نارس يك جزء ، تخم مورد رسيده دو جزء آنها را كوفته و در  - ٤

پزند تا قوام آميزند و ميريزند تا حل و با هم آميخته گردند سپس آن را صاف كرده و با قند ميآب مي

 ها مفيد است . اين دارو براي تب ، اسهال و سرفه بچه بگيرد

شراب االبريسم ) شربت ابريشم ( : قرنفل ، دارچيني ، بسباسه از هر كدام سه نخود ، مشك چهار  - ٥

نخود ، عنبر شش نخود ، پيله ابريشم ده مثقال ، كرم قرمز ) قرمز دانه ( نيم مثقال ، آب سيب و گالب از 

د تا جوشاننكوبند و پس از خيساندن آنها را در آب سيب و گالب ميقال كوبيدنيها را ميهر كدام پنجاه مث

يم ها نجوشانند تا قوام بگيرد اندازه خوراكش براي بچهافزايند و مينصف شود و ده مثقال شكر بآن مي



رد دارند س مثقال است و براي گرفتگي صدا ، سنگيني زبان و ديفتري مفيد است و براي كساني كه مزاج

 آور است . فرح

 ٢٢٣صفحه 

شراب االستوخودوس ) شربت استوخودوس ( براي بيماريهاي سودائي : استوخودوس ، گاوزبان ،  - ٦ 

 گرفته سي عدد ، صندل سفيد سه مثقال ، تباشيراي از هر كدام ده مثقال ، مويز دانهباديان ، بسپايك پسته

د اندازه پزنمثقال ، قند سفيد صد و سي مثقال آنها را طبق معمول ميصدفي دو مثقال ، بادرنجبويه پانزده 

 خوراكش از پنج تا هفت مثقال است . 

شراب االشوس ) شربت شوره ( : شوره محلول در مثانه پنجاه مثقال ، شكر سفيد بيست و پنج مثقال  - ٧

دارند براي قرحه پس آن را نگه ميگذارند و سروز در حمام ماريه مي، آنها را در بطري ريخته و يك شبانه

آلت ، سوزش ادراري ، بند رفتن ادرار و سنگ مثانه مفيد است . اندازه خوراكش نيم مثقال است و براي 

  نشاند .شود ادرارآوري قوي است و حرارت را فرو مياستسقاء يك مثقال با عرق تخم كشوث تجويز مي

اي ماليخولياي مراقي و ضعف معده كه از سردي باشد و شراب االفسنتين ) شربت افسنتين ( : بر - ٨

مقدمه استسقاء نافع است . افسنتين ده جزء ، گلبرگ گل سرخ بيست جزء ، تربد هفت جزء ، غاريقون و 

جوشانند تا نصف شود آنگاه يكصد و بيست سنبل از هر كدام چهار جزء آنها را در چهارصد جزء آب مي

 ند تا بقوام آيد . پزجزء قند بآن افزوده و مي

شربت افسنتين نوع ديگر : كه براي ضعف معده مفيد است . افسنتين پنج مثقال ، انيسون ، گلبرگ  - ٩

گل سرخ ، دارچيني ، اسارون از هر كدام دو مثقال ، سنبل ، مصطكي از هر كدام هفت مثقال ، بجز 

ارم آن باقي بماند آنگاه سيصد مثقال جوشانند تا يك چهمصطكي ساير داروها را در ده برابرشان آب مي

ا هفت افزايند اندازه خوراكش پنج تپزند تا ببندد سپس مصطكي را سائيده به آن ميافزايند و ميقند بآن مي

 مثقال با گالب است و براي ضعف

 ٢٢٤صفحه 



 باشد . معده بلغمي سودمند مي 

زء و يبوستي كه از گرمي باشد . افسنتين دو ج شربت افسنتين نوع ديگر : براي ناتواني معده ، كبد - ١٠

كنند ) و پزند و صاف مي، گلبرگ گل سرخ چهار جزء ، تمر هندي ده جزء ، ترنجبين سي جزء آنها را مي

 اگر هر جزء يك مثقال باشد ( اين اندازه براي يك خوراك است . 

شراب البزوري : تخم خيار ، تخم خربوزه ، تخم كاسني از هر كدام ده مثقال ، پوست ريشه كاسني  - ١١

 پزند اندازه خوراكشچهل مثقال ، شيرخشت بيست و پنج مثقال ، قند پنجاه مثقال آنها را طبق معمول مي

 است . از چهار تا ده مثقال است و براي تبهاي گرم عفوني و انواع حرارت كبد مفيد 

شراب البنفسج ) شربت بنفشه ( : براي بيرون راندن صفرا ، بيست درهم گل بنفشه ) بنفشه معطر (  - ١٢

كنند و ده جوشانند و صاف ميخيسانند و صبح كمي آن را ميرا بمدت يك شب در صد درهم گالب مي

 آشامند . درهم شكر بآن افزوده و در دو وعده مي

نشاند كند ، تشنگي را فرو ميدهد و سرد ميربت ترنجبين ( : مزاج را لينت ميشراب الترنجبين ) ش - ١٣

كنند و در هر يك اوقيه آن يك قيراط تا كرده را در آب جوش حل ميراند ، ترنجبين پاكو صفرا را مي

 آشامند . افزايند و مييك دانق سقمونيا مي

ن از هر كدام سيصد جزء ، آب ليمو ، افشره شراب الترياق : عصاره زرشك ، شيرابه سيب شيري - ١٤

پزند تا بقوام آيد و اگر شش اترج از هر كدام يكصد و پنجاه جزء آنها را بهم آميخته با سه جزء شكر مي

جزء مرواريد محلول در آب اترج بيفزايند جانشين ترياق فاروق است و براي بسياري از بيماريها سودمند 

 براي ناراحتيها و خفقان و استفراغ و باشد و پازهر سمها است ومي

 ٢٢٥صفحه 

 باشد . اشتهائي سودمند ميبي 



ها و تمام شدن اشتها و جلوگيري از باال شراب التفاح ) شربت سيب ( : براي درمان ليزي روده - ١٥

شود و نيز براي رفتن بخارات و سوء هضم ، سوزش ، سردرد و دردهائي كه با خوردن غذاها پيدا مي

ره ريزند و شيكوبند و گالب بر آن ميسهالهاي صفرائي سودمند است . ليمو و سيب را باندازه مساوي ميا

كشند تا چيزي در آنها نماند آنگاه يك رطل از اين مايع را با سه برابرش عرق نعناع و يك آنها را مي

ن ، دارچيني و قرنفل دو آميزند سپس از هر يك از اين داروها : صندل ، انيسوچهارمش عرق گشنيز مي

گذارند تا يك سومش كم شود اندازند و بر آتش ماليمي ميبندند و در آب مياي ميدرهم كوفته در پارچه

زنند تا سفت شود اندازه خوراكش يك افزايند و بهم ميو كامال بخيسد بعد سه برابرش شكر بر آن مي

 قاشق غذاخوري است . 

دانه سي جزء ، تخم كشوث پنج جزء ، گل كشوث سه جزء ، تخم شراب الحيوة : زرشك با  - ١٦

كاسني چهار جزء ، باديان ، گزمازه ، گلبرگ گل سرخ از هر كدام دو جزء و نيم آنها را كوفته و 

قوام پزند تا بافزايند و ميجوشانند آنگاه آنها را صاف كرده و پنجاه جزء شكر بر مايع ميخيسانند و ميمي

راكش از پنج تا هفت مثقال به مناسبتهاي گوناگون است اين شربت براي همه تبها پس از آيد اندازه خو

روز بيستم مفيد است در تبهاي صفرائي و خوني مثال با شيرابه تخم خيار و كاسني و در تبهاي سودائي با 

 شود . شيرابه تخم كاسني و باديان نوشيده مي

دد خشخاش سفيد و بزرگ را انتخاب كرده بزرشان شراب الخشخاش ) شربت خشخاش ( : سي ع - ١٧

جوشانند تا بيك خيسانند و فردايش آنها را در دو من آب ميسايند و پوستشان را يك شب در آب ميرا مي

 سوم برسد

 ٢٢٦صفحه 

پزند تا بقوام برسد اين شربت را براي افزايند و ميكنند و يك رطل شكر بآن ميسپس آن را صاف مي 

 برند . آور و خدركننده بكار ميها و بعنوان خوابدن مواد نزلهغليظ كر



تكه كرده و شصت و چهار جزء آن را آور ( : عشبه را تكهشراب ديافريطقون المعرق ) شربت عرق - ١٨

پزند و صاف خيسانند سپس پانزده دقيقه آن را ميروز در آب ميدر پانصد جزء آب بمدت يك شبانه

پزند و صاف و به باقيمانده آب اولي ريزند و نيم ساعت ميآب را دوباره روي تفاله مي كنند و يك دوممي

گيرند و در آب عشبه افزايند سپس گلبرگ گل سرخ ، برگ سنا ، انيسون از هر كدام هشت جزء ميمي

ت و كنند و بعد از آن شصت و چهار جزء عسل و شصجوشانند تا قوه آنها را بگيرد و آن را صاف ميمي

جوشانند تا بقوام آيد اندازه خوراكش هر روز بيست مثقال است چهار جزء شكِر سفيد بآن اضافه كرده مي

 باشد . و براي درمان بيماريهاي سودائي از راه عرق بسيار سودمند مي

شراب الدياقوزا : خشخاش سفيد ) با توجه بنسخه بعدي ظاهرا منظور خشخاشي است كه تيغ  - ١٩

د . مترجم ( با پوست و تخم آن بيست عدد ، بزر خطمي ، كتيرا ، صمغ عربي ، بزر خبازي ، خورده باش

بيان بيست مثقال آنها را دو روز در آب مقطر دانه و بزر اسفرزه از هر كدام پنج مثقال ، ريشه شيرينبه

پزند ن افزوده ميكنند و از صد و هشتاد تا دويست مثقال قند بر آجوشانند و صاف ميخيس كرده سپس مي

تا بقوام آيد اندازه خوراكش سه مثقال در هنگام عصر است و براي سرفه گرمي كه شب هنگام شدت 

 باشد مفيد است . گيرد و با خشكي ، خارش و سوزش همراه ميمي

زده با بذر سي عدد ، عناب ، سپستان از هر كدام ده عدد شراب الدياقوزا نوع ديگر : خشخاش تيغ - ٢٠

 گل بنفشه ، نيلوفر ، گاوزبان از هر، 

 ٢٢٧صفحه 

كنند و بر آن مقداري نبات بيان پنج اوقيه آنها را جوشانده و صاف ميكدام سه اوقيه ، ريشه شيرين 

پزند تا قوام بگيرد اندازه خوراكش يك اوقيه است اين دارو براي بيماريهاي ريه و سرفه افزايند و ميمي

 باشد . مفيد مي

راب الدينار : اين شربت براي گرفتگيهاي ماساريقائي ، كبد ، اندرونه و آماس آنها مفيد است و ش - ٢١

دهد و همراه با شيرابه تخم خيار براي يرقان و حرارت كبد و معده باشد و بمزاج لينت ميادرارآور مي



د است . تخم بخصوص همراه با سكنجبين و با شراب العناب براي حصبه و آبله و تبهاي گرم سودمن

كاسني كوبيده بيست مثقال ، پوست ريشه كاسني سي مثقال ، ريوند چهار مثقال كه اين را كوبيده و در 

كنند و دو رطل قند سفيد جوشانند و صاف ميپيچند و با داروهاي ديگر در حرارت كمي مياي ميپارچه

كنند را كوفته و بيخته و با آن مخلوط مي پزند تا بقوام آيد و گاه يك مثقال ريوندافزايند و ميبر آن مي

 اندازه خوراكش تا بيست مثقال است . 

شراب الدينار نوع ديگر : پوست ريشه كاسني چهل مثقال ، گل گاوزبان ، نيلوفر ، گل سرخ ،  - ٢٢

ازه دپزند و بانتخم كاسني ، تخم كشوث از هر كدام ده مثقال ، ريوند دوازده مثقال آنها را طبق معمول مي

افزايند اندازه خوراكش دو تا سه مثقال است و آن را در آب عنب الثعلب ) تاجريزي كافي قند بر آن مي

 كنند و براي درمان بيماريهاي كبد و بستگيهاي ماساريقائي و تبهاي مركب سودمند است . سياه ( حل مي

، گل بنفشه ، بزر كاسني ، تخم  شراب الراوند ) شربت ريوند ( : ريوند پنج مثقال ، ريشه كاسني - ٢٣

خبازي و گل گاوزبان از هر كدام هفت مثقال و تخم كشوث سه و نيم مثقال همه را در يك من آب 

افزايند تا بقوام آيد اندازه پزند تا بنصف برسد آنگاه آن را صاف كرده چهل مثقال شكر بر آن ميمي

 خوراكش

 ٢٢٨صفحه 

راي بزرگساالن ده مثقال است براي اسهال خوني ، استسقاء و امراض ها يك و نيم مثقال و ببراي بچه 

چند و در پياي مياي پنبهكبدي گرم مفيد است و براي استسقاء هفت و نيم مثقال گل كشوث را در پارچه

 اندازند . هنگام پختن در ديگ مي

م آن از هر كدام پنج مثقال شراب الراوند نوع ديگر : ريوند ده مثقال ، بنفشه ، ريشه كاسني و تخ - ٢٤

پس جوشانند تا بنصف برسد سخيسانند و بعد ميكوبند و يك شب در بيست و پنج مثقال آب ميآنها را مي

ريزند تا صاف شود و مرغي را زده در آن ميافزايند و سفيده تخمآن را صاف كرده و چهل مثقال شكر مي

 ها بنا بآزمايشهائي كه شدهو براي امتالء و بيماريهاي معده بچهجوشانند تا بقوام آيد اين دارآنگاه آن را مي



خورانند تا خوني را كه از رحم مادر بمعده آنها رفته و منعقد شده است مفيد است و نيز به نوزادان از آن مي

بيرون و دستگاه گوارشي آنان را پاك كند و هيچگونه ترسي و زياني از استعمال آن نيست و نيز براي 

ها و همه بيماريهاي معده و كبد ، اسهال خوني و ضعف گوارش بسيار مفيد است اندازه ي بچهكچل

سالها ميان اين دو اندازه است ها نيم مثقال و براي بزرگساالن پنج مثقال و براي ميانخوراكش براي بچه

نده كننده و قطعكنزناِن شيرده بايد پنج مثقال از آن بخورند اين شربت بسيار سودمند محلل ، لطيف

چيزهاي سخت و ادرارآور است و براي سردي كليه و معده و نيز انواع استسقاء ، يرقان ، ورم طحال ، 

كند و حرارت غير عادي را خاموش باشد و تبها را بنا بخاصيتي كه دارد قطع ميكبد و مثانه سودمند مي

آورد و براي اشخاص در سنهاي دي مينمايد ، اگر با جوهر االشوس همراه خورده شود ادرار زيامي

 مختلف سودمند است و گوئي كه بين شربتها مانند ندارد و آدمي را در هر حال از بسياري از

 ٢٢٩صفحه 

 كند . نياز ميداروها بي 

شويند و سه گرفته را ميشراب الرضا عليه السالم ) شربت حضرت رضا )ع( ( ده رطل مويز دانه - ٢٥

د ) بهتر خيساننروز در تابستان در آبي كه چهار ناخن باالي آن بايستد ميمستان و يك شبانهروز در زشبانه

اي باشد كه از طرف مشرق بيايد و اين است كه آب باران باشد و گر نه آب تميز سبك شيرين و از چشمه

آن را رنگ باشد و زود گرم و يا سرد شود كه اين عالمت سبكي آن است ( و سپس درخشنده و بي

ردانند گفشارند و صاف و سرد كرده و دوباره بديگ برميجوشانند تا مويزها باد كند و برسد ، بعد ميمي

جوشانند تا دو سومش برود و يك سومش بماند آنگاه گيرند و با آتش ماليمي ميو با چوبي آن را انداره مي

جوشانند تا باندازه عسل گيرند و مييافزايند و باز آب ديگ را اندازه ميك رطل عسل خالص بر آن مي

بخار شود سپس پارچه تميزي گرفته يك درهم زنجبيل و نيم درهم قرنفل و بهمان اندازه دارچيني ، يك 

بيزند و درهم زعفران ، نيم درهم سنبل ، نيم درهم عود خام و نيم درهم مصطكي را جداگانه سائيده و مي

مالند تا نيروي داروهائي كه در آن است پيچند و در شربت ميمي اي ريخته با نخي دور آن رادر پارچه



بيرون آيد و مرتبا بايد آن را بهم بزنند و آتش بايد ماليم باشد تا باز مقدار شربت باندازه عسل كم شود 

ق دارند اندازه خوراكش يك اوقيه همراه با دو اوقيه عرآنگاه آن را از آتش برداشته و سه ماه آن را نگه مي

بهار نارنج است و بايد پس از غذا خورده شود اين شربت براي دردهاي سرد كهنه مانند نقرس و بادها و 

ها و ساير اندامهاي دروني مفيد است و اي از دردهاي كبد و طحال و رودهدردهاي عصبي و معده و پاره

 اگر پس از خوردن آن تشنه شوند بايد نصف اندازه هميشگي آب بخورند

 ٢٣٠صفحه 

 د . باشزيرا اين عمل براي بدن بهتر است و براي نزديكي و نيز نگاهداري بدن و حفظ آن سودمندتر مي 

و  فشارندنشاند . انار ملسي را ميشراب الرمان المنعنع : اين شربت قي صفرائي و غشي را فرو مي - ٢٦

اي كه تلخ نشود بآن ع باندازهاي كه كامال شيرين نشود و نيز مقداري عرق نعنامقداري شكر باندازه

گذارند آنگاه مقداري پوست پسته بري ) بنه ( و برگ يا پوست اترج براي خوشبو افزايند و بر آتش ميمي

 دارند . افزايند پس از آنكه بقوام رسيد آن را از آتش برميشدن بآن مي

آب  سايند تا درشراب السليماني : نيم مثقال سليماني ) سوبليمه ( را با شصت مثقال آب مقطر مي - ٢٧

ال پزند تا بقوام آيد اندازه خوراكش نيم مثقافزايند و ميحل شود سپس شصت مثقال شربت بنفشه بر آن مي

 خود را از سرما حفظ كند .  آشامد بايدبراي بيماري سفليس و آكله مفيد است كسي كه اين دارو را مي

گيرند و سيصد مثقال آب را بجوش شراب السنا : چهل مثقال برگ سنا ، چهار مثقال باديان را مي - ٢٨

ريزند و پس از شش ساعت شيره آنها را گرفته و چهل و هشت مثقال شيرخشت و آورده بر روي آنها مي

د تا بقوام برسد اندازه خوراكش ده مثقال است اين دارو پزنصد و پنجاه مثقال شكر بر آن افزوده و آن را مي

گانه ) صفرا ، سودا ، بلغم ( است و مواد چسبنده و مسهل بسيار خوبي براي بيرون راندن خلطهاي سه

 سر وكند و براي درد كهنه و درد نيمهكشد مغز را پاكسازي مياخالط سوخته را از رگهاي بدن بيرون مي

ان و نيز بواسير و دردهاي كمر و پشت مفيد است براي درمان تبها و نيز براي تقويت درد پهلو و باالي ر

 كبد و معده و احشاء سودمند است . 



 شراب العشبه : عشبه سيصد مثقال ، چوب بقس ) شمشاد ( دويست - ٢٩

 ٢٣١صفحه 

د رده و چوبها را ماننپاره كگنه صد مثقال ، عشبه را پارهچيني دويست مثقال ، پوست گنهمثقال ، چوب 

جوشانند تا بثلث برسد سپس آن را سايند و در پنج من آب ميگنه را ميتراشند و پوست گنهفلس ماهي مي

جوشانند تا بيك سوم برسد آنها را با هم ممزوج صاف كرده و دو و نيم من آب بر روي تفاله ريخته مي

قال انيسون را كوفته و در پارچه نازكي پيچيده و ريزند آنگاه صد مثكرده و سيصد مثقال شكر در آن مي

پزند تا بقوام آيد اندازه خوراكش پنج مثقال صبح و پنج مثقال عصر است و براي همه اندازند و ميدر آن مي

كند و براي كسي كه از مسهل بيماريهاي سودائي مفيد است و بدون آنكه اسهال بياورد مزاج را پاك مي

 توان بآن اكتفا كرد . ن شاء اهلل ميبترسد مناسب است و ا

ها مفيد است . آب به و سيب و گالبي از هر كدام يك شراب القابض : براي اسهال و ليزي روده - ٣٠

جوشانند تا نصف شود آنگاه رطل گرفته ممزوج كرده و سي مثقال مورددانه را در آن خيسانده و سپس مي

اشد عود هندي ، سنبل ، مصطكي از هر كدام دو مثقال كوفته و برند و اگر اسهال بلغمي بآن را بكار مي

اي آب انار شيرين نيز باندازه يك رطل و اندازند و در نسخهاي پيچيده و در هنگام پختن در آن ميدر پارچه

 بداروهائي كه اينك شمرده شد دو مثقال سك كه با مشك ساخته شده باشد افزوده شده است . 

ريزند و با آب ليمو آن را مرطوب : يك رطل شكر را نرم كوفته و در قدحي ميشراب الليمون  - ٣١

 گذارند سپس نهاي ريخته پنج روز در آفتاب مينمايند تا كمي مايع شود و آن را در ظرف سرپوشيدهمي

تمام  شجوشانند تا آبگيرند و ميجوشانند و كفش را ميمثقال شير تازه و نه مثقال آب را بر آن ريخته و مي

ريزند و صاف مرغي را زده در آن ميريزند و سفيده تخمكم بر آن ميشود آنگاه سي مثقال آب ليمو را كم

 كنند و بازمي

 ٢٣٢صفحه 



جوشانند تا سفت شود و ممكن است آن را بجوشانند تا قابل قرص شدن گردد و هر جور آن را مي 

زه شصت مثقال آب به را بكار برند و نيز ممكن است آن را توان بانداكنند و يا ميبخواهند آن را قرص مي

كن كردن صفرا و تبها بخصوص تبهاي با عرق نعناع خوشبو كنند . اين شربت داروي خوبي براي ريشه

بخشد و نفس راند و قلب را نيرو ميايست سوزش و بخارها ، خلطهاي سودائي و سموم را از بدن مينوبه

نشاند مغز را پاكسازي كرده و آماسهاي حلق و ناي و خشونت سينه را را فرو ميكند تشنگي را مسرور مي

كند براي امراض كودكان و جوشهاي دهان و سنگيني زبان بهر دليل كه برطرف كرده صدا را صاف مي

كند و هر چيز لزجي را باشد و نيز براي راندن اخالط چسبنده از سينه مفيد است و هر خلطي را رقيق مي

كند و تندرستي را نگه نمايد و اگر قبل از استعمال آن منضجي بخورند مزاج را بخوبي پاك ميمي قطع

گانه را تميز كرده و براي تبها و ساير بيماريها مفيد است و برخي بر آنند كه اين دارد و خلطهاي سهمي

 باشد . شربت جانشين ترياق الكبير مي

الصالح روش ساختن شراب اللوز ) شربت بادام ( آمده ب صالح) در حاشيه كتاب در اين قسمت از كتا

شويند و در يك برابر و داري تندرستي سودمند است مقداري مويز را پاك كرده و مياست كه براي نگه

جوشانند تا يك ششمش برود سپس آن را از خيسانند تا باد بكند ، آن را صاف كرده مينيمش آب گرم مي

 جوشانند تا بقوام آيد آنگاه باندازه يك بيستم وزنافزايند و ميازه يك پنجمش شكر ميآتش برداشته و باند

دارند و اگر مانند شراب الرضا عليه گرفته كوفته در آن ريخته و آن را از آتش برميآن مغز بادام پوست

 السالم پخته شود بهتر است ( . 

ر كدام يك جزء ، مورد ، نعناع ، آويشن ، شراب المرسين ) شربت مورد ( : به و گالبي از ه - ٣٢

 مرزنجوش ، استوخودوس ، گشنيز خشك از هر كدام نصف جزء ،

 ٢٣٣صفحه 

پزند تا يك چهارمش باقي بماند صندل و انيسون از هر كدام يك چهارم جزء آنها را با ده برابرشان آب مي 

جوشانند تا آب ليمو بآن افزوده مي اش شكر و يك چهارمشاندازهآنگاه آن را كامال صاف كرده و هم



كنند اين دارو بطوري كه آزمايش شده براي درمان بيماريهاي دارند و حفظ ميسفت شود و آن را برمي

حواس و ورمهاي بيروني و حبس بخارات در سر و تقويت مغز و معده و صاف كردن همه حواس 

 آور است . شگفت

نزده مثقال ، تربد ، جلب از هر كدام هشت مثقال آنها را شراب المسهل الجامع : سقمونيا شا - ٣٣

پزند تا نصف شود و سپس صاف خيسانند بعد آن را ميكوبند و در صد مثقال آب بمدت دو ساعت ميمي

كنند آنگاه هشت مثقال برگ سنا را در دويست مثقال آب گرم بمدت شش ساعت خيس كرده صاف مي

قوام پزند تا بافزايند و ميافزايند و بر مجموع آن صد مثقال شكر ميميكنند و آب آن را بر آب پيشين مي

ريزند اندازه خوراكش ده تا بيست مثقال است اين مسهل خلطهاي آيد و ده گندم روغن دارچيني در آن مي

 كند . گانه را بيرون ريخته خون را صاف و از بيماريها جلوگيري ميسه

آور سرد ( : صندل سفيد چهل درهم ، كتيراي خشك پنج ت شاديشراب المفرح البارد ) شرب - ٣٤

بيزند و در آب غوره يا آب ليمو باندازه صد درهم و نيز ده درهم سركه و يك من درهم آنها را كوفته و مي

جوشانند تا نصف شود سپس آن را صاف خيسانند آنگاه با آتش ماليمي ميروز ميگالب بمدت يك شبانه

د و جوشاننافزايند و مياي پيچيده شده بر آن ميو نيز يك درهم زعفراني كه در پارچه كرده يك من شكر

كشند و پس از آن نيم مثقال كافور و يك درهم تباشير بايد بآن افزود اندازه زعفران را در آن شيره مي

 باشد . خوراكش پنج درهم است و براي خفقان گرم مفيد مي

 ٢٣٤صفحه 

سايند سي مثقال از آن را ) شربت گل سرخ ( : گلبرگ گل سرخ را مانند سرمه نرم ميشراب الورد  - ٣٥ 

 جوشانند وريزند و بايد گالب به اندازه چهار انگشت باالي آن بايستد كمي آن را ميدر گالب تندي مي

نج تا سي ش پپزند تا بقوام آيد اندازه خوراكافزايند و ميكنند و صد و بيست مثقال شكر بر آن ميصاف مي

 آور است . مثقال است براي اسهال و پيچ مفيد و لينت



ايم براي سي مثقال گل سرخ سيصد و ) در حاشيه افزوده شده است : بطوري كه خود ما تجربه كرده

شصت مثقال آب كافي است و به بيش از آن نيازي نيست و شايسته نيست كه دارو را بيش از هفت يا 

مرغ را در آن بريزند و بجوشانند و پس بايد آن را سرد كرده و سه سفيده تخمهشت جوش بجوشانند و س

 صاف كنند و آنگاه قند را بآن بيفزايند ( . 

شراب الورد نوع ديگر : چهارده مثقال گل سرخ را بر دو قسمت كرده يك قسمت آن را در  - ٣٦

ك جوشانند تا ير را اضافه كرده ميجوشانند تا يك سوّم آن برود و آنگاه قسمت ديگششصد مثقال آب مي

جوشانند تا بقوام آيد و سوّم ديگر آب كم شود سپس صاف كرده و يازده مثقال شكر بر آن افزوده مي

خورند و اين اندازه يك خوراك است مسهلي سودمند بهنگام نياز آن را در عرق كاسني حل كرده مي

 رود . آن بكار ميباشد و بآزمايش رسيده است و براي تبها و غير مي

شراب الورد المكرر : پنج رطل آب را بجوش آورده يك رطل گلبرگ گل سرخ تازه را در آن  - ٣٧

جوشانند تا يك رطل آب كم شود آنگاه آن را صاف كرده و يك رطل گلبرگ گل سرخ ريزند و ميمي

كنند ار عمل را تكرار ميجوشانند تا يك رطل ديگر آب كم شود و تا چهار بريزند و ميديگر در آن مي

بطوري كه چهار رطل گل و يك رطل آب باقي مانده باشد و اگر گلها خشك باشند به بيست رطل آب يا 

 پزند تا بقوام آيد اندازه خوراكشافزايند و ميبيشتر نياز است سپس آن را صاف كرده و يك رطل شكر مي

 ٢٣٥صفحه 

راند و براي جرب رند . اين شربت خلطهاي سوخته را بيرون ميخوده تا سي مثقال است و آن را با يخ مي 

، خارش ، بيماريهاي كبد ، گرفتگيها ، سوداي رقيق ، ضعف كليه ، صفراي سوخته مفيد است و براي 

درمان صفرا بايد با سكنجبين خورده شود و در نسخه ديگري كه بهتر از آن است چنين آمده كه در ده من 

جوشانند تا يك چهارمش كم ريزند و دو روز آن را گذاشته و بعد ميگل سرخ ميگالب نيم رطل گلبرگ 

جوشانند تا يك من آب باقي بماند آنگاه يك من كنند و هر بار كمي ميشود و پنج بار عمل را تكرار مي

 اي پيچيده و در يك و نيم رطل آبپزند سپس سي مثقال سناي مكي را در پارچهشكر بر آن افزوده و مي



جوشانند تا مجموع به يك و جوشانند تا نصف شود و آن را بر يك و نيم رطل شراب الورد ريخته ميمي

 نوشند .نيم رطل برسد اندازه خوراكش دو اوقيه با آب سرد است و هر وقت كه تشنه شدند آب سرد مي

جزء ، زاج سفيد )  شراب النعناع ) شربت نعناع ( : عصاره نعناع و خردل قرمز از هر كدام بيست - ٣٨

 اي سه برابر باقيشب يماني ( يك جزء ، خمير ترشي كه از آرد گندم فراهم شده باشد نود جزء و در نسخه

جوشانند تا نصف شود سپس آن را صاف كرده و شصت جزء داروها ، آنها را در ده برابر مجموع آب مي

معده را از  انگيزد وآوري برميشتها را بنحو شگفتپزند تا بقوام آيد اين شربت اافزايند و ميعسل بر آن مي

آور خورده شود از اين جهت نيز راند و بخصوص اگر با معجونهاي باهمواد سوخته پاك كرده بلغم را مي

 سودمند است . 

) در حاشيه اضافه شده است : شراب نعناع نسخه ديگر كه براي آرام كردن قي و تقويت معده مفيد است 

و  اي برابر آن قندجوشانند تا نصف شود بر اين جوشانده باندازهترش و شيرين را با پيه آنها مي: آب انار 

 آورند ( . بقدر نصف آن عرق نعناع تازه را اضافه كرده بقوام مي

 ٢٣٦صفحه 

اي را از زنيان و شكوفه آويشن كه بايد مجموعا شكفتج الرصاص : مقداري قلع را برداشته و كيسه - ٣٩ 

پيچند بطوري كه ه برابر قلع باشد پر كرده و قلع را ميان اين داروها نهاده و صد دور پارچه بر آن ميس

اي درآيد و وزن آن به يك چهارم من برسد سپس آن را در محلي گذارده و آتش بر آن بصورت كره

هاي ين حال مانند پارهآورند كه در اريزند تا آتش بگيرد و خاكستر و سرد شود آنگاه قلع را بيرون ميمي

كنند اين دارو شكفتج الرصاص سايند و در آب شسته و خشك ميدارند و مينشاسته است و آن را برمي

كند و نيز براي كند و براي حرارت كبد مفيد است و داخل بدن را پاك ميشود معده را پاك ميناميده مي

نشاند تشنگي را كم كرده بستگيها را فرو مي دق ، سل و بند آمدن ادرار سودمند است و آتش صفرا را

نمايند اندازه خوراكش كند گاهي آن را با آرد برنج خمير و حب ميگشايد و مزاج را مرطوب و نرم ميمي

 دو تا سه نخود است . 



شكفتج الرصاص نوع ديگر : هر قدر كه خواسته باشند قلع و باندازه آن برگ حنا و بهمان اندازه  - ٤٠

ند گذاراي ريخته و قلع را در ميان آن ميكوبند و آنها را در كيسهشخاش را گرفته و اين دو را ميپوست خ

گذارند تا خاكستر شود قلع در اين افروزند و ميپيچند و آتشي بر آن مياي را پنجاه دور بر آن ميو پارچه

 شود . حال مانند نشاسته مي

پيچند تا كره بزرگي درست شود لع را در برگ شاهدانه ميشكفتج الرصاص نوع ديگر : مقداري ق - ٤١

گذارند تا زنند و آن را بحال خود ميسپس آن را بر زمين گذاشته و پهن خشك را بر آن ريخته آتش مي

 سرد شود و مانند نشاسته سفيد گردد . 

شمامه ) شمامه نام عمومي داروهاي بو كردني در زبان عربي است . مترجم ( : براي بيماريهاي  - ٤٢

سرد مغزي و قلبي . عود قماري خام پنج مثقال ، قرنفل ، سنبل ، زعفران ، اظفار الطيب ، هل ، بسباسه ، 

 پوستِ 

 ٢٣٧صفحه 

و و نيم مثقال ، مشك ، بهار نارنج از هر زرد اترج از هر كدام يك و يك چهارم مثقال ، عنبر اشهب د 

سايند و با عطر لبه از هر كدام دو و نيم مثقال آنها را با گالب ميكدام يك مثقال ، علف هندي ، حسن

عود و عطر عنبر از هر كدام نيم مثقال و روغن گل نرگس و روغن ياسمين از هر كدام يك مثقال مخلوط 

 كنند . ند درميآورند و در سايه خشك و در هنگام نياز بو ميو خمير كرده به هر شكلي كه بخواه

شمامة القاطون : نوشادر را بهر اندازه كه بخواهند با چهار برابرش آهك كشته در قرعي مخلوط  - ٤٣

كنند بطوري كه بويش بيرون نرود و انبيق را بر آن سوار كرده و در ظرف بزرگي تقطير كرده و جاهاي مي

بندند و هر گاه بخواهند كه اي ريخته درش را محكم ميبندند و سپس آن را در شيشهمي اتصال را كامال

بندند و بهتر دهند سپس درش را دوباره ميآن را بو كنند انگشت شست را بر دهانه آن گذارده و تكان مي

از ت ) گآور اساين است كه يك چهارم يا يك پنجم شيشه خالي باشد اين دارو براي دفع سردرد شگفت

حاصل از تركيب نوشادر يعني كلرور د امونيم و آهك كشته يا هيدرات كلسيم ، گاز آمونياك است . 



وزنش روغن بادام بياميزند و از آن بخشد و اگر آن را با هممترجم ( و در همان وقت اين درد را بهبود مي

ت و پا مفيد است و در اين مرهم بسازند ضمادش براي درد سينه ، دردهاي عصبي و درد مفاصل و دس

دهد گاهي براي افزايند و ضمادش دردها را تسكين ميبيماريها گاهي چند قطره روغن دارچيني بر آن مي

كنند و بهر حال بايد اين شمامه را از درمان سردرد بمخلوط كردن نوشادر و آهك بدون تقطير اكتفا مي

 هوا حفظ كنند . 

افزايد : در يكي از كتابهاي فرنگي ديدم كه اين دارو گرم و خشك يه مي) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاش

 انگيزدو قوي است و بو كردن آن حرارت غريزي را برمي

 ٢٣٨صفحه 

بخشد و بو كردن آن براي دردسر بخاري و آنكه از بيخوابي پيدا كند قلب را نيرو ميو آن را تقويت مي 

زدگي و مارزدگي سودمند است و اگر پارچه مرطوبي را بآن عقرب شود و نيز بو كردن و ماليدنش برايمي

اي در آن شود اما اگر بزبان برسد ممكن است قرحهآغشته كرده و بر دندان دردناك بگذارند درد آرام مي

آور است و بايد در حال بو كردن چشم را ببندند و يك قطره از آن با پديد آورد و بخار آن براي چشم زيان

نا نامند ضمبراي تقويت قلب و درد معده رطوبتي نافع است اين دارو را فرنگيان { اودلوس } مي آب سرد

ا خواست آن را از جخاراند كه گوئي مييكي از آشنايان بدرد سر شديدي مبتال بود و چنان بيني خود را مي

مامه را دو سه مرتبه بو بكند و علت درد سر او از يك بيماري روحي بود من او را وادار كردم كه اين ش

 كند كه درد سرش بكلي تمام شد و بحمد اهلل بهبود يافت ( . 

الشمامة المقوية : بسباسه ، قرنفل ، دارچيني از هر كدام دو درهم ، عنبر ، صمغ عربي از هر كدام  - ٤٤

حل كردنيها را سايند و يك درهم ، مشك نيم درهم ، زباد ، كتيرا از هر كدام دو درهم سائيدنيها را مي

كنند و آن را بهر شكل كه بخواهند درميآورند اين شمامه براي در گالب حل و آنها را با هم خمير مي

گيري وبا و طاعون و نيز براي قولنج مفيد است و اگر آن را در صرع و سكته ، غش و در هنگام همه

 نمايد . ميروغن جوزبويا حل كرده و بر آالت تناسلي ضماد كنند باه را تقويت 



شمع البخور : موم سفيد صد مثقال ، عودي كه بسيار نرم سائيده شده باشد پنج مثقال ، مشك ده  - ٤٥

سازند كه اگر آن را در اطاقي گندم ، عطر گل سرخ سه گندم همه را مخلوط كرده و از آن شمعي مي

 دمند است . روشن كنند براي تقويت قلب بيماري كه تازه بهبود يافته و ضعف دارد سو

 ٢٣٩صفحه 

لبه تصعيدشده است ممكن است بوسيله كاغذ يا در انبيق و يا در ديك شند : كه همان حسن - ٤٦ 

تصعيد گردد بلندي لوله دستگاه تصعيد بايد زياد باشد تا ماده تصعيدشده ذوب نگردد . روش تصعيدش 

كنند و كاغذي بشكل در كف آن پهن ميلبه را گيرند و ده درهم حسناي از كاشي مياين است كه پياله

بندند و آن را بمدت شش ساعت بر آتشي كه خاكستر بر آن ريخته شده قبه بر باالي آن محكم مي

شود پرهيز كنند سپس كاغذ را گذارند و بايد از تند كردن آتش كه سبب سياه شدن اين دارو ميمي

كنند اما در يك ظرف نشسته است ( جمع مي بآهستگي باز كرده و داروي تصعيدشده را ) كه بر كاغذ

لبه نبايد بريزند زيرا عمل تصعيد درست انجام نخواهد گرفت و اگر هيچگاه بيش از ده درهم حسن

اي از عطرها آغشته كنند تا دارو خوشبوتر شود اين دارو بسيار سودمند و توانند كاغذ را بپارهبخواهند مي

كشد و چهار قيراط آن با آب انيسون براي قولنج سر را پائين مي آوري عجيب است كه مواد زائدعطسه

آورد براي درمان زكام مفيد است قلب بادي سودمند است اما براي كساني كه مزاج گرم دارند سردرد مي

بخشد براي يرقان و استسقاء و نيز براي ورم طحال مفيد است مواد را تقويت كرده خفقان آن را آرامش مي

كند براي سرفه مفيد است و راند سنگ كليه و مثانه و مواد چسبنده سينه را خارج مييرون ميزائد را ب

باشد زدايد ، برداشتن آن براي بواسير سودمند ميماليدن آن بر زخمها سبب التيام آنها است و اثر آنها را مي

آور است اندازه اديو بكار بردن آن بصورت سرمه براي سفيدي چشم مفيد است و همراه با زعفران ش

كند ، آورد و سينه را خشن ميكننده است و سردرد ميخوراكش تا چهار قيراط است خشك

 اش روغن كنجد است . كنندهاصالح

 ( SUPSITOIRشياف ) شياف در اصطالح معمول به داروي برداشتني يا )  - ٤٧



 ٢٤٠صفحه 

اير شود كه براي برداشتن و يا سخشكي گفته ميگردد اما در پزشكي سنتي بداروهاي تركيبي اطالق مي 

گردد كه در اين صورت بايد با آب يا مايع ديگر بر سنگي سائيده شده و بكار رود . كاربردها استعمال مي

مترجم ( براي دفع بلغم زايد : مغز بادام كوهي ، انزروت ، برگ سداب از هر كدام بيست و پنج درهم ، 

دارند يك مثقال از آنها شيافهائي باندازه يك انگشت ساخته و بهنگام شب برمي زنگار ، كتيرا از هر كدام

 شود اما بايد پس از خوردن منضج بكار رود . خوابند در بامداد بعد بلغم خارج ميو مي

اندازد . مقداري پيچك ) عشقه ( را در ديگ كند و آن را ميشياف ديگر : بواسير را خشك مي - ٤٨

گذارند و شبها پزند و صاف كرده چهل روز در آفتاب ميي كه آب بآن نرسيده باشد ميمسي نو و تميز

زنند سپس در هر يك من آن صبر كنند و هر روز آن را بهم ميپوشانند و از غبار حفظش ميروي آن را مي

از آن سازند و يك شب در ميان ، مر مكي ، تخم خردل سفيد از هر كدام يك استار داخل كرده شياف مي

 دارند تا بواسير خشك شده و بيفتد . برمي

آور است و بايد بر پلكها ماليده شود شياف ديگر كه براي آرام كردن درد چشم مفيد بوده و خواب - ٤٩

. ترياك ، شادنج عدسي شسته از هر كدام يك مثقال ، صمغ عربي ، كتيرا از هر يك يك سوّم مثقال آنها 

ير كرده و بشكل شياف درميآورند و بهنگام نياز با شيرابه گشنيز تازه يا سفيده را كوفته و با آب مقطر خم

 مالند . مرغ آن را بر سنگي سائيده و بر پلكها ميتخم

راند . پيه هندوانه ابوجهل ، بوره ارمني ) بيكربنات دوسود شياف ديگر : كه بلغم را بيرون مي - ٥٠

 طبيعي ( ، نمك طعام و شكر سرخ . 

شياف ديگر : كه براي اسهال بلغمي سودمند است : كندر و مر از هر كدام يك جزء ، زعفران و  - ٥١

 سازند . ترياك از هر كدام نصف جزء ، آنها را كوفته شياف مي

 ٢٤١صفحه 



شياف االبيض االفيوني : سفيداب قلع بيست جزء ، صمغ عربي پنج جزء ، ترياك و كتيرا از هر  - ٥٢ 

سازند و بهنگام مرغ خمير كرده و شياف ميبيزند و با سفيده تخمكوبند و ميها را ميكدام يك جزء آن

 چكانند تا درد آن تسكين يابد . مرغ حل كرده و در چشم مينياز با شير زن دختر زائيده يا سفيده تخم

مس سوخته كند . اقاقيا ، شياف االخضر : اين شياف دردهاي شديد چشم را در يك روز درمان مي - ٥٣

، مر مكي ، حضض ، جندبيدستر و كندر از هر كدام يك جزء ، زعفران يك چهارم جزء ، آنها را 

ر يك چكانند دمرغ سائيده در چشم ميسازند و بهنگام نياز با سفيده تخمبيزند و شياف ميسايند و ميمي

 گيرد . روز دردش آرام مي

رد سودمند است . زاج سفيد ) شب يماني ( و نبات از خرابي گرم و سشياف االصفر : براي چشم - ٥٤

هر كدام شانزده درهم ، ماميران سه درهم ، ترياك يك درهم ، كتيرا دو درهم ، راس هندي ، شيرابه 

بيزند و با شيرِ زن دختر زائيده خمير كرده و كوبند و ميبارهنگ و زعفران از هر كدام يك دانق آنها را مي

 چكانند . سازند و در وقت نياز در شير دختر حل كرده در چشم ميته حب ميبا روغن بادام آميخ

شياف البريوما : ماميثا ، انزروت سفيد مُدَبَّر ) نحوه مدبر كردن اينست كه آن را با شيرِ زني كه  - ٥٥

ء دختر زائيده خمير كرده در سايه خشك كنند ( از هر كدام هشت جزء ، زعفران دو جزء ، كتيرا يك جز

سازند و هر وقت بخواهند ، ترياك نصف جزء . آنها را سائيده و بيخته و با آب مقطر خمير كرده شياف مي

زند و درد را آرام چكانند ) پس از سائيدن با آب . مترجم ( مواد را پس ميدر انواع چشم خرابي در آن مي

 لينت بخشيدن بمزاج باشد .  بخشد اما بايد پس از فصد وكند و چشم را در يك روز اعتدال ميمي

 ٢٤٢صفحه 

شياف السماق : رب سماق پنج جزء ، سفيداب سرب يك جزء ، كتيرا نصف جزء ، كافور يك  - ٥٦ 

چهارم جزء ، براي چشم خرابي و حرارت و التهاب چشم و اشكريزش ، جرب ، سفيدي چشم ، جابجا 

 شدن تخم چشم در حدقه و چسبيدن پلكها سودمند است . 



شياف الطمث : مر و پونه كوهي از هر كدام دو مثقال ، سداب خشك پنج مثقال ، ميوه سرو كوهي  - ٥٧

گرفته يازده و يك چهارم مثقال آنها را دو و نيم مثقال و در نسخه ديگر چهار مثقال و همچنين مويز دانه

افزوده شده برداشتن  سازند و در يك نسخه روناس هم بآنكوبند و با زهره گاو خمير كرده شياف ميمي

گرفته و سداب خشك از هر اي : مر چهار مثقال ، مويز دانهاين شياف موجب قاعدگي است در نسخه

 كدام پنج مثقال ، ميوه سرو كوهي هشت مثقال آمده است كه با زهره گاو بايد خمير شود . 

نگ سرمه ، زاج سفيد ) شب شياف الغرب و الناصور : صبر ، كندر ، انزروت ، گل انار فارسي ، س - ٥٨

يماني ( ، خون سياوشان از هر كدام يك جزء ، زنگار يك چهارم جزء آنها را با آب خمير كرده شياف 

سازند . ) مصرف اين شياف در متن نسخه نيامده است اما از اسم آن چنين پيداست كه براي درمان مي

 رود . مترجم ( مي ناسور ) نوعي بيماري كه پوست خشك شده خارش دارد ( بكار

شياف المرارة : براي اوايل آب آوردن چشم و شروع بپخش آن در چشم است . يك درهم انغوزه را  - ٥٩

گذارند تا حل شود آنگاه يك درهم دهن البلسان را با اي پيچيده و در يك عدد زهره گاو نر ميدر پارچه

 ند . برسازند و در وقت نياز بكار ميآن مخلوط كرده شياف مي

شياف الوردي : برگ سبز گل سرخ تازه چهار جزء ، زعفران و سفيداب قلع شسته از هر كدام دو  - ٦٠

 جزء ، ترياك و انزروت از هر كدام يك جزء آنها را

 ٢٤٣صفحه 

مرغ سازند و در وقت نياز در سفيده تخمكنند و شياف ميبيزند و با آب مقطر خمير ميكوبند و ميمي 

 چكانند . حل كرده و در چشمي كه خرابي آن خوني باشد مي

افزايند : در قانون چنين آمده : گلبرگ گل سرخ تازه و زعفران از هر كدام ) مؤلف )اع( در حاشيه مي

ياك يك ششم مثقال ، سنبل الطيب يك ششم مثقال ، صمغ سه مثقال آنها را با آب باران چهار مثقال ، تر

ن ها و برآمددرد شديد و چرك زياد ، دانهبرند براي چشممرغ آميخته بكار ميخمير كرده و با سفيده تخم

 قرحه در روي قرنيه سودمند است ( . 



 باب سيزدهم 

 حرف { ص } 

سايند و آنها را در ظرفي ريخته و پنج دو جزء نمك قليا را خوب مي صابون : يك جزء آهك و - ١

جوشانند تا وقتي كه اگر موئي در آن فرو ببرند له شود آنگاه آن را ريزند و ميبرابرشان آب بر روي آنها مي

رابر ه باي در آن باقي نماند سپس باندازه دجوشانند تا مزهريزند و مياش آب ميصاف كرده و بر روي تفاله

ريزند و سپس آب پيش كم روي آن ميجوشانند و آن آب را كمآخرين آبْ روغن زيتون در ديگ ريخته مي

ريزند و بهتر اين است كه همينكه آب در درون ديگ رنگين شد كم مياز آن و بهمينطور ساير آبها را كم

ي در ديگ بدست آيد و نشاني آن را بريزند و آب ديگر را داخل كنند و عمل را ادامه دهند تا خمير

رسيدنش اين است كه روغنش رفته باشد و ديگر آتش نگيرد و اگر پيش از آنكه باين حد برسد سفت شد 

بايد آب خالص بر آن بريزند و بپزند و همينكه رسيد آن را از آتش برداشته و بر پاره سنگي ريخته و هر 

واهند تنديش تمام شود بايد آن را در آب خالص چند ريزند و اگر بخجور كه بخواهند آن را در قالب مي

سازان پس از اين عمل محلول نشاسته باندازه يك دهم روغن اي از صابونبار بجوشانند تا پاك شود . پاره

 پزند تا كامال بهم آميختهبآن افزوده مي

 ٢٤٤صفحه 

ند صندل ، عنبر ، ريشه سوسن ، گردد و اگر بخواهند خوشبو شود بايد هر نوع عطري را كه بخواهند مان 

گل سنجد و يا چيزهاي ديگر در آن بريزند و اگر بخواهند درخشندگي داشته باشد بايد آب سدر و يا آرد 

عابها اي از لباقال و نخود و كف دريا و تخم خربوزه و اگر بخواهند چسبندگي بيشتري داشته باشد پاره

 سفرزه و لعاب تخم ريحان و مانند اينها را بدان بيفزايند . مانند لعاب تخم خطمي ، كتيرا ، لعاب تخم ا

زدايد ادرارآور است و كرمها را خارج گشايد و بلغم را ميبرداشتن و خوردن صابون خالص قولنج را مي

زدايد و درد زانو را آرام بخشيده و زخمهاي هاي پوست و آثار ديگر را ميكند و با نمك و نوشادر لكهمي

 كند . رساند و باز ميبخشد و برداشتن آن دملها را مياه با حنا التيام ميسر را همر



دين كند و بهاي مكرر بدن را چاق ميافزايد : صابوني كه بنا بتجربه) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

ادامه دهند  منظور بايد يك روز در ميان آن را در آب حل كرده و در حمام بر همه بدن بمالند و تا يك ماه

و سپس هر هفته دو بار بمدت يك ماه و پس از آن هر هفته يك بار در يك ماه ديگر عمل كنند تا هر وقت 

اش چنين است : عنبر ، پازهر گاو از هر كدام سه مثقال ، سنگ زهره گاو نيم مثقال ، كه بخواهند نسخه

ز هر كدام ده مثقال ، صابون قمي يك من پنيرمايه شتر شش مثقال ، انزروت سرخ و سفيد و نخود الوندي ا

جوشانند و داروها را در آن ريخته و بيزند و صابون را در آب حل كرده در ديگي ميداروها را كوفته و مي

 گيرند ( . زنند تا بقوام آيد و قالب ميجوشانده بهم مي

از هر كدام يك جزء ،  صمغ البالط : صبر زرد ، انزروت ، خون سياوشان ، سقز بنه ، صمغ عربي - ٢

بسد ) مرجان ( ، زاج از هر كدام نصف جزء آنها را نرم كوفته و صمغ را در آب حل كرده همه را در آن 

 پزند تا سفتمحلول مي

 ٢٤٥صفحه 

 بخشد . شود ، ماليدن اين دارو بهق و زخمهاي تازه و ورمها را بهبود مي 

 باب چهاردهم 

 حرف { ض } 

شود كه وه بر معني مصدريش نام عمومي داروهائي است كه بر اندامي گذارده ميضماد ) ضماد عال - ١

اي ببندند . مترجم ( براي شقاق ) شكاف برداشتن يك اندام ( حيوانات : معموال روي آن را بايد با پارچه

آن ر بجوشانند تا غليظ شود آنگاه سه جزء قيمردارسنگ پنج جزء ، روغن زيتون بيست جزء ، آنها را مي

س شويند تا نرم شود سپپزند تا همه دارو مانند قير شود بهنگام نياز موضع را با آب گرم ميافزايند و ميمي

ريزند و اگر سندروس يا شنگرف باندازه پنج جزء بر آن بيفزايند مؤثرتر ضماد را ذوب كرده در موضع مي

 است . 



كوبند و دست ترمس ) باقالي مصري ( را ميضماد ديگر : اين ضماد مسهل است باندازه يك كف  - ٢

جوشانند تا شير جذب شود سپس بهمان ريزند تا رويش را بگيرد و ميدر ديگي گذارده و شير بر آن مي

اي نهاده و بر باالي ناف جوشانند تا بقوام آيد اگر اين ضماد را بر پارچهاندازه روغن گاو در آن ريخته مي

بلغم  نمايد و اگر بين رانها ببندنداند و اگر بر زير بغل بگذارند صفرا را خارج ميرببندند سودا را بيرون مي

كنند و همينكه بقدر كافي عمل كند و براي درمان كودكان و سالخوردگان از آن استفاده ميرا دفع مي

 شويند . بياورد آن را باز كرده موضع را با گالب مي

سودمند است . كتيرا چهار درهم ، حضض مكي دو درهم ،  ضماد ديگر : براي آبريزشهاي بيني - ٣

دانه ) بزر البنج ( و نشاسته از هر كدام سه درهم زعفران يك دانق ، گل انار فارسي دو درهم ، فوفل ، بنگ

 بيزند و با سفيده خمير كرده و آن راكوبند و ميمرغ باندازه احتياج ، داروها را ميو سفيده تخم

 ٢٤٦صفحه 

كنند و بايد سر را باال مالند و بر روي سر ضماد مياي ابريشمي ميگرم است بر پارچهالي كه نيمهدر ح 

 نگاه بدارند . 

رود تا آنچه را كه از مواد مانده دفع كند : صبر زرد ضماد ديگر : در اواخر مفاصل و نقرس بكار مي - ٤

مالند و اگر حرارت مخلوط كرده بر اندام مي، زعفران و مُرِّ مكي باندازه مساوي آنها را با آب كلم 

 برند . اي باشد عرق كاسني بكار ميزائده

كوبند و در هفتاد مثقال ضماد ديگر : براي بواسير سرد و درد مفاصل و بادها . ده مثقال سير را مي - ٥

اد اله سير ضمپزند تا نصف شود آنگاه آن را صاف كرده و اول با روغن و سپس با تفروغن بزر كتان مي

 كنند . مي

سايند تا غليظ ضماد ديگر : براي آماسهاي گرم . سرب را با عرق گشنيز ، كاسني يا بارهنگ مي - ٦

كنند و براي خارش و شود آنگاه آن را با دُهن الورد و دهن اللوز باندازه مساوي مخلوط كرده ضماد مي

 باشد . جرب نيز سودمند مي



جوشانند تا مثل عسل شود اصور بيني . آب انار ترشي را در ظرفي از مس قرمز ميضماد ديگر : براي ن - ٧

 كنند . آنگاه آن را بر بيني ضماد مي

ضماد ديگر : براي سعفه ، كچلي و زخمهاي سر و صورت و قوبا كه با خارش و سوزش همراه باشد  - ٨

ها را با شير مخلوط كرده بر موضع . مغز تخم كدو دو جزء ، توتياي شسته دو جزء ، شنگرف يك جزء آن

 كنند . ضماد مي

ضماد ديگر : براي آماس مقعد . مردارسنگ پنج مثقال ، نشاسته هشت مثقال ، سفيداب سرب ، موم  - ٩

زرد و روغن گاو از هر كدام هشت مثقال ، پيه مرغابي هفت درهم و روغن كنجد بقدر كفايت آنها را 

 كنند . مخلوط و ضماد مي

سايند و با آب عسل مخلوط كرده ضماد ضماد ديگر : براي آماس رحم . برگ كوَر و كاهو را مي - ١٠

 كنند . مي

 اي شديد بلغمي سودمند است . سياهدانه ،ضماد ديگر : براي اسهال معده - ١١

 ٢٤٧صفحه 

مالند و روي شكم را اي ميزيره و مازو را باندازه مساوي سائيده و با چيز مناسبي خمير كرده بر پارچه 

 كنند . چرب كرده و با اين دارو ضماد مي

ضماد ديگري براي سختي طحال : ريشه كوَر ، افسنتين و عسل و سركه را مخلوط كرده ضماد  - ١٢

 كنند . مي

دار معده : كه عالمت باليني آن ورم گرم مزمن با الغري ، اسهال ، قي چرك ضماد ديگر براي ورم - ١٣

، افتادن تب ، كمي ادرار و سختي معده است . كاسني صحرائي خشك يك اوقيه ، شنبليله دو اوقيه ، تخم 

 ر معدهبيزند و با روغن كنجد چرب كرده و در شير تازه خمير و بكوبند و ميمَرْو چهار اوقيه ، آنها را مي

 كنند . ضماد مي



ضماد ديگر براي سختي طحال : سداب ، پوست ريشه كوَر ، افسنتين ، پونه و آويشن را با سركه  - ١٤

كنند و همينكه سرد شد آن را با پزند و بر قطعه نمدي گذاشته و صبح ناشتا و گرماگرم ضماد ميمي

 نمايند . مي كنند و تا بيست و يك بار كار را تكرارداروي گرم عوض مي

ضماد ديگر براي رفع آثار جرب ) گال ( : جيوه دو جزء ، مغز بادام تلخ سه جزء ، تخم خربوزه با  - ١٥

 گردد . مالند در يك هفته آثار برطرف ميپوست پنج جزء ، آنها را سائيده و هر شب بر موضع مي

ر اندازه كه بخواهند شنبليله را كند . بهضماد ديگر كه دردهاي مفاصل گرم و سرد را آرام مي - ١٦

پزند تا كامال له شود و باندازه شنبليله عسل اضافه كرده كوبند و در سركه و آب باندازه مساوي ميمي

 مالند . گرم بر موضع ميجوشانند تا بقوام آيد و نيمهمي

گردو را در چند ضماد براي زدودن شپش : ضماد جيوه مفيد است و نيز اگر تراشه چوب درخت  - ١٧

 مالي كنندروغن زيتون بخيسانند و آنگاه با آن روغن

 ٢٤٨صفحه 

مالي با روغن گردو و همچنين ضماد كردن زاج سفيد و آب زدايد و نيز روغنشپش و بوي زير بغل را مي 

 و ضماد روغن تخم ترب مفيد است . 

ها و خنازير : آرد جو م گرم و غدهضمادهائي براي آرام كردن درد گلو ، درد ديفتري و هر نوع ور - ١٨

، عرق گشنيز تازه و سركه و اگر ماده بيماري مركب از بلغم و صفرا باشد آرد گندم با عرق گشنيز و نيز 

ضماد فلوس با روغن بادام براي بيشتر دردها سودمندند و همچنين عسل و سياهدانه با عسل و شنبليله براي 

ضماد سفيداب قلع با شير و ضماد تخم اسفرزه با سركه براي دردهاي دردهاي سرد و بتحليل بردن مواد و 

 باشند . گرم و نقرس مفيد مي

ته سايند تا جيوه كشضماد اآلثار : جيوه و سليماني ) سوبليمه ( را باندازه مساوي با سركه مقطر مي - ١٩

گشت باالي آن بايستد و چهار ريزند تا چهار انشود و بايد زياد سائيده شود آنگاه روي آن سركه مقطر مي



كنند زنند سپس آن را صاف و عمل را چند بار تكرار ميگذارند و هر روز چند بار بهم ميروز آن را مي

دارند بر جاي زخمها و اي را كه رسوب كرده برميگذارند تا رسوب كند و مادهبعد سركه را در محلي مي

 محفوظ نگاه دارند . مالند اما دهن و چشم را بايد از آن گال مي

جوشانند تا كامال له شود بهمان انداره تخم اسفرزه و ضماد االورام : پوست خشخاش سائيده را مي - ٢٠

باندازه مجموع آنها دهن الورد بر آن افزوده بر موضع آماس گرم و آلت تناسلي و يا ساير اعضاء كه آماس 

 مالند . داشته باشد مي

ماد براي بهق و پيسي حيوانات و براي روياندن مو در داء الثعلب و داء الحيه ضماد البرص : اين ض - ٢١

دار شدن پوست ( مفيد است و پس از نيم ساعت بايد آن را بردارند و اعضاء رئيسه را نبايد ) سختي و فلس

 تبا آن ضماد كنند و اگر بيماري در چند موضع باشد بايد بر همه بيك بار ضماد كنند و چنانچه گوش

 ٢٤٩صفحه 

را فاسد كند بايد پس از آن مرهم مناسبي بكار ببرند . راه ساختن آن چنين است يك جزء سليماني )  

برند پس از برداشتن آنها صندل سوبليمه ( ) *** ( و پنج جزء صندل سفيد را با آب سائيده بكار مي

زند : سليماني و انزروت از هر كدام سامالند برخي اين ضماد را باين ترتيب ميسفيد و سياه بر موضع مي

 برند . يك جزء ، صندل سفيد ، خميرمايه ، قسط و مر از هر كدام دو جزء آنها را با آب سائيده بكار مي

ضماد الجرب : براي گال تر و خشك و سيفليس ) نارالفارسيه ( سودمند است . ده جزء سرب را  - ٢٢

، گوگرد و زرنيخ از هر كدام ده جزء گرفته و سفال را از  اي ) سفالي ( ذوب كرده سپس جيوهدر كوزه

سايند و بكار زنند تا سفت شود بعد آن را ميكنند و داروها را در آن ريخته بهم ميآتش كمي دور مي

سايند و با روغن كنجد در حمام برند و نيز مغز زردآلوي تلخ را باندازه مساوي با جيوه و سركه ميمي

همچنين گوگرد ، زاج سفيد ، فلفل ، مازوئي كه كمي سوخته باشد ، زنجبيل ، سفيداب كنند و ضماد مي

 كنند . قلع و مردارسنگ را با روغن تازه بدون نمك مخلوط كرده بر موضع ضماد مي



ضماد الُحدْبة : ترمس ) باقالي مصري ( ، شنبليله ، فول ) باقالي شامي ( و جو را باندازه مساوي  - ٢٣

اندازه نصف آنها حنظل ) هندوانه ابوجهل ( كوفته و ربع وزن آنها انجير و نيز بزر كرفس ، اشق ، بيخته و ب

ميعه ) اشترك ( ، زعفران و ريشه كور از هر كدام باندازه يك چهارم وزن انجير را با عسل خمير كرده و 

 كنند . بر موضع ضماد مي

از هر كدام يك جزء ، زرنيخ سرخ باندازه آنها همه  ضماد داء الثعلب و داء الحية : كندش ، شيطره - ٢٤

مالند و نيز براي داء الثعلب مويِ بز قرمز ، صدف و گوگرد را را در روغن زيتون ريخته بر موضع مي

 باندازه مساوي سوخته بر

 ٢٥٠صفحه 

 مالند . كنند و پس از آن مخلوطي از پياز و اشنان يا عنصل بر محل ميموضع ضماد مي 

كنند . هسته تمر رساند بطوري كه سر باز ميها را در مدت كمي ميضماد الدمل : اين ضماد دمل - ٢٥

ها را چند روز بخيسانند . مترجم ( و پس از سائيدن با هندي را پوست گرفته ) براي گرفتن پوست بايد دانه

 كنند . پيه ذوب كرده مخلوط مي

م كبد ، نرم كردن سختيها ، درد سينه كهنه ، درد مفاصل ، ضماد الزوفا : براي ورمهاي سرد ، ور - ٢٦

كرده ، پيه جوجه ، پيه مرغابي را باندازه عرق النسا ، نقرس و درد فم معده مفيد است . زوفاي تازه پاك

 برند . مساوي مخلوط كرده و بكار مي

 كوبندها را باندازه مساوي ميضماد السعفة : برگ حنا ، مازو ، گوگرد ، هليله زرد ، پوست انار . آن - ٢٧

 كند . هاي سر ( ضماد ميبيزند و در روغن گاو ريخته و چند روز بر سعفه ) كچلي و قرحهو مي

ضماد السليماني : براي درد مفاصل كهنه . سليماني ) كلرور جيوه ( را با مساويش جيوه با آب  - ٢٨

را در آب حل كرده و داروها را با آن مخلوط سايند تا جيوه كشته شود سپس كمي صابون حلبي دهن مي

 كنند . كرده و بر محل ضماد مي



) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه فرموده : در زادالمسافرين مقدار داراشكنه ) سليماني ( و جيوه را هر كدام 

لكه بيك جزء و اندازه صابون را بيست جزء ذكر كرده و شايسته نيست كه اين دارو را مدتي نگاه دارند 

 در همان وقت نياز بايد بسازند ، براي دردي كه پس از بيماري نارالفارسيه آمده سودمند است ( . 

ضماد السنا : براي جرب ) گال ( و خارش . سناي مكي ، پوست هليله زرد ، مردارسنگ ،  - ٢٩

 .  برندسفيداب قلع را باندازه مساوي با دهن الورد و دهن البنفسج مخلوط كرده بكار مي

 ضماد الشقاق : زاج ، صبر سياه را باندازه مساوي با نفت - ٣٠

 ٢٥١صفحه 

  گذارند .سياه مخلوط كرده و موضع شكافتگي ) شقاق ( را با آن چرب كرده و دست را نزديك آتش مي 

نوع ديگر ضماد الشقاق : خرچنگ سوخته سائيده را با روغن زيتون مخلوط كرده و بر جاي شقاق  - ٣١

 بخشد . كنند آن را بهبود ميضماد مي

خيسانند سپس قسط بحري چهار روز در سركه ميضماد الطحال : پنجاه مثقال انجير را يك شبانه - ٣٢

جزء ، اشنه پنج جزء ، سداب خشك و بوره از هر كدام سه جزء ، مغز بادام تلخ ده جزء ، ريشه كور سه 

كنند و نيز سبوس گندم جزء گرفته و آنها را كامال مخلوط كرده و در وقتي كه معده خالي است ضماد مي

گذارند . ) ظاهرا هر جزء يك مثقال را در سركه پخته و تكه نمدي را بآن آغشته و بر محل ورم طحال مي

 باشد ( مي

اد قرحة الساق : خاكستر كاه گندم و نمك طعام را باندازه برابر با سركه بر موضع ) قرحه در ضم - ٣٣

 مالند . ساق پا ( مي

ضماد القوبا : براي قوبا ) خشونت پوست ( و سعفه ) كچلي خشك ( و گال مفيد است . صمغ  - ٣٤

پس از دو ساعت كه از رفتن بحمام عربي پنج جزء ، گوگرد ده جزء و روغن دنبه تازه پانزده جزء آنها را 

 كنند . گذشته باشد بر موضع ضماد مي



باشد نيز مفيد است . فلفل و هل از ضماد الكزاز : كه براي دردهائي كه از باد بواسير در اندامها مي - ٣٥

ن هر كدام دو جزء ، نوشادر سه جزء ، شنبليله پنج جزء ، زنجبيل و سورنجان از هر كدام يك جزء ، روغ

 گردو بيست جزء و موم زرد پنج جزء ، آنها را مخلوط كرده ضماد مي كنند . 

زنند تا سفت ضماد الماشري ) باد سرخ ( : گچ را از پارچه حريري بيخته و با آب گشنيز بهم مي - ٣٦

 كنند . نگردد آنگاه ضماد مي

 كند . سفيدابضماد المبرد : اين ضماد محل را بطور عجيبي سرد مي - ٣٧

 ٢٥٢صفحه 

 مالند . خواهند آن را سرد كنند ميقلع را با سركه و عصاره كاسني تازه مخلوط كرده و بر جائي كه مي 

نديده را ضماد المحلل : براي درد مفاصل سرد و آماسهاي كهنه . بوره ، مويزك ، اشق و آهك آب - ٣٨

 د . مالنباندازه مساوي با نصف مجموع عسل مخلوط كرده بر موضع مي

ضماد المدر : اين ضماد ادرارآور است . بنفشه ، برگ عروس در پرده ، خطمي ، بابونه ، عنب  - ٣٩

بيزند و با دو كف الثعلب ) تاجريزي سياه ( و خبازي را از هر كدام باندازه يك كف دست كوفته و مي

عانه ) باالي آلت (  دست آرد جو با عرق كاسني يا آب عنب الثعلب و دهن البنفسج مخلوط كرده و بر

 كنند . ضماد مي

سايند و با زهره گاو نر مخلوط كرده بر الضماد المسهل : سياهدانه و مويزك را باندازه مساوي مي - ٤٠

 خورند . روي را قطع كنند آن را برداشته غذا ميكنند و اگر بخواهند بيرونناف ضماد مي

سايند تا مانند معجون گردد و آن را فته را با زهره گاو نر ميگرالضماد المسهل نوع ديگر : مويز دانه - ٤١

 كنند . بر ناف ضماد مي

 بيزند و با زهرهكوبند و ميالضماد المسهل نوع ديگر : ترمس ، سياهدانه و حب الغار را بالسويه مي - ٤٢

 نمايند . گاو نر خمير كرده و بر ناف ضماد مي



 شت . نوع ديگر : در دهن الحداة گذ - ٤٣

ضماد النقرس : مرزنجوش ، خطمي ، تخم اسفرزه ، آرد جو و سورنجان را باندازه برابر با زرده  - ٤٤

كنند و بهتر اين است كه كمي ترياك و زعفران بر آن مرغ و دهن الورد مخلوط كرده ضماد ميتخم

 بيفزايند . 

ان ، كنجد و شنبليله را كوفته و با نوع ديگر از ضماد النقرس : اگر نقرس از برودت باشد بزر كت - ٤٥

 كنند . دنبه كوفته خمير كرده و بر موضع ضماد مي

 ٢٥٣صفحه 

 باب پانزدهم  

 حرف { ط } 

طبيخ : براي كفگيرك معده . كاسني صحرائي خشك يك و نيم درهم ، بزر مرو و شنبليله از هر  - ١

وشند نگرم است ميشير االغ يا بز در حالي كه نيم پزند و با سه اوقيهكوبند و ميكدام يك درهم آنها را مي

 . 

طبيخ الوَرد : اين دارو براي تبهاي وبائي مفيد است . سي درهم گل سرخ خشك و بيست درهم  - ٢

جوشانند تا يك مرباي شكري گل سرخ و باندازه مجموع آنها گالب را با چهارصد درهم آب مي

آشامند كه براي تبهاي وبائي گرم ميبآن افزوده و بطور نيم چهارمش باقي بماند و ده درهم دهن الورد

بسيار مفيد است و اگر اَعراض تب شدت داشته باشد بيست درهم مرباي بنفشه يا گل تازه يا خشك آن را 

 افزايند و اين اندازه براي ده خوراك است . نيز مي

كنند همه ورمها را را خشك ميآيد و آن شده بدست ميطرطر : اين دارو از رسوب شراب صاف - ٣

بخشد زدايد و آنها را التيام مينشاند بيماري باد سرخ ، زخمها ، جوشهاي دهن و گوشت زيادي را ميمي

كند و با هاي چهره را برطرف كرده و آن را سرخ ميكند لكهآورد دندانها را درخشان ميخون را بند مي



سفيد كردن آن اين است كه آن را در كوزه سفالي ريخته  برگ مورد براي سردي معده مفيد است . روش

گذارند تا سفيد مايل بخاكستري شود اما زياد نبايد آن را بسوزند زيرا تنديش زياد و در كوره آجرپزي مي

كه آن  گيرندتوان ساخت نمكش را باين ترتيب ميشود از آن داروهاي مفيد گوناگوني مينيز سبز رنگ مي

جوشانند تا ببندد كه سفيد گيرند و مياش را بآب دهد بعد آب را ميجوشانند تا مزهمي را كامال در آب

مايل بزرد و مانند نمك قليا تند است اما اگر بخواهند اين نمك تند نباشد طرطر سفيد خام را نيمكوب 

 شويند تا مواد خارجي شستهكرده و با آب مي

 ٢٥٤صفحه 

هائي مانند نمك گذارند تا تكهت يك ساعت پخته در محل سردي ميشود سپس آن را با آب شيرين بمد 

قد كنند تا ديگر چيزي منعگيرند و چند بار تكرار ميبر روي آب ببندد آنگاه آن را با صافي از روي آب مي

گشايد و براي نضج دادن مواد شود همه بستگيها را مينشود و اين نجس است و كرم دوتارتار ناميده مي

رود اندازه خوراكش نيم درهم است و بايد با آب جوجه يا آب مناسب ديگري خورده ز بكار ميسرد ني

شود و اگر يك درهم از آن با دو گندم سقمونيا خورده شود و اگر با مسهلها ممزوج گردد كارش قوي مي

 شود مسهلي كافي است اما ) اگر تغييري در آن داده نشود . مترجم ( نجس و حرام است . 

آورند باين روش افزايد : طرطري كه از فرنگ بنام كرم دوتارتار مي) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

كوبند و مخلوط كرده در ده برابر آنها شود كه ده جزء طرطر را با يك جزء سنگريزه بياباني ميساخته مي

گذارند سپس آنچه را ميكنند و در جاي سردي جوشانند و گرماگرم صاف ميآب بمدت دو ساعت مي

جوشانند تا حل شود و آن را در جاي شويند و باز در آب حل كرده كمي ميكه منعقد شد در آب سرد مي

 دارند و اين كرم دوتارتار است ( . كنند و برميسرد و بر روي كاغذ در سايه خشك مي

بيزند و با دو برابرش شوره و ميسايند طرطر اشوس : نمك طرطر سفيد را بهر اندازه كه بخواهند مي - ٤

دارند اين دارو بازكننده ، كنند و از آتش برمياي ذوب گرديده مخلوط ميشده كه در بوتهقلمي صاف

دهنده ، ادرارآور و ملّين است و براي درمان استسقاء ، سوء القنيه ) مقدمه استسقاء ( و تبهاي گرم نضج



رفته داروئي بسيار سودمند است اندازه همگشايد و رويا ميمفيد است و بستگيهاي كليه و چادرپيه ر

 خوراكش از دو نخود تا نيم مثقال است . 

 اي قوي برايطرطر زاج : اين دارو منضجي بسيار خوب ، بازكننده - ٥

 ٢٥٥صفحه 

ت سفپزند تا كنند و مياخالط سرد است . ملح طرطر سفيدشده ) كرم دوتارتار ( را در آب غافث حل مي 

ريزند و كنند سپس آن را مرطوب كرده در شيشه دهانه تنگي ميشود و چند بار اين عمل را تكرار مي

ريزند تا منعقد گردد و كمي رطوبت روي آن بماند آنگاه شيشه كم ميباندازه نصف وزن آن روح الزاج كم

ارند دفوظ از هوا نگاه ميگذارند تا اين رطوبت خشك شود سپس آن را برداشته محرا بر خاكستر گرم مي

د با دهنده است و بايآور و اگر ملح بيشتر باشد ادرارآور ، بازكننده و نضجاگر روح الزاج بيشتر باشد قي

سر ، يرقان و انواع بستگيها مفيد است و اگر با عرق كرفس چيزهاي مناسب خورده شود براي درد نيمه

كند و براي ضعف كليه و بستگيهاي آن با يك ششم كوهي خورده شود سنگ كليه و مثانه را خرد مي

درهم شراب الورد بايد خورده شود و در بستگي ماساريقا و بستگي عروق هشت گندم با آب دارچيني و 

خورند و يك سوّم درهم خورند و براي استسقاء يك سوّم درهم آن را با آب عسل ميمويز پخته آن را مي

، براي انواع تبها چيزهاي مناسبي كه به مسهل نيروي بيشتري  از آن با آب عسل موجب قاعدگيست

كنند و براي بيماريهاي طحال و سودا مانند ندارد مقدار خوراكش براي همه دهند با آن مخلوط ميمي

 بيماريها از يك ششم تا يك سوّم درهم است و اگر چيز ديگري نباشد بايد با آب عسل خورده شود . 

ه كنند كاوقيه از آن را در دو رطل مويزي كه با دارچيني پخته شده باشد مخلوط ميبراي نضج دادن ، يك 

براي نه بار كافي است و اين اندازه براي سه نفر در مدت سه روز بس است اندازه خوراكش بيست نخود 

در  كند ودر بيست مثقال مويز پخته با دارچيني است . اين دارو طرطيري را كه در بدن جمع شده حل مي

آوري دارد . من مقداري نمك تارتار سفيدشده را شود اثر شگفتبيماريهائي كه از طرطيرهاي زائد پيدا مي

 در آب حل كردم



 ٢٥٦صفحه 

سپس جوهر صوري را در آب ديگر حل كرده و بر آن محلول ريختم تا كف قرمزرنگي بر آن پيدا شد  

 خوراندم كهي نضج دادن نيم درهم آن را به بيمار ميسپس آن را خشك كرده و سائيدم و نگاه داشتم و برا

داد و من گاه آن را با آب گوشت ، گاهي همراه با بطور عجيبي بازكننده بود و مواد زائد را نضج مي

خوراندم و اثر خوبي در نضج دادن و باز كردن بستگيها از آن ديدم بطوري كه دارچيني و مويز ببيمار مي

 ام . اشت و آن را آزمودم و در بسياري از موارد بكار بردهبداروي ديگر نيازي ند

طالء ) داروي ماليدني ( براي درآمدن مو : شكمچه ذراريح دو مثقال ، الدن سه مثقال ، فندق سوخته  - ٦

خواهند كنند و هر شب بر جائي كه مييك مثقال آنها را با روغن زيتون سائيده و با مشك معطر مي

 زند . شويند اما اگر بر صورت ماليده شود تاول ميعد ميمالند و صبح بمي

سر . ريشه مهرگياه ، كندر ، زعفران و صبر از هر كدام يك طالء ديگر : براي سردرد و درد نيمه - ٧

درهم ، بنگدانه ) بزر البنج ( دو درهم ، گِل ارمني يك و نيم درهم ، صمغ عربي ، انزروت سفيد و مُر 

سايند و با آب خمير يم درهم ، ترياك يك دانق و كافور قيصوري يك حبّه ، آنها را ميمكي از هر كدام ن

 گذارند . كرده بر جاي دردناك مي

طالء ديگر : ترياك ، بنگدانه سفيد ، ريشه مهرگياه ، زعفران و تخم كاهو را با آب خشخاش پخته  - ٨

 مالند . ها و بيني و پيشاني ميخمير كرده و بر شقيقه

طالء ديگر : كه براي بيماريهاي پوستي بخصوص قوبا ) خشونت و زبري پوست ( مفيد است .  - ٩

 سياهدانه ، صندل سرخ ، سركه كهنه ، آب گشنيز تازه . 

 كند . تخم مورچه و شيرهطالء ديگر : كه از روئيدن مو جلوگيري مي - ١٠

 ٢٥٧صفحه 



مالند و بايد مو را از ريشه درآورند و سپس اين دارو مي انجير و آب اترج را مخلوط كرده و با آب بر محل 

 را بمالند و پس از آن هم بايد چند بار داروهائي مانند بنگ و شوكران بمالند . 

طالء ديگر : براي موي زيادي . موريانه ، نوشادر و سم سوخته االغ را باندازه مساوي و با سركه  - ١١

 مالند . بر موضع مي تندي آميخته و آن را پس از كندن مو

 .  مالندسايند و با عسل صاف مخلوط كرده بر لثه ميهاي لثه : حضض را ميطالء ديگر براي قرحه - ١٢

طالء ديگر : براي زخمهاي نارالفارسيه و بيماريهاي همانند آن . جدوار خطائي و مصطكي و كندر  - ١٣

رگ حنا سه مثقال ، آب ليمو بقدر احتياج ، سورنجان از هر كدام دو مثقال ، صابون يك و نيم اوقيه ، آب ب

شده ، مقل ، سكبينه ، ، قسط ، مغاث بغدادي ، زراوند مدحرج و طويل ، ميوه حب الغار ، مر تصفيه

گاوشير و زرنباد از هر كدام دو مثقال ، جيوه چهار مثقال ، عاقرقرحا دو مثقال ، روغن خيري ، روغن 

بيان پنج مثقال ، روغن زيتون كهنه پانزده مثقال ، روغن گل ل ، روغن شيرينبابونه از هر كدام يك مثقا

ها را سرخ ده مثقال ، موم سفيد يك مثقال ، پيه كليه بز بيست مثقال ، موم را در روغنها ذوب كرده ريشه

 كشند سپس همه را مخلوطكنند و جيوه را در پيه ميسايند و صمغها را در سركه حل ميبا گالب مي

برند باين روش كه يك گذارند و آنگاه بكار ميسايند و چند روز آن را در محلي ميكنند و خوب ميمي

سوم آن را از ميان ابروها تا گودي پشت سر به پهناي چهار انگشت و سپس فقرات و بندها و نيز از ترقوه 

ها و ساير لب ، كبد ، بيضهكنند ، اما بايد از چرب كردن قتا فم معده و داخل ناف را با آن چرب مي

ني و گرفته ، برنج ، دارچيجاهاي سر بپرهيزند و لباسهائي بپوشند كه داخل آنها پنبه باشد و ماش پوست

 هاي سرد ، ترشيهااسفناج بخورند و از ميوه

 ٢٥٨صفحه 

ره در دهن اي نقو لبنيات پرهيز كنند و نيز بايد عرق گاوزبان همراه با نبات و گالب نوشيده و پاره 

گذاشته با سركه و گالب و عرق گشنيز مضمضه كنند و سه روز صبر كنند اگر زياد عرق كردند و 

هاي زخم پراكنده و درد كم شد در روز ششم حمام بگيرند اگر بهبودي نيابند يك سوم ديگر و باز دانه



رفته و بدن را با آب بنفشه ،  مالند و پس از سه روز بحماماگر الزم باشد باز يك سوم ديگر از آن روغن مي

خطمي و سبوس و بعد با صابون بشويند و اگر بيماري شديد باشد بايد عمل را تكرار كنند و در اين 

صورت بين دو بار درمان بيش از يك ماه نبايد فاصله باشد و اگر دردي در يكي از اندامها پيدا شد بايد 

 اين روغن را بر آن بمالند . 

: كندر شش جزء ، مصطكي ، صبر ، هليله سياه ، شنبليله ، اقليميا ) ثفل نقره يا طالي طالء ديگر  - ١٤

مذاب ( و شوره از هر كدام سه جزء ، حنا ده جزء ، جيوه بيست جزء ، زنگار ده جزء ، روغن نفت و 

اين دارو برند . ) هر چند كه كاربرد روغن گاو از هر كدام سي و دو جزء از آنها مرهم ساخته و بكار مي

رود ظاهرا مورد استعمال آن در زخمهاي ذكر نشده اما با توجه باينكه در تركيب آن جيوه بكار مي

 نارالفارسيه و ساير انواع زخمهاي سفليسي است . مترجم ( 

 آميزند وطالء ديگر براي سعفه : يك جزء سفال تنور و نصف جزء نمك را سائيده و با سركه مي - ١٥

  برند .بكار مي

طالء البرص : گوگرد سوخته چهار درهم ، فرفيون سوخته و بالدر سوخته از هر كدام دو درهم ،  - ١٦

بيزند و همراه با خربق سياه ، شيطره هندي و شقايق نعماني از هر كدام يك درهم آنها را كوفته و مي

 برند . سركه بكار مي

ه بر بهق ) لك و پيس ( بمالند آن را زايل طالء البهق : اگر مرواريدي را كه در سركه حل شد - ١٧

 كند . مي

 طالء الحكّه : تخم پياز ، مس سوخته ، گوگرد ، هليله زرد از هر كدام - ١٨

 ٢٥٩صفحه 

بيزند و در ظرف ديگري با روغن گل كوبند و ميهشت جزء ، روغن گاو پنج جزء ، كوبيدنيها را مي 

 نشاند . مالند خارش را فرو ميشود و آن را بر بدن ميزنند تا سياه سرخ مرهم ساخته و بهم مي



طالء الخراطين : اگر كرمهاي خاكي قرمز و زالو را بسايند و با روغن كنجد مخلوط كرده بر آلت  - ١٩

كند و گويا اگر خرچنگ را در روغن گاو يا روغن كنجد سرخ كرده بر آلت بمالند بمالند آن را بزرگ مي

 كند . قوي مي آن را بلند و بزرگ و

 سايند و آن را بر موضعگرفته و هليله زرد را با آب ميبيان پوستطالء داء الثعلب : ريشه شيرين - ٢٠

 مالند . مي

سايند و بر پيشاني طالء الرأس : ترياك ، زعفران ، قرنفل ، صمغ عربي آنها را در آب ليمو مي - ٢١

 مالند . ) ظاهرا براي درمان سردرد ( مي

طالء السالق : صد مثقال پيشاب شتر را در ديگ مسي سفيد كرده بر آتش بسيار ماليمي باندازه  - ٢٢

اي ) نقره سوخته ( سه مثقال و جوشانند تا بنصف برسد و اگر خواستند اقليمياي نقرهشعله چراغ مي

از هوا  اي محفوظر شيشهريزند و دسايند و در آن پيشاب ميسفيداب قلع دو مثقال را با آب گشنيز تازه مي

دارند و اگر مدتي بر آن بگذرد باز همين اجزاء را بايد به آن بيفزايند و اگر خشك شد آب گشنيز نگاه مي

 ماند دارد وريزند اين داروئي است كه اثر عجيبي براي معالجه سالك كه معموال تا يك سال ميبر آن مي

 ماند . وره درمان بيست روز است و اثر آن هم باقي نميبخشد و حداكثر دآن را در يك هفته بهبود مي

سايند و محلول طالء السرطان : دو قطعه سرب را با دُهن الورد و آب گشنيز خشك بر يكديگر مي - ٢٣

تر برد و بهنشاند و اگر در اوايل كار باشد بتحليل ميمالند حرارت آن را فرو ميرا بر زخمهاي سرطاني مي

اي را بآن محلول آغشته كرده بر زخم بگذارند تي روزي دو بار عمل كرده و ضمنا پارچهاست كه براي مد

 . 

 ٢٦٠صفحه 

اي باشد كه از خوابيدن بيمار جلوگيري كند اين دارو را بكار طالء العين : اگر درد چشم باندازه - ٢٤ 

( سه جزء آنها را بر ورقه برند : ترياك يك جزء ، رسول ) شناخته نشد ( دو جزء ، زاج سفيد ) شب مي

 مالند . آهني سائيده و بر روي پلكها مي



طالء المفاصل : مومياي معدني ، جدوار ختائي ، قسط ، ميوه غار ) حب الغار ( ، آويشن ، مُر  - ٢٥

بيزند و با دهن السوسن و روغن بادام تلخ كوبند و ميمكي ، كندر ، زرنباد ، وج تركي ، پونه ، آنها را مي

 كنند . ر بندها ضماد ميب

شود . مويز كوهي ، بوره ، زهره گاو نر را طالء الملين : كه بر روي شكم ) معده ( ماليده مي - ٢٦

 كنند . باندازه مساوي با عسل مخلوط و استعمال مي

د و اينسطالء المنوّم : اگر بيخوابي از دردهاي سر باشد ترياك ، دارچين ختائي ، زعفران آنها را مي - ٢٧

 مالند . با دهن الورد خمير كرده و بر بيني مي

طالء النار الفارسية : توتياي شسته ، سفيداب قلع شسته ، خون سياوشان ، مردارسنگ از هر كدام  - ٢٨

سايند و با دهن الورد مرهم سه درهم ، زنگار يك درهم ، مغز هسته هلو پنج درهم همه را با هم مي

 ند . برسازند و بكار ميمي

 باب شانزدهم 

 حرف { ع } 

عرق الصينيات : براي زخمهاي نارالفارسية ) سفليس ( و ساير زخمهاي بدخيم ، استسقاء و  - ١

هاي آنها . چوب چيني چهل مثقال ، دارچيني ، بيماريهاي كليه و مثانه و زخمهاي آالت تناسلي و قرحه

 روز در عرق گاوزبان ،كوبند و يك شبانهها را ميكبابه چيني و ريوند چيني از هر كدام بيست مثقال آن

 بادرنج ، شاهتره ، بسپايك ، اذخر و حسك از هر كدام بيست و چهار

 ٢٦١صفحه 

نند تا كخيسانند و سپس از هر كدام اين عرقها دويست و هفتاد مثقال بر آن افزوده تقطيرش ميمثقال مي 

گرم كنند كه هر صبح و شب آن را نيمهل آغاز ميهشتصد مثقال بدست آيد و از بيست و چهار مثقا

دهند و اگر عرق نوشند و هر روز ده مثقال اضافه كرده و درمان را تا بيست و يك روز يا كمتر ادامه ميمي



كنند و در اين دوره از لبنيات ، ترشيها و نمك بايد پرهيز كنند و اين اساس دارو كم آمد دوباره تقطير مي

 افزايند . براي بيماريهاي ديگر داروهاي مخصوص آن را بر آن ميو درمان است و 

عرق اللبن : براي تب دق و بيماريهاي گرم و تبها . شير تازه صد و نود و دو مثقال ، آب خيار ، آب  - ٢

كدو و آب هندوانه از هر كدام صد و بيست و هشت مثقال ، صندل سفيد ، گشنيز خشك ، تخم كاسني ، 

اي سي و دو جو كافور برگ گاوزبان از هر كدام شش مثقال آنها را تقطير كرده و در پارچهگل نيلوفر ، 

شود آويزند ) ظاهرا منظور اين است كه آبي كه تقطير ميقيصوري پيچيده و بر لوله دستگاه تقطير مي

نخست بر آن پارچه و سپس بداخل ظرف مخصوص بچكد . مترجم ( اندازه خوراكش بقدر حاجت است 

 . 

عرق المربع : براي بيماريهاي معده كه ناشي از رطوبت و باد باشد . زنيان ، باديان ، آويشن و اذخر )  - ٣

توان از اِگِر ) وج ( كنند بجاي اذخر ميخيسانند و تقطير ميكاه مكه ( را باندازه مساوي يك شب مي

 استفاده كرد . 

هب پنج جزء ، مشك خالص چهار جزء ، عطر گل عطر منسوب بحضرت رضا عليه السالم : عنبر اش - ٤

آميزند و سرخ سه جزء ، عنبر را در روغن ياسمين حل كرده مشك را در آن ريخته و با عطر گل سرخ مي

 دارند . آن را نگاه مي

بيزند و بايد بيمار كوبند و ميآور ( : كه براي صرع مفيد است . عاقرقرحا را ميعطوس ) عطسه - ٥

 به بيني خود بكشد .  صرعي آن را

 ٢٦٢صفحه 

 باب هفدهم  

 حرف { غ } 



غرغره براي زخم لثه ، دهن و گلو : سماق ، گل انار فارسي ، فوفل ، پوست انار و هليله سياه را  - ١

كنند و نيز هسته دانه انار را برشته كرده و پزند و صاف و در هنگام نياز مضمضه ميكوبند و ميمي

 پاشند . دودن مواد گرم بر لثه ميكوبند و براي زمي

غرغره ديگر : براي ورم حلق ، ديفتري گرم ، آماسهاي حنجره ، زبان كوچك ، لوزتين و ناحيه گلو  - ٢

گرفته ، پوست خشخاش و تاجريزي سياه ، گل انار فارسي ، گلبرگ گل . گشنيز خشك ، عدس پوست

كنند و فلوس و حضض مكي بر آن افزوده غرغره يجوشانند و صاف مبيان همه را ميسرخ و ريشه شيرين

 كنند . مي

غرغره عسر االزدراد : براي سختي فرو بردن غذا . شيرابه كلم ، شيره انگور ، خمير ترشي كه از آرد  - ٣

كنند باين شرط كه گندم ساخته شده باشد همه را مخلوط كرده و سه روز هر روز سه بار غرغره مي

 تري و ورم نباشد و تنها از ضعف جاذبه باشد . ناراحتي ناشي از ديف

كنند ( : اين دارو رنگ گونه را در همان وقت استعمال گلگون غسول ) آبي كه با آن شستشو مي - ٤

اي را به آن آعشته كرده و صورت خود را با آن جوشانند و پارچهكند . شيطره هندي را در سركه ميمي

 شويند . مي

سايند و در كند . خردل سفيد و زرنيخ را باندازه مساوي ميچهره را گلگون مي غسول ديگر : كه - ٥

 شويند . شير تازه حل كرده و هفت روز صورت خود را با آن مي

كند . پرسياوشان ، درمنه ارمني ، مرزنجوش ، غمره : اين دارو زردي رنگ رخساره را برطرف مي - ٦

ويند شجوشانند و با آبش صورت خود را مييد و آب اترج آنها را ميمريم نخودي ، بابونه ، گل بابونه ، شو

 . 

 ٢٦٣صفحه 

 باب هجدهم  



 حرف { ف } 

فتيله عنبر : عنبر اشهب دو مثقال ، عود هندي و نبات سفيد از هر كدام پنج مثقال ، صندل سفيد يك  - ١

سايند و با نبات مخلوط كرده از آن فتيله سايند سپس در گالب ميمثقال آنها را مانند سرمه نرم مي

 سازند . ) مورد استعمال اين فتيله در متن ذكر نشده ( مي

ها و چرك چشم . نشاسته ، صمغ عربي ، انزروتي كه در شير االغ البيض : براي قرحهفراطيقون ا - ٢

 پاشند . پرورده شده باشد ، نبات سفيد آنها را به اندازه مساوي كوفته و بيخته در چشم مي

فراطيقون االصفر : براي چشم خرابي ناشي از رطوبت . انزروت پرورده در شير االغ پنج مثقال ،  - ٣

ه ماميثا ، صبر سقوطري و زعفران از هر كدام يك مثقال ، ترياك يك دانق آنها را كوفته و بيخته و عصار

 كنند . استعمال مي

فراطيقون الرمادي : توتياي كرماني شسته بيست جزء ، صدف سوخته چهار جزء و نبات شش جزء  - ٤

 برند . آنها را كوفته و بيخته و بكار مي

 در ذرور مربع گذشت . فراطيقون مربع :  - ٥

بيزند و با آب كلم اي كه موجب قاعدگي است : ريشه سوسن ، بارزد آنها را كوفته و ميفرزجه - ٦

دارند . ) منظور از فرزجه قطعه پشم يا پنبه يا دستمالي است كه آن را با داروئي آغشته ممزوج كرده برمي

 بشكل هسته سنجد درآورده و بردارند . مترجم ( گذارند و ممكن است عين دارو را كرده و در مهبل مي

اي پشم را با آب سداب يا آب پونه نهري تر كرده و ابهل ) ميوه سرو كوهي ( ، فرزجه ديگر : پاره - ٧

 دارند . پونه كوهي و دانه اسفند را سائيده بر آن ريخته برمي

 ٢٦٤صفحه 

ه باشد و ديگر زخمهاي بدفرجام در اندامها فلدفيون : براي بيماري آكله دهن كه عفونت داشت - ٨ 

مخصوصا در فرج و مقعد و نيز نواصير و كرم خوردگي دندانها و فساد لثه . اقاقيا دوازده درهم ، زرنيخ 



سرخ و زرنيخ زرد از هر كدام هفت درهم ، مرّ مكي چهار درهم ، آهك زنده ده درهم و زاج سفيد ) شب 

كنند و در سايه بيزند و با سركه كهنه خمير كرده قرص ميميكوبند و ( هفت درهم آنها را مي

 برند . خشكانند و در هنگام نياز بكار ميمي

دهد و براي سختي ادرار ، سنگ كليه و مثانه ، فلونيا : اين دارو مخصوصا قولنج را تسكين مي - ٩

،  د پهلو ، خون آمدن از سينهشود ، تشنج ، درناراحتي طحال ، نوعي تنگي نفس كه با ايستادن برطرف مي

استفراغ خوني ، همه دردهاي اندرونه ، سرفه ، سكسكه ، ديفتري و ترشحات بيني مفيد است . فلفل 

سفيد ، بنگدانه از هر كدام بيست جزء ، ترياك ده جزء ، زعفران پنج جزء ، فرفيون ، سنبل ، عاقرقرحا از 

 خوراك آن يك نخود است .  هر كدام نصف جزء ، عسل باندازه كافي ، اندازه

 فوطاس االشوس : در حجر النيران گذشته است .  - ١٠

اي آب ايم دو مثقال شوره را در بوتهفوطاس االشوس ساجي : از داروهائي كه خودمان اختراع كرده - ١١

اه د آنگكنند تا مانند خمير شواي آهنين مخلوط ميكرده و يك مثقال نمك قليا را در آن ريخته و با ميله

گذارند و ريزند تا آتش بگيرد و سرپوشي بر بوته ميباندازه يك هشتم مجموع گوگرد مصفي را بر آن مي

 كوبند و درآيد كه آن را بر قطعه سنگي سفيد ريخته و ميهمين كه شعله قطع شد روغني بدست مي

كن كرده و دن انسان ريشهدارند . داروئي شريف است كه بلغم را از باي محفوظ از هوا نگاه ميشيشه

كند ، ادرارآور است و براي دردهاي كبد و طحال ، مفاصل ، استسقاء و مقدمه هاضمه را تقويت مي

 باشد اندازه خوراكش يك و نيم تا دو دانق با آب قند يااستسقاء و رطوبتهاي معده سودمند مي

 ٢٦٥صفحه 

 باشد . آبهاي مناسب ديگر مي 

وسير كلافزايد : بعدها در يكي از كتابهاي فرنگي ديدم كه نمكي كه آن را ساله مي) مؤلف )اع( در حاشي

كننده و براي آبله مفيد است بلغم و خلطهاي شود گرم و خشكنامند و از شوره و نمك قليا ساخته ميمي



ش از زدايد . اندازه خوراكش تا يك مثقال همراه با آب گرم و آب برنج است كه صبح پيسوخته را مي

 صبحانه بايد خورده شود و پس از آن بايد چند بار آب برنج بنوشند تا عملش قطع شود ( . 

 فوطاس االشوس طرطر : در حرف { ط } گذشت .  - ١٢

 فوطاس الساجي : همان كبد الكبريت است .  - ١٣

سايند و شده را باندازه مساوي جداگانه ميفوطاس الشُك : سم الفار سفيدشده و شوره صاف - ١٤

گذارند تا سم الفار آتش بگيرد سپس آن را بر سنگي اي بر آتش ميكنند و آن را در بوتهمخلوط مي

دارند . نيم گندم آن براي دفع كرم كدو همراه با سايند و از هوا محفوظ نگه ميسرنگون كرده بعد مي

گر را شب به بيمار انگبين ) گل شكر ( مفيد است كه بايد صبح خورده شود و نيم گندم ديگل

شود نيز نيم گندم آن همراه با عرق بيد سودبخش است و براي جذام خورانند و براي تبي كه قطع نميمي

 باشد . اندازه خوراكش براي كودكان ربع گندم است . نيز سودمند مي

 باب نوزدهم 

 حرف { ق } 

سوزند كوبند و سه برابرش زاج سفيد را ميقرص اكسير العين : بهر اندازه كه بخواهد ترياك را نرم مي - ١

پزند تا غليظ و براي قرص شدن آماده و با سه برابر مجموع آب غوره ترش مخلوط كرده در ظرفي آهني مي

كنند و اگر بمجموع باندازه يك دوم وزن ترياك شكر سرب بيفزايند بهتر است و هر شود و آن را قرص مي

 مالند داروئيآهني سائيده و بر پلكها مي گاه كه نيازي باشد آن را بر پاره

 ٢٦٦صفحه 

 مستقل است و در بسياري از بيماريهاي چشم بتجربه رسيده و بدان عمل شده .  



قرص ايرسا براي ورم طحال : ايرسا ) سوسن آسمانگوني ( چهار درهم ، فلفل سفيد ، سنبل و اشق از  - ٢

آميزند اندازه خوراكش دو اروهاي ديگر را با آن ميهر كدام دو درهم . اشق را در سركه حل كرده د

 درهم است . 

قرص بزر البنج : اين قرص مشابه قرص الكافور است و كسي كه از استعمال قرص الكافور پرهيز  - ٣

شده از هر كدام سه مثقال ، نشاسته ، كتيرا و كند بايد آن را بكار ببرد . مرواريد ، تباشير ، مُر تصفيهمي

 كنند . ه از هر كدام دو مثقال ، خشخاش سفيد چهار مثقال آنها را با لعاب تخم اسفرزه قرص ميبنگدان

) در حاشيه اضافه شده : قرص بسد براي اسهال خوني و خونريزي . مرجان ) بسد ( سوخته شسته ده جزء 

، اقاقيا و گل انار فارسي از هر كدام چهار جزء ، صمغ عربي يك جزء ، دارچيني نصف جزء و اگر صمغ 

مرغ خمير شود و اگر تخمباشد و بايد با سفيده را چهار جزء قرار دهند براي اسهال نيز قياسا سودمند مي

چهار جزء كندر نيز بر آن افزوده شود براي خونريزي و اگر گل ارمني ، گل مختوم ، خون سياوشان و 

زاج سفيد ) شب يماني ( از هر كدام يك جزء افزوده شود براي خونريزيهاي شديد ماهانه و اسهال مفيد 

 باشد و اندازه خوراك آن يك مثقال است ( . مي

البورق : بادام پوست گرفته بيست دانه ، بوره ، ترياك ، كندر و كنگر سفيد ) شوكة البيضاء (  قرص - ٤

هاي يك و نيم دانقي قرص كرده خيسانند سپس باندازهاز هر كدام چهار درهم آنها را كوفته در سركه مي

 ند . چكانسايند و در گوش ميكنند و بهنگام نياز با دُهن الوَرد يا سركه ميخشك مي

خشكاند و قرص الجلنار : براي تبهاي گرم ، اسهال مزمن ، خونريزيها مفيد است و زخمها را مي - ٥

 هاي زخم النار الفارسيه ) نوعي سفليس ( راباقيمانده

 ٢٦٧صفحه 

ها اندازه خوراكش شود و در غير قرحهها تا سه مثقال با آب گرم استعمال ميكند و براي قرحهخشك مي 

يم مثقال است . گل انار فارسي ، اقاقيا از هر كدام هشت درهم ، انيسون ، گل مختوم ، دارچيني تا ن



ختائي و صمغ عربي از هر كدام چهار درهم ، كتيرا ، ترياك از هر كدام يك درهم آنها را با آب گرم 

 افزايند . ن ميها باشد ، مازو و پوست انار بر آكنند و اگر براي درمان قرحهخمير كرده و قرص مي

كرده ، فلفل و برگ سداب شده ، مُر صافقرص الحلتيت براي تب دو روز در ميان : انغوزه پاك - ٦

 كنند اندازه خوراكش يك مثقال است . خشك را باندازه مساوي باندازه يك مثقال قرص مي

بق سفيد سه درهم ، قرص الخربق : براي صدا و طنين گوش كه پس از مننژيت پيدا شده باشد . خر - ٧

سايند و در زعفران پنج درهم ، بوره ارمني ده و نيم درهم ، آنها را قرص كرده و بهنگام نياز بر چيزي مي

 چكانند . گوش مي

قرص الراوند : براي يرقان ) زردي ( ، سردرد ، درد سينه ، معده و كبد و طحال ، بادها ، تبهاي  - ٨

مسموميتها مفيد است . ريوند هشت مثقال ، روناس و الك شسته از كهنه ، سخت ادراري ، سوء هضم و 

هر كدام چهار مثقال ، تخم كرفس ، انيسون ، عصاره غافث و افسنتين از هر كدام سه مثقال آنها را كوفته 

كنند اندازه خوراكش يك مثقال است كه با چيزهاي مناسب بايد خورده شود و در بيزند و قرص ميو مي

 سنتين حذف شده است . اي افنسخه

كرده يك مثقال ، قند سفيد صد مثقال ، صمغ عربي يك مثقال ، جوهر قرص الزاج : زاج صاف - ٩

 مرغ يك عدد . صندل و جوهر نعناع از هر كدام ربع مثقال ، سفيده تخم

 ) در حاشيه آمده است كه : { بنا بر آنچه بما رسيده اندازه يك سفيده كم است

 ٢٦٨صفحه 

 ر آنكه با آب همراه باشد و بنا بقواعد تركيب دو سفيده يا بيشتر الزم است } . مگ 

هاي پنج ريالي فعلي . مترجم ( قرص كرده و هر روز يك آنها را باندازه سكه يك ريالي ) باندازه سكه

 باشد ( . خورند براي نيروي باه و قلب و معده بسيار سودمند ميقرص مي



رآوند مدحرج دوازده جزء ، كندر ، مازو از هر كدام هشت جزء ، شب ) زاج قرص الزراوند : ز - ١٠

هاي فرنگي نيز اين داروها را سفيد ( چهار جزء ، و نوع ديگر زاج سفيد ) قلقديس ( يك جزء و در نسخه

اند : آرد گندمِ خوب هشت جزء ، جيوه سه جزء ، ترياك ، عنبر و مشك از هر كدام نصف بر آن افزوده

اي آنها را بصورت حب كنند و پارهكه آنها را با گالب آميخته و با ساير داروها خمير و قرص ميجزء 

هاي كهنه پس از پاكسازي سازند . اين حب براي باقيمانده زخمهاي نارالفارسية ) سفليس ( و قرحهمي

ساختن بكار رود  سودمند است و بايد از ترشيها و نمك بپرهيزند و دارو بايد پس از چهل روز از وقت

ها از چوب چيني بهتر اندازه خوراكش دو مثقال هر سه روز يك بار است و اين دارو براي درمان قرحه

 است . 

هاي كهنه و اي چنين آمده است : قرص اندروخون براي قرحه) در حاشيه افزوده شده و در نسخه

شسته سه مثقال ، ترياك و عنبر از هر  شود : آرد گندم هشت مثقال ، جيوهنارالفارسية چنين ساخته مي

و  برند و از نمككنند و پس از پاكسازي بكار ميبيزند و قرص ميكوبند و ميكدام نيم مثقال ، آنها را مي

خورند و سه روز آن را ترك كرده و از اين قرص كنند و چهار روز هر روز دو مثقال ميترشيها پرهيز مي

ندر و مازو از هر كدام يك مثقال ، زاج سفيد و مر مكي از هر كدام چهار خورند : زرآوند مدحرج ، كمي

كنند ، اندازه خوراكش يك مثقال است و مثقال ، قلقديس يك مثقال آنها را با گالب خمير و قرص مي

 اند كه بآزمايش رسيده ( . چنين گفته

 ٢٦٩صفحه 

فته ، مغز تخم كدو و صمغ درخت بادام از هر گرقرص السعال براي سرفه : مغز باداِم شيرين پوست - ١١ 

كدام يك درهم ، كتيرا ، نشاسته و نبات از هر كدام دو درهم ، مصطكي يا كندر پنج درهم ، رب 

 د . كنندانه قرص ميبيزند و با لعاب بهكوبند و ميبيان پنج درهم ، ترياك چهار دانق آنها را ميشيرين

ناميم . كتيرا ، نبات ، نشاسته ، باقالي ما آن را قرص قرمز ميقرص السعال نوع ديگر : كه  - ١٢

دانه ، گل ارمني ) در حاشيه گرفته ، بزر خشخاِش سفيد ، پوست خشخاش ، بهگرفته ، مويز دانهپوست



اند ( از هر كدام دو جزء ، ترياك سه جزء ، اي گل ارمني و مويز را حذف كردهآمده است كه در نسخه

كنند ، سود اين قرص براي انواع سرفه دانه باندازه سكه قرص ميبيزند و با لعاب بهه و ميآنها را كوفت

 بآزمايش رسيده است . 

قرص السعفه : براي كچلي و خشونت پوست ) قوبا ( و آماسهاي سرد و سردرد بلغمي . زردچوبه و  - ١٣

خيسانند ه كهنه بمدت سه روز ميمغز بادام تلخ از هر كدام يك جزء ، مقل دو جزء ، مقل را در سرك

سايند و بر موضع سازند و براي درمان آنها را با عرق كاسني تازه ميسپس داروها را در آن ريخته قرص مي

 مالند . مي

رود كه آنها ها بكار ميهائي كه گوشت زائد دارد و يا براي غدهقرص السليماني : براي درمان قرحه - ١٤

ي سه نخود ، آرد جو دو مثقال ، گل ارمني شش نخود ، صمغ عربي دو نخود آنها را زدايد . سليمانرا مي

نهند آنگاه كنند و بر قرحه ميهاي پنج ريالي فعلي . مترجم ( قرص ميكوبند و ) باندازه سكهنرم مي

ر آن اي را كه در قرحه است بخورد و همينكه غده زدوده شد مرهم االسفيداج بگذارند كه غدهمرهمي مي

 گذارند . مي

 قرص الشادنج : براي سل ، تب دق ، خونريزيهاي داخلي ، اسهال - ١٥

 ٢٧٠صفحه 

صفرائي و ذوباني ) اين نوع اسهال شناخته نشد ( ، تبهاي خوني و سرفه سودمند است . شادنج عدسي  

ير سفيد ، شگرفته ، گشنيز خشك ، تخم خشخاش سفيد ، گلبرگ گل سرخ ، تباشسته ، تخم خرفه پوست

كنند اندازه خوراكش يك گل ارمني شسته و گل رومي را به اندازه مساوي با لعاب بزر اسفرزه قرص مي

 مثقال است كه بايد همراه با عصاره تخم خرفه خورده شود . 

قرص الصبر : مُرّ مكي ، صبر ، عصاره ماميثا ، حضض ، زعفران ، انتيموان ، اقاقيا ، گل ارمني آنها  - ١٦

كنند و بهنگام نياز يك قرص با آب ا سائيده با آب تاجريزي سياه خمير و قرص و در سايه خشك مير

 مالند . تاجريزي سياه سائيده و بر چشم مي



قرص التباشير : براي درمان ذات الجنب ، ذات الريه ، تبهاي خوني و صفرائي ، فرو نشاندن تشنگي  - ١٧

تباشيرِ صدفي چهار مثقال ، ترنجبين سه مثقال ، مغز تخم خيار و  رود .، سرفه و خشونت سينه بكار مي

خيارچنبر ، مغز تخم كدو ، نشاسته ، صمغ عربي ، بزر خشخاش سفيد ، كتيرا از هر كدام يك مثقال آنها 

 كنند اندازه خوراكش نيم مثقال است . را با لعاب تخم اسفرزه قرص مي

، تباشير از هر كدام دو مثقال ، صندل سفيد ، صندل سرخ ، قرص الطباشير نوع ديگر : مرواريد  - ١٨

گرفته ، تخم گرفته ، گلبرگ گل سرخ ، تخم ترشك ، تخم خرفه پوستگل نيلوفر ، گشنيز خشك پوست

كاسني ، مغز تخم كدو شيرين ، مغز تخم خربوزه از هر كدام سه مثقال ، نشاسته ، كتيرا ، رب السوس از 

زند بيكوبند و ميگدانه دو و نيم مثقال ، بزر خشخاش سفيد چهار درهم آنها را ميهر كدام يك مثقال ، بن

كنند اين قرص براي سرد كردن مزاج و غليظ سازند و روي الك خشك ميو قرصهاي يك مثقالي مي

 ساختن مواد مفيد است . 

گرم همراه با اسهال قرص الطباشير نوع ديگر : كه براي فرو نشاندن حرارت معده و كبد و تبهاي  - ١٩

 رود . تباشير ، سماقصفرائي يا ذوباني بكار مي

 ٢٧١صفحه 

كرده از هر كدام هفت جزء ، صمغ عربي ، تخم ترشك ، نشاسته ، گلبرگ گل كرده ، زرشك پاكپاك 

سرخ ، گل ارمني از هر كدام ده جزء ، بجز تباشير و گل سرخ باقي داروها را برشته كرده و همه را 

 سازند و اندازه خوراكش يك قرص است . بيزند و قرصهائي يك مثقالي ميكوبند و ميمي

قرص الطباشير نوع ديگر : براي تب دق ، سل و تبهاي تند همراه با اسهال . تباشير ، گلبرگ گل  - ٢٠

سرخ از هر كدام شش مثقال ، گل ارمني چهار مثقال ، مغز تخم كدو ، مغز تخم هندوانه ، مغز تخم خيار ، 

هنگ ، مرواريد ، كهربا ، گرفته از هر كدام سه مثقال ، تخم بارمغز تخم خيارچنبر ، تخم خرفه پوست

عصاره لحية التيس ) شنگ ( از هر كدام دو مثقال ، صندل سفيدي كه با گالب سائيده شده باشد يك 



مثقال ، كافور قيصوري ، زعفران از هر كدام يك مثقال آنها را كوفته و بيخته و با آب به شيرين قرص 

 ا رب خشخاش يا شير االغ بايد خورده شود . كنند اندازه خوراكش يك و نيم مثقال است كه همراه بمي

رود : روناس دوازده درهم ، پوست ريشه كوَر ، قرص الطحال كه براي نضج دادن طحال بكار مي - ٢١

كنند اندازه ايرسا ) سوسن آسمانگوني ( ، زرآوند طويل از هر كدام دو درهم آنها را با سكنجبين قرص مي

 خوراكش دو درهم است . 

الطحال نوع ديگر براي ورم طحال مفيد است : پرسياوشان ، پوست ريشه كوَر ، تخم خرفه  قرص - ٢٢

دازه كنند انانگشت ) اثلق ( و زوفا خشك باندازه مساوي آنها را قرص ميگرفته ، سداب ، بزر پنجپوست

 خوراكش تا سه درهم است كه با سكنجبين يا چيز مناسب ديگري بايد خورده شود . 

الطحال نوع ديگر براي ورم طحال : گلبرگ گل سرخ شش درهم ، زرشك سه درهم ، تخم  قرص - ٢٣

خيار ، تخم خيارچنبر ، تخم خرفه از هر كدام دو درهم ، ريوند ، تباشير ، الك شسته ، كافور قيصوري ، 

 شيرابه افسنتين ، زعفران ،

 ٢٧٢صفحه 

دام يك درهم ، عصاره غافث ) گل خله ( نيم ميوه طرفا ) تخم گز ( ، ايرسا و سنبل الطيب از هر ك 

درهم آنها را قرص كرده و يك مثقال از آن را همراه با سكنجبين يا عرق كاسني يا باديان و يا شاهتره 

 خورند . مي

قرص الطحال نوع ديگر براي درد طحال : ريشه سوسن آسمانگوني ) ايرسا ( چهار درهم ، فلفل  - ٢٤

از هر كدام دو درهم ، اشق را در سركه حل كرده و باقي را با آن خمير كرده  سفيد ، سنبل هندي و اشق

سازند اندازه آن يك و بقولي دو قرص است و در زادالمسافرين آمده كه آن را با قرصهاي يك درهمي مي

 سكنجبين بايد بخورند . 



رخ ، گلبرگ گل س قرص الغافث : براي تبهاي كهنه و تشنگي . عصاره غافث بيست و شش مثقال - ٢٥

كرده ، عصاره تباشير از هر كدام چهار درهم آنها را كوفته و و سنبل از هر كدام نُه مثقال ، ترنجبين پاك

 كنند . بيخته و قرص مي

قرص الغافث نوع ديگر : براي تبهاي بلند مدت و بدي كار كبد و معده و نيز براي باز كردن  - ٢٦

چيني ، گلبرگِ گل سرخ ، افسنتين و باديان از هر كدام يك مثقال ، گرفتگيها . عصاره غافث ، ريوند 

بيزند و با عرق كاسني تازه باندازه يك درهم قرص كوبند و ميزعفران يك و نيم مثقال ، آنها را مي

 كنند مقدار خوراكش يك قرص است . مي

ناس دوازده درهم ، پوست دهد و براي سختي آن سودمند است . روقرص الفوّه : طحال را نضج مي - ٢٧

بيزند و با سكنجبين قرص كوبند و ميريشه كوَر ، ايرسا و زرآوند طويل از هر كدام دو درهم آنها را مي

 كنند اندازه خوراكش دو درهم است . مي

قرص الكافور : تباشير ، تخم خرفه ، تخم كاهو ، مغز تخم كدو از هر كدام پنج جزء ، تخم  - ٢٨

 لسوس و صندل تراشيده سفيد از هر كدام سهبارهنگ ، رب ا

 ٢٧٣صفحه 

كرده هشت جزء ، جوهر كافور يك جزء ، كوفتنيها را جزء ، مغز تخم خربوزه چهار جزء ، ترنجبين پاك 

دانه و سايند و مجموع را با لعاب بهبيزند كافور را ميكوبند و ميبيزند تخمها را نيز نرم ميكوفته و مي

دارند و در تبهاي خوني پس از ه باندازه سكه قرص كرده از هوا محفوظ نگاه ميلعاب تخم اسفرز

خورند توضيح آنكه در تبهاي پاكسازي و بعد از روز چهاردهم و در تبهاي صفرائي پس از دوازدهم مي

 هخوني بايد با لعاب تخم اسفرزه ، شيره تخم خرفه و شربت نيلوفر و در صفرائيها همراه با شيره تخم خرف

 و سكنجبين بكار رود . 

قرص الكافور ديگر : براي التهاب معده و كبد ، خون آمدن از سينه ، عطش ، تبهاي گرم ، سل و  - ٢٩

باشد . تباشير چهار درهم ، گلبرگ گل سرخ ده درهم ، عود قماري ، هل و رب السوس دق سودمند مي



ار و مغز تخم خيارچنبر از هر كدام دو درهم ، از هر كدام سه درهم ، نبات سفيد ، ترنجبين ، مغز تخم خي

زعفران ، كافور قيصوري از هر كدام يك درهم آنها را با لعاب تخم اسفرزه باندازه يك درهم قرص 

 سازند اندازه خوراكش دو قرص است . مي

خم تقرص الكافور الصغير : كافور قيصوري چهار مثقال ، زعفران سه مثقال ، مغز تخم كدو ، مغز  - ٣٠

كنند وزن خيار و مغز تخم خيارچنبر از هر كدام دو مثقال ، عسل چهار مثقال آنها را با كمي آب قرص مي

 هر قرص نيم مثقال است . 

قرص الكهرباء : براي ادرار خوني . كتيرا ، نشاسته ، صمغ عربي و مغز تخم خيارچنبر از هر كدام  - ٣١

ا يك و نيم درهم ، كهرباء يك درهم از آنها قرصهائي باندازه سه درهم ، گل انار فارسي دو درهم ، اقاقي

ه گرفتسازند مقدار خوراكش يك مثقال همراه با عرق بارهنگ يا شيره تخم خرفه پوستيك مثقال مي

 باشد . مي

فرمايد : نسخه ديگر براي ادرار خوني اين است : كهرباي شمعي ، ) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه مي

 گرفتهشسته ، تخم خرفه پوست مرجان سوخته

 ٢٧٤صفحه 

مرغ سوخته ، گل ارمني از هر از هر كدام پنج درهم ، تخم تُرشَك ، شاخ بزِ كوهي سوخته ، پوست تخم 

كرده از هر كدام پنج درهم ، صدف ) كرده و گشنيز خشك برشتهكدام سه درهم ، صمغ عربي برشته

ر كدام سه درهم ، بنگدانه سفيد ، الك شسته ، تباشير سفيد گوش ماهي ( سوخته ، گل انار فارسي ، از ه

كرده ، زعفران ، ترياك از هر كدام يك درهم ، كتيرا و نشاسته از هر كدام پنج درهم ، مصطكي برشته

 شود ( . همراه با يك درهم شربت خشخاش خورده مي

اشد . ريشه انجبار چهار درهم قرص كهرباء ديگر : براي اسهال خوني و خونريزي از هر كجا كه ب - ٣٢

، گلبرگ گل سرخ ، صمغ عربي و كهرباء از هر كدام سه درهم ، نشاسته ، گل ارمني ، مرجان ، تباشير ، 



رب السوس و گل انار فارسي از هر كدام دو درهم ، اقاقيا يك و نيم درهم ، آنها را با رب مورد خمير و 

  كنند اندازه خوراكش يك مثقال است .قرص مي

پزند تا همه نيرويش خارج شود قرص اللحم : گوشت گاو خالص بدون چربي را با نمك در آب مي - ٣٣

جوشانند تا سفت شود آنگاه آن را در قابي ريخته قرص و و كفَش را گرفته سپس آن را صاف كرده و مي

نوشند اين دارو يجوشانند و مكنند اندازه خوراكش دو مثقال است و آن را در آب ميدر سايه خشك مي

توانند غذاي زياد بخورند و غذاي كم نيز از نيروي بدن آنها اند و نميبراي بيماراني است كه تازه شفا يافته

شان را جوشانند تا مزهكاهد اما اين غذا مقدارش كم و نيرويش زياد است . گاه پاچه را با جوجه ميمي

نند كسفت شود آنگاه آن را در ظرفي ريخته قرص ميجوشانند تا كنند و ميبآب بدهند سپس صاف مي

ين بو كنند اتوانند با زعفران آن را رنگ كرده و با آب نعناع و يا روغن نعناع خوشاگر خواسته باشند مي

نيز غذاي خوبي است و اگر بيمار صفرا داشته باشد با آب انار آن را ترش كرده و با زيره و گشنيز خشك 

 تهاانگيز شود وكنند تا اشمعطر مي

 ٢٧٥صفحه 

گرفته اند بسيار سودمند است و اگر بخواهند ممكنست مغز بادام پوستبراي بيماراني كه تازه بهبود يافته 

 برشته شده و مغز جلغوزه در آن بريزند . 

پزند تا قوه آن به شير برسد سپس آن را صاف و قسم ديگر آن است كه گوشت را در شير با كمي آب مي

كنند و كمي هل يا چيز ديگر بآن جوشانند تا سفت شود آنگاه آن را در ظرفي ريخته قرص ميمي كرده

 زنند تا معطر گردد اين غذا نيز براي ضعف بنيه و حالت نقاهت مناسب است . مي

گرفته از هر قرص المبارك : صبر سقوطري ، اقاقيا ، حضض مكي ، شياف ماميثا و عدس پوست - ٣٤

كوبند ء ، گل ارمني ، ترياك و صندل سرخ از هر كدام دو جزء ، زعفران يك جزء آنها را ميكدام پنج جز

كنند و بهنگام نياز قرصي را بر پاره بيزند و با آب گشنيز تازه خمير كرده و باندازه سكه قرص ميو مي



يد است اريهاي چشم مفمالند اين دارو نيز براي بسياري از بيمسايند و بر پلكها ميسنگي با آب گشنيز مي

 ماند . و با استعمال آن بداروي ديگر نيازي نمي

قرص المثلث : زعفران ، ترياك ، مرِّ مكي ، بنگدانه و پوست ريشه مهرگياه را باندازه مساوي  - ٣٥

كنند تا سائيدن آن آسانتر باشد و با قرصهاي ديگر اشتباه بيزند و بشكل سه گوشه قرص ميكوبند و ميمي

 د ضماد اين قرص براي آرام كردن دردها و درد سر مفيد است . نشو

قرص المثني : رب السوس و صمغ عربي را باندازه مساوي در آب گرم حل و صاف كرده  - ٣٦

ريزند و بر آتش جوشانند تا سفت شود آنگاه قابي را با روغن بادام چرب كرده و دارو را در آن ميمي

دارند . سودمندي كنند و برميآنگاه آن را بصورت چهار گوشه قرص مي گذارند تا خشك شودماليمي مي

ها اين قرص براي سرفه كم كه تازه پيدا شده باشد و دفع زيان آبريزشها و گزندگيها از حنجره ، گلو و ريه

 رساند ، زيانبتجربه رسيده و نيز سينه را نرم كرده اخالط را مي

 ٢٧٦صفحه 

بخشد و از ريختن مواد بسينه جلوگيري كرده زدايد ، اعصاب و معده را نيرو ميداروهاي مسهلي را مي 

 شود نيز مفيد است . براي قرحه ريه و تنگ نفسي كه از ايستادن آرام مي

كند . مغز تخم خيار ، بادرنج ، قرص المدر : ادرارآور است و از سوزشهاي ادراري جلوگيري مي - ٣٧

زه و كدو ، تخم خرفه ، خبازي و خطمي از هر كدام سه درهم ، تخم ترب و باديان از هر كدام يك خربو

 كنند اندازه خوراكش از يك تا دو مثقال است . درهم آنها را بنا به معمول قرص مي

ريزند و در كوبند و در سيصد مثقال آب مقطر ميقرص المر : چهل و هشت مثقال مر مكي را مي - ٣٨

جوشانند تا مانند عسل سفت شود آنگاه گذارند تا حل شود سپس آن را صاف كرده ميگرمي مي جاي

گذارند تا خشك شود و اگر بخواهند آن را قرص كرده يك دانق روغن نعناع بر آن افزوده و در سايه مي

شود مياي كه پس از خوردن غذا پيدا خشكانند اندازه خوراكش نيم درهم است و براي درد معدهمي

 سودمند است . 



كرده سه جزء ، ترمس ) باقالي مصري ( پنج القرص المر المدر : موجب قاعدگيست . مر صاف - ٣٩

جزء ، برگ سداب ، پونه ، پونه كوهي ، روناس ، انغوزه سكبينه و گاوشير از هر كدام دو درهم ، بنا 

مثقال همراه با ابهل ) سرو كوهي ( پخته  كنند اندازه خوراكش از يك درهم تا دوبمعمول آنها را قرص مي

 است . 

كند . تخم كاهو ، آرد باقال ، پوست خشخاش ، تخم القرص المسكن : اين قرص دردها را آرام مي - ٤٠

درپرده از هر كدام يك درهم ، ترياك و زعفران از هر كدام يك طسوج گرفته و دانه عروسخرفه پوست

 كنند و اين اندازه براي يك خوراك است . ص ميآنها را با لعاب تخم اسفرزه قر

 افزايد : قرص مسهل براي بيماريهاي) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

 ٢٧٧صفحه 

هاي غذائي در روده پديد آمده . بنفشه پنج مثقال ، گرم ، تبهاي مركب و قولنجي كه از جمع شدن تفاله 

سرخ ، تباشير ، نشاسته ، كتيرا از هر كدام دو مثقال ،  مصطكي و انيسون از هر كدام يك مثقال ، گل

كرده ده عدد ، آنها را با لعاب تخم اسفرزه خمير كرده قرصهاي يك و نيم الملوك ( پاكماهودانه ) حب

سازند و بهترين راه پروردن حب الملوك اين است كه آن را با كتيرا و انيسون و مصطكي بسايند مثقالي مي

 ب ليمو بخيسانند ( . و سه روز در آ

القرص المكعب : براي پس زدن آماسهاي گرم بجز آماس زير بغل ، كشاله ران و پشت گوش .  - ٤١

صندل سرخ ، عصاره ماميثا ، نسترن وحشي ) مشكيجه ( ، حضض مكي ، فوفل و زعفران آنها را 

 كنند . بيزند و بشكل طاس نرد قرص ميكوبند و ميمي

راي درد معده و رطوبتها و تبهاي بلغمي . گلبرگ گِل سرخ ده درهم ، رب السوس قرص الورد : ب - ٤٢

 كنند اندازه خوراكش دو درهم است . دو درهم ، سنبل و مصطكي از هر كدام يك درهم آنها را قرص مي



قرص الورد نوع ديگر : گلبرگ گل سرخ پنج درهم ، تباشير و سنبل از هر كدام دو درهم ، عصاره  - ٤٣

كنند اندازه خوراكش از يك درهم تا يك مثقال است بيزند و قرص ميفث يك درهم آنها را كوفته و ميغا

 . 

قرص الَورد نوع ديگر : براي تبهاي مطبقه ، آماسهاي كبد و تبهاي مركب از صفرا و بلغم ، ورم  - ٤٤

ر كدام دو درهم ، رب معده ، رطوبتها و دردهاي آن . گلبرگ گل سرخ ده درهم ، سنبل ، زعفران از ه

السوس ، مغز تخم خيار و ترنجبين از هر كدام سه درهم ، صمغ عربي و كتيرا از هر كدام يك درهم ، آنها 

 كنند اندازه خوراكش از يك مثقال تا دو درهم است . كوبند و قرص ميرا مي

جزء آنها را بهم  قطور براي درد گوش : عسل مصفي ده جزء ، ترياك و زعفران از هر كدام يك - ٤٥

 ريزند تاگرم در گوش ميآميزند و سه قطره نيمهمي

 ٢٧٨صفحه 

 شوند . مترجم ( درد آن آرام شود . ) قطور نام عمومي داروهائيست كه در گوش يا بيني چكانده مي 

 هنقطور ديگر براي گوش درد شديد حرارتي : كافور يك طسوج ، ترياك بهمان اندازه آنها را در دُ - ٤٦

ر گرم دمرغ را اگر نيمهچكانند و همچنين شير زن يا سفيده تخمالخالف حل كرده و در گوش و بيني مي

 گوش بچكانند مفيد است . 

 د . چكاننقطور ديگر براي زدودن سفيدي چشم : فضله پرستو را با عسل مخلوط كرده در چشم مي - ٤٧

و در  گرفته و بليله را كوفتهيله سياه ، آمله پوستقطور ديگر كه براي اشكريزش سودمند است . هل - ٤٨

چكانند و باعتقاد من هليله زرد از هليله سياه خيسانند و بامداد در چشم مياي پيچيده شب در آب ميپارچه

 مناسبتر است . 

قطور ايام االنحطاط : سياهي روي قلع يا سرب را تراشيده با گالب در شير زني كه دختر زائيده  - ٤٩

 ريزند . ريزند و در آن هنگام كه خرابي چشم رو ببهبودي است در چشم مييم



دانه از هر كدام سي دانه آنها را با يك و قطور ايام التزايد : طشم ) باحتمال كلي چشم است ( و به - ٥٠

 ،اي ريخته و بر روي آن آب عصي الراعي ) هزاربندك ( كوبند و در شيشهنيم مثقال انزروت سفيد مي

ريزند و زلف عروس ، سرخ مرز يا بارهنگ و كمي شير دختر ) شير زني كه دختر زائيده ( در آن مي

 چكانند . جوشانند و اگر خرابي چشم رو بشدت باشد چند روز در چشم ميبآرامي مي

و كوبند دانه ، بزر ختمي خبازي ، طشم ) چشوم ( از هر كدام ده دانه ميقطور حب السفرجل : به - ٥١

ها را برند ، سپس آناي بجاي چشوم يك دانق حضض مكي بكار ميجوشانند . پارهبا نيم مثقال نشاسته مي

 گرم درزنند و نيمهريزند و آن را زياد مياي ميمرغ در شيشهصاف كرده و با سفيده تخم

 ٢٧٩صفحه 

 ريزند . چشم مي 

اندازه ترياك و نصف آن زعفران را در دو قطور حجر الرحمن : دو گندم حجر الرحمن ، بهمان  - ٥٢

 چكانند . مثقال عرق كاسني حل كرده و براي بيماريهاي كهنه چشم در آن مي

قطور الطرش : براي كم شنوائي كه از سردي باشد سودمند است . جندبيدستر سه جزء ، بوره ارمني  - ٥٣

كنند و بهنگام مخلوط كرده و قرص مي، خربق سفيد از هر كدام يك جزء و نيم ، آنها را با آب سداب 

 چكانند . نياز در گوش مي

قطور ماء النوره : بماء النوره ) آب آهك ( مراجعه شود . و اين همان دارو است كه در آن براده  - ٥٤

 رود . مس بكار مي

 قويموطر : همان ملح طرطر است كه شرح آن گذشت .  - ٥٥

هاي كوچك تقسيم كرده و شب آن را قهوة الشوب الشيني : يك و نيم مثقال چوب چيني را به پاره - ٥٦

خيسانند و فردايش آن را در نيم من آب در ديگي در ممزوج ده مثقال گالب و ده مثقال عرق بيدمشك مي

لي كه روي بيمار را با كنند سپس آن را برداشته و در حاريخته و سه چارك خرده هيزم در زير آن آتش مي



دهند و پس از آن دو مثقال از معجون چوب چيني را اند با آن سر و گردنش را بخور ميروپوشي پوشانده

آشامد و خورانند و بيمار نصف آب ديگ را نيمه گرم ميايم ببيمار ميكه در جاي خودش شرح داده

  نوشد .باقيمانده را عصر همان روز با پنج مثقال نبات مي

جوشانند تا رنگشان را بآب القهوه النافعة : چوب چيني و بسپايك از هر كدام يك مثقال آنها را مي - ٥٧

و  بخشدآشامند اين دارو سودا را زدوده و باه را نيرو ميبدهند و آنگاه آن را با قند شيرين كرده و صبح مي

 و براي بيماريهاي كبد و خفقانكننده است راند ، اشتهاآور و فربهخلطهاي فاسد را بيرون مي

 ٢٨٠صفحه 

و نيز پاك كردن معده و خوشرنگ كردن چهره سودمند است و پس از آن تا سه ساعت نبايد چيزي  

 خورند . بخورند و بعد هر چه بخواهند مي

رود . مترجم ( براي قيروطي ) نام بعضي داروهاي روغني ماليدني است كه مانند مرهم بكار مي - ٥٨

آميزند تا مانند مرهم شود سپس مازو ) ترك خوردگي ( لب : پيه جوجه خروس را با دُهن الوَرد مي شقاق

و سفيداب قلع ، نشاسته و كتيرا را باندازه مساوي گرفته و باندازه يك چهارم وزن مرهم برداشته با آن 

 برند . مرهم مخلوط كرده بكار مي

ازو ، سفيداب قلع ، نشاسته ، كتيرا از هر كدام يك جزء قيروطي ديگر براي ترك خوردگي لب : م - ٥٩

، پيه جوجه خروس هشت جزء ، دهن الورد هشت جزء ، آنها را بهم آميخته و هر شب مقعد و ناف را با 

كنند ) بعضي از پزشكان سنتي بر اين باورند كه آن همراه با روغن بنفشه يا روغن نيلوفر چرب مي

كننده درد پاشنه ناشي از بواسير مقعد است . مترجم ( و از هر چيز تند و خشكتركيدگي لب يا پاشنه پا و 

 نمايند . و تلخي پرهيز مي

 باب بيستم 

 حرف { ك } 



ده اي كه بر آتش گرم شكبد الكبريت : گوگرد سائيده و نمك قليا را بيك اندازه بتدريج در بوته - ١

( است . مترجم ( آنگاه آن را  SNA2فور سديم يعني ) ريزند تا گوگرد بسوزد ) حاصل اين تركيب سولمي

ه و هاي شديد كهندارند اين دارو براي سرفهگردانند و برداشته از هوا محفوظ نگاه ميبر پاره سنگي برمي

بيماريهاي رطوبتي سينه و طحال سودمند و ادرارآور است اندازه خوراكش شش تا هيجده گندم است و 

آيد . مترجم ( را از آن ن نوع ديگر ماء المعدن در همين فصل در حرف ميم ميماء المعدن ) روش ساخت

 دارو باين ترتيب

 ٢٨١صفحه 

سازند كه سي مثقال از آن را در سي من آب ريخته و آنها را در ديگ بزرگي گرم و در آن شستشو مي 

 كنند كه براي امراض سودائي و گال مفيد است . مي

ش ريزند تا رويكوبند و آن قدر روغن گاو تازه بر آن ميوگرد سندروسي را ميالكبريت المصفي : گ - ٢

اي كنند بطوري كه گوگرد آتش نگيرد سپس آن را در پارچهبايستد و آن را در ظرفي آهني ذوب مي

بندد و روغن از آن جدا كنند ، گوگرد بمانند كهرباء در ته ظرف ميپيچيده و در شير گاو تازه صاف مي

هاي كهنه و دارند كه براي سرفهكوبند و نگه مييستد آنگاه گوگرد را برداشته و خشك كرده ميامي

تنگي نفس سودمند است اندازه خوراكش يك دانق با شير گاو است و كمتر يا بيشتر از آن بنا به نياز و حد 

 بهق و گال را تا بيست روز خورند ،توان خورد براي تندرستي نيز يك دانق از آن را مياكثر تا دو دانق مي

كند كه به بيماريها بخشد و طوري او را تندرست ميدهد و تا دو ماه طبع انسان را تعديل ميبهبود مي

كند و شايسته شود و پير را جوان ميگردد و تا سه ماه قوه حواس و هوش او بسيار زياد ميگرفتار نمي

و داروهاي گرم و بقوالت و همچنين جماع و حركات است كه در آن مدت از خوردن ترشيها ، لبنيات 

ها كه آنها را سائيده و با روغن بادنجان تند خودداري كنند و گاه يك دانق آن را با يك درهم از هليله

برند و بايد صبح ناشتا خورده شود و غذا را تا چهار ساعت بتأخير بيندازند سپس اند بكار ميچرب كرده

گردد و پس از و اگر اين درمان را تا شش ماه ادامه دهند موي سفيد انسان سياه ميغذاهاي لطيفي بخورند 



شود . اين دارو براي جذام ، فلج ، تشنج ، سل ، سرفه كهنه و بواسير مفيد است و ذهن را آن سفيد نمي

تر باشد و يتوان لبن الكبريت را بكار برد و شايد از اين قوكند . بجاي اين نوع گوگرد ميبسيار تند مي

 شده ) زهر الكبريت المصفي ( ساده و مركب نيز چنينهمچنين گُل گوگرد تصفيه

 ٢٨٢صفحه 

ننده ككننده ، خشكاند اين است كه محلل ، لطيفاست اما خاصيتهائي كه پزشكان براي گوگرد شمرده 

اي پز براي سرفهرغ نيممكننده است و براي درمان مسموميتها نيز مفيد است و همراه با زرده تخمو جذب

كه از رطوبت باشد و ربو ) نوعي تنگ نفس ( و خارج شدن چرك و بلغم از سينه و ريه مفيد است و يرقان 

كند و با نشاند و مو را سپيد ميبخشد و ماليدن آن بر اندامها تپش آنها را مي، زكام و نزله را بهبود مي

باشد و با عاقرقرحا و سركه براي جذام و سودمند ميعسل يا پيشاب و يا آب دهن براي گزش حشرات 

.  شيرين طبيعي استهاي سودائي اثر عجيبي دارد با سركه و بوره ارمني ) بوره ارمني نطرون يا جوشدانه

ه اي كد م ( و سقز ) علك البطم ( براي آثار پوستي خارش جرب ) گال ( ، بهق ، پيسي ، كژدمك ) دانه

پوسته شدن پوست بدن ) داء الحية ( ، داء الثعلب ، آكله ، زخمهاي تر و د ( و پوستهزناز بيخ ناخن سرمي

با حنا براي قوبا و با سركه و قيموليا ) گِل بوته ( براي كچلي و همراه با جندبيدستر براي سختي اندامها و 

 گوگرد براي سعفه با دانه غار براي بيماريهاي سرد و صداع و همراه با ماست و صمغ عربي باندازه نصف

كند و زخمهاي سر و قوبا و همراه با بوره ارمني و عسل براي نقرس نافع است ، ذرور آن عرق را قطع مي

دازد انآورد و جنين را ميو سعوطش براي سكته و درد نيمه سر مفيد است و بخورش زكام و نزله را بند مي

دهد براي معده زيان دارد و كتيرا گوش سود ميگريزاند و بخور و قطورش براي سنگيني و حشرات را مي

باشد و روغنش براي سردردها ، كند اندازه خوراكش از دو دانق تا يك مثقال مييا شير ، آن را اصالح مي

 گال ، خارش و قوبا مفيد است . 

 كُحل ) سرمه ( براي ريزش اشك : ساذج هندي ، ماميران ، هليله زرد و مرجان از هر كدام يك - ٣

 كوبنددرهم ، مشك يك دانق ، آنها را مي



 ٢٨٣صفحه 

 كشند . بيزند و به چشم ميو مي 

كحل ديگر ) سرمه ديگر ( براي تقويت چشم : سي مثقال سنگ سرمه ) اثمد ( را در آتش مو )  - ٤

 سايند آنگاه سه كف دست پوست كدوي قلياني را سوخته و دراندازند و سپس نرم ميدرخت انگور ( مي

كوبند تا خشك شود و آن را بيخته كنند و همان طور كه مرطوب است همراه با اثمد ميآب خاموش مي

 كشند . دارند و به هنگام نياز به چشم ميبرمي

كحل االمالح : نوشادر هشت جزء ، نمك طعام شانزده جزء و شوره يك جزء ، آنها را مخلوط كرده  - ٥

ر تصعيدشده را كه به شكل بلور است با چهار جزء نمك يك بار كنند و يك جزء از نوشادتصعيد مي

دارند سه جزء دارفلفل و يك جزء از هر يك از اين كنند و آنچه را كه به دست آمده برميديگر تصعيد مي

داروها : توتيا هندي ، كف دريا ، زاج سفيد ) شب يماني ( و نبات مصري را سائيده و بيخته و با آن 

كنند اين سرمه براي درمان همه بيماريهاي چشم بجز آب سياه اثري و ضبط مينوشادر مخلوط 

اي براي آن قرار بدهند و آن را روشن انگيز دارد . ) اگر پيه را ذوب كرده در ظرفي بريزند و فتيلهشگفت

 ايچهدان حفظ كنند و با ميلگذارند جمع كرده در سرمهاش را با بشقابي كه بر باالي آن ميكرده دوده

آيد . اي بسيار مقوي بدست ميبچشم بكشند بسيار مفيد است و اگر بجاي پيه مغز قلم آهو باشد سرمه

 مترجم ( 

خيسانند بيزند و يك ماه در عرق باديان ميكوبند و ميكحل الجابر : اثمد ) سنگ سرمه ( را مي - ٦

ماني را كوفته و در آب ريخته و صاف و كنند و نيز توتياي كرشويند و صاف ميسپس آن را درآورده و مي

ا به افزايند تكم بر نوشادر ميسايند و كمكنند سپس ده جزء نوشادر را با يك جزء براده نقره ميخشك مي

 كنند و پس از تمامپنجاه جزء برسد و سپس آن را كامال سائيده و سه بار تصعيد مي

 ٢٨٤صفحه 



عرق باديان خيسانده باشند ( سيزده جزء ، توتيا شش جزء ، شدن كار از اثمد مدبر ) اثمدي كه در  

بيزند . جابر گفته است كه اين سرمه براي همه بيماريهاي نوشادر يك جزء ، گرفته و آنها را سائيده و مي

بخشد و چشم مفيد است و اگر چشمي در مدت يك ماه خراب بوده اين سرمه آن را در يك روز بهبود مي

نمايد و اگر مثال هزار سال خراب بوده يك ماهه بوده در دوازده روز آن را درمان مياگر يك سال خراب 

كنم كه براي بيماريهاي ماند اما من گمان مييابد و گفته است كه كار اين سرمه به معجز ميبهبود مي

 رطوبتي چشم و گوشت زائد آن مفيد است و نه غير آنها . 

زدگي را كند و زيان برفدهد و از اشكريزي آن جلوگيري مييالكحل الجالء : چشم را نيرو م - ٧

زدايد . راسخت ) روي سوخته ( ، زاج از هر كدام سي جزء ، زنگار بيست جزء ، نوشادر پانزده جزء ، مي

فلفل سفيد پانزده جزء و زعفران پنج جزء ، آنها را كوفته و بيخته در قرع گردن بلند يا قرعي كه لوله داشته 

گذارند در يك چهارم آن ديگ گوشت و نخود ريخته و بندند و در ديگي ميريزند و در آن را ميميباشد 

آويزند تا خشك شود و سه بار اين كار را تكرار دارند و سه روز در جائي ميپزند سپس آن را برميمي

خشك گردد آنگاه آن را آويزند تا مواد داخل آن كرده پس از مرتبه سوم پانزده روز و يا بيشتر آن را مي

 كشند . كوفته و بيخته و بچشم مي

كحل الجواهر الزيبقي : قلع ، سرب و روي ) روح توتيا ( از هر كدام دو جزء آنها را ذوب كرده و  - ٨

زنند تا مانند خاكستر اي چوبي بهم ميكنند و جيوه را در آن ريخته و با ميلهسپس اندازه آتش را كم مي

 بخشد . برند اين سرمه بينائي را نيرو ميبيزند و بكار ميسايند و ميبرداشته مي شود بعد آن را

 كحل الجواهر المكلسة ) سرمه آقا ( : قلع ، سرب ، روي و گوگرد از - ٩

 ٢٨٥صفحه 

هر كدام بيست درهم ، دارفلفل دو درهم و كف دريا يك درهم . فلزات را در ظرفي از آهن ذوب كرده  

زنند تا همه آنها تكليس گردد و مانند اي آهني بهم ميپاشند و با ميلهكم بر آن ميكمو گوگرد را 

بيزند سپس دارفلفل و كف دريا را سائيده با سايند و ميدارند و ميخاكستري سياهرنگ شود آن را برمي



ده و از اي عجيب است كه چشم را تقويت كركشند سرمهدارند و بچشم ميكنند و برميآن مخلوط مي

 دارد . كند و چشم را از بيماريها محفوظ مياشكريزي جلوگيري مي

كحل الجواهر المكلسه نوع ديگر : سرب و قلع و روي ) روح التوتيا ( از هر كدام سه جزء گرفته  - ١٠

ريزند تا تكليس شود سپس آن را كنند و شش جزء زاج سفيد سوخته و شش جزء شوره بر آن ميو ذوب مي

 نمايد . دهد و اشكريزش را موقوف ميدارند اين سرمه چشم را نيرو ميسايند و برميليمو مي با آب

اي است كه از هر يك از فلزات يك جزء و از شوره دو جزء افزايد : در نسخه) مؤلف )اع( در حاشيه مي

زنند تا تكليس گردد ريزند تا آب شود آنها را بهم ميكنند و شوره را بر آن ميگرفته فلزها را ذوب مي

ند اين سرمه چشم را نيرو بخشيده داربيزند و از هوا محفوظ نگه ميسايند و ميسپس آنها را برداشته و مي

 و مانع آبريزش آن است ( . 

اي را كه از سوختن سندروس يا دُهن الوَرد بدست كحل الحول ) سرمه لوچي ( : مقداري از دوده - ١١

 كنند . آمده با كمي مشك و كمي عنبر مخلوط كرده سرمه مي

شود باندازه يك كف دست از آن را گرفته كنند كه مانند پنبه ميكحل الروح : روي را تكليس مي - ١٢

ب افزايند و مجموع آنها را در آب ليمو يا آنيم مثقال ترياك و نيم مثقال دارفلفل كوفته و بيخته را با آن مي

 خيسانندگذارند تا خشك شود سپس بار ديگر آنها را ميخيسانند و ميغوره و يا آب نارنج مي

 ٢٨٦صفحه 

 ها ،كشند اين سرمه براي جرب چشم ، افتادن مژهبيزند و بچشم ميسايند و ميكنند و ميو خشك مي 

 اشكريزي و درد چشم نافع است . 

كحل الزعفران : براي تاريكي چشم ، جرب ، خارش ، سفيدي روي چشم ، ناخنك و ورم پلكها و  - ١٣

هم ، مازوي سبز سه درهم ، تيرگي چشم همراه با ضعف آن مفيد است : زعفران و سنبل از هر كدام دو در



دارفلفل يك درهم ، نوشادر نيم درهم ، فلفل سفيد دو دانق ، كافور يك طسوج . هر كدام را جداگانه 

 برند . نمايند و بكار ميكنند و مخلوط ميكوفته و بيخته و وزن مي

رودتها و و نيز بكحل الزيبق : براي تاريكي چشم ، سفيدي و تيرگي كه از رطوبت پيدا شده باشد  - ١٤

سازند كرده چهار درهم ، سرب ورقه شده چهار درهم ، آنها را ملقمه ميمانند آن مفيد است . جيوه تصفيه

گويند . مترجم ( تا كامال مخلوط شوند سپس شوند و مجموع آنها را ملقمه مي) فلزات در جيوه حل مي

سايند تا مانند غبار گردد سپس آن را مرز ( ميعي سرخآنها را با چهار عدد دارفلفل با آب بقلة اليمانية ) نو

 ريزند . دارند و گاهي در چشم مياي نگاه ميبرداشته و در شيشه

كحل الشب : نوشادر يك جزء ، زاج سفيد ) شب يماني ( سوخته سه جزء ) ظاهرا هر جزء يك  - ١٥

كنند و سپس صاف و خشك ميروز در آب غوره خيسانده درهم است . مترجم ( آنها را يك شبانه

دارند براي جرب چشم و چسبندگي پلكها و سايند و سه نخود خون سياوشان بآن افزوده و آن را برميمي

 اشكريزي مفيد است . 

ند كوبكحل الصادق عليه السالم : مرّ مكي ، صبر سقوطري ، كافور قيصوري را باندازه مساوي مي - ١٦

دهد و از ريزش اشك كنند كه بينائي را نيرو ميدارند و سرمه مياه ميبيزند و از هوا محفوظ نگو مي

 كندجلوگيري مي

 ٢٨٧صفحه 

بيني ( مفيد است . ) مؤلف اعلي اهلل مقامه از دوربيني بيند ) نزديكها را بزرگ ميو براي كسي كه ستاره 

منا بايد بينند تعبير آورده است و ضميبيني بآنكه ستاره را بزرگ بينند و از نزديكباينكه چراغ را بزرگ مي

ن بينند و در ايتوجه داشت كه اشخاصي كه به پيرچشمي مبتال هستند هم چراغ و هم ستاره را بزرگ مي

هر دو حالت علت بزرگ ديدن آنست كه بدليل غير طبيعي بودن كوژي عدسي چشم و يا كمي نيروي 

ي تطابق است تصوير اشياء در روي محل طبيعي يعني اش عدم نيروكننده چشم كه نتيجههاي تنظيمعضله

بيني در جلوي شبكيه و در حالت دوربيني در پشت شبكيه قرار دارد كه شبكيه نيست و در حالت نزديك



در مورد اول عدسيهاي مقعر ) واگرا ( و در وضع دوم عدسيهاي محدب ) همگرا ( متناسب عيب را 

ديد چشم ممكن است پيدا شود كه براي آگاهي از آنها بايد به كند البته عيوب ديگر هم در اصالح مي

كتب مربوط مراجعه شود . مترجم ( و اگر هر يك ماه يك بار سرمه بكشند براي هر نوع درد سر سودمند 

 است . 

كحل علي عليه السالم : هر چند كه روايت صحيح نيست اما در آزمايش مفيد بنظر رسيده . پنج  - ١٧

خيسانند پس از آنكه قوايش را بآب داد آن را صاف ا كه ظاهرا هليله زرد است در آب ميمثقال هليله ر

كرده يك مثقال توتياي هندي ، دو مثقال سنگ سرمه اصفهاني ) اثمد ( و ربع مثقال نمك بلوري ، نيم 

ن چهارم آجوشانند تا يك كنند و مينخود زعفران و يك حبه كافور را نرم كوفته و در عرق هليله حل مي

سايند و بهنگام غروب كنند و نرم مياي صاف كرده و در سايه خشك ميباقي بماند سپس آن را با پارچه

دد و گركشند و روايت شده كه اگر يكصد سال نور چشم رفته باشد دوباره با اين سرمه برميبچشم مي

( و صاحبش از  KERATITمن آن را در چشمي كه گرفتار به سبل ) ورم خوني قرنيه ( كهنه بود ) 

 بهبودي نااميد شده بود آزمودم باذن خداوند

 ٢٨٨صفحه 

 توانست نقشهاي ريز دقيقي را بخوبي نقاشي كند . شفا يافت و حتي مي 

وبند و ككحل الفالفل : براي شبكوري ، فلفل ، دارفلفل ، قنبير ) قنبيل ( را باندازه مساوي مي - ١٨

  كشند .بيزند و بچشم ميمي

( و سبل  VASCU      ** * **     ARISE KERATITEكحل المراير : براي بيماري سفيدي چشم )  - ١٩

( ، ورم پلكها )  SC      ** * **     EROSE KERATITE) ورم خوني قرنيه ( و اشكريزي ، ناخنك ) 

روح التوتيا (  ( ، لكه خوني چشم و بيشتر بيماريهاي چشم مفيد است . روي ) GIUN PTERIسالق ( ) 

ته اي ريخسايند و باندازه مساوي با زهره ماهي تازه و زهره غاز در شيشهكنند و ميرا با ترياك تكليس مي



 اي از طال يا رويبيزند و همراه با ميلچهسايند و ميكنند و سپس ميبندند و در سايه خشك ميدرش را مي

 برند ، اين سرمه آثار عجيبي دارد . بكار مي

 اب بيست و يكم ب

 حرف { ل } 

ا شده را بلبن الكبريت : ) لبن الكبريت گوگرد يك اتمي است . مترجم ( يك جزء گوگرد صاف - ١

كوبند سپس آنها را مخلوط كرده در ديگ سنگي ريخته سه جزء آهك زنده نرم و هر كدام را جداگانه مي

كنند تا جوش آن ت روي آن بايستد و صبر مياي كه چهار انگشريزند باندازهو بر روي آن آب مقطر مي

زنند تا آب قرمز شود سپس آن را صاف كرده و بار جوشانند و با چوبي بهم ميتمام شود آنگاه آن را مي

كنند تا ديگر آب رنگي نشود آنگاه آبها را صاف جوشانند و عمل را تكرار ميريزند و ميديگر آب مي

ا كنند تد تا جوش آن تمام شود و مانند شير سفيد گردد آنگاه صبر ميريزنكرده مقداري سركه در آن مي

شويند تا خوشبو و مانند خاكي سفيدرنگ شود ممكن است بجاي آهك رسوب كند آن را صاف كرده مي

 .  برند و اين نوع بهتر استاي گوگرد تصعيدشده را با نمك تارتار بكار مينمك قليا بكار ببرند پاره

 ٢٨٩صفحه 

افزايد : در يك كتاب فرنگي ديدم كه ميلك سلفر يعني گوگرد سائيده گرم و مؤلف )اع( در حاشيه مي ) 

آورد و براي بواسير سودمند است و مزاج را گرم و كند و لينت ميخشك است و بگوارش غذا كمك مي

ساكنان شهرهاي ما باشد اما اين اندازه براي كند و اندازه خوراكش نيم مثقال پيش از خواب ميخشك مي

( يعني شير  SU      ** * **     FUR OF MI      ** * **     Kزياد است ( . ) توضيح آنكه مِلك سلفر ) 

 گوگرد يا لبن الكبريت است كه روش ساختن آن شرح داده شد . مترجم ( 

نمايد يه ميتصف كند خون رااين گوگرد كه به تعبيري همان رطوبت طبيعي است نيروي طبيعي را زياد مي

بخشد براي جذام و حب االفرنجي ) سيفليس ( ، پيسي ، لرزه ، و بيماريهاي ناشي از فساد آن را بهبود مي

ها و ريه و بيماريهاي سينه مانند ربو ، تنگ نفس ، سل ، سرفه نو و كهنه و تشنج ، سكته ، بيماري پي



د براي بخشبرد ، قولنج را بهبود ميرا بتحليل ميبخشد بادهاي معده آبريزشها مفيد است مغز را نيرو مي

شود همچنين براي تب دق و الغري همراه با آب دارچيني مفيد است در اين هنگام مانند شير سفيد مي

النسا ) سياتيك ( و بيماريهاي سودائي مفيد است اندازه خوراكش يك سوم نقرس ، درد مفاصل ، عرق

گردد و بايد همراه با آب دارچيني يا بنا بمزاج و سن بيمار تعيين مي درهم يا كمتر و يا بيشتر است كه

 بادرنجبويه و يا مرزنجوش بكار رود . 

رود اعم از آنكه بمنظور لخلخه ) لخلخه نام عمومي مايعاتي است كه براي شستن صورت بكار مي - ٢

يم مثقال ، دارچيني نيم مثقال ، درماني باشد يا بهداشتي . مترجم ( : سركه تند يك چهارم من ، قرنفل ن

ريزند و بمدت ده روز در كوبند و در سركه ميكافور شش مثقال ، سير چهار مثقال . كوفتنيها را مي

بندند و در هنگام نياز ريزند و در آن را ميگيرند و در ظرفي ميگذارند سپس آب آن را ميشكمبه اسب مي

 دست

 ٢٩٠صفحه 

گيري وبا و طاعون مفيد است و از سرايت شويند و بخصوص در هنگام همهمي و صورت و بيني را با آن 

كند ان شاء اهلل و اگر كسي بوبا مبتال شود پنج مثقال آن را در يك فنجان آب ريخته آن پيشگيري مي

 نوشند . نوشد براي فرو نشاندن حرارت كبد نصف اين اندازه را در يك كاسه آب ريخته ميمي

. بنگدانه  رودپيچ بنگدانه ( : براي جلوگيري از آبريزشها بر سينه بكار ميالبنج ) انگشتلعوق بزر - ٣

كرده يك مثقال آنها را سفيد دوازده مثقال ، مغز جلغوزه ) بار درخت صنوبر ( شش مثقال ، مر صاف

و از رب  يظترپزند تا سفت شود . ) لعوق نام داروهائي است كه از شربت غلكوفته و بيخته و با عسل مي

 پيچ ترجمه شد . مترجم ( تر است و از همين روي بانگشترقيق

لعوق الترنجبين : صد مثقال شير گاو ، صد مثقال ترنجبين ، ده مثقال ثعلب ، يك مثقال زاج سبز  - ٤

كنند و گذارند تا رسوب كند آن را صاف ميگرم حل كرده و ميمصفي . ترنجبين را در آب نيم

دازه پيچ شود . انجوشانند تا مانند انگشتتا سفت گردد سپس شير و زاج را بر آن ريخته مي جوشانندمي



اي آمده كه آور و سبب نعوظ است و در نسخهخوراكش دو مثقال صبح و دو مثقال شب است اين دارو باه

 داروهاي ديگر راجوشانند ) ظاهرا صد مثقال شير الزم است . مترجم ( و شير را با سه مثقال ترنجبين مي

 كنند داروي اول براي حرارتيها و داروي دوم براي رطوبتيها مناسبتر است . اضافه نمي

كوبند و لعوق الحرمل : براي تنگي نفس و سرفه رطوبتي . اسپنددانه و بزر كتان را باندازه مساوي مي - ٥

 پزند تا سفت شود . با عسل مي

يره كشند و با شاش را ميگيرند و شيرهخيسانند و پوست آن را ميلعوق الحلبة : تخم شنبليله را مي - ٦

ريزند اي را كه نرم سائيده باشند ميپزند تا سفت بشود و باندازه تخم شنبليله مغز جلغوزهانگور يا عسل مي

 دارند . و جوشانده و برمي

 ٢٩١صفحه 

دانه را م خشخاش ، نشاسته ، كتيرا ، صمغ عربي ، مغز تخم كدو و مغز بهلعوق الخشخاش : تخ - ٧ 

پزند ريزند و ميسايند تا مانند روغن شود سپس آن را در شكري كه در آب حل شده ميباندازه مساوي مي

هاي گرم جداً سودمند است و تا بقوام آيد و مانند رب شود اندازه خوراكش يك مثقال است و براي سرفه

 باشد . اي ذات الجنب نيز نافع ميبر

لعوق الخشخاش نوع ديگر : كه براي انواع سرفه گرم مفيد است ، پنجاه مثقال پوست خشخاش را  - ٨

وام جوشانند تا قكنند و صد و پنجاه مثقال قند بر آن افزوده ميجوشانند و صاف ميخيسانند و ميدر آب مي

د كننغز بادام شيرين از هر كدام يك مثقال بآن اضافه ميبگيرد سپس رب السوس ، مغز تخم كدو ، م

هاي شود اين دو نوع لعوق در سرفهكم در طول روز خورده مياندازه خوراكش دو مثقال است كه كم

 هاي گرمند بويژه آنكه سبب اصلي از سر و نزله باشد . بخشند بلكه مخصوص سرفهسرد فايده نمي

كنند سپس باندازه نصفش روغن بادام حل و مانند عسل صاف مي لعوق الصمغ : صمغ عربي را - ٩

اگر كم  ها بخصوصپيچ شود كه براي سرفه بچهپزند تا مخلوط و مانند انگشتافزايند و ميشيرين بآن مي

 و خشك باشد مفيد است . 



به هفت نخود ، ها و زخمها سودمند است . عشلقمة العشبة : براي همه بيماريهاي سودائي مانند دانه - ١٠

كوبند و با شيره چيني دو و نيم نخود ، جدوار سه نخود ، سليماني ) سوبليمه ( دو گندم ، آنها را ميچوب

كنند و اين اندازه براي هفت خوراك است و بجاي آب بايد عشبه پخته بخورند و از مويز سياه خمير مي

 ند بايد بپرهيزند . كنچيني از آن پرهيز ميچيزهائي كه در هنگام خوردن چوب

 كوبند ولودانو : ترياك شانزده جزء ، زعفران هشت جزء ، دارچيني دو جزء ، همه را مي - ١١

 ٢٩٢صفحه 

كنند و بتجربه رسيده كه مرغ حل كرده بر موضع درد نقرس و مفاصل و غير آن ضماد ميدر سفيده تخم 

شود نيز اشكالي ندارد و بايد بر داروهائي كه  نشاند و اگر در جوهر دارچيني حلدرد را بزودي فرو مي

گفته شد هشتاد درهم جوهر دارچيني بريزند و چهار روز در جاي گرمي بگذارند و بعد آن را برداشته 

 صاف كنند و از هوا محفوظ نگاه دارند . 

در  ترياك كه افزايد : در يك كتاب فرنگي ديدم كه لودانوم يا جوهر) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

كننده اعصاب در كننده طبع و مفرح و نيروبخش قلب و آراممتن از آن ياد كرديم سرد ، خشك ، خشك

دهنده دردهاي دروني است كه ناشي از حرارت و رطوبت باشد و نيز براي حوادث مختلف و نيز تسكين

ده شود و براي كسي كه آرام كردن درد دستها و پاها سودمند است كه در هنگام شدت درد بايد خور

 مبتال به يبوست مزاج است مناسب نيست . 

باشد اما بيش از آن اندازه خوراكش سي تا چهل قطره در چهارده مثقال آب است كه بدون خطر مي

باشد اما فرنگيها بجاي آب كه در متن خطرناك است و براي درد رحم پس از زايمان نيز سودمند مي

ارو برند و اگر اين دعرق شراب دو آتشه و شصت مثقال شراب كهنه بكار مي گفتيم بيست و چهار مثقال

گردد . براي قولنج بيست گندم و براي قطع اسهال زند و زخم نميرا بر جائي كه سوخته بمالند تاول نمي

 كنند و نيز چهار قطره از آن را در آب برنجشديد و بهنگام ضرورت پس از پاكسازي چهار قطره تجويز مي



اند ظاهرا اشتباه است و اندازه كنند و اما اينكه اندازه خوراكش را سي تا چهل قطره نوشتهريخته تنقيه مي

 درست سه تا چهار نخود است ( . 

لودانوي ديگر : براي بيماريهاي چشم و گوش و سردرد . مرّ مكي ، زعفران ، ترياك ، بنگدانه و  - ١٢

 د و در هنگام نيازبيزنكوبند و ميكندر ، آنها را مي

 ٢٩٣صفحه 

چسبانند اين دارو درد ها ميسايند تا مانند مرهم شود و روي كاغذي را بآن آلوده كرده بر شقيقهبا آب مي 

كند و نيز چسباندن لودانو بر جلوي شقيقه نيز همين خاصيت را چشم و گوش و سر را ان شاء اهلل آرام مي

 د نيز سودبخش است . دارد و اگر جوهر اين دارو را بگيرن

افزايد : كسي كه درد شديد دندان و گوش پيدا كند كمي لودانو را ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

 گيرد ( . مضمضه كند و نيز مقداري از آن را از خارج ضماد كند ان شاء اهلل درد آرام مي

 باب بيست و دوم 

 حرف { م } 

شويند و نيز چهار جزء نمك ، دو ا اگر خوردگي پيدا كند با آب ميماء ) آب ( : قرحه سيفليسي ر - ١

جزء توتياي هندي ، سه جزء شب يماني ) زاج سفيد ( سوخته ، يك جزء گِل ارمني را در صد مثقال آب 

شويند ) و در حاشيه افزوده شده كه اطراف اين زخم را بايد با جوشانند تا نصف شود و قرحه را بآن ميمي

 ران بسوزند و كمي تُربد معدني ) كالومل ( بر آن بپاشند . ) ظاهرا هر جزء يك مثقال است ( ( حجر الني

نوشند . پوست ريشه ماء االصول : اين دارو را با روغن كرچك براي نقرس و درد ران بلغمي مي - ٢

 -ريون ) لوفا كرفس و باديان از هر كدام ده مثقال ، پوست ريشه كَور ، پوست هندوانه ابوجهل ، قنطو

گل گندم ( ، شيطره هندي ، زنيان ، انيسون ، سورنجان ، بوزيدان ) ثعلب ( و ماهي زهره از هر كدام پنج 

كنند و هر روز يك اوقيه از آن را با جوشانند تا بيك سوم برسد و صاف ميمثقال آنها را با سه رطل آب مي



كالنج ) معجونيست اشد بايد با روغن كلآشامند و اگر بيماري شديد بيك مثقال روغن كرچك مي

 شود ( خورده شود . هندي كه از چند ميوه ساخته مي

 كند . پوستدهد و آن را لطيف ميماء االصول ديگر : سودا را نضج مي - ٣

 ٢٩٤صفحه 

ان بياي و گاوزبان از هر كدام دو مثقال ، ريشه شيرينريشه كاسني ، پوست ريشه باديان ، بسپايك پسته 

گرفته يك مثقال ، بادرنجبويه يك و نيم مثقال ، پوست هليله كابلي سه مثقال آنها را بنا بمعمول پوست

افزايند آشامند و در روز چهارم دو مثقال افتيمون ميكنند و سه روز ميجوشانند و با ترنجبين شيرين ميمي

 . 

د رانگشايد و مواد زائد را بيرون ميا را ميدهد و گرفتگيهماء االصول ديگر : مواد غليظ را نضج مي - ٤

و بادشكن است و براي مقدمه استسقاء و استسقاء مفيد است . پوست ريشه باديان ، پوست ريشه كرفس 

، پوست ريشه كاسني از هر كدام سي درهم ، پوست ريشه كوَر پانزده درهم ، باديان ، بزر كرفس از هر 

كرده چهل درهم ، گل اذخر ) كاه مكه ( ده درهم عدد ، مويز پاككدام بيست درهم ، انجير زرد بيست 

افزايند اندازه خوراكش از پانزده كنند و چهار رطل عسل را بآن ميجوشانند و صاف مي، آنها را در آب مي

 تا بيست درهم است . 

جزء ، آب  ماء بزر الكشوث : تخم كشوث ) كشوث را در اصطالح كرمان گُرگُو نامند . م ل ( صد - ٥

 كنند تا نصف آب خارج شودخيسانند سپس تقطير ميكوبند و يك شب در آب ميپانصد جزء ، بذر را مي

اين دارو ادرارآور ، معرق ، شيرآور و موجب قاعدگيست و براي استسقاء و تقويت معده ، كبد و طحال 

 گشايد . مفيد است و گرفتگيهاي احشاء را مي

رو براي جلوگيري از بواسير و زگيل و گوشت فاسد مشابه آهن است . آهك ، ماء الحديد : اين دا - ٦

سايند و چهار رطل آب در داخل زرنيخ سرخ ، زاج سبز و نمك قليا از هر كدام دو اوقيه ، آنها را كامال مي

و  اگشايند و اگر نمك قليبندند پس از سه هفته آن را مياي بر آن ريخته و در شيشه را كامال ميشيشه



و  بخشدآهك را با آن خمير كرده و بر يكي از جاهاي بيماريهائي كه گفته شد بگذارند آن را بهبود مي

گاهي كمي آهك ، صابون ، نمك قليا ، نوشادر ، بوره ، ذراريح و خاكستر چوب انجير را با آن خمير 

 كنند و اين خمير را برايمي

 ٢٩٥صفحه 

 برند . سوختن زخمها بكار مي 

اي طال را گداخته و در آن ماء الحيوة المفرح : پنجاه مثقال سركه تند را گرفته و پنجاه بار قطعه - ٧

روز در جاي گرمي بحال شده را در آن ريخته و آن را يك شبانهاندازند سپس پنج مثقال جيوه تصفيهمي

طيب ، بسباسه ، زرنباد ، افزايند و آنگاه دارفلفل ، سنبل الگذارند سپس پنج من آب بر آن ميخود مي

افتيمون ، جوزبويا ، گلبرگ گل سرخ ، گل گاوزبان ، بهار نارنج ، پوست نارنج ، پوست بالنگ ، مغز 

پسته ، مغز جلغوزه ) ميوه صنوبر ( ) خواننده بايد توجه فرمايد كه منظور از صنوبر درخت معروف تبريزي 

 شوند . اما بطور خاصر كلي صنوبر ناميده مينيست بلكه درختهاي مخروطي شكل باستثناء سرو بطو

باشد و اين ( مي PINUSHA      ** * **     EPENSISصنوبر درختي است هميشه سبز كه نام التيني آن ) 

ه گردد و جلغوزه ميوشود و صمغ معروف به راتيانج از آن استخراج ميدرخت شجرة الراتينج نيز ناميده مي

روز در ريزند و يك شبانهارگيل از هر كدام پنج مثقال كوبيده و در آن آب ميآن است . مترجم ( و مغز ن

كنند تا سه من شود و اگر تقطير را ادامه دهند آبهاي بعد ضعيفتر گذارند سپس تقطيرش ميجاي گرمي مي

از اولي است اما اين داروي پرسودي است كه براي درمان ضعف معده ، سردرد كهنه ، ضعف بدن ، 

اه ، مفاصل ، بيماري ديدنيهاي خيالي ، فراموشي ، درد كليه و مسموميتها از راه ماليدن آن و نيز ضعف ب

باشد . كننده ميآور و گرمبراي زردي ) يرقان ( ، لرزش ) رعشه ( ، فلج ، ماليخوليا مفيد است و فرح

 اندازه خوراكش تا بيست مثقال است . 



الماء الخارق : كرم دو تارتار دو جزء ، نمك محلولي كه دوباره منعقد شده باشد دو سوم جزء ، آنها  - ٨

و آماسها  هاكنند و بر قرحهسايند و تقطير مياي با نه جزء سركه ميرا با نه برابرشان سركه تند و در نسخه

 و بيماريهاي جلدي

 ٢٩٦صفحه 

و  زدايدمالند و نيز در مدت يك روز سفيدي چشم را ميآثار پوستي مي ها و سايرديگر مانند جرب و لكه 

 راند براي طحال و بواسير نيز مفيد است . كند و خلطهاي لزج را بيرون ميسنگ كليه و مثانه را خرد مي

گيرند و يك مثقال كافور قيصوري بر آن ماء الكافور : يك قطعه از گوشت چادرپيه گاو را مي - ٩

گيرند و گوشت را فشار داده عصاره آن را در شيشه د و پس از يك شب كافور را از روي آن ميپاشنمي

دهد و نيز براي درد گوش دارند و بهنگام نياز چند قطره از آن را در گوشي كه صدا مياي نگاه ميدربسته

 ريزند ان شاء اهلل مفيد است . مي

اي را چندين بار در راند . آهن گداختهد و حرارت را ميكنالماء المحدد : از اسهال جلوگيري مي - ١٠

د ريزنكنند تا ربع آن باقي بماند سپس در هر يك من آن بيست درهم آرد سنجد ميمقداري آب خاموش مي

نوشند و اگر باين آب پنج درهم كنند و در حال تشنگي از آن ميجوشانند و صاف و سرد ميو آن را مي

فه و پس از يك ساعت صاف كرده و يك مثقال تباشير صدفي بآن بيفزايند نافعتر دانه مورد كوفته اضا

 خواهد بود . 

 شود ) به كبدماء المعدن : همانطور كه گذشت از كبد الكبريت و گاه از روح الكبريت ساخته مي - ١١

د كننگرم ميهالكبريت مراجعه شود ( و سه مثقال از آن را با سي من آب ممزوج كرده در ديگ بزرگي نيم

 دهد . و كسي كه گال يا بيماريهاي سودائي دارد با آن خود را شستشو مي

كنند و دو سوم ماء المعدن ديگر : مقداري گوگرد و بهمان اندازه آهك كشته را با آب خمير مي - ١٢

 پانصد جوشانند تا يك سومش باقي بماند سپس آن را صاف كرده دررطل آن خمير را با چهار رطل آب مي

 رطل آب ريخته و براي درمان بيماريهاي سودائي و جرب و زخمهاي بدخيم و سالك و



 ٢٩٧صفحه 

 كنند . مانند آن با اين دارو شستشو مي 

پاشند تا كشته شود سپس كم آب بر آن ميماء النوره ) آب آهك ( : نيم من آهك زنده را گرفته كم - ١٣

گذارند تا صاف شود و آنچه را كه بر سطح روز ميزنند و يك شبانهآن را در شش من آب ريخته و بهم مي

دارند اين آب براي قرقر معده اگر از بادهاي بواسيري باشد و نيز ريزند و آب را نگه ميآن بسته بيرون مي

براي ترشي معده ، بادگلوي ترش ، تهوع ، بواسير بادي و ماليخوليا مفيد است اندازه خوراك آن يك 

گرم آشامند و نيز آن را نيمهاست و براي درمان ماليخوليا آن را با شير گاو يا بز آميخته و ناشتا ميفنجان 

اي را بآن برند و پارچه پنبهبراي شستشوي زخمهاي كهنه و زخمهائي كه يك سال مانده است بكار مي

كهنه  هايه ( افزوده قرحهگذارند و گاه به يك رطل آن بيست گندم سليماني ) سوبليمآغشته و بر زخم مي

شويند براي قرمزي چشم و درد و تاريكي آن نيز مفيد است و براي اين منظور بايد پنجاه مثقال را با آن مي

روز در شيشه بريزند و در از آن را با شش نخود نوشادر و پانزده مثقال براده مس مخلوط كرده و يك شبانه

 چشم بچكانند . 

بخشد . پوست كند و بيماريهاي سر را بهبود ميراند ، سردرد را آرام ميسودا را ميماء الهليلجين :  - ١٤

كرده در يك رطل آب هليله كابلي و هليله سياه را از هر كدام هفت مثقال كوفته با ده مثقال مويز پاك

در آن اي پيچيده جوشانند تا نصف شود آنگاه آن را صاف كرده و سه مثقال افتيمون را در پارچهمي

 آشامند . خيسانند و يك مثقال غاريقون سفيد را بر آن افزوده ميمي

اند و خواص بسياري دارد بطور خالصه براي مادة الحيوة : اين دارو را معجون الفالسفه نيز ناميده - ١٥

رده ، كهمه بيماريهاي بلغمي مفيد است . فلفل سياه ، دارفلفل ، زنجبيل ، دارچيني ، كندر ، بليله پاك

 كرده ، دانهآمله پاك

 ٢٩٨صفحه 



گرفته ، شيطره هندي ، بابونه ، پوست نارنج ، زنگ آهن مدبر ، ريوند چيني و زراوند صنوبر پوست 

برند اندازه مدحرج همه را بيك اندازه با سه برابر مجموع آنها عسل خمير كرده پس از شش ماه بكار مي

خه ديگر چنين آمده : فلفل ، دارفلفل ، زنجبيل ، دارچيني خوراكش بقدر گردوي كوچكي است و در نس

گرفته ، شيطره هندي ، زراوند مدحرج ، ريشه بابونه ، ثعلب ، مغز جلغوزه ) كرده ، آمله پوست، بليله پاك

آنها  كرده سي مثقال ،ميوه صنوبر ( و مغز نارگيل از هر كدام ده مثقال ، تخم بابونه پنج مثقال ، مويز پاك

 كنند اندازه خوراكش دو مثقال پيش از غذا يا بعد از آن است . با سه برابر مجموعشان عسل خمير مي را

آور است . تخم خيار ، تخم خيارچنبر و تخم خربوزه از هر كدام سه درهم المحلوب المدر : پيشاب - ١٦

 كشند و آن را با قندند شيره ميكوبند و در آبي كه چهار درهم انيسون و باديان در آن ريخته باشآنها را مي

 آشامند . شيرين كرده و مي

 رجوع كنيد .  ٣٧مخدر الجوزماثل : در حرف دال بشماره  - ١٧

مخدر المرار : زهره موش دشتي ) موش دو پا ( چهار درهم ، دانه سيب ترش ، پوست سبز گردو ،  - ١٨

ه سر است ( از هر كدام چهار جزء ، آنها خاكستر چوب انگور سياه و استخوان شاخ بز ) كه متصل بكاس

ه شوند و همينككنند و اگر دو گندم آن را به بيني بكشند بيهوش ميكوبند و مخلوط ميرا جداگانه مي

 آيد . سركه ببيني كسي كه بيهوش است داخل كنند بهوش مي

است : پنج درهم آورد و براي فصل تابستان و صاحبان مزاج گرم مفيد مرهمي كه گوشت نو مي - ١٩

ريزند تا نرم شود سپس روغن گل سرخ بر آن سايند و روي آن سركه ميمردارسنگ را مانند سرمه نرم مي

 ريزند تا مانند مرهم شود آنگاه پنج درهم سفيداب قلعافزايند و باز سركه و پس از آن روغن ميمي

 ٢٩٩صفحه 

 برند . افزايند و بكار ميو كمي كافور بآن مي 

 كنند . وزنش عسل مخلوط ميكرده را با هممرهم ديگر : انزروت پاك - ٢٠



مرهم ابوخلساء : براي همه زخمهاي تازه و كهنه مفيد است . بارزد ) نوعي صمغ ( ، ترياك و  - ٢١

كوبند سپس ترياك را در پنج جزء روغن هوچوبه از هر كدام يك جزء ، كوفتنيها را مانند سرمه نرم مي

كنند روغن كنجد يا روغن كرچك كهنه و يا روغن ميش دو ساله حل و بارزد را در آن ذوب ميزيتون يا 

دارند اين نسخه همين طور بدستم رسيده اما نمايند و برميسپس ابوخلسا ) هوچوبه ( را با آن مخلوط مي

 يا ممكن استچسبد و بايد كمي موم بر آن بيفزايند و من چنين كردم و كنم كه خوب بهم نميگمان مي

 آن را در حالي كه بشكل روغن است از آتش بردارند . 

المرهم االبيض : براي سوختن از آتش . سفيداب قلع سه جزء ، مردارسنگ دو جزء ، روغن گل  - ٢٢

 كنند . سرخ پنج جزء ، شمع كافوري دو جزء آنها را بنا به معمول مرهم مي

ب قلع سه جزء ، موم ، خون سياوشان ، انزروت ، صبر المرهم االحمر ) مرهم سرخ ( : سفيدا - ٢٣

سقوطري ، مر مكي و كندر از هر كدام دو جزء ، دُهن الوَرد ده جزء و اگر در دسترس نباشد روغن بادام 

ها را بهبود آورد و قرحهبرند كه آنها را بهم مي، آنها را بهم آميخته و براي درمان همه جراحتها بكار مي

 بخشد . مي

الطب آمده است موم سفيد ، سفيداب قلع از هر افزايد : در نفائسمؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي) 

كدام دو درهم ، روغن گل سرخ چهار درهم و اگر حرارت بدن زياد باشد كمي كافور و كمي سفيده 

 مند است ( . افزايند تا گوشت نو باال بياورد اين دارو در فصل تابستان سودمرغ هم بر آن ميتخم

 مرهم االسفيداج : سفيداب قلع و موم سفيد از هر كدام دو جزء ، روغن - ٢٤

 ٣٠٠صفحه 

گل سرخ يا روغن بادام چهار جزء ، آنها را بنا بمرسوم مخلوط كرده براي خشك كردن زخمها بكار  

 برند . مي



مرهم االسفيداج االسود ) مرهم سفيداب سياه ( : سفيداب قلع بيست و چهار جزء ، بارزد هيجده  - ٢٥

جزء ، موم زرد پانزده جزء ، روغن كنجد تازه چهل و هشت جزء ، روغنها را در ظرفي از مس گرم كرده 

 د تا خوب ممزوج گردد سپسزننجوشانند تا سياه شود و مرتبا آن را بهم ميافزايند و ميسفيداب را بآن مي

پزند تا دست بهم بدهد بطوري كه اگر آن را سرد كردند ببندد و بچسبد موم و بارزد را داخل كرده مي

 دارند . دارند و در كاسه چيني يا ظرفي از نقره نگاه ميسپس آن را برمي

جزء ، سقز ) علك  المرهم االسود : مردارسنگ چهار جزء ، زفت رومي ) صمغ نوعي صنوبر ( ده - ٢٦

كنند و البطم ( چهار جزء ، موم بيست جزء ، روغن زيتون نود جزء ، آنها را روي آتش گذارده مخلوط مي

 برند . برند سپس مرهم الخل ) مرهم سركه ( را بكار ميبراي درمان جراحتها بمدت چند روز بكار مي

هاي سودائي و بلغمي چنين اي براي درمان قرحههافزايد : كه در نسخ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

آمده كه ده جزء مردارسنگ و هفت جزء موم زرد و بيست جزء روغن زيتون يا روغن كنجد و هشت جزء 

 سازند ( . زفت رومي را بنا برسم مرهم مي

اي ن آماسهگيرد و خنازير و نيز بتحليل بردمرهم االشق : براي نضج دادن دملهائي كه دير نضج مي - ٢٧

سخت . اشق ، گوگرد اصفر ، تخم انجره ) گزنه ( ، زراوند طويل و مقل ازرق از همه بيك اندازه ، مقل 

كنند و آن را با مخلوط موم و روغن بهم آميخته باقي داروها را سائيده و ُاشق را در روغن زيتون حل مي

كنند و دارو را براي بتحليل بردن ريزند و گاه مقل و اشق را در عصاره برگ خطمي حل ميدر آن مي

برند و گاه آنها را در سركه حل كرده و براي نرم كردن ورم طحال سختيهاي رحمي و مانند آن بكار مي

 برند . بكار مي

 ٣٠١صفحه 

ها و زخمها و ورمهاي سرد مفيد است . زفت ، راتيانج ) در فرهنگ مرهم الباسليقون : براي قرحه - ٢٨ 

المؤمنين آن را صمغ درختي از نوع ( و در تحفة RESINEج را نوعي صمغ معرفي كرده ) معين راتيان



اي نصف صنوبر ذكر كرده است . مترجم ( موم باندازه مساوي ، قنه ) نوعي صمغ ( ربع جزء و در نسخه

 جزء و روغن زيتون باندازه دو برابر مجموع . 

است . شمع كافوري ، سقز از هر كدام يك جزء ، روغن  مرهم البلسان : براي التيام جراحتها مفيد - ٢٩

 بلسان هشت جزء . 

گذارند تا نرم شود سپس بهمان اندازه مرهم البواسير : يك دانق مرگ موش را در ظرفي بر آتش مي - ٣٠

بيزند و همه را بدون آتش با يك سوم مجموع دنبه مخلوط و روي سوخته و نيز مردارسنگ را كوفته و مي

دهند و اگر دردش زياد باشد سفيده مالند تا بيفتد سپس با كنجد آن را دود ميار بر بواسير ميچند ب

 كنند . مرغ بر آن ضماد ميتخم

سايند و در مرهم البواسير ديگر : ختمي خبازي ، گندناي تازه و زيره را به اندازه مساوي مي - ٣١

با  سايند وست بهم بدهد سپس آن را خارج كرده و ميگذارند تا داي پيچيده و زير خاكستر گرم ميپارچه

سايند تا مانند مرهم شود و در هنگام نياز مقداري از كنند و ميمرغ و روغن گل سرخ خمير ميزرده تخم

دارند بسيار سودمند است . ) بتجربه رسيده كه ماليدن كمي روغن اي ماليده و برميآن را بر پارچه

پماد ويكس و كالي ژريك براي آرام كردن درد بواسير بادي بسيار مفيد است .  كننده ماليمي مانندگرم

 مترجم ( 

مرهم التتن : گوگرد ، تنباكو از هر كدام پنج جزء ، گالب چهار جزء ، صبر سياه دو جزء ، آهك  - ٣٢

 يك جزء ، روغن دنبه پانزده جزء ، سركه دو جزء ،

 ٣٠٢صفحه 

هاي دارند و بر آماسهاي كوچك و دانهند تا روغن باقي بماند آن را برميجوشانآنها را مخلوط كرده مي 

 كنند . خارج بدن ضماد مي



گذارند تا كوبند و با پيه بز خمير كرده بر موضع ميمرهم التوتيا : براي سالك . توتياي هندي را مي - ٣٣

 يابد .  مالند تا التياموقتي كه ديگر بر آن نچسبد سپس روغن گشنيز بر آن مي

هاي بدخيم . توتياي سبز ) سولفات آهن ( يك جزء ، مرهم التوتياي ديگر : براي سيفليس و قرحه - ٣٤

سايند تا مانند مرهم گردد و كات هندي سفيد و مغز دانه بيدانجير تازه از هر كدام ده برابرِ آن ، همه را مي

 يابد . گذارند ان شاء اهلل پس از سه مرتبه بهبود ميبر قرحه مي

هاي بيني و لب . مردارسنگ ، سفيداب قلع ، خون سياوشان و مرهم التوتياي ديگر : براي قرحه - ٣٥

توتياي هندي از هر كدام يك جزء ، موم سفيد و روغن بادام از هر كدام سه جزء ، آنها را مرهم ساخته 

 برند . بكار مي

و هر چيزي كه در اندام فرو رفته باشد . ريشه ني مرهم الجاذب : براي بيرون كشيدن خار و پيكان  - ٣٦

 برند . خشك و زرآوند طويل را باندازه مساوي با عسل مرهم ساخته و بكار مي

مرهم الحرق ) مرهم سوختگي ( : روغن زيتون چهل جزء ، موم سفيد هفت جزء ، خَل المرداسنج  - ٣٧

 گذارند . تگي عميق ايجاد شده باشد ميبيست جزء ، آنها را مرهم كرده و بر زخمهائي كه از سوخ

كند مرهم الحرق ديگر : براي سوختگي ، سوزش زخم را آرام كرده و آن را باز ، سست و سرد مي - ٣٨

جوشانند تا روغن باقي بماند آنگاه نيم . آب هميشه بهار سه اوقيه ، روغن بنفشه يك و نيم اوقيه آنها را مي

 مرغ حلكنند و يك درهم كافور را كه در سفيده تخما سرد مياوقيه موم در آن انداخته آن ر

 ٣٠٣صفحه 

 ريزند . اند در آن ميكرده 

كرده يك مثقال ، روغن زيتون دو مثقال و ترياك دو گندم آنها مرهم الحرق ديگر : آب آهك صاف - ٣٩

شد و چه از آب گرم مفيد زنند تا سفيد شود اين مرهم براي سوختگي چه از آتش بارا مخلوط كرده بهم مي



است . ) بآزمايش رسيده كه اگر سرنج را در روغن دنبه صاف شده ريخته مرهم بسازند براي هر نوع 

 سوختگي بسيار مفيد است . مترجم ( 

گذارند تا مرهم الخل : سركه كهنه ، روغن زيتون ، مردارسنگ را به اندازه مساوي بر آتش مي - ٤٠

افزايند اين مرهم براي شكافتگي ، خراشي كه از هم بهمان اندازه بر آن مي سفت شود و پاره كمي موم

 سردي باشد ، زخمهاي تر و داء الثعلب مفيد است . 

الطب نسخه مرهم الخل چنين آمده است : دو مثقال افزايد : در نفائس) مؤلف )اع( در حاشيه مي

جوشانند و آنگاه آن را در ظرفي ريخته و ركه ميبيزند و در چهل مثقال سكوبند و نرم ميمردارسنگ را مي

كننده است و آور و خشكسازند اين مرهم گوشتريزند و مرهم ميچهل مثقال روغن زيتون بر آن مي

 باشد ( . ظاهر اين است كه دو مثقال مردارسنگ كم است و محتمالً ده مثقال مي

ك و زدودن ورم مفيد است از آرد گندم ، دهن مرهم الدقيق : براي تشنجِ جراحات و پاك كردن چر - ٤١

 برند . مرغ باندازه دو برابر روغن ، مرهم ساخته بكار ميالورد و اگر نباشد روغن و زرده تخم

مرهم دم االخوين : روغن زيتون ده مثقال ، خون سياوشان دو مثقال ، مردارسنگ يك مثقال ، زرده  - ٤٢

گذارند و مخلوط و مانند سرمه نرم كرده با روغن بر آتش ماليمي مي كوبند ومرغ دو عدد آنها را ميتخم

 زنند اين مرهم براي زخمهاي عميق مفيد است . ريزند و بهم ميها را در آن ميكنند زردهسرد مي

 ٣٠٤صفحه 

مرغ يك عدد ، مردارسنگ يك مرهم دم االخوين نوع ديگر : روغن كرچك دو مثقال ، زرده تخم - ٤٣ 

سازند كه براي زخم چاقو و شمشير و مانند آن مفيد ، خون سياوشان سه مثقال ، از آنها مرهم مي مثقال

 است . 



مرهم الديدان : روغن گاو شصت جزء ، زهره گاو ده جزء ، صبر سقوطري ، پيه هندوانه ابوجهل ،  - ٤٤

رهم ساخته و روزي سه يا گوگرد از هر كدام چهار جزء ، جوهر دارچيني سه جزء ، آنها را طبق معمول م

 مالند . تواند داروِي كِرم بياشامد مياي كه نميچهار مرتبه بر شكم بچه

مرهم الذراريح : موم زرد ، سقز بطم ) بنه ( ، ذراريح از هر كدام سي جزء ، سندروس بيست جزء ،  - ٤٥

گذارند كوبند و روغن را در ظرفي ريخته بر آتش ميروغن زيتون پنج جزء ، سندروس و ذراريح را مي

كه ذوب شد ذراريح ريزند و همينهمينكه بجوش آمد موم و سپس سقز و پس از آن سندروس را در آن مي

زنند تا خوب مخلوط گردد آنگاه آن را بر قطعه سنگي ريخته و باندازه يك سكه افزايند و بهم ميرا مي

دارند و هر گاه خواسته باشند اندامي را داغ كنند قرصي را بر آن نهاده و پاره كاغذي قرص كرده نگاه مي

نند تا وقتي كه پوست تاول بزند و آنگاه پوست كبندند و يك شب صبر ميگذارند و آن را ميرويش مي

بندند تا التيام بپذيرد اما اگر دارند و روغن گاو تازه را روي برگ درختي نهاده بر آن ميزده را برميتاول

گذارند اين داغ كردن در حكم مسهلي بخواهند مواد زائد اندام را بيرون بكشد مرهم السالطين بر آن مي

شود و نيز رطوبتها و و براي درمان دردي كه از گردآمدن مواد در يك اندام پيدا مي براي آن اندام است

باشد و همچنين براي بيماريهاي چشم آن را بر شقيقه و براي بيماريهاي سينه بر همان آماسهاي آن مفيد مي

 .  باشدگذارند و بهر حال داروئي مفيد براي اندامهائي كه موادي در آن جمع شده ميمحل مي

 ٣٠٥صفحه 

     ** * **      Pافزايد : در يكي از كتب فرنگي ديدم كه بلنكر پالستر ) ) مؤلف )اع( در حاشيه مي 

ASTER B      ** * **     ANKER كننده مواد است و براي آور و جذب( يا مرهم ذراريح گرم ، چرك

راي ماليخوليا بر استخوان باالي سر و درمان صداع آن را بر پشت سر و براي درد چشم در پشت گوش و ب

ذارند و گبراي تنگ سينه بر سينه و بهمچنين براي هر درد ديگر بر محلي نزديك آن باندازه يك سكه مي

دارند تا آب دارند كه در اين هنگام پوست اندام را كه تاول زده برميبيست و چهار ساعت بعد آن را برمي



كنند و پس از آن چهل و پنج مثقال ماء الشعير همراه با يك اً درمان ميزير آن خارج گردد و قرحه را بعد

 خورند اين مرهم در همه جا جانشين داغ كردن است ( . مثقال صمغ عربي مي

مرهم الرال : موم سفيد ، كافور قيصوري ، رال هندي و كات از هر كدام چهار جزء ، روغن گاو  - ٤٦

ريزند تا آب شود موم را در ظرفي آهني ذوب كرده رال را در آن مي بدون نمك باندازه مجموع ، روغن و

هاي زنند تا مخلوط گردد اين مرهم براي قرحهريزند و بهم ميآنگاه آن را برداشته و كافور را بر آن مي

زدايد و دار ، ناسور و زخمهاي كهنه ، زخمهاي سيفليسي مفيد است ، گوشت فاسد را ميسودائي ورم

اند بهبود هائي را كه از درمان آن نااميد شدهآورد و قرحهيف را اصالح كرده گوشت نو باال مياندام ضع

 بخشد . مي

ها و كوركها . موم ، روغن كنجد هر افزايد : مرهم الرال براي قرحه) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

هر كدام نيم درهم ، توتياي هندي يك  كدام پنجاه مثقال ، رال بيست و پنج مثقال ، شنگرف ، زرنيخ از

 كنند ( . درهم ، سرنج چهار درهم ، مردارسنگ هشت درهم ، آنها را بنا بمعمول مرهم مي

برد و زخم كند و مواد را بتحليل ميمرهم الرسل : براي درمان جراحتها مفيد است و آنها را پاك مي - ٤٧

 را دهد و اثرشبخشد ، آن را نضج ميرا التيام مي

 ٣٠٦صفحه 

نمايد ، جرب ، بواسير ، نواصير ، سعفه ) سپوسك نمايد شكافتگيها را درمان و خارش را آرام ميزايل مي 

كشد . موم ، سقز بطم ) بنه ( از هر كدام چهارده جزء ، اشق بخشد و كرمها را ميكچلي ( را بهبود مي -

چهار جزء ، زراوند طويل ، كندر نر ) لبان  محلول در سركه هفت جزء ، مقل ، مردارسنگ از هر كدام

كرده و بارزد از هر كدام دو جزء ، سكبينه يك ذكر ( از هر كدام سه جزء ، گاوشير ، زنگار ، مر صاف

جزء ، روغن زيتون يكصد و شصت جزء ، مردارسنگ را در روغن و صمغها را در سركه حل كرده و 

دارند و ساير داروها را در آن ا افزوده و ظرف را از آتش برميجوشانند تا سركه بخار شود آنگاه موم رمي

 ريزند . مي



افزايد : روش ساختن مرهم الرسل براي خنازير ، سرطان و ناسور در ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

نسخه ديگري چنين است : مقل سه جزء ، اشق پنج جزء ، گاوشير دو جزء ، كندر سه جزء ، مردارسنگ 

هار جزء ، مرّ مكي ، بارزد و زنگار از هر كدام دو جزء ، صمغ صنوبر ) راتيانج ( چهارده جزء و زرآوند چ

 سازند . سه جزء ، آنها را بدستوري كه در متن آمده مرهم مي

و در نسخه ديگري چنين آمده : موم سفيد و راتيانج از هر كدام هيجده جزء ، مقل ، زرآوند ، كندر نر از 

شش جزء ، مرو و بارزد از هر كدام چهار جزء ، مردارسنگ پنج جزء ، گاوشير ، زنگار از هر  هر كدام

كدام چهار جزء ، اشق چهارده جزء ، صمغها را در سركه حل كرده در تابستان دو رطل و در زمستان سه 

ست و از افزايند اين دارو براي نواصير ، خنازيرهاي سخت و سرطان مفيد ارطل روغن زيتون بآن مي

 الطب نقل شد ( . نفائس

كند . زاج قرمز بيست شوند درمان ميهائي را كه پزشكان از درمان آن عاجز ميمرهم الزاج : قرحه - ٤٨

و چهار جزء ، آهك زنده شانزده جزء ، پوست انار ، زاج سفيد ) شب ( چهارده جزء ، كندر سي و دو 

 جزء و موم پنج جزء آنها را با

 ٣٠٧صفحه 

 كنند . اي خمير ميوغن زيتون كهنهر 

) در داروهاي متفرقه نسخه ديگري از مرهم زاج آمده است كه از اين نسخه كارآمدتر است . مؤلف )اع( 

 . ) 

شده نيم مثقال ، شنگرف ده مثقال ، توتياي هندي دو مثقال ، چوب مرهم الزيبق : جيوه تصفيه - ٤٩

ن را كنند تا كشته شود سپس آتناسبي ابريشم خام كوفته مخلوط ميچيني نيم مثقال ، جيوه را با مقدار م

 مرغي كه زير خاكسترسايند و با زرده تخمزنند و يك مثقال از خاكستر آن برداشته باقي را ميآتش مي

د برند و براي بيماري سيفليس مفيدارند و بهنگام نياز بكار ميكنند و نگاه ميپز شده خمير ميگرم نيم



بندي بزخم بچسبد آن را با چوب چيني كند و اگر باند زخمقرحه را در ظرف يك روز خشك مي است و

 دارند . پخته مرطوب كرده و برمي

اي كه جيوه را تكليس كند و پس از مرهم الزيبق نوع ديگر : جيوه شش مثقال ، فاروق باندازه - ٥٠

كنند و ا ذوب كرده و با جيوه و فاروق مخلوط ميتكليس سي مثقال روغن دُنبه و سي مثقال پيه تازه بُز ر

جوشانند تا آب برود و روغن باقي بماند اين مرهم براي سالك و سعفه در سر آن را بر روي آتش گرمي مي

 باشد . كچلي ( و يا بدن انسان سودمند مي -) سپوسك 

ه از سيفليس باشد يا غير آن . مرهم الزيبق نوع ديگر : براي زخم آلت تناسلي مرد و زن و بواسير چ - ٥١

كشند و دست شود آنگاه پنج جزء جيوه را در آن ميسايند تا يكده جزء بارزد را در آب حل كرده و مي

 كنند . سازند و استعمال مييك جزء توتياي هندي را با آن مخلوط كرده مرهم مي

كوبند تا مانند مرهم شود اين مرهم ا ميمرهم السالطين : دند يك مثقال ، انغوزه دو مثقال ، آنها ر - ٥٢

كشد و بهنگام نياز بايد كمي از آن را بر پاره اي كه با ذراريح ايجاد شده بيرون ميمواد زائد را از قرحه

 اي كه كاغذ چرب شود ( و هر روز و شب آن را عوضكاغذي گذاشته و بر محل قرحه بگذارند ) باندازه

 ٣٠٨صفحه 

 كند . د را باندازه بسيار زياد جذب ميكنند اين دارو موا 

مرهم الشافي : اسفيداج الرخام پنج جزء ) ظاهرا پودر مرمر سفيد سائيده است . مترجم ( ، توتياي  - ٥٣

شسته ) ظاهرا توتياي سفيد است كه اكسيد طبيعي روي است . مترجم ( ، مردارسنگ از هر كدام سه 

ريا ، خون سياوشان و هوچوبه از هر كدام يك جزء ، آنها را جزء ، انزروت ، نشاسته ، بارزد ، كف د

بيزند و سپس پنجاه مثقال روغن كرچك را گرفته و مقداري پوست پياز و چند پاره چوب گز سائيده و مي

ريزند كه قابل انعقاد گردد سپس آن را كنند و آن قدر موم در آن ميجوشانند سپس صاف ميرا در آن مي

زنند ، اين دارو براي همه زخمها و اي بهم ميريزند و با چوب گز تازهداروها را در آن مياز آتش برداشته 

 ها سودمند است . قرحه



مرهم الشقاق : روغن بادام شيرين يا روغن زيتون خالص هشت جزء ، موم سفيد دو جزء و آب  - ٥٤

جوشانند تا اند گذارده و ميهشش جزء آنها را در ديگي كه آن را درون ديگ ديگري كه آب در آن ريخت

ا ها رآبش تمام شود ، اين مرهم بطوري كه آزمايش شده براي شقاق ) شكافتگي ( مفيد است و درد قرحه

 -كند و اگر دو جزء گوگرد با آن مخلوط كنند براي سالك و قرحة التمر و سعفه ) سپوسك آرام مي

 باشد . كچلي ( خشك سر و سوختن از آتش سودمند مي

) مؤلف در حاشيه اضافه فرموده كه مرهم الشقاق ديگري از اهل تجربه نقل شده كه خرچنگ سوخته 

 مخلوط با روغن زيتون است ( . 

مرهم الشك : روغن زيتون پنجاه جزء ، سقز بطم ) بنه ( ، سفيداب سرب ، موم زرد از هر كدام  - ٥٥

شش گندم ، آنها را بنا بمعمول مرهم  پنج جزء ، زردچوبه سه جزء و مرگ موش معدني ) شك ( زرد

 كند . كنند ، دردي هم ايجاد نميساخته براي زدودن گوشت زائد استعمال مي

 ٣٠٩صفحه 

مرهم الشمع : روغن زيتون يكصد جزء ، سفيداب سرب صد جزء ، مشمع دياخلون ) روش  - ٥٦ 

ركه ده جزء . روغن زيتون را با ساختن آن بعدا خواهد آمد ( ، موم سفيد از هر كدام پنجاه جزء ، س

ند جوشانريزند و ميكنند سپس سركه را قطره قطره در آن ميسفيداب بر آتش ماليمي گذارده مخلوط مي

ريزند و يا آن را تا سفت شود پس از آن مشمع و موم را در آن ريخته و هر جور خواسته باشند در قالب مي

 ها و گوشِت زيادي و زخمها مفيد است . ي قرحهبرند اين مرهم برادر بشقابي ريخته و مي

مرهم الصابون : براي ناصور و زخمهاي سيفليسي و ساير زخمها . صابون سه جزء ، روغن كنجد  - ٥٧

 جوشانند تا مانند مرهم شود . دوازده جزء آنها را بر روي آتش در ظرفي از آهن يا مس مخلوط كرده مي

نافع براي گوشت فاسدشده است . سقز بطم ) بنه ( ناپخته سي جزء ،  مرهم العروق : مرهمي بسيار - ٥٨

 سازند . موم زرد ده جزء و زردچوبه يك جزء ، آنها را بنا به معمول مرهم مي



اند مرهم العلك : سقز بنه يك جزء و پيه بُز چهار جزء آنها را در ديگي كه در ديگ ديگر گذارده - ٥٩

كنند اين مرهم براي شقاق و برگشتن و پوسته شدن ناخن ، خارش ، گال و زخمهاي ذوب و مخلوط مي

 گردد . سيفليسي مفيد است و اگر كمي شنگرف با آن مخلوط كنند مؤثرتر مي

هم العنزروت : عنزروت ، روي سوخته ، مازو ، زنگار و زرآوند ، آنها را با عسل مخلوط كرده مر - ٦٠

كنند اين مرهم زخم بندند و بايد زخم را تميز كرده باشند و سه روز يك بار پانسمان را باز ميبر زخم مي

 زدايد . را پاك كرده و گوشت زائد و چرك را مي

 ي جرب چشم و كلفت شدن پلكها مفيدمرهم قونيت دجانين : برا - ٦١

 ٣١٠صفحه 

شويند و سپس آن را ذوب اي را چند بار با آب گالب مياست و بايد از خارج بر چشم ماليده شود . دنبه 

 هاي ذوبدارند و با دو مثقال توتياي كرماني ) توتيائي كه در كورهكرده و چهار مثقال از روغنش برمي

بايست كامال شسته شود . ( ناخالص بوده كه مي ZNOاكسيد روي )  آمده وسرب كرمان بدست مي

 مترجم ( و دو مثقال گل ارمني با شانزده نخود جيوه شيرين ) كالومل ( مخلوط و مرهم شود . 

اللغة مرهم الكافور : براي زخمهاي گرم ، سوختگي ، جمره ) آتشك ( ، نمله ) بنا بآنچه در مرآت - ٦٢

نه بسيار سوزنده است اما در ساير مراجع نام فارسي آن ذكر نشده و باحتمال قوي آمده نمله نوعي دا

همانست كه زونا نام دارد . مترجم ( . موم چهار جزء ، روغن گل سرخ پانزده جزء ، كافور قيصوري 

 سازند . يك جزء و سفيداب قلع ده جزء آنها را بنا بمعمول مرهم مي

اي كهنه را با قيچي ريزه ريزه كرده در سيصد و بيست مثقال پارچه پنبه مرهم الكتان : هشتاد مثقال - ٦٣

هاي پارچه كامالً له شود و بايد مواظب باشند كه روغن آتش نگيرد و اگر جوشانند تا ريزهروغن زيتون مي

الزم باشد آتش را كمتر كنند ، سپس پانزده مثقال موم زرد ، يك مثقال صبر سقوطري ، هفت مثقال 

اب سرب ، ده مثقال مردارسنگ طالئي ، هفت مثقال مرّ مكي ، هفت مثقال سركه تند ، سه و نيم سفيد

سايند پس از آن همه داروها مثقال كندر ، سه و نيم مثقال انزروت را گرفته كوفتنيها را مانند سرمه نرم مي



در زخم چيزي از قبيل  ها سودمند است و اگرآميزند اين مرهم براي انواع زخمها و قرحهرا با هم مي

افزايند ) اكسيد آهن مغناطيسي . استخوان و غير آن باقي مانده باشد ، يك مثقال مقناطيس به مرهم مي

مترجم ( . و بدانكه در هر مرهمي كه مردارسنگ و سفيداب سرب باشد بايد سركه هم باشد تا آنها را 

 خوب حل كند . 

 آوري و التيام زخمهايدر گوشت مرهم الكندر : اين مرهم اثر عجيبي - ٦٤

 ٣١١صفحه 

پزند تا حل شود كوچك دارد . سه اوقيه مردارسنگ را مانند سرمه سائيده و در سه اوقيه روغن زيتون مي 

بيزند و با سپس كندر ، انزروت ، خون سياوشان ، بارزد و زفت خشك از هر كدام دو درهم سائيده و مي

 دارند . بقوام آمد آن را برمي كنند پس از آنكهروغن مخلوط مي

زنند تا سفيد شود و پنج جزء مرهم الماشري ) مرهم باد سرخ ( : ده جزء كره گاو را با گالب مي - ٦٥

مالند شود ميسازند و بر ماشري كه باد سرخ ناميده ميگل ارمني سائيده را با آن مخلوط كرده مرهم مي

 مفيد است . 

زيتون بيست و پنج درهم ، موم زرد و ماميران از هر كدام پنج درهم ، پيه بز مرهم ماميران : روغن  - ٦٦

سه درهم ، مردارسنگ ، سقز بطم ) بنه ( ، سفيداب قلع و بارزد از هر كدام دو درهم ، سركه يك قاشق 

 هاي سودائي سودمند است . كنند كه براي همه قرحهغذاخوري داروها را مخلوط مي

بيزند و كوبند و ميصبر و مردارسنگ ) مرتك ( را باندازه مساوي مانند سرمه مي : يٰ  مرهم المنق - ٦٧

 كند . زدايد و ورمها را پاك ميكنند اين دارو بقاياي چرك دملها را ميآنها را با روغن گاو مرهم مي

د است . مرهم النار الفارسية : ) اين دارو آن طور كه از نامش پيداست براي زخمهاي سفليسي مفي - ٦٨

كوبند و مترجم ( توتياي هندي شسته دو جزء ، شنگرف يك جزء ، چوب چيني نصف جزء ، آنها را مي

 كنند . مرغي كه زير خاكستر پخته شده باشد باندازه كافي مرهم ميسايند و با زرده تخمنرم مي



عمل را تكرار  سايند و در آفتاب خشك ومرهم النحل : يك اوقيه مردارسنگ را با سركه مي - ٦٩

كنند تا چهار اوقيه سركه بخورِد آن برود سپس دو اوقيه روغن زيتون و دو اوقيه پيه گاو و ربع اوقيه مي

گذارند تا سفت شود اين مرهم براي شكستگي و زاج زرد ) قلقطار ( بر آن افزوده و بر آتش ماليمي مي

 هاتقويت عصبها و ماهيچه

 ٣١٢صفحه 

ام زخمها و تحليل بردن ورمها مفيدست و گال چركي ، خارش رطوبتي ، نمله ، آتشك و استخوانها و التي 

 خوردگي مفيد است .، آكله و نيز براي آثار ضربديدگي و زمين

كند و گوشت فاسدشده را مرهم النواصير : چرك و ناپاكي را از ناصور زدوده و آن را اصالح مي - ٧٠

، اشق از هر كدام نيم اوقيه همه را با سركه سائيده و با عسل خمير خورد . زنگار يك اوقيه ، انزروت مي

 برند . كرده بكار مي

گذارند تا سر باز مرهم النوره : آهك زنده و نوشادر را باندازه مساوي با پيه مرهم كرده بر ورمها مي - ٧١

 كنند . 

، دارچيني از هر كدام سه جزء ،  مزيد العمر : بالدر يك جزء ، كنجد سفيد دو جزء ، فلفل ، قرنفل - ٧٢

مشك نصف جزء ، هليله ، بليله ، آمله از هر كدام چهار جزء ، تاتوره ) جوزماثل ( نصف مجموع ، بالدر 

بيزند و همه را خوب مخلوط و با عسل خمير سايند و ميسايند سپس باقي را ميرا با كنجد خوب مي

دق است كه حرارتيها پس از غذا و صاحبان مزاج سرد صبح كنند اندازه خوراك آن روزي باندازه يك فنمي

 ناشتا بايد آن را بخورند . 

مسهل براي صفرا : بنفشه ، قند سفيد از هر كدام سه تا پنج مثقال كه در تابستان همراه با آب سرد و  - ٧٣

 گرم بايد خورده شود . در زمستان با آب نيمه



گرم حل هفت تا چهارده مثقال در جالب آميخته با آب نيمه مسهل ديگر براي صفرا : فلوس را از - ٧٤

 آشامند . كنند و ميكرده صاف مي

و بيست بيان كوفته هفت مثقال ، آلمسهل ديگر براي صفرا و سينه : بنفشه پنج مثقال ، ريشه شيرين - ٧٥

رده با پانزده مثقال جوشانند تا به يك چهارم برسد سپس آن را صاف كعدد ، آنها را در چهار رطل آب مي

 آشامند . گرم ميقند يا ترنجبين شيرين كرده و نيمه

 كرده و سائيدهمسهل السهل : دو درهم آب چغندر و يك درهم غاريقون پاك - ٧٦

 ٣١٣صفحه 

راند و براي قولنج و ديفتري ، درد كمر و پا خورند اين مسهل خلطهاي سه گانه را ميرا مخلوط كرده مي 

 همه دردهاي دروني مفيد است .  و سردرد و

 بيزند وكوبند و ميمسهل ديگر : مقل يك مثقال ، زعفران يك دانق ، كتيرا يك دانق ، آنها را مي - ٧٧

كند موجب قاعدگي زدايد و گرفتگيها را باز ميآشامند اين مسهل بلغم و سودا را ميكنند و ميحب مي

 نمايد . و بدن را فربه مي است و براي درد كمر و دست و پا مفيد است

گذارند تا ببندد آنگاه آن را بهم مسهل ديگر : صد و شصت مثقال شير گاو را مايه پنير زده و مي - ٧٨

د و جوشاننريزند و ميمرغ در آن ميزنند تا كامال مايع شود سپس پنج مثقال آب ليمو ، دو سفيده تخممي

زدايد و بآزمايش رسيده كه مسهلي ماليم و سودا را مي بخشدكنند اين مسهل بطبع لينت ميصاف مي

 است . 

المشمع االبيض : روغن زيتون ، سفيداب قلع از هر كدام پنجاه جزء ، مشمع دياخلون بيست و پنج  - ٧٩

 برند . عمق بكار ميجزء ، موم سفيد ده جزء ، آنها را بر روي آتش مخلوط كرده و براي زخمهاي كم

آورند زرد باشد باين افزايد : اگر بخواهند اين مشمع مانند آنها كه از فرنگ مي) مؤلف )اع( در حاشيه مي

روش بايد ساخته شود : مردارسنگ دو جزء ، روغن زيتون پنج جزء و آب نُه جزء ، آنها را در ظرفي از 



ا رف نچسبد و آتش نگيرد آنها رپزند و بايد هميشه روغن بر روي آب باشد تا بظمفرغ بر آتش ماليمي مي

دارند و اگر بخواهند جوشانند تا مردارسنگ در روغن حل و چسبنده شود آنگاه آن را برداشته نگاه ميمي

 اي ابريشمي پهن كنند و بكار ببرند ( . ممكن است آن را بر پارچه

ب پنج مثقال . مردارسنگ مشمع دياخلون : روغن زيتون ده مثقال ، مردارسنگ طالئي پنج مثقال ، آ - ٨٠

ر كم بسايند ، روغن زيتون را در ظرف بلوري بجوش آورده مردارسنگ را مانند سرمه نرم سائيده كمرا مي

 آن

 ٣١٤صفحه 

ند جوشانكم ميكنند تا روغن سر نرود و كمريزند تا كامال حل شود سپس آب را قطره قطره اضافه ميمي 

ازند ساي پهن كرده مشمع ميكنند و يا بر پارچهآن را در ظرفي حفظ ميتا مانند سقز چسبنده شود آنگاه 

اين مشمع براي كشيدن مواد دملها پس از سر باز كردن و نيز براي ساير زخمها و شقاق دست و پا و نيز 

اند شستشو دست و پاي حيوانات مفيد است و بايد اندام را با آب گرمي كه اين مشمع را در آن ريخته

اي هر يك از آب و زيتون را سي جزء قرار داده و نيز از سقز بطم ) بنه ( هفت جزء و از پارهبدهند 

اي بيست جزء روغن زيتون ، سه جزء بارزد و پنج جزء شنگرف هم برند عدهمردارسنگ سه جزء بكار مي

 زايند . افافزايند و اين نوع براي شقاق مفيدتر است بعضي پنج جزء سندروس هم بر آن ميبآن مي

افزايد : در يكي از كتابهاي فرنگي ديدم كه دياكلون كه مردارسنگ است ) مؤلف )اع( در حاشيه مي

شود مفيد كننده است و براي خارش و زخمهائي كه از سودا و غير آن پيدا ميآور و خشكمرهمش گوشت

بر پاره پوست بلندي بمالند  است و نخست بايد آن را بر روي آتش نرم كرده بر زخم بگذارند و اگر آن را

چسباند . و باز مؤلف اعلي اهلل مقامه اضافه فرموده كه اين و بر دهانه زخم بگذارند دو طرف آن را بهم مي

 ها است ( . مشمع چندان چسبناك نيست اما اساس و پايه همه مشمع

طم ناپخته است از هر مشمع رال : مشمع دياخلون پنجاه جزء ، سفيداب قلع ، ترمنتين كه سقز ب - ٨١

مالند اين اي ميكدام ده جزء ، كندر پنج جزء ، رال شش جزء ، آنها را بنا برسم مخلوط كرده بر پارچه



چسبد براي زخم شمشير و كارد و غير آنها و نيز مشمع خيلي چسبنده است و تا التيام كامل زخم بآن مي

 .  كندآكله مفيد است و از پيشرفت اين زخم جلوگيري مي

 مشمع الزيبق : مشمع دياخلون دوازده جزء ، دهن الزيبق سه جزء - ٨٢

 ٣١٥صفحه 

كنند اين مشمع اي پهن مي) شرح آن قبال گفته شده ( ، آنها را بر آتش ماليمي مخلوط كرده بر پارچه 

 براي گوشت زائد مفيد است روش ساختن دهن الزيبق اين است كه يك جزء جيوه و نصف جزء سوبليمه

سايند تا جيوه كشته شود اين روغن بتنهائي براي را با هشت جزء كره گاو بدون نمك در ظرفي بلورين مي

رود و براي زخمهاي گلو سه نخود آن زخمهاي سودائي و ورم كبد مفيد است كه بصورت ضماد بكار مي

 خورند . را مي

رنج از هر كدام پنج جزء ، روغن مشمع سيلقون : روغن دنبه ، مصطكي ، سقز بطم ) بنه ( ، س - ٨٣

د و كوبنزيتون سه جزء ، موم دو جزء ، بارزد يك جزء ، سركه تند يازده جزء . كوفتنيها را مانند سرمه مي

ريزند جوشانند و سركه را قطره قطره بر آن ميكنند و ميكردنيها را ذوب كرده و همه را مخلوط ميذوب

برند اين مشمع براي اي را بآن آغشته كرده بكار ميآنگاه پارچهجوشانند تا كامال چسبنده شود و مي

 چسبانند . دررفتگي و شكستگي مفيد است و براي جلوگيري از افتادن جنين آن را بر كمر زنِ آبستن مي

جوشانند تا بقوام آيد آنگاه آن را مشمع الغري : دوازده جزء سريشم ماهي را در بيست جزء آب مي - ٨٤

د و اگر دارنمالند سپس آن را بچند پاره تقسيم كرده نگاه مياي ابريشمي ميا كاردكي بر پارچهچند بار ب

پارچه برنگ پوست باشد بهتر است اين مشمع براي زخمهاي كم و جاي فصد و مانند آن مفيد است و 

 ماند . بچيز ديگري نيازي نمي

اي بيماريهاي سودائي مفيد است . هليله سياه زدايد و برمطبوخ ) داروي پخته ( : كه سودا را مي - ٨٥

 آشامند . كنند و ميجوشانند و صاف ميكرده ده مثقال ، آنها را ميكوفته چهار مثقال ، مويز پاك



 راند و برايمطبوخ ديگر : كه سودا را از همه نقاط بدن بيرون مي - ٨٦

 ٣١٦صفحه 

كرده دو سودمند است . افتيمون يك اوقيه ، مويز پاكبيشتر بيماريهاي كهنه و ناراحتيهاي مغزي و ترس  

پزند تا بيست مثقال باقي بماند آن را صاف كرده و چهار اوقيه آنها را در يك رطل آب بر آتش ماليمي مي

 آشامند . كنند و ميو نيم مثقال ايارج لوغاذيا را در آن حل مي

فته هفت مثقال ، شاهتره ده مثقال ، عناب مطبوخ ديگر كه صفرابُر است : پوست هليله زرد كو - ٨٧

گرم جوشانند تا به ثلث برسد آنگاه آن را صاف كرده نيمهبيست مثقال ، آنها را در يك رطل آب مي

 آشامند و پيش از آن بايد حبي مركب از يك درهم ايارج و نيم دانق سقمونيا خورده باشند . مي

همان گرفته را بز هفت تا پانزده مثقال و تمر هندي هستهمطبوخ ديگر : پوست هليله زرد كوفته ا - ٨٨

جوشانند تا يك رطل باقي بماند آنگاه آن را صاف كرده با چهارده مثقال شكر يا اندازه در سه رطل آب مي

 آشامند . كنند و ميترنجبين و يا جالب شيرين مي

رما يك رطل ، شنبليله كوفته سه اندازد . خمطبوخ ديگر : كه موجب قاعدگي است و جنين را مي - ٨٩

جوشانند تا ثلث شود سپس صاف كف دست ، روناس كوفته يك كف دست ، آنها را در سه رطل آب مي

 آشامند . كرده و سه اوقيه آن را همراه با يك و نيم اوقيه عصاره سداب مي

ياوشان از هر كدام كرده يك جزء ، گل بنفشه ، گاوزبان و پرسمطبوخ االنبرباريس : سناي پاك - ٩٠

كرده ، عناب و زرشك از هر كدام دو جزء و نيم ، آنها را با ده برابرشان آب نصف جزء ، مويز قرمز پاك

جوشانند تا يك ربع باقي بماند ، آن را صاف كرده و در هر يك رطلي سه درهم از هر يك از اين مي

، تخم خرفه ، مغز تخم خيار و كدو و افزايند : گشنيز خشك ، تخم كاسني داروها را سائيده و مي

 خيارچنبر . و دو ساعت بعد آن را صاف كرده

 ٣١٧صفحه 



 برند اين دارو براي تبهاي خوني كه از عفونت و فساد خون پيدا شده سودمند است . بكار مي 

نج يا پ مطبوخ البسفايج : براي درد معده ، بادها ، بواسير ، صرع و بيماريهاي سودائي هر روز سه - ٩١

 كنند و هفت مثقال ترنجبين و يك مثقالجوشانند و صاف ميخيسانند و ميمثقال بسپايك را كوفته و مي

 آشامند . روغن بادام را بآن افزوده مي

مطبوخ التربد : براي همه بيماريهاي سرد از مغز تا فم معده . گلنگبين عسلي سي درهم ، انيسون ،  - ٩٢

پانزده درهم ، تخم شويد ، آويشن از هر كدام پنج درهم ، صندل سه درهم ،  قرطم و تربد از هر كدام

جوشانند تا يك چهارم آن باقي بماند سپس كوبند و در چهار رطل آب ميمصطكي يك درهم ، آنها را مي

 كنم كه اين اندازه براي پنجكنند . اما مؤلف اندازه خوراك آن را ذكر نكرده ولي گمان ميآن را صاف مي

 بار است و اگر در آن دقت كني گفتار مرا خواهي پذيرفت . 

كند : مطبوخ التين : اين مطبوخ زكام سرد را هر وقت كه باشد و در هر كس كه باشد آرام مي - ٩٣

در  كوبند وانجير سه اوقيه ، شويد ، كرفس و تخم آنها ، آويشن و بابونه از هر كدام نيم اوقيه ، آنها را مي

آشامند انشاء اهلل زكام را جوشانند تا بيك چهارم برسد آنگاه آنها را صاف كرده مين آب ميده برابرشا

 بخشد . بهبود مي

مطبوخ الزلق : گلنگبين عسلي سي درهم ، عناب ، تمر هندي از هر كدام پانزده درهم ، سداب ،  - ٩٤

جوشانند تا در حدود پنجاه آب ميانيسون ، تخم شويد از هر كدام هفت درهم ، آنها را در چهارصد درهم 

 آشامند و اگر بهبودي نيافتند دوبارهدرهم باقي بماند آنگاه آن را صاف كرده مي

 ٣١٨صفحه 

آشامند و اثر عجيبي دارد . ) مورد استعمال اين دارو ذكر نشده اما آن طور كه از اسم آن پيدا است مي 

 ها بايد خورده شود . مترجم ( براي ليزي روده



مطبوخ المنقي : براي زكام گرم بسيار مفيد است . جو دو اوقيه ، گلشكر و بنفشه از هر كدام يك  - ٩٥

بيان ، پرسياوشان و تخم خشخاش از هر كدام نيم اوقيه ، آنها را در اوقيه ، سوسن ) زنبق سفيد ( ، شيرين

كرده با شربت انار يا شربت جوشانند تا پنجاه درهم باقي بماند سپس آن را صاف چهارصد درهم آب مي

 آشامند . گل سرخ و يا شربت بنفشه مي

مطبوخ الورد : براي تهوع ، قي صفرائي ، تبهاي گرم ، قولنج گرم ، درد كبد گرم مفيد است .  - ٩٦

جوشانند تا گلبرگ گل سرخ هفت مثقال ، عناب و آلو از هر كدام سي دانه ، آنها را در سه رطل آب مي

 آشامند . افزايند و آن را ميبماند آنگاه آن را صاف كرده ده مثقال شيرخشت بر آن مي يك سومش باقي

رده پانزده كگرفته و برشتهاختيار ( سودمند است . بلوط پوستمعجون : براي سلس البول ) ادرار بي - ٩٧

ه ، قرنفل و درهم ، خردل ، تخم سداب از هر كدام يك درهم ، كندر ، تخم مورد ، جوزبويا ، بسباس

هليله سياه از هر كدام دو درهم ، سعد ، سياهدانه و هل از هر كدام سه درهم ، انجير خشك پنج درهم آنها 

 خورند . را با عسل خمير كرده از سه تا پنح مثقال مي

معجون ديگر : براي جلوگيري از آبريزشها . كهربا يك مثقال و چهار دانق ، پوست هليله كابلي و  - ٩٨

ت هليله سياه از هر كدام دو مثقال كه آنها را بايد در روغن گاو سرخ كنند : كات هندي دو مثقال ، پوس

جفت بلوط ) پوست روي بلوط ( ، پوسته نازك كندر ) قشار كندر ( از هر كدام نيم مثقال ، شاهدانه و 

يزند و شصت مثقال مويز را بكوبند و ميمورددانه از هر كدام چهار مثقال ، ثعلب يك مثقال ، آنها را مي

 پزند تا مانند شيره شود و همهدر گالب مي

 ٣١٩صفحه 

كنند اندازه خوراك آن دو تا سه درهم است و بايد با ده درهم گالب و دو داروها را با آن مخلوط مي 

 درهم قرنفل بستاني ) فرنجمشك ( و ده درهم شربت صندل خورده شود . 



زه ) رعشه ( ، فلج ، لقوه و همه بيماريهاي بلغمي . ِاگِر بيست درهم ، فلفل معجون ديگر : براي لر - ٩٩

كنند اندازه خوراكش ده درهم ، زنجبيل ، زيره و سياهدانه از هر كدام پنج درهم ، آنها را با عسل خمير مي

 يك و نيم درهم است . 

( پنجاه درهم ، سكبينه ده درهم معجون ديگر : براي درمان قولنج . مغز دانه قرطم ) تخم كافشه  - ١٠٠

 كنند اندازه خوراكش پنج درهم است . ، آنها را با قند سفيد خمير مي

ل گرفته ، نارگيگرفته ، فندق پوستمعجون ديگر براي افزودن نيروي باه : مغز بادام پوست - ١٠١

ته و ميوه بطم گرفكنگر پوستگرفته ، دانه قلقل ) دانه انار دشتي ( ، تخم گرفته ، دانه صنوبر پوستپوست

) بنه ( از هر كدام ده جزء ، زنجبيل و دارفلفل از هر كدام يك جزء ، زعفران يك چهارم جزء ، مغز تخم 

 كنند . خيارچنبر ، مغز تخم خيار از هر كدام دو جزء آنها را بنا به رسم خمير مي

ريزند و آن را روي آتش مقطر بر آن ميسايند و سركه معجون انتيموان : انتيموان بلوري را مي - ١٠٢

كنند سپس دو اوقيه از آن را با دو اوقيه ترياق خالص و دو درهم از هر يك از اين داروها : خشك مي

جوزبويا ، بسباسه ، پوست نارنج و مرجان و نيز قرنفل ، باديان و گشنيز از هر كدام دو اوقيه سائيده و 

 سازند اين دارو اثر عجيبي در درمانمير كرده حبهائي باندازه لوبيا ميبيزند و با شربت به ) ميبه ( خمي

طاعون ، تب دو در ميان ، استسقاء ، بيماريهاي كهنه دائمي ، تبهاي عفوني ، خلطها ، ماليخوليا ، مانيا و 

 بيماريهاي ديگر

 ٣٢٠صفحه 

 ه است . كند اندازه آن يك تا دو حبمغزي دارد . زيان سمهاي كشنده را دفع مي 

كوبند و با شيره انگور خمير معجون بزر البنج : مقداري بنگدانه را با يك دومش دانه صنوبر مي - ١٠٣

 كنند . كنند و يك درهم از آن را با آب گرم براي درمان نزله مصرف ميمي



ء رجان ، كهربامعجون البسد : براي قطع خون بواسير . هليله كابلي ، آمله از هر كدام ده مثقال ، م - ١٠٤

و صدف سوخته از هر كدام پنج مثقال ، شاخ بز كوهي سوخته پنج مثقال ، زاج سفيد و زنيان از هر كدام 

كرده و دو مثقال ، مقل ازرق بيست مثقال . مقل را در آب حل كرده و با هفتاد و پنج مثقال عسل صاف

 كنند اندازه خوراكش دو مثقال است . ساير داروها خمير مي

معجون تارك االفيون ) معجون ترك ترياك ( : زعفران ، حب النيل از هر كدام پنج مثقال ،  - ١٠٥

شاهدانه بيست مثقال ، بنگدانه سفيد ، دارچيني ، جوزبويا و اذاراقي از هر كدام دو مثقال ، زبان گنجشك 

د مثقال ، آنها را بنا كرده هفتاتلخ دوازده مثقال ، قطران ) نوعي صمغ ( چهل و پنج مثقال ، عسل صاف

خورند و كنند و نيم مثقال از اين معجون ميكنند هر روز يك نخود از ترياك كم ميبمعمول خمير مي

اندازند و حد اكثر اندازه خوراك اين معجون يك و نيم مثقال وقت استعمال ترياك را كمي بتأخير مي

ن كنند تا آنماند سپس معجون را بتدريج كم مي دهند تا از ترياك چيزي باقياست و اين كار را ادامه مي

 هم تمام شود . 

المعجون الجامع : كه از حضرت رضا عليه السالم روايت شده است : سنبل ، زعفران ، هل ،  - ١٠٦

كرده عاقرقرحا ، خربق سفيد ، بنگدانه و فلفل سفيد از هر كدام يك جزء ، فرفيون دو جزء ، عسل صاف

كنند و يك حبّه آن را براي درمان سرفه تازه و بيزند و خمير ميكوبند و ميرا مي هيجده جزء . داروها

 كهنه

 ٣٢١صفحه 

خورند براي دفع سم مار و عقرب آن را همراه با عرق گرم بهنگام خواب ميهمراه با آب باديان نيمه 

يز براي فلج و لقوه آن را همراه نمايند و نها با زعفران بر موضع ضماد ميانغوزه و براي ورم پرده بين دنده

كشند و براي سردي معده و خفقان با آب زيره و براي ورم طحال همراه با آب با آب مرزنجوش ببيني مي

آشامند براي درمان اسهال همراه با آب مورد و براي سنگ مثانه و سرد خورده و پس از آن كمي سركه مي

درد پهلو در طرف راست با آب زيره پخته و براي درد پهلو  كليه همراه با آب سداب يا ترب پخته و براي



در طرف چپ با آب ريشه كرفس و براي سل بهنگام خواب همراه با آب گرم بايد خورده شود و بطور 

خالصه داروئي جامع است كه مورد توجه ائمه عليهم السالم بوده و آن را اختصاصا بخودشان نسبت 

است كه داروئي بسيار سودمند است و نيز از اينكه آن را داروي جامع اند و از همين روي پيددادهمي

 باشد . شود كه براي بسياري از بيماريها سودمند مياند معلوم ميگذاري فرمودهنام

بخشد . عود قماري ، ابريشم خام ، قرنفل ، شقاقل مصري و ثعلب معجون جدوار : باه را نيرو مي - ١٠٧

قال ، زعفران نيم مثقال ، كبابه چيني ، فلفل ، تخم بالنگو و دارفلفل از هر كدام مصري از هر كدام سه مث

دو مثقال ، تخم بابونه ، مرواريد ناسفته ، جدوار ختائي از هر كدام يك مثقال ، قند سفيد باندازه سه برابر 

 كنند . مجموع آنها ، قند را حل كرده و داروها را با آن خمير مي

كنند اندازه كرده خمير ميا . جلب و برگ سنا را باندازه مساوي با عسل صافمعجون جالب - ١٠٨

خوراكش باندازه يك گردو است كه بايد شبها دو ساعت پس از غذا براي درمان مغز و بيرون راندن 

 خلطها خورده شود . 

ر كدام سه معجون الخبث براي جلوگيري از خون بواسير : تخم ترشك ، مورددانه و بليله از ه - ١٠٩

 دهند ، آمله ، انجبار ، هليلهجزء ، همه را بو مي

 ٣٢٢صفحه 

سياه و زنگ آهن مدبر از هر كدام باندازه مجموع ، همه را با آب به و عسل از هر يك باندازه مجموع ،  

 كنند ، اندازه خوراكش تا دو مثقال است . داروها را خمير مي

ن مدبر دو جزء ، هليله ، بليله و آمله از هر كدام سه جزء ، معجون الخبث نوع ديگر : زنگ آه - ١١٠

گرفته ، زنجبيل ، فلفل ، جوزبويا و قرنفل از هر كدام يك جزء ، مصطكي ، مرّ مكي و بهمن سفيد پوست

تخم خشخاش از هر كدام چهار جزء ، كرچك ختائي مدبر يك دهم مجموع ، جوزماثل ) تاتوره ( نصف 

كنند اندازه خوراكش دو مثقال است كه ناشتا براي حفظ سل خالص مخلوط ميمجموع ، آنها را با ع

رود . روش مدبر كردن زنگ آهن اين است كه آهن را چند بار داغ كرده و جواني و سياهي مو بكار مي



برند تا زنگ آهن از آن جدا كنند و باز آن را چند بار گداخته و در شيرابه نعناع فرو ميدر سركه سرد مي

ود و ممكن است نخست آن را در آب نعناع و سپس چند بار در عصاره علف الخروع ) دانه بيدانجير ( ش

 برند . فرو ببرند و سپس آن را سائيده و بيخته و بكار مي

معجون الخيارشنبر ) معجون فلوس ( : براي بيرون راندن صفراء و بلغم و فرو نشاندن قولنج كه  - ١١١

رود . تربد سفيد سائيده كه با روغن بادام چرب شده ميان ناخالص نيز بكار ميبراي درمان تب يك در 

چهل جزء ، بنفشه بيست جزء ، نمك هندي و رب السوس از هر كدام هفت جزء ، باديان ، انيسون و 

مصطكي از هر كدام پنج جزء ، سقمونيا ده جزء ، فلوس ) بدون پوست آن ( صد جزء ، عسل ، قند سفيد 

ام صد جزء ، روغن بادام چهل جزء ، سقمونيا را بدون بو دادن همراه با بنفشه و ساير داروها را از هر كد

كنند و سپس آنها را با يكديگر و روغن و با محلول فلوس خمير كوبند و وزن ميهر يك جداگانه مي

 فت مثقال است . كنند اندازه خوراكش از پنج تا هافزايند و آن را خمير ميكرده عسل و قند به آن مي

 ٣٢٣صفحه 

معجون ديافريطقون : انتيموان معرق دو گندم ، تربد معدني محلول يك گندم ، سقمونيا بيست  - ١١٢ 

كنند و اين اندازه براي يك خوراك است كه كوبند و همراه با مغز بادام كوفته خمير ميگندم ، آنها را مي

 گي ، تبها و استسقاء مفيد است . باشد و براي سرماخوردآور و ادرارآور ميعرق

دهد و براي تخمه مفيد است . مصطكي برد ، طبع را لينت ميمعجون الراحه : قولنج را بتحليل مي - ١١٣

، قرنفل ، زنجبيل ، دارفلفل و جوزبويا را به اندازه مساوي با هم سائيده و ده درهم از آن را با ده درهم 

 كنند اندازه خوراكش از يك تا دو درهم است . خمير ميآمده سقمونيا با شربت شكر بقوام

معجون الربع : براي درمان تب دو در ميان مفيد است . اسارون شامي ، كندر ، مرّ مكي ،  - ١١٤

بيزند و با جندبيدستر ، ميعه سائله ) صمغي است معطر ( ، بنگدانه و ترياك را باندازه مساوي كوبيده و مي

و نخود است كه دو كنند اندازه خوراكش از يك نخود تا دعسل خالص باندازه مجموع آنها خمير مي

 ساعت قبل از وقت نوبه بايد خورده شود . 



معجون الربو : رب السوس ، بنفشه ، پرسياوشان و مغز بادام تلخ از هر كدام دو و نيم مثقال ، گل  - ١١٥

سرخ و زوفا از هر كدام يك و نيم مثقال ، انجره ) گزنه ( يك مثقال ، تخم باديان دو مثقال ، عسل سي 

كنند اندازه خوراكش دو مثقال صبح و دو مثقال عصر است . ) ها را بنا به معمول خمير ميمثقال ، آن

 برند . مترجم ( بطوري كه از نام اين معجون پيداست آن را براي درمان ربو ) تنگ نفس ( بكار مي

معجون الزبرجد : مرجان سوخته ، سندروس ، كهرباء و پشم خرگوش از هر كدام يك جزء ،  - ١١٦

كنند اندازه زبرجد سائيده ، عاج و خون سياوشان از هر كدام يك دوم جزء ، آنها را با عسل خمير مي

 خوراكش يك مثقال است براي اسهال

 ٣٢٤صفحه 

 باشد و خوراك بيمار فندق بوداده است . خوني شديد مفيد مي 

ي خشك و پرسياوشان از هر رود . زوفامعجون الزوفا : براي نضج دادن به مواد سينه بكار مي - ١١٧

كدام ده جزء ، كرويا دشتي ) قردمانا ( و فلفل از هر كدام يك جزء ، مغز بادام تلخ ، زرآوند مدحرج و 

تخم گزنه ) انجره ( از هر كدام پنج جزء ، عسل سه برابر مجموع ، اندازه خوراكش دو مثقال همراه با 

 چيزهاي مناسب است . 

: دو گندم كالومل را با سه گندم جوهر انتيموان و مقداري مغز بادام  معجون الزيبق الحلو - ١١٨

 خورانند . گرفته خمير كرده و چهار ساعت پيش از نوبه صفرائي يا بلغمي به بيمار ميپوست

رفته گمعجون السقمونيا : از ده تا پانزده نخود سقمونيا را باندازه نيروي بيمار با مغز بادام پوست - ١١٩

برند اين دارو يكي از بهترين مسهلها براي بيرون راندن صفرا مير كرده و بعنوان مسهل بكار ميكوفته خ

 باشد . مي



معجون السورنجان : براي درد مفاصل ده درهم سورنجان ، پنج درهم سناي مكي را با اسارون ،  - ١٢٠

برند اندازه خمير كرده بكار ميزنجبيل ، زيره كرماني و دارفلفل از هر كدام دو درهم ، آنها را با عسل 

 باشد . گرم ميخوراكش دو مثقال همراه با آب نيمه

هاي كوچك تقسيم معجون الشُك : يك مثقال مرگ موش معدني ) شك ( زردرنگ را به پاره - ١٢١

گذارند تا نرم شود آنگاه سرنج ، مردارسنگ ، روي سوخته از هر كدام يك كرده و بر سفالي روي آتش مي

سايند و به هنگام نياز چهار گندم آن را با خرما خمير كرده و بمدت پنج روز به اشخاص نق را با شُك ميدا

 انند . خورروش پيدا كردند پنج مثقال تخم بالنگو را كمي جوشانده باو ميخورانند و اگر بيرونجذامي مي

 ٣٢٥صفحه 

ر كدام چهارده مثقال ، باديان ختائي سه معجون الشوبشيني : چوب چيني و عشبه مغربيه از ه - ١٢٢ 

ويه اي و بادرنجبمثقال ، چاي سبز ، دارچيني از هر كدام چهار مثقال ، گاوزبان ، انيسون ، بسپايك پسته

كرده ، گردو از هر كدام پنجاه مثقال همه داروها را يك شب در از هر كدام دو مثقال ، مويز طائفي پاك

جوشانند بايد براي جوشاندن آن پنج من هيزم بعد در ديگي سنگي مي خيسانند و روزپنج من آب مي

شده را بكار ببرند سپس ديگ را از آتش برداشته و يك من عسل مصفي و يك من نبات سفيد را با شكسته

زنند تا سفت شود آنگاه چوب چيني هفت مثقال ، دارچيني ، آن مخلوط كرده بر آتش ماليمي بهم مي

ن سرخ ، شقاقل ، سورنجان ، هل ، مصطكي رومي و راتيانج از هر كدام دو مثقال ، بهمن سفيد ، بهم

عنبر اشهب ، زعفران از هر كدام يك مثقال ، پوست هليله كابلي سه مثقال و برگه طال يك و نيم مثقال ، 

رد تي و سبرند . اين معجون براي بيماريهاي رطوبآنها را با داروهاي ديگر بنا برسم خمير كرده بكار مي

مفيد است و اگر بآن از هر يك از اين داروها : درونج عقربي ، بادرنجبويه ، گل گاوزبان ، سقز بنه ، 

صمغ جلغوزه يك مثقال و نيز الزورد ) الجورد ( شسته ، سنگ ارمني شسته ، مرواريد ناسفته و كهربا از 

 تر و سودمندتر خواهد گرديد . هر كدام نيم مثقال ، گل شقايق نعماني چهار دانق بيفزايند قوي



معجون الصرع : افتيمون ، عاقرقرحا ، بسپايك ، استوخودوس را به اندازه مساوي با مويز طائفي  - ١٢٣

 خورند ان شاء اهلل سردرد نخواهد آمد . خمير كرده بقدر گردوئي دو ساعت قبل از نوبه سردرد مي

ن اين معجون را براي صرع تركيب و آزمايش كردم مفيد افزايد : م) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

 است : پوست هليله كابلي ، پوست آمله ، هليله

 ٣٢٦صفحه 

سياه ، استوخودوس ، عاقرقرحا ، بسپايك از هر كدام دو مثقال ، عود الصليب يك مثقال آنها را با مويز  

 كنند اندازه خوراكش يك و نيم مثقال است ( . خمير مي

عجون الصرع ديگر : هليله كابلي ، آمله ، هليله سياه ، استوخودوس از هر كدام ده مثقال ، عود م - ١٢٤

كنند اندازه گرفته باندازه مجموع همه را خمير ميصليب پنج مثقال ، عاقرقرحا سه مثقال ، مويز دانه

 .  باشدمفيد ميخوراكش تا يك و نيم مثقال است و استعمال مداوم آن براي بيماريهاي عصبي و صرع 

معجون الصرع ديگر : سقمونيا چهار جزء ، خربق نصف جزء ، فرفيون نصف جزء ، مقل يك  - ١٢٥

جزء ، بوره ارمني نصف جزء ، صبر يك جزء ، پيه هندوانه ابوجهل چهار جزء اندازه خوراكش براي 

 كودكان سيزده قيراط و براي بزرگساالن يك مثقال است . 

د ساينبيزند و با ده جزء سركه كهنه ميكوبند و ميديگر : ده جزء عاقرقرحا را ميمعجون الصرع  - ١٢٦

 كنند اندازه خوراكش دو درهم بمدت بيست روز همراه با آب گرم است . سپس آن را با عسل خمير مي

معجون الطباشير : براي زياد كردن اشتها و تقويت معده . تباشير ، برگ گل سرخ از هر كدام  - ١٢٧

هفت دانق ، سماق يك و نيم دانق ، هل باد ) قاقله كبار ( ، مصطكي از هر كدام دو و نيم دانق ، گل انار 

فارسي چهار و نيم دانق آنها را با قند سفيد محلول و بقوام آورده باندازه دو برابر داروها خمير كرده بكار 

 برند اندازه خوراكش دو مثقال همراه با آب سيب است . مي



معجون العصب : براي بيماريهاي عصبي مفيد است . غاريقون ، تربد ، ريشه انار بري ) مغاث ( ،  - ١٢٨

سورنجان از هر كدام هفت جزء ، هليله كابلي ، بسپايك ، پسته ، خولنجان از هر كدام پنج جزء ، سكبينه 

 يانا ،، اشق ، قسط ، دارچيني از هر كدام چهار جزء ، صبر ، مصطكي ، عاقرقرحا ، جنت

 ٣٢٧صفحه 

  برند .غارگيالس ، قرنفل از هر كدام سه جزء ، آنها را با سه برابر مجموعشان عسل خمير كرده بكار مي 

معجون الفريادرس : ترياك ده جزء ، بنگدانه ، فرفيون ، سنبل ، عاقرقرحا ، سورنجان ، قاقله ،  - ١٢٩

كنند اندازه خوراكش براي بيزند و با عسل خمير ميدارفلفل از هر كدام پنج جزء ، آنها را كوفته و مي

 خردساالن يك دانق و براي بزرگساالن نيم مثقال است و براي آرام كردن دردهاي مختلف سودمند است . 

رود . فلفل بيست و دو مثقال ، بنگدانه سفيد ، معجون القدرة : براي بيماريهاي بلغمي بكار مي - ١٣٠

كدام دوازده مثقال ، دارچيني ، برگ سداب از هر كدام بيست مثقال ، ترياك ،  كرويا دشتي ، كندر از هر

شده از هر كدام يك مثقال ، دارفلفل ، قسط ، مرّ مكي ، زراوند مدحرج ، زعفران ، گوگرد زرد صاف

 فرفيون ، پوست ريشه مهرگياه از هر كدام سه مثقال ، عسل سه برابر مجموع ، همه داروها را با هم خمير

اي پر از شير گاو بسته و نمايند كه پارچه را بر روي كاسهكنند و گوگرد را باين روش تصفيه ميمي

نهند تا گوگرد ريزند و كاسه ديگري را پر از آتش كرده بر آن ميكوبند و روي پارچه ميگوگرد را مي

ارچه بدست آمده ذوب شود و در ظرف زيرين بريزد و هر چه را كه از گوگرد پيش از آتش گرفتن پ

 برند . برداشته بكار مي

كند . كاهد و گاه از انزال جلوگيري ميالمعجون الماسك : معجوني كه از سرعت انزال مي - ١٣١

مصطكي ، كندر ، جفت البلوط ) پوست روي بلوط ( ، شادنج را باندازه مساوي كوفته و با عسل باندازه 

خورند و بايد از ماست يش از نزديكي دو مثقال از آن را ميمجموع همه داروها خمير كرده و سه ساعت پ

 و ترشيها بپرهيزند . 

 المعجون الماسك ديگر : براي جلوگيري از همه سيالنها . بهمنِ سرخ ، - ١٣٢



 ٣٢٨صفحه 

جوزبويا ، راسن ) زنجبيل شامي ( ، سنبل ، خولنجان ، قِرفه ) پوست نوعي درخت كه بوي دارچيني  

ميدهد ( ، اگر ، سعد ، بسباسه از هر كدام پنج مثقال ، جفت البلوط دو مثقال آنها را با عسل خمير كرده 

 برند اندازه خوراكش از يك مثقال تا سه درهم است . بكار مي

آور ( : جوزبويا ، قرنفل ، بسباسه ، زبان گنجشك ، ريشه اذخر ، ن المبهي ) معجون باهالمعجو - ١٣٣

زنجبيل ، دارچيني ، مصطكي ، عود هندي ، زعفران از هر كدام سه مثقال ، قاقله و كندر از هر كدام يك 

كفايت ، آنها را  مثقال ، اشنه دو مثقال ، مشك نيم مثقال ، قند و گالب از هر كدام دو مثقال ، عسل بقدر

 خورند اندازه خوراكش يك مثقال است . مخلوط كرده مي

) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده كه وزن قند و گالب بر حسب حكمت غلط است اما ما 

همانطور كه نسخه را بدست آورده بوديم نقل كرديم و چه بسا كه به بيست تا سي مثقال از آنها نياز باشد 

. )  

كننده حرارت غريزي ، المعجون المبهي ديگر : كه باه را تقويت كرده ، نعوظ آور ، تقويت - ١٣٤

كننده مني است و زيان و ضعف ناشي از نزديكي را برطرف كننده بدن ، توليدكننده خون و اصالحفربه

كنند ، خارخسَك دار را در آب ترتيزك خيسانده خشك ميكند و اثر عجيبي دارد مقداري نخود پوستمي

دارند و نيز ترنجبين ده خيسانند و از هر كدام آنها سه اوقيه برميخشك را سائيده و در آب تازه آن مي

مثقال ، دارچيني ، خولنجان از هر كدام شش مثقال ، تخم ترب ، تخم شقاقل ) دوقو ( ، تخم گزنه ) 

ثمر صنوبر ( ، نارگيل ، تخم شلغم ، بهمن سرخ انجره ( ، عاقرقرحا ، زنجبيل ، مغز گردو ، مغز جلغوزه ) 

و سفيد ، مغز تخم بنه ، تخم يونجه ، بزر كتان از هر كدام يك اوقيه ، قسط شيرين ، قرنفل ، انيسون ، 

مرغ و مغز گنجشك از هر كدام فلفل ، پنيرمايه شتر اعرابي ، ميگو از هر كدام سه مثقال ، زرده تخم

 بيست دانه ،

 ٣٢٩صفحه 



كنند كوبند و با يك و نيم رطل عسلي كه يك رطل آب پياز را در آن پخته باشند خمير ميتنيها را ميكوف 

افزايند و هشت قيراط پازهر و شش قيراط مشك و نيم درهم زعفران را در گالب حل كرده به معجون مي

 خورند . و بهنگام نياز دو تا سه مثقال آن را مي

ني ، مصطكي ، اسارون ، سنبل رومي ) ناردين ( ، صندل سفيد ، معجون المفاصل : دارچي - ١٣٥

بيزند و با نيم من عسل خمير كوبند و ميزعفران از هر كدام شش مثقال ، صبر هفتاد و دو مثقال آنها را مي

 كنند ، اندازه خوراكش از يك تا سه مثقال است . مي

رود و براي درمان تب يك در ميان غير ر ميالمعجون الملوكي : براي راندن صفراء و بلغم بكا - ١٣٦

خالص مفيد است . سقمونيا ده درهم ، مغز دانه قرطم ) كافشه ( ده درهم ، مغز بادام نيم درهم ، قند 

برند ، اندازه خوراكش يك تا دو مثقال سفيد بيست درهم ، زعفران يك درهم آنها را خمير كرده بكار مي

 است . 

كوبند گنه ، جلب ، برگ سنا را به اندازه مساوي ميبراي پاكسازي مغز . گنه:  يٰ  معجون المنق - ١٣٧

 كنند اندازه خوراكش از يك تا يك و نيم مثقال است . بيزند و با عسل خمير ميو مي

رد از گرفته ، هليله زمعجون النجاح : براي بيماريهاي سودائي مفيد است . هليله سياه ، آمله پوست - ١٣٨

 كوبند وه مثقال ، بسپايك ، افتيمون ، تربد ، استوخودوس از هر كدام پنج مثقال آنها را ميهر كدام د

كنند اندازه خوراكش از سه تا چهار مثقال همراه آب بادرنجبويه بيزند و با دو برابرشان عسل خمير ميمي

 يا گاوزبان است . 

 ديان كوفته ،دهد . بامغلي البلغم : اين جوشانده بلغم را نضج مي - ١٣٩

 ٣٣٠صفحه 



انيسون كوفته ، بادرنجبويه ، پرسياوشان از هر كدام دو مثقال ، انجير زرد پنج عدد آنها را در شصت  

جوشانند تا به يك دوّم برسد سپس آن را صاف كرده ده مثقال همراه با گلقند ) گلشكر ( مثقال آب مي

 آشامند . عسلي مي

ن سائيده بيادهد . پرسياوشان ، ريشه شيرينجوشانده نيز بلغم را نضج ميمغلي البلغم ديگر : اين  - ١٤٠

ه جوشانند تا بكوفته ، قنطوريون كوبيده ، باديان كوفته از هر كدام دو مثقال آنها را در سه رطل آب مي

 آشامند . گرم مييك سوّم برسد آن را صاف كرده نيمه

گلبرگ گل سرخ ، تخم كاسني كوفته از هر كدام دو  دهد .مغلي الصفراء : صفرا را نضج مي - ١٤١

 جوشانند تا بنصف برسد سپسمثقال ، آلو پنج عدد ، سپستان بيست عدد ، آنها را در هشتاد مثقال آب مي

كنند و در تابستان بهنگام برآمدن آفتاب و در آن را صاف كرده و با شربت نيلوفر يا شكر شيرين مي

 امند . آشزمستان كمي پس از آن مي

راند المفرح االعظم : براي همه مزاجها مناسب است خون را صاف كرده خلطهاي فاسد را مي - ١٤٢

ند كزدگي را رفع ، اشتها و شهوت را زياد ميكند سستي و وحشتحواس و اندامهاي رئيسه را تقويت مي

دارد و از عفونت بدن و كند سالمتي را نگاه ميكند كرمها را دفع مي، امراض سودائي را درمان مي

گاوزبان و تانبول از هر كدام كند . شاهتره ، بادرنج ، گلشود جلوگيري ميعفونتهائي كه از هوا پيدا مي

ده مثقال ، بهمن سرخ و سفيد از هر كدام پنج مثقال ، الجورد ناشور ، تباشير ، گل داغستان ، زعفران ، 

شده ، از هر كدام سه مثقال ، هليله كابلي ، ابريشمِ مقراضدرونه ) درونج ( ، زرنب ، كبابه و زرنباد 

صندل سفيد ، پوست بيروني پسته از هر كدام دو مثقال ، مرجان ، مرواريد ، كهرباء از هر كدام يك مثقال 

 ، عود نيم مثقال ، برگه طال و نقره و ياقوت سرخ از هر كدام دو مثقال ،

 ٣٣١صفحه 



ند و با صد و پنجاه مثقال شكر همراه با عُصاره بِه شيرين ، شربت ريواس يا بيزكوبند و ميآنها را مي 

عصاره سيب شيرين ، گالب ، افشره انار ملس ، آب ُاترج يا ليمو و زرشك كوفته از هر كدام بيست و سه 

 كنند اندازه خوراكش از يك تا دو مثقال است . مثقال مخلوط مي

واريد ناسفته ، برگ گاوزبان و گل ارمني از هر كدام يك مثقال ، المفرح البارد : كهرباء ، مر - ١٤٣

مشك نيم مثقال ، زرنباد يك و نيم مثقال ، نبات مصري پنج مثقال آنها را با گالب خمير كرده بكار 

 برند . اندازه خوراكش نيم مثقال براي خفقاني است كه از گرمي پيدا شده باشد . مي

يگر : خواصش مانند المفرح البارد اولي است و نيز براي اصالح كردن المفرح البارد بنسخه د - ١٤٤

مزاج جوانان و نشاندن فساد خون و صفرا و نيز براي درمان طاعون ، وبا و تغيير هوا مفيد است ) همانطور 

شود و اند كه بعض امراض مانند وبا از تغيير و فساد هوا پيدا ميايم اطباء قديم معتقد بودهكه قبال هم ديده

منظور از تغيير هوا همين مطلب است . مترجم ( اين دارو در درجه دوم سردي و در درجه اول خشكي 

است ، اندازه خوراكش نيم مثقال است ، صندل قرمز ، زرد و سفيد ، زرشك ، گشنيز خشك ، گل سرخ 

ه اي كدر سركه تصعيدشدهاز هر كدام بيست مثقال ، عود ، نعناع و مرزنجوش از هر كدام ده مثقال آنها را 

خيسانند و آنها را بر روي هفت درهم از هر يك از اين داروها : كهربا ، باندازه مجموع آنها باشد مي

مرواريد ، نقره و نيز چهار درهم از هر يك از اين داروها : زمرد و مرجان و دو درهم عنبر ، دو درهم 

و بر  افزايندآيد سه رطل شكر ميآبي كه بدست مي كنند و برمصطكي و دو درهم ُسعد ريخته تقطير مي

افزايند : دارچيني ، آمله ، گذارند تا سفت شود سپس آن را پائين آورده و اين داروها را بر آن ميآتش مي

 هليله كابلي ، گل مختوم

 ٣٣٢صفحه 

قال در فور يك مثيا بدلش گشنيز خشك و تخم خرفه از هر كدام پنج مثقال و نيز تباشير سه مثقال و كا 

 برند . زنند و بكار ميآن ريخته بهم مي



المفرح البارد نوع ديگر : كه براي تپش و ضعف قلب كه از حرارت باشد سودمند است . مرواريد  - ١٤٥

و كهربا از هر كدام يك مثقال ، گل گاوزبان ، تباشير ، گلبرگ گل سرخ ، صندل سفيد ، گشنيز خشك 

گرفته چهار مثقال ، عنبر اشهب ، كدو از هر كدام دو مثقال ، تخم خرفه پوستگرفته و مغز تخم پوست

برگه زر و نقره از هر كدام دو دانق ، رب سيب شيرين بيست مثقال ، نبات صد و بيست مثقال ، گالب و 

 برند اندازه خوراكشعرق بيدمشك از هر كدام بيست و پنج مثقال آنها را طبق معمول خمير كرده بكار مي

 يك درهم تا يك مثقال است . 

المفرح الحار : گاوزبان سه مثقال ، درونج عقربي و زرنباد از هر كدام يك و نيم مثقال ، آنها را  - ١٤٦

كنند اندازه خوراكش نيم مثقال است و براي تپش قلب كه بيزند و با لعاب بالنگو خمير ميكوبند و ميمي

 از سردي باشد مفيد است . 

رح الحار االنطاكي : براي درمان هر يك از بيماريهاي خارجي و داخلي از سر تا پا مفيد است المف - ١٤٧

رود . حافظه ، فكر و حواس را قوي كرده نيروي و بصورت خوراكي و يا ماليدني و نيز سرمه بكار مي

تسقاء ، جذام ، برص بخشد براي درمان يرقان ، اسافزايد ، گوارش را آسان كرده ، باه را نيرو ميفهم را مي

باشد جنين را حفظ كرده از النسا و نقرس سودمند مي، خارج كردن سموم ، آرام كردن درد مفاصل ، عرق

راند كند براي بيماريهاي رحم و مقعد نيز مفيد است و خلطهاي لزج را بيرون ميافتادن آن جلوگيري مي

ماند . اندازه خوراكش يك مثقال باقي مي در درجه دوم گرم و اول يبوست است و نيرويش تا سي سال

است . قرنفل ، دارچيني ، اسارون از هر كدام بيست مثقال ، هل باد ، هل ، گاوزبان ، زرنب ، درونج ، مرّ 

 مكي ، بهمن سرخ و سفيد ، مرزنجوش ، پونه ،

 ٣٣٣صفحه 

كوبيده و در مساويش گالب و عرق سيسنبر ) نمام ( و ترنجان يا تره خراساني از هر كدام پانزده مثقال را  

كنند سپس مرواريد ، مرجان و كهربا از هر كدام شش مثقال ، طال ، بيد خيس كرده و قرعي را از آن پر مي

كوبند و در ظرفي ريخته و نقره ، مشك ، عنبر و عود از هر كدام سه مثقال همه را مخلوط كرده و مي



ريزند سپس اين ظرف را برداشته در آب گرم ن داروها ميمواد داخل قرع را تقطير كرده آبش را بر آ

گذارند بطوري كه دو سومش داخل آب گرم باشد سپس شراب التفاح ) شربت سيب ( و شراب الرمان مي

گذارند و آب داخل ظرف را روي آن و شراب الريباس و عسل از هر كدام نيم رطل را بر آتش گرمي مي

 دارند . استعمال برمي زنند و برايريزند و بهم ميمي

المفرح السهل : عود و سنبل از هر كدام يك درهم ، سعد يك مثقال و مشك يك دانق ، آنها را با  - ١٤٨

بخشد و كمر را محكم خورند . اين دارو نشاطآور است ، باه را نيرو ميعسل خمير كرده و يك بار مي

 كند . مي

المفرح السهل بنسخه ديگر : براي درمان رعشه و كمي نيرو ، سردرد كهنه ، بيماريهاي كبد ،  - ١٤٩

كند ، گرم و تر در درجه اول است باشد و بدن را پاك ميآور ميترس و تبهاي عفوني مفيد است و فرح

ماند ، اندازه خوراكش زدايد و نيرويش تا يك سال باقي ميكند و كندذهني و تنبلي را ميخون را صاف مي

كنند يك اوقيه است . ده رطل آب شيرين گوارا را گرفته و در آن طال و نقره و آهن گداخته را سرد مي

سپس قرنفل ، افتيمون ، بسباسه ، هل باد و صندل سرخ از هر كدام هفت درهم نرم كوفته و با سه درهم 

جوشانند تا بيك چهارم اندازند سپس ميآن آب مي پيچند و آن را ده روز دراي ميابريشم خام در پارچه

 جوشانند تا سفتريزند و ميبرسد آن را صاف كرده و باندازه هموزنش شكر و نيز آب يا شربت سيب مي

 پاشندشود و مقداري تخم ريحان و بادرنجبويه بر آن مي

 ٣٣٤صفحه 

 دارند . و براي استعمال برمي 

ي همه مزاجها و در همه وقتها مفيد است و نيروهاي از دست رفته را ببدن المفرح السيسنبري : برا - ١٥٠

 زدايد ، تپش قلبگرداند و ناراحتيهاي روحي را كه از بيماريها و يا خوردن مسهل يا سم پيدا شده ميبرمي

را  بخشد و درد نقرس و مفاصلكند ، باه را نيرو مي، رعشه و يرقان ، استسقاء و سوء هضم را درمان مي

كند نيرويش تا بيست سال باقي است و براي حفظ تندرستي قبل از ناشتا و براي ايجاد تحريك آرام مي



هنگام و براي سمها با عرق باديان و براي تپش قلب با عرق گاوزبان بايد خورده شود . اندازه شب

ندارد . زرنباد ، درونج باشد و گويا در درجه اول گرم است و زياني خوراكش نيم مثقال است و معتدل مي

، بهمن سرخ و سفيد و بادرنجبويه ) تره خراساني ( از هر كدام ده درهم ، قرنفل بستاني شش درهم ، اِگِر 

و عود از هر كدام پنج درهم ، نعناع ، سيسنبر ) نمام ( ، دارچيني ، كنجد ، جوزبويا ، نقره ، كهربا و 

كنند و وت از هر كدام يك و نيم درهم ، فلزات را حل ميزعفران از هر كدام دو درهم ، بسباسه ، ياق

وزنشان گالب و عرق بيد و آب سيب ، عرق كوبند و اينها را با همياقوت و نيز باقي داروها را مي

دارند سپس باندازه مرزنجوش و عرق گاوزبان آميخته در تابستان يك شب و در زمستان دو شب نگه مي

وزنش شير و نيز يك دهم آن روغن گيرند و با همش نهاده ، كف آن را ميسه برابر داروها عسل بر آت

ريزند و باز كمي بر آتش آميزند همينكه سفت شد آن را از آتش برداشته داروها را در آن ميبنفشه مي

جوشانند تا بقوام آيد و نهند سپس اگر شل باشد يك بار ديگر ميگذارند و يك شب آن را در جائي ميمي

اند افزايند و گفتهريزند و نيز مقداري پازهر را در گالب سائيده بر آن مياين هنگام فلزها را در آن ميدر 

 كه نيروي يك درهم از اين دارو با يك من شراب برابر است و بدون مستي به همان

 ٣٣٥صفحه 

اگر حيواني باشد دوازده آورد و گفته شده كه اندازه پازهر اگر معدني باشد دو مثقال و اندازه نشاط مي 

 قيراط است . ) منظور از پازهر حيواني ظاهرا سنگ صفراي بز كوهي است كه اثر ضد سم دارد . مترجم ( 

المفرح الياقوتي : مرواريد ناسفته شش مثقال ، مرجان ، گلبرگ گل سرخ از هر كدام چهار مثقال  - ١٥١

ست گرفته و پوكافور ، عنبر اشهب ، آمله پوست ، ياقوت ، تخم گل سرخ ، بادرنجبويه ، بهمن سفيد ،

هليله كابلي از هر كدام دو مثقال ، برگه طال ، لعل ، عقيق يمني ، ساذج هندي ، زرنباد و درونج از هر 

كدام يك مثقال ، الجورد يك و نيم مثقال ، كهربا ، گشنيز خشك ، عود هندي ، پوست اترج ، گاوزبان 

كرده از هر كدام سه مثقال ، تباشير هفت مثقال ، كاسني و ابريشم مقراض گيالني ، ريوند چيني ، تخم

مشك نيم مثقال ، قند دو برابر مجموع ، گالب ، شربت سيب ) شراب التفاح ( ، شربت به ، آب انار 



كنند اندازه جوشانند تا بقوام آيد آنگاه داروها را در آن خمير ميشيرين . قند را در آبها حل كرده مي

 راكش از يك تا دو مثقال است . خو

راند ( : ثومون ) زرداب ( پنجاه جزء ، زاج مقيئ الصفراء ) داروئي كه صفرا را از راه قي بيرون مي - ١٥٢

جوشانند تا نصف شود سپس آن را تقطير سفيد ) شب يماني ( ده جزء ، آب ششصد و شش جزء آنها را مي

زء بدست آيد و باقي آن ضعيف است اگر از اين دارو ده مثقال كنند تا مايعي به اندازه نود و شش جمي

 آوري ماليم است . بخورند قي

مقيئ ديگر : براي دفع رطوبتهاي معده و صفرا و سودا است . ترب را نيمكوب كرده و يك  - ١٥٣

افزايند خيسانند سپس آن را صاف كرده نيم مثقال كنگر زرد بآن ميروز در سكنجبين عسلي رقيق ميشبانه

 مالند . خورند و پر مرغي را نيز بگلو ميو مي

 ٣٣٦صفحه 

مقيئ ديگر : براي بيرون راندن صفرا و بلغم مخلوط با آن . بيست مثقال ترب را نيمكوب كرده و  - ١٥٤ 

ده درهم شويد تازه و پنج درهم نمك هندي و چهار مثقال تخم خربوزه و چهار مثقال تخم اسفناج را بآن 

جوشانند تا يك سوم آن باقي بماند سپس آن را صاف كرده با همه را در چهار رطل آب مي افزوده

كنند و اگر براي دفع بلغم باشد بايد با عسل خورده شود و نيز اگر يك نوشند و بعد قي ميسكنجبين مي

از  زيادي را مثقال نمك نيمكوب را بخورند اما آب دهان خود را فرو نبرند و مرتبا بيرون بريزند صفراي

 كند . راه قي دفع مي

ملح الجمر : اين دارو در زير عنوان االشوس المصفي گذشت و روش ساختن و نيز خواص آن  - ١٥٥

 گفته شد . 

بيزند سپس آن را در كوبند و از پارچه حريري ميملح الخبث : مقداري زنگ آهن را نرم مي - ١٥٦

ريزند و شيشه سركه يا اسيد استيك است ( تندي روي آن مياي ريخته و روح الخل ) ظاهرا جوهر شيشه

نهند تا جوهر سركه شيرين گردد سپس آن را صاف كرده عمل را چند بار تكرار را در جاي گرمي مي



ريزند تا رسوب كند و يا كنند و سركه را جمع كرده نمك نباتي ) تارتارات دوپتاس خنثي ( در آن ميمي

دهند تا اي را كه بدست آمده چند بار شستشو ميند تا بخار گردد و آنگاه مادهجوشاناينكه سركه را مي

سفيد و خوشبو گردد اين دارو براي انواع سيالنها ، اسهال ، سيالنهاي رحمي ، ريزش مني و خون بواسير 

ز يك باشد اندازه خوراكش ااختيار ( ، خونريزيهاي داخلي و خارجي سودمند ميو سلس البول ) ادرار بي

سوم درهم تا نيم درهم است و بايد همراه با شربت به يا گلشكر خورده شود و براي باز كردن 

ا مسهلي كننده و يگرفتگيهاي كبد و طحال و تقويت آنها مفيد است و باين منظور بايد پيش از آن لطيف

 خورده شود . براي بيماريهاي طحال با عرق پرسياوشان و براي بيماريهاي

 ٣٣٧صفحه 

كند شود معده را تقويت كرده و خشك ميكبد با عرق كاسني و براي استسقاء با عرق افسنتين خورده مي 

مرغ در و براي سستي مقعد و معده و نيز زخمهاي روده و مثانه مفيد است و باه را همراه با زرده تخم

شاند نمنجمد شده فرو مي بخشد آماسهاي گرم و نيز شيري را كه در پستاناشخاص رطوبتي مزاج نيرو مي

و براي درمان سختي پلكها بايد بصورت سرمه بكار رود و اگر همراه با گلشكر خورده شود تهوع را فرو 

 نشاند ، اندازه خوراكش براي اين بيماريها از هشت گندم تا هيجده گندم است . مي

آن را صاف كرده در جاي ريزند تا حل شود سپس ملح الرصاص : خاكستر قلع را در سركه مي - ١٥٧

جوشانند تا گذارند تا نمك آن منعقد گردد سپس اين نمك را در عرق بهار نارنج حل كرده و ميسردي مي

كنند تا ترشي آن تمام شود اين دارو اثر عجيبي در درمان منعقد شود و اين عمل را چند بار تكرار مي

راه با عرق بومادران است و نيز ضماد آن از خارج اختناق رحم دارد اندازه خوراكش سه تا چهار گندم هم

 بسيار مفيد است . 

 ملح الطرطر : در طرطر گذشت .  - ١٥٨

ريزند اگر جوشانند و آب را ميكوبند و ميملح القلي : مقداري نمك قلياي سفيد خوب را نرم مي - ١٥٩

اش تمام شود سپس آب را با قطعه نمد زهجوشانند تا ماي باقي مانده باشد باز آن را با آب ميدر تفاله مزه



اي از آن را روي چيزي صيقلي اي كه اگر قطرهجوشانند تا اندازهكنند و آن را ميتميزي كامال صاف مي

بريزند منعقد شود آنگاه آن را يك شب در جاي سردي ميگذارند و بامداد آنچه را كه مانند نبات بسته 

كنند تا ديگر نبندد در اين جوشانند و عمل را تكرار ميمانند اول مياست برداشته سپس باقيمانده آب را 

كنند و باز جوشانند و صاف ميمرغ ممزوج كرده ميهنگام نمكها را دوباره حل كرده با سفيده تخم

 شويندگيرند و ميجوشانند و نمك آن را ميمي

 ٣٣٨صفحه 

اگر بخواهند آن را در جوهر سركه حل و باز  كنند اين دارو نمك قلياي مصفي نام دارد وو خشك مي 

كنند اين نمك خاصيتهاي زيادي دارد اندازه خوراكش تا نيم درهم شويند و خشك ميمنعقد كرده مي

ننده كننده و بازككننده ، جالدهنده پوست ، حلكند اشتهاآور ، لطيفكن مياست بلغم و رطوبتها را ريشه

ادراري و كند و براي سختباشد و مواد زائد را دفع ميمفيد مياست و براي تنگ نفس و بلغم خام 

كند ، جلوي قي شديد را زدايد و درد معده بلغمي را آرام مياستسقاء مفيد است و گوشت فاسد لثه را مي

برد و براي درمان سفيدي چشم در حيوانات سودمند است معده را گيرد و گوشت فاسد زخمها را ميمي

و براي خنازير و آماسهاي گلو با قنداب و نيز براي ورم طحال و كبد ، سكسكه ، ترشي بخشد نيرو مي

معده و بادگلوي ترش مفيد است اندازه خوراكش براي بزرگساالن چهار نخود و براي كودكان دو نخود 

ا باشد و نيم درهم آن ببخش و براي طحال نيز سودمند مياست كه همراه با همين اندازه ريوند لينت

برد و براي اين منظور بايد كند و غذا را بتحليل ميوزنش با جوهر ليمو اشتها و گوارش را تقويت ميهم

جوشد و سپس هر يك از آنها را جداگانه در آب حل كرده و بعد آنها را ممزوج كنند كه در اين هنگام مي

ن با جوهر ليمو يعني اسيد آشامند ) نمك قليا كربنات دوسود طبيعي است و حاصل تركيب آآن را مي

باشد و اين تركيب همانند داروي معروف بجوهر ميوه است . مترجم ( و نيز سيتريك سيترات دوسود مي

 اگر با جوهر سركه آشاميده شود همين خاصيت را دارد . 



زي نيفرمايد : مخفي نماند كه براي لينت دادن بمزاج و نضج دادن بآن م) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه مي

) سولفات دومنيزي . مترجم ( بهتر از نمك قليا است و اين همان نمك انگليسي سوخته است كه آن را با 

 آشامند و بايد با شربت ) قنداب ( همراه خورده شود كهوزنش ريوند مخلوط كرده ميهم

 ٣٣٩صفحه 

 جدًا بازكننده است ( .  

ر سركه بياميزند و صاف كنند و پنجاه جزء جوهر و اگر سي و شش جزء نمك قليا را با يكصد جزء جوه

سركه را به آن افزوده و بجوشانند تا نزديك بحالت انعقاد شود و سپس آن را در جاي گرمي و يا در آفتاب 

بگذارند براي استسقاء ، تنگي نفس و دردهاي سينه مفيد است و اندازه خوراكش شش تا پانزده گندم 

 گويند . مياست و به آن نمك قلياي مدبر 

ملح الكهربا : ادرارآوري نيرومند است اندازه خوراكش پنج تا شش گندم است همراه با آب  - ١٦٠

 كرفس كوهي و روش ساختن آن در دُهن الكهربا گذشت . 

شويند تا خوشبو دهند سپس آن را ميملح اللؤلؤ : مرواريد را در جوهر سركه حل كرده رسوب مي - ١٦١

كننده بر آن ريخته و آن را خشك و چند بار عمل را تكرار صاف كرده و آبهاي تقويتشود آنگاه آن را 

كنند و بهتر اين است كه آن را در شيشه دهانه گشادي كه بتوان دست را در آن داخل كرد ريخته و مي

بر  كهجوشانند تا شيرين گردد آنگاه آن را صاف كرده و باز جوهر سرجوهر سركه تندي بر آن افزوده و مي

شده را با هم ممزوج شويند و مايعات صافكنند سپس آن را ميريزند و عمل را چند بار تكرار ميآن مي

 جوشانند تا بخار گردد وجوشانند تا سركه بخار شود سپس چند بار آب شيرين بر آن ريخته ميكرده مي

 توان انجام داد اينه باشد نيز مياي كه از حرير بيخته شدملح خوشبو شود همين عمل را با مرجان سائيده

ها مفيد است تندرستي ماده از داروهاي قلبي است و همان اثرها را دارد و براي همه بيماريهاي مغز و پي

زدايد رطوبتهاي بخشد و خفقان را ميكند و بيماري غش را بهبود ميدارد دل را شاد ميبدن را نگاه مي

شود مانند درد مفاصل و تبهاي طوالني و نيز تب دق و ز آن پيدا ميفاسد را خشك و از بيماريهائي كه ا



كند كه در اين صورت همراه داروهاي مرطوب بايد خورده شود براي استسقاء الغري جلوگيري مي

 سودمند است سنگ

 ٣٤٠صفحه 

ان را يروي انسكند جواني و نكليه و مثانه را خرد كرده رطوبت اصلي بدن را نگاه داشته و آن را تجديد مي 

افزايد و نيز پازهري براي سيفليس است كه براي اين منظور بايد پس از پاكسازي كند ، بر مني ميحفظ مي

تا شانزده روز هر روز ده گندم از آن را بخورند براي نقرس و درد مفاصل نيز مفيد است و جنين را حفظ 

 ارچيني يا گاوزبان است . كند ، اندازه خوراكش تا يك سوم درهم همراه با عرق دمي

آيد . مغز را تقويت كرده بيماري مانيا ) جنون ( را ملح المرجان : مانند ملح اللؤلؤ بدست مي - ١٦٢

زدايد خون را همراه با عرق كاسني يا شاهتره صاف و همه بيماريهاي بخشد و وسواس را ميبهبود مي

رهنگ جلوگيري كرده كند و از سيالنات مختلف مخصوصا همراه با عرق باناشي از فساد خون را دفع مي

دهد و درماني گشايد و اندامهاي رئيسه را نيرو ميبخشد ، گرفتگيها را ميمعده ، قلب و روح را نيرو مي

كافي براي اختناق رحم ، استسقاء ، تشنج ، صرع و فلج است كه بايد با عرق دارچيني همراه خورده شود 

پز يا آب مرغ نيما يك سوم درهم همراه با تخمكند اندازه خوراكش ت. سنگ كليه و مثانه را خرد مي

اي از معجونها است و ما بجاي آن بسد ) نوعي مرجان ( بكار برديم و در نزد فرنگيها جوجه و يا پاره

مرغ و خرچنگ نيست ) چيزهائي كه در فرقي بين مرواريد و مرجان و سنگ مرمر و صدف و پوست تخم

ند كه باشتلف از كلسيم و سديم بخصوص كربنات دوكلسيم ميمتن شمرده شده همه حاوي تركيبات مخ

مترجم  بخشند .درد ناشي از آن را بهبود ميترشي يعني اسيد كلريدريك معده را خنثي كرده و نفخ و يا دل

 ( همه خاصيتهاي همانندي دارند و همه آنها اثر سريعي بر ترشي معده و بادگلوي ترش دارند . 

 ٣٤١صفحه 

 و سوم باب بيست  

 حرف { ن } 



ند : اين دارو نيروبخش قلب ، مغز و حواس است و براي تعديل بخشيدن به هواهاي وبائي مفيد است  - ١

كرده ، پوست اترج ، صندل كند و بايد خورده و يا بخور شود . گلبرگ گل سرخ پاكو باه را تقويت مي

ان نبات و كمي مشك مانند سكه قرص كرده وزنشلبه همه را بيك اندازه با همسفيد ، عود هندي ، حسن

 كنند . در سايه خشك مي

لبه دو جزء ، نبات باندازه دو برابر ند ديگر : عود قماري و صندل سفيد از هر كدام يك جزء ، حسن - ٢

 مجموع آنها . 

 الببيزند و نيز مقداري مشك ، عنبر و مصطكي را با كمي صمغ در گند ديگر : مقداري عود را مي - ٣

 كنند . سازند و بهنگام نياز آن را دود ميهاي نازكي ميحل كرده و عود را با آن خمير كرده فتيله

ها بكار ند ديگر : براي پاكسازي هوا و نيز در درمان طاعون ، وبا ، سردرد گرم ، زكام و نزله - ٤

باندازه مساوي در گالبي  لبه ، جوزجندم ) گلسنگ ( رارود . گلبرگ گل سرخ ، صندل ، عود ، حسنمي

 كنند و اگر با عرق مرزنجوش باشد بهتر است . اند خمير ميكه عنبر در آن ريخته

ايم و بسيار خوب از كار شود ( : اين نشوق را خود ما ساختهنشوق ) داروئي كه ببيني كشيده مي - ٥

ريزاند ، عطسه بياورد و خوشبو درآمده زيرا نشوق كامل آن است كه مغز را مرطوب كند ، مواد زائد را ب

باشد و همه اين خاصيتها در آن جمع است . دو جزء نشوق تنباكوئي كه با ده جزء سركه پرورده شده 

لبه و نيز صبر و شكر را در دو جزء محلول جوهر الصوري و آب بقدري كه قابل باشد و دو جزء حسن

آن را مرطوب كنند تا داخل ريه نشود و گر نه ريزند و بهنگام استعمال بايد كمي خمير كردن باشد مي

 ممكنست ريه را آزرده سازد . 

 ٣٤٢صفحه 

آورد و ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده : تركيب نشوقي كه مواد زيادي را پائين مي 

 يك باشد چنين است : گل بنفشه دو جزء ، كندش يك جزء ، ايرسا نصف جزء ، دارچينيآور ميعطسه

چهارم جزء و اگر بخواهند كه رطوبت بيشتري ايجاد شود بايد ايرسا ) سوسن آسمانگوني كه باحتمال 



رنگ است . مترجم ( را باندازه يك جزء بكار ببرند و اين نشوق خوبي است و نيز اضافه قوي زنبق آبي

ي از به دارد بنا بنسخه يك آورند و بوياي ميبندر در شيشه دربستهفرموده كه نشوق معروفي كه از مشهلي

كوبند كنند و برگها را ميگيرند و رگبرگها را از برگها جدا مياهل تجربه چنين است : برگ تنباكو را مي

نند و كجوشانند تا قواي آنها خارج شود و بقوام آيد سپس برگها را سائيده با آن خمير ميو رگبرگها را مي

اه آن كنند آنگاي از سركه تندي پر كرده و خالي مير شود سپس شيشهگذارند تا تخميده روز در آفتاب مي

بندند و گويا اگر از هم پاشيد بايد از جوشانده رگبرگها آن قدر زياد كنند و درش را ميرا از آن ماده پر مي

خته ي رياشود اين خمير را در كوزهبكنند تا در آفتاب از هم نپاشد و اما بدان گونه كه در سيستان عمل مي

كنند تا وقتي كه از آن بوي به بلند شود و بايد در كوزه را با گچ ببندند و بهر حال در سرگين پنهان مي

منظور تخمير شدن آن و پيدا شدن بوي به است و شكي نيست كه اگر بر آن خمير كمي سركه بريزند 

هم باشد كه اجزاء خمير كامال بگردد ضمنا بايد گفت كه آب رگبرگها نبايد چندان غليظ زودتر تخمير مي

 بچسبد و پس از خشك شدن مانند سنگ شود بلكه بهتر اين است كه از هم بپاشد ( . 

كنند و در ظرفي گذارده و آن را بمدت نشوق التتن : صد درهم برگ تنباكو را با سركه مرطوب مي - ٦

ر شود آنگاه آن را بيرون آورده و كنند تا وقتي كه مانند خميپنج روز يا بيشتر در شكمبه اسب دفن مي

 كنندخشك و بعد نرم مي

 ٣٤٣صفحه 

و پنج درهم روناس و يك دانق كندش و كمي پوست ليمو ) بقدري كه معطر شود ( را نرم كوبيده و با  

افزايند و لبه به قدري كه خوشبو شود و يا جوهر صندل بر آن مينمايند و گاه جوهر حسنآن مخلوط مي

 آور است . شود و گاه عطسهبرند . اين نشوق سبب ريختن مواد زائد مياز بكار ميبهنگام ني

ند كنقوع ) خيسانده ( : اين دارو براي باقيمانده بيماريهاي حاد و تبها مفيد است و رگها را پاك مي - ٧

رفته گدانه كرده بيست درهم ، عناب بيست عدد ، سپستان سي دانه ، تمر هندي. آلو سي عدد ، مويز پاك

بيست درهم ، تخم كاسني كوفته و تخم كشوث كوفته از هر كدام چهار درهم ، گشنيز خشك سه درهم 



كنند بطوري كه آب چهار انگشت باالي آن بايستد و سه روز آن را در ، آنها را در آب جوش خيس مي

ه خوراكش نيم رطل است كنند اندازپوشانند سپس آن را صاف ميگذارند و روي آن را ميجاي گرمي مي

و ده درهم ترنجبين يا قند هم به آن افزوده و سحرگاه چهار دانق صبر سقوطري همراه با دو دانق مصطكي 

 آشامند . خورند و پس از دو ساعت نقوع را ميحب كرده مي

كبد را  بخشد و مغز وراند و معده را پاك كرده نيرو مينقوع ديگر : اين دارو صفرا و بلغم را مي - ٨

له برد . پوست هليله كابلي ، پوست هليگشايد و بادها را بتحليل ميتقويت كرده گرفتگيهاي آنها را مي

كنند سپس ده مثقال مويز زرد از هر كدام شش و نيم مثقال ، زنجبيل يك مثقال ، آنها را نيمكوب مي

صاف كرده و نيم مثقال خيسانند و بامداد بعد كرده را در يك رطل گالب بمدت يك شب ميپاك

 آشامند . گرم ميمصطكي بآن افزوده و نيمه

كند و براي بيشتر بيماريهاي صفرائي مناسب است . سناي مكي پنج نقوع ديگر : كه صفرا را دفع مي - ٩

مثقال ، پوست هليله زرد كوفته سه مثقال ، تخم كاسني كوفته ، گل نيلوفر از هر كدام دو مثقال ، تمر 

 ون دانه دههندي بد

 ٣٤٤صفحه 

خيسانند و صبح صاف اي كه روي آنها بايستد ميمثقال ، سپستان سي عدد همه را شب در آب باندازه 

 آشامند . افزايند و ميكرده بيست مثقال شيرخشت بر آن مي

 بنقوع ديگر : پنج مثقال برگ سنا و دو نخود نمك قليا و يك و نيم دانق انيسون را يك شب در آ - ١٠

مرغ خيسانند و صبح بعد آن را صاف كرده سه مثقال شيرخشت در آن حل كرده و با سفيده تخمجوش مي

ها راند و اين اندازهگانه را بيرون ميكنند اين دارو اخالط سهجوشانند و صاف ميمخلوط و دوباره مي

 براي يك خوراك است . 



آوري . ريشه ترشك ، ريشه خطمي ، ريشه نقوع االصول : براي درمان تبهاي مختلط و لينت - ١١

خيسانند و صبح بعد كاسني و ريشه باديان از هر كدام دو مثقال با ده دانه عناب نيمكوب يك شب مي

 آشامند . مي

اي كه روي آن بايستد آنها را در ظرفي ريخته نقوع البارد : ترنجبين بيست درهم ، آب غوره باندازه - ١٢

زدايد و مجاري صفرا را پاك آشامند اين دارو صفرا و رطوبت معده را ميمي كنند وو بعد صاف مي

 كند . مي

نقوع السنا : سه درهم برگ سنا را با ده درهم شيرخشت و يك دانه ليموي عماني در پنجاه مثقال  - ١٣

 راند . آشامند خلطها را بماليمت بيرون ميخيسانند و صبح ميآب يك شب مي

ر : براي بيماريهاي معده . دارچيني سه و نيم مثقال ، افسنتين هفت مثقال ، گلبرگ گل نقوع الصب - ١٤

جوشانند تا سرخ دو مثقال ، عود و مصطكي از هر كدام يك مثقال ، آنها را در يك و نيم رطل آب مي

 آشامند . باندازه نيم رطل برسد سپس چهار مثقال صبر را در آن حل كرده و روزي يك اوقيه مي

نقوع الصينيات : چوب چيني اعلي يك مثقال ، كبابه چيني ، ريوند چيني ، دارچيني از هر كدام نيم  - ١٥

 مثقال ، آنها را يك شب در دويست و چهل

 ٣٤٥صفحه 

نوشند و پس از خيسانند و روز بعد صاف كرده نصف آن را صبح و نصف ديگر را عصر ميمثقال آب مي 

كنند تا افزايند . و نيز باقي داروها را از نيم مثقال بيشتر ميار چوب چيني ميهر سه روز يك مثقال بر مقد

كنند . اگر بيماري شديد باشد هر ها را كم ميدهند و از آن پس اندازهبيست و يك روز بهمينطور ادامه مي

ر بدهند كه سه تا آشامد آبي قراكنند و اگر آبي را كه بيمار ميدو روز يك بار اندازه داروها را زياد مي

هفت مثقال چوب چيني در آن باشد بهتر است در روزهاي بيماري بايد از چيزهائي پرهيز كنند كه در 

پرهيزند اين دارو براي سيفليس و ساير زخمهاي بدخيم و زخمهاي هنگام بكار بردن چوب چيني از آن مي

 باشد . پيشابراه سودمند مي



مثقال آلو را با چهل و هشت مثقال تمر هندي در بيست درهم آب النقوع المربع : چهل و هشت  - ١٦

خيسانند اما مقدار آبها نبايد پس از خيسانند و نيز چهار درهم برگ سنا را در گالب ميشيرخشت مي

صاف شدن از صد درهم بيشتر باشد اين دارو مسهلي ماليم و سالم است و بنا بآزمايشها اين اندازه براي 

ها و حرارتيها نيز بسيار سودمند راند و براي بچهب است و خلطها بخصوص صفرا را ميبزرگساالن مناس

 است . 

 باب بيست و چهارم 

 حرف { و } 

آيند . باديان ، زيره كرماني و وجور : اين دارو را اگر در دهان اشخاص صرعي بريزند به هوش مي - ١

شكر ( نيز در آن پزند و مقداري گل قند كه مدتي در آفتاب گذاشته شده باشد ) گلانيسون ، آنها را مي

 ريزند . ريخته و به حلق بيمار مي

 ادر را با چهار جزء برادهورد العقاب : شصت و چهار جزء نوش - ٢

 ٣٤٦صفحه 

نمايند تا دارو زرد شود آنگاه آن را در كنند و عمل را تكرار ميآهن با آب مقطر خمير كرده خشك مي 

كنند ) منظور از حمام خشك ديگ بدون آب است . مترجم ( اين دارو براي حمام خشك تصعيد مي

ت گندم براي بزرگساالن و يك گندم براي خردساالن تبهاي كهنه مفيد است اندازه خوراكش چهار تا هش

 رود . است اما در تب دق و ضعف كبد اين دارو بكار نمي

 ٣٤٧صفحه 

 مقاله پنجم  

ا گردد و يها نقل ميكار و يا از شنيدهاي مسائل متفرقه كه از اخبار و يا كتابهاي اشخاص تجربهدر پاره

 مقاله بابهائي است . ام و در اين اينكه خودم آن را آزموده



 باب اول 

ام و آوري كردهمحمد عليهم السالم جمعاي از داروها كه من آن را از كتابهاي اخبار آلدر خاصيتهاي پاره

كنم تا بيكديگر مربوط گردند و اسناد اين اخبار را حذف در اينجا بترتيب حروف تهجي نقل بمعني مي

ين فصل نيز مانند همه تأليفات خود بر اين كوشش داشته كه حتي كنم . ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در امي

االمكان عين كلمات و جمالتي را كه در اخبار روايت شده نقل بفرمايد و در همين حال گاه توضيحاتي 

هم از خود افزوده است و از همين روي در ترجمه سعي شده تا آنجا كه ممكن است احتياطا لفظ بلفظ 

 ( ترجمه شود . مترجم 

 حرف الف 

اترج ) ترنج ( : خوردن آن پيش از غذا خير است و پس از غذا خير و خير است و نان خشك بگوارش آن 

 كند . كمك مي

اثمد ) سنگ سرمه ( : كسي كه بينائيش كم شود بايد هفت ميلچه از آن را بهنگام خواب سرمه كند اين 

كود است . مترجم ( و براي رطوبتهاي آن دارو در حكم سرگين چشم است ) منظور از سرگين ظاهرا 

كند و كمكي براي طول مدت سجود روياند و بينائي را تند ميمفيد است و روايت شده سرمه مژه را مي

 روياند و بخارها راكند و مو را ميدهد اشكريزي را قطع مياست . اثمد چشم را جال مي

 ٣٤٨صفحه 

ثمد باشد تا وقتي كه خوابيده از آب سياه در امان است و زدايد و كسي كه بخوابد و در چشمش امي 

سزاوار است كه شماره سرمه كشيدنها طاق باشد يعني چهار ميلچه در چشم راست و سه ميلچه در چشم 

كند و تا چهل روز ببدن سود چپ و در شب براي بدن مفيد و در روز زينت است سرمه دهن را خوشبو مي

 رساند . مي



كند نشاند و خشكش خون را آرام ميكند و صفرا را فرو مياش حرارت را خاموش مي: تازهاجاص ) آلو ( 

 كشد . و دردهاي بد را بيرون مي

ارز ) برنج ( : چيزي ببدن اشخاص مسلول سودمندتر از نان برنج داخل نشده و چيزي ببدن مبتاليان 

ها را فراخ و كشد رودهو دردها را بيرون مي كندباسهال نافعتر از آن وارد نگرديده . معده را دباغي مي

كند و برنج پس از كند و از ظهر تا شام در داخل بدن چيزي جز نان برنج درنگ نميبواسير را قطع مي

 گوشت سيد غذاها است . 

كند و شستن داخل دهن كاهد زانوها را سست ميآورد و از آب پشت ) مني ( مياشنان : خوردنش سل مي

 اي نيست . كار شايسته با اشنان

 حرف باء 

بادروج ) تره خراساني ( : سبزي پيغمبران است و شايسته است كه غذاي خود را با آن آغاز كرده و با آن 

كند و اگر غذاي خود را با آن شروع كنند اشتهاآور و اگر بپايان آورند . بادگلو و بوي دهن را خوشبو مي

كشد ، سل را بهبود گشايد ، درد را بيرون ميت گرفتگيها را ميبا آن غذا را پايان دهند گوارا اس

نشاند اما بخشد ، اماني از جذام است و همينكه در جوف انسان جاي گرفت همه دردها را فرو ميمي

 شود . سبب زياد شدن كرمها مي

 ٣٤٩صفحه 

سودا مفيد است و بصفرا  ايستد ، براي درمانبادنجان : شفاي هر دردي است و دردي در برابر او نمي 

رساند صالح براي طبيعت است در وقت سردي گرم و در هنگام گرمي سرد و در ساير اوقات زيان نمي

 باشد و در هر حال غذاي خوبي است . معتدل مي

 كند . نمايد و خوردنش با پوست ، معده را دباغي ميكند خون تازه توليد ميباقال : مغز قلم پاها را زياد مي

 نمايد . اش طبيعت را معتدل ميكند و پختهبسر ) خرماي نارس ( : روده را فراخ و بواسير را قطع مي



مني  نمايد ، بركند ، نيروي راه رفتن را زياد ميكند ، پي را محكم ميبصل ) پياز ( : خستگي را رفع مي

ا افزايد دهن ربر نيروي نزديكي مي كند ،برد ، بوي دهن را خوش و لثه را محكم ميافزايد ، تب را ميمي

زدايد و اگر از پياز شهري كه بآن وارد كند ، بلغم را ميخوشبو ، پشت را محكم ، پوست را لطيف مي

 اي . اي بخوري وباي آن را از خود دور كردهشده

آورد و سبب جذام است و روايت شده كه بطيخ ) خربوزه ( : خوردنش پيش از غذاي صبح فلج مي

ربوزه را بخوريد كه ده خصلت دارد : پيه زمين است كه در آن دردي و ناراحتي نيست ، طعام ، نوشابه ، خ

افزايد ، مثانه را خورش است ، بر باه ميميوه ، گياه خوشبو ، اشنان ) صابون ( و خوشبوكننده و نان

 كند . شويد ، ادرارآور است و در روايتي است كه سنگ مثانه را ذوب ميمي

راند بقر ) گاو ( : شيرش دارو و چربيش شفا و گوشتش درد است و پيه آن باندازه خودش درد را بيرون مي

 . 

كند در درد را آرام ميكند و روغنش بهترين روغنها است سردرد و چشمبنفشه : طبيعت را معتدل مي

 تابستان سرد و در زمستان نرم و گرم است براي

 ٣٥٠صفحه 

كند و شكند و ببيني كشيدنش گرمي تب را ميشيعه نرم و براي دشمنان خشك است مغز را سنگين مي 

 برد . چرب كردن ابروها با آن سردرد را مي

مرغ ( : زياد خوردن آن سبب زيادي فرزند است بخصوص اگر با آن پياز بخورند و در هنگام بيض ) تخم

كند و دردسرهاي گوشت را ياد بخوردن گوشت را كم ميخوردن استغفار كنند سبك است احتياج ز

 اش سنگين است . اش سبك و سفيدهكند ، زردهندارد و همراه با گوشت نسل را زياد مي

 حرف تاء 



تربت حسين عليه السالم : شفاي هر درد و ايمني از هر ترس است از داروهاي مفرد است و تربت سرخي 

خورد مگر اينكه است شفاي هر درد است مگر مرگ هيچكس از آن نميعبداهلل كه در نزد سر حضرت ابي

بيند كه خدا بوسيله آن سودي باو رسانده است و داروئي بزرگ براي هر بيماري است كه براي آن مي

برند آن را پيش از هر چيز ببوس و بر خورده شود . دعائي دارد و اگر آن دعا را نخوانند سودي از آن نمي

 و خَزَنَها الَّذي النبيِّ  بحقِّ اسألك و َقبَضَها يٰ  الَّذ الَْملَكِ بحقِّ  َاسْأَلُكَ يٰ  انّ همَّ ٰ  بگو اللّ چشم بگذار و

 كلِّ مِن شِفاءً يٰ  ل َتجْعَلَها َانْ و محّمد آل و محمّد   يٰ  عل ُتصَلِّيَ َانْ يهاٰ  ف حَلَّ الّذي الَوصِيِّ بحقِّ اسألك

فْظاً مِن كلِّ سُوء  و چون اينها را گفتي آن را در چيزي بپيچ و انا انزلناه بر آن حِ و خَْوف   كلِّ مِن اَماناً و داء  

بخوان و اين در حكم مهري است كه بر آن بزنند و اين تربت اگر در ظرفي كه در آن است با چيزي 

 مخلوط

 ٣٥١صفحه 

 شود . اثر ميخورد بيشود و نيز كمي يقين كسي كه از آن مي 

آورد سيب براي سحر و سم و جنون كه شيرينش هيچگاه زيان ندارد ترشش فراموشي مي تفاح ) سيب ( :

كند معده را خوشبو حرارت و خون شود و بلغم غالب سودمند است و زود اثر مياز اهل زمين عارض مي

كند آردش براي خون دماغ و سموم و تب مفيد است و اصل بدن را خنك و حرارت را دماغ را ساكن مي

 كند . وش ميخام

كشد و در هنگام تب شايسته آن است كه از آن تمر ) خرما ( : ناشتا خوردنِ آن كرمها را در شكم مي

پرهيز نمايند و خوردن خرماي نارس ناشتا و نوشيدن آب پس از آن بدن را فربه و اگر آب نياشامند الغر 

 كند و در آن شفاي دردها است . مي

روياند براي قولنج و باد آن سودمند كند مو را ميبرد استخوان را محكم ميا ميتين ) انجير ( : بوي دهن ر

ت ترين چيزي بگياه بهشتي اسبرد و با آن نيازي بدارو نيست و شبيهنمايد درد را مياست سينه را نرم مي

 زياد خوردن آن در روز خوب است و در شب چنين نيست . 



 حرف ثاء 

 سمي دارد و هر گاه بشما برسد آن را بشوئيد .  ايثمر ) ميوه ( : هر ميوه

 حرف جيم 

كند و حلوائي كه از آن بسازند سنگيني و روش جلوگيري ميجاورس ) ارزن ( : آردش با آب زيره از شكم

 اي ندارد . ناراحتي

زه و آور و در شب سودمند است ، آب پشت ) مني ( را زياد و دهن را خوشمجُبن ) پنير ( : بامداد زيان

اش گردو است كه كنندهكند روايت شده كه زيان آن در پوسته روي آن است و اصالحبوي آن را نيكو مي

 آورد پنيراگر با هم باشند در هر يك از آنها شفا است و اگر جدا باشند هر يك از آنها دردي مي

 ٣٥٢صفحه 

گويم كه رساند و ميي به آن سود نميرساند و چيزآورد و روايت شده كه بهمه چيز زيان ميفراموشي مي 

 شايد در روز چنين است و يا پوستش اين خاصيت را دارد . 

اميه شاهي ( : كسي كه پس از شام آن را بخورد از جذام بر او بايد ترسيد ، سبزي بني -جرجير ) ترتيزك 

 و جدًا بدنهاد است . 

آورد امان از قولنج و بواسير است به نيروي ميكند و نعوظ ها را گرم ميجوز ) گردو ( : خوردنش كليه

انگيزاند و نمايد و روايت شده كه خوردن آن به هنگام گرما گرمي را در بدن برمينزديكي كمك مي

راند و كند و سرما را ميها را گرم مياندازد و خوردن آن در زمستان كليههاي بدن را به هيجان ميقرحه

  كننده آن پنير است .اصالح

 حرف حاء 



حبة السوداء ) سياهدانه ( : شفاي هر دردي بجز مرگ در آن است و بخصوص براي قُرقُرهاي شكم و درد 

آن خصوصا اگر با عسل خورده شود سودمند است و روايت شده كه براي تب يك روز در ميان و تب 

 ببرودت و نه بطبعها ) صفرا ،غالبه سه قاشق عسل و سياهدانه بخوريد زيرا اين دو نه بحرارت مايلند و نه 

 سودا ، بلغم و خون ( و شفاي اين دو بيماري در آنها است . 

الرضا عليه السالم از امام ) عالم ( روايت شده كه سياهدانه افزايد : در فقه) مؤلف )اع( در حاشيه مي

 برد ( . مبارك است و دردي را كه در بدن نهفته است از بدن مي

باشد پس ، از آن غافل مشويد و شيطان شفاي هفتاد درد است كه كمترين آنها جذام مي حرمل ) اسپند ( :

اي موكل گريزد و بر هر برگ و دانه آن فرشتهاي كه اسپند در آن است مياز هفتاد خانه در اطراف خانه

 اش شفاي هفتاد و دو درد وجودهايش بدي نهفته است و در دانهاست اما در ريشه و شاخه

 ٣٥٣ه صفح

 دارد پس با آن و با كُندر خود را درمان كنيد .  

حلبه ) شنبليله ( : براي بادي كه در شكم درگرفته و نيز براي گوشت آوردن و چيزهاي سردي كه در 

 باشد . بندها است مفيد مي

يد هاي سفيد پوست و بهق ) لك و پيسي ( همانطور كه خواهد آمد همراه با واجبي مفحنا : براي لكه

نمايد نمايد و زوجه را آرام ميروياند بو را خوش ميكند مو را مياست ، خضاب با حنا چشم را پرنور مي

 كند . و خضاب باه را زياد مي

خوردگي دندان مفيد است و همراه با سركه براي درد دهن حنظل ) هندوانه ابوجهل ( : روغنش براي كرم

 آيد و ضربان و قرمزي دهن سودمند است . و خوني كه از دندان مي

 تره خراساني ( : همان بادروج است كه ذكر آن گذشت .  -حوك ) بادروج 

 حرف خاء 



 د . كنخس ) كاهو ( : خون را صاف مي

كند و كند شهوت زنا را قطع ميخَل ) سركه ( : صفراشكن است قلب را زنده و عقل را محكم مي

كند و خداوند و اي كه از شراب بدست آمده باشد لثه را محكم ميكشد . سركهحيوانات شكم را مي

در آغاز خوردن  فرستند و سزاوار آن است كهاي كه سركه و نمك در آن است درود مياش بر سفرهمالئكه

 خورش خورده شود . با نمك شروع و پس از آن با سركه تمام كنند و شايسته است كه بعنوان نان

 حرف دال 

 كند و براي درد قولنج مفيد است . افزايد ، قلب غمگين را محكم ميدبا ) كدو ( : بر مغز و عقل مي

 ٣٥٤صفحه 

داب است ، دهان را بخاردار و بوي بدن را ناخوشايند و دم ) خون ( : خوردن خون سبب فساد بدنها و زر 

كند تا آنجا كه ايمن از كشتن فرزند و كند قساوت قلب آورده و مهرباني و ترحم را كم ميخُلق را بد مي

رسد از خوردن خون نمايد و بيشتر آنچه از خوره بانسان ميپدر و مادر و زن نيست و رنگ را دگرگون مي

شود كه چرا گوشت ميته ) حيوان مرده ( حرام است زيرا ه از اين حديث روشن ميگويم كاست و مي

 خون در آن منعقد گرديده است . 

افزايد و در مجاري آب سهولت كند ، بر مغز ميبرد و پوست را نرم ميدهن ) روغن ( : بدي را مي

برد و كند و تنگدستي را مينيازي را ظاهر ميبرد و رنگ را خوش و بيآورد و زبري پوست را ميمي

يابد و پوست را آبياري و رو را مالي در شب در رگها جريان ميبهترين روغنها روغن بنفشه است و روغن

برد و در تابستان سرد و در زمستان گرم و مالي با بنفشه سردرد و چشم درد را ميكند و روغنسفيد مي

 كند و ببيني كشيدن بنفشه حرارت تب راز را سنگين مينرم است بر شيعه نرم و براي دشمنان خشك و مغ

مالي بر ناف با روغن بان براي شقاق ) كند ، روغنمالي ابروها با آن سردرد را آرام ميشكند و روغنمي

شكافتگي ( دستها و پاها مفيد است روغن درخت بان حرز و امان از هر بالء است و ضرر سلطان را دفع 

 شفاي هفتاد درد است و سعوط روغن جلجالن ) گشنيز ( براي سر مفيد است .  كند و روغن زنبقمي



 حرف راء 

كند و اگر ملس باشد براي افزايد و بچه را نيكو ميرمان ) انار ( : اگر شيرين باشد بر آب مرد ) مني ( مي

را بحركت  كند و خالل كردن با سيخهاي آن آكلهشكم صالحتر است دود درخت انار حشرات را دور مي

 خوردگي دندان و بخار رانمايد و خوردنش با پوستْ كرمآورد . انار سوراني طبيعت را معتدل ميمي

 ٣٥٥صفحه 

كند و هر كس بهنگام خواب اناري را بخورد تا صبح زدايد و نَفْس را پاك و نوراني و قلب را زنده ميمي 

نمايد و غذا را كند و تخمه را درمان ميه را دباغي ميكند از خودش در امان است انار شيرين با پيه آن معد

كند و كسي كه اناري را كامال بخورد خداوند شيطان را از نور قلب او كند و در بدن تسبيح ميهضم مي

تا چهل روز دور نگه ميدارد و اگر كسي دو انار بخورد خداوند شيطان را از نور قلب او تا صد روز دور 

كسي سه انار كامل بخورد خداوند شيطان را از نور قلب او تا يك سال دور نگه ميدارد نگه ميدارد و اگر 

كند و كسي كه گناه و كسي كه خداوند شيطان را تا يك سال از نور قلب او دور نگه داشته گناه نمي

ر وص داي از بهشت است . شايسته است كه انار را ناشتا و بخصشود در هر انار دانهنكند داخل بهشت مي

 رساند . پنجشنبه و جمعه بتنهائي بخورند و براي همه چيز سودمند است و زياني نمي

 حرف زاء 

يماري شود مگر بزبيب ) مويز ( : كسي كه با بيست و يك دانه مويزِ قرمز صبح كند ان شاء اهلل بيمار نمي

 كند . زدايد و بلغم را دفع ميمرگ ، سودا را مي

برد و ضعف را زدوده ، خلق را نيكو و زدايد بلغم را ميمرة ) صفرا و سودا ( را مي زيت ) روغن زيتون ( :

مالي كند شيطان تا چهل زدايد و هر كس كه از آن بخورد و با آن روغنكند غم را مينفس را خوشبو مي

 شود . روز باو نزديك نمي

 كند . زيتون : بادها را دور مي



 حرف سين 

كند و براي درد گوش مفيد براي عقل و زياد كردن مغز دارد اما مني را بدبو ميسداب : منافع زيادي 

 است . 

 سعد : ماليدن آن براي دندانها و بيماريهاي دهن بخصوص پس از

 ٣٥٦صفحه 

خوردن غذا مفيد است و اگر با آن استنجا كنند براي بادهاي بواسيري مفيد است و دهن را خوشبو كرده  

 افزايد . مينيروي نزديكي را 

 افزايد وكند بر نيروي دل ميسفرجل ) به ( : عقل را زياد ، قلِب ضعيف را نيرومند و معده را تميز مي

كند و كسي كه آن را بخورد خداوند تا چهل روز حكمت را بر زبان او ترسو را شجاع و فرزند را نيكو مي

برد گرداند و همّ ) نگراني و دلواپسي ( را ميفرمايد و ناشتا خوردن آبِ به مني را پاكيزه ميجاري مي

شود و بر حلم و علم او كند و كسي كه سه روز ناشتا آن را بخورد ذهنش صاف ميبخيل را بخشنده مي

 نمايد . افزايد و او را از كيد شيطان و لشكريان او حفظ ميمي

ا اگر هنگامي كه برختخواب رساند و خصوصسكر ) شكر ( : براي همه چيز سودمند است و زياني نمي

خورد و نيشكر هيچگاه روند شكر بخورند سودمند است براي تب مفيد است و خالص آن بلغم را ميمي

ضرر ندارد روش خوراندن شكر به بيمار اين است كه شكر سفيد را بكوبي و بر آن آب سرد بريزي و به 

 تواند كه آن را در شيريني نيز قرار بدهد . مي بيمار بنوشاني زيرا كسي كه در چيزهاي تلخ شفا قرار داده

كند و سِلق ) چغندر ( : بر ساحل بهشت روئيده است و در آن شفاي دردها است استخوان را كلفت مي

روياند و جوشانده برگش صالح براي آن است كه غذاي بيماران باشد زيرا در آن شفا است و گوشت مي

نمايد اما بايد از ريشه آن بپرهيزند زيرا سودا را زياد بيمار آرام مي دردي و دردسري ندارد خواب را براي

كند و چيزي مانند آن داخل شكم بيماري كه برسام ) آماس كند چغندر ريشه جذام را از بن ميمي



هاي حجاب حاجز ( دارد نشده ، و همراه با گوشت گاو براي سفيدي ) ظاهرا سفيدي چشم ( مفيد پرده

 است . 

 ماهي ( : خوردن ماهي بدن را ذوب و بلغم را زياد ، نفَس را سمك )

 ٣٥٧صفحه 

كند خوردنش با نان گوارا است و كسي كه پس از آن خرما نخورد و بر آن سنگين جسم را كهنه مي 

شود بايد پس از آن ماهي بخوابد تا صبح در معرض فلج است كسي كه پس از حجامت گرفتار صفرا مي

سبب  كند و خوردن ماهيشده همراه با آب و نمك بخورد ماهي تازه پيه چشم را آب ميتازه كباب

 پيدايش سل است . 

شود مگر اينكه براي سالخوردگان چندان خوب السمن ) روغن ( : بشكم چيزي بهتر از آن داخل نمي

نيست روغن گاو شفاء است و همينكه مرد به پنجاه سالگي برسد البته نبايد شب را بروز آورد در حالي 

 است .  كه روغن در شكمش باشد روغن در تابستان سودمندتر از زمستان

سويق : آرد بوداده بهترين غذا در هنگام گرسنگي است اما امساك كن اگر سير باشي تا غذايت هضم 

شود ، براي برسام ) ورم پرده حجاب حاجز ( مفيد است و صالح براي آنست كه غذاي بيمار باشد 

هايش پر از نيرو كند و اگر كسي چهل روز از آن بخورد شانهروياند استخوان را محكم ميگوشت را مي

 كند ونمايد و مغز حيوانات را هضم ميكند و هفتاد نوع بال را دفع ميشود سودا و بلغم را از معده ميمي

شفاي كسي است كه آن را خورده است . سه كف دست آرد بوداده را اگر ناشتا بخورند سودا و بلغم را 

ر آن را بشويند و در ظرف ديگر برگردانند تب را گذارد و اگر هفت باخشكاند و چيزي از آن باقي نميمي

برد و اگر پدر و مادر از آن بخورند دهد . آرد بوداده خشك سفيدي را ميبرد و پا و قدم را نيرو ميمي

گردد آرد بوداده با شكر براي مردان بد است آرد جو بوداده براي اي كه از آنها متولد شود قوي ميبچه

د كننشاند ، صفرا را خاموش ميآرد بوداده را خشك و ناشتا بخورند حرارت را مي برسام مفيد است و اگر



روياند و استخوان كند ، آرد بوداده با روغن زيتون گوشت مياما اگر با آب خمير شود چنين كاري را نمي

 افزايدكند بر باه ميرا سخت و پوست را نازك مي

 ٣٥٨صفحه 

ار را از آرد بوداده پر كنيد كه بايد سه بار شسته شود و سپس باو دو روايت شده كه شكم شخصِ تب 

 ريزند . بخورانند و در حديثي است كه آن را از ظرفي بظرف ديگر مي

 حرف شين 

شعير ) جو ( : روايت شده كه فضل جو بر گندم مانند فضل ما بر مردمست و پيغمبري نيست مگر آنكه 

گرديده و جو داخل شكمي نشده مگر آنكه هر دردي را كه در آن بخوردن جو دعوت شده و مبارك بر او 

بوده بيرون كرده است قوت انبياء و غذاي نيكان است و خداوند ابا فرموده از اينكه قوت انبياء را چيزي 

 غير از جو قرار دهد . 

 السوداء ذكر آن گذشت . شونيز ) سياهدانه ( : در حبة

 حرف صاد 

رد آوفرمود كه آويشن براي معده خملي مياميرالمؤمنين عليه السالم است و مي صعتر ) آويشن ( : داروي

 مانند خمل ) پرز ( قطيفه و سفوف آن پيش از غذاي صبح براي رطوبت مفيد است . 

 حرف طاء 

 آورد . طلع ) خرما در اولين روزهاي آن ( : الغري مي

 كند . طيب ) عطر ( : بدن را فربه مي



انگيزاند و كسي كه خاك بخورد در خون كند و درد را برمير بدن بيماري ايجاد ميطين ) گل ( : د

آورد و قوت را خودش شريك شده خاك در بدن سبب خارش و بواسير است و درد سودائي را بحركت مي

 برد و خوردن آن از وسواس است . از قلم پاها مي

 روايت شده كه آن را طين ارمني ) ِگل ارمني ( : براي اسهال سودمند است و

 ٣٥٩صفحه 

ل كند و اين گِل از گِ با آتش ماليمي برشته كن و سپس آن را كف كن زيرا كه بيماري را در تو ساكن مي 

 القرنين است و گل خاك حسين عليه السالم از آن بهتر است . قبر ذي

 حرف عين 

بخشد و در آن است شفاي هفتاد درد كند ، معده را نيرو ميعدس : آرد عدس بوداده تشنگي را قطع مي

نمايد ، نشاند و حرارت را خاموش ميكند و هيجان خون را فرو ميصفرا را خاموش و اندرونه را سرد مي

محمد كند عدس در نزد آلكند ، مبارك است ، دل را نازك و اشك را زياد ميقاعدگي دائمي را قطع مي

 است . عليهم السالم نخود و براي درد پشت نيكو 

عسل : خوردن عسل شفاي هر درد است خوردن عسل همراه با خواندن قرآن و جويدن كندر بلغم را ذوب 

كند و در كتب پزشكان از حضرت رضا عليه السالم روايت شده كه عسل شير تازه را مانند پنيرمايه مي

ماري از چيزي مانند عسل اند و هيچ بيكند و مردم از چيزي بهتر از خوردن عسل درمان نجستهمنعقد مي

شفا نديده و اگر شهد آن را بخوري شفاي از هر دردي است خوردنش حكمت است و اگر عسل ، 

زعفران و خاك قبر حسين عليه السالم را با آب باران خمير كنند شفاي بيماريها است و اگر مردي چيزي 

رد براي درد شكم مفيد است ، عسل از زنش بگيرد و با آن عسل بخرد و با آب باران مخلوط كرده و بخو

درد مؤمن سودمند است اما براي منافق نيست و روايت شده كه براي تب يك روز در با آب گرم براي دل

 ميان غالب سه قاشق عسل و سياهدانه نافع است و اين دو مباركند و در شونيز گذشت . 



 د فضل ما بر مردم است . برد و روايت شده كه فضل عناب بر ميوه ماننعناب : تب را مي

 ٣٦٠صفحه 

زدايد بخصوص سياه آن بهتر است و نوع دانه خوردن آن گواراتر است و اندوه را ميعنب ) انگور ( : دانه 

 رازقي آن هيچگاه ضرر ندارد . 

 حرف غين 

ت آور اسروياند و پوستش پوستآورد و استخوانش استخوان ميغبيراء ) سنجد ( : گوشتش گوشت مي

كند و ايمني از بواسير و ادرار قطره قطره است . ساقها را نيرو ها را گرم و معده را دباغي ميكليه

 كند و براي تب سودمند است . كن ميبخشد ، جذام را ريشهمي

 حرف فاء 

آورد و بهضم كمك زدايد و ادرارآور است مغز آن نيز ادرار ميفُجل ) ترب ( : برگ ترب بادها را مي

 كند . ند ريشه ترب بلغم را قطع ميكمي

فرفخ ) خرفه ( : بر روي زمين سبزي خوردني شريفتر از آن نيست و سبزي خوردني فاطمه عليها السالم 

 كند . است و عقل را زياد مي

 حرف قاف 

تب  بخشد وقبج ) كبك ( : روايت شده باشخاصي كه تب دارند گوشت كبك بدهيد زيرا بپاها قوت مي

 زدايد . را مي

 شوندشده ( : روايت شده كه دو چيز فاسد هستند كه بشكمي تندرست وارد نميقديد ) گوشت خشك

وند شسدي داخل نميكنند پنير و گوشت خشك و دو چيز صالح هستند كه بشكم فامگر آن را فاسد مي

كند و چه شده بدن را الغر و منهدم ميگرم . گوشت خشككنند انار و آب نيمهمگر آنكه آن را اصالح مي



رساند و چيزي انگيزد و اين گوشت بدي است و بهمه چيز زيان ميكشد و بيماري را برميبسا كه مي

 برايش فايده ندارد . 

 خورانند . كنند و به بيمار يرقاني ميرا كباب مي قطاء ) باقرقره ( : مبارك است و آن

 ٣٦١صفحه 

 حرف كاف  

باشد و آبش شفاي چشم است . ) دهد و من از بهشت ميكمأة ) قارچ ( : از منّ است و چشم را شفا مي

 و فرمايد و ظللنا عليكم الغمام و انزلنا عليكم المنسوره بقره كه خداوند تعالي مي ٥٧اشاره است به آيه 

 السلوي كلوا من طيبات ما رزقناكم و ماظلمونا و لكن كانوا انفسهم يظلمون . مترجم ( 

كافور : اگر از صبر ، مُر و كافور باندازه مساوي سرمه بكنند براي ضعف چشم مفيد است و روايت شده 

كنند سرمه مي بيزند وكوبند و از پارچه حريري ميكافور رياحي و صبر سقوطري را بيك اندازه با هم مي

 راند . نشاند و آن را از بدن بيرون ميو يك بار سرمه در هر ماه هر دردي را كه در سر باشد فرو مي

گندنا ( : براي درد طحال اگر سه روز آن را بخورند سودمند است و بوي دهن را خوش  -كراث ) تره 

سي كه هميشه از آن بخورد ايمني از جذام نمايد و براي كراند ، بواسير را قطع ميكند ، بادها را ميمي

است و روايت شده آن را با روغن عربي خوب سرخ كن و بكسي كه درد طحال دارد سه روز بخوران و 

اش را قطع كنند و سرش را دور بيندازند و سيد سبزيها و سبزي شايسته است كه تره را بشويند و ريشه

چكد و روايت شده كه براي بواسير ، قطره از بهشت بر آن ميرسول اهلل صلي اهلل عليه و آله است و هفت 

تره نبطي را بگير و سر سفيدش را ببر و آن را مشوي و كوچك كوچك ببر و كوهان شتري را بگير و 

ذوب كن و بر تره بريز همينكه نضج يافت بر آن گردو و پنير بريز و بعد از آتش بردار و سه يا هفت روز 

ور و از غذاي ديگر پرهيز كن و پس از آن ميوه سرو كوهي را كمي برشته كن و با صبح ناشتا با نان بخ

گرفته بعد از كوهان و گندنا بخور سپس بنام خداوند نيم اوقيه روغن كنجد را ناشتا پنير و گردوي پوست

 بخور و يك اوقيه كندر نر را بكوب و كف كن و پس از آن نيم اوقيه ديگر روغن كنجد سه روز بخور



 ٣٦٢صفحه 

 يابي . و غذايت را تا بعد از ظهر به تأخير بينداز ان شاء اهلل بهبود مي 

 انجدان رومي ( : براي درد خاصره مفيد است .  -پر كاشم ) كوله

 كند . كتان : پوشيدنِ آن بدن را فربه مي

 آورد . كزبره ) گشنيز ( : فراموشي مي

 آورد . ن را گرفته باشند ( : خوردنش الغري ميتفاله چيزهائي كه روغن آ -كسب ) كنجاره 

نشاند دهد و باذن خداوند دردهاي اندرون را فرو ميكمثري ) گالبي ( : گالبي بخوريد زيرا دل را جال مي

باشند نمايد . گالبي و به با هم برابرند و در هنگام سيري مفيدتر از ناشتا ميو معده را دباغي و تقويت مي

 ني و غش باو برسد بايد پيش از صبحانه از آن بخورد . و كسي كه سنگي

زدايد و موارد استفاده درماني آن در كراث و كند و بوي دهن را ميكندر : جويدنش لثه را محكم مي

حرمل گذشت و روايت شده كه براي حفظ قرآن و حديث و براي قطع ادرار و بلغم ده درهم قرنفل و ده 

ا اسپند كنند امسايند و مخلوط ميسفيد و شكر سفيد را جداگانه بجز اسپند مي درهم اسپنددانه و نيز كندر

خورند و روايت نمايند و بهنگام بامداد يك درهم و در وقت خواب نيز يك درهم از آن ميمال ميرا كف

از  كمي شده كه براي توانائي بر علم ده درهم قرنفل و بهمان اندازه كندر نر را نرم بكوب و هر روز ناشتا

 آنها را كف كن . 

 بخشد . كند و بدن را نيرو ميكباب : تب را قطع مي

 حرف الم 

لبن ) شير ( : شير گوسفند سياه بهتر از شير گوسفندان سرخ است اما شير گاو قرمز از شير گاوهاي سياه 

 بهتر است و كسي كه در آب پشتش ) مني (



 ٣٦٣صفحه 

روياند و استخوان را محكم برايش مفيد است شير گوشت نو ميدگرگوني رخ دهد شير تازه و عسل  

كند و سر كشيدن شير شفاي هر درد است مگر مرگ ، شير گاو دارو است اما پيشاب شتر بهتر از شير مي

او است و خداوند در شيرش شفا قرار داده است و روايت شده بخدا قسم شير هرگز زياني ندارد و 

شود و كسي كه شير را باين دليل كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله ير نميهيچكس از نوشيدن شير گلوگ

 بيند . اند بياشامد زيان نميداشتهآن را دوست مي

شود و روياند و كسي كه چهل روز آن را ترك كند بدُخلق ميلحم ) گوشت ( : گوشت ، گوشت مي

ن گوشت نپخته نهي شده و گوشت كسي كه بدخلق شد در گوشش اذان بگوئيد و در روايت از خورد

و  بردگاو با چغندر براي بيماري سفيد شدن چشم مفيد است و همچنين آب گوشت آن ، سفيدي را مي

هاي سفيد پوستي ( سودمند است و روايت شده كه آرد بوداده و شورباي گوشت گاو براي وضح ) لكه

كند مگر سي بخوردن آن عادت نميروايت شده كه گوشت گاو درد است و گوشت مرده چنين است و ك

شود و دهد نسلش قطع ميشود و قوتش را از دست ميگردد و جسمش ناتوان ميآنكه بدنش ضعيف مي

ميرد مگر بمرگ فجأه ) ناگهاني ( و گوشت سيد غذاهاي بهشت و سيد خوردنيهاي دنيا و خوار نميمرده

شده كه مرغوبترين گوشتها گوشت جوجه آخرت است و بهترين گوشتها گوشت گوسفند است و روايت 

 كبوتري است كه تازه بپرواز آمده يا نزديك پرواز است . 

كند و روايت لفت ) شلغم ( : هيچكس نيست مگر آنكه رگي از جذام در او هست و شلغم آن را ذوب مي

 برد . شده كه آن را در فصلش بخوريد كه هر دردي را از شما مي

كند و چيزهاي گنديده آن يرش شفاي هر درد و آفتي در جسد است بدن را پاك ميلقاح ) شتر ماده ( : ش

 شويد و پيشابشرا بيرون رانده و آن را خوب مي

 ٣٦٤صفحه 

 شفاي ربو ) تنگي نفس در حال ايستادن ( است .  



 راند . لوبيا : دردهاي شكم را بيرون مي

 حرف ميم 

ء آب جوشانده ماء ) آب ( : در كتاب فقه الرضا عليه السالم روايت شده الماء المغلي ينفع من كل شي

براي همه چيز خوبست ، و درباره آب سرد روايت شده انه يطفئ الحرارة و يسكن الصفراء و يهضم 

و صفرا را كند الطعام و يذيب الفضلة التي علي رأس المعدة و يذهب بالحمي حرارت را خاموش مي

برد و نمايد و تب را ميكند و مواد زائدي را كه بر سر معده است ذوب مينشاند طعام را هضم ميمي

روايت شده كه براي تب داروئي جز آب سرد و دعا نيافتيم زياد نوشيدن آب ماده هر بيماري است آب 

ست . اگر كسي آب باران را زمزم براي هر دردي نوشيده شود شفا است و روايت شده كه شفاي هر درد ا

هاي الحمد و قل هو اهلل و معوذتين ) قبل از آنكه بزمين برسد در ظرف تميزي جمع كند و هفتاد بار سوره

هاي فلق و ناس ( را بر آن بخواند و هر روز صبح يك جام و شب يك جام از آن بياشامد خداوند هر سوره

كند و بيماريها را دفع برد . آب باران بدن را تطهير مياو ميبيماري را از بدن ، استخوانها ، مخ و رگهاي 

رساند ادرار كردن در آِب راكد فراموشي گرم براي هر چيزي سودمند است و زياني نمينمايد آب نيمهمي

آورد و آب ميزاب كعبه ) ناوداني كه بر بام كعبه در باالي حجر اسمعيل نصب شده و معروف بميزاب مي

هاي دنيا و آخرت مترجم ( شفا است آب نيمخور مؤمن شفاي هفتاد درد و آب سيد نوشابهرحمت است . 

 است . 

 خواهد ماست بخورد و باو زيان نرساند بايد هاضوم يعني زنيان بر آن بريزد . ماست : كسي كه مي

 ٣٦٥صفحه 

نوشد و خود آن را در ا ميهاي پوستي ( باشد آبش رپزند و كسي كه مبتال به بهق ) لكهماش : ماش را مي 

 ريزد . غذايش مي

 مر : براي چشم مفيد است و در كافور گذشت . 



 آيد . مصطكي : فوائد آن در هليله مي

ملح ) نمك ( : غذاي خود را با نمك آغاز كن زيرا شفاي هفتاد و دو بيماري در آن است كه از آن 

درد ، لك و پيس چهره و گزش عقرب كه براي د ، دلدراند : جنون ، جذام ، برص ، گلودرد ، دندانجمله

دانستند كه چه چيزي در نمك است نهند و اگر مردم مياين منظور آن را با آب خمير كرده بر موضع مي

 كردند . در بكار بردن آن بعنوان ترياق مبالغه مي

 حرف نون 

 نبيذ ) آب جو ( : خداوند در حرام شفا قرار نداده است . 

واجبي ( : پيش از اين از حضرت رضا عليه السالم مطلبي كه درباره آن كافي است گذشت كه نوره ) 

كند و اگر آن را با حنا مخلوط كنند و در حمام بر خود نوره يكي از اقسام دارو است و بدن را فربه مي

ت و طهارت اسزدايد . تنوير وسيله بمالند وضح ) لكه سفيد پوست ( و بهق ) لكه سياه پوستي ( را مي

كسي كه با انگشت آن را بردارد و ببويد و بر سر بيني خود بگذارد و دعائي را كه روايت شده بخواند او 

سوزاند ) دعاء اين است اللهم ارحم سليمان بن داود كما امرنا بالنورة . مترجم ( نوره آب صلب ) را نمي

عمال كند و يك بار استافزايد و بدن را فربه ميليه ميدهد و بر پيه ككند و بدن را نيرو ميمني ( را زياد مي

آن در تابستان مفيدتر از ده برابر آن در زمستان است . موي بدن همينكه بلند شد آب پشت ) مني ( را قطع 

آورد و كسي كه پس از ماليدن آنها از فرق تا قدم نمايد و ضعف و سل ميكند و مفاصل را سست ميمي

 از خود را حنا بمالد

 ٣٦٦صفحه 

كند جنون ، جذام ، برص و آكله مانند آنكه نوره استعمال كرده باشد در امان است و فقر را از او دور مي 

 و از تنوير در حال نشسته ترس آنست كه فتق بياورد . 

 حرف هاء 



امر  وهريسه ) حليم ( : يكي از انبياء بخداوند عز و جل از ضعف و كمي نيروي نزديكي شكايت كرد با

 فرمود كه حليم بخورد . 

 هليلج ) هليله ( : در مركبات و معالجات شرح آن خواهد آمد . 

كند گرم و نرم است و پسر هندباء ) كاسني ( : سيد سبزيها است مني را زياد و رخساره را خوشرنگ مي

گاه كاسني چكد شايسته آن است كه هر هائي از بهشت بر آن ميكند هر روز صبح قطرهرا زياد مي

خورند آن را تكان ندهند كسي كه شب بخوابد و در شكمش هفت طاقه كاسني باشد در آن شب ان مي

شاء اهلل از قولنج در امان است در كاسني شفاي هزار درد است و دردي در اندرون آدمي نيست مگر آنكه 

راي تب و سردرد كاسني را كند ، امام عليه السالم به شخصي امر فرمود كه بكن ميكاسني آن را ريشه

بكوبد و بر كاغذي پهن كند و روغن بنفشه بر آن بريزد سپس آن را بر سر خود بگذارد و فرمود كه تب را 

 محمد عليهمباشد و برتري او بر سبزيجات مانند فضل آلبرد و معتدل ميكند و درد را ميكن ميريشه

 السالم بر مردم است . 

 باب 

از درمانها را كه از اهل عصمت عليهم السالم رسيده بترتيب حروف و با حذف اسناد  ايدر اين باب پاره

 آوريم تا مراجعه بآن آسان باشد . كنيم و نيز بعضي از داروهاي مركب را بهمان ترتيب ميروايت مي

اصله ف) توضيح آنكه در اين باب مؤلف اعلي اهلل مقامه احاديث مختلف را پشت سر هم نقل فرموده كه در 

 آنها گاه الفاظ ديگري از قبيل و قال ، و روي

 ٣٦٧صفحه 

و مانند آن آورده و گاه توضيحاتي از خود بر آن افزوده و يا مضمون و مستفاد حديث را روايت فرموده  

گردد و پس از آن ترجمه است كه اينك براي سهولت مراجعه و رعايت احتياط ، تمام باب عينا نقل مي

 رسد . نندگان محترم مييكجا بنظر خوا



نمايد كه اخبار مربوط بمسائل بهداشتي اعم از دستورات طبي و معالجات و داروهاي مفرد و و اضافه مي

مركب در كتاب مبارك فصل الخطاب كه توسط مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان اعلي اهلل مقامه 

در زير عنوان كتاب نوادر  ١٥٠تا  ١٢٩تأليف گرديده است و در چاپ جديد اين كتاب در صفحات 

الحكمة در ابواب مربوط به طب و نيز اخبار مربوط بخوردنيها و آشاميدنيهاي مختلف كه حاوي مسائل 

در زير عنوان كتاب المطاعم ضبط گرديده با اين توضيح  ٧٥٣تا  ٧٣٣طبي و بهداشتي است در صفحات 

ر مسائل طبي حاوي اخباريست كه ظاهرا قمري پايان يافته و د ١٢٨٦كه تأليف كتاب مزبور در سال 

 اي از آنها در هنگام تأليف دقايق العالج بنظر مؤلف اعلي اهلل مقامه نرسيده بوده است . مترجم ( پاره

باب نذكر فيه بعض المعالجات التي وصلت عن اهل العصمة و الطهارة عليهم السالم علي ترتيب الحروف 

المركبة نذكرها ايضا في ضمن كل حرف ليكون اسهل تناوال ان شاء محذوفة االسناد و كذا بعض االدوية 

 اهلل . 

 حرف االلف 

االستحاضة : تأخذ كفا من كزبرة و مثله سماق و تنقع ليلة تحت النجوم ثم تغليه بالنار في مغرفة و تشرب 

 عوفيت احتسابا االمنه قدر سكرجة تقطع الدم اال في اوان الحيض و التغتسل امرأة مستحاضة اغسالها الثلثة 

 من ذلك ، اقول قد جرب و صح . 

 ٣٦٨صفحه 

اطريفل : روي ان موسي بن عمران )ع( شكي الي ربه البلة و الرطوبة فامره اهلل ان يأخذ الهليلج و البليلج و  

 االملج فيعجنه بالعسل و يأخذه و هو الذي يسمونه عندكم الطريفل . 

الصبيان : يكتب له سبع مرات الحمد بزعفران و مسك و يغسل بالماء و يسقيه الصبي و ليكن شرابه منه ام

 شهرا واحدا فانه يعافي منه . 



اذن : اذا سال عنها القيح و الدم خذ له جبنا عتيقا اعتق ما تقدر عليه فدقه دقا جيدا ناعما ثم اخلطه بلبن 

 ه قطرات في االذن التي يسيل منها الدم فانها تبرء باذن اهلل . امرأة و سخنه بنار لينة ثم صب من

 حرف الباء 

باه : خذ بصال بيضا و قطعها صغارا صغارا و اقله بالزيت ثم خذ بيضا فانقضه في قصعة و ذر عليه شيئا من 

يزيد  كحلالملح ثم اكببه علي البصل و الزيت و اقله و كل منه فانه يكثر الماء و يقوي للجماع و روي ال

 في المباضعة و الحنا يزيد فيها و الهندبا يزيد في الماء و يحسن اللون . 

بدن : لضعف البدن و القلب يطبخ اللحم باللبن و يؤكل فان القوة و البركة فيها و روي لحم الضأن باللبن 

  اوجاع الجسد .فانه يخرج عن اوصاله كل داء و غايلة و يقوي جسمه و يشد سنه و غشيان النساء ينفع من 

 برص : يأتي في البهق عالجه و لحم البقر ينفع منه و السيما بالسلق او السويق . 

بطن : و ان كان اليملك حبة واحدة من الدواء الجامع بماء اآلس المطبوخ و روي لالسهال يغسل االرز و 

او خمسا و اطرحها يقلي و يطحن و يستف في كل غداة راحة و روي للذبول و البطن خذ حجارا اربعا 

 تحت النار و اجعل االرز في القدر و اطبخه حتي يدرك و خذ شحم كلي طريا فاذا بلغ االرز فاطرح

 ٣٦٩صفحه 

الشحم مع الحجار في قصعة و كب عليه قصعة اخري ثم حركها تحريكا شديدا و اضبطها كياليخرج  

 خ االرز مع السماق . بخاره فاذا ذاب الشحم فاجعله في االرز ثم تحساه و للبطن طب

بلغم : عالجه االطريفل كما مر و روي ثلثة يزدن في الحفظ و يذهبن البلغم اللبان و السواك و قرائة القرآن 

و روي تسريح الرأس يذهب البلغم و ينفعه هذا المعجون : علك رومي ، كندر ، صعتر ، نانخواه ، شونيز 

م تنخل و تعجن و تجمع و تسحق حتي تخلطه ثم يجمعه اجزاء سواء يدق كل واحد علي حدة دقا ناعما ث

بالعسل و تأخذ منه في كل يوم و ليلة بندقة عند المنام نافع انشاء اهلل و كذا ينفعه هذا السواك : اهليلج 

اصفر مثقال ، خردل مثقاالن ، عاقرقرحا مثقال تسحقه سحقا ناعما و تستاك به علي الريق فانه ينفي البلغم 



هة و يشد االضراس و روي المرأة الجميلة تقطع البلغم و المرأة السوداء تهيج المرة السوداء و و يطيب النك

من دخل الحمام علي الريق انفي البلغم فان دخلته بعد االكل انفي المرة و ان اردت ان تزيد في لحمك 

التمشط تذهب  فادخل الحمام علي شبعك و ان اردت ان تنقص من لحمك فادخله علي الريق و روي كثرة

 البلغم . 

بواسير : يؤخذ اهليلج اسود و بليلج و املج اجزاء سواء فتدقه و تنخله بحريرة ثم تأخذ مثله لوزا ازرق و هو 

المقل االزرق فتنقع اللوز في ماء الكراث حتي يماث فيه ثلثين ليلة ثم يطرح عليها هذه االدوية و تعجنها 

و تدهن ذلك بدهن البنفسج او دهن خيري او دهن شيرج لئالتلزق عجنا شديدا ثم تجعله حبا مثل العدس 

ثم تجففه في الظل فان كان في الصيف اخذت منه مثقاال و ان كان في الشتاء مثقالين و احتم من السمك و 

 الخل و البقل فانه يدفع البواسير و االرياح و يردعه االستنجاء بالماء البارد . 

 في الحمام ينفع من البهق و الوضح . بهق : طالء النورة مع الحنا 

 ٣٧٠صفحه 

 حرف التاء  

تخمة : روي في دفعها تغد و تعش و التأكل فيما بينهما شيئا فان فيه فساد البدن و روي تناول من هذا 

الرمان الحلو و كله بشحمه فانه يدبغ المعدة دبغا و يشفي التخمة و يهضم الطعام و يسبح في الجوف و كل 

 تخمة اال الحمي فانها ترد ورودا . داء من ال

 حرف الجيم 

جذام : روي اياكم و الغدد فانه يحرك الجذام و اللفت يذيب عرق الجذام و مرق لحم البقر نافع من 

 الجذام . 

جروح : يؤخذ قير طري و مثله شحم ماعز طري ثم تأخذ خزفة جديدة او بستوقة جديدة فيطلي ظاهرها 

لبن و تجعل تحتها نارا لينة ما بين االولي الي العصر ثم تأخذ كتانا باليا فتضعه  بالقير ثم تضعها علي قطع



علي يدك و تطلي القير عليه و تطليه علي الجرح و لو كان الجرح له قعر كبير فافتل الكتان و صب القير في 

 ن يؤخذا بالسوية والجرح صبا ثم دس فيه الفتيلة . اقول وصل هذا الخبر هكذا و المراد منه علي ما اعرف ا

يجعال في خزفة مطينة او بستوقة مطينة و يوضع علي نار لينة من االولي الي العصر حتي يختلطا جيدا فهو 

المرهم اال ان لفظ الخبر يحتمل فيه التحريف و كان يطلي ظاهرها بالطين فحرف بالقير و هما قريبان في 

 الرسم و سقط منه ثم تجعله فيها . 

كان في االيمن فعالجه حبة واحدة من الدواء الجامع بماء الكمون و يطبخ طبخا و اذا  جنب : وجعه اذا

 كان في االيسر فبماء اصول الكرفس يطبخ طبخا يؤخذ حبة واحدة . 

 حرف الحاء 

 حب السنا : يروي عن النبي صلي اهلل عليه و آله سنا مكي ، قشر االصفر و قشر

 ٣٧١صفحه 

منقي ، يدق كل واحد علي حدة و يدهن السنا و الهليلج بدهن اللوز الحلو و  الكابلي و االسود ، زبيب 

يعجن و يحبب الشربة ثلثة دراهم علي الريق و كذا مساء بالماء الحار يؤمن من الجذام و البرص و البهق و 

باء لو ض االطالجنون و الفالج و اللقوة و لو علم الناس ما في السنا الشتروه مثقاال بمثقالين ذهبا و قال بع

شرب هذا الدواء ليال ستة دراهم الي ثمانية مع ماء االسطوخودوس او لسان الثور و شرب صباحا جلقند 

الثور و شرب عليه مغلي مثقال اسطوخودوس في ماء عنب الثعلب و عشرين مثقاال و مثقاال ورق لسان

 ماغية عن تجربة . ترج عمل عمال حسنا و ينفع من الخفقان و التوحش و االمراض الدشاه

حجامة : قال ابوعبداهلل عليه السالم لعمار ما يقول من قبلكم في الحجامة قال يزعمون انها علي الريق افضل 

منها علي الطعام قال ال هي علي الطعام ادر للعروق و اقوي للبدن و قال اقرأ آية الكرسي و احتجم اي يوم 

ء شفاء ففي شرطة حجام او شربة عسل ن في شيشئت و تصدق و اخرج اي يوم شئت . روي ان يك

احتجموا اذا هاج بكم الدم فان الدم ربما يتبيغ بصاحبه فيقتله و ينبغي النظر الي اول محجمة من دمه ليأمن 

 من الرمد و الداهية الي الحجامة االخري و الداهية وجع العنق . 



 حرارة : ينفع منها الفراش اي غشيان النساء . 

االهليلج االسود و البليلج و االملج و الكبر و الفلفل و الدارفلفل و الدارصيني و زنجبيل و حصاة : خذ 

شقاقل و وج و انيسون و خولنجان اجزاء سواء تدق و تنخل و تلت بسمن بقر حديث ثم تعجن جميع ذلك 

الجامع  فع منها الدواءبوزنه مرتين من عسل منزوع الرغوة او فانيد جيد و الشربة منه مثل بندقة او عفصة و ين

 بماء السداب او الفجل المطبوخ . 

 يمرض اال مرضحفظ الصحة : من اصطبح باحدي و عشرين زبيبة حمراء لم

 ٣٧٢صفحه 

الموت ان شاء اهلل و روي سيد هذه االدوية الهليلج و الرازيانج و السكر في استقبال الصيف ثلثة اشهر كل  

شهر ثلث مرات و في استقبال الشتاء ثلثة اشهر في كل شهر ثلثة ايام ثلث مرات و يجعل موضع الرازيانج 

 مصطكي فاليمرض اال بمرض الموت . 

 نة تنقي داء الجوف و تقوي البدن . حقنة : افضل ما تداويتم به الحق

 حلق : ينفع من وجعه حسو اللبن و كذا الملح . 

حمي : كل داء من التخمة اال الحمي فانها ترد ورودا و الينبغي تدثر المحموم ، روي ماوجدنا لها عندنا 

غي ان يبل ثوبين دواء اال الدعاء و الماء البارد و روي الحمي من فوح جهنم فاطفؤها بالماء البارد و ينب

يطرح عليه احدهما فاذا جف طرح عليه اآلخر و روي مااختار جدنا اال وزن عشرة دراهم سكر بماء بارد 

ء صالح ء و في العرق و في اسهال البطن . اقول القيعلي الريق و روي اخراج الحمي في ثلثة اشياء في القي

للصفراوية و للسوداوية ايضا علي بعد و يؤيد ذلك ما للسوداوية و الصفراوية و العرق للبلغمية و االسهال 

روي ان الداء ثلثة و الدواء ثلثة فأما الداء فالدم و المرة و البلغم فدواء الدم الحجامة و دواء البلغم الحمام و 

دواء المرة المشيّ و روي خير االشياء لحمي الربع ان يأكل في يومها الفالوذج المعمول بالعسل و يكثر 

انه و اليأكل في يومها غيره و الفالوذج من السمن و العسل يطبخ حتي ينضج و هو طعام طيب و روي زعفر



اسحق السكر ثم امخض بالماء و اشرب علي الريق عند الحاجة الي المساء ينفع من حمي الربع و هو 

ضر أ عليه ما حالمبارك الطيب و روي اذا حم احدكم فليأخذ اناء نظيفا فيجعل فيه سكرة و نصفا ثم يقر

من القرآن ثم يضعها تحت النجوم و يجعل عليها حديدة فاذا كان بالغداة صب عليه الماء و مرسه بيده ثم 

 شربه فاذا كانت الليلة الثانية زاده سكرة اخري فصارت سكرتين و نصفا فاذا كانت

 ٣٧٣صفحه 

سروا حر الحمي بالبنفسج و الماء الليلة الثالثة زاده سكرة اخري فصارت ثلث سكرات و نصفا و روي اك 

البارد فان حرها من فيح جهنم و اطعموا المحموم لحم القباج و امألوا جوف المحموم من السويق يغسل 

 ثلث مرات و يحول من اناء الي اناء . 

 .  ء ، منهعبداهلل عليه السالم الحمي تخرج في ثلث العرق و البطن و القيدر حاشيه آمده است : عن ابي

الحمام : هو من المعالجات الكلية و هو يوم و يوم ال ، يكثر اللحم و ادمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين 

و يورث السل و الهزال و ينبغي عند ارادة الدخول ان يلبث في البيت الثاني ساعة و اذا دخل ان يأخذ من 

نة بلع منه جرعة فليفعل فانه ينقي المثاالماء الحار و يضعه علي هامته و يصب منه علي رجليه و ان امكن ان ي

و الينبغي شرب الماء البارد في الحمام فانه يضعف البدن و ينبغي صب الماء البارد علي القدمين اذا خرج 

فانه يسل الداء من الجسد و الينبغي االضطجاع في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين و االستلقاء في الحمام 

يب شحم الكليتين و الينبغي التمشط في الحمام فانه يورث وباء الشعر و يرققه و يورث الداء الدبيلة و يذ

الينبغي السواك في الحمام فانه يورث وباء االسنان و اليغسل الرأس بالطين فانه يسمج الوجه و يذهب 

لرجل و بالغيرة و طين مصر يورث الدياثة و الذلة و دلك الرأس و الوجه بالمئزر يذهب ماء الوجه و دلك ا

الجسد بالخزف السيما الخزف الشامي يورث البرص و الجذام و يبلي الجسد و ينكيه و ال بأس بالخرق و 

اليغتسل بماء اغتسل فيه فانه يورث الجذام و اليتكئ في الحمام ألنه يذيب شحم الكليتين و الينبغي ان 

هو اقوي للبدن و الينبغي ان يدخل و ء يطفي عنك وهج المعدة و المرار و يدخل الحمام اال و في جوفه شي

 هو ممتلئ و دخوله علي الريق انقي للبلغم و ينقص اللحم و بعد االكل انقي للمرة و



 ٣٧٤صفحه 

علي الشبع يزيد اللحم و ينبغي ان يتعمم بعد الخروج و غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق  

امان من الصداع و طهور من الحزاز و غسل الرأس بالسدر يجلب و يذهب بالدرن و ينفي االقذار و نشرة و 

 الرزق جلبا و يصرف وسوسة الشيطان سبعين يوما و ينبغي االستحمام يوم االربعاء . 

ء و تخفف و التنفع الحمية ء اصال و لكن الحمية ان تأكل من الشيحمية : ليس الحمية ان تدع الشي

ة احدعشر صباحا و روي اثنان عليالن صحيح محتم و عليل مخلط . للمريض بعد سبعة ايام و روي الحمي

عشر يوما الخبر فيفهم من هذه االخبار ان الحمية تتقدر بقدر ايام زيادة في فقه الرضا ان اقصي الحمية اربعة

 عشر يوماعشر يوما فاربعةالمرض فان كان سبعة ايام فسبعة او احدعشر يوما فاحدعشر يوما او اربعة

ميات الحادة التتجاوز ايام زيادتها ذلك و المتطاولة فال حمية فيها و في ذلك الكتاب ان الصحة و فالح

العلة تقتتالن في الجسد فان غلب العلة الصحة استيقظ المريض و ان غلب الصحة اشتهي الطعام فأطعموه 

و يروي ان الثمار اذا فلربما فيه الشفاء و يروي من كفران النعم ان يقول الرجل اكلت الطعام فضرني 

الرضا عليه السالم رأس الحمية الرفق ادركت ففيها الشفاء لقوله جل و عز كلوا من ثمره اذا اثمر . في فقه

 بالبدن . 

 حية : ينفع من لدغها حبة من الدواء الجامع بماء الحلتيث فانه يبرء من ساعته . 

 حرف الخاء 

نجبيل و مثله دارفلفل و برنج و بسباسة و دارصيني من كل واحد خاصرة : تأخذ اربعة مثاقيل فلفل و مثله ز

اربعة مثاقيل و من الزبد الصافي الجيد خمسة و اربعين مثقاال و من السكر االبيض ستة و اربعين مثقاال يدق 

 و ينخل بخرقة او منخل شعر صفيق ثم يعجن بوزن جميعه عسل منزوع الرغوة فلوجع

 ٣٧٥صفحه 



ثة مثاقيل و للمشيّ سبعة او ثمانية بماء فاتر فانه يخرج كل داء باذن اهلل و اليحتاج مع الخاصرة يشرب ثل 

هذا الدواء الي غيره فانه يجزيه و يغنيه عن سائر االدوية و اذا شربه للمشي و انقطع مشيه فليشرب بعسل فانه 

 جيد مجرب و الكاشم جيد لوجع الخاصرة . 

عد النورة و الخضاب مهيبة في الحروب و محبة للنساء و يزيد في الخضاب : ينبغي خضاب جميع البدن ب

الباه و يطرد الرياح من االذنين و يجلو الغشاء عن البصر و يلين الخياشيم و يطيب النكهة و يشد اللثة و 

يذهب بالغثيان و يقل وسوسة الشيطان و تفرح به الملئكة و يستبشر به المؤمن و يغيظ به الكافر و هو زينة 

طيب و براءة في قبره و يستحي منه منكر و نكير و يزيد في عفة النساء و انس لهن و الخضاب بالحنا  و

يجلو البصر و ينبت الشعر و يطيب الريح و يسكن الزوجة و يذهب بالسهك و يزيد في ماء الوجه و يطيب 

 النكهة و يحسن الولد . 

 الكمون . خفقان الفؤاد : الدواء الجامع بالماء الذي طبخ فيه 

 حرف الدال 

دماميل : روي عرق في البدن يهيج البرص فاذا هاج سلط اهلل عليه الدماميل حتي يسل ما فيه من الداء و 

 روي التكرهوا الدماميل فانها امان من البرص . 

ا الداء الدواء : روي الدواء اربعة السعوط و الحجامة و النورة و الحقنة و روي الداء ثلثة و الدواء ثلثة فام

الدم و المرة و البلغم فدواء الدم الحجامة و دواء البلغم الحمام و دواء المرة المشيّ و روي الدواء اربعة 

ء و الحقنة و روي خير ما ء و روي هي الحجامة و الطالء و القيالحجامة و السعوط و الحقنة و القي

العرب في ثلثة شرطة الحجام و الحقنة و آخر تداويتم به الحجامة و السعوط و الحمام و الحقنة و روي طب 

 الدواء الكي و روي هي الحجامة و الحقنة و الحمام و السعوط

 ٣٧٦صفحه 



ء و شربة عسل و آخر الدواء الكي و روي ان اهلل جعل في الدواء بركة و شفاء و خيرا كثيرا و روي و القي 

ء تعالي و روي ليس من دواء اال و يهيج داء و ليس شي ماخلق اهلل الداء اال و جعل له دواء فاشرب و سمّ اهلل

في البدن انفع من امساك اليد عما اليحتاج اليه و روي اليتداوي المسلم حتي يغلب مرضه صحته و روي 

اداوي الحار بالبارد و البارد بالحار و الرطب باليابس و اليابس بالرطب و ارد االمر كله الي اهلل عز و جل و 

ذلك ما قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و اعلم ان المعدة بيت الداء و ان الحمية هي الدواء و استعمل في 

الرضا اجتنب الدواء ما احتمل اعود البدن ما اعتاد و روي اجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء . في فقه

فاشرب و اذا هاج بك البول فبل يحتمل الداء فال دواء و فيه اذا جعت فكل و اذا عطشت بدنك الداء فاذ لم

و التجامع اال من حاجة و اذا نعست فنم و فيه ايام الصحة محسوبة و ايام العلة محسوبة اليزيد هذه و ال 

ينقص هذه و ان اهلل عز و جل يحجب بين الداء و الدواء حتي ينقضي المدة ثم يخلي بينه و بينه فيكون برؤه 

ضاء المدة بمعروف او صدقة او بر فانه يمحو ما يشاء و يثبت و هو بذلك الدواء او يشاء فيحل قبل انق

ادفعوا  ءء فمات فأنا الي اهلل منه برييبدئ و يعيد و روي من ظهرت صحته علي سقمه فعالج نفسه بشي

معالجة االطباء ما اندفع الداء منكم فانه بمنزلة البناء قليله يجر الي كثير و روي ان تارك شفاء المجروح 

ء اسرع اجابة من الصدقة و ال يك جارحه ال محالة و روي داووا مرضاكم بالصدقة و روي ليس شيشر

 اجدي منفعة للمريض من الصدقة و روي عليك بالدعاء فانه شفاء من كل داء . 

 ديدان : التمر علي الريق يقتل الديدان في البطن و سبع تمرات عجوة عند المنام قتلن الديدان . 

 ٣٧٧صفحه 

 حرف الراء  

 رأس : لبرده سعوط العنبر و الزنبق بعد الطعام يعافي منه باذن اهلل . 

 ربو : ينفع منه شرب ابوال اللقاح . 

ترمد عيناه و من اخذها كل جمعة خرج من تحت كل ظفرة داء و رمد : من اخذ من اظفاره كل خميس لم

الكحل يزيد في ضوء البصر و ينبت االشفار و ليبدأ في التقليم بالخنصر االيسر و يختم بالخنصر االيمن و 



اليقرب التمر و الرمد امان من فعل ذلك كان امانا من الرمد و الينام صاحب الرمد علي الجانب االيسر و 

من العمي ، روي من نظر الي اول محجمة من دمه امن من الرمد الي الحجامة االخري و روي امن من 

 الداهية الي الحجامة االخري و هي وجع العنق . 

رياح : اذا كانت شابكة سعوط العنبر و الزنبق علي الريق و روي للرياح الخبيثة يؤخذ له قرنفل خمسة 

يل فيصره في قنينة يابسة و يضم رأسها ضما شديدا بطين و يوضع في الشمس قدر يوم في الصيف و في مثاق

الشتاء قدر يومين ثم يخرجه و يسحقه سحقا ناعما ثم يديفه بماء المطر حتي يصير بمنزلة الخلوق ثم 

القرنفل  حتي يجفيستلقي علي قفاه و يطلي ذلك القرنفل المسحوق علي الشق المائل و اليزال مستلقيا 

فانه اذا جف رفع اهلل عنه و عاد الي احسن عادته باذن اهلل و الحلبة نافع للرياح فيأخذ كف حلبة و كف تين 

يابس يغمرهما بالماء و يطبخهما في قدر نظيفة ثم يصفي ثم يبرد ثم يشربه يوما و يغب يوما حتي يشرب 

 منه تمام ايامه قدر قدح . 

 حرف الزاء 

ل االرز ثم يجفف ثم يقلي ثم يرض ثم يطبخ و يؤكل بالشحم و كذا يأخذ طين ارمني و يقليه زحير : يغس

بنار لينة و يستف منه فانه يسكن عنه و دواء آخر له يأخذ جزءا من خربق ابيض و جزءا من بزر قطونا و 

 جزءا من صمغ عربي و جزءا من الطين االرمني يقليه بنار لينة و يستف منه . 

 ٣٧٨صفحه 

زكام : هو جند من جنود اهلل عز و جل يبعثه علي الداء فينزله و الينبغي التداوي منه و يقمع عرق الجذام و  

امان منه و ليحمد اهلل علي الزكام و الدماميل و هو صنع من صنع اهلل و جند من جنود اهلل بعث اهلل الي علة 

ه يز و نصف دانق كندش يدق و ينفخ في االنف فانفي بدن االنسان ليقلعها فاذا قلعها فعليه بوزن دانق شون

 ء فافعل فان فيه منافع كثيرة . يذهب بالزكام و ان امكنك ان التعالجه بشي

 حرف السين 



سعال : وصف له دواء جميع اجزائه كالجامع اال انه ليس فيه عاقرقرحا و اظنه سهوا من الراوي و السعال 

 و عالج الزكام و الرمد و الدماميل . امان من الفالج و اليسارع الي عالجه 

 سفر : روي سافروا تصحوا . 

 سل : المعجون الجامع يسقي صاحب السل منه مثل الحمصة بماء مسخن عند النوم يبرؤ في ثلث ليال . 

سلس البول : خذ الحرمل و اغسله بالماء البارد ست مرات و بالماء الحار مرة واحدة ثم يجفف في الظل ثم 

 حلّ خالص ثم تستفه علي الريق سفا فانه يقطع التقطير باذن اهلل عز و جل .  يلت بدهن

سن : عالجه دهن الحنظل المقشر فان كان الضرس مأكوال منحفرا تقطر فيه قطرات و تجعل منه في قطنة 

شيئا و تجعل في جوف الضرس و ينام صاحبه مستلقيا يأخذه ثلث ليال و ان كان الضرس ال اكل فيه و 

ريحا قطر في االذن التي تلي ذلك الضرس ليالي كل ليلة قطرتين يبرؤ باذن اهلل تعالي و لوجع الفم و  كانت

الدم الذي يخرج من االسنان و الضربان و الحمرة التي تقع في الفم يأخذ حنظلة رطبة قد اصفرت فيجعل 

 عليها قالبا من طين

 ٣٧٩صفحه 

وانبها برفق ثم يصب عليها خل خمر حامض شديد ثم يثقب رأسها و يدخل سكينا جوفها فيحك ج 

الحموضة ثم يضعها علي النار فيغليها غليانا شديدا ثم يأخذ صاحبه منه كل ما احتمل ظفره و يتمضمض 

بخل و ان احب ان يحول ما في الحنظلة في زجاجة او بستوقة فعل و كلما فني خله اعاد مكانه و كلما عتق 

 من الضرس الحجامة و خل الخمر يشد اللثة .  كان خيرا ان شاء اهلل و ينفع

سواك : فيه عشرة خصال مطهرة للفم مرضاة للرب مفرحة للمالئكة و هو من السنة و يشد اللثة و يجلو 

البصر و يذهب بالبلغم و يذهب بالحفر و روي يزيد في العقل و االستياك بالسعد ينفع منها بعد الطعام و 

االسنان و خوف الضرر و في الحمام فانه يورث وباء االسنان و في الخالء مطلقا و ينبغي تركه عند ضعف 

 يورث البخر . 



 حرف الشين 

شراب الخيار : نافع لما ينفع معجون الخيارشنبر كما يأتي و من اليرقان و الحمي الصلبة الشديدة التي 

بادرنج فتقشره ثم تطبخ يتخوف علي صاحبها البرسام و الحرارة و وجع المثانة و االحليل تأخذ خيار 

قشوره في الماء مع اصل الهندباء ثم تصفيه و تصب عليه سكر طبرزد ثم يشرب منه علي الريق ثلثه ايام كل 

 يوم رطل فانه جيد مجرب نافع باذن اهلل . 

شعر : اخذ الشارب يوم الجمعة امان من الجذام و البرص من الجمعة الي الجمعة و استيصال الشعر يقلل 

و يقلل الدواب و الوسخ و يغلظ الرقبة و يجلو البصر و اذا طال ضعف البصر و ذهب بضوء نوره و  الدرن

طمه يجلو البصر و يزيد في ضوء نوره و حلق القفا يذهب بالغم و تسريح اللحية يشد االضراس و تسريح 

ر و بلغم و يحسن الشعشعر الرأس اذا كان يذهب بالوباء اي الحمي و كثرة التمشط يذهب بالوباء و يقلل ال

 يجلب الرزق و يزيد

 ٣٨٠صفحه 

في ماء الصلب و ينجز الحاجة و التمشط بالعاج يذهب بالوباء و ينبت الشعر في الرأس و يطرد الدود من  

الدماغ و يطفي المرار و ينقي اللثة و العمور و تسريح العارضين يشد االضراس و تسريح اللحية يذهب 

بتين يذهب ببالبل الصدر و تسريح الحاجبين امان من الجذام و تسريح الرأس يقطع بالوباء و تسريح الذؤا

البلغم و التمشط من القيام يورث الضعف و الفقر و من الجلوس يقوي القلب و يمخخ الجلد و ينبغي اذا 

 تمشط رأسه و لحيته ان يمر المشط علي صدره فانه يذهب بالهم و الوباء . 

 ء من زعفران يطلي به حول الشوصة . مع مع شيشوصة : له الدواء الجا

 حرف الصاد 

ء حتي تصب علي رأسك سبعة اكف من ماء حار و سم اهلل تعالي صداع : ادخل الحمام و التبدأن بشي

 فانك التشتكي بعد ذلك . 



 حرف الطاء 

 طحال : له الدواء الجامع حبة منه بماء بارد و حسوة خل . 

 حرف الظاء 

الظفار يمنع الداء االعظم و يدر الرزق و تحت االظفار مقيل الشيطان و منه يكون النسيان و ظفر : تقليم ا

تقليم االظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام و البرص و العمي و الجنون و يوم الخميس امان من الرمد و يوم 

 السبت يعافي من وجع الضرس و العين و كذا يوم الخميس . 

 حرف العين 

النسا فتعقدها علي موضع العرق فانه نافع باذن اهلل و دواء سهل النسا : تأخذ قالمة ظفر من به عرقعرق

حاضر النفع اذا غلب علي صاحبه الوجع و اشتد عليه ضربانه تأخذ تكتين فيعقدهما و يشد بهما الفخذ الذي 

 به

 ٣٨١صفحه 

ر عليه حتي يكاد يغشي عليه يفعل ذلك و هو قائم ثم النسا من الورك الي القدم شدا جيدا اجود ما تقدعرق 

يعمد الي باطن خنصر القدم التي فيها الوجع فيشدها ثم يعصره عصرا شديدا فانه يخرج منه دم اسود ثم 

 يحشي بالملح و الزيت فانه يبرؤ باذن اهلل . 

ة نارمشك ، سليخة مقشرعطش و يبس الفم : يؤخذ سقمونيا ، قاقلة ، سنبل ، شقاقل ، عود و حب بلسان ، 

، علك رومي ، عاقرقرحا ، دارصيني بالسوية يدق و ينخل غير سقمونيا فانه الينخل ثم يخلط االدوية و 

يؤخذ فانيد سنجري و يذاب في الطنجير بنار لينة و يلت به االدوية ثم يعجن ذلك كله بعسل منزوع الرغوة 

 لي الريق بما شاء من الشراب و عند منامه مثله . و يرفع في قارورة او جرة خضراء الشربة مثقاالن ع

 عقرب : للسعها الدواء الجامع حبة بماء الحلتيث فانه يبرؤ من ساعته . 



عين : لبياضها يؤخذ فلفل ابيض و دارفلفل من كل درهمان و نشادر جيد صاف درهم و اسحقها كلها و 

ساعة فانه يقطع البياض و ينقي لحم العين و انخلها و اكتحل بها في كل عين ثلثة مراود و اصبر عليها 

 يسكن الوجع باذن اهلل تعالي و اغسل بعده عينيك بالماء البارد و اتبعه باالثمد . 

دواء آخر له خذ توتيا هنديا جزءا ، اقليميا الذهب جزءا ، اثمد جيد جزءا ، اهليلج اصفر جزءا و الملح 

ء السماء ثم اجمعه بعد السحق فاكتحل به فانه يقطع االندراني جزءا و اسحق كل واحد علي حدة بما

البياض و يصفي لحم العين و ينقيه من كل علة باذن اهلل عز و جل و لضعف العين و ان يري الكوكب كبيرا 

يؤخذ كافور ، صبر سقوطري ، مر مكي اجزاء سواء و يكتحل به و روي كافور رياحي و صبر سقوطري 

 يكتحل الكحلة في الشهر يحدر كل داء في الرأس و يخرجه من البدن .  بالسوية يدق و ينخل بحريرة و

 ٣٨٢صفحه 

 حرف الفاء  

 فالج : ينفع منه سعوط الدواء الجامع بماء المرزنجوش . 

 فزع : ينفع منه الفصد و ماء الشبت المطبوخ بالعسل يسقي ثلثة ايام . 

 حرف القاف 

طبخ فيه الكمون و ينفع من ضعف القلب طبيخ اللبن و اللحم قلب : لخفقانه الدواء الجامع بالماء الذي 

 كما مر في البدن . 

 قولنج : التين نافع للقولنج و رياحه و الدبا ايضا جيد للقولنج . 

د ء بهذا السبيل كل داء و علة و قء : روي من تقيأ قبل ان يتقيأ كان افضل من سبعين دواء و يخرج القيقي

 لمعالجات الكلية النافعة . مر في الدواء انه من ا

 حرف الكاف 



كحل : يعذب الفم و ينبت الشعر و يحد البصر و يعين علي طول السجود و يزيد في المباضعة و يجفف 

الدمعة و االكتحال باالثمد يطيب النكهة و يشد اشفار العين و يجلو البصر و يذهب بالدمعة و من نام علي 

د ابدا ما دام ينام عليه و الكحل بالليل ينفع العين و امان من الماء و هو اثمد غير ممسك امن من الماء االسو

 بالنهار زينة و ينبغي اتخاذ ميل من حديد . 

 كلف : مسح الوجه بعد الوضوء يذهب الكلف و يزيد في الرزق و المراد بالوضوء غسل اليد من الطعام . 

 كي : قد مر في الدواء ان آخر الدواء الكي . 

 م حرف الال

 لقوة : ينفع منها سعوط الدواء الجامع بماء المرزنجوش . 

 ٣٨٣صفحه 

 حرف الميم  

 المشّي : و هو المسهل قد مر في الدواء انه من المعالجات الكلية . 

 معدة : لبردها الدواء الجامع بالماء الذي طبخ فيه الكمون . 

ي ما في جوفها و غيرت النار قشرها فكلها مغص : خذ جوزة و اطرحها علي النار حتي تعلم انها قد اشتو

 فانها تسكن من ساعتها . 

و  ء و الحميمعجون خيارشنبر : ينفع باذن اهلل عن المرة السوداء و الصفراء و البلغم و وجع المعدة و القي

ي غالبرسام و تشقق اليدين و الرجلين و الزحير و وجع البطن و يبسه و وجع الكبد و الحر في الرأس و ينب

ان يحتمي من التمر و السمك و الخل و البقل و ليكن طعام من يشربه زيرباجة بدهن سمسم يشربه ثلثة ايام 

كل يوم مثقالين صفته يؤخذ من الخيارشنبر رطل منقي و ينقع في رطل من ماء يوما و ليلة ثم يصفي و 

م يطبخه بنار لينة حتي يوضع فيه رطل عسل و رطل من افشرج سفرجل و اربعين مثقاال من دهن ورد ث



يثخن ثم ينزله و يتركه حتي يبرد فيجعل فيه فلفل و دارفلفل و قرفة القرنفل و قرنفل و قاقلة و زنجبيل و 

دارصيني و جوزبوا من كل ثلثة مثاقيل مدقوقا منخوال فتعجن بعضه ببعض و تجعله في جرة خضراء او 

 قارورة و الشربة مثقاالن علي الريق . 

جامع : و يسمي بالدواء الجامع اخالطه سنبل ، قاقلة ، زعفران ، عاقرقرحا ، بزر البنج ، خربق المعجون ال

ابيض ، فلفل ابيض من كل جزء ، ابرفيون جزءان يدق و ينخل بحريرة و يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة 

را بماء الرازيانج فات منه الي حمصة ينفع من السل حمصة بماء مسخن عند النوم و للسعال الحديث و القديم

عند المنام و لخفقان الفؤاد و برد المعدة بماء الكمون و لوجع الطحال بماء بارد و حسوة خل و لوجع 

الجنب االيمن بماء الكمون و للجنب االيسر بماء اصول الكرفس و للبطن بماء اآلس و للفالج و اللقوة 

 لسعة العقرب و الحية شربا بماءسعوطا بماء المرزنجوش و للشوصة طالء بالزعفران و ل

 ٣٨٤صفحه 

الحلتيث و للحصاة بماء السداب او الفجل المطبوخ . اقول قد ذكر االطباء خواصا لبرشعثا و اخالطه  

محمد عليهم السالم كثيرا يقرب من هذا الدواء الجامع فنذكر تلك الخواص فانه دواء جامع قد اعتني به آل

ظلمة البصر و الدوي و الزكام و النزلة و فقد ذكروا انه لرفع السموم الحيوانية و النباتية و السدر و الدوار و 

اللقوة و الفالج و الرعشة و سيالن اللعاب و الذكاء و الحفظ و اذابة البلغم و صفاء الصوت و السهر السباتي 

و السبات السهري و القولنج و المغص و برودة المعدة و الكبد و سدة الكبد و تقويته علي طبخ الدم و الربو 

ر البدن و كثرة العرق و نتنه و قوة الجماع و يزيد الحرارة و يزيل الكسل و التثاوب و و االستسقاء و فتو

التمطي و االسترخاء و انواع االعياء و يفتت حصاة الكلية و المثانة و يدر البول و يحدر الحصاة المنجمدة 

بطئ الهضم و يأخذ  و يرفع الوسواس السوداوي و الوحشة و سوء المزاج البارد و وجع المعدة و الفؤاد و

عشر يوما و في الحر كل منه صاحب السل حمصة بالماء الحار علي الريق و عند النوم في وقت البرد خمسة

ثلثة ايام مرة مع الماء الحار و دهن اللوز الحلو و النبات و ليحذر عنه يابس المزاج و للصداع بماء 

يمصه و للسعال العتيق و الحديث بعصير  المرزنجوش سعوطا و كذا صاحب اللقوة و في امراض الحلق



المرزنجوش و لضيق النفس و الربو بماء الكمون و اصل السوس و لوجع الفؤاد و االمعاء بماء الرطبة او 

بطبيخ الكمون و لوجع الطحال بماء الورد و خل الخمر و لوجع الجنب بشراب االصول و لوجع الكبد 

ان كان من السدة فبماء االصول و للمبطون بماء اآلس و للخاصرة  بماء العسل ان كان من المادة الباردة و

بالماء المشمس في الصيف و في الشتاء بالجالب الفاتر و للزحير بماء بزر قطونا و الماء الفاتر و للحصاة 

 بماء السداب او ماء ورق الفجل و للسهر بطبيخ الخشخاش و للبواسير

 ٣٨٥صفحه 

بماء السماق و للغم بماء التفاح و للجماع بماء الحمص و للنقرس حبة كل  بماء الكراث و لثقل اللسان 

يوم شربا و لسيالن النفاس بماء الحلبة و للهم بماء الحرمل و لمن شرب االفيون بماء الدارصيني و لمن 

بماء لية ء و لمواد الكشرب الكافور بماء العود و للسع العقرب بالعسل و لالفاعي حبة بعد حبة حتي اليقي

النخالة و الزبد و لسيالن الطمث بماء السماق و الحتباس الطمث بطبيخ العناب و الزبيب و للقولنج بطبيخ 

اصل السوس و اهلل اعلم بحقايق االمور . و قد ذكرنا هذه الخواص ال ألنا جربناها او اخذناها عن مجرب بل 

ليهم السالم اياه جامعا و مشاكلة بعض طرق ألجل قرب اجزاء برشعثا من المعجون الجامع و تسمية االئمة ع

استعماله معه و اعتناء االئمة عليهم السالم بالجامع فأردنا ان نذكر هذه الخواص ليكون االنسان متنبها في 

 استعمال الجامع في غير الموارد المنصوصة حتي يقع علي المنافع باذن اهلل . 

لبلغم و يذيب الحصاة و الحشو الذي يجتمع في المثانة و معجون آخر : لورم البطن و وجع المعدة و يقطع ا

وجع الخاصرة صفته هليلج اسود ، بليلج ، املج ، كندر ، فلفل ، دارفلفل ، دارصيني ، زنجبيل ، شقاقل ، 

وج ، اسارون ، خولنجان اجزاء سواء تدق و تنخل و يلت بسمن بقر حديث و يعجن بمثلي المجموع عسل 

 يد جيد الشربة منه مثل البندقة او عفصة . منزوع الرغوة او فان

معجون آخر : يسخن الكليتين و يقوي الباه و يذهب بالبرودة من المفاصل كلها و هو جيد لوجع الخاصرة 

و البطن و الرياح و المفاصل و عسر البول و سلس البول و ضربان الفؤاد و النفس العالي و النفحة و التخمة 

يشهي الطعام و يسكن وجع الصدر و صفرة العين و اللون و اليرقان و كثرة العطش  و الدود و يجلو الفؤاد و



و اوجاع العين و الصداع و نقصان الدماغ و الحمي النافضة و لكل داء قديم و حديث صفته هليلج اسود و 

 اصفر و سقمونيا من كل

 ٣٨٦صفحه 

خاش احمر ، ملح هندي من كل اربعة مثاقيل ستة مثاقيل ، فلفل ، دارفلفل ، زنجبيل يابس ، نانخواه ، خش 

، نارمشك ، قاقل ، سنبل ، شقاقل ، عود و حب البلسان ، سليخة مقشرة ، علك رومي ، عاقرقرحا ، 

دارصيني من كل واحد مثقاالن تدق و تنخل غير سقمونيا فانه الينخل و تأخذ فانيد سنجري جيد و يذاب 

ثم تعجن بعسل منزوع الرغوة ثم ترفع في قارورة او جرة خضراء و  في الطنجير بنار لينة و تلت به االدوية

 خذ منه عند الحاجة مثقالين بأي شراب شئت عند منامك . 

معجون آخر : لوجع البطن و الظهر صفته لبني يابس ، اصل االنجدان من كل عشرة ، افتيمون مثقاالن تدق 

 و يعجن بعسل منزوع الرغوة و الشربة منه مثقاالن . و تنخل ما خال االفتيمون فانه اليدق ناعما و الينخل 

ء دق او جل صغر او كبر مجرب معروف عند معجون النبي صلي اهلل عليه و آله : و هو دواء جامع لكل شي

ء من االشياء اال نفع صاحبه و هو لما شرب له من جميع العلل و االرواح و المؤمنين و اليؤخذ لشي

اخوانك فان لك بكل مؤمن ينتفع به عتق رقبة من النار . صفته تأخذ من الثوم  االوجاع فاستعمله و علمه

المقشر اربعة ارطال و تصب عليه في الطنجير اربعة ارطال لبن بقر و توقد تحته وقودا لينا رفيقا حتي يشربه 

ه وقودا تثم تصب عليه اربعة ارطال سمن بقر فاذا شربه و نضج صببت عليه اربعة ارطال عسل ثم توقد تح

رفيقا ثم اطرح عليه وزن درهمين قراص اي بابونج ثم اضربه ضربا شديدا حتي ينعقد فاذا انعقد و نضج و 

اختلط حولته و هو حار الي بستوقة و شددت رأسها و دفنتها في شعير او تراب طيب مدة ايام الصيف فاذا 

 جاء الشتاء اخذت عنه كل غداة مثل الجوزة الكبيرة علي الريق . 

 ٣٨٧صفحه 

 حرف النون  



نسيان : تسعة اشياء تورث النسيان اكل التفاح الحامض و اكل الكزبرة و الجبن و سؤر الفارة و قرائة كتابة 

القبور و المشي بين امرأتين و طرح القملة و الحجامة في النقرة و البول في الماء الراكد و مر عالجه في 

 راجع . المفردات في حرف الكاف في بيان كندر ف

مسعود عن النبي صلي اهلل عليه و آله لحفظ القرآن و الحديث و افزايد : روي ابنمؤلف )اع( درحاشيه مي

يقطع البول و البلغم و يقوي الظهر عشرة دراهم قرنفل و كذلك من الحرمل و من الكندر االبيض و من 

يد و يؤكل منه غدوة درهم و كذا السكر االبيض يسحق الجميع و يخلط اال الحرمل فانه يفرك فركا بال

عند النوم و من كتاب لقطالفوايد من اراد ان يكثر حفظه و يقل نسيانه فليأكل كل يوم مثقاال من زنجبيل 

مربي قال و مما جرب للحفظ ان يأخذ زبيبا احمر منزوع العجم عشرين درهما و من السعد الكوفي مثقاال 

ن نصف درهم تدق الجميع و يعجن بماء الرازيانج حتي يبقي في و من اللبان الذكر درهمين و من الزعفرا

قوام المعجون و يستعمل علي الريق كل يوم وزن درهم قال و من ادمن اكل الزبيب علي الريق رزق الفهم و 

الحفظ و الذهن و نقص من البلغم و في بعض االخبار يورث الحفظ اكل اللحم مما يلي العنق و اكل 

 بصير قال قلت للصادق عليه السالم كيف نقدرالخبز البارد و قرائة آية الكرسي و عن ابي الحلواء و العدس و

علي هذا العلم الذي فرغتموه لنا فقال خذ وزن عشرة دراهم قرنفل و مثلها كندر ذكر و دقهما ناعما ثم 

نا مكي حفظ يؤخذ ساستف علي الريق كل يوم قليال . في جنة االمان الواقية لمن يكون بعيد الذهن قليل ال

و سعد هندي ، فلفل ابيض ، كندر ذكر ، زعفران خالص اجزاء سواء يدق و يخلط بعسل و يشرب زنة 

 عشرمثقال سبعة ايام متوالية فان فعل ذلك اربعة

 ٣٨٨صفحه 

يوما خيف عليه من شدة الحفظ ان يكون ساحرا و عن علي عليه السالم من اخذ من الزعفران الخالص  

ن السعد جزءا و يضاف اليهما عسل و يشرب منه مثقالين في كل يوم فانه يتخوف عليه من شدة جزءا و م

فهد دواء للحفظ شهدت التجربة بصحته و هو كندر و سعد ، سكر طبرزد الحفظ ان يكون ساحرا و عن ابن



سة و طع خماجزاء متساوية يسحق ناعما و يستف علي الريق كل يوم خمسة دراهم يستعمل ثالثة ايام و يق

 هكذا . 

 حرف الواو 

وسخ : يدق اآلس و يستخرج ماؤه و يضربه علي خل الخمر اجود ما يقدر عليه ضربا شديدا حتي يزبد ثم 

 يغسل رأسه و لحيته به بكل قوة ثم يدهن بدهن شيرج طري فانه يقلعه باذن اهلل . 

 وضح : مرق لحم البقر بالسلق و قد مر في البرص . 

 حرف الياء 

ان : خذ خيار بادرنج فقشره ثم اطبخ قشوره بالماء ثم اشرب ثلثة ايام علي الريق كل يوم مقدار رطل و يرق

 ينفع منه شراب الخيار و قد مر . 

 * * * * * 

ا اين پردازيم باينك كه بحمد اهلل تعالي از نقل عين اخبار فراغت حاصل شد به ترجمه مطالب اين باب مي

 شود ، مترجم . جعه ، ترتيب تهجي عناوين عربي حفظ ميتوضيح كه براي آساني مرا

 حرف الف 

استحاضه : زن مستحاضه بايد يك كف دست گشنيز و بهمان اندازه سماق را بخيساند و يك شب در زير 

آسمان بگذارد سپس آن را در ديگي بجوشاند و بقدر پياله كوچكي ) سكرجه ( از آن بخورد خون قطع 

 رسد مگر آنكه ازغاز عادت ماهانه باشد و زن مستحاضه غسلهايش بسه مرتبه نميشود مگر آنكه در آمي

 ٣٨٩صفحه 

 گوئيم كه اين دستور بآزمايش رسيده و صحيح است . يابد . مياين دارو بهبود مي 



بيند ) ظاهرا منظور اطريفل : روايت شده كه موسي بن عمران بخداوند شكايت كرد كه نم و رطوبت مي

اختيار است ( خداوند باو امر فرمود كه هليله و بليله و آمله را با عسل خمير كند يار كم ادرار بيمقدار بس

 ناميد . و بخورد و اين همان است كه شما آن را اطريفل مي

الصبيان ) در اين بيماري كودك بنوعي صرع دچار است و نيز بمعني استسقاء دماغي است . مترجم ( : ام

هفت مرتبه الحمد را با زعفران و مشك بنويسند و با آب بشويند و از آن بكودك بنوشانند و بايد مدت آن 

 يابد . يك ماه باشد و بهبود مي

تري را بگير سپس آن را نرم ايد مقداري پنير هر چه كهنهاذن ) گوش ( : اگر از گوش چرك و خون بي

بكوب آنگاه با شير زني مخلوط كرده و با آتش ماليمي گرم كن و چند چكه از آن را در گوشي كه از آن 

 يابد . آيد بريز باذن خداوند بهبود ميخون مي

وش آمده است : يك كف دست االئمة اين دارو براي گافزايد : در كتاب طب) مؤلف )اع( در حاشيه مي

دار و يك كف خردل را جداگانه بكوب سپس آنها را مخلوط كرده روغنشان را بگير و در كنجد پوست

اي ريخته و درش را با دربندي آهني ببند و هر وقت خواستي دو قطره در گوش بچكان و آن را با شيشه

و چون نويسنده كتاب آن را بهيچيك از ائمه اي ببند به اذن خداوند در سه روز بهبود خواهد يافت پنبه

عليهم السالم نسبت نداده است آن را در متن نياوردم . ) اما ظاهرا پس از مدتي مؤلف اعلي اهلل مقامه باز 

 در حاشيه اضافه فرموده كه در زادالمسافرين آن را بامام حسين عليه السالم نسبت داده است . مترجم ( ( 

 حرف باء 

 قطعه كن و باهاي كوچك قطعهسفيدي را بگير و آن را در تكهباه : پياز 

 ٣٩٠صفحه 



اي بزن و كمي نمك بر آن بپاش و آن را بر پياز و مرغي را در كاسهروغن زيتون سرخ كن سپس تخم 

كند و روايت شده سرمه و حنا روغن بريز و سرخ كن و از آن بخور زيرا مني و نيروي نزديكي را زياد مي

 كند . افزايد و رنگ را نيكو ميكنند و كاسني آب را ميزديكي را زياد مينيروي ن

خورند زيرا نيرو و بركت در آن است و پزند و ميبدن : براي ضعف بدن و قلب گوشت را با شير مي

 بخشد وكند ، جسم را نيرو ميكن ميروايت شده كه گوشت گوسفند با شير باشد زيرا دردها را ريشه

 كند و نزديكي با زنان براي دردهاي جسد سودمند است . محكم مي دندان را

برص : در بهق درمانش خواهد آمد و گوشت گاو بخصوص همراه با چغندر و آرد بوداده براي آن نافع 

 است . 

روي شديد ( يك حبه از دواء جامع را با آب مورد پخته بخور و روايت شده براي بطن : ) براي بيرون

خورند و روايت شده شويند و برشته و آرد كرده و هر روز صبح يك كف دست از آن ميرا مي اسهال برنج

كه براي الغري و براي اسهال چهار يا پنج قطعه سنگ بگير و آن را زير آتش بگذار و برنج را در ديگ 

رنگون بر ديگري را ساي بريز و كاسه بريز و بپز تا بقوام آيد و پيه كليه تازه را بگير و با سنگها در كاسه

آن بگذار و بشدت آن را تكان بده و آن را نگاه دار تا بخارش خارج نگردد و همينكه پيه آب شد آن را در 

 برنج بريز سپس آن را بخور و براي اسهال روايت شده كه برنج پخته با سماق بخورند . 

كنند و بلغم حفظ را زياد مي بلغم : درمانش اطريفل است همانطور كه گذشت و روايت شده كه سه چيز

برد زدايند ، كندر و مسواك كردن و خواندن قرآن و روايت شده كه شانه كردِن موي سر بلغم را ميرا مي

و اين معجون نيز براي آن مفيد است : علك رومي ، كندر ، آويشن ، زنيان ، سياهدانه را باندازه مساوي 

 بيزند و همه را با هم جمعميكوبند و گرفته هر يك را جداگانه نرم مي

 ٣٩١صفحه 

روز به اندازه يك فندق در هنگام آميزند و هر شبانهسايند تا مخلوط گردد آنگاه آن را با عسل ميكرده مي 

 خورند ان شاء اهلل سودمند است . خواب از آن مي



مثقال ، عاقرقرحا يك و همچنين مسواك كردن با اين دارو مفيد است : هليله زرد يك مثقال ، خردل دو 

زدايد و بوي دهن را نيكو كنند اين دارو بلغم را ميمثقال آنها را نرم كوبيده و با آن ناشتا مسواك مي

كند و زن سياه سودا را كند و روايت شده كه زن زيبا بلغم را قطع ميكند و دندانها را محكم ميمي

رود اگر پس از خوردن بحمام برود ز او بيرون ميانگيزد و هر كس ناشتا داخل حمام بشود بلغم ابرمي

كند و اگر بخواهي كه بر گوشتت افزوده شود به هنگام سيري داخل حمام شو و اگر سودا را بيرون مي

 زدايد . بخواهي از گوشتت كم شود ناشتا بحمام برو و روايت شده كه زياد شانه كردن بلغم را مي

زند سپس بيكوبند و از پارچه حريري ميگيرند و ميله را باندازه مساوي ميبواسير : هليله سياه ، بليله ، آم

خيسانند تا بمدت سي شب در گيرند و آن را در آب تره ميبهمان اندازه بادام كبود يعني مُقل ازرق را مي

عدس حب كنند آنگاه آن را به اندازه ريزند و آن را بشدت خمير ميآن بماند سپس آن داروها را بر آن مي

كنند تا بهم كرده حبها را با روغن بنفشه يا روغن خيري ) نوعي هميشه بهار ( يا روغن كنجد چرب مي

كنند و اگر در تابستان باشد يك مثقال و اگر در زمستان باشد دو نچسبند سپس آنها را در سايه خشك مي

د و كندارو بواسير و بادها را دفع ميخورند و بايد از ماهي و سركه و بقوالت پرهيز نمايند اين مثقال مي

 نشاند . مينيز استنجاء با آب سرد بواسير را پس

هاي سياه پوستي ( و وضح ) لكه سفيد پوستي ( مفيد بهق : ماليدن نوره با حنا در حمام براي بهق ) لكه

 است . 

 ٣٩٢صفحه 

 حرف تاء  

خور و بين آنها چيزي مخور زيرا فساد بدن تخمه : روايت شده كه براي رفع تخمه در صبح و شب غذا ب

كند و تخمه را شفا در آن است و روايت شده كه انار شيرين را با پيه آن بخور كه معده را كامال دباغي مي

كند و هر مرضي از تخمه است مگر تب كه خودش دهد و غذا را هضم و در اندرون آدمي تسبيح ميمي

 شود . وارد مي



 حرف جيم 

وايت شده از غدد بپرهيز ) غدد جمع غده در لغت بمعني اندامهاي داخلي است كه مواد خاصي جذام : ر

باشد اما چون شود و ظاهرا منظور از غدد اندامهائي از قبيل كليه يا جگر و يا طحال مياز آن ترشح مي

جم باشد . متر مقصود روشن نبود در ترجمه عينا بلفظ غدد آورده شد . و نيز محتمل است كه غدد لنفاوي

 كند و آبگوشتِ گاو براي آن نافع است . آورد شلغم ريشه جذام را ذوب مي( زيرا جذام را بحركت مي

ند و گيراي را ميگيرند و سپس قطعه سفال و يا كوزه تازهجروح ) زخمها ( : قير تازه و پيه تازه بز را مي

گذارند آنگاه ه از ظهر تا عصر روي آتش ماليمي ميمالند سپس آن را بر قطعه آجري نهادقير را روي آن مي

گذارند و اگر زخم گود مالند و آن را بر زخم مياي را بدست گرفته و قير را بر آن ميپارچه كتاني كهنه

 باشد پارچه كتاني را فتيله كن و قير را كامال در زخم بريز و فتيله را بر آن بگذار . 

ام اين است كه قير و پيه را است و مراد از آن بطوري كه من پنداشتهگويم خبر بهمين ترتيب رسيده مي

ذارده بر اند گاي كه آن را بگل گرفتهباندازه مساوي در ظرفي سفالي كه بگل گرفته شده باشد يا در كوزه

گذارند تا خوب مخلوط گردد و مرهم شود و در لفظ خبر احتمال تحريف آتش ماليمي از ظهر تا عصر مي

 گيرند كه تحريف شده و طيند و در اصل اين بوده كه روي آن را گل ميرومي

 ٣٩٣صفحه 

به قير تبديل گرديده و اين دو در نوشتن نزديك بهم هستند و سپس جمله تجعله فيها ) در آن قرارش بده (  

 كه مترجم ايشود در ترجمه بنا به رويهشود : همانطور كه مالحظه ميافتاده است . ) توضيحا اضافه مي

در پيش گرفته براي رواني بيشتر عبارت از افعال مجهول همه جا در فارسي به سوم شخص جمع تعبير 

آورده شده كه در ترجمه اين حديث هم بهمين طور عمل و جمله متن { يطلي ظاهرها بالطين } است كه 

يها } با آن سازگار بنظر گيرند ترجمه شد و از همين روي ممكن است عبارت { تجعله فروي آن را گل مي

 نرسد اما بناچار براي روشن شدن توضيح مؤلف اعلي اهلل مقامه عينا نقل شد . مترجم ( 



جنب ) پهلو ( : اگر دردش در طرف راست باشد درمانش يك حب از الدواء الجامع با آب زيره است كه 

س بجوشانند و يك حبه از آن را بايد آن را بپزند و اگر در طرف چپ باشد بايد آن را با آب ريشه كرف

 بخورند . 

 حرف حاء 

حب السنا : از پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه و آله روايت شده سناي مكي ، پوست هليله زرد ، پوست هليله 

كوبند و سنا و هليله را با روغن بادام كرده هر كدام را جداگانه ميكابلي ، پوست هليله سياه ، مويِز پاك

كنند اندازه خوراكش سه درهم بهنگام ناشتا است و ه و سپس آنها را خمير و حب ميشيرين چرب كرد

همچنين عصر با آب گرم بايد خورده شود . ايمني از جذام ، برص ) پيسي ( ، بهق ، جنون ، فلج و لقوه 

خريدند . بعض پزشكان دانستند هر مثقالش را بدو مثقال طال مياست و اگر مردم خواص سنا را مي

اند كه اگر از اين دارو شش تا هشت درهم با عرق استوخودوس يا گاوزبان بخورند و صبح بيست گفته

مثقال گلقند ) گلشكر ( و يك مثقال برگ گاوزبان و پس از آن يك مثقال استوخودوس را در آب 

 تاجريزي سياه و

 ٣٩٤صفحه 

آورد و براي خفقان ، ترس و بيماريهاي مغزي چنانكه بتجربه شاهتره جوشانده و بنوشند عمل خوبي مي 

 رسيده مفيد است . 

حجامت : روايت شده است كه اگر در چيزي شفا باشد در تيغ حجام يا يك خوراك عسل است و روايت 

 شودون بر صاحب خود سركش ميشده كه هر گاه خون بر شما غلبه يافت حجامت كنيد زيرا چه بسا خ

آيد نظر كند تا از چشم كشد و سزاوار است كه باولين خوني كه در شيشه حجامت از او ميو او را مي

 خرابي و داهيه تا زمان حجامت ديگر در امان بماند و داهيه درد گردن است . 

فرمود اطرافيان شما درباره حجامت  فرمايد : ابوعبداهلل عليه السالم بعمار) مؤلف )اع( در حاشيه اضافه مي

كنند كه حجامت ناشتا بهتر از آنست كه پس از غذا باشد فرمود نه پس گويند عرض كرد گمان ميچه مي



كشد و براي بدن قويتر است و فرمود در پايان آن آية الكرسي بخوان و هر از غذا بهتر خون را از رگها مي

 ه و هر روزي كه خواستي سفر كن ( . روزي كه خواستي حجامت كن ، و تصدق بد

 حرارت : نزديكي با زنان براي آن مفيد است . 

حصاة ) سنگ كليه و مثانه ( : هليله سياه ، بليله ، آمله ، كور ، فلفل ، دارفلفل ، دارچيني ، زنجبيل ، 

ا بمال و سپس شقاقل ، وج ، انيسون و خولنجان را باندازه مساوي بكوب و ببيز و روغن گاو تازه بر آنه

همه آنها را با دو برابرش عسل مصفي يا قند خوب خمير كن اندازه خوراكش بقدر يك فندق يا دانه مازو 

 است و نيز دواء الجامع با آب سداب و يا ترب پخته براي آن مفيد است . 

ر حفظ الصحة ) بهداشت بدن ( : هر كس با بيست و يك دانه مويز قرمز صبحانه بخورد هرگز بيما

نخواهد شد ان شاء اهلل مگر مرض مرگ . و روايت شده كه سيد اين داروها هليله و باديان و شكر است 

آيد سه ماه و هر ماه سه مرتبه ) بايد خورده شود ( و در هنگام پيش كه در هنگامي كه تابستان پيش مي

 آمدن

 ٣٩٥صفحه 

نه عبارت پيشين و اينكه پس از سه روز لغت كل زمستان سه ماه و هر ماه سه روز و سه مرتبه ) ظاهرا بقري 

بمعني هر بكار نرفته منظور روزي يك مرتبه و جمعا سه مرتبه است . مترجم ( بجاي باديان مصطكي 

 برند و بجز مرض مرگ به بيماري ديگر گرفتار نخواهند شد . بكار مي

اندرون را پاك و بدن را تقويت كنند حقنه است كه حقنه ) تنقيه ( : بهترين چيزي كه بآن درمان مي

 كند . مي

حلق ) گلو ( : براي درد گلو سر كشيدن شير مفيد است و همچنين است نمك . ) ظاهرا آب نمك . 

 مترجم ( 



شود و شايسته نيست كه روي حمي ) تب ( : هر دردي از تخمه است مگر تب زيرا آن خودش وارد مي

كه ما داروئي در نزد خود براي تب نيافتيم مگر دعا و آب سرد و دار را بپوشانند و روايت شده بيمار تب

روايت شده كه تب از حرارت جهنم است پس با آب سرد خاموشش كنيد و سزاوار است كه دو تكه 

دار بيندازند و همينكه يكي خشك شد ديگري را بيندازند و پارچه را مرطوب كنند و بر روي بيمار تب

رمود مگر ده درهم شكر را با آب سرد و ناشتا و روايت شده كه خارج كردن فرمود كه جد ما اختيار نف

 تب از سه راه است قي ، عرق و اسهال . 

عبداهلل عليه السالم روايت شده كه تب از سه راه ، عرق فرمايد : از حضرت ابي) مؤلف )اع( در حاشيه مي

 گردد ( . و اسهال و قي خارج مي

سودائي و صفرائي و عرق براي بلغم و اسهال براي صفرائي و نيز براي سودائي  گويم كه قي براي تبهايمي

تا است . اما تا و دارو سهاند : درد سهكند كه فرمودهاما كمتر مناسبت دارند . و اين را روايتي تأييد مي

است  دردها از خون و سوداء و بلغم است داروي خون حجامت ، داروي بلغم حمام و داروي سودا مسهل

 اي كه باو روايت شده كه بهترين چيزها براي تب دو روز در ميان اين است كه در روزش فالوده

 ٣٩٦صفحه 

عسل درست شده باشد بخورند و زعفران آن را زياد كنند و در آن روز غير از آن چيزي نبايد بخورند و  

آيد و اين غذاي نيكوئي است و روايت پزند تا بقوام شود كه آنها را ميپالوده از روغن و عسل ساخته مي

شده كه شكر را سائيده در آب حل كن و ناشتا و بهنگام نياز تا عصر بياشام براي تب دو روز در ميان 

و در  اي بگيردمفيد و مبارك و نيكو است و روايت شده همينكه يكي از شما تب كرد بايد ظرف پاكيزه

تواند از قرآن بر آن بخواند سپس آن را بهنگام شب زير چه مي آن باندازه يك و نيم سكره شكر بريزد و هر

آسمان بنهد و بر سرش درپوشي از آهن بگذارد و چون صبح شد بر آن آب بريزد و با دست بهم بزند و 

سپس آن را بياشامد در شب دوم باندازه يك سكره ديگر بيفزايد تا دو سكره و نصف بشود و در شب سوم 

 كند تا سه سكره و نصف شود .  يك سكره ديگر اضافه



گويم كه سكره در آن روزگاران اندازه معلومي بوده كه اينك نيست و اگر سكره و نصف آن را بنا مي

ام و آب آن را آب ريشه بعمل بخبر اول ده درهم بگيريم خوب است و آن را چندين بار آزمايش كرده

ا بروايت براي تب مفيد است و روايت شد كه حرارت بينم و بندهم زيرا در آن بهبودي ميكاسني قرار مي

دار گوشت كبگ بدهيد تب را با بنفشه و آب سرد بشكن زيرا حرارت آن از گرمي جهنم است و بآدم تب

 ايد پر كنيد . اي كه سه بار آن را شسته و از ظرفي بظرف ديگر ريختهدار را از آرد بودادهو شكم تب

و بطور يك در ميان گوشت را زياد مي كند اما هر روز حمام رفتن پيه  حمام : از درمانهاي عام است

آورد و شايسته است كه در هنگام داخل شدن بحمام در خانه دوم كند و سل و الغري ميها را آب ميكليه

شده كه اطاق اول براي بيرون آوردن لباس و آخرين حمام ) حمامهاي سابق معموال از سه اطاق ساخته مي

 و باصطالح گرمخانه براي شستشو بوده اطاق وسط براي آن بود كه شخصاطاق 

 ٣٩٧صفحه 

در آن باصطالح كمي هوا بهوا شود و بيك بار از هواي سرد بدرون نرود و برعكس ، تا از ناراحتيهاي  

ناشي از اين دو حالت در امان باشد و در بعض حمامها يك اطاق ديگر هم فقط گرم بوده و آب نداشته 

ت . مترجم ( ساعتي صبر كنند و چون داخل شدند كمي آب داغ بر روي سر و كمي بر پاهاي خود اس

در  كند و شايسته نيست كهبريزند و اگر ممكن باشد يك جرعه از آن بنوشند زيرا اين كار مثانه را پاك مي

ها آب سرد بريزند كند و سزاوار است كه هنگام خروج بر قدمحمام آب سرد بنوشند زيرا بدن را ضعيف مي

ها را آب كشد ، سزاوار نيست كه در حمام بخوابند زيرا پيه كليهچه اين كار درد را از بدن بيرون مي

كند بپهلو و به پشت خوابيدن در حمام سبب كفگيرك و آب شدن پيه كليه است و نيز سزاوار نيست مي

شود شايسته نيست كه در حمام مسواك كه در حمام شانه بزنند زيرا سبب وباي مو و نازك شدن آن مي

گردد و سر را با گل نبايد بشويند زيرا روي آدمي را زشت و غيرت را كم كنند زيرا سبب وباي دندان مي

برد و ماليدن كند گِل مصر سبب دياثت و ذلت است و كشيدن لنگ بر سر و دست و پا آبرو را ميمي

دهد اما پوساند و آن را آزار ميآورد و بدن را ميميسفال بخصوص سفال شامي بر پاها پيسي و جذام 



آورد ها ترسي ندارد و نبايد با آبي كه كس ديگري با آن غسل كرده غسل كنند زيرا جذام ميماليدن پارچه

كند و شايسته نيست كه با شكم خالي بحمام بروي ها را آب مي. در حمام تكيه نبايد بدهند زيرا پيه كليه

آورد و اين براي بدن نيروي كند و معده و كيسه صفرا را بهيجان ميرا از تو خاموش ميكه حرارت آن 

بيشتر دارد و روايت شده كه با شكم خالي نبايد بحمام بروند و بحمام رفتن ناشتا براي پاك كردن بلغم 

يري كاهد و پس از خوردن براي زدودن صفرا بهتر است حمام رفتن با سبهتر است اما از گوشت مي

 اي بر سر ببندند شستن سر با خطمي فقرافزايد و سزاوار است كه پس از حمام عمامهگوشت را مي

 ٣٩٨صفحه 

كند و ايمني از سردرد است و برد و كثافات را پاك ميكند و چرك را ميزدايد و روزي را زياد ميرا مي 

كند و وسوسه شيطان را تا هفتاد ميپاكيزگي از شوره سر ) حزاز ( است شستن سر با سدر رزق را جلب 

 نمايد و سزاوار است كه روز چهارشنبه بحمام بروند . روز برطرف مي

حمية ) پرهيز ( : پرهيز اين نيست كه بكلي چيزي را فرو بگذاري اما پرهيز اين است كه چيزي بخوري 

شده كه پرهيز يازده روز است اي براي بيمار ندارد و روايت اما كم بخوري و پرهيز پس از هفت روز فايده

 كند . كند و عليلي كه پرهيز نميو روايت شده كه دو نفر عليل هستند سالمي كه پرهيز مي

الرضا آمده است بيشترين پرهيزها چهارده روز است از افزايد : در كتاب فقه) مؤلف )اع( در حاشيه مي

بدرازي بيماري است كه اگر هفت روز باشد  شود كه اندازه پرهيز بستهاين اخبار اين طور فهميده مي

هفت روز و اگر يازده روز باشد يازده روز و اگر چهارده روز باشد چهارده روز است اما مدت تبهاي تند 

بيش از اين روزها نيست و در تبهاي درازمدت پرهيزي نيست و در اين كتاب است كه تندرستي و بيماري 

د افتد و اگر تندرستي پيروز شيماري بر تندرستي چيره شد بيمار ميجنگند اگر بدر جسد آدمي با هم مي

شود پس چيزي باو بخورانيد و چه بسا كه شفا در آن است و روايت شده كه اشتهاي غذا در بيمار پيدا مي

ي هااز كفران نعمت اين است كه كسي بگويد غذائي خوردم بمن زيان رسانيد و روايت شده كه در ميوه



الرضا آمده است كه ت زيرا خداوند فرموده است كه كلوا من ثمره اذا اثمر . و نيز در فقهرسيده شفاس

 باالترين پرهيز مدارا كردن با بدن است ( . 

يابند حية ) مار ( : براي مارزدگي يك حب از دواء الجامع با انغوزه مفيد است و در همان وقت بهبود مي

 . 

 ٣٩٩صفحه 

 حرف خاء  

اه ( : چهار مثقال فلفل و چهار مثقال زنجبيل و چهار مثقال دارفلفل و نيز برنگ كابلي ) خاصره ) تهيگ

شده خوب چهل و پنج مثقال ، شكر سفيد برنج ( ، بسباسه ، دارچيني از هر كدام چهار مثقال ، كره صاف

ندازه عسل مصفي با بيزند و باتنگي ميكوبند و با پارچه يا الِك موئي سوراخچهل و شش مثقال آنها را مي

كنند و براي درد خاصره سه مثقال و براي اسهال هفت تا هشت مثقال آن را با آب مجموع آنها خمير مي

برد و با اين دارو بداروي ديگر نيازي نيست و همين براي آن خورند ان شاء اهلل هر دردي را ميگرم مينيمه

كند و اگر براي اسهال خورده شود و اسهال قطع گردد نياز ميكافي است و بيمار را از ساير داروها بي

پر ( براي درد كوله -بايد عسل بخورد زيرا خوب است و بآزمايش رسيده و كاشم ) انجدان رومي 

 باشد . خاصره مفيد مي

خضاب : سزاوار است كه پس از استعمال نوره همه بدن را خضاب كنند خضاب در هنگام جنگها 

اي را كه بر زدايد پردهافزايد و بادها را از گوشها ميآور است و محبت زنان را جلب كرده بر باه ميهيبت

كاهد ند و تهوع را ميكهاي بيني را نرم دهان را خوشبو و لثه را محكم ميبرد پرهشود ميچشم پيدا مي

گردد و كافر از گردند و مؤمن بآن خوشحال ميكند و مالئكه بسبب آن شاد ميوسوسه شيطان را كم مي

شوند ، رود زينت و نيكوئيست سبب برائت در قبر است و نكير و منكر از آن شرمگين ميآن بغيظ فرو مي

روياند ، بدن را خوشبو كند و مو را ميپرنور مي افزايد خضاب با حنا چشم رابر عفت زنان و انس آنان مي



كند و فرزند را برد آبرو را زياد ، بوي دهان را خوش ميسازد و بوي بد را ميكند ، زوجه را آرام ميمي

 كند . نيكو مي

خفقان الفؤاد ) خفقان قلب ( : داروي جامع با آبي است كه در آن زيره پخته شده باشد براي آن مفيد است 

 . 

 ٤٠٠صفحه 

 حرف دال  

كوركها ( : روايت شده كه رگي در بدن است كه پيسي را بحركت درميآورد و  -دماميل ) دملها 

كند تا بيماري را از آن بيرون بكشد و نيز روايت همينكه بهيجان درآمد خداوند دملها را بر آن چيره مي

 پيسي ( است . شده از كوركها كراهت نداشته باشيد زيرا اماني از برص ) 

دواء ) دارو ( : روايت شده كه دارو چهار نوعست سعوط ، حجامت ، نوره و حقنه و روايت شده كه 

بيماري سه نوع و دارو سه نوع است اما بيماري خون ، سودا و بلغم است داروي خون حجامت ، داروي 

حجامت ، سعوط ، قي و  بلغم حمام ، داروي سودا مسهل است . روايت شده كه دارو چهار نوع است ،

حقنه . و روايت شده كه حجامت و ماليدن دارو و قي و حقنه است و روايت شده كه بهترين چيزي كه 

كنيد حجامت ، سعوط ، حمام و حقنه است و روايت شده پزشكي عرب در سه چيز شما بآن درمان مي

ست و روايت شده كه حجامت دهد ، حقنه و آخرين دواء داغ كردن اكننده مياست خراشي كه حجامت

، حقنه ، حمام ، سعوط ، قي و يك خوراك عسل است و دواي آخر داغ كردن است و روايت شده كه 

خداوند در دارو بركت و شفا و خير زيادي قرار داده و روايت شده كه خداوند مرضي را نيافريده مگر 

 بگو و روايت شده كه داروئي نيست آنكه داروئي براي آن خلق كرده است پس آن را بياشام و بسم اهلل

انگيزد و چيزي در بدن سودمندتر از دست نگاه داشتن از چيزي كه نيازي بآن مگر آنكه بيماريي را برمي

پردازد مگر آنكه بيماري بر تندرستيش چيره گردد و باشد نيست و روايت شده كه مسلمان بدرمان نمينمي



ا با گرم ، مرطوب را با خشك و خشك را با مرطوب درمان روايت شده كه گرم را با سرد ، سرد ر

 كنم و همه كار را به خدا واميگذارم و آنچه را كه رسول خدا صلي اهلل عليه و آله در اين بارهمي

 ٤٠١صفحه 

برم و بدان كه معده خانه هر درد است و پرهيز دارو است و بدن را بآنچه عادت دارد فرموده بكار مي 

 روايت شده تا وقتي كه بدنت تاب بيماري را دارد از دارو بپرهيز . عادت بده و 

الرضا آمده است تا وقتي كه بدنت تاب بيماري افزايد : در كتاب فقه) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

را دارد از دارو بپرهيز و در همان كتاب است هر گاه گرسنه شدي بخور و هر وقت تشنه شدي بياشام و 

اه پيشاب بتو فشار آورد بول كن و نزديكي مكن مگر آنكه نياز داشته باشي و هر گاه خوابت گرفت هر گ

بخواب و در آن كتاب است روزهاي تندرستي و روزهاي بيماري در حساب هستند نه بر آن افزوده 

دت بسر دهد تا مشود خداوند عز و جل بين بيماري و دارو حجابي قرار ميگردد و نه از آن كم ميمي

گذارد و شفاي بيمار باين دارو است و اگر خدا بخواهد بيماري پيش از وقت برسد سپس آنها را وامي

كند و هر چه را بخواهد ثابت رود و خداوند هر چه را بخواهد محو مياي ميبعلت كار خوب و يا صدقه

 گرداند ( . كند و او است كه برميكند و او است كه آغاز ميمي

وايت شده كسي كه تندرستيش بر بيماري بچربد و خودش را بچيزي درمان كند و بميرد پس من و نيز ر

جويم و تا وقتي كه بيماري از شما دفع شده درمان پزشكان را دفع كنيد بسوي خداوند از او بيزاري مي

جروحي را انجامد و روايت شده هر كس درمان مزيرا اين كار بمنزله بنائي است كه كم آن به زياد مي

ترك كند با كسي كه او را زخمي كرده شريك است و روايت شده كه بيماران خود را با صدقه درمان 

شود و مفيدتر از صدقه براي بيماري چيزي كنيد و روايت شده كه هيچ چيز زودتر از صدقه اجابت نمي

 .  نيست و روايت شده كه بر تو باد به دعا كردن زيرا دعا شفاي از هر دردي است

 ٤٠٢صفحه 



كشد و هفت دانه خرماي عجوه ) ديدان ) كرمها ( : خوردن خرما پيش از صبحانه كرمها را در شكم مي 

 كشد . نوعي خرما ( بهنگام خواب كرمها را مي

 حرف راء 

 دهد . رأس ) سر ( : براي سردي آن ببيني كشيدن عنبر و زنبق پس از خوردن غذا باذن خدا بآن بهبود مي

 ) نوعي تنگي نفس ( : براي اين بيماري خوردن پيشاب ناقه ) شتر ماده ( مفيد است . ربو 

شود و اگر خرابي ( : كسي كه هر روز پنجشنبه ناخنهاي خود را بچيند چشمهايش خراب نميرمد ) چشم

ژه كند و مرود سرمه نور چشم را زياد ميروز جمعه آنها را بچيند از زير هر ناخني مرضي بيرون مي

روياند براي گرفتن ناخن بايد از انگشت كوچك دست چپ آغاز و بانگشت كوچك دست راست مي

خرابي در امان است كسي كه چشمش خراب است نبايد بر بپايان رسانند و كسي كه چنين كند از چشم

ن ليخرابي امان از كوري است و روايت شده كسي كه باوپهلوي چپ بخوابد و نبايد خرما بخورد . چشم

خرابي تا زمان حجامتِ ديگر در امان است و آيد نگاه كند از چشمخوني كه در هنگام حجامت از او مي

 ماند . روايت شده كه از داهيه يعني درد گردن ايمن مي

رياح ) بادها ( : اگر در سر جمع شود سعوط ، عنبر و زنبق بهنگام ناشتا مفيد است و روايت شده كه 

بندند ريزند و دهانه آن را كامال با گل ميبيث پنج مثقال قرنفل را در بطري خشكي ميبراي دفع بادهاي خ

گذارند و سپس قرنفل را بيرون آورده و نرم و يك روز در تابستان يا دو روز در زمستان در آفتاب مي

نفل آن قر كنند تا مانند گل نرمي بشود سپس بر پشت خوابيده وسايند و آن را با آب باران خمير ميمي

 كنند تا خشك شودمالند و صبر ميسائيده را بر شقيقه مي

 ٤٠٣صفحه 

 گرداند ، شنبليلهكند و او را به بهترين حاالت خود برميو همينكه خشك شد خداوند درد را از او دفع مي 

ريزند و در ديگ براي بادها نافع است و يك كف دست از آن را با يك كف انجير خشك در آب مي



آشامند تا مجموعا جوشانند سپس صاف كرده و پس از سرد شدن آن يك روز در ميان از آن ميميزي ميت

 باندازه يك جام آشاميده باشند . 

 حرف زاء 

پزند و با پيه كوبند و آنگاه ميكنند و ميشويند و خشك و برشته ميزحير ) اسهال ( : برنج را مي

كنند اين دارو بيماري را را با آتش ماليمي برشته كرده كف ميخورند و همچنين مقداري گل ارمني مي

نمايد . داروي ديگر اين است كه يك جزء خربق سفيد و يك جزء بزر اسفرزه و يك جزء صمغ آرام مي

 كنند . عربي و يك جزء گل ارمني را با آتش ماليمي برشته كرده كف مي

انگيزد و او را فرود خداوند او را بر بيماري برميزكام : سربازي از سربازان خداي عز و جل است كه 

كند و ايمني از آنست و بايد خدا را كن ميآورد و شايسته نيست كه آن را درمان كنند ، جذام را ريشهمي

بر زكام و كورك سپاس بگذارند و اينها صنعتي از صنايع خداوند و سربازي از سربازان خداوندند خداوند 

كن شدن آن بيماري بايد يك دانق كن كنند و پس از ريشهزد كه علتي را از بدن ريشهانگيآنها را برمي

 برد اما اگر برايت ممكن باشد آنسياهدانه و نيم دانق كندش را بكوبند و در بيني بكشند زيرا زكام را مي

 را درمان مكن زيرا سود بسياري دارد . 

 حرف سين 

ف شده كه اجزاء آن مانند جامع است مگر اينكه عاقرقرحا در آن سعال ) سرفه ( : داروئي براي آن توصي

 كنم سهو از راوي خبرنيست كه من خيال مي

 ٤٠٤صفحه 

خرابي و كورك است سرفه ايمني از فلج است و بزودي نبايد بدرمان آن و نيز درمان زكام و چشم 

 بپردازند . 

 سفر : روايت شده است مسافرت كنيد تا تندرست شويد . 



سل : شخص مسلول بايد بهنگام خواب باندازه يك نخود از معجون جامع همراه با آب گرم بخورد ، در 

 يابد . سه شب بهبود مي

اختيار ( : دانه اسفند را با آب سرد شش بار و با آب گرم يك بار بشوي سپس آن را سلس البول ) ادرار بي

اختيار را باذن خداوند عز در سايه خشك كن و با روغن كنجد خالص مالش بده و ناشتا كف كن ادرارِ بي

 كند . و جل قطع مي

گرفته است اگر دندان وانه ابوجهل ( پوستسِن ) دندان ( : درمان درد دندان روغن حنظل ) هند

اي ريخته و آن را در دندان ريزند و كمي از روغن را بر پنبهخورده و توخالي باشد چند قطره در آن ميكرم

نمايند اما اگر دندان سالم و درد بادي خوابد و اين كار را سه شب تكرار ميگذارند و بيمار بر پشت ميمي

و قطره از اين روغن را در گوش همان طرف كه دندان دردناك در آن است باشد چند شب هر شب د

ريزند كه باذن خداوند تعالي بهبود خواهد يافت و براي درد دهان و خونريزي از دندان و ضربان آن و مي

گيرند سپس سر آن را سوراخ كرده و اي كه زرد شده باشد قالبي از گل ميقرمزي دهن ، بر حنظل تازه

تراشند سپس سركه انگور بسيار ترشي را در آن كنند و اطرافش را با ماليمت ميدر آن داخل ميكاردي 

تواند از آن اي كه انگشتش ميگذارند تا بشدت بجوشد آنگاه بيمار باندازهريخته و آن را بر آتش مي

حنظل است در كند و اگر خواسته باشد آنچه را كه در درون آن برداشته و همراه با سركه مضمضه مي

 ريزد و اگر سركه تمام شداي ميشيشه دربسته

 ٤٠٥صفحه 

ريزد و هر چه كه از سركه تبخير شود ان شاء اهلل خير است و نيز براي درمان درد دندان بجايش دوباره مي 

 كند . حجامت مفيد است و سركه انگور لثه را محكم مي

كند ، رضايت خدا در آن است ، را پاكيزه ميسواك ) مسواك كردن ( : در آن ده خصلت است دهن 

زدايد ، از دهد ، بلغم را ميكند ، چشم را جال ميكند ، سنت است ، لثه را محكم ميمالئكه را شاد مي

كند مسواك كردن با سعد پس از غذا كند و روايت شده كه عقل را زياد ميخوردگي جلوگيري ميكرم



گر دندان ضعيف باشد و از زيان آن بترسند شايسته ترك آن است ، براي دندان و مطلقا مفيد است و ا

 مسواك كردن در حمام سبب وباي دندان و در مستراح مورث بدبوئي دهن است . 

 حرف شين 

باشد و براي يرقان و تبهاي شراب الخيار : براي هر چيزي كه معجون خيارشنبر مفيد است سودمند مي

باشد . خيار رود و نيز حرارت ، درد مثانه و آلت نافع ميدر آن ميسخت شديدي كه بيم برسام بيمار 

كر كنند و شپزند و صاف ميبادرنج ) خيارسبزه ( را پوست گرفته و پوستها را با آب ريشه كاسني مي

آشامند بآزمايش رسيده كه باذن خداوند نافع ريزند و سه روز هر روز يك رطل ناشتا ميخالص بر آن مي

 است . 

كن كردن مو ر ) مو ( : گرفتن شارب در روز جمعه امان از جذام و پيسي تا جمعه ديگر است ريشهشع

نمايد چشم را جال ميدهد و اگر دراز كند گردن را كلفت ميپاكيزگي است ، حشرات و چرك را كم مي

كند تراشيدن برد چيدن مو چشم را جال داده و نورش را زياد ميديد كرده و نورش را ميشد چشم را كم

كند شانه كردن موي سر وبا يعني تب را برد شانه كردنِ ريش دندان را محكم ميپسِ گردن غم را مي

 زدايد وبرد شانه كردن زياد وبا را ميمي

 ٤٠٦صفحه 

انه آورد و شافزايد و نياز را برميكند بر آب پشت ميكند و مو را نيكو و روزي را جلب ميبلغم را كم مي 

برد ) منظور از وباء در عبارات متن روشن نيست و عينا نقل شد . مترجم ( و ن با عاج وباء را ميكرد

ها و گوشت بين دندانها را پاك نشاند لثهكند صفرا را ميروياند و كرم را از مغز دور ميموي سر را مي

برد شانه زدن گيسوان ا ميكند شانه زدن ريش وبا رسازد و شانه زدن موي گونه اندامها را محكم ميمي

كند زدايد و شانه زدن ابروها ايمني از جذام است شانه زدن موي سر بلغم را قطع ميغمهاي سينه را مي

بخشد و پوست را تقويت آورد و در حال نشسته قلب را نيرو ميشانه كردن ايستاده ناتواني و فقر مي



و ريش شانه را بر روي سينه بكشند زيرا نگراني را كند و شايسته آن است كه بعد از شانه كردن سر مي

 زدايد . كند و وبا را ميتمام مي

اي ( : داروي آن دواء الجامع است كه آن را همراه با كمي زعفران بر دندههاي بينشوصة ) ورم پرده

 مالند . اطراف محل درد مي

 حرف صاد 

ز تا اينكه هفت كف آب گرم بر سرت بريزي و صداع ) سردرد ( : داخل حمام شو و بكار ديگري مپردا

 بسم اهلل بگو پس از آن ديگر بيمار نخواهي شد . 

 حرف طاء 

طحال ) درد طحال ( : داروي آن دواء الجامع است كه يك حب آن را با آب سرد و كمي سركه 

 آشامند . مي

 حرف ظاء 

آورد زير ناخنها جاي شيطان وزي ميكند و رظفر ) ناخن ( : گرفتن ناخنها از درد بزرگ جلوگيري مي

ايست كه سبب بيماري است ) در فصول بعدي خواهد آمد كه گاه منظور از شيطان موجودات زنده

 شوند . مترجم ( و ناخنمي

 ٤٠٧صفحه 

آورد گرفتن ناخنها در روز جمعه ايمني از جذام ، پيسي ، كوري ، جنون و در روز پنجشنبه بلند نسيان مي 

 خرابي و در روز شنبه درماني براي درد دندان و چشم است در روز پنجشنبه نيز چنين است . چشمامان از 

 حرف عين 



 بندند باذن خدا مفيد استگيرند و بر روي رگ ) سياتيك ( ميالنسا : كمي از ناخن چيده بيمار را ميعرق

گيرند و ست كه بند شلواري را ميو داروئي آسان و آماده و نافع براي كسي كه درد و ضربان دارد اين ا

النسا مبتال است از باالي آن تا قدم پا بشدت و تا آنجا كه ممكن است محكم ران پاي بيمار را كه بعرق

بندند تا نزديك باشد كه بيمار غش كند و بيمار بايد ايستاده باشد آن وقت ناخن كوچك پاي دردناك مي

ند تا خون سياهي از آن خارج گردد سپس نمك و روغن زيتون دهبندند و بشدت فشار ميرا هم محكم مي

 گذارند باذن خداوند بهبود خواهد يافت . بر آن مي

عطش ) تشنگي و خشكي دهن ( : دارويش سقمونيا ، هل ، سنبل ، شقاقل ، عود ، حب بلسان ، 

را بجز سقمونيا  گرفته ، علك رومي ، عاقرقرحا و دارچيني بيك اندازه ، همهنارمشك ، سليخه پوست

شود سپس داروها را مخلوط كرده مقداري فانيد سنجري ) بيزند زيرا اين دارو بيخته نميكوبند و ميمي

مالند و همه آنها را با عسل نوعي قند ( را در ديگي با آتش ماليمي ذوب كرده و داروها را با آن مي

ريزند اندازه خوراكش دو مثقال صبح ناشتا گرفته خمير كرده و آن را در شيشه و يا دوره سبزي ميموم

آشامند و در هنگام خواب شب نيز بايد بهمان اندازه از اين اي كه بخواهند آن را مياست كه با هر نوشابه

 دارو بياشامند . 

 عقرب ) كژدم ( : براي گزش آن دواء الجامع را با آب انغوزه بر موضع

 ٤٠٨صفحه 

 شود . مالند همان وقت آرام ميمي 

عين ) چشم ( : براي سفيدي چشم دو درهم فلفل سفيد و دو درهم دارفلفل و يك درهم نوشادري را كه 

كنند و ساعتي پس از آن صبر بيزند و در هر چشم سه ميلچه سرمه ميسايند و ميخوب صاف شده باشد مي

و  كندعالي درد را آرام ميكند و باذن خداي تكنند اين سرمه سفيدي را قطع و گوشت چشم را پاك ميمي

پس از آن چشمها را با آب سرد شستشو بده و پس از آن اثمد را بچشم بكش ، داروي ديگر اين است : 

توتياي هندي يك جزء ، اقليمياي طال ) طالي سوخته ( يك جزء ، سنگ سرمه ) اثمد ( خوب يك جزء ، 



سايند و پس از سائيدن آنها را با آب باران ميهليله زرد يك جزء ، ملح اندراني يك جزء همه را عليحده 

زدايد ، گوشت چشم را صاف و باذن خداوند كنند سفيدي چشم را ميمخلوط كرده و با آن سرمه مي

بيني ( بيند ) نزديككند و براي ضعف چشم و اينكه ستاره را بزرگتر ميتعالي از هر علتي پاكسازي مي

بيزند و در هر ماهي يك بار كوبند و از پارچه حريري ميويه ميكافور رياحي و صبر سقوطري را بالس

 كند . آورد و از بدن خارج ميكنند اين سرمه هر دردي را كه در سر باشد پائين ميسرمه مي

 حرف فاء 

 فالج ) فلج ( : براي اين بيماري به بيني كشيدن دواء الجامع همراه با آب مرزنجوش مفيد است . 

كنند و نيز آب شويدي را كه با عسل پخته شده باشد سه روز فزع ) بيتابي ( : براي اين بيماري فصد مي

 آشامند . مي

 حرف قاف 

قلب : براي خفقان قلب دواء الجامع را همراه با آبي كه زيره در آن پخته باشند بايد بياشامند و نيز گوشتي 

 كه در شير پخته شده باشد براي ضعف قلب

 ٤٠٩ه صفح

 ( گذشت .  ٣٩٠سودمند است و در بدن ) صفحه  

 باشد . قولنج : انجير براي قولنج و بادهاي آن مفيد است و نيز كدو براي قولنج سودبخش مي

قي : روايت شده كسي كه قبل از آنكه قي كند خود را بقي كردن وادارد از هفتاد دارو برايش بهتر است و 

باشد كند و در دواء گذشت و از درمانهاي عام و سودمند ميلتي را خارج مياز اين راه قي هر بيماري و ع

 . 

 حرف كاف 



نمايد و آدمي را براي طول روياند و بينائي را تيز ميكند و مو را ميطعم ميكحل ) سرمه ( : دهن را خوش

مه دن با سنگ سركند . سرمه كرافزايد اشكريزي را خشك ميكند و بر نيروي نزديكي ميسجده ياري مي

دهد و اشكريزي را آرام نمايد بينائي را جال ميكند مژه را محكم مي) اثمد ( بوي دهن را خوش مي

كند و كسي كه بخوابد و با اثمدي كه مشك با آن نباشد سرمه كشيده باشد تا وقتي كه خوابيده است مي

باشد و در ايمني از آب آوردن چشم ميباشد سرمه در شب براي چشم مفيد است و از آب سياه در امان مي

 روز زينت است . شايسته آن است كه از ميلچه آهني استفاده كنند . 

افزايد و مراد از زدايد و بر روزي ميها را ميكَلف ) لكه صورت ( : مسح كردن چهره پس از وضوء لكه

 وضوء شستن دست پس از خوردن غذا است . 

 ذشت كه آخرين دارو داغ كردن است . كيّ ) داغ كردن ( : در دواء گ

 حرف الم 

لقوه ) حركت كردن غيرارادي عضالت صورت ( : براي اين بيماري به بيني كشيدن دواء الجامع با آب 

 مرزنجوش سودبخش است . 

 ٤١٠صفحه 

 حرف ميم  

 (  ٤٠٠المشّي : بمعني مسهل است و در دواء گذشت كه از درمانهاي عام است . ) صفحه 

 : براي سردي معده دواء الجامع با آبي كه زيره در آن پخته باشند سودمند است .  معده

مغص ) زورپيچ ( : گردوئي را بر آتش بگذار تا بفهمي كه آنچه در آن است برشته شده و آتش پوستش را 

 يابي . تغيير بدهد آن را بخور همان ساعت تسكين مي



و صفرا و بلغم ، درد معده ، قي ، تب ، برسام ، شكاف معجون خيارشنبر : باذن خداوند براي سودا 

درد ، خشكي شكم ، درد كبد و گرمي سر مفيد است و برداشتن دستها و پاها ، قي و اسهال خوني ، دل

سزاوار آن است كه از خرما ، ماهي ، سركه و بقوالت پرهيز كنند و غذاي بيماري كه از اين معجون 

باشد و بمدت سه روز هر روز دو مثقال از آن بايد بخورند كنجد مي خورده آش فلوس همراه با روغن

روز گرفته را در يك رطل آب در يك شبانهروش ساختن معجون اين است : يك رطل فلوس پوست

خيسانند سپس صاف كرده و يك رطل عسل و يك رطل افشره به و چهل مثقال دُهن الَورد را بآن مي

گذارند تا سرد گردد آنگاه فلفل ، د تا گرم شود سپس آن را پائين آورده ميپزنافزوده با آتش ماليمي مي

دارفلفل ، قرفة القرنفل ) پوست درختي است كه بوي قرنفل ميدهد ( ، قرنفل ، هل ، زنجبيل ، دارچيني ، 

ا در ر كنند و آنبيزند و آنها را با يكديگر خمير ميكوبند و ميجوزبويا از هر كدام سه مثقال گرفته مي

 دهند خوراكش دو مثقال ناشتا است . دوره كاشي يا شيشه قرار مي

شود اجزائش عبارتند از : سنبل ، هل ، زعفران ، عاقرقرحا المعجون الجامع : كه دواء الجامع نيز ناميده مي

كوبند و يم، بنگدانه ) بزرالبنج ( ، خربق سفيد ، فلفل سفيد از هر كدام يك جزء ، فرفيون دو جزء آنها را 

 از پارچه

 ٤١١صفحه 

كنند اندازه خوراكش يك نخود است براي سل و يك گرفته خمير ميبيزند و با عسِل مومحريري مي 

گرم و در وقت خواب براي نخود با آب گرم بهنگام خواب براي سرفه نو يا كهنه همراه با آب باديان نيمه

راي درد طحال با آب سرد و كمي سركه و براي درد خفقان قلب و سردي معده همراه با عرق زيره و ب

پهلوي راست با عرق زيره و براي پهلوي چپ با آب ريشه كرفس و براي اسهال با آب مورد مفيد است و 

هاي سينه ماليدن آن با زعفران و كشند و براي ورم پردهبراي فلج و لقوه آن را با آب مرزنجوش به بيني مي

شيدنش با آب انغوزه و براي سنگ كليه و مثانه همراه با آب سداب يا ترب پخته براي گزش عقرب و مار نو

گويم كه پزشكان باشد . ) شايد منظور از آب باديان و ساير آبها عرق آنها باشد . مترجم ( ميسودمند مي



ريم و شمااند و اجزاء آن نزديك به دواء الجامع است اينك اين خواص را ميخواصي براي برشعثا شمرده

اند كه محمد عليهم السالم در موارد زياد بآن توجه داشته و ذكر كردههمانا كه داروئي جامع است كه آل

براي رفع سمهاي حيواني و نباتي ، بيماري سدر ، سرگيجه ، تاريكي چشم ، صداي گوش ، زكام ، نزله ، 

غم ، صاف شدن صدا ، بيخوابي ، لقوه ، فلج ، رعشه ، آمدن آب از دهن ، هوش ، حافظه ، ذوب كردن بل

بيدارخوابي ، قولنج ، خواب بسيار سنگين و طوالني ، زورپيچ ، سردي معده و كبد ، گرفتگي كبد و 

تقويت آن بريختن خون ، تنگي نفس ، استسقاء ، سستي ، زيادي عرق و بدبوئي آن و نيروي نزديكي 

د ، زدايفتگي و سستي و انواع خستگي را ميافزايد و كسالت و خميازه و كوسودمند است حرارت را مي

آورد وسواس كند ادرارآور است و سنگهائي را كه منجمد شده فرود ميسنگ كليه و مثانه را خرد مي

زدايد شخص مسلول بايد سودائي و ترس ، بدي كار مزاج سرد ، درد معده و قلب و كندي گوارش را مي

 ر هنگام خواب و دريك نخود از آن را با آب گرم و ناشتا و د

 ٤١٢صفحه 

فصل سردي بمدت پانزده روز و بهنگام گرمي هوا هر سه روز يك بار همراه با روغن بادام شيرين و نبات  

مزاج هستند بايد از آن پرهيز كنند براي سردرد همراه با آب مرزنجوش آن را به بياشامد كساني كه يبوستي

مكند براي سرفه نو و كهنه همراه با در بيماريهاي گلو آن را ميكشند و نيز براي درمان لقوه و بيني مي

ها با آب بيان ، براي درد قلب و رودهشيرابه مرزنجوش و براي تنگي نفس و ربو با آب زيره و ريشه شيرين

يونجه يا زيره پخته براي درد طحال با گالب و سركه انگور براي درد پهلو با شراب االصول براي درد 

آب عسل ) اگر از ماده سرد باشد ( و اگر از گرفتگيها باشد همراه با ماء االصول و براي بيمار كبد با 

خورده ) در تابستان ( و در زمستان با جالب اسهالي همراه با آب مورد و براي درد خاصره با آب آفتاب

نه با آب سداب يا آب گرم و براي سنگ كليه و مثاگرم و براي اسهال با آب بزر اسفرزه و آب نيمهنيمه

برگ ترب براي بيخوابي با خشخاش پخته براي بواسير با آب تره ، براي سنگيني زبان با آب سماق ، براي 

خورند اندوه با آب سيب ، براي نيروي نزديكي با آب نخود و براي نقرس هر روز يك حبه از آن را مي

آب اسپند و براي كسي كه ترياك خورده است با براي سيالن نفاس همراه با آب شنبليله براي نگراني با 



زدگي با عسل و براي عرق دارچيني و براي كسي كه كافور خورده است با عرق عود و براي عقرب

خورند براي مواد زائد كليه با آب سبوس و كره مارگزيدگي حبي پس از حب ديگر تا اثري باقي نماند مي

راي بند آوردن قاعدگي با عناب و مويز پخته و براي قولنج با و براي ريزش خون قاعدگي با آب سماق و ب

 بيان بايد خورده شود و اهلل اعلم بحقايق االمور . ريشه شيرين

ايم بلكه از آن اي گرفتهايم و يا از آزمودهاما ما اين خواص را نه از آن جهت ذكر كرديم كه همه را آزموده

 ستجهت است كه اجزاء برشعثا بجامع نزديك ا

 ٤١٣صفحه 

اي از روشهاي استعمال آنها نزديك است و ائمه عليهم السالم اند و اينكه پارهو امام هم آن را جامع ناميده 

اند و ما خواستيم اين خاصيتها را برشماريم تا انسان در استعمال جامع در غير مواردي بجامع توجه فرموده

 ود ببرد . كه ذكر شده آگاه باشد تا باذن خداوند تعالي س

كند معجون ديگر : كه براي ورم شكم و درد معده و قطع بلغم مفيد است ، سنگ كليه و مثانه را ذوب مي

نمايد . هليله سياه ، بليله ، آمله ، كندر ، فلفل ، دارفلفل ، دارچيني ، زنجبيل ، و درد پهلو را آرام مي

بيزند و با روغن گاو تازه كوبند و ميمساوي ميشقاقل ، اِگِر ) وج ( ، اسارون و خولنجان را باندازه 

كنند اندازه خوراكش باندازه گرفته يا قند خوب خمير ميچرب و با دو برابر وزن مجموع آنها عسل موم

 فندق يا ميوه بلوط است . 

زدايد و براي درد بخشد و سردي را از مفاصل ميكند باه را نيرو ميها را گرم ميمعجون ديگر : كليه

اختيار ، ضربان قلب ، نفس تنگي ، نفخ ، تخمه خاصره ، اسهال ، بادها ، مفاصل ، سختي ادرار ، ادرار بي

نشاند ، زردي درد سينه را مي انگيزد ،دهد ، اشتهاي خوردن را برميو كرم مفيد است و دل را جال مي

كند براي دردهاي چشم ، سردرد ، نارسائي زدايد ، تشنگي زياد را برطرف ميچشم و چهره و يرقان را مي

باشد : هليله سياه و زرد ، سقمونيا از هر كدام شش اي سودمند ميمغزي ، تب لرز و هر درد نو و كهنه

انخواه ، خشخاش قرمز ، ملح هندي از هر كدام چهار مثقال ، مثقال ، فلفل ، دارفلفل ، زنجبيل خشك ، ن



گرفته ، علك رومي ، عاقرقرحا ، نارمشك ، هل ، سنبل ، شقاقل ، عود ، دانه بلسان ، دارچيني پوست

ند و بيزشود ميكوبند و بجز سقمونيا كه بيخته نميدارچيني از هر كدام دو مثقال آنها را ) جداگانه ( مي

مالند و سپس با سنجري خوب را در ديگي بر آتش ماليمي ذوب كرده داروها را با آن بهم ميمقداري قند 

 گرفتهعسل موم

 ٤١٤صفحه 

كنند و بهنگام نياز دو مثقال با هر دارند و در شيشه يا دوره كاشي نگاهداري ميخمير كرده برمي 

 آشامند . اي كه خواسته باشند بهنگام خواب مينوشابه

گر : براي درد شكم و پشت و كمر . لبني يابس ) ميعه پخته ( ، ريشه انجدان از هر كدام ده معجون دي

يزند و با عسل بكوبند و ميشود ميمثقال ، افتيمون دو مثقال آنها را بجز افتيمون كه نرم كوفته و بيخته نمي

 كنند اندازه خوراكش دو مثقال است . گرفته خمير ميموم

اهلل عليه و آله : داروئي براي هر چيز كلي و جزئي و يا كوچك و بزرگ است بتجربه معجون النبي صلي 

رساند و براي هر رود مگر آنكه نفع ميرسيده و در نزد مؤمنين معروف است و براي چيزي بكار نمي

چيزي ) بيماري ( كه خورده شود براي همه علتها و روحها و دردها سودمند است آن را بكار ببر و 

ادران خود بياموز زيرا هر مؤمني كه از آن سودي ببرد براي تو مثل آن است كه كسي را از آتش نجات ببر

گرفته را در ديگي بريز و چهار رطل شير گاو را بر آن اضافه كن و زير اي . چهار رطل سير پوستداده

ينكه و بر آن بيفزا و همديگ آتش ماليمي برافروز تا اينكه شير بخورِد سير برود سپس چهار رطل روغن گا

بخوردِ سير رفت و قوام گرفت چهار رطل عسل بريز و باز آتش را ماليم كن و باندازه دو درهم قراص 

يعني بابونه بر آن بريز و بشدت آن را بهم بزن تا منعقد شود و قوام بگيرد و خوب مخلوط شود آنگاه آن را 

كم ببند و آن را در مقداري جو و يا خاك تميز براي در حالي كه گرم است در ظرفي بريز و در آن را مح

مدت تابستان دفن كن و همينكه زمستان آمد آن را بيرون بياور و هر روز باندازه گردوي بزرگي ناشتا 

 بخور . 



 حرف نون 

 آورد : خوردن سيب ترش ، خوردن گشنيزنسيان : نه چيز فراموشي مي

 ٤١٥صفحه 

دن نوشته روي قبرها و راه رفتن بين دو زن ، دور انداختن شپش ، حجامت خور موش ، خوانو پنير ، نيم 

در گودي پس گردن ، ادرار كردن در آب راكد و عالجش در مفردات در حرف كاف و در بيان كندر 

 گذشت مراجعه كن . 

رآن و حفظ ق مسعود از پيغمبر صلي اهلل عليه و آله برايافزايد : ابن) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

حديث و قطع ادرار زياد و بلغم و تقويت پشت روايت كرده است ، ده درهم قرنفل ، ده درهم اسپنددانه و 

مال شود همه آنها را سايند و بجز اسفنددانه كه بايد كفده درهم كندر سفيد و ده درهم شكر سفيد را مي

خورند و از كتاب خواب از آن مي كنند و صبح يك درهم و همچنين بهنگامسايند و مخلوط ميمي

اش زياد و فراموشيش كم شود هر روز يك مثقال زنجبيل لقطالفوائد است كه كسي كه بخواهد حافظه

پرورده بخورد و گفته است از چيزهائي كه براي زياد كردن حافظه بتجربه رسيده آن است كه بيست درهم 

كندر نر و نيم درهم زعفران را بكوبد و با آب باديان گرفته و يك مثقال سعد كوفي و دو درهم مويز دانه

خمير كند تا قوامش باندازه معجون باشد و هر روز ناشتا يك درهم بخورد و گفته است كسي كه هميشه 

شود و در بعض اخبار است كه گردد و بلغمش كم ميناشتا مويز بخورد فهم و حافظه و ذهن او زياد مي

كند و دن حلوا ، عدس ، نان سرد ، خواندن آية الكرسي حافظه را زياد ميخوردن گوشت گردن و نيز خور

 توانيم بر اين علمي كه شما برايبصير است كه بحضرت صادق عليه السالم عرض كردم چگونه مياز ابي

ايد توانا شويم فرمود خذ وزن عشرة دراهم قرنفل و مثلها كندر ذكر و دقهما ناعما ثم استف ما واگذاشته

ي الريق كل يوم قليال . ده درهم قرنفل و بهمان اندازه كندر نر را نرم بكوب و هر روز ناشتا كمي از آن عل

 را كف كن

 ٤١٦صفحه 



باشد آمده است ، سناي مكي ، حافظه ميو در كتاب جنة االمان الواقية براي كسي كه كندذهن و كم 

كوبند و با عسل مخلوط كرده و باندازه مساوي ميسعد هندي ، فلفل سفيد ، كُندرِ نر ، زعفران خالص را 

رود خورند و اگر چهارده روز از اين دارو بخورند بيم آن ميهفت روز پشت سر هم روزي يك مثقال مي

كه از شدت حافظه ساحر شوند و از علي عليه السالم است هر كس يك جزء زعفران خالص و يك جزء 

رود كه از شدت فه كند و روزي دو مثقال از آن بخورد بيم آن ميسعد را بگيرد و عسل خالص بر آنها اضا

دهد روايت شده و آن فهد داروئي براي حافظه كه تجربه بصحت آن شهادت ميحافظه ساحر شود و از ابن

سايند و سه روز هر روز ناشتا پنج درهم اين است كه كندر و سعد و شكر طبرزد را باندازه مساوي نرم مي

 دهند ( . خورند و همين طور ادامه ميپنج روز نميخورند و مي

 حرف واو 

گيرند و آن را با سركه انگور بشدت و تا آنجا كه كوبند و آبش را ميوسخ ) چرك ( : مورد را مي

روغن  شويد سپس بازنند تا كف كند سپس بيمار سر و ريش خود را با آن با تمام قوت ميتوانند بهم ميمي

 زدايد . كنند باذن خداوند آن را ميميكنجد تازه چرب 

 هاي سفيد پوستي ( : آبگوشت گاو همراه با چغندر براي آن مفيد است و در برص گذشت . وضح ) لكه

 حرف ياء 

يرقان : خيارسبزه را پوست بگير سپس پوستها را با آب بجوشان و سه روز ناشتا هر روز يك رطل بياشام 

 فيد است كه شرح آن گذشت . و شراب الخيار نيز براي آن م

 ٤١٧صفحه 

 باب  

ام و يا آن را در كتابهاي حكيمان ام و يا بآزمايش رساندهاي كه آن را از اخبار گلچين كردهمسائل متفرقه

 ام و در آن چند فصل است . يافته



 فصل اول 

اگر  ام ذكر شده وجمع بين اين چيزها شايسته نيست : گوشت كبوتر با پياز ) توضيح آنكه در متن حم

حمام با ميم مشدد باشد بمعني معروف حمام است و اگر نه بمعني كبوتر است و در اينجا معني آن روشن 

نيست اما بمعني كبوتر به ذهن نزديكتر است . مترجم ( ، انجير با شير ، مغز كله حيوانات با انگور ، 

رود كه به نقرس و قولنج و يرا بيم آن ميمرغ و ماهي زشده ، تخمجوجه با ترب ، انگور و گوشت خشك

بواسير و درد دندان گرفتار شوند و شير را با ماءالشعير نبايد خورد زيرا بيم نقرس و برص در كار است . 

هائي در چهره است ، خوردن چيزهاي شور ، گوشت شور ، مرغ سبب پيدايش لكهخوردن هميشگي تخم

شود ، خوردن هاي سياه پوست ( و جرب ) گال ( مي) لكهماهي شور پس از فصد و حجامت سبب بهق 

گردد ، آزارد ، وارد شدن بحمام با شكم پر سبب قولنج ميگرده گوسفند و اندرونه آن مثانه را مي

گرداند و آورد ، خوردن اترج در شب چشم را برميشستشوي با آب سرد پس از خوردن ماهي فلج مي

حائض سبب جذام بچه است ، نزديكي بدون آنكه آبي انزال شود باعث شود نزديكي با زن سبب لوچي مي

زياد و  مرغگردد ، خوردن تخمشود ، نزديكي بالفاصله پس از نزديكي سبب جنون بچه ميسنگ كليه مي

س مرغ پخته تنگي نفگردد ، پر بودن شكم از تخمهميشگي باعث ورم طحال و نيز بادهائي در فم معده مي

كند ، خوردن دائمي انجير سبب ايجاد شپش در بدن ن گوشت خام در شكم توليد كرم ميآورد خوردمي

برد ، زياد خوردن گوشت است ، آشاميدن آب سرد پس از چيز گرم و يا شيريني دندانها را از بين مي

 حيوانات وحشي و گاو باعث

 ٤١٨صفحه 

 كند . ا زياد ميگردد و فراموشي رتغيير عقل و سرگرداني فهم و كندي ذهن مي 

 فصل دوم 

 حمام و تنوير 



از حضرت رضا عليه السالم روايت شده : { اذا اردت دخول الحمام و ان التجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ 

قبل دخولك بخمس جرع من الماء الفاتر فانك تسلم باذن اهلل من وجع الرأس و قيل خمس اكف ماء حارا 

هو مجرب و اعلم ان الحمام ركب علي تركيب الجسد علي اربعة  تصبها علي رأسك عند دخول الحمام و

بيوت مثل اربع طبايع الجسد البيت االول بارد يابس و الثاني بارد رطب و الثالث حار رطب و الرابع حار 

يابس و منفعة الحمام عظيمة تؤدي الي االعتدال و تنقي الدرن و تلين العصب و العروق و تقوي االعضاء 

ذيب الفضول و تذهب العفن فاذا اردت ان التظهر في بدنك بثرة و ال غيرها فابدأ عند دخولك الكبار و ت

الحمام بدهن بدنك بدهن البنفسج و اذا اردت استعمال النورة و اليصيبك قروح و ال شقاق و ال سواد 

عشرة يذلك باثنت فاغتسل بالماء البارد قبل ان تنور و من اراد دخول الحمام بالنورة فليجتنب الجماع قبل

ساعة و ليطرح في النورة شيئا من الصبر او القاقيا او الحضض او يجمع ذلك و يأخذ منه يسيرا اذا كان 

مجتمعا او متفرقا و اليلقي في النورة شيئا من ذلك حتي تماث النورة بالماء الذي طبخ فيه بابونج و 

موعة او متفرقة بقدر ما يشرب الماء رائحته مرزنجوش او ورد بنفسج يابس او جميع ذلك اجزاء يسيرة مج

ء يقلع رائحتها كورق الخوخ و و ليكن الزرنيخ مثل سدس النورة و يدلك الجسد بعد الخروج منها بشي

الحنا و السعد و الورد مفردة و مجتمعة و من اراد ان يأمن احراق النورة فليقلل من تقلبها و ليبادر اذا عملت 

 ء من دهن الورد فان احرقت وبدن بشيفي غسلها و ان يمسح ال

 ٤١٩صفحه 

العياذ باهلل يؤخذ عدس مقشر يسحق ناعما يداف في ماء ورد و خل و يطلي به الموضع الذي اثرت فيه  

النورة فانه يبرؤ باذن اهلل تعالي و الذي يمنع من آثار النورة في الجسد هو ان يدلك الموضع بخل العنب 

 الثقيف و دهن الورد دلكا جيدا } انتهي . 

 ورة دهن الورد طالء . اقول : من المجربات لحرق الن

از حضرت رضا عليه السالم روايت شده هر گاه خواستي بحمام بروي و سردردي تو را نيازارد قبل از 

شوي و گفته شده كه گرم بخور باذن خداوند از درد سر سالم ميداخل شدنت بحمام پنج جرعه آب نيم



به آزمايش رسيده و بدانكه حمام مانند  پنج كف آب گرم بهنگام وارد شدن بحمام بر سر خود بريز و اين

جسد آدمي از چهار خانه تركيب شده كه مثل چهار طبع بدن است خانه اول سرد و خشك و دوم سرد و 

تر و سوم گرم و تر و چهارم گرم و خشك است ) بشرح ذيل حمام در چند صفحه قبل مراجعه شود . 

زدايد اعصاب و رگها رساند و كثافات او را ميميمترجم ( حمام سودي بزرگ دارد كه آدمي را باعتدال 

برد و عفونت را برطرف نمايد و چيزهاي زائد آن را ميكند ، اندامهاي بزرگ را تقويت ميرا نرم مي

كند پس اگر خواستي كه در بدن تو كورك يا غير آن پيدا نشود در هنگام داخل شدن بحمام بر بدن مي

خواستي نوره استعمال كني كه زخم و شقاق و يا سياهي از آن پيدا نشود  خود روغن بنفشه بمال و همينكه

قبل از تنوير با آب سرد خود را بشوي كسي كه بخواهد براي استعمال نوره بحمام برود بايد از دوازده 

ساعت پيش از آن از نزديكي خودداري كند و در نوره كمي صبر يا اقاقيا و يا حضض و يا اين هر سه را با 

بريزد و اگر در يكجا جمع شده باشند كمي از آنها را بردارد و نيز در نوره چيزي از اينها نريز تا آنكه  هم

 در آن مقداري از آبي

 ٤٢٠صفحه 

كه بابونه و مرزنجوش يا گل بنفشه خشك و يا همه اين داروها در آن پخته باشند و از هر كدام مقدار  

اشد ، بريزند و همينقدر كافي است كه از اين داروها بوئي بآب كمي را يكجا و يا بطور متفرق ريخته ب

رسيده باشد اما اندازه زرنيخ يك ششم آهك است و پس از بيرون آمدن بايد چيزي بر خود بمالند تا بوي 

نوره را ببرد مانند برگ هلو ، حنا ، سعد و گُل سرخ كه همه با هم يا جدا باشند . كسي كه بخواهد از 

بوسيله نوره جلوگيري كند بايد كمتر آن را جابجا كند و همينكه عمل كرد آن را بشوي و سوختن بدنش 

گرفته را نرم بساي و با گالب بر بدن خود كمي دُهن الوَرد بمال و اگر پناه بر خدا ، سوختي عدِس پوست

د خواهد يافت و سركه مخلوط كن و بر جائي كه نوره آن را زخم كرده است بمال باذن خداوند تعالي بهبو

كند آن است كه موضع را با سركه تند انگور همراه با دُهن و نيز چيزي كه از زخم نوره جلوگيري مي

گويم كه از چيزهائي كه بتجربه رسيده اين است كه براي سوختن از الوَرد مالش دهند ، تمام شد . مي

 نوره ماليدن دهن الورد مفيد است . 



 سوم فصل

 رقات اي از متفدر پاره

از او ) ظاهرا مرجع ضمير حضرت رضا عليه السالم است ( روايت شده : { من اراد ان اليشتكي مثانته 

فاليحبس البول و لو علي ظهر دابة و ان التؤذيه معدته فاليشرب علي طعامه ماء حتي يفرغ و من فعل ذلك 

معدة فجاً اذا صب الماء علي الطعام تأخذ العروق قوة الطعام فانه يصير في الرطب بدنه و ضعف معدته و لم

اوال و من اراد ان اليجد الحصاة و عسر البول فاليحبس المني عند نزول الشهوة و اليطيل المكث علي 

النساء و من اراد ان يأمن وجع السفل و التظهر به رياح البواسير فليأكل كل ليلة سبع تمرات برني بسمن 

 بقر و

 ٤٢١صفحه 

دهن زنبق خالص و من اراد ان يزيد في حفظه فليأكل سبعة مثاقيل زبيبا بالغداة و من اراد يدهن بين انثييه ب 

ان يقل نسيانه و يكون حافظا فليأكل كل يوم ثلث قطع زنجبيل مربي بعسل و يصطبغ بالخردل مع طعامه 

ره و اليشق ظف كل يوم و من اراد ان يزيد في عقله يتناول كل يوم ثلث هليلجات بسكر ابلوج و من اراد ان

اليميل الي الصفرة و اليفسد حول ظفره فاليقلم اظفاره اال يوم الخميس و من اراد ان التؤلمه اذنه فليجعل 

فيها عند النوم قطنة و من اراد ردع الزكام مدة ايام الشتاء فليأكل كل يوم ثلث لقم من الشهد و ان للعسل 

ئا اذا ادركه الشم عطس و منه شيئا يسكر و له عند الذوق داليل يعرف بها نافعه من ضاره و ذلك ان منه شي

حراقة شديدة فهذه االنواع من العسل قاتلة و التؤخر شم النرجس فانه يمنع الزكام في مدة ايام الشتاء و 

كذلك الحبة السوداء و اذا خاف االنسان الزكام في زمان الصيف فليأكل كل يوم خيارة و ليحذر الجلوس 

خشي من الشقيقة و الشوصة فاليؤخر اكل السمك الطري صيفا كان او شتاء و من اراد  في الشمس و من

ان يكون صالحا خفيف الجسم فليقلل من عشائه بالليل و من اراد ان اليشتكي سرته فليدهنها حين دهن 

ان رأسه و من اراد ان اليتشقق شفتاه و اليخرج فيها باسورة فليدهن حاجبه متي دهن رأسه و من اراد 

التسقط اذناه و لهاته فاليأكل حلوا حتي يتغرغر بعده بخل و من اراد ان التفسد اسنانه فاليأكل حلوا اال بعد 



كسرة خبز و من اراد ان اليصيبه اليرقان فاليدخل بيتا في الصيف اول ما يفتح بابه و اليخرج منه اول ما 

 كل الثوم كل سبعة ايام مرة و من اراد ان يستمرييفتح بابه في الشتاء غدوة و من اراد ان اليصيبه ريح فليأ

طعامه فليتكئ بعد االكل علي شقه االيمن ثم ينقلب بعد ذلك علي شقه االيسر حتي ينام و من اراد ان 

 يذهب البلغم من بدنه و ينقصه فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارشن الحريف و يكثر

 ٤٢٢صفحه 

الجلوس في الشمس و يجتنب كل بارد من االغذية فانه يذهب البلغم  دخول الحمام و مضاجعة النساء و 

من بدنه و يحرقه و من اراد ان يطفي لهيب الصفراء فليأكل كل يوم شيئا رطبا باردا و يقلل الحركة و يكثر 

اد رء و فصد العروق و مداومة النورة و من االنظر الي من يحب و من اراد ان يحرق السوداء فعليه بكثرة القي

ان يذهب بالريح الباردة فعليه بالحقنة و االدهان اللينة علي الجسد و عليه بالتكميد بالماء الحار في االبزن و 

 من اراد ان يذهب عنه البلغم فليتناول كل يوم من االطريفل الصغير مثقاال واحدا . 

نداشته باشد پيشاب  اش شكايتياز آن حضرت عليه السالم روايت شده كسي كه بخواهد از جهت مثانه

اش آزاري نرسد تا غذاي خود را تمام خود را حبس نكند و اگر چه سوار حيواني باشد و اگر بخواهد بمعده

گردد و رگهايش اش ضعيف مينخورده است آب نخورد و كسي كه چنين كند بدنش مرطوب و معده

ماند كسي الت خام در معده باقي ميكند و اگر در اول بر غذا آب ريخته شود بحنيروي طعام را جذب نمي

كه بخواهد بسنگ كليه و سختي ادرار گرفتار نشود نبايد مني را در هنگام انزال حبس نمايد و نبايد زياد بر 

روي زن مكث كند و كسي كه بخواهد از درد نشينگاه ايمن باشد و بادهاي بواسير باو آزار نرساند بايد 

هاي خود را با روغن رماي خوب ( با روغن گاو بخورد و بين بيضههر شب هفت خرماي بَرْني ) نوعي خ

اش زياد شود هر روز هفت مثقال مويز اول صبح بخورد زنبق خالص چرب كند و كسي كه بخواهد حافظه

و كسي كه بخواهد فراموشيش كم شود بايد هر روز سه قطعه زنجبيل پرورده با عسل بخورد و نيز هر روز 

رد ، كسي كه بخواهد عقلش زياد بشود هر روز سه هليله را با شكر مصفي بخورد با غذايش خردل بخو



كسي كه بخواهد ناخنش شكافته و زرد و فاسد نشود بجز روز پنجشنبه ناخنش را نگيرد كسي كه بخواهد 

 گوشش باو آزار نرساند در هنگام خواب كمي

 ٤٢٣صفحه 

گام زمستان جلوگيري كند روزي سه لقمه عسل پنبه در آن بگذارد كسي كه بخواهد از زكام در هن 

اي از آور آن را از يكديگر بازشناخت : پارهتوان سودمند و زيانبخورد و در عسل عالئمي است كه مي

آورند و نيز برخي عسلها را اگر بچشند شديدا تند آور است و بعضي سكر ميعسلها را اگر ببويند عطسه

. از بوئيدن گل نرگس كوتاهي مكن چون در زمستان جلوي زكام را اند است و اين انواع عسل كشنده

گيرد و سياهدانه نيز چنين است اگر كسي از زكام در هنگام تابستان بترسد هر روز بايد خيار تازه مي

هاي سينه بترسد خوردن سر و ورم پردهبخورد و از نشستن در آفتاب خودداري كند كسي كه از درد نيمه

چه در تابستان باشد و چه در زمستان نبايد فراموش كند و كسي كه بخواهد صالح و سبك ماهي تازه را 

وزن باشد بايد در غذاي شب خود تقليل دهد كسي كه بخواهد از درد ناف شكايتي نداشته باشد هر گاه 

 اسر خود را چرب كند بايد آن را نيز چرب كند كسي كه بخواهد لبهايش شكاف برندارد و زخمي در آنه

كند ابروهايش را نيز چرب كند كسي كه بخواهد گوش و پيدا نشود بايد هر وقت سر خود را چرب مي

 * **           ** * **      OREIزبان كوچكش پائين نيفتد ) ظاهرا منظور نوعي بيماري مانند اوريون ) 

**     ON  سركه غرغره كند كسي كه ( است . مترجم ( نبايد چيز شيريني بخورد مگر آنكه پس از آن با

بخواهد دندانهايش فاسد نگردد نبايد شيريني بخورد مگر آنكه پس از خوردن كمي نان باشد كسي كه 

بخواهد بيرقان مبتال نشود بهنگام تابستان به اطاقي كه درش تازه باز شده وارد نشود و نيز در صبح زمستان 

كه بخواهد بادي باو نرسد بايد هر هفت روز يك  اگر درش تازه باز شده باشد از آن خارج نشود ، كسي

بار مقداري سير بخورد ، كسي كه بخواهد غذايش در معده بيش از اندازه باقي نماند بايد پس از خوردن بر 

 طرف راست خود تكيه بدهد و سپس بطرف چپ بپيچد تا بخواب رود كسي

 ٤٢٤صفحه 



يد هر روز صبح كمي جوارشن الحريف بخورد و زياد كه بخواهد بلغم از بدنش برود و آن را كم كند با 

بحمام برود و زياد نزديكي كند و زياد در آفتاب بنشيند و از غذاهاي سرد بپرهيزد زيرا بلغم با اين ترتيب از 

سوزاند كسي كه بخواهد سوزش صفرا را بنشاند بايد هر روز چيز سرد مرطوبي رود و آن را ميبدنش مي

دارد زياد نگاه كند كسي كه بخواهد سودا را ده و بكسي كه او را دوست ميبخورد و كم حركت كر

بسوزاند بر او باد به زيادي قي و فصد رگها و استعمال نوره كسي كه بخواهد كه باد سرد را از خود براند 

شيند و نبر او باد بحقنه ) تنقيه ( و ماليدن روغنهاي نرم بر بدن و بر او باد كه در ظرفي پر از آب گرم ب

 كسي كه بخواهد بلغم از او برود هر روز بايد يك مثقال اطريفل صغير بخورد . 

 فصل چهارم 

 در مسائل سفر 

و از او عليه السالم روايت شده ) مؤلف ، اين دو خبر را بصورت مضمر نقل فرموده كه با توجه باينكه 

م از حضرت رضا عليه السالم است و خبر قبلي از حضرت رضا عليه السالم نقل شده ظاهرا اين خبرها ه

بهر حال در ترجمه عينا مضمر ترجمه شده است . مترجم ( : ان المسافر ينبغي ان يحترز الحر اذا سافر و 

هو ممتلئ من الطعام و ال خالي الجوف و ليكن علي حد االعتدال و ليتناول من االغذية الباردة و اعلم ان 

ان الملهوسة اذا كانت من الطعام و هو نافع في االبدان الخصبة فاما اليسير من الحر الشديد ضار باالبد

صالح المياه للمسافر و دفع االذي عنه فهو ان يشرب من ماء كل منزل يرده ممزوجا بماء المنزل الذي قبله 

لتي ا او بتراب واحد غير مختلف يشوبه بالماء علي اختالفها و الواجب ان يتزود المسافر من تربة بلده و طينه

 ربي عليها و كلما ورد الي منزل طرح في انائه الذي يشرب منه شيئا من الطين الذي يتزوده من

 ٤٢٥صفحه 

بلده و يشرب الماء و الطين في اآلنية بالتحريك و يؤخر شربه حتي يصفو صفاء جيدا و خير المياه شربا  

االبيض و افضل المياه ما كان مخرجها لمن هو مقيم او مسافر ما كان ينبوعه من الجهة الشرقية الخفيف 

من مشرق الشمس الصيفي و اصحها ما كان بهذا الوصف الذي ينبع منه و كان مجراه في جبال الطين و 



ذلك انها تكون في الشتاء باردة و في الصيف ملينة للبطن نافعة الصحاب الحرارة و اما ماء الملح و المياه 

لثلوج و الجليد ردية لسائر االجساد كثيرة الضرر جدا و اما مياه الجب فانها الثقيلة فانها تيبس البطن و مياه ا

يدم حبسها في االرض و اما البطايح و السباح ) اي الحفر في االرض . عذبة صافية نافعة اذا دام جريها و لم

ا المرة ق ( فانها غليظة في الصيف لركودها و دوام طلوع الشمس عليها و قد يتولد علي من داوم شربه

 الصفراوية و تعظم به اطحلتهم . 

و از او عليه السالم روايت شده : شايسته است كه مسافر در حال سفر از حرارت و خالي بودن و پري 

اش دوري كند بايد در حد اعتدال باشد و بايد غذاهاي سرد بخورد و بدان كه كمي حرارت شديد معده

زيانبار و براي بدنهاي فربه مفيد است اما صالح مسافر از جهت براي بدنهائي كه از جهت غذا الغر باشند 

آب و دفع زيان آن اين است كه در هر منزل آب آنجا را مخلوط با آب منزل پيشين بياشامد و يا اينكه 

مقداري از يك خاك را بدون آنكه آن را تغيير دهد در آبهاي مختلف بريزد و واجب اين است كه مسافر 

ودش را كه در آن پرورش يافته با خود داشته باشد و در هر منزلي كمي از آن را در خاك شهر و وطن خ

آشامد بريزد و خاك و آب را بهم بزند و آنگاه بگذارد تا كامال صاف شود و سپس ظرف آبي كه از آن مي

رنگ اي شرقي و سبك و بيبياشامد بهترين آبها براي كسي كه مقيم يا مسافر است آبي است كه از چشمه

 باشد و بهترين آبها آن است كه از طرف مشرق خارج و در جهتي كه آفتاب در

 ٤٢٦صفحه 

كند باشد و بهترين آبها آن است كه از چنين جائي خارج گردد و در جوئي كه از كوه و تابستان طلوع مي 

آور است لينت گذرد جريان داشته باشد چنين آبي در زمستان خنك و در تابستان براي شكمتپه خاكي مي

كند . آب برف و يخ براي باشد اما آب شور و آبهاي سنگين معده را خشك ميو براي حرارتيها نافع مي

همه بدنها بد است و زيان فراوان دارد اما آب قنات گوارا ، صاف و سودمند است مشروط بر آنكه جريان 

كنند در تابستان به كه در زمين حفر مي آن ادامه داشته و در زمين حبس نشده باشد اما آب چاههاي عادي



گردد و نوشيدن دائمي آن سبب توليد علت راكد بودن و نيز هميشگي بودن طلوع آفتاب بر آن غليظ مي

 كند . صفرا است و طحالها را بزرگ مي

 فصل پنجم 

 در نزديكي 

 ون ممتليا و هو غير محمود وعنه عليه السالم التقرب النساء من اول الليل صيفا و ال شتاء و ذلك ألنك تك

يتولد منه القولنج و الفالج و اللقوة و النقرس و الحصاة و التقطير و الفتق و ضعف البصر فاذا اردت فليكن 

في آخر الليل فانه اصلح للبدن و ارجي للولد و ازكي للعقل في الولد الذي يقضي اهلل بينكما و التجامع امرأة 

و تغمز ثديها فانك اذا فعلت ذلك غلبت شهوتها فاجتمع ماؤها ألن ماءها  حتي تالعبها و تكثر مالعبتها

يخرج من ثدييها و الشهوة تظهر من وجهها و عينها و اشتهت منك مثل الذي تشتهي منها و التجامع النساء 

اال طاهرة فاذا فعلت ذلك فالتقم قائما و التجلس جالسا و لكن تميل الي يمينك ثم انهض للبول من 

ك فانك تأمن من الحصاة باذن اهلل تعالي ثم اغتسل و اشرب من ساعتك من الموميا بشراب العسل او ساعت

 بعسل منزوع الرغوة فانه يرد من الماء مثل الذي خرج منك و اعلم ان جماعهن

 ٤٢٧صفحه 

و القمر في برج الحمل او في الدلو من البروج افضل و خير من ذلك ان يكون في برج الثور لكونه شرف  

 القمر . 

از او عليه السالم روايت شده بهنگام تابستان و زمستان در اول شب بزنان نزديك مشو زيرا در آن وقت 

رس ، سنگ كليه و مثانه ، ادرار شكمت پر است و اين كار خوب نيست و سبب قولنج ، فلج ، لقوه ، نق

گردد پس اگر خواستي بايد در آخر شب باشد كه براي بدن صالحتر قطره قطره ، فتق و ضعف بينائي مي

اي كه خداوند بشما خواهد داد عاقلتر باشد . با زن نزديكي مكن رود كه بچهاست و بيشتر اميد آن مي

تانش را بفشار چه اگر چنين كردي شهوتش غالب و آبش مگر آنكه با او بازي كني و زياد بازي كن و پس

شود و بتو گردد و شهوتش از چهره و چشمانش پديدار ميشود زيرا آب زن از پستانش خارج ميجمع مي



كند همانطور كه تو باو مشتاق هستي ، با زنان نزديكي مكن مگر آنكه در حالت پاكي اشتياق پيدا مي

و منشين بلكه اول بطرف راست خود ميل كن سپس برخيز و همان وقت  باشند و اگر چنين كردي مايست

ادرار كن تا باذن خداي متعال از سنگ كليه و مثانه ايمن باشي بعد غسل كن و همان وقت قدري موميا با 

گرفته بخور تا آب تو بهمان اندازه كه از تو خارج شده است برگردد و بدان كه آب عسل يا عسل موم

ان در وقتي كه ماه در برج حمل يا دلو باشد بهتر از ساير بروج است و بهتر از اينها آن است نزديكي با زن

 كه در برج ثور و ماه در حالت شرف باشد . 

 باب 

 اي از امور مهم و در آن فصلهائي است پاره

 فصل اول 

 خواب براي احشاء و هر بيماري حار داخلي و در آغاز دوره تبها و كساني كه

 ٤٢٨صفحه 

زكام دارند زيان دارد و زيانبارتر آن خواب روز است اما براي كسي كه اخالطش نضج نيافته ، نارس و  

غليظ باشد داروي كافي روزه و خواب است و كسي كه بخواهد كه از ناراحتيهاي سينه شكايت نداشته 

 باشد بر پشت و بر پهلوي چپ نبايد بخوابد . 

 فصل دوم 

گير است اخالق آدمي مؤثرند اخالق نيز در خلطها مؤثر است كسي كه زياد خشمهمانطور كه خلطها در 

 شود و هكذا . گردد و در بدِن ترسو سودا پيدا ميدر بدنش صفرا توليد مي

 فصل سوم 



نمايد مانند عشق و دوستي ادامه نگرانيها پيه بدن را ذوب و گوشت را فاسد و ادامه لذتها خون را فاسد مي

گردد و بيني با اين حاالت گوارش در معده و رگها فاسد مياست و همچنين تذكر و روشناموال و ري

 گردد ( شود . ) ظاهرا منظور بتحليل رفتن چربيها است كه در نتيجه شخص الغر ميذوبان حادث مي

 فصل چهارم 

 شوند . هائي كه از صفرا پديد آمده باشد دير درمان ميقرحه

 فصل پنجم 

 كرر لرز بهنگام تب از نشانيهاي مرگ است . پيدا شدن م

 فصل ششم 

 خونريزي بيني از طرفي كه بيماري در آن است خوب و در جهت ديگر بد است . 

 فصل هفتم 

 اي خوب و دليل قوت و نضج خلطها است . عطسه در بيماريهاي مزمن غير سينه

 ٤٢٩صفحه 

 فصل هشتم  

 ل امتالء بدن و قبل از بيرون راندن خلطها بكار مبر . برنده را در حادر ورمها داروهاي تحليل

 فصل نهم 

حمام گرفتن پيش از دارو در چند روز پشت سر هم الزم است زيرا خلط را ذوب و سختيها را نرم و بدن را 

راند اما اين در مواردي است كه مواد زائد بدن سرد كند و خلط را به آساني بيرون ميسست و متخلخل مي

 . باشند 



 فصل دهم 

داري فصد يا اسهال يا تسكين درد يا ضماد يا گذاشتن پارچه گرم مورد نياز باشد تا وقتي اگر در بيماِر تب

 اي كشك جو به بيمار مده . كه اين درمانها را بانجام نرسانده

 فصل يازدهم 

 شوند و سياهرگها از باالي آن تعالي الجبار المدبر . سرخرگها از پائين مغز وارد مي

 فصل دوازدهم 

 گردد . هر بيماري كه بدون بيرون راندن خلطها و يا دمل بزرگي آرام شود برمي

 فصل سيزدهم 

 روند . ميرند ، در روز نوبه از دنيا ميبيماراني كه بدون بحران مي

 فصل چهاردهم 

كنند كه به بيماريهائي اي در بدن توليد ميها گاه در بدن فاسد گرديده و سمهاي كشندهغذاها و نوشابه

شوند شبيه هستند ) مسموميتهاي غذائي . مانند وبا و يا بيماريهائي كه از سمها و گزش حيوانات پيدا مي

م كه در ماده هر بيماري سميتي گويبريم پس از آن غافل مباش و بطور خالصه ميمترجم ( بخدا پناه مي

 هست كه كم يا زياد است و داروي هر بيماري از آن رو مفيد است كه

 ٤٣٠صفحه 

براي آن بيماري خاصيت ترياق را دارد بنا بر اين در بيماريها از ترياقهاي عمومي يا خصوصي غافل مباش  

ح رسيده كه ميكربها از خود سمومي ترش فرمايد كه در پزشكي جديد نيز باثبات. ) البته خواننده توجه مي

 آورند . مترجم ( ( كه همين سموم در بدن اثر كرده و آثار بيماريها را بوجود مي TOXINEكنند ) مي

 فصل پانزدهم 



دانش مربوط به نيروي غذاها سودمندترين فنون پزشكي است زيرا در هر حال همه كس بدان نيازمند است 

 غير آن چنين نيست . و دانش مربوط بداروها و 

 فصل شانزدهم 

 طلب بدنشان امتالء زياد دارد و استعداد آنها براي بيماريها بيشتر است . اشخاص خوشگذران و راحت

 فصل هفدهم 

گردد بنا بر اين بهداشت آن با شيريني است و روح شيرين است زيرا از خون كه شيرين است توليد مي

د و گردنكند در اثر ضعيف شدن روح همه نيروها و اندامها ضعيف ميمي تلخي البته آن را ناتوان و مريض

بهمين دليل روايت شده كه در تلخي شفا نيست و روح مشتاق شيريني است و همچنين اندامها مانند عشق 

 اي بهتر از شيريني نيست ) معموال در پزشكيعاشق بمعشوق ، بشيريني اشتياق دارند و براي داروها بدرقه

پس از داروها براي اينكه به اثر آنها شدت ببخشند چيز ديگري به او اعم از خوردني و نوشيدني  سنتي

شد . مترجم ( پس هر گاه خواستي كه داروئي در معده باقي بماند و كردند كه بدرقه ناميده ميتجويز مي

كي ده كه گلوكز يدر اعضاء نفوذ نكند پس شيريني در آن داخل مكن ) در پزشكي جديد نيز ثابت گردي

از مهمترين عوامل حياتي است كه انرژي الزم در هر يك از اندامها از سوختن يعني تركيب آن با اكسيژني 

 كه از راه تنفس بآنها

 ٤٣١صفحه 

گردد و بدون وجود آن ادامه زندگي ممكن نيست و پيدا شدن اختالل در نظم طبيعي رسد تأمين ميمي 

شود دن سبب ايجاد بسياري از بيماريها است . مترجم ( و از اينجا دانسته ميهاي برسيدن گلوكز بياخته

كند و نيز دوري از چيزهاي تلخ مانند صبر و مر مكي و كه ترياك دشمن روح است و آن را البته بيمار مي

 زبينيم كه مردم ااي است و اگر بگويي كه ما بچشم خود ميهر تلخ ديگري تا ممكن باشد كار شايسته

گويم اصالح كردن يك عضو و فاسد كردن برند پس چرا در آن شفا نيست ميداروهاي تلخ سود مي



خرابي را با چيزي كه بزرگتر و مهمتر از آن است شفاي حقيقي نيست و مانند آن است كه مثال چشم

 كوري زايل كنند . 

 فصل هجدهم 

اش از طبقات گوشتي خارجي آن است پس اشتهاي معده ) شاهيه ( از طبقات داخلي و عصبي آن و هاضمه

 كمي اشتها از نابساماني داخلي معده و نابسامانيهاي گوارشي مربوط بخارج آن است . 

 فصل نوزدهم 

 توانند بآسمانها پرواز كنند وهر بيماري طبيعي شيطاني زنده از ساكنين زمين اول است اين شيطانها نمي

اي از سكنه ساير ايستي دارند و همه امراض حيواني شيطان زندهحركتهاي نامعتدل و اخالق و احوال ناش

كنند و حركات غيرمنظم و غيرمعتدل و صداها و اي كه بالهائي دارند كه با آن پرواز مياراضي ششگانه

اي از اجنه است كه نطق و مشاعر خبطآور فاسدي دارند و هر بيماري روحي ) نفساني ( شيطان زنده

و حركات غيرمعتدل و رأيهاي فاسد پستي دارد و كم است كسي كه از شر اين  تدبير و حكمت فاسد

شيطانها نجات بيابد و اين شيطانها در بدن انسان در مجراهاي خون بگردش درميآيند و هر كدام بر بدن 

 چيره شوند بر حسب اقتضاي خود آن را بكار وادار

 ٤٣٢صفحه 

شود كه اين خود او است يا كس ديگري و ود بيمار اشتباه ميآميزند كه بر خكنند و چنان با روح ميمي 

كند و اگر حكيم عارفي بخواهد كه آن را براند بحمايتش چه بسا كه نسبت باين شيطان تعصب پيدا مي

كننده اين بيماران از آن شيطانها شرع است كه طبع و حيات و نفس را اعتدال خيزد . خالصبرمي

يق مراعات شرع را داده باشد پس طبع را باين فرمايش خداوند تعالي قدره بخشد اينكه خداوند توفمي

كر اسم يذفرمايد التأكلوا مما لمبخشد كه فرموده است كلوا و اشربوا و التسرفوا و باينكه مياعتدال مي

 اهلل عليه و باين فرمايش احل لكم الطيبات و بقول او يحرم عليهم الخبائث و روح را با اين فرمايش

بخشد التقف ما ليس لك به علم ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤال خداوند اعتدال مي



بخشد كه فرمود ان اهلل يأمر بالعدل و االحسان و ايتاء ذي و نفس را با اين فرمايش خداوند تعالي اعتدال مي

مئن و باين فرمايش اال بذكر اهلل تط القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر و البغي يعظكم لعلكم تذكرون

 القلوب و اذكروا اهلل ذكرا كثيرا و امثال اينها پس بفهم تا راه را بيابي . 

العالج تأليف نموده الشياطين كه آن را يك سال پس از اتمام دقايق) مؤلف اعلي اهلل مقامه در كتاب رجوم

يمي ترجمه شده و در چاپخانه سعادت كرمان به ) اين كتاب توسط مرحوم آقاي حاج ابوالقاسم خان ابراه

طبع رسيده است ( شيطان را چنين تعريف فرموده است : { شياطين خاليقي هستند كه از رحمت 

اند ماده ايشان از ظلمت و صورت ايشان از نقمت پروردگار دور و مطرودند و از طينت سجيني خلق شده

رمايد كه بعضي از آنها شياطيني هستند جماديه و آن هر فكنند و مياست و بسوي غير خداوند دعوت مي

 فرمايد كه مسكن ايشان معدهجمادي است كه از وضع اولي منحرف شده و مي

 ٤٣٣صفحه 

است و فوق ايشان شياطين نباتيه هستند و آن هر نباتي است كه از وضع الهي منحرف شده . . . و مسكن  

ب و كنند بجذشوند و دعوت ميو از آنجا در ساير بدن منتشر ميو پايتخت ايشان در بدن انسان كبد است 

دفع و هضم و امساك چيزهائي كه سزاوار نيست و صالح طبيعت در آن نيست و سبب فساد است و فوق 

فرمايد كه اينها اصناف مختلفه هستند باندازه اختالف اصناف اند و بطور خالصه مياينها شياطين حيوانيه

فرمايد بدين كنند } . در جاي ديگر از همين كتاب ميدعوت بمقتضاي طبع خود مي حيوانات و هر يك

شود مگر بواسطه اجساد خالصه : مالئكه و شياطين ارواحي هستند ناقصه كه آثار آنها در اجسام ظاهر نمي

 عارضي مزاج سوء بسبب انسان براي فاسده خطرات و وساوس گاهي و كنند يٰ  مناسبي كه در آن سكن

شوند بزوال آن خلط ، در اينجا طريق اقرب ، شود بواسطه تولد اخالط فاسده متعفنه و زايل ميصل ميحا

معالجه بدن است بادويه و تخريب محل شياطيني كه تعلق بآنجا دارند و اين مجرب است و بسرعت 

بيعي رطگردد بفطرت خودش پس همينكه صفراي غيشود و برميشوند و نفس راحت ميشياطين زايل مي

 شود بر او تندي ،شوند كه سكنه آتش هستند پس غالب ميبر بدن غالب شود شياطين بر آن غالب مي



غضب ، بخل ، تهور ، تكبر ، استعالء ، دشمني و حسد و همينكه خون غيرطبيعي بر بدن مسلط شود 

ت و تكبر و شهو شود بر او سرعت و انقالب ، نخوتشوند پس غالب ميشياطين سكنه هوا متعلق بآن مي

ن گيرد باو شياطيو اسراف و تبذير و اظهار جاللت و هر گاه غالب شود بر او بلغم غيرطبيعي تعلق مي

شود بر او مداهنه ، مسامحه ، شهوات ، معاصي و فسق و حمق و ناداني و كسالت و سكنه آب و غالب مي

 و پيروي سستي و مكر و خدعه و غل و غش و فراموشي و سرعت زوال و انقالب

 ٤٣٤صفحه 

 شوند شياطين وهر دعوت و نفهمي و بيوفائي و هر گاه غالب شود بر او سوداي غيرطبيعي متعلق مي 

شود بر او ترس و حيله و مكر و خدعه و كسالت و انزجار و دوستي تنهائي و سكنه خاك پس غالب مي

ر غالب شود بوحشت از مردم و نفهمي و سرعت انتقال بر اعتقادات باطله و تصورات فاسده پس هر وقت 

انسان يكي از اين اخالط پس اولي اين است كه رجوع بطبيب حاذق نمايد و تنقيه بدن نمايد و غذاي 

مناسب و معتدل اختيار كند . مترجم گويد : بنا به تعبيري كه مؤلف اعلي اهلل مقامه در اين كتاب آورده 

انها است } آسمانها يا افالك هفتگانه او اي از اين جهان است و براي او زمينها و آسماست { انسان نمونه

بترتيب از پائين بباال عبارتند از : حيات ، فكر ، خيال ، واهمه ، عالمه ، عاقله ، طبع ، نفس و قلب ) فؤاد 

( كه در مقابل اينها زمينهائي دارد كه از باال بپائين عبارتند از : حسد ، عادت ، طبيعت ، شهوت ، غضب 

شود كه اوال مؤلف اعلي توضيح مترجم اين است كه با توجه باين عبارات معلوم مي، الحاد و شقاوت . 

 فرمايد كه در جسم اوهائي تلقي مياهلل مقامه علت پيدايش بيماريهاي روحي را در يك شخص نابساماني

 لشود و اين مطلبي است كه در پزشكي اروپائي جديد بوسيله پروفسور باروك فرانسوي در اوايپيدا مي

ينست باشد اقرن اخير اظهار و اعالم شده و نتيجه تحقيقاتش كه بر خالف اعتقادات پزشكان پيش از او مي

كه نابسامانيهاي روحي ناشي از علل جسمي است و پزشك بايد نخست علت جسمي يك بيماري را 

     ** * **      DUAكشف كند و سپس بدرمان آن بپردازد و بعبارت ديگر اين پزشك فرانسوي منكر ) 

ISME  ( يعني دوگانگي روح و جسم بوده است ) براي شرح بيشتر بكتاب امراض روحي و عصبي تأليف



دانيم مراجعه شود ( ثانيا مؤلف اعلي اهلل مقامه بيماريها را بسه دسته كلي يعني باروك در سلسله چه مي

 بيماريهاي طبيعي ، حيواني و نفساني تقسيم فرموده

 ٤٣٥صفحه 

گردد ظاهرا منظور او از بيماريهاي طبيعي همين امراض عادي هستند كه بدن انسان بآنها مبتال مي كه 

اي هستند كه در الريه و مانند اينها كه موجد آنها شياطين يا موجودات زندهمانند حصبه ، ماالريا ، ذات

ه باشند . ثالثا امراض حيواني كياي حيواني ماي نباتي و پارهگزينند و اين موجودات پارهجسد او سكني مي

شوند ساكن ساير اراضي وجود انسان يعني عادت ، طبيعت ، شهوت در اثر وجود شيطانهائي زنده پيدا مي

د و از باشنباشند و اينها بيماريهائي هستند كه از جهتي موروث علل بدني مي، غضب ، الحاد و شقاوت مي

ان دارند و سبب انحراف عادت و طبيعت و ساير صفات جهت ديگر تظاهراتي در صفات حيواني انس

باشند گردند و دسته سوم بيماريهائي هستند كه مخصوص بصفات انساني ميحيواني او از وضع طبيعي مي

آورند كه اين هر دو دسته را از نظر پزشكي و در منطق ، تدبير و حكمت شخص بيمار انحراف بوجود مي

كنند و اين مسئله ناشي از آنجا است كه در بعضي مكاتب فلسفه بندي ميجديد در بيماريهاي روحي رده

اند و رضا ، غضب ، شهوت و مانند آنها و اسالمي روح حيواني و روح انساني از يكديگر جدا شناخته شده

همچنين بينائي ، شنوائي ، بويائي ، بساوائي و چشائي ناشي از روح حيواني است و فكر ، ذكر ، علم ، 

، عقل ، نزاهت و نباهت ناشي از روح انساني است و بنا بر اين مؤلف اعلي اهلل مقامه هم با توجه حلم 

بهمين مطلب بيماريها را باين ترتيب تقسيم فرموده است همانطور كه قبال در پاورقي مربوط بتحقيق بسيار 

لف اعلي اهلل مقامه ( درباره تب نوشته شده اعتقاد مترجم اين است كه مؤ ١جلد  ٥٠١جالب ) صفحه 

شناخته كه نوعي از آنها جمادي ) ويروسها ( و نوع شوند بر سه نوع ميموجوداتي را كه سبب بيماريها مي

 دوم نباتي ) قارچها و باكتريها و غير آنها ( و نوع سوم حيواني ) ميكربها ،

 ٤٣٦صفحه 



ي است كه در جلد اول در زير عنوان تبهاي نوبه باشند . دليل بنده مطالبآميبها ، پارازيتها و غير آنها ( مي 

 ٧٨١الخطاب در ذيل عنوان كتاب المرافق در صفحه فرمايد . خامسا در كتاب مبارك فصلبيان مي

اخباري راجع بمنع استفاده از محل شكستگي ظروف و امثال آن نقل شده كه اين قبيل محلها را جاي 

اند كه روي ظروف را بايد پوشيده بدارند تا از ورود شيطان اند و يا دستور فرمودهشيطان معرفي كرده

 جلوگيري كند كه تأييدي از مطالب باال است ( . 

 باب 

 اي از داروها و در آن فصولي است : دستور بكاربردن پاره

 فصل 

 دستور بكاربردن آب پنير 

 آن نيست .  آب پنير بر همه مسهلها ترجيح دارد زيرا خصالي در آن جمع است كه در غير

 رود . كند و لطافتش تا اعماق بدن مينيرويش نفوذ مي - ١

 .  بردكند و خلطها را با تنديش ميچربي و تندي را با هم دارد كه اندامها را با چربيش نرم و ليز مي - ٢

ي اچربي ) دهانت ( نفساني و مائيت روحاني را با هم دارد و جسمانيتش بسيار بسيار كم است و قو - ٣

 زند . فعاله در روح و نفس بيش از غير آنها است و بيشتر آثار قوي از آن دو سرمي

نمايد و تعديل گذارد و آن را پاكسازي ميبعلت روحانيتش در روحها بيشتر از ساير داروها اثر مي - ٤

 رسد . نمايد و تعديل روحها مهمتر از تعديل جسدها است و هر داروئي بروح نميمي

 ٤٣٧صفحه 

 آب پنير با نفسانيتش منضج و با مائيتش مسهل است .  - ٥ 



ماند مگر مقدار بسيار كمي زيرا روح و نفسِ شير ، يعني خون سفيدشده چيز زائدي از آن در بدن نمي - ٦

اي و كبدي آن گرفته شده است و يك بار ديگر در رگها است كه شيره كيموس است و طرطيرهاي معده

هضم شده و طرطيرهاي عضوي آن نيز بصورت مو ، چرك و عرق از آن بيرون رفته پس  نيز براي بار سوم

اي از همه بدن و جوهر همه غذاهاست و طبيعت براي مرحله چهارم آن را در پستان پرورده است شير شيره

تا مشاكل بدن شيرخوار باشد و همانطور كه مني از همه اخالط بدن شرافت بيشتري دارد و نسل از آن 

باشد زيرا غذاي نسل است و قوام او بدان آيد شير از همه چيزهائي كه در بدن است شريفتر ميبدست مي

پس  كنداست و بين آن دو مناسبت وجود دارد و بهمين دليل است كه شير بيش از همه چيز مني توليد مي

گر شريفتر است و جوهر ها در عالم طبايع است و بهمين دليل از هر چيز ديشير خالصه همه توليدكننده

 ها و اشرف از همه آنها است . همه توليدكننده

نفس انسان بآن انس دارد مانند كودكي كه مشتاق به پستان مادر است و اندامهاي آدمي مانند عاشقي  - ٧

 كنند . كه مشتاق معشوق است بآن اشتياق دارند و آن را بخود جذب مي

 شود زيرا كه همانند آنست . جزو بدن مي اگر چيزي از آن باقي بماند نيز - ٨

عمل كردن بدن در آن چندان ضروري نيست زيرا از همه كدورتها صاف و از همه اغيار خالص شده  - ٩

 و بنا بر اين به پخته شدن و هضم زياد نيازي ندارد . 

را فاسد شكل است با طبيعت برخورد بدي ندارد و بر خالف ساير مسهلها آن چون با بدن هم - ١٠

 آزارند . كند در حالي كه مسهلها بعلت سميت و نيز ضديتي كه با بدن دارند آن را مينمي

 ٤٣٨صفحه 

 بخالف همه مسهلها براي هر سني مناسب است .  - ١١ 

 توان آن را بكار برد . بر خالف ساير مسهلها در هر فصلي مي - ١٢

 آورد زيرا هم غذا و هم دوا است . ضعف نمي - ١٣



توان بحقيقت آن پي برد و تقلب در آن ممكن شود و ميداروي آساني است كه در همه جا پيدا مي - ١٤

 نيست . 

رود در حالي كه ساير داروها بيشتر بعلت اش در دسترس است و قدرتش از بين نميهميشه تازه - ١٥

 گردد . ماندن در عطاريها فاسد مي

 بوئي است كه بوي بدآيندي ندارد . بر خالف ساير داروها داروي خوش - ١٦

 رسد . داروي ارزاني است كه دست همه طبقات مردم بآن مي - ١٧

مقتضاي حكمت اين است كه هر بيماري با داروهاي بومي درمان گردد و اين داروي شريف در هر  - ١٨

 جا كه باشد براي اهل آن ديار و همه مزاجها مناسب است . 

در برتري آن بر ساير داروها روايت شده واهلل ماضر اللبن قط بخدا قسم شير هرگز زياني ندارد . بهر  - ١٩

حال داروئي است كه مثل و مانندي ندارد و شايسته نيست كه تا ممكن باشد از آن رو بگردانند . ) در 

ر ذيل كلمه افيون در باب حاشيه مطالبي راجع بترياك ) افيون ( آمده است كه براي سهولت مراجعه د

 گردد . مترجم ( داروهاي مفرد نقل مي

راند و كند و مواد زائد را سوخته و گنديده را بيرون مياما خواص اين دارو آن است كه غليظ را لطيف مي

گشايد ، قرحه را از چركها چه آن را بخورند كند ، گرفتگيها را ميآورد ، احشاء را پاكسازي مينضج مي

كند براي ماليخوليا و خفقان قلبي كه كند ، كليه را پاك ، اندامها را مرطوب ميه حقنه كنند پاك ميو چ

زه باشد حد اقل اندااز سودا باشد و نيز براي جنون و وسواس مفيد است حرارتش معتدل و رطوبتش زياد مي

 خوراكش هفتاد درهم و حد اكثرش بسته به قوه

 ٤٣٩صفحه 

ساختنش سه قسم است يك قسم آن با سكنجبين و قسم ديگر با پنيرمايه و قسم  شخص است و دستور 

افزايند هر قسم از اينها براي اي از مردم بشير نمك ميسوم با دانه قرطم ) كافشه يا گلرنگ ( است پاره



 ويك نوع بيماري مفيد است اگر منظور دفع صفرا باشد بهتر اين است كه آن را با سكنجبين درست كنند 

پس جوشانند سبراي اين كار دو رطل شير بزي را كه علفش چيز مناسبي بوده و جو باو خورانده باشند مي

كنند و اندازه سكنجبين بنا بر ريزند تا پنيرش منعقد گردد و آن را صاف ميمقداري سكنجبين در آن مي

ن نند يا نه ، متفاوتست و آحسب ميل مريض به ترشي و شيريني و اينكه آن را بعد از ممزوج كردن بجوشا

دادن بمزاج باشد در حالي كه گرم است آن را صاف زنند و اگر منظور نضجرا با چوب انجير يا بيد بهم مي

گذارند تا چربيش نيز منعقد گردد و از پارچه صافي خارج كنند و گر نه ظرف را روي برف يا يخ ميمي

ذارند گنمك بآن اضافه كرده و يك شب آن را زير آسمان ميتر باشد يك مثقال نشود و اگر بخواهند برنده

گيرند و مناسب اين است كه اين گرد داروئي را ) سه مثقال هليله زرد جوشانند و كف آن را ميو صبح مي

افزايند ( كف كنند و سپس آب بيزند و با روغن چرب كرده و بهمان اندازه قند بر آن ميكوبند و ميرا مي

دفعه بياشامند و هر بار كمي راه بروند و در هر هفته يك بار اين گرد داروئي را بجاي گرد اول  پنير را بسه

كف كنند : پوست هليله زرد دو درهم ، صبر سقوطري يك درهم ، گلبرگ گل سرخ و كتيرا از هر كدام 

و يك دانق  ربع درهم و اين اندازه براي يك خوراك است و اگر بخواهند قويتر شود يك طسوج سقمونيا

كنند و اگر منظور فقط سرد كردن مزاج باشد بر سكنجبين آب غوره و يا آب ليمو انيسون بآن اضافه مي

كنند و باين گردهاي داروئي احتياجي نيست اما پيش از آب پنير بايد يك جزء گلبرگ گل سرخ اضافه مي

 را با نصف جزء تباشير كف كنند اگر

 ٤٤٠صفحه 

ها و تاريكي چشم كه در اثر حرارت ا براي درمان گال ) جرب ( گرم ، خارش ، دانهبخواهند آب پنير ر 

شود بياشامند پيش از آن بايد اين سفوف را كف كنند : پوست هليله زرد ، پوست هليله پس از تبها پيدا مي

،  كابلي و پوست هليله سياه از هر كدام يك درهم ، افتيمون يك و نيم درهم ، افسنتين يك درهم

غاريقون و صبر از هر كدام نيم درهم ، ملح اندراني ربع درهم ، قند باندازه نصف مجموع آنها و براي اين 

حال مناسب است كه شب پيش چهار گندم تُربد معدني نيز بخورند و من آن را براي درمان سودا و بلغم 

ح آن را گذارم تا صبح ببندد و صبكنم و ميبرم كه شب شير را با پنيرمايه مخلوط ميباين ترتيب بكار مي



ريزم و قطعه شود آنگاه در دو رطل از آن شش مثقال سكنجبين ميزنم تا قطعهبا چوب انجير بهم مي

كنم و كنم و پس از آنكه سرد شد بيست نخود زاج طرطر بآن اضافه ميجوشانم و خوب صاف ميمي

زائد را كه مانند قير است همراه با رطوبت زياد خورم اين دارو بازكننده بسيار خوبي است و سوداي مي

 دهدكند و خلطهاي سرد و سوخته را نضج ميبخشد و مغز را مرتب ميراند و مزاج را تعديل ميبيرون مي

ها و خشونت پوست ، و منضجي است كه مسهل هم هست اگر آب پنير را براي درمان ماليخوليا ، لكه

ز براي مرطوب كردن مزاج و فربه كردن بنوشند بايد نخست همراه جرب كهنه غليظ ، آغاز جذام و ني

تكه كنند و دو دانق نمك را در البالي آن پنيرمايه زاج طرطر در شير بريزند و پس از بستن با كارد تكه

بپاشند و صاف كنند و سه اوقيه سكنجبين را با آن ممزوج كنند و بجوشانند و با چوب انجير بهم بزنند و 

ا بگيرند و اگر براي فربه كردن نباشد بايد آب پنير را پس از اين سفوف بنوشند : پوست هليله كف آن ر

 زرد و كابلي و سياه از هر كدام يك جزء ، افتيمون ، استوخودوس ، بسپايك ، گاوزبان از هر كدام

 ٤٤١صفحه 

اشد بايد آن را همراه با نصف جزء ، نمك سياه ربع جزء ، قند از پنج تا ده جزء و اگر بيماري شديد ب 

ايارجات بخورند و شب پيش از آن بايد تُربد معدني ) كالومل ( خورده باشند و اگر فقط براي چاقي باشد 

به سفوفات و ايارجات و تربد و نمك نيازي نيست و بايد آن را با چوب بيد بهم بزنند و اگر براي درمان 

كنند و اگر مقصود دفع بلغم ، گرفتگيهاي كبد و استسقاء راه باشد نمك نبايد داخل آن هاي پيشابقرحه

باشد بايد آن را همراه با مغز قرطم ) كافشه ( و پنيرمايه بخورند يعني بايد يك دانق پنيرمايه و يك دانق 

نمك و يك اوقيه مغز دانه قرطم را با دو رطل شير ممزوج كرده روي آن را بپوشانند و صبر كنند تا منعقد 

قطعه بريده البالي آن را باندازه نيم درهم نمك سياه بپاشند و صاف س با كاردي آن را قطعهگردد و سپ

كنند و همراه با سه اوقيه سكنجبين عسلي جوشيده بخورند و پيش از آن نيز بايد سه مثقال از اين سفوف را 

 دازه مساوي مخلوطكف كنند : هليله سياه ، مصطكي ، انيسون ، تخم كرفس ، باديان و نمك سياه به ان

 كنند و يا چهار دانق ايارج فيقراء را با دو دانق نمك سياه مخلوط كرده بخورند . مي



ياه ، اش اين است : هليله سو بدانكه سكنجبين افتيموني براي بيماريهاي سودائي مناسبتر است و نسخه

زند و پو سكنجبين را با آن ميكنند خيسانند و صاف مينمك هندي و افتيمون را بيك اندازه در سركه مي

آشامند و بدان كه شير شتر براي امراض هر گاه بخواهند يك اوقيه از آن را با آب پنير ممزوج كرده مي

افزايند تا به نُه اوقيه اش را ميآشامند و اندازهتر است و اول كمي از آن را بطور خالص ميكبدي مناسب

در هر روز آشاميده شود ، شير گاو براي نضج دادن و شير االغ برسد و هر چه هست بايد در سه مرتبه 

 براي مرطوب كردن

 ٤٤٢صفحه 

دانم زيرا روايت شده است تر ميبدن مناسبتر است اما من شير گاو را از همه انواع و در هر حال مناسب 

ر هم كه در اين شي البان البقر دواء ، كه شير گاو شفاء است و نيز شير شتر مناسب است زيرا روايت شده

كند و كند و مواد زائد آن را خارج ميباشد و بدن را پاك ميشفاي هر درد و فسادي است كه در جسد مي

دهند در حالي كه از اهل عصمت صلوات اهلل شويد ، پزشكان شير بز قرمز را بر غير آن ترجيح ميآن را مي

السوداء خير من لبن الحمراوين و لبن البقر  عليهم خالف آن روايت شده و روايت شده كه لبن الشاة

رنگ الحمراء خير من لبن السوداوين شير گوسفند سياه از گوسفند و بز سرخ بهتر است اما شير گاو سرخ

 از شير گوسفند و بز سياه بهتر است . 

ت فنسخه سكنجبين ديگري براي اين موارد اين است : افتيمون ، بسپايك ، تخم كاسني از هر كدام ه

مثقال ، تخم خيار و خيارچنبر كوفته پنج مثقال ، تخم كرفس ، پوسته ريشه كاسني از هر كدام دو مثقال 

ريزند و پس از اي ميخيسانند و افتيمون را در كيسهآنها را در سركه و آب ) از هر كدام يك رطل ( مي

سازند اندازه سكنجبين مي كنند و از آنجوشانند سپس صاف ميچند جوش در آن داخل كرده و باز مي

 خوراكش از چهار تا شش مثقال است . 

و نيز نسخه سفوف ديگري براي اين منظور چنين است : افتيمون ده درهم ، هليله سياه ، غاريقون ، سناي 

 كوبند و اندازه خوراكش سه تا چهار درهم است . مكي ، ريوند ، بسپايك را باندازه مساوي مي



 : پوست هليله زرد سه دانق ، سقمونيا يك دانق .  سفوف ديگر اين است

نمك  كرده يك قيراط ، انيسون ،سفوف ديگر براي يرقان كبدي : هليله سياه سه قيراط ، سقمونياي برشته

 هندي از هر كدام يك دانق ، و همه اينها براي يك خوراك است .

 ٤٤٣صفحه 

 فصل  

 چيني استعمال چوب

عجيب است و بيشتر خاصيتهايش در بيماريهاي پوستي ، سيفليس و ساير اين دارو داروئي مفرد و 

بيماريهاي طرطيري است و براي بيماريهاي قلبي و مغزي بخصوص اگر سودائي باشند سودمند است 

ت اي مفيد اسكند و براي همه بيماريهاي سودائي و نزلهحرارت غريزي و اعضاء رئيسه و باه را تقويت مي

نمايد دردها را كند عادت ترياك و شراب را قطع ميآورد ، بدن را فربه ميپوست مي و مواد را بظاهر

كند داراي خاصيت پادزهري است و گشايد و فربه ميكند ، گرفتگيها را ميبرد ، كبد را تعديل ميمي

 زدايد و روشهاي بكار بردن آن در نزد مسيحيان سه است : عفونت خون را مي

تراشند و يك مشت ي هر روز بيست و چهار درهم است كه آن را بنا بمعمول ميبراي اشخاص قو - ١

و  گرفته ، صندل سرخبيانِ پوستافزايند و كشمش بهتر از مويز است ، كمي ريشه شيرينمويز بآن مي

تي كه پزند تا وقخيسانند و بعد بنا بمعمول ميروز ميسفيد را با آن در شش رطل آب گرم بمدت يك شبانه

دهند و در ضمن بخور دادن پنجاه تا صد درهم از آن را يك سوم آن باقي بماند با آن خود را بخور مي

دهند بنحوي كه بخور نوشند و اگر با شكر بخورند بهتر است صبح و عصر خود را بخور ميخالص مي

 خورند . بهمه بدنشان برسد و اگر تحمل نداشته باشند كه دو بار بخورند يك بار مي

پزند و اين براي اشخاص متوسط چيني را در شش رطل آب طبق دستور پيش ميپانزده درهم چوب - ٢

 است . 



 چيني را در سهاين روش براي همه مناسب است : ده درهم از چوب - ٣

 ٤٤٤صفحه 

وشها آشامند اما در هر يك از اين رجوشانند تا يك رطل باقي بماند و آن را در دو مرتبه ميرطل آب مي 

جوشانند تا نصف شود و آن را همراه با آب آشاميدني و يا ساير مصرفها تفاله را در شش رطل آب مي

 آشامند . مي

ه آوري ) بوسيلهمه اين حاالت بايد پس از پاكسازي با داروي مناسب باشد و نبايد استعمال آن را با عرق

آوري د را محفوظ نگاه دارند و در هنگام عرقبخور يا غيره ( در يك روز انجام دهند و بايد از هوا خو

كم تا به صد درهم برسد و اگر هر روز نتوانند بخورند چند روز ترك بايد شروع به آشاميدن كنند و كم

آوري ) تعريق ( را باندازه نيروي خود طول بدهند و بايد از كم آغاز و بتدريج زياد كنند كند و مدت عرق

رش و شيريني زياد پرهيز نمايند و نيز بايد همه غذاهاي خود را با اين آب بپزند و و بايد از چيزهاي شور ، ت

بجاي نمك ، دارچيني و مصطكي بخورند و نيز بايد از اعراض روحي بپرهيزند و بعد از تمام شدن دارو 

س از ها را پبايد پرهيز را تا مدتي كه مساوي روزهاي تعريق باشد ادامه دهند و براي درمان بهتر بايد تفاله

اي كه براي دو برابر آنچه كه براي بيمار كافي است آب بر آن بريزند پخِت دوم نيز نگاه داشته و باز باندازه

و بجوشانند تا نصف شود سپس آن را در ظرف بزرگي ريخته و بيمار در آن بنشيند و بدنش را بشويد و 

اقي كه وسط اطاقهاي ديگر باشد بخوابانند و بقدر يك درهم از آن را بخورد سپس بايد بيمار را در اط

اي جوهر يا روغن و يا نمك اين دارو را استخراج لحافي بر او بيندازند تا عرق كند و كار تمام شود . پاره

برند ، مقدار خوراك روغنش از يك قيراط تا نيم درهم است و طريق بكاربردن قهوه آن كرده و بكار مي

 ف گذشت . در مقاله چهارم در حرف قا

 برند كه از آن جمله است : اما در ديار ما آن را به چند روش به كار مي

 ٤٤٥صفحه 



جوشانند و بيمار را با آن بخور آوري ، كه هشت مثقال از دارو را در يك و نيم من آب ميعرق - ١ 

نوشانند و همينكه بيست گرم باو مياند دو فنجان نيمهدهند و در حالي كه او را زير لحاف خوابانيدهمي

از دهند ببرسد و آن را ببيمار مي جوشانند تا به يك هشتمها جمع شد آن را در دو من آب ميمثقال از تفاله

 دهند . ها را تا روز آخر جمع كرده و بيمار را در آب آن شستشو ميهمه تفاله

چيني اين است كه از دو تا شش مثقال از آن را بنا بمزاج بيمار در دو من راه ديگر استعمال قهوه چوب - ٢

 دهند ورا گرم كرده و با نبات به بيمار ميجوشانند تا نصف شود و صبح و عصر دو فنجان از آن آب مي

آشامد اما نخست بايد بيمار بپاكسازي بپردازد و در مدت درمان از آب باقي را بيمار بهنگام تشنگي مي

دهند جوشانند و تا ده روز ديگر به بيمار ميكنند و بنا برسم ميها را تا روز آخر جمع ميبپرهيزد و تفاله

كنند و از نزديكي ، حركات تند و دهم بايد از حمام بپرهيزد و لباس او را عوض نميبيمار از روز اول تا 

اعراض روحي و نيز خوردن نمك بخصوص در بيماريهاي كهنه و از لبنيات بجز روغن و نيز از ترشيها 

آوري باستثناء مزاجهاي گرم بايد پرهيز كنند ، شيريني زياد بخصوص براي مزاج بخصوص در هنگام عرق

گرم ممنوع است و نيز هواي سرد بخصوص در هنگام عرق نبايد به بيمار برسد و بايد از هر چيزي كه 

كنند و چيني عود در دارو داخل ميبراي بيماري زيان دارد بپرهيزند گاه براي امراض معده باندازه چوب

 برند . نيز بهمان اندازه دارچيني براي درمان بيماريهاي رطوبي بكار مي

جوشانند تا يك روش استعمال آن در هند چنين است كه چهار و نيم مثقال از آن را در يك من آب مياما 

خورند و بهنگام خواب نيز از تفاله پيشين يا چوب گرم ميفنجان باقي بماند سپس آن را صاف كرده و نيمه

 آشامند . نمايند و آب آن را ميتازه استفاده مي

 ٤٤٦صفحه 

چيني در نزد پزشكان كرمان اين هلل مقامه در حاشيه افزوده است كه روش استعمال چوب) مؤلف اعلي ا 

نصف  جوشانند تااست كه پنج مثقال صيرفي از آن را تراشيده و در يك و نيم من تبريزي آب بماليمت مي

وز بآن نگاه ريزند و هر رها را در ديگي ميدهند و تفالهشود آنگاه آن را سرد كرده بجاي آب ببيمار مي



 شود ) بجايدارند و برخي در روز اول براي جبران آنچه سياه ميكنند و چوبهائي را كه سياه شده برميمي

چيني را بر آن افزوده و براي ريزند و از آن پس هر روز پنج مثقال چوبپنج مثقال ( هفت مثقال در ديگ مي

 ار است كه گفتيم ( . برند اما پرهيزها بر همان قربيماران معتدل بكار مي

 شود عبارتند از : اما معجونهائي كه از اين دارو ساخته مي

چيني هشتاد جزء ، سورنجان ، دارچيني از هر كدام سه جزء ، گاوزبان ، بادرنجبويه ، فلفل ، چوب - ١

ه نها را با سشقاقل ، زرنباد ، زنجبيل ، قرنفل ، بوزيدان ، زعفران ، درونج ، مصطكي از هر كدام دو جزء آ

سازند اندازه خوراكش دو مثقال صبح و دو مثقال عصر با يك فنجان آب برابر مجموع عسل معجون مي

 چيني پخته است . چوب

چيني اين نسخه براي بيشتر بيماريهاي سودائي و بلغمي ، پوستي ، مغزي و مفاصل مفيد است ، چوب - ٢

سباسه ، كبابه ، ريوند ، مصطكي ، سناي مكي ، كندر از هر سي مثقال ، دارچيني پنج مثقال ، جوزبويا ، ب

كنند اندازه كدام سه مثقال ، زعفران يك مثقال آنها را با دو برابر مجموع عسل بنا برسم معجون مي

 چيني بايد آشاميده شود . خوراكش مانند نسخه اول است كه با يك فنجان آب جوشانده چوب

سه مثقال ، سناي مكي پنج مثقال ، دارچيني سه مثقال ، قند سفيد ده  چيني ده مثقال ، ريوندچوب - ٣

 كنند و اندازهمثقال آنها را بنا برسم خمير مي

 ٤٤٧صفحه 

 خوراكش يك مثقال صبح و يك مثقال عصر است .  

 شود از قبيل : اما از اين دارو سفوفهائي هم ساخته مي

 بيزند و صبح و عصر هر بار سهكوبند و ميثقال آنها را ميچيني پانزده مثقال ، نبات سفيد ده مچوب - ١

 خورند . چيني جوشانده ميمثقال با يك فنجان آب چوب



چيني بيست مثقال ، دارچيني ده مثقال ، نبات سفيد سي مثقال ، اندازه خوراكش مانند نسخه چوب - ٢

 پيشين است . 

ات باندازه چيني را با نبضعيف مفيد است : چوب براي مبتاليان بسفليس و نيز تقويت بنيه اشخاص - ٣

 كوبند اندازه خوراكش براي صبح و عصر و هر بار يك مثقال است . مساوي مي

بيزند و در پنجاه مثقال عرق بيدمشك كوبند و ميچيني را ميچيني : هر روز شش مثقال چوبفالوده چوب

جوشانند تا مانند حريره شود و هفتاد مثقال باقي يو پنجاه مثقال گالب و پانصد مثقال آبْ به ماليمت م

آشامند و گفته شده كه بايد از بيست تا چهل روز از آن بياشامند اما صحيحتر آن گرم ميبماند و آن را نيمه

 است كه تا وقت بهبودي بايد از آن بخورند . 

 فصل 

 استعمال جيوه چند روش دارد 

سايند ( : كشند ) يعني مخلوط كرده و مياين سفوف مقوي مي ده درهم جيوه را با پنج درهم از - ١

دارچيني ، باديان ، قرنفل و مصطكي بطور مساوي پنج درهم و نيز برگ حنا ، فلفل و زنجبيل از هر كدام 

بيزند سپس آن را با عسل و شربت ليمو خمير كرده و صبح و عصر هر بار يك نخود دو درهم كوفته و مي

 ند . خوراز آن را مي

 ٤٤٨صفحه 

 بيزند ، هفت مثقال جيوه و پانزده مثقال قندكوبند و ميچهار مثقال فلفل و سه مثقال هليله سياه را مي - ٢ 

سياه را نيز كوفته و بيخته و مقدار شش مثقال آرد گندم و شش مثقال روغن گاو را با داروها مخلوط 

مت تقسيم كرده و هر صبح و عصر يك قسمت را كشند سپس آن را بچهارده قسكرده جيوه را در آن مي

 خورند . حب كرده مي



سايند تا جيوه كشته شود و برخي زنيان ، شكر و جيوه را از هر كدام يك مثقال در هاون سنگي مي - ٣

كنند اندازه برند سپس آنها را باندازه نخود حب ميبجاي زنيان زرنباد و بجاي شكر كشمش بكار مي

خورند و گرم ميو روش استعمال آن اين است كه هر روز يك حب از آن را با آب نيمهخوراكش يك حبه 

كنند اگر براي مزاج يبوستي پيدا شود ده مثقال روغن چيني هم گفته شد پرهيز مياز چيزهائي كه در چوب

ه با آن خورند و اگر در دهن جراحتي پيدا شود خطمي يا خبازي يا بنفشه را پختبادام را پس از آن مي

كنند تا سيالن آب دهن كم شود آنگاه با سركه و گالب يا رب توت سياه يا آب گشنيز تازه مضمضه مي

گرم غرغره قروت و گشنيز خشك و گالب نيمههمراه با گالب و يا سماق خيسانده و زرشك و قره

آرد برنج ، تخم خرفه ،  مالند : تباشير ، فوفل ، گلبرگِ گل سرخ ،كنند و اين گرد را بر دندانها ميمي

پاشند . پاشيدن خاكستر غوزه پنبه نيز براي قرحه دهن بيزند و آن را بر لثه ميكوبند و ميكات هندي را مي

 سودمند است . 

رود قيروطي جيوه ) قيروطي نام داروهاي روغني نيمه غليظي است كه بصورت ماليدن بر اندامها بكار مي

 رد : هائي دا. مترجم ( نيز نسخه

شده جدوار ختائي ، كندر ، مصطكي ، سورنجان ، قسط ، مر ، زرآوند مدحرج ، دانه غار ، مرِّ صاف - ١

، مقل ، سكبينه ، گاوشير ، زرنباد ، عاقرقرحا از هر كدام دو مثقال ، برگ حنا سه مثقال ، جيوه چهار 

بابونه ، روغن مغز دانه زردآلو تلخ  مثقال ، صابون خالص يك قالب متوسط ، آب ليمو باندازه نياز ، روغن

 ، روغن زنبق ،

 ٤٤٩صفحه 

روغن كهنه گاو ، روغن گل سرخ از هر كدام هفت مثقال ، موم سفيد ، پيه گرده بز از هر كدام ده مثقال  

كنند جيوه را سايند صمغها را در آب ليمو حل ميكنند داروها را با گالب مي، موم را در روغنها ذوب مي

ند كنند و چكوبند تا كشته شود و مجموع آنها را در حالي كه سرد هستند با هم تركيب ميه بز ميبا پي

 برند . گذارند تا خوب با هم آميخته شوند و آن را بكار ميروز مي



نيم مثقال موم را در سه مثقال روغن گاو و پنج مثقال پيه گرده بز شسته ذوب كرده آنگاه شش مثقال  - ٢

 برند . سايند تا جيوه كشته شود و مجموع را مخلوط كرده بكار ميار مثقال حنا را با هم ميجيوه و چه

ده مثقال پيه گرده بز و بيست مثقال روغن مغز زردآلوي تلخ و سه مثقال موم زرد را ذوب كرده با هم  - ٣

كنند و سه مثقال جيوه را با كنند و چهارده مثقال ترياق را با آن مخلوط و مجموع را سرد ميمخلوط مي

 برند . سايند تا كشته شود و آن را بكار ميآن مخلوط كرده مي

ك كنند و هر روز يبكار بردن قيروطي اين است كه هر نوع را كه خواسته باشند بسه قسمت مي چگونگي

هاي پشت و مالند سپس همه مهرهقسمت را از ميان دو ابرو تا گودي پشت گردن بعرض دو انگشت مي

باالي رانها  كنند اما بر زير بغلها و پشت گوشها وبندها ، انگشتان و اندامهاي دردناك را با آن چرب مي

كنند و باز در روز چهارم تكرار مالند و يك روز دارو را باين ترتيب بكار برده سه روز آن را ترك مينمي

پرهيزند و اگر در كنند ميچيني پرهيز ميكنند و از آنچه كه در چوبكنند و خود را از سرما حفظ ميمي

ارند و همانطور كه در حب الزيبق گذشت درمان ددهن زخمي پيدا شد يك قطعه نقره را در دهن نگاه مي

 دهند و سپسمالي استحمام كرده بدن را با صابون خالص شستشو ميكنند و سه روز پس از ايام روغنمي

 شويند . بنفشه ، خطمي و سبوس را پخته خود را با آن مي

 ٤٥٠صفحه 

 فصل  

كننده ن اين است كه بازكننده ، منضج ، رقيقبكار بردن عشبه مغربيه چند نوع دستور دارد و خاصيتهاي آ

كند و در آن خاصيت پادزهري است و آور و ادرارآور است حرارت غريزي را تقويت مي، بُرنده ، عرق

كننده است و از اين جهت نعناع ، مصطكي و كند و نيز سستسميت خلطها و غير آنها را دفع مي

كند و بيماريهاي پوستي را افزايند ، زخم را خشك ميآن ميكنند بچيزهاي ديگري كه معده را تقويت مي

چيني است و براي اشخاص حرارتي زيان دارد براي مفاصل و بخشد خاصيتهاي آن مانند چوببهبود مي



النسا ) سياتيك ( مفيد است و خواصش در كتب تنگ نفس ، سرفه ، فلج ، سستي اعضاء ، پيسي ، عِرق

 پزشكي نوشته شده . 

شكافند و از طرف عرض ستور آن بروش مسيحيان اين است كه سي درهم از آن را از طرف طول مياما د

جوشانند تا چيني ميخيسانند و مانند چوبروز ميبرند و در شش رطل آب يك شبانهآن را باندازه جو مي

و ايام ديگر هم از  آشامندچيني از آب آن ميدهند و مانند چوببيك سوم برسد و با آن بيمار را بخور مي

جوشانند تا بيك سوم برسد و آن را در غذا يا نوشند و تفاله آن را در دوازده رطل آب ميآن آب مي

رسانند و هر وقت كه آب تمام شد دوباره نوشيدنيهاي خود تا چهل روز يا كمتر و بقدر نياز بمصرف مي

 جوشانند . چيني گذشت ميآن را با همان شرايط كه در چوب

روش هندي : براي اشخاص متوسط هر روز شش مثقال عشبه را در صد مثقال آب با پنجاه مثقال گالب و 

خورند و هفت مثقال عشبه را در ظرف سه پزند تا بيك دوّم برسد و سه روز ميپنجاه مثقال عرق بيد مي

 روز بعد بر

 ٤٥١صفحه 

جوشانند و بكار و باندازه مناسبي آب را ميافزايند و در سه روز بعد هر روز هشت مثقال عشبه آب مي 

كنند و اندازه آب صد و پنجاه مثقال است و برند . اما در بدنهاي ضعيف از سه مثقال و دو دانق آغاز ميمي

رند و در باگر سودا بر بيمار غالب باشد بجاي آب خالص عرق گاوزبان يا بادرنجبويه و يا شاهتره بكار مي

نوشند و در سه روز سي و سه مثقال عرق بايد بكار رود كه آن را در مدت سه روز مي برابر هر مثقال عشبه

برند و اگر ديگر هر روز چهار مثقال عشبه و در سه روز پس از آن هر روز پنج مثقال از اين دارو بكار مي

برسد و اگر بيمار دهند تا باندازه روز اول كنند و ادامه ميها كم ميكافي نباشد بهمين ترتيب از اندازه

كنند و نيرومند باشد از هفت مثقال آغاز كرده و هر روز يك مثقال عشبه و به اندازه الزم آب اضافه مي

روش پختن آن پيش از اين گذشت اما دستور قطعي اين است كه اندازه دارو و مدت درمان و سادگي با 

ي ا نظر پزشك تيزبين تعيين گردد و قانونتركيب دارو بر حسب وضع بدن بيماران و فصلها و جاها بايد ب



كلي ندارد بعض از پزشكان يك رطل از آن را در ظرف دوازده روز و برخي شصت مثقال را در نُه روز و يا 

نج اي پكنند و عدهنُه مثقال را در يك روز و يا پنج مثقال در هر روز تا مدت يازده روز به بيمار توصيه مي

 نمايند . چيني در يك روز تجويز ميسه و نيم مثقال چوب مثقال از آن را ممزوج با

 اما سفوف عشبه اقسامي دارد : 

راي كنند كه بيك مثقال عشبه را همراه با نبات بقدر نياز بمدت هفت تا يازده روز با گالب كف مي - ١

 مفاصل بسيار سودمند است . 

بر حسب مزاج بمدت سه روز و سه يا سه و نيم  هر روز يك و نيم يا دو و يا دو و نيم مثقال عشبه را - ٢

 برندو يا چهار مثقال را در شش روز ديگر بكار مي

 ٤٥٢صفحه 

كنند تا بمقدار روز اول برسد و آن را همراه با گالب و اگر كافي نباشد بهمين ترتيب از آن كم مي 

 آشامند . مي

اشتها : عشبه پنجاه مثقال ، سليخه ،  معجون عشبه براي بيماريهاي بلغمي و ضعف معده و هاضمه و

دارچيني از هر كدام پنج مثقال ، زنجبيل ، قرنفل ، دانه هل ، هل باد ، زعفران از هر كدام سه مثقال ، 

كنند اندازه خوراكش از دو تا پنج مثقال است و در مقاله عسل دويست مثقال آنها را بنا بمعمول خمير مي

 جعه كنيد . چهارم شرح لقمه عشبه گذشت مرا

 باب 

 اي از داروهاي مفرد و در آن فصولي است خواص پاره

 فصل : حرف الف 



پزند تا خيسانند و در روغن كنجد بيك اندازه ميمرسين ( را بمدت يك هفته با آمله مي -آس ) مورد 

 روغن باقي بماند براي روياندن مو و جلوگيري از ريزش آن مفيد است . 

دازند و در آب بيندازند تا آن را بخار كند و سر را با آن بخور بدهند براي دفع مواد آجر را اگر بگ -آجر 

ها ، درد سر كهنه مفيد است ، نشستن بر آجر داغ براي اسهال و پيچ رطوبتي و سرد بادي سرد مغزي ، نزله

و مثانه را و درد بواسير مفيد است ، روغن آجر ) روش ساختن آن در دُهن الطابوق گذشت ( سنگ كليه 

 كند و منافع بيشمار آن بتجربه رسيده است . خرد مي

آور تكه شده باشد همراه با سه درهم عسل شادييك درهم از آن كه با قيچي تكه -ابريسم ) ابريشم ( 

 است . 

 براي ناراحتيهاي طحالي و درد پشت و كمر و بند آمدن -ابقر ) شوره ( 

 ٤٥٣صفحه 

 خورند و بآزمايش رسيده . تا دو درهم از آن را با شكر ميپيشاب مفيد است ، ربع  

ابهل ) سرو كوهي ( را اگر در روغن زيتون بپزند تا سياه شود قطورش براي كري مفيد است و ماليدن آن 

 بخشد و براي ربو و بواسير نيز سودمند است . همراه با سركه داءالثعلب را بهبود مي

ريد الكبريت مفيدتر است و اگر مروابه براي دفع سموم حيوانات از ترياقاترج ) ترنج ( : تخمش بنا بتجر

 را در آبش حل كنند ترياق سمها و بيماري اندامهاي رئيسه و اسهال شديد است . 

گز ( : خاكسترِ چوبش براي جلوگيري خونريزي از اعضاء مفيد است و دو و نيم شوره -اثل ) گزشور 

كند ، درهم گل انار فارسي را اگر دو سه بار بخورند اسهال را قطع مي اش با دو و نيمدرهم از ميوه

ها و زخمهاي سيفليسي و چيني است و قرحهاي و چوباش همراه با مازو و انار جانشين حبهاي جيوهپخته

 بخشد . ها ( را بهبود ميآكله و نمله ) نوعي از دانه



آوري و لبه در گوشتزي و جرب چشم و با حسناثمد ) سنگ سرمه ( : با حضض و سماق براي اشكري

 كند . نياز ميآوردن زخم آدمي را از داروي ديگر بيبهم

 كشد . اجاص ) آلو ( : ضماد برگش با سركه كرمها را در شكم مي

اخثاء ) سرگين ( : سرگين گاو با پياز دشتي براي قوبا ) لك و پيس و خشونت پوست ( و سعفه ) كچلي 

هاي سر ( و داءالثعلب ) ريزش موي بدن ( مفيد است و ضمادش بر ورم و زنبورگزيدگي سودمند و قرحه

 باشد . مي

ند كو عادت ترياك را قطع مياذاراقي ) كچله ( : معجونش براي فلج و سستي و دردهاي سرد مفيد است 

بخشد و بايد اذاراقي را در شير اختيار را بهبود ميالنسا ) سياتيك ( ، ادراِر بي، درد مفاصل و عرق

 بخيسانند و پوستش را بگيرند و آن را با سوهان براده كنند سپس نرم بسايند و شش مثقال از آن را با

 ٤٥٤صفحه 

دام سه مثقال ، عود هندي يك مثقال ، استوخودوس سه مثقال ، قرنفل گاوزبان ، هل ، زرنباد از هر ك 

رفته ، گيك مثقال ، كتيرا ، نارگيل ، شقاقل از هر كدام سه مثقال ، صندل سفيد يك مثقال ، آمله پوست

كنند و اندازه خوراك هليله سياه از هر كدام پنج مثقال همه را كوفته و با سه برابر مجموع عسل خمير مي

 از يك تا دو مثقال است .  آن

اذخر ) كاه مكه ( : همراه با سكنجبين در روزهاي آخر تبهاي بلغمي مفيد است و مخلوط با فلفل براي 

 باشد . تهوع سودمند مي

 كند و آزمايش شده . اش بر اَبرو موي آن را سياه ميارجوان ) ارغوان ( : ضماد چوب سوخته

ا پيه گرده بز بپزند و بخورند براي جلوگيري از اسهال و نيز اسهالي كه در ارز ) برنج ( : آرد آن را اگر ب

ها ) سحج ( مفيد است ببيني كشيدن آرد آن خونريزي از بيني را اثر خوردن داروها پيدا شده و خراش روده

 كند . قطع مي



و  اسطوخودوس ) استوخودوس ( : با يك سومش گشنيز خشك و يك چهارمش مرزنجوش و يك نهمش

ها يك ششمش مصطكي و نيز هليله كابلي و كندر را اگر بپزند و يا معجون كنند و در اي از نسخهدر پاره

خرابي ، الغري مفرط ، تنگي نفس ، سنگيني گوش ، ضعف بينائي را ها و چشموقت خواب بخورند نزله

 كند و نيز براي ماليخوليا و بواسير سودبخش است . درمان مي

باشد هاي گرم و شيرابه تخمش براي تب دق و سل مفيد مياش با باقال براي نزلهفناج ( : پختهاسفاناخ ) اس

 . 

هاي بخشد و اگر آن را بسوزانند و با روغن زيتون مرهم كنند و بر غدهاش زخم را وسعت مياسفنج : فتيله

 كند . نه را خرد مينمايد و سنگي كه در وسط آن است سنگ مثاخنازيري ضماد كنند آنها را حل مي

 ٤٥٥صفحه 

اسفيداج ) سفيداب قلع ( : ماليدن آن همراه با شير براي ورم گرم و مفاصل گرم و سفيداب يزدي براي  

 باد سرخ و ورمهاي گرم مفيد است و بايد با آب بر موضع ماليده شود . 

فه و بيماريهاي ريه سودمند اسفيدباج ) آب جوجه با ادويه گرم بيمزه ( : براي بيماريهاي سودائي و سر

 است . 

پياز دشتي ( : ضمادش براي زگيل و شقاقي كه از سرما پديد آمده باشد مفيد است و  -اسقيل ) عنصل 

،  باشدهاي روي پوست ( سودبخش مياگر داخل آن را با سركه بسايند ماليدنش در حمام براي بهق ) لكه

اند ود حب كنند و آن را در انجيري كه در سركه خيساندهو اگر تخم آن را با سركه انگور باندازه نخ

 بخشد . بگذارند و بخورند و بر روي آن آب گرم بياشامند قولنج را بهبود مي

 اشق ) كما ( : براي زدودن گوشت زايد و آوردن گوشت نو نافع است . 

 باشد . مي اشنان : يك درهم از آن ادرارآور و موجب قاعدگي است و براي استسقاء سودمند



پاي كالغ ( : يك درهم از آن با عسل بادشكن است و براي قولنج و تاب روده  -اطريالل ) قازياغي 

باشد و يك درهمش را با عاقرقرحا ، تربد و زنجبيل از هر كدام يك دانق با عسل خمير كرده سودمند مي

يزد تا در آفتاب بنشيند و از آب بپره برند و بيمار بايد نخستو پس از پاكسازي براي درمان پيسي بكار مي

عرق كند و سه روز بايد اين كار را ادامه دهد تا موضع پيس تاول بزند و آب زردي از آن بيرون آيد و تمام 

 باشد . شود و همچنين اگر پانزده روز هر روز سه درهم با عسل از آن بخورند سودمند مي

 زدايد و موجب قاعدگي است . ر زير دامن زنان صرع را مياظفار الطيب ) ناخنهاي خوشبو ( : بخور آن د

 ٤٥٦صفحه 

فشارند و با پانزده مثقال سكنجبين مخلوط خيسانند و ميافتيمون : ده درهم از آن را در نيم رطل شير مي 

 ددهند براي تپش قلب و ترس از تنهائي ، ماليخوليا و تشنج مفيخورند تا يك هفته ادامه ميكنند و ميمي

 است . 

افرفيون : برداشتن سه حبه از آن موجب قاعدگي است و اگر سوزشي پديد آورد ُدهن الورد آن را بهبود 

 بخشد . مي

اشد و بافسنتين : چكاندن آن با زهره بز و روغن بادام تلخ براي بيماريهاي گوش و كري قديمي مفيد مي

د معده نافع است ماليدن آن بر بدن و بخور دادن اش با موم و روغن گل سرخ براي درد خاصره و درسائيده

 كند . آن حشرات بخصوص پشه را دور مي

دارند كند و آن را باندازه برابر با مر و زعفران براي اسهال پيچي برميافيون ) ترياك ( : اسهال را قطع مي

 كند . از خونريزي و زخم روده نيز جلوگيري مي

ؤلف اعلي اهلل مقامه چنين افزوده است : بدانكه بسياري از مردم ) در حاشيه يكي از صفحات پيش م

پردازند و مصلحت ديدم كه حرص زيادي براي استعمال ترياك دارند و حتي روزي چهار مرتبه بآن مي



شرحي درباره آن بنويسم ترياك خواص بيشماري دارد و زيانهايش بسيار زياد است اما خاصيتهايش بنا 

 اند عبارتند از : ردان شمردهبآنچه كه پزشكان كا

هاي مغز ، ماليخوليا ، جنون ، بيخوابي زياد ، براي سردرد و ورم گرم سر و مغز مانند سرسام و ورم پرده

ها ، دردهاي چشم ، گوش نابسامانيهاي ذهني ، داء الكلب ) هاري ( ، مانيا ) جنون شديد ( ، زكام ، نزله

هاي شديد در مسافرتها و خستگي مفيد است ، رجي ، سرماخوردگي، دندان و همه اندامهاي داخلي و خا

كند ، سرفه را برطرف و آور است و معده را خشك ميكند ، براي مزاج يبوستدر مصيبتها دل را آرام مي

 كند ، رطوبتهاي رقيق راتبها را قطع مي

 ٤٥٧صفحه 

ي انواع تنگ نفس مفيد است ، از آثار وبا و زدايد ، براهاي الكلي را ميدهد ، اثر مستي نوشابهنضج مي 

گيرد ، از كند و نيز جلوي احتالم را ميطاعون اگر در هر شش ساعت مقداري از آن بخورند جلوگيري مي

كند و آنها را نيرو كاهد ، براي سوزشهاي ادراري مفيد است و درد پيشابراهها را آرام ميسرعت انزال مي

نمايد براي حفظ تندرستي و اعتدال بدن و نيز براي پيچ و اسهال مفيد يري ميبخشد ، از عفونتها جلوگمي

 است . 

نمايد ، آدمي را كندذهن اما زيانهايش از حد نوشتن خارج است ، الغركننده است ، حواس را تخدير مي

آورد ، آدمي را پير آورد ، بدخلقي ، كزاز ، تشنج و تب دق ميريزاند ، فراموشي ميكند ، مو را ميمي

بيدار است ، هر چه را  رود و بهنگام خوابكند آن طور كه شخص ترياكي در برابر مردم بخواب ميمي

دارد ، آورد ، ترياكي سكوت را دوست ميبرد و چيزهائي را كه در پيش شنيده بياد ميكه بشنود از ياد مي

شود ، ترياك روح اندامهاي رئيسه را بتدريج دهد ، گوارشش نابسامان مياشتها و شهوت را از دست مي

در  گرايدشود ، رنگش بسياهي مينسل ميخيل و كمكند ، ترياكي ترسو و بنيرو و صدا را خشن ميكم

شود ، حواسش كدر گردد ، كور و كر ميغيرت ميشود ، خرف ، تنبل ، بيهر دو دنيا روسياه مي

شود ، يقين ، علم ، حلم ، ذكر ، فكر ، نباهت و حكمت و گردد ، شبهات و شكهايش زياد ميمي



گردد ، ترياك نباتيت شخص ا و آخرت است ، طبعش جامد ميدهد ، فقير دنيسرعت انتقال را از دست مي

كند شخص مبتال با همه دارد و حيوانيت و انسانيت آدمي را نيز تمام ميرا از كارهاي مخصوص بآن بازمي

توانند دوري كنند شود و اينها خود كافي است . پس بهتر آن است كه از آن و عادت به آن تا ميمخالف مي

كننده بپرهيزند و بعد از آنها كه گفتيم يكي از زيانهاي آن بتنهائي و بدون همراهي با اصالح و از استعمالش

 اينست كه نفس انسان

 ٤٥٨صفحه 

ر ايستد و هر چه پيشتر بروند ولع زيادتگردد و بر يك اندازه نميدائما بر استعمال بيشتر آن حريصتر مي 

چه بيشتر استعمال شود زيانش بيشتر و نفعش كمتر شود و هرشود و نفس طالب مقدار بيشتر ميمي

يابد زيرا امكان نضج و لينتي در مزاجش نيست و بيك باره هم گردد ، ترياكي اگر بيمار شد بهبود نميمي

توان آن را ترك كرد و براي عاقل شايسته نيست كه بچنين داروئي نزديك شود زيرا دشمن عقل اوست نمي

ش از سه روز نبايد به استعمال آن بپردازد و هر بار نبايد بيش از اندازه يك عدس و اگر كسي ناچار باشد بي

بكار ببرد ، پس از غذا و نيز در هنگام گرسنگي نبايد باشد اما كسي كه معتاد بآن شد و بخواهد آن را 

رك تشده براي ايم و از چيزهاي تجربهترك كند بهترين تدبيرش همان است كه در باب آخر كتاب گفته

ترياك آن است كه اين معجون را بسازند : زعفران ، دانه نيل از هر كدام پنج مثقال ، شاهدانه بيست مثقال 

، بزر البنج سفيد ، دارچيني ، اذاراقي از هر كدام دو مثقال ، زبان گنجشك تلخ دوازده مثقال ، قطران 

كنند و هر روز باندازه يك جو خمير مي چهل و پنج مثقال ، عسل مصفي هفتاد مثقال ، آنها را بنا بمعمول

خورد و بيش از يك و نيم مثقال در روز نبايد بخورند كاهد و نيم مثقال از اين معجون مياز ترياك مي

شده اندازند تا بكلي ترك شود و از داروهاي تجربهضمنا وقت استعمال ترياك را هر روز كمي بتأخير مي

كنند تا نزديك بآن شود كه آتش بگيرد سپس آن را با زبان ن دنبه سرخ مياين است كه دانه اسپند را با روغ

مرغ است و بدان سازند و حداكثر اندازه خوراكش باندازه يك تخمگنجشك و شقاقل با عسل معجون مي

محمد كه جانشين ترياك بزرالبنج است و زيان ترياك در آن نيست و اين فضيلت را دارد كه در اخبار آل



لسالم بر آن نص وارد شده و آن را در نسخه دواء الجامع وارد كرده و ترياك را از آن حذف عليهم ا

 اند در حالي كهكرده

 ٤٥٩صفحه 

رود . مترجم ( اما در اي از برشعثا است ) چنانكه گذشت در نسخه برشعثا ترياك بكار مياين نسخه 

 اند ( . بآن نفرموده اخبار ابدا از آن ياد نشده و در آنچه كه بما رسيده امر

 ها مفيد است . اقاقيا : همراه با الدن و روغن گل سرخ براي قطع اسهال بچه

 اقط ) كشك ( : همراه با پشم سوخته و جو سوخته باندازه مساوي براي حزاز ) شوره سر ( مفيد است . 

ت شود مفيد اسوده پيدا مياكارع ) پاچه ( : حقنه كردنِ آب پاچه براي پيچ و اسهالهائي كه از گرفتگي ر

كند و ضربان مفاصل را و نيز ماليدن مغز پاچه همراه با فرفيون و زعفران و دهن الورد درد سر را آرام مي

 بخشد . بهبود مي

 دهد . اش همراه با زعفران ضربانها ) ظاهرا ضربان قلب ( را تسكين ميالملك : عصارهاكليل

زردك . ت م ( : براي شري ) كهير ( مطلقا مفيد است و بايد روز اول نيم  اَلْنَج ) ريشه نباتي است مانند

 درهم و روز دوم نيم مثقال و روز سوم يك درهم از آن هر بار همراه با سه اوقيه سكنجبين خورده شود . 

 الوين ) شناخته نشد ( : براي همه انواع جنون مفيد است . 

دامي بگذارند و صبر كنند تا گنديده شود براي تشنج يبسي ، كزاز و اليه ) دنبه ( را اگر ورقه كرده و بر ان

اند مفيد است و اگر آن را با خرما بكوبند و بر شكستگي تازه پيدا شده موادي كه در اندام متحجر شده

 بخشد . بگذارند آن را بهبود مي

  نبه بايد چند بار تكرار شود ( .) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه افزوده است كه بنا بنوشته قانون ضماد د



گرم براي خراش روده ، ماده وزنش قند باندازه روزي پنج درهم با آب نيمهاملج ) آمله ( : سفوف آن با هم

 بواسير و نواصير ، ضعف معده و بينائي

 ٤٦٠صفحه 

ر د و مرباي آن هكنو تاريكي چشم سودمند است و اگر آن را همراه با افسنتين بخورند معده را تقويت مي 

روز باندازه يك درهم ) در متن كل يوم واحدة ذكر شده كه ظاهرا منظور از آن يك درهم است ( سودا را 

 كند . زدايد و خلطها را اصالح ميمي

انبرباريس ) زرشك ( : شربتش براي زدودن اثر سمها و خفقان ، دلتنگي ، تهوع و ضعف اشتها مفيد است 

ا پزند تزرشك و عصاره سيب را باندازه مساوي و نصف جزو آب ليمو با شكر مي براي ساختن آن عصاره

بقوام آيد و اگر آب اترجي را كه مرواريد در آن حل كرده باشند بآن بيفزايند جاي ترياق الفاروق را 

 گيرد . مي

ت و ورقه ورقه نيسانتيمون ) انتيموان ( : سنگي مانند سنگ سرمه ) اثمد ( است با اين تفاوت كه مانند آن 

شكند و همه آنها صيقلي هستند و در كتابهاي پزشكان ذكري از آن نيست اما بصورت قطعات درازي مي

آوري است كه اند . مسهل و قيشناختهدر اين دوران شيوع يافته و پيش از اين كيمياگران آن را مي

ي براي طاعون و تبهاي گرم ، صرع ، كند و با تدابيرخلطهاي غليظ و صفراي سوخته و سودا را خارج مي

شود ، تب نوبه دو در ميان ، بيماريهاي كهنه و انواع ماليخوليا ، بيماريهائي كه از سوختن صفرا پيدا مي

شود اما گوگرد آن غالب است و اگر آن را با شوره امراض مغزي مفيد است از جيوه و گوگرد درست مي

سوزد و اگر آن را در آب سوزد و گوگردي كه در آن است ميميشود و مانند باروت بسوزانند سفيد مي

گردد شود ، در آتش مانند فلزات ذوب ميگردد و داغ ميداغ بيندازند مانند آهك آتش دروني آن ظاهر مي

توان همان طور كه گذشت نوعي شيشه بسازند ) بشرح راجع به { االنتيموان الزجاجي } در و از آن مي

 نامه اين نوعاجعه شود با اين توضيح كه بنا بنوشته پزشكيمقاله چهارم مر

 ٤٦١صفحه 



 باشد . مترجم ( انتيموان مخلوط اكسيد انتيموان و اكسيد آهن و سيليس مي 

آيد براي دفع زكام و سرفه و خون آمدن انجبار : شربت انجبار كه از پختن اين دارو همراه با قند بدست مي

 باشد . مند مياز سينه و جراحت ريه سود

 انگيز است . انجره ) گزنه ( : اگر همراه با تخم كرفس و شير ميش خورده شود شهوت

انزروت : همراه با مرواريد و مرجان سوخته و قند باندازه مساوي براي سفيد شدن چشم و نيز مربايش 

هاي نارس را بيرون براي اين بيماري و خرابي چشم مفيد است ، يك درهم انزروت ، بلغم و صفرا و خلط

 راند . مي

كند و اگر يك مثقال مدفوع انسان را با انسان : بخور دادن كهنه قاعدگي انسان تب و لرز را درمان مي

 يك مثقال نوشادر تصعيد كنند براي دفع سم سودمند است . 

ه خوردن آن بادها انيسون ) باديان رومي ( : براي بيماري سبل ) ورم خوني قرنيه ( كهنه مفيد است و ادام

آور است و براي حرارت دست و پا و باز كردن برد ، ادرارآور ، موجب قاعدگي و عرقرا بتحليل مي

 باشد . گرفتگيهاي كبد سودمند مي

اهليلج ) هليله ( : هليله زرد را اگر سرمه كنند براي اشكريزي چشم مفيد است و يك درهم آن با قند معده 

 .  كندو قلب را تقويت مي

زنبق آبي ( : براي تنگي نفس و ربو ) نوعي تنگي نفس كه در حال ايستادن  -گوني ايرسا ) سوسن آسمان

 شود ( ، كوفتگي و دردهاي سينه و ناي مفيد است . پيدا مي

ايّل ) بز كوهي ( : بخور شاخش براي راندن حشرات و سوخته آن براي زخم معده و خون آمدن از سينه ، 

هاي چشم و اشكريزي چشم ، خارش ، جرب و شبكوري بصورت خوراكي و سرمه مفيد اسهال و قرحه

 است . 

 ٤٦٢صفحه 



 فصل : حرف باء  

 بادزهر معدني : براي زدودن خفقان همراه با عرق بيدمشك و قند مفيد است . 

بارزد : مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اين قسمت اضافه فرموده : بنوشته مخزن اگر بارزد را در گالب بر 

روي آتش حل كرده و غليظ كنند و بر پارچه ابريشمي بمالند و آن را بر سرتاسر پشت از يك پهلو تا پهلوي 

د ندند و صبر كنند تا خودش ول كند دراي را بر آن گذارده و ببشدهديگر بچسبانند و قطعه پنبه كهنه گرم

نشاند و همچنين اگر آن را بر عانه ببندند براي دردهاي رحم مفيد است و نيز گوشت فاسد را را فرو مي

 آورد . خورد و گوشت نو ميمي

گذارند كنند و آن را پر از روغن كدو كرده و يك روز در تنور ميباذنجان : بادنجان زردي را خالي مي

 كند . آورند چكاندن آن در گوش درد آن را آرام ميروغن را بيرون ميسپس 

 اش براي زدودن لك و پيس مفيد است . ايست ( : فضلهباشق ) باشه ، پرنده

باقلي ) باقال ( : ضماد برگ و پوست بيروني آن براي سوختگي از آتش مفيد و آرد آن با سكنجبين براي 

 زدايد . ها را ميباشد ، ماليدن آن بر صورت در مدت زياد لكهيورم پستان بصورت ضماد سودمند م

 اي سودمند است . بالنجو ) بالنگو ( : همراه با جالب براي اسهال خوني و نيز اسهالهاي روده

نمايد و براي بيماريهاي زدايد و دردسر را آرام ميبخور االكراد : تنگي نفس ، سرفه و دردهاي سينه را مي

 است . سرد مفيد 

 افروز ( : براي التيام زخمها هر چند كه كهنه باشد مفيد است . برطانقي ) بستان

 برنجاسف ) بومادران ، قيصوم ( : دو درهم از آن با عسل انواع كرمهاي

 ٤٦٣صفحه 

 راند . معده را بيرون مي 



وزنش ته آن همراه با همبزر قطونا ) تخم اسفرزه ( را اگر بجوند و بر روي دمل بگذارند و نيز ضماد پخ

 گالب و پوست خشخاش براي ورمهاي گرم و دردهاي آن مفيد است . 

بسباسه ) پوست داخلي بلوط ( : ماليدن آن همراه با عسل در حمام بر پشت زني كه در حال نفاس است 

 نكند و براي دردهاي پشت مفيد است و برداشتبراي بادهاي نفاسي مفيد است و اعصاب را محكم مي

كند و همراه با فرزجه ) دستمال آغشته ( آن در هنگام پاكي به آبستني كمك و رحم را پاك و اصالح مي

 زدايد . نمايد و بوي زير بغل را ميمورد و كرسنه و سركه بدن را نرم كرده عرق بدبو را قطع مي

رغ خمير كرده همراه با آب مبسد ) مرجان ( : نيم مثقال از آن را با ربع مثقال صمغ عربي با سفيده تخم

گردد و محلولش خورند . براي خونريزيهاي داخلي سودمند است و اگر آن را بسوزانند قويتر ميسرد مي

باشد و اگر سه روز هر روز چهار دانق همراه با سكنجبين بياشامند براي ورم طحال و براي جذام نافع مي

 گرفتگيهاي آن سودبخش است . 

 ند . برست پياز و موي انسان را سوخته و مخلوط با كافور براي درمان آكله بكار ميبصل ) پياز ( : پو

 باشد . بصل الحنا ) پياز حنا ( : براي داءالثعلب سودمند مي

 زدايد . كنند آن را ميهاي پوستي ضماد ميكوبند و بر لكهبطيخ ) خربوزه ( : تخم آن را مي

 پز مقوي باه است . مرغ نيمشاخش همراه تخم بقر ) گاو ( : پيه گاو براي سرفه و

 كند . بقس ) شمشاد ( : شستن مقعد با برگ بقس پخته عضالت اين اندام را محكم مي

 ٤٦٤صفحه 

بلح ) غوره خرما ، دومين حالت از هفت حالت خرما از زمان تلقيح تا رسيدن كامل ( : اگر آبش را با  

ام آيد و از آن شياف بسازند اشكريزي را موقوف كرده و جرب آب غوره ممزوج كرده بجوشانند تا بقو

 بخشد . چشم و سالق ) كلفتي پلكها ( آن را بهبود مي



 كند . بندق ) فندق ( : گذاردن آن در اطراف خانه از عقرب جلوگيري مي

كند و سه بنفسج ) بنفشه ( : دو تا چهار درهم از آن همراه با آب سرد اسهال صفراوي گزنده را قطع مي

 مثقال از آن را اگر بسايند همراه با شيرخشت و مانند آن مسهل سريع العملي است . 

افزايد كه در يكي از كتب آمده است كه چرب كردن ناف با روغن ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

 آورد ( . بنفشه براي سرفه مفيد است و چرب كردن مقعد با آن خواب مي

 كند . روز صبح يك درهم از آن را با شربت سيب بخورند باه را تقويت مي بهمن : اگر هر

مرغ با نيم مثقال زفت يابس ) صمغ صنوبر ( براي قاعدگِي زياد و مرغ ( : ضماد زرده تخمبيض ) تخم

در  شده پوست آناش با كافور و بزرالبنج براي درد سر گرم و پف كردن سوخته و سياهدرد رحم و سفيده

 گيرد . مترجم ( ي براي خونريزي كشنده و شديد مفيد است . ) پف كردن بكمك لوله انجام ميبين

 فصل : حرف تاء 

 زدايد . آور است و استسقاء را ميتتن ) تنباكو ( : آب قليان كه زرد شده باشد ادرارآور و بشدت عرق

اي را به چرك داخل ني قليان بيااليند و چند بار در زخم نواصير ) در حاشيه افزوده شده كه اگر فتيله

  زدايد ( .بخشد و اگر اين چرك خشك باشد و با آن سرمه كنند اشكريزي را ميبگذارند آن را بهبود مي

 ٤٦٥صفحه 

 . كند ترمس ) باقالي مصري ( : ماليدن آن سم حشرات را جذب مي 

گ كليه كند و سنتمر ) خرما ( : خرماي پخته با شنبليله براي تبهاي بلغمي مفيد است و عطش را قطع مي

نمايد و اگر همراه با انجير و مويز و شنبليله آن را بپزند و آبش را با عسل بياميزند و بقوام و مثانه را خرد مي

بخشد و براي سرفه و انواع تنگ نفس خصوصا با هاي آن را بهبود ميزدايد و قرحهآورند درد سينه را مي

 پرسياوشان مفيد است . 



 كند ( دارد . ) از سرعت انزال جلوگيري ميتمر هندي : مغز هسته آن مني را نگه مي

توبال الحديد ) براده آهن ( را اگر در جاي مرطوبي بگذارند تا زنگ بزند براي جرب و قرمزي چشم و 

 باشد . نوشادر براي سفيد شدن چشم و ورم خوني قرنيه سودمند مي همراه با يك چهارم وزنش

 كند . توت : آب ريشه و برگ آن را اگر با انجير و برگ هلو بجوشانند و بخورند كرمها را خارج مي

تين ) انجير ( : اگر انجير را هفت روز در سركه بخيسانند و هر روز پنج عدد از آن بخورند و كمي از 

زدايد و نيز اگر زگيل ) در شامند و قسمتي از آن را بر طحال ضماد كنند ورم طحال را ميسركه آن بيا

زدايد ، حقنه كردن اصطالح كرمان ستاره ( را با چوب انجير نر بسوزانند به تجربه رسيده كه آن را مي

 بخشد . انجير با سداب پيچ اسهالي را بهبود مي

 فصل : حرف ثاء 

 كند . برگش با سركه مو را سياه و قوي و مضمضه آن درد دندان را آرام مي ثوم ) سير ( : شيرابه

 ٤٦٦صفحه 

 فصل : حرف جيم  

 جبسين ) گچ ( : با آب گشنيز براي بادسرخ و ورمهاي ملتهب مفيد است . 

 آور است گونه را گلگون و معده وبخشد و فرحجدوار : محلول نيم مثقال از آن در گالب قلب را نيرو مي

زدايد و سم نمايد . قولنج را فرو مينشاند موجب قاعدگيست و ورمهاي پا را ميكليه را تقويت مي

 كند . حيوانات را دفع مي

آورد و آن را زدايد و گوشت نو ميجرميلك ) ريشه آزار ( : پاشيدن گرد آن بر دندانها عفونت لثه را مي

 نشاند . بخشد و ورم احشاء را فرو ميكند خوردن آن زخمهاي داخلي را بهبود ميمحكم مي



وزنش تخم شلغم را اگر در داخل تربي بريزند و بپزند و بخورند جزر ) هويج ( : يك جزو از تخم آن با هم

 كند . كند و سوزش و سختي ادرار را برطرف ميسنگ كليه و مثانه را خرد مي

كند ر حال زائيدن است زايمان را آسان ميجزع ) نوعي سنگ است ( : آويزان كردن آن در موي زني كه د

 . 

بيه اي است تقريبا ششود ريشهجالبا ) جلب ( : داروئي است كه بتازگي شناخته شده و از امريكا آورده مي

رنگ است و پس از آنكه خشك شد بشلغم و كوچك و بزرگ است و مزه و بوي بدي ندارد ظاهرش تيره

كنند گرم و خشك دارد و آن را درست و يا بصورت ورقه وارد ميشود و شكاف برميمايل به سياهي مي

دردسري است و كمي هم قابض است براي سردرد كهنه ، صرع ، در درجه دوم است و مسهل بي

النسا ، مفاصل ، قولنج ، آبريزشهاي مزمن بيني ، سرفه كهنه و تبهاي مزمن ، درد كليه و پشت ، عرق

ج بيزند و با پنسايند و مييد است بعنوان مسهل باندازه يك درهم آن را مياستسقاء ، يرقان و خنازير مف

 خورند پس از آن عرق باديان يا انيسوندرهم گلقند يا شكر سرخ مي

 ٤٦٧صفحه 

خيسانند سپس صاف كرده با شكر يا شربت گل سرخ يا روز آن را در آب ميآشامند و گاه يك شبانهمي 

گيرند و در اين صورت كمي از آن كار مقدار اه آن را خيسانده و رب آن را ميآشامند و گشربت بنفشه مي

ا دو بيزند و بسايند و ميكند و استعمال آن بيشتر باين صورت است كه يك درهم از آن را ميزيادتر را مي

 خورند اما غوتاغنبا ) عصاره ريوند ( از هر جهت از آن بهتر است . درهم نمك طرطر سفيد مي

مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه افزوده است كه : بعض از پزشكان استعمال يك تا يك و نيم مثقال از آن ) 

كنند و نيز افزوده است كه : در يكي از كتب فرنگي ديدم كه اين دارو براي را با نمك طرطر تجويز مي

 ساالن تا پانزده نخود با آببلغم نافع است و به كودكان سه تا شش ساله چهار تا هشت نخود و براي بزرگ

 شود ( . گرم تجويز مي



آورد و خوردنش براي جرب ، خارش ، ليزي روده جلنار ) گل انار فارسي ( : اسهال و خونريزي را بند مي

 ها و خراش آن و سيفليس مفيد است . و قرحه

با معجون انگبين ( : اگر معجون آن را كه همان گلشگر و گلقند معروف است جلنجبين ) گل

استوخودوس باندازه مساوي با نصف جزء معجون بنفشه مخلوط كرده بقوام آورند و مدتي آن را استعمال 

درد كهنه ، بخار ، ضعف چشم ، صداع ) درد سر ( ، درد نيمه سر ، گرفتگيها و خلطهاي كنند چشم

كنند  خوب بپزند و صافكند و اگر معجون گلنگبين عسلي را با تربد و تخم كرفس سوخته را برطرف مي

 بخشد و گلنگبين شكري را اگرو چند بار بياشامند لقوه ، فالج ، سستي دهن و زبان و بندها را بهبود مي

 با تمر هندي و عناب بپزند براي سرگيجه و سدر سودمند است . 

 امند . آشكنند و براي درد معده ميجنطيانا ) جنتيانا ( : يك مثقال از آن را مانند چاي دم مي

 ٤٦٨صفحه 

بخشد و يك مثقال از آن را با اندازه آن انجير طبع را لينت ميجوز ) گردو ( : ده مثقال از مغزش با هم 

كند اگر خوردن گردو را در مدت زياد خورند خون بواسير را قطع ميسوزند و با رب مورد ميپوست مي

زدايد و نعوظآور است و و درد پشت و كمر را مينمايد ادامه دهند كرم كدو و كرمهاي دراز را دفع مي

كند و اگر پوست و ريشه آن را بپزند و مضمضه كنند اگر گردو را همراه با انجير بخورند اثر سم را دفع مي

 كند وآيد مفيد است خوردنش قلب را تقويت و رطوبت را دفع ميبراي جوشهائي كه در دهن پديد مي

نمايد و اگر تا هفت روز روزي سه درهم از روغن سركه گونه را گلگون مي ماليدن تراشه چوبش همراه با

كند و ماليدن آن براي آكله و نواصير چشم مفيد است اعصاب را نرم كرده آن بخورند درد ران را آرام مي

كرده برگ گردو زدايد . ) نوشيدن دمدردهاي سرد و قوبا ) خشونت پوست ( و داءالثعلب و شپش را مي

 ي بيماري قند مفيد است . مترجم ( برا

كند و درد كمر و پشت را آرام جوزبوا ) جوزبويا ( : دو درهم از آن دهن را خوشبو و معده را تقويت مي

 كند اشتهاآور ، ادرارآور و مفرح است . مي



 جوزماثل ) تاتوره ( : براي سردرد مزمن مفيد است . 

 فصل : حرف حاء 

 كننده است . حب البطم ) دانه درخت سقز ( : بنا بخاصيتي كه دارد فربه

 حبة الخضراء ) بنه ( : ضماد سوخته آن براي روياندن موئي كه در اثر داءالثعلب ريخته مفيد است . 

 رند وگذاخيسانند و شب در زير نور ماه ميكوبند و در شير ميحبق بستاني ) نوعي پونه ( : بزر آن را مي

خورند براي سوزش ادراري و ادرار خوني مفيد است . آب آن با شربت زرشك براي سه روز از آن مي

 باشد . حرارت كبد سودبخش مي

 ٤٦٩صفحه 

خشكاند ، گرفتگيها را شكند ، بواسير را ميحب القلت ) جو انگليسي ( : سنگ كليه و مثانه را مي 

 كند . وشرنگ ميگشايد ، براي طحال مفيد است چهره را خمي

حجر السطريط ) سنگ مرمر ، كربنات دوكلسيم ( : سفيد صاف و شفاف آن بنا بتجربه عينا مانند مرواريد 

مرغ و خرچنگ نيز در خواص همه همانندند ) زيرا همه از است و صدف و مرجان و نيز پوست تخم

ند . مترجم ( گاهي سنگ تركيبات آهك و بخصوص كربنات آهكند كه تفاوت چنداني با يكديگر ندار

گويند و يك و نيم درهم از آن با يك و نيم درهم ريوند مسهل خوبي سوزند و بآن ماِنكسيا ميمرمر را مي

كند . سنگ مرمر براي رفع ترشي معده و است و عمل هر مسهل ديگر را نيز بنا بتجربه تقويت مي

كند . مترجم ( و بتجربه رسيده كه ثي ميبادگلوي ترش مفيد است ) زيرا اسيد كلريدريك معده را خن

مانند ساير چيزهائي كه شمرديم اشتهاآور است . اين را بدان و مغتنم بشمار و شايسته آن است كه سنگ 

مرمر را بسيار نرم بسايند تا در زير دندان صدا نكند و آنگاه آن را بكار برند و ما پس از سائيدن زياد آن را 

سپس رسوب داديم ) كيفيت رسوب دادن معلوم نيست چه بوده اما از نظر  در جوهر سركه حل كرده و

بايست كاري انجام شده باشد كه يكي از نمكهاي غير محلول آهك يعني كربنات علم شيمي قاعدتا مي



كلسيم و يا كلرور آن رسوب كرده باشد . مترجم ( و خوب و بهتر از كار درآمد . گاه سنگ مرمر را 

 انند آهك خواهد شد و اين هم خوب است . سوزانند كه ممي

اش را در آب باديان ريخته و سه هفته آفتاب بدهند و با چوب بيد سرمه كنند حداة ) غليواج ( : اگر زهره

 كند . سم را از دستها و پاها خارج مي

النسا ن عِرقمال كرده و هر شب يك و نيم مثقال تا پانزده روز براي درماحرمل ) اسپند ( : اسپند را كف

 خورند . مي

 حصرم ) غوره ( : آب غوره با آب انار ملس براي تب صفرائي سودبخش است . 

 ٤٧٠صفحه 

اي كتاب هحلبه ) شنبليله ( : در اين قسمت از متن يادي از شنبليله ) حلبه ( نشده اما در بسياري از نسخه 

 بليله براي فشار ) غلبه ( خون مفيد است وبكار رفته است و آنچه كه بتجربه رسيده اين است كه آب شن

نيز اگر تخم آن را بكوبند و روزي تا چهار مثقال بخورند براي برطرف كردن ضعف عمومي بخصوص در 

باشد و نيز ها مفيد مياشخاص مسلول و نيز براي مفاصل و ناراحتيهاي روحي و نرمي استخوان در بچه

 اند ، مترجم . سيار فرمودهروايت شده كه پيغمبر )ص( از آن تمجيد ب

دارد و خوردن يك و نيم دانق حلتيث ) انغوزه ( : سرمه كردن آن انسان را از ابتالء بتاريكي چشم ايمن مي

 آورد و ادرارآور و موجب قاعدگي است . كند ، نعوظ ميآن بادشكن است و سم را دفع مي

ها مفيد است و چكاندن شيرابه ريه بچهحمار ) االغ ( : جگر االغ براي صرع و چرك گوشش براي گ

كشد ، ُسم سوخته گورخر براي تنگي نفس آورد و خوردن آن كرمها را ميسرگينش خون بيني را بند مي

باشد . پيشاب االغ را اگر در بيني بچكانند بوي بد آن را مفيد است كه خوراكش روزي يك درهم مي

 كند . رفع مي

 زدايد . رش را بسوزانند و سرمه كنند اشكريزي را ميحمام ) كبوتر ( : اگر سر و پ



بخشد و اگر آن را در سركه بخيسانند حمص ) نخود ( : معجونش با تخم كرفس و عسل كليه را نيرو مي

كند و اگر آردش را كن ميو در هنگام گرسنگي بخورند و در آن روز چيز ديگر نخورند كرمها را ريشه

 نمايد . د آن را گلگون ميخمير كنند و بر صورت بمالن

ه زدايد حنا با شيرابكند و نيم مثقال از آن قولنج را ميحنا : ضمادش بر كف پا از آبله چشم جلوگيري مي

هاي سر مفيد است و خوردن پخته نيم مثقال حنا با قند برگ كرچك يا آب صابون براي درد زانو و قرحه

 قيه از برگ حنا را در بيست اوقيه آب بخيسانندكند و اگر يك اودرد پشت و كمر را آرام مي

 ٤٧١صفحه 

و بپزند تا يك پنجم آن باقي بماند و يك اوقيه شكر بر آن اضافه كرده و بيك بار استعمال كنند اثر جذامي  

 كند . را كه بهبودپذير باشد برطرف مي

آيد ) گاهي قطعه آهني را در حنطه ) گندم ( : روغن گندم كه از برشته كردن آن بر ظرفي آهني بدست مي

دهند تا اند فشار ميء سختي مانند سندان ريختهكوره سرخ كرده و آن را بر مقداري گندم كه روي شي

روغن خارج شود . مترجم ( براي شوره سر و خشونت پوست و لك و پيس مفيد است و آرد آن با آب 

 ي سودمند است . اگشنيز براي پس زدن مواد و آماسهاي گرم و خنازير غده

حنظل ) هندوانه ابوجهل ( : ضمادش همراه با سياهدانه و سركه و بوره ارمني ) جوش شيرين طبيعي ( بر 

 كند . شكم كرمها را خارج مي

 فصل : حرف خاء 

 كند . خبّة ) خاكشير ( : سائيده آن قرحه آلت تناسلي را برطرف مي

 كند . كنجد آلت مردي را بزرگ ميخراطين ) كرم سرخ خاك ( : ضماد آن با روغن 

رنگ روي پوست ( ، پيسي ، جرب و خارش را خربق اسود ) خربق سياه ( : نمش ) لكه سياه يا سرخ

 بخشد . راند براي ماليخوليا و جنون بزودي اثر ميگانه را بيرون ميزدايد و خلطهاي سهمي



و ماليدن آن درد دندان را اگر ورمي نباشد  اي از روغنهاي مناسب نعوظآور استخردل : ضمادش با پاره

 كند . آرام مي

اند با آب آن مرطوب كنند سبب جِنگو ( : اگر چيزي را كه رنگ كردهخرنوب ) بلهجه كرماني جِْنگ

 آورد . ثبات رنگ آن است و پاشيدن سائيده آن زخمهاي تازه را بهم مي

 نشاند وكند عطش را ميخس ) كاهو ( : از احتالم زيادي جلوگيري مي

 ٤٧٢صفحه 

 آور است . خواب 

خشخاش : يك مثقال از پوست سائيده آن را اگر صبح و شب بخورند براي اسهال خوني و صفرائي 

 ند . نشاكند و التهاب معده را فرو ميباشد ، سرعت انزال را كم ميآور ميسودمند است و خواب

 خصية الثعلب ) ثعلب ( : معجونش همراه با عسل براي باه مفيد است . 

خطمي : اگر يك جزء از بزر آن را با دو جزء هسته خرما بر ورم ضماد كنند بخصوص ورم سينه را فرو 

 نشاند . مي

روئيد و  خفاش : اگر قبل از آنكه از عانه مو برويد خون خفاش را بر آن ضماد كنند ديگر موئي نخواهد

كند و ماليدن مغز آن بر كف پا باه را نيرو فرزجه ) دستمال آغشته بدارو ( زهره آن والدت را تسهيل مي

 بخشد . مي

زدگي سودمند است و اگر با نشاند و ماليدن آن بر موضع عقربخل ) سركه ( : عطش و صفرا را فرو مي

حلل و اشتهاآور است و براي رفع تشنگي بخصوص آب آميخته شود و در هنگام هضم غذا از آن بياشامند م

اگر همراه با نمك قليا باشد مفيد است و اگر آن را با انجير بپزند ضمادش براي سوزش اندامها و خشونت 

هاي نشاند و براي قرحهباشد و اگر زيره و آويشن را در آن بپزند دردهاي ناحيه ناف را فرو ميآنها مفيد مي



گر عنصل ) پياز دشتي ( را در آن بپرورند براي بوي بد دهان كه از معده باشد سودمند لثه سودمند است و ا

 باشد و نيز براي سختي تنفس و دردهاي سينه نافع است . مي

خمير ) خميرمايه ( : اگر چهار مثقال از آن را در سي مثقال آب حل كرده و تباشير و شكر از هر كدام 

ا باشد و نيز اگر آن را بر آن بريزند براي رفع تشنگي و التهاب سودمند ميچهار دانق با يك دانق زعفران د

 اند بگذارند مفيد استحنا و روغن مخلوط كرده بر ورمهائي كه از درمان آن نااميد شده

 ٤٧٣صفحه 

و اگر يك جزء عصاره نعناع و يك جزء خردل و يك بيستم جزء زاج سفيد و سه برابر مجموع خميرمايه  

دم را با آب باندازه ده برابر مجموع همه بپزند تا نصف شود و صاف كنند و با نصف وزن آنها عسل آرد گن

بجوشانند و منعقد كنند براي هضم غذا عجيب است و معده را از بلغم و سوزشها پاك و اشتها و شهوت را 

 انگيزد . كننده بياشامند برميهاي تحريكبخصوص اگر با جوشانده

كند ، خوراكش هلو ( : آب برگ و گل آن باندازه مساوي تخم كرم كدو را خارج مي -خوخ ) شفتالو 

 يك فنجان است . 

 انگيزد . خولنجان : خوردن يك درهم از آن با يك اوقيه شير گوسفند پيش از صبحانه باه را برمي

 فصل : حرف دال 

ژه اگر با آب جوجه يا مويز پخته با برد و نمكش بازكننده و منضج است بويدارتو : ورمها را بتحليل مي

 دارچيني و يا چيز مناسب ديگر همراه خورده شود . 

اي كه از سردي باشد مفيد است و نيز دارشيشعان : اگر يك درهم از آن را با شكر بپزند براي درد معده

 برداشتن آن براي نازائي سودمند است . 

كند و خوردن دارچيني بهنگام صبح سرفه ا آرام ميدارصيني ) دارچيني ( : همراه با مصطكي سكسكه ر

كند و برداشتن فرزجه ) پنبه يا پشم و كهنه و نيز خارش و همچنين درد كليه و پستان را برطرف مي



كند و نزديكي را چيزهاي ديگر ( آغشته بآن در اول شب فرج زن را گرم و تنگ و خشك و خوشبو مي

 براي فلج و رعشه سودمند است . نمايد روغن آن براي طرفين لذيد مي

 دارفلفل ) فلفل دراز ( : اگر آن را با روغني بجوشانند براي رفع كري نافعست . 

 بخشد . دبس العنب ) شيره انگور ( : همراه با سداب صرع را بهبود مي

 ٤٧٤صفحه 

ه خورده شود براي دجاج ) جوجه ( : گوشتش همراه با نانِ آرِد گندمِ دو بار بيخته اگر بمدت يك هفت 

 برطرف كردن زردي چهره نافع است . 

هاي سر مفيد است و اگر گل و برگ يا آب دفلي ) خرزهره ( : همراه با ترياك و اشق براي صداع و قرحه

آن را در يك دومش روغن زيتون بپزند تا فقط روغن باقي بماند براي شوره سر ) حزاز ( ، جرب ، خارش 

  باشد .و پيسي مفيد مي

 دهنج : براي تقويت بينائي و برطرف كردن بيماري سفيدي چشم سودبخش است . 

 باشد . مزاج هستند مفيد مياش براي بيماراني كه تازه بهبود يافته و گرمديك ) خروس ( : جوجه

 فصل : حرف ذال 

كنند مو را  ذباب ) مگس ( : مگس را اگر در روغن كنجد بيندازند و چند روز در آفتاب بگذارند و صاف

شود با آب و عسل بخورند پيچ ، قولنج و روياند و اگر فضله مگس را كه بر روي ريسمانها جمع ميمي

 بخشد . خفقان را بهبود مي

ذراريح ) مگس ذراريح ( : را اگر در روغن كنجد بيندازند و شش ماه در آفتاب بگذارند براي كچلي و 

 آن را كه خالهاي قرمزي دارد بكار ببرند . قرحه سر مفيد است اما نبايد نوع سياه 



ذهب ) طال ( : سحاله طال همراه با مرواريدي كه در آب اترج حل شده باشد براي جذام و اسهال ) زحير 

كند و براي دردهاي چشم مفيد ( و ديسانتري مفيد است و محلول آن همراه با نوشادر سم را خارج مي

ويختن خالص آن بر بدنِ بخشد و آاست و اگر سوراخ گل مژه چشم را با محلول آن پر كنند آن را بهبود مي

كند ، محلول طال بيماريهاي بچه گريه آنها را آرام كرده و از صرع آنها ) غش كودكان ( جلوگيري مي

 كندسودائي را برطرف كرده قلب را تقويت مي

 ٤٧٥صفحه 

را  او ماليدن آن داءالحية ) نوعي بيماري پوستي ( و داءالثعلب ، پيسي و لك و پيس و آثاري مانند آنه 

 زدايد . مي

 فصل : حرف راء 

پزند و مرهم راتيانج : در مخزن آمده است كه راتيانج را با يك دومش دهنج و فلفل در روغن بادام مي

بايد  مرغ بر آن بمالند و نيزاندازد كه بايد سفيداب قلع و سفيده تخمسازند بواسير را با درد شديدي ميمي

 كند . هميشه بهار ، آن را آرام مي شير تازه بنوشند و قيروطي با آب

رازيانج ) باديان ( : همراه با گل گاوزبان براي خفقان و غش مفيد است و بتنهائي براي دفع بادهاي معده 

 و تقويت باصره و باه سودبخش است . 

و ورم ها را رطوبت بخشيده رؤس ) ظ مغز كله حيوانات ( : حقنه با آب آن همراه با آب پاچه روده و كليه

كند و سر سوخته سگ براي شكافهاي مقعد ، بواسير و خونريزي از آن و آكله سخت داخلي را نرم مي

 سودمند است . 

كند و براي ضعف قلب ، نفخ كبد ، ورم كليه و درد رحم ، رتاب ( : بلغم خام را پاك مي -راوند ) ريوند 

گشايد و اندازه خوراكش يك درهم مي خون آمدن از سينه ، دق و سكسكه مفيد است و گرفتگيها را

 است و بويژه اگر بهمان اندازه سنگ مرمر بآن افزوده شود . 



) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده كه : در مخزن آمده است يك مثقال تا دو درهم ريوند با 

 باز بر آن افزوده است كند و بتجربه رسيده وشيره تخم خربوزه و خارخسك بند آمدن پيشاب را رفع مي

كه در يكي از كتب فرنگي ديدم كه رتاب ريوندي است كه نرم سائيده شده باشد گرم و خشك و 

 ايستنمايد و بازكنندهكننده و مسهلي است كه معده و كبد را تقويت ميخشك

 ٤٧٦صفحه 

ت نخود است و اگر با كه براي درد معده و قولنج و سوء هضم مفيد است اندازه خوراكش از پنج تا بيس 

آن منيزي ) سولفات دومنيزي كه همان نمك انگليسي است ( سوخته بخورند براي رطوبت معده و ترشي 

كند ، غش را دفع وزنش منيزي پيش از غذا بخورند بگوارش كمك ميآن مفيد است و اگر آن را با هم

ز اين دو دارو دو نخود و براي بزرگساالن پراكند ، اندازه خوراكش براي كودكان انمايد و بادها را ميمي

 بيشتر و تا نيم درهم است ( . 

 كند . رجله ) خرفه ( : همراه با ريوند تب را قطع مي

بي خرارصاص ) سرب ( : اگر سياهي روي آن را با دست بگيرند ماليدن آن با آب يا مايع ديگر براي چشم

لجوامع است كه سرب سوخته در نزد هنديها ا، جرب و سوزش چشم مفيد است . و در كتاب مجمع

 كننده است و مدتها بايد خورده شود خوراكش تا يك قيراط است . مقوي و فربه

سر مفيد است رماد ) خاكستر ( : خاكستر چوب رز با سركه گرم براي درد سر عمومي و تب و درد نيمه

 هاي آلت و مقعد سودبخش است . برد و خاكستر كدو براي قرحه، ورمها و بواسير را بتحليل مي

رمان ) انار ( : اگر همه آن را بپزند تا كامالً له شود براي گال ) جرب ( ، خارش ناشي از صفرا مفيد است 

و اگر آب انار را در شيشه بريزند و در آفتاب بگذارند تا غليظ گردد و آن را بچشم بكشند خارش را 

گر آب انار ترش و شيرين را در مس سرخ بپزند تا غليظ و مانند بخشد و ابرطرف كرده بينائي را نيرو مي

رب شود ماليدنش براي زخمهاي كهنه و بدخيم مفيد است و براي ورم پلكها و جرب سودبخش است و 

كند و اگر پوست انار ترش را بسايند و با مازو در سركه نمايد و چشم را حفظ ميبينائي را تقويت مي



آن را به اندازه فلفل حب كرده پانزده حب را بخورند اسهال كهنه و خراش روده  بپزند تا منعقد شود و

 شديد را

 ٤٧٧صفحه 

بخشد ، خوردن ريشه پخته انار براي كرمهاي معده سودمند برطرف كرده زخمهاي امعاء را بهبود مي 

گر انار شيرين را كند ، ااست و همچنين اگر پوستش را بسايند و با آب گرم بخورند كرمها را خارج مي

كند و رب انار همراه با شكر ، نشاسته ، صمغ عربي و روغن بادام گرماگرم بخورند سينه را صاف مي

نمايد و اگر كند و معده را تقويت مياش مويز و يك پنجمش زيره كرماني قي را آرام مياندازهترش با هم

د پيش از صبحانه فرو ببرند تا يك سال از دملها هفت عدد دانه انار ترش نارس را بدون آنكه در دست بريزن

 مانند . خرابي در امان ميو چشم

كند و ماليدن آن همراه با روغن كنجد براي درمان جرب ريباس ) ريواس ( : تخمش اسهال را برطرف مي

 و خارش خوب است . 

يدن آن براي داءالفيل ) بخشد و مالها را نيرو ميكند و تخم و برگش رودهريحان : قلب را تقويت مي

 بزرگ شدن ساق پا ( سودبخش است . 

يژه نشاند بوجگر سفيد ( : شش گوسفند را اگر گرماگرم بر چشم بگذارند ورم آن را فرو مي -ريه ) شش 

 اگر در سفيدي آن قطعات سرخرنگي باشد و اگر آن را بسوزانند براي خراش روده مفيد است . 

 فصل : حرف زاء 

زدايد و موي اندازد و اگر مدتي از آن بخورند موي سفيد را مياش همراه با سركه زالو را ميهزاج : غرغر

روياند و براي اشخاص رطوبتي مفيد است براي غش و بادهائي كه در سر است خوردن نيم سياه را مي

 بخشد ،لتيام ميها را ااندازد و قرحهدرهم آن براي يك بار مفيد است و بتجربه رسيده و بواسير را مي

 زدايد . خارش ، جرب و آثار آنها را بكلي مي



 زُبد ) كره ( : پانزده مثقال آن با هفت مثقال شكر سختي ادرار را بهبود

 ٤٧٨صفحه 

 نشاند . كننده است و ماليدن آن ورم بيضه را ميمالي كنند فربهبخشد و اگر هر روز با آن روغنمي 

كند و ضماد سوخته آن همراه با سركه براي وشت را ذوب و آدمي را الغر ميزبد البحر ) كف دريا ( : گ

 باشد . داءالثعلب سودمند مي

زبيب ) مويز ( : همراه با گل گاوزبان و باديان سبز براي خفقان مفيد است و همراه با سركه يرقان را 

ست و اگر آن را با باديان نمايد اگر با دارچيني و طرطر سفيدشده مخلوط شود منضج خوبي ابرطرف مي

كند و اگر با رومي ) انيسون ( بپزند تا له شود و آب آن را همراه با روغن بادام بياشامند سرفه را آرام مي

 كند . صبر كوفته شود ماليدن آن از ريزش مو جلوگيري مي

است و كرمها را افكن زرآوند : يك درهم از آن همراه با عسل براي كزاز مفيد ، موجب قاعدگي و جنين

كند و اينها آثار زراوند طويل است اما زرآوند مدحرج براي سكسكه ، نقرس ، وسواس ، صداع بيرون مي

النسا ) سياتيك ( مفيد است و براي تقويت مغز و معده مفيد است و دندانها را ، درد پهلو ، درد ران ، عرق

 كند . درخشان مي

گردند و اگر مدتي نوع تلخ آن را بر پا بمالند انواع راند و برنميها را ميزرنباد ) جدوار ( : بخورش مورچه

 كند . درد سر را قطع مي

اند بمالند ديگر زرنيخ سرخ : اگر زرنيخ سرخ را با پيشاب االغ بر جائي كه مويش را از ريشه درآورده

 گنجشك براي زگيل مفيد است .  رويد و همراه با فضلهموئي بر آن نمي

زرير : نيم رطل از پخته آن همراه با مويز در سه روز پشت سر هم براي سرفه ، يرقان و استسقاء نافع است 

 . 

 كند و يك درهمزعفران : يك مثقال آن با گالب و شكر زايمان را آسان مي



 ٤٧٩صفحه 

گشايد و پشت ) نيروي جنسي ( و قلب تگيها را مينمايد ، گرفآور است و معده را تقويت مياز آن شادي 

 گردد . نشاند اما سبب سردرد ميكند درد معده را فرو ميرا تقويت مي

 هاي ) بثورات ( گرم نافع است . زعفران الحديد ) زنگ آهن ( : همراه با سركه براي باد سرخ و دانه

ري غشاوه ) پرده روي قرنيه ( و تاريكي چشم اش براي بيمازُمَّج ) چرخ كه مرغي شكاري است ( : زهره

 باشد . مفيد مي

زنجار ) زنگار ( : را اگر با سركه و عسل و شير زن دختر زائيده در هاون مسي بسايند تا منعقد و خشك 

كند و سفيدي ، ناخنك ، اشكريزي ، پرده روي چشم ، ورم پلكها و كلفتي آنها را شود بينائي را تيز مي

مرغ براي همه جراحتهاي سطحي د و ماليدن آن با فندق و كتيراي سرخ همراه با سفيده تخمكنبرطرف مي

بدن مفيد است و اگر دهن را با آب پر كرده و زنگار دودي را به بيني بكشند براي بوي بد دهن و 

 هاي بيني سودبخش است . قرحه

 برد و برايرده و بادها را بتحليل ميزنجبيل : غرغره كردن و جويدن آن رطوبتهاي مغز و حلق را خارج ك

 نمايد . فلج و لقوه مفيد است و همراه با خولنجان و پسته باه را تقويت مي

زنجفر ) شنگرف ( : همراه با قيروطي ) روش ساختن آن در داروهاي مركب آمده است ( براي شقاق 

 باشد . سودمند مي

 كند وبا عرق آن آغشته نمايند و بردارند رحم را پاك مي زهر النارنج ) بهار نارنج ( : اگر قطعه پشمي را

كند و اگر آن را هفت روز همراه با شكر اگر آن را با شير ماديان مخلوط كرده بردارند به زايمان كمك مي

 نشاند . و ربع درهم مرجان بياشامند ورم طحال را فرو مي

 ٤٨٠صفحه 



وزه و بادام تلخ بكشند براي جرب ، خارش ، آثار ديگر پوستي زيبق ) جيوه ( : اگر آن را با مغز تخم خرب 

شود و شپش سودمند است و اگر با كندر و راتيانج ، هائي كه آب از آنها دفع مي، آكله ، كچلي و قرحه

صمغ صنوبر ) زفت رطب ( و موم و روغن زيتون مخلوط شود و آن را بر زخمهاي سيفليسي بمالند مفيد 

 است . 

 سين فصل : حرف 

سداب : اگر روزي يك درهم از آن را بخورند براي فلج ، رعشه و تشنج مفيد است و خوردن سه اوقيه 

باشد ، ضماد پخته آن آب پخته آن همراه با دو اوقيه عسل در سه روز متوالي براي سكسكه سودمند مي

آن با عسل براي رعشه براي ورم و خوردن نيم اوقيه روغن آن در حمام براي رعشه سودبخش است ، پخته 

 باشد . ، درد ران ، سردرد ، تشنج ، صرع ، سََدر ، مفاصل و درد كليه و پشت و كمر نافع مي

سدر : ضماد گل آن در حمام براي كهير و ضماد مغزِ ميوه آن براي شكستگي و تقويت اندامها مفيد است 

 . 

خوراكش چهار مثقال است كه بايد ناشتا راند و اندازه سرخس : همراه با آب عسل كرمها را بيرون مي

 خورده شود . 

سرو : اگر ميوه و برگ آن را با آمله ، سركه و آب بپزند تا له شود سپس آن را در روغن كنجد بپزند تا 

 د . كنفقط روغن باقي بماند ماليدن آن روغن و ضماد تفاله آن مو را بلند كرده از ريزش آن جلوگيري مي

ا هر گاه بپزند تا قرمز رنگ شود و بخصوص اگر مقداري جوزبويا و خاكستر كوفته سفرجل ) به ( : ر

باشد چوبِ به همراه با برگ تازه آن را در داخل يك عدد به بريزند و بپزند براي اسهال كهنه بسيار مفيد مي

 و از توتيا بهتر

 ٤٨١صفحه 



و براي ورم و مقدمه استسقاء مفيد است و در مخزن آمده است كه آب به شيرين در اشخاص گرم مزاج  

 است . 

راند و ماليدن آن مخلوط با ماء الشعير و آب سقمونيا ) محموده ( : يك دانق آن با كتيرا صفرا را بيرون مي

 اش ضعيف است بايد از خوردن آن بپرهيزد . زدايد اما كسي كه معده و رودههاي پوستي را ميباقال لكه

ر ميش شود ( همراه با شيت شبيه شكر كه روي درخت عُشَر يعني استبرق پيدا ميسكر العُشَر ) ترشحي اس

 از روغن قاوند ) نوعي چربي ( براي سرفه بسيار نافعتر است . 

مرغ ) دهن البيض ( و روغن پشت ( : اگر اندامهاي باالئي او را بسوزانند و با روغن تخمسلحفاة ) سنگ

و اگر همه آن را بسوزانند تا سفيد شود و با روغن گاو يا غير آن روياند كنجد ضماد كنند مو را مي

را كه  هائيبياميزند و بر زخمهاي سرطاني چركي بمالند سودبخش است و ماليدن سوخته آن بتنهائي قرحه

بخشد و خوردن تخم آن باندازه درمانش بسيار مشكل است و نيز زخمهاي سرطاني بدخيم را بهبود مي

 ها مفيد است . راي سرفه كهنه بچهيك دانه فلفل ب

پزند و بر بواسيرهاي بيروني سلخ الحية ) پوست مار ( : يك درهم از آن را با دو درهم آرد جو مانند نان مي

بخشد و مخلوط خاكستر آن با روغن زيتون مو را در بيماري كنند آن را بهبود ميو داخلي ضماد مي

 كند . ) روش سوختن شيشهو مثانه را همراه با شيشه سوخته خرد ميروياند و سنگهاي كليه داءالثعلب مي

 در شرح مربوط به شبت آمده است ( 

گرم همراه با بوره ارمني براي ورم قدم پا و براي استسقاء مفيد سلق ) چغندر ( : ضماد عصاره آن بطور نيم

 نشاند . است و خوردن آن همراه با خردل ورم طحال را فرو مي

 ) سوبليمه ( : ماليدن آن همراه با ده برابرش صابون دردهاي كهنه سليماني

 ٤٨٢صفحه 

 كند و با صندل سفيد براي پيسي انسان و حيوانات مفيد است . سرد را آرام مي 



بخشد ، اشتهاآور است و كوفته سماق : موافق معده است و اسهال و ديسانتري و زخم روده را بهبود مي

 نشاند . آن همراه با زيره و آب سرد قي شديد را فرو مي

كند ، خوردن سمسم ) كنجد ( : دو درهم از آن همراه با يك درهم گردوي سوخته بواسير را برطرف مي

كند و خوردن روغنش براي سرفه سودمند است و مني را زياد و باه را تقويت مي كنجد در مدت زياد براي

رفع قرحه ريه و الغري سودبخش است و ماليدن اين روغن با لعاب تخم اسفرزه براي خارش و سوختن از 

شود و براي برطرف كردن آتش و نوره مفيد است و اگر گل سرخ را در آن بپرورند دهن الورد ناميده مي

 ر سوزش نوره بسيار سودمند است و بتجربه رسيده است . اث

سودش براي صاف كردن سمك ) ماهي ( : كبابش با آب غوره و سماق براي اسهال صفرائي و نمك

 كند . اش بطوري كه آزمايش شده باه را تقويت ميكند و تازهحنجره سودمند است و خلطها را قطع مي

كند ، روغن آن همراه با نيم اوقيه شكر سختي ادرار را برطرف ميسمن ) روغن حيواني ( : يك اوقيه 

 كهنه با حنا براي جرب سودمند است . 

سنا : اگر يك مثقال آن را بسايند و با عسل تا يك هفته بخورند براي درد مفاصل و مانند آن مفيد است و 

 اي نقرس و مفاصل نافع است . راند و برگانه را ميپنج مثقال آن را اگر بپزند و بخورند خلطهاي سه

زدايد و اگر با مازو مخلوط شود براي سنبل : را اگر با آب باديان ممزوج و سرمه كنند سرخي چشم را مي

 اشكريزي سودمند است . 

سندروس : خوردن آن با سكنجبين در مدت زياد الغركننده است و اگر در روغن بادام پخته و حل شود و 

 اندامها مفيد استبقوام آيد براي شقاق 

 ٤٨٣صفحه 

و اگر همراه با شكر و گوگرد با قطران معجون شود ماليدنش براي خشونت پوست ) قوبا ( مفيد است و  

 زدايد . ها بكار گرفته شود سفيدي چشم ، قرحه و ورم پلكها را مياگر در سرمه



ش همراه با زعفران و سفيده النسا ) سياتيك ( مفيد است و ضمادسورنجان : همراه با صبر براي عرق

برد و همراه با روغن كهنه براي بواسير كند و ورمها را بتحليل ميمرغ درد استخوان را آرام ميتخم

راند و بايد پس از آن سودمند است و اگر نيم مثقال از آن را با يك دانق زعفران كف كنند بلغم را مي

باشد و ورم طحال را زدوده براي مفاصل هم سودبخش ميكند و گالب بياشامند ، مزاج را نيز اصالح مي

 بخشد . يرقان را بهبود مي

اش بوي بد زير بغل و نيز بوي الي در لهجه كرماني متكي ( : ضماد برگ تازه -بيان سوس ) شيرين

 زدايد . انگشتان پا را مي

 كند . سوسن آزاد : شستن صورت با پخته ريشه آن لك و پيس را برطرف مي

نشاند و براي تبهاي گرم مفيد است و براي بيماريهاي سويق ) آرد ( : آرد گندم و جو التهاب را فرو مي

 كودكان چيز مناسبي است . 

 گردد . سيساليوس : اگر زني بزر آن را بخورد زود آبستن مي

 . زدگي و همراه با سكنجبين براي زنبورزدگي مفيد است سيسنبر : همراه با عسل براي عقرب

 فصل : حرف شين 

آورد و اگر آن را بشويند برد و گوشت نو ميشادنج ) شادنه ( : پاشيدن گردش بر زخم گوشت زائد را مي

 كند . و با شير زنان مخلوط كنند خارش و سوزش چشم را آرام مي

 ٤٨٤صفحه 

نشاند رش را فرو ميشاهترج ) شاهتره ( : خشك آن را اگر با حنا در حمام بر بدن ضماد كنند جرب و خا 

و اگر هر روز چهل مثقال عرق آن را بخورند براي جرب و خارش و قوبا ) خشونت پوست يا پسوريازيس 

 ( سودبخش است . 



 كند . شب يماني ) زاج سفيد ( : خوردنش از قي و تهوع جلوگيري كرده معده را محكم مي

شده االدويه آمده است كه زاج سفيد تكليسن) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه افزوده است كه در مخز

مرغ و فضله مارمولك رنگي را اگر باندازه مساوي بسايند و در همراه با مرواريد ، شكر ، پوست تخم

كند و نيز اضافه فرموده كه بتجربه رسيده كه زاج كوفته را اگر با چشم بريزند سفيدي آن را برطرف مي

 زند ( . بگذارند تاول نميآب خمير كرده و بر موضع سوختگي 

را  شده بخورند سنگ كليه و مثانهشبت ) شويد ( : خاكستر تخم شويد را اگر با خاكستر شيشه تكليس

 كند . خرد مي

اي است كه بر روي آتش ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه توضيح فرموده كه خاكستر شيشه ، شيشه

اش تكليس شود سپس آن را خشك كرده و رده باشند تا همهتكليس شده و آن را در آب نمك قليا سرد ك

 دارند ( . سايند و برميمي

كند و چكاندن آن با سفيداب قلع و توتياي شسته و گل ها را خشك مياش قرحهشعر ) مو ( : سوخته

 نارمني براي سوزش ادراري مفيد است و ماليدن آن با زرنيخ و روغن كنجد براي زخمهاي بيني و پاشيد

 سوخته آن براي جراحتهاي سر و سرمه كردنش براي جرب چشم سودبخش است . 

 باشند . شعير ) جو ( : ماءالشعير با عناب و انجير و سپستان و پرسياوشان براي سرفه و درد سينه نافع مي

 خشد . بشقايق ) الله ( : اگر هر روز تخم آن را باندازه يك درهم با آب سرد بخورند پيسي را بهبود مي

 ٤٨٥صفحه 

پذير شقاقل مصري : سه درهم از آن با عسل باه را تقويت كرده و پس از دو ساعْت نزديكي را امكان 

 سازد . مي

شمع ) موم ( : را اگر باندازه گندم حب كنند و باندازه ده خرنوب بخورند يا آن را در روغن حل كرده 

 هاي داخلي و خراشهاي روده سودمند است . بخورند براي قرحه



) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده كه در مخزن آمده است خوردن موم بترتيبي كه در متن 

 باشد ( . راي اسهال كهنه و جذب سموم مفيد ميباال گفته شد ب

 شند : همراه با باديان رومي ) انيسون ( براي قولنج سودمند است . 

 رويد . شوكران : اگر موي عانه را بركنند و چندين بار شوكران بر آن بمالند ديگر نمي

قوبا مفيد است و اگر آن را  هاي سياه پوست ، پيسي وشونيز ) سياهدانه ( : ماليدنش با سركه براي لكه

برشته كرده و با روغن زيتون سه يا چهار بار در بيني بچكانند براي زكامي كه با عطسه همراه است نافع 

 باشد و ماليدن روغن آن بر اعضاء تناسلي نعوظآور است . مي

و روغنش همراه با هاي سودائي كرده با گالب براي قرحه) و در حاشيه اضافه فرموده كه سياهدانه برشته

ردن باشد ( . ) خوزيتون و كندر براي برگرداندن نيروي باه پيران بصورت خوردن و يا ضماد سودبخش مي

 سياهدانه براي سرگيجه مفيد است . مترجم ( 

 بخشد . شيرج ) روغن كنجد ( : ماليدن آن زخمهائي را كه در اثر نوره پيدا شده بهبود مي

 زدايد . هاي سياه پوست را ميع است و ماليدن آن همراه با آب و سركه لكهشيطرج : براي مفاصل ناف

 ٤٨٦صفحه 

 فصل : حرف صاد  

رساند ، يك درهم آن قولنج را فرو كند و ميبرد و آنها را نرم ميصابون : ضمادش ورمها را بتحليل مي

دگيست ضمادش با حنا براي درد اندازد و موجب قاعنشاند ، جالدهنده است و برداشتن آن جنين را ميمي

 باشد و همراه با جيوه و سليماني ) سوبليمه ( براي درد مفاصل كهنه سودبخش است . زانو سودمند مي

صبر : يك جزء از آن با يك دومش نبات براي جرب چشم و خارش آن مفيد است و مو را پس از آنكه 

 روياند . ريخته است مي



وزنش استخوان پوسيده براي دفع آكله بواسير و اشيه اضافه فرموده صبر با هم) مؤلف اعلي اهلل مقامه در ح

 هاي بدخيم مفيد است و بتجربه رسيده ( . قرحه

 نمايد و اگر با عناب بيكصعتر ) آويشن ( : نيم مثقال از آن بلغم را خارج كرده معده و كبد را تقويت مي

كند ) از استاد ك چهارم آن باقي بماند خون را صاف مياندازه در چهارده مقابلش آب جوشانده شود تا ي

محترم مرحومم آقاي سيد عبدالمجيد فائقي رحمة اهلل عليه شنيدم كه در جواني بدن ايشان به كورك زياد 

اند . مترجم ( و اگر ربع درهم از آن را با دواء المسهل مخلوط كنند شده و با اين دارو بهبود يافتهمبتال مي

 كند . ردن اين دارو جلوگيري مياز قي آو

اي كه آويشن بتنهائي در ) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده كه در مخزن آمده است كه سركه

اي در كار نباشد براي ورم طحال مفيد است كه به تجربه آن حل شده باشد يا سكنجبين آويشني اگر سرفه

كند ( . ) خود از مسهل اخالط را بآساني براي دفع آماده ميرسيده و گفته است كه خوردن آويشن پيش 

من در زمان كودكي چندين بار به قي و اسهال توأم شديد شبيه بحالت مسموميت غذائي گرفتار شدم كه 

 با تشنگي زياد همراه بود و هر بار با آشاميدن فنجاني عرق آويشن بزودي بهبود يافتم ضمنا اگر

 ٤٨٧صفحه 

شود بحبه اي را كه در گردن بطري محتوي عرق آويشن جمع ميسرخ رنگ و سوزنده مقداري روغن 

 قندي بزنند و خشك كنند خواص عرق آن را خواهد داشت . مترجم ( 

كند و فرزجه آن همراه با صمغ عربي : تا سه مثقال آن براي پيچ اسهالي مفيد است و اسهال را آرام مي

 و براي سرفه و صاف كردن صدا سودبخش است .  سركه از خون قاعدگي زياد جلوگيري

 پيچ دانه آن را اگر با عسل بخورند براي فلج مفيد است . صنوبر : سه مثقال انگشت



هاي كم و درد سينه مفيد است و اگر لباسي صوف ) پشم ( : را اگر گرم كرده بر سينه بگذارند براي نزله

اگر پشم را در زفت ) صمغ صنوبر ( فرو برده آتش بزنند از پشم سرخرنگ بپوشند براي كهير نافع است ، 

 بخشد . آورد و شقاقها را بهبود مياي بگذارند گوشت نو مياش را بر قرحهو سوخته

 فصل : حرف ضاد 

ها داخل نمايد و اگر پيشاب آن را در سرمههاي صورت را برطرف مياش لكهضب ) سوسمار ( : فضله

 زدايد . ا ميكنند بيماري سفيدي چشم ر

 فصل : حرف طاء 

طحلب ) خزه ( : خزه را اگر پس از تحمل تشنگي با يخ در دهان نگه دارند زالوئي را كه سخت بگلو 

 آورد . چسبيده است بيرون مي

در  اش رااندازد و اگر ريشهطلح ) درخت موز ( : اگر سه مرتبه برگش را بخور كنند زگيل و بواسير را مي

اي جذام ، ورم طحال و يرقان مفيد است . گرفتگيهاي كبد را باز كرده و ورم سفت آن را سركه بپزند بر

 نشاند . فرو مي

 ٤٨٨صفحه 

 طين ) گل ( : گل تنور همراه با سركه و نمك براي كچلي كودكان سودمند است .  

رويد و برگش مانند برگ بيد و گلش زرد تيره است براي طيون : گياهي است بدبو كه در بيابانها مي

دهد زخمها چيزي بهتر از ضماد آن نيست چه زخم شمشير باشد يا زخم كارد آن را بدون چرك التيام مي

، نوك پيكان و كرم  آورد چه تازه باشد و چه خشك ، براي نازائي حيوانات مفيد استخون را نيز بند مي

كشد و ضمادش براي بواسير و ناسور مفيد است خوردنش تب يك در ميان را را از زخمها بيرون مي

كند . روغن اين گياه را با اش دندانها و دهن را تقويت ميكشد ، غرغرهبرد و آبش كرم كدو را ميمي



 هاي چركي وهاي سودائي ، دانهد و براي قرحهدهگيرند و يك بار ماليدن آن جراحتها را التيام ميانبيق مي

 همه بيماريهاي پوستي مفيد است و همه اينها از تجربه پيشينيان نقل شد . 

 فصل : حرف عين 

آور ، ادرارآور و منضج است و داراي خاصيت پادزهري است حرارت غريزي را عشبه : بازكننده ، عرق

كند در درجه اول گرمي و در درجه ها را سست و خشك ميزدايد ، قرحهبخشد و عفونت را مينيرو مي

گيرند و از درازي و پهنا دوم خشكي است و روش بكار بردنش اين است كه سي درهم از آن را مي

خيسانند سپس در ديگ اي ميبرند و در شش رطل آب گرم و در درون شيشههاي كوچك ميبقطعه

خورند و بدن خود را گرم ميي بماند و پنجاه درهم آن را نيمهپزند تا يك سوم آن باقاي ميسنگي دربسته

آشامند و بايد خود را از سرما دهند تا عرق كنند و باقي آب ظرف را در روز ميصبح و عصر با آن بخور مي

جوشانند تا هشت اش را در دوازده رطل آب ميحفظ كنند و از چيزهاي شور و ترش بپرهيزند سپس تفاله

 ماند و خودرطل باقي ب

 ٤٨٩صفحه 

برند و بر حسب نياز تا چهل روز يا كمتر دهند و باقي آن را براي نيازهاي ديگر بكار ميرا با آن بخور مي 

كنند و الزم است كه پيش از اين درمان و نيز در ضمن آن در هر هفته يك بار به باين دستور عمل مي

د بتعريق نپردازند اين درمان براي بيماريهاي سرد انپاكسازي مزاج پرداخته و روزي كه مسهل خورده

هاي بدخيم ، جذام ، سيفليس و مانند آن النسا ، ورمها ، قرحهسودائي يا بلغمي ، مفاصل ، نقرس ، عرق

 سودبخش است . 

عصفور ) گنجشك ( : اگر پرهاي مقعدش را بكنند و آن را بر گوش دردناكي بگذارند همان وقت دردش 

 . شود آرام مي

عقرب ) كژدم ( : اگر عقرب زنده را از بيست و ششم ماه ببعد در روغن زيتون بيندازند و چهل روز آن را 

 النسا و بواسير سودمند است . در آفتاب بگذارند براي فلج ، مفاصل ، عرق



سوزش زدايد و عَلَق ) زالو ( : فشردن زالو همراه با روغن بنفشه در مجراي ادرار مرد قرحه آن را مي

 كند . ادراري را برطرف مي

مرغ براي شكستگي اندامها و رفع كوفتگي از علك البطم ) صمغ بنه ( : همراه با سندروس و زرده تخم

موميا بهتر است و يك اوقيه از آن با دو برابرش پيه گرده بز را اگر در ديگ دوجداره ذوب كرده و مجموع 

اي خفقان و سرفه رطوبتي مفيد است و ضماد كردن آن براي آن را در سه شب بهنگام خواب بياشامند بر

بخشد و بخصوص اگر با شنگرف همراه باشد ، و از هر اعوجاج ناخن ، درد اندامها و شقاق مزمن سود مي

 حيث از مصطكي بهتر است . 

در  عناب : اگر عناب را بپزند و آب آن را هر روز روزي نيم رطل با كمي شكر بياشامند خارش بدن را

هاي بدخيم مفيد است بخشد و پاشيدن گرد برگِ خشك آن براي آكله و قرحهظرف پنج روز بهبود مي

 بخصوص اگر قبال عسل

 ٤٩٠صفحه 

 بر موضع ماليده باشند .  

) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه فرموده كه در مخزن گفته است كه اگر پوست درخت عناب را 

شد و بخبتنهائي و يا همراه با سفيداب قلع پر كنند آن را پاك كرده و التيام مي بكوبند و زخم را از آن

 بتجربه رسيده مانندي ندارد ( . 

 برند . عنبر : سه روز روزي يك دانق آن را براي درمان درد معده تازه يا كهنه بكار مي

 زند . ميسعنكبوت : اگر تار عنكبوت را با سركه بر دملهاي تازه ضماد كنند آن را پ

 كند . عود : عود سوخته دندانها را درخشان مي

 فصل : حرف غين 



غاريقون ) قارچ چمن ( : اگر يك درهم آن را با دو درهم آب چغندر بخورند براي درد قولنج ، خناق ، 

 درد پشت و كمر ، درد پا ، دردهاي دروني ، درد رانها و سردرد سودمند است . 

اش را در روغن زيتون بخيسانند و بر بندها بمالند براي درد مفاصل سودمند شكوفهغبيرا ) سنجد ( : اگر 

كند و ضماد برگ كوفته و يا پاشيدن آن بر زخمها از همه مرهمها بهتر است چرك آن است مو را بلند مي

 آورد و با داشتن آن بچيز ديگر نيازي نيست . كشد و گوشت نو ميرا مي

 زدايد . هاي پوستي ، خالكوبي و بيماري سفيدي چشم را ميآب و صمغش لكه اوجا ( : -غَرَب ) پده 

غريّ السمك ) سريشم ماهي ( : اگر هر روز روزي يك تا دو مثقال از آن بخورند براي درمان سل 

 سودبخش است . 

 ٤٩١صفحه 

گويند اما اين مي غوتاغنبا ) عصاره ريوند ( : در زبان فرانسه بآن گمگوت و در ديار ما عصاره ريوند 

گويند نيست زيرا ريوند زمخت است گويا فرنگيها آن اي كه بنام عصاره ريوند ميدارو همان عصاره تازه

اند و گويا عصاره يك نوع علف است و اگر چه اين عصاره به را گمگوت يعني صمغ درخت گوت ناميده

بهر  گويند واز عربها بآن فرفيران مي توان گفت كه همان است بعضعصاره ريوند شباهت دارد قطعا نمي

 بخشدزدايد ، استسقاء را بهبود ميحال معروف است گرم و خشك در اول و دوم است بلغم و صفرا را مي

يز الصبيان ) استسقاء كودكان ( و نو براي تنگي نفس اگر از برودت و رطوبت باشد و نيز براي قولنج و ام

آورد مفيد است شود و تب ميها بصورت ضربان پيدا ميها در پهلوي بچهاي از شهرآن بيماري كه در پاره

، خواصش نزديك به جلب بلكه قويتر از آنست اندازه خوراك آن براي اشخاص نيرومند از چهار تا دوازده 

حبه ) دو جو يا چهار برنج ( و يا بر حسب نيروي آنها بيشتر است و براي اشخاص ضعيف تا چهار حبه 

خورند گرم ميخورند و پس از آن عرق باديان نيمهه آن را با گلشكر و يا شكر مخلوط كرده مياست و گا

آور است و براي بعضي خلطهاي سرد و بيماريهاي سر و سينه مفيد است و اي از مزاجها قيبراي پاره

دسال و زنان كند اما بايد با شرايط خاص آن عمل كنند . براي كودكان خرهيچگونه ناراحتي توليد نمي



رود و اگر بجا و باندازه استعمال شود دردسري ندارد معده را تقويت كرده ، آبستن و شيرده نيز بكار مي

 زدايد ، براي يرقان سودبخش است ،گشايد و سختي كبد و نيز سختي معده را ميگرفتگيهاي كبد را مي

ي آب آوردن چشم ، كري ، صداي كند ، براادرارآور و موجب قاعدگيست ، درد مفاصل را آرام مي

كند و بآساني گوش ، تپش قلب ، جنون ، بيماريهاي قديمي و جديد مفيد است و در شكم درنگ نمي

 كند و براي دفع زيان آن بايدآور را بيرون ميهمه خلطهاي سرد زيان

 ٤٩٢صفحه 

مثقال بياشامند . اما اشخاص گرم چند بار و هر بار تا بيست دُهن الَورد بر شكم بمالند و جالب نيمه 

ضعيف بيش از پنج حبه نبايد بخورند اندازه خوراكش براي خردساالن از يك قيراط بباال و باندازه تحمل 

راي شود بآنها است اما البته اشخاص صفرائي نبايد از آن بخورند ، حبي كه از اين دارو و صبر ساخته مي

ن مانندي ندارد و بايد پس از آن عرق باديان بخورند و اندازه بيرون راندن بلغم و زرداب و نيز رفع خفقا

اي كه در اول خوراك اين حب از سه تا هفت است . ) معدود سه و هفت ذكر نشده اما با توجه باندازه

 آمده است سه حبه تا هفت حبه است . مترجم ( 

 فصل : حرف فاء 

كشد و رفتن خار ضماد كنند آن را بيرون ميفار ) موش ( : اگر شكمش را پاره كنند و بر موضع فرو 

 براي خنازير نيز مفيد است . 

كند ، هاي سياه سودمند است ، باه را تقويت ميفُجل ) ترب ( : تخمش با كندش و سركه براي لكه

 افزايد . ادرارآور است و بر بينائي مي

 افزايد و مغز را پاكفستق ) پسته ( : سعوط روغنش همراه با مشك براي لقوه مفيد است بر حافظه مي

 كند . مي



فطر ) قارچ ( : ضمادش همراه با سريشم ماهي و سركه براي فتق و بيرون آمدن ناف ) نوعي فتق پرده 

 صفاق . مترجم ( مفيد است . 

ه مفيد زدايد و براي بانشاند ، بلغم را ميعند ورم دست و پا را ميفلفل : اگر چند دانه فلفل را هر صبح ببل

 است و اگر آن را بسايند و با روغن گاو مخلوط كنند پادزهر سم شوكران است . 

 ٤٩٣صفحه 

فندق : اگر آن را بسوزند و در روغنش زيتون حل كنند و بر سر كودكي كه چشم او كبود است بمالند  

 گردد . سياه مي

 : حرف قاف فصل 

ها و اسهال قانصه ) سنگدان پرندگان ( : پوست داخلي آن با آب سرد براي درد معده و ليزي روده

 سودبخش است . 

 قراصيا ) آلبالو ( : صمغ آن براي سرفه مفيد است . 

 ها سودمند است . قرع ) كدو ( : پوست كدوي سوخته براي خونريزي از زخمها و درمان آكله و قرحه

 آورد . ) كرم قرمزدانه ( : همراه با عسل قاعدگي را بند ميقرمز 

 كند . اش همراه با عسل پيكان تير را از گوشت خارج ميقصب ) ني ( : ضماد ريشه

اي را فتيله كنند و يك سر آن را بر آورد و اگر پاره پنبهاش خون زخمها را بند ميقطن ) پنبه ( : سوخته

رش را آتش بزنند و بگذارند تا احساس سوختن كنند و سه روز اين كار را روي زگيل بگذارند و سر ديگ

افتد ، و اگر يك سر چوب آن را در گوش بگذارند و سر ديگرش را آتش بزنند آب را تكرار كنند زگيل مي

دانه همراه با سكنجبين در اشخاص حرارتي و همراه با دارچيني در سرد مزاجها باه را كند ، پنبهجذب مي

 انگيزد . رميب



 زدايد . ها را ميهاي سفيد و ساير لكهقنابري ) بخند ( : خوردن و ماليدن آن لكه سياه پوست و لكه

قيقهر ) رال ( : پاشيدن آن براي درد دندان و مرهمش براي جراحات و ناسور سودمند است و اگر آن را 

 دهد . سرمه كنند چشم را جال مي

 ز داروهاي امريكائي است ) امريكاي جنوبيگنه ( : اقينه ) گنهقينه

 ٤٩٤صفحه 

بخصوص پرو . مترجم ( پوست درخت بزرگي است كه شبيه به قِرفه ) پوست نوعي درخت كه بوي  

دارچيني ميدهد ( است داخل آن سرخ و بيرونش تيره است ، تلخ است و بوي كمي دارد گرم و خشك در 

كهنه و تبهاي مركب و سودائي و بيشتر بيماريهاي بلغمي و درجه اول و دوم است ، براي تبهاي مزمن 

باشد ، اندازه خوراكش يك درهم تا يك مثقال است و بايد صبح سودائي ، ورم طحال و معده سودمند مي

شود و اگر تب قطع نشود بايد تا هفت و عصر همراه با آب سرد خورده شود و پس از سه روز اثرش پيدا مي

ه دهند در تب نوبه پس از اتمام تب بايد ببيمار داده شود و شب نبايد بخورند براي روز بخوردن آن ادام

افزايد ، نيروي گوارشي را زياد ضعف معده مفيد است و آن را خشن كرده بر خملهايش ) پرزهايش ( مي

شد ، باباشند نافع ميكند ، براي درد رحم و ضعف كبد و ناراحتيهاي گوارشي كه مقدمه استسقاء ميمي

گنه خوب داراي پرزهائي آورند ، جوهر گنهگيرند كه آن را از ديار فرنگ ميجوهر سفيدي از آن مي

باشد و حتي از ترياك تلختر است اندازه خوراكش دو گندم است كه يك گندم دو ساعت و يك گندم مي

اي را رو ريشه تبهاي نوبهشود اما بايد پاكسازي كرده باشند اين دايك ساعت پيش از نوبه ببيمار داده مي

خورند براي آورد ، براي نيروي معده يك گندم آن را با برنج پخته حب كرده و يا با آب سرد ميدرمي

 گنه است وكنند نام اين دارو سولفات گنهضعف كبد و نابسامانيهاي گوارشي و درد رحم نيز چنين مي

 د . نامند و اين دو مشابه هم هستننوع ديگر را كنين مي



گنه فرمايد : در يك كتاب فرنگي ديدم كه اندازه خوراك گنه) مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اضافه مي

خورانند براي تبهاي مزمن و نوبه و تبهاي تا چهار مثقال است كه روزي دو يا سه و يا چهار بار ببيمار مي

 و اگر لينت بياورد روح االفيون سودائي هميشگي و غير آن مفيد است اما بايد پاكسازي هم بكنند

 ٤٩٥صفحه 

گنه مفيد كند اگر گنهخورند و اگر بر يبوست افزود چهار نخود ريوند با آب گرم آن را اصالح ميمي 

هاي ضعيف را در آخر دوره مرض گنه لطيف است و معدهنيفتد چند روز بايد تكرار شود اما جوهر گنه

باشد ، اندازه عده كه از سردي باشد سودمند است و اشتهاآور ميكند و براي امراض كهنه متقويت مي

خوراكش يك مثقال همراه با چهارده مثقال آب و كمي نبات است كه پيش از غذا و ناشتا بايد خورده 

شود . ) امال و تلفظ صحيح كند ، جوهرش تنكبرتاك ناميده ميشود عفونت معده و روده را برطرف مي

د ( و اضافه فرموده است كه در مخزن چنين آمده كه بَرَك لغتي انگليسي است و اين كلمه بدست نيام

اي كه پس از گنه است گرم و خشك در درجه دوم است ، براي تبهاي مزمن كهنه و نوبهمعني آن گنه

سرماخوردگي باشد ، بعد از پاكساري مفيد است يك درهم تا يك مثقال آن را با آب سرد در روزهائي كه 

خورانند فرنگيها آن را پس از نوبه و دو ساعت يك ر تب ندارد به مدت سه تا پنج يا هفت روز باو ميبيما

خورند و گفته است كه براي تبهاي عارضي و مزاجي و بار هر بار يك درهم از آن را تا وقت نوبه بعدي مي

ي و يا در تب الزم ) سل ( و يا اها ، گرفتگيهاي رودهآنها كه از زخمها و فساد مزاج و نيز ورم زير دنده

امتالء و عفونت زائد پيدا شده باشد مفيد نيست اما براي هر بيماري ادواري پس از پاكسازي كه بصورت 

آوري يا اسهال باشد مفيد است و براي تب دو روز در ميان كهنه گاهي همراه با نمك طرطر بكار قي

 رود ( . مي

 فصل : حرف كاف 

آورد و با دواهاي مناسب درد را آرام ر بر روي سر و پيشاني خون بيني را بند ميكافور : ضماد كافو

 بخشد و خون راكند و جراحتها را التيام ميمي



 ٤٩٦صفحه 

اند چيزي بهتر از آن نيست زيرا روحانيت آن كند و براي سرد كردن اندامهائي كه دور از معدهقطع مي 

 باش .  زياد است ، اين مطلب را بياد داشته

كاكنج ) عروس در پرده ( : اگر هر روز روزي يك مثقال از آن بخورند براي بيماري زردي ) يرقان ( 

 سودمند است . 

يد زداكبر ) كور ( : ورم طحال را بهر صورت كه استعمال شود خصوصا اگر با سكنجبين خورده شود مي

 كه بايد در آن چكانده شود .  كند ولو آنكه در گوش باشنداش كرمها را خارج مي، شيرابه

هاي سودائي سودمند است و بنا بتجربه كبريت ) گوگرد ( : با عاقرقرحا ، عسل و سركه براي جذام و دانه

روغنش براي جرب ، خارش ، كچلي ، خشونت و زبري پوست مفيد است روش استعمالش اين است كه 

ريزند و كرده سپس آن را در ظرفي از آهن ميمقداري از آن را در سه برابرش شير بر روي آتش مخلوط 

كنند تا قطره قطره از آن بريزد ، شستن اندامها اي گرفته و كج ميزنند و ظرف را نيز بر روي شعلهآتش مي

 زدايد . با آب آن خارش ، فراموشي ، جرب ، رعشه ، خشونت پوست و فلج را مي

 انگيز است . كتان : بزرش با فلفل و عسل براي پيرمردان باه

كند و اگر آب آورده باشد آن را كتم ) وسمه ( : سرمه كردن بزرش از آب آوردن چشم جلوگيري مي

 زدايد . مي

كننده است بخصوص اگر پس از شير نارگيل خورده كتيرا : همراه با بادام و نشاسته باندازه مساوي فربه

 شود . 

كرفس : اگر بمدت يك هفته عصاره آن را با روغن گل سرخ و سركه بياشامند براي جرب و خارش مفيد 

 است و نيز همراه با گوگرد و بوره ارمني همين خاصيت را دارد . 

 ٤٩٧صفحه 



 كند . كَرْم ) رز ( : اگر پوستش را بسايند و بر لثه بپاشند خونريزي آن را قطع مي 

شاهزيره ( : روزي سه درهم از آن با يك اوقيه روغن زيتون تا هفت روز براي آغاز  - كرويا ) زيره دشتي

 بيماري استسقاء و همراه با زيره برشته براي قولنج مفيد است . 

رحه اي و يا غير قكزبره ) گشنيز ( : اگر سرب را با عصاره آن بسايند و با روغن گل سرخ بر سرطان قرحه

آورد و براي سردرد و سرگيجه سودبخش ز قلب را تقويت كرده و خون را بند ميبمالند مفيد است ، گشني

 است . 

آورد و براي جرب و خارش مفيد است و مرغ سوخته ( : خون زخمها را بند ميكلس البيض ) پوست تخم

 نمايد . آورد و شكستگيها را ترميم ميگوشت نو مي

مرغ و آهك شسته آغشته كرده در بيني بگذارند تخم اي را بسفيدهكلس الحجر ) آهك ( : اگر فتيله

 كند . خونريزي آن را قطع مي

 كند . كمون ) زيره ( : زيره را اگر با آويشن بپزند و غرغره كنند درد دندان و نزله را آرام مي

ا كند ، دودش موي ركندر : اگر يك مثقال از آن را در آب حل كرده هر روز بخورند فراموشي را كم مي

ده گرم جنين مرروياند و ماليدنش نيز همين خاصيت را دارد ، نيم مثقال كندر سفيد همراه با عسل نيمهمي

 كند . پز باه را تقويت ميمرغ نيماندازد و همراه با تخمرا مي

 بخشد . كند و يرقان را بهبود ميكهربا : آويختن آن بر زن آبستن از افتادن جنين جلوگيري مي

 رف الم فصل : ح

 لبن ) شير ( : شير گوسفند با روغن بادام و صمغ عربي براي سرفه مفيد است ،

 ٤٩٨صفحه 



كند و اگر هم پيدا شود سبك ها هر سال مقداري شير ماديان بدهند از آبله آنها جلوگيري مياگر به بچه 

ت باين شرط كه از خوردن آور اسشوند و باهاست ، اگر هر روز شير گاو همراه با خرما بخورند فربه مي

 اش براي دفع كرمهاي بلند مفيد است . ترشيها بپرهيزند ، شير پخته براي سرفه كهنه و ناپخته

شوند و اگر روزي يك لك ) الك ( : اگر بمدت چهل روز روزي يك دانق الك با سركه بخورند الغر مي

شود قاعدگي را قطع ك كه زمور ناميده ميگردند ، تفاله المثقال با سركه بخورند در چهار روز الغر مي

 كند . مي

اش با شكر براي سرفه مفيد است و اگر يك جزء بادام را با يك جزء شكر و نيز يك لوز ) بادام ( : شيره

نمايد و همچنين اگر مقداري بادام را با جزء صمغ صنوبر مخلوط كرده بخورند سرفه را بكلي قطع مي

 ن مويز بخورند براي سرفه كهنه و نيز خراشيدگيهاي روده بسيار مفيد است . همان اندازه شكر و نصف آ

ليمو : اگر صدف ) گوش ماهي ( را در آب ليمو حل كرده نوشادر بآن اضافه نمايند لك و پيس را 

 زدايد . مي

 فصل : حرف ميم 

ها و ضعف باه و زخم رودهاي را در آن سرد كنند معده را تقويت كرده براي ماء ) آب ( : اگر آهن گداخته

بيضه و نيز براي اسهال و سم مفيد است و اگر مصطكي را در آن بپزند آدمي را از بيماريهاي كبد و معده 

كوب را در آن بپزند از پيدا شدن سنگ مثانه و كليه جلوگيري دارد و اگر تخم خربوزه زرد نيمدر امان مي

 كند . مي

كند ، جگر بز سياه را اگر باز كرده و ها را كوچك ميبنگدانه بيضه ماعز ) بز ( : پشكل بز همراه با

 اش را بر آن بمالند و دارفلفل و زنجبيل برزهره

 ٤٩٩صفحه 



اش را كند و اگر كليهآن ريخته كباب كنند و آبش را بگيرند و سرمه بكشند اشكريزي را برطرف مي 

را  هاي پوست بمالند همان روز آنرا بگيرند و بر لكهبشكافند و گوگرد بر آن ريخته و كباب كنند و آبش 

ه زدايد و اگر سمش را سوختزدايد ، اگر پشكل سوخته بز را با شنبليله و باقال مخلوط كنند ورمها را ميمي

 زدايد . و با نمك مخلوط كنند زردي دندان و زردي و عفونت لثه را مي

 مفيد است .  ماميثا : ماليدنش براي كهير و بادسرخ و نقرس

مرّ ) مرّ مكي ( : با فلفل براي ضعف چشم و همراه با كندر و زعفران و ترياك باندازه مساوي براي اسهال 

شديدي كه از رطوبت باشد مفيد است و براي اين درمان بايد مقداري از آن را بردارند و اگر چند بار 

شديد مفيد است و نيم درهم آن با زرده بهنگام شب كمي از آن را باندازه باقال بخورند براي سرفه 

 پخته براي جلوگيري از خون قاعدگي مفيد است . مرغ نيمتخم

هاي سر سودبخش است . مؤلف )اع( ( ها و دانه) در يكي از كتابها ديدم كه ضماد مرّ و كندر براي قرحه

 . 

مرجان : اگر آن را بسوزانند و بشويند و بسايند و نبات مصري بر آن افزوده سرمه كنند نيروي بينائي را 

 افزايد . مي

اكسيد سرب دو ظرفيتي ( : براي بوي بدِ اندامها بخصوص اگر در سركه حل  -مردارسنج ) مردارسنگ 

نيم درهم از آن را سفيد كرده با شود و نيز براي عرق كردن و خراشيدگي پوست بدن مفيد است و اگر 

كند و اگر آن را همراه با شير به كودكان بخورانند به زودي كرمها را جالب بياشامند كرمها را خارج مي

 اندازد . مي

مرزنجوش : ضمادش همراه با حنا در حمام براي سردردي كه از سردي باشد و همراه با بنگدانه براي ورم 

 بيضه مفيد است . 

 ٥٠٠صفحه 



افزايد و براي سردردي مسك ) مشك ( : يك قيراط آن كمر را تقويت كرده و بر نيروي مغز و حافظه مي 

 كه از سردي باشد مفيد است . 

مصطكي : همراه با كهربا براي جلوگيري از خونريزيها مفيد است و اگر آن را در روغن كنجد بپزند و در 

اي پنبه را با آن دود بدهند و بگالب آغشته و اگر قطعهگوش بچكانند براي سنگيني آن سودبخش است 

باشد و اگر يك درهم آن را در يك رطل آب ريخته و در كرده بر روي چشم بنهند براي خرابي آن نافع مي

اي نو بپزند تا يك سومش بخار شود براي استسقاء ، قي ، تهوع ، اسهال شديد مفيد است و گوارش كوزه

 كند . را تقويت مي

مُقل ) در لهجه كرماني مُلك ( : اگر يك مثقال از آن را با يك دانق زعفران و يك دانق كتيرا با عسل حل 

د كننده است و درگشايد ، موجب قاعدگي و فربهراند و گرفتگيها را ميكنند بلغم و سودا را بيرون مي

ز روزي يك درهم مقل بخورند نشاند . ) بطوري كه آزمايش شده اگر چند روكمر و دست و پا را فرو مي

 و يا آن را در آب خيسانده و بر موضع بواسير بمالند براي درمان آن بسيار مفيد است . مترجم ( 

سولفات دومنيزي ( : نمكي است كه از آبهائي كه تلخ است و شوري  -ملح االنجليسي ) نمك انگليسي 

گذارند تا نگشت يا كمتر و در آفتاب ميشود و آن را در حوضهاي مرمري بعمق سه اندارد گرفته مي

بصورت قطعات بلوري منعقد گردد مسهلي براي بلغم ، سودا و زرداب است و در تبهاي بلغمي و سودائي 

ا گرم و يرود اندازه خوراكش ده مثقال كمتر يا بيشتر است و گاه آن را در آب نيمهمزمن عفوني بكار مي

شيرخشت و دو درهم گل سرخ و سه درهم باديان را بآن افزوده و  عرق باديان حل كرده و بهمان اندازه

 گرمآشامند و براي كمك بآن گاهي آب و يا عرق باديان نيمهخيسانند و صبح ميشب مي

 ٥٠١صفحه 

خورند غذاي بيمار بايد ترش باشد و اگر حرارت زيادي در خود حس و گاه سه مثقال سناي خيسانده مي 

ن روز فصد كنند و بهر حال مسهل ماليمي است و نيز از يكي از اشخاص مجرب كند بايد در فرداي آ

گيرند و آب آن را كامال رود و شور نيست ميشنيدم كه اين نمك را از نمكي كه در دباغي بكار مي



افزايند تا صافتر شود آنگاه آن را همان طور كه قانون عمل بر آن تصفيه كرده و كمي روح الكبريت بآن مي

گذارند تا مانند بلور ببندد كه مانند جوشانند تا بحد انعقاد برسد سپس آن را در جاي سردي ميت مياس

 نمكي است كه از آب گرفته شود و درست همانند و مشابه آن است . 

زدايد و همراه با نمك ، مها ) نوعي سنگ است ( : همراه با مرواريد و شكر سفيدي چشم را بدون درد مي

 زدايد . مر ، زعفران و سركه سنگيني زبان را مينوشادر ، 

 فصل : حرف نون 

نارجيل بحري ) نارگيل دريائي ( : مغزش از { الترياق الكبير } در گزش حشرات و افعي و نيز مسموميت 

باشد و من آن را در كسي كه كنه او را گزيده بود و حالت عجيبي داشت آزمودم و همان ترياك مؤثرتر مي

د يافت و باندازه يك دانه برنج از آن را سائيدم و باو خوراندم آن را جويده و نيز بر موضع وقت بهبو

گزيدگي ضماد كردم اندازه خوراكش يك قيراط است و چند بار بايد آن را بخورند تا قي بايستد و همين 

هر بار باندازه اي دو بار و كند و اگر هفتهعالمت بهبودي است ضمادش درد را در همان وقت برطرف مي

براي  كند ويك برنج از آن بخورند براي حفظ سالمتي مفيد است و گويا تب لرز مركب و سرد را قطع مي

 باشد . فلج و مفاصل نيز با ايجاد حالت قي در بيمار سودمند مي

 ٥٠٢صفحه 

ي مختلف الجوامع آمده است كه نارگيل دريائي از داروهاي جديد است و مزاجش از قواو در مجمع 

 اي يك بار باندازه يكاش قويتر ، گرمتر و خشكتر است و براي سالمتي هر هفتهمركب گرديده و كهنه

برنج از آن را بايد با گالب بسايند و بخورند تا از پيدا شدن بيشتر بيماريها بخصوص تبهاي مركب سرد ، 

و آبهاي بد جلوگيري و خلطهاي  گيري بيماريهاي عفوني (فلج ، مفاصل و هواهاي وبائي ) هنگام همه

كند و براي قي و اسهال توأم نيز مفيد است و اگر كسي كه آن را نامناسب را از عمق بدن جذب مي

 راندخورد حالت قي پيدا كند نبايد از آن جلوگيري كند زيرا آن قي خلطهاي سمي را از دهانه معده ميمي

ديگر بايد از آن بخورد و بهمينطور ادامه دهد تا قي  و اگر پس از آن سنگيني و تهوعي حس كند يك بار



ديگر نيايد و طبع آرام بگيرد ، براي مسموميتها و گزيدگي حشرات و سميت ترياك و غير آن نيز مفيد 

است و بايد آن را با شير گاو تازه يا گالب بسايند و بخورند ، اگر كسي كه به تب بلغمي مبتال است در 

كند ماليدن آن بر محل آيد و قي ميكند بقدر دو جو از آن بخورد تبش پائين ميوقتي كه احساس لرز مي

گزيدگي حشرات و حيوانات بسيار نافع است حد اكثر خوراكش دو قيراط است و مقدار آن در اشخاص 

ه از آن كنندو جاها و زمانهاي مختلف متفاوت است اما شايسته اينست كه قبل از پاكسازي بعنوان تقويت

رف كنند . روش ساختن حبي از آن براي استعمال اين است براي رفع قي و اسهال توأم ، قي و تهوع و مص

دفع سمهاي خوراكي نارگيل بحري كهنه را كه با گالب سائيده باشند نيم درهم ، دانه اترج ، دانه نارنج 

د و بهتر است كه آنها را پوست توان بكار براز هر كدام يك درهم و بجاي دانه نارنج دانه نارنگي را نيز مي

 هاي يك نخودي حب كنند اندازه خوراكش از سه تا شش حب است و اگرگرفته بكوبند و به اندازه

 ٥٠٣صفحه 

ود خورند و اگر مفيد بتوان خورد باين ترتيب كه سه حب مياي بخورند تا دوازده حب ميآنها را با فاصله 

 دهند . خورند و بهمين ترتيب ادامه ميميپس از چند ساعت سه يا چهار حب ديگر 

نارنج : ضماد پوست زردش با سركه براي سردرد مفيد است و يك و نيم درهم از پوست خشك آن با آب 

گرم براي خراشهاي روده و نيز براي دفع كرم ، قي و تهوع مفيد است و نوشيدن عرق پوست خيسانده و 

گر هفت روز روزي دو اوقيه همراه با شكر و ربع درهم اش براي سختي زايمان مفيد است و اشكوفه

 مرجان خورده شود براي طحال مفيد است . 

مرغ براي بيرون آمدن ناف ) فتق ( سودمند است و عرقش همراه نانخواه ) زنيان ( : ضمادش با سفيده تخم

ور كه آب ليمو را بر آن آوري قوي است و اگر آن را در آب ليمو بپرورند باينطبا دارچيني و گاوزبان فرح

بريزند تا يك بند انگشت باالي آن بايستد و بگذارند تا خشك شود و اين كار را هفت بار تكرار كنند 

 كند . كند و خوردن آن پيش از صبحانه سنگهاي كليه و مثانه را خرد مياشتها را جدًا زياد مي



آن خمير كرده و بر سر ضماد كنند نزله را نحاس ) مس ( را اگر چند روز در سركه ريخته و حنا را با 

كند ، سحاله مس همراه با دوده ديگ و آب ليمو از زدايد و از ريزش مو جلوگيري و سرفه را قطع ميمي

 كند . آبستني جلوگيري مي

اند كه يك درهم براده مس را اگر با نمك بسايند تا كامال نرم شود و ) در حاشيه از جابر روايت فرموده

دانق آن را با يك و نيم دانق بزر كرفس و نيم درهم تربد مخلوط كنند بلغم را با نيروئي برابر با نيروي يك 

 راند ( . ده مثقال پيه هندوانه ابوجهل بيرون مي

 آور است و خلطها رانرجس ) نرگس ( : اگر پياز پخته آن را بخورند قي

 ٥٠٤صفحه 

 نافع است .  راند ، عرقش براي بواسير جداًبيرون مي 

نوشادر را اگر باندازه مساوي با فضله انسان مخلوط و تصعيد كنند يك مثقال از آن را اگر بخورند 

 اندازد . خاصيت ترياقي دارد و موجب قاعدگي است و فرزجه آن جنين را مي

رهم نيل : همراه با نصفش مردارسنگ و كمي روغن گل سرخ و موم براي آكله مفيد است و خوردن دو د

 زدايد . هاي پوستي ( سودمند است و معده را تقويت كرده و تهوع و قي را مياز آن براي بهق ) لكه

 فصل : حرف واو 

ودع ) صدفهاي كوچك معروف بگوش ماهي ( : ضماد محلول ودع در آب ليمو با كمي نوشادر آثار 

 زدايد . هاي پوست را ميلكه

وَرد ) گل سرخ ( : نهنج گل سرخ ) قسمتي از گل كه گلبرگها بر آن قرار دارند ( همراه با تخمهايش 

 براي قطع اسهال مفيد است . 

 فصل : حرف هاء 



كند و از شاخ كند ، ادرارآور است ، اشتها را زياد ميهليون ) مارچوبه ( : سنگ مثانه و كليه را خرد مي

رويد همانطور كه اگر بيضه االغي را بشويند و آبش را بر زمين ه باشد ميحيوانات كه در زمين دفن شد

 رويد . بريزند گشنيز مي

هندبا ) كاسني ( : برگش با باديان براي يرقاني كه از گرفتگيها پيدا شده باشد مفيد است و اگر عصاره آن 

يده كه اگر كند و بتجربه رسع ميرا بجوشانند و كفش را بگيرند و با سكنجبين بياميزند تبهاي كهنه را قط

 كند و در تبهاياش را با سكنجبين بخورند تب يك در ميان را قطع ميخيسانده ريشه

 ٥٠٥صفحه 

 افتد و اين مطلب بتجربه رسيده . خورند كه مفيد ميگرم همراه با شربت قند مي 

الدن و قطران مطلقا تعديل  هوا : هوا را در هنگامي كه فاسد شده باشد بخور درونج ، گز ، عنبر ،

بخشد و در چنين وقتي خوردن گل مختوم و خوردن و بو كردن و پاشيدن اترج و آب آن و همچنين مي

نوشيدن و بوئيدن سركه و مورد و نيز نعناع و پياز مفيد است . ) توضيح آنكه منظور از فساد وقتي است 

 گير شده باشد . مترجم ( كه يك بيماري همه

 ف ياء فصل : حر

 كند . آورد و نگاه كردن بآن بينائي را تيز مياش خون را بند مييسر ) نوعي چوب است ( : تراشه

 باب 

بدانكه صفات ظاهري چيزها اگر عرض خاصي در كار نباشد تابع صفات دروني و طبيعي آنها است و هر 

منافي عناصر باطني آنها  چيز براي خودش خصوصيتي دارد اما در بسياري از چيزهاي مركب اعراضي كه

اي از اين اعراض مشاكل و يا مخالف آن عناصر باشد . مثال ما گردد هر چند كه پارهاست عارض مي

بينيم كه نمك سفيد است كه اقتضاي آن چيرگي آب بر آن است در حالي كه طبع نمك گرم و خشك مي

عت اصلي نمك گرمي و است پس سفيدي از چيرگي آب است اما آب خود عارض است ليكن طبي



خشكي است ، فلفل سياه است و سياهيش از ارضيت آن است اال اينكه آن نيز عارضي است و باطنش گرم 

توان بر اين دو قياس كرد اما عرضها نيز دخالتهائي در اعراض بدن دارند و خشك است ساير چيزها را مي

 شتن اين فصل اين است كه چيزهائي را كههمانطور كه طبيعتها در طبع بدن مدخليت دارند مقصود از نو

 ٥٠٦صفحه 

مربوط باعراض است و تجربه بما نشان داده است ذكر كنيم چه عرض بدون مناسبتي ذاتي بچيزي تعلق  

گذارد زند هر عرضي با مناسبتي عارض شود در بدن تأثير ميگيرد و ترجيح بال مرجح از حكيم سرنمينمي

كشد همانطور كه اگر صفرائي عارض شود روح انسان به جانب آن و آن را بسوي طبيعت خودش مي

كند و اعراض مركبها نيز چنين گردد و اگر خون عارض شود روح را بامحبت ميكشيده و غضبناك مي

شود كه در آينه سرخ و يا كشاند پس مانند شبحي مياست و طبايع داخلي را هر چه باشد بطرف خود مي

گذارد اما اين اثر در جهت رنگ آئينه است مثال در آئينه زردرنگ در آن تأثير مي افتد يعني شبحزردي مي

 رنگهاي بيانگيز است و نوري كه از آئينهشود فرحگردد اما نوري كه منعكس ميخورشيد منعكس مي

اد گوئيم كه اگر آب در هر مركبي و مولودي زيآزارد و هكذا بنا بر اين ميگردد چشم را ميمنعكس مي

يفيتي كه باشد ) كبوئي ، و نيز نرمي در ملمس ميرنگي ، بيشود البته سبب اقتضاي سفيدي ، نرمي ، بي

شود ( و همچنين هر عنصري خواصي مخصوص بخود دارد كه معروف است و از لمس يك چيز پيدا مي

بر اين هر  گردد بناهر عنصري كه در مركبي چيره گردد صفات آن عنصر بر طبع آن مركب چيره مي

مركبي كه رنگش سفيد باشد آب بر آن تسلط دارد و آنكه رنگش سياه است خاك حاكم بر آنست و آنكه 

كند ) البته باشد و آنكه رنگش زرد است هوا بر آن حكومت ميرنگش قرمز است آتش بر آن چيره مي

ا معاني ظاهري و معمول آنها فرمايد كه منظور از آب و هوا و خاك و آتش در اينجخواننده محترم توجه مي

نيست بلكه مقصود عناصر اربعه است كه بنا به تعابير فلسفي ظهور هر يك از آن عناصر در آب ، هواء ، 

خاك و آتش ظاهري شدت بيشتري دارد و مثال همانطور كه قبال توضيح داده شده مترجم بر آنست كه 

 منظور از نار ) آتش ( انرژي است . مترجم ( و ساير



 ٥٠٧فحه ص

رنگ ، تند ، تيز ، بلند ، نازك ، سبك ، بدبو ، صفات نيز چنين است و بنا بر اين هر داروئي كه سرخ 

باشد آتش بر آن چيره است و هر داروئي كه زرد ، شيرين ، بلند ، پهن و نه خشك ، پرپوست و پرهسته مي

باشد هوا بر آن مسلط است و مي نازكهسته و پوستچندان سبك و نه سنگين ، خوشبو ، پرگوشت ، كم

راند و بو ، نرم ، با رطوبت زياد است آب بر آن فرمان ميمزه ، گِرد ، سنگين ، بيهر داروئي كه سفيد ، بي

اخه اش كلفت پرشهر داروئي كه سياه ، تلخ ، كوتاه ، نازك ، سنگين ، بسيار بدبو و پردوام است و ساقه

ها مربوط بملحي است كه در اركان آن دارو است و بوها همين طور مزهباشد فرمانده آن خاك است و بمي

د شواز كبريت و رنگ از زيبق است و اگر صفات مختلفي در داروئي جمع شد آن دارو مركّب القوي مي

گردد و دو يا سه عنصر بر آن تسلط دارند بنا بر اين داروي ناري ) آتشي ( مناسب با و داراي دو اثر مي

نمايد مي كند و يا تلطيفدهد يا تقويت ميبرد يا نضج ميراند يا بتحليل ميت كه آن را بيرون ميصفراء اس

. بطور خالصه داد و ستد آن با صفرا است همانطور كه هوائي با خون ، مائي با بلغم و ترابي با سودا رابطه 

 اش با تعداد بيشتر است . دارند و مركب القوي معامله

روهاي منسوب بخون عبارتند از : هر داروي قرمز يا بنفش ، اگر گرم و مرطوب باشد گوئيم داپس مي

راند و آنچه كه سرد و مرطوب باشد آن را كند و اگر گرم و خشك باشد آن را بيرون ميخون را زياد مي

كند و چنين است ساير صفاتي كه مختص نمايد و آنچه كه سرد و خشك باشد آن را حبس ميتصفيه مي

طي ) بيان ، مرزنجوش ، نبخونند اين داروها عبارتند از گل سرخ ، قرنفل ، فاوانيا ، بنفشه ، ريشه شيرينب

زائي كمك كنند و بخونآناغالس ( ، جدوار ) ساطريوس ( اين داروها خون را صاف و درخشان مي

س خون زايد را بيرون نمايند . رونانمايند . گاوزبان ، شاهتره ، عناب خون را صاف و پاكسازي ميمي

 كند .راند و بوضع حمل كمك ميمي

 ٥٠٨صفحه 



كنند و قرمزدانه صندل سرخ ، گل ارمني ، خون سياوشان ، خون را حبس كرده از سيالن آن جلوگيري مي 

نمايد و بّسد براي خوني كه در قلب منجمد گرديده مفيد است ، بقم از خونريزي خون قاعدگي را قطع مي

 آورد . كند و زخمهاي كهنه را بهم مييجلوگيري م

اما داروهاي منسوب به صفرا : داروهاي زردرنگ با صفرا مناسبند بنا بر اين آنها كه گرم و خشكند يا آن 

بخشند و آنها كه سرد و ترند رانند و آنها كه گرم و مرطوبند آن را تعديل ميكنند و يا بيرون ميرا زياد مي

كنند و ساير صفات كنند و آنها كه سرد و خشكند آن را كدر كرده و منجمد ميآن را صاف و خاموش مي

مخصوص بآن نيز چنينند ، پس ريوند ، هليله زرد ، گل خيري ، زعفران ، ترشك و اترج براي همه 

 بيماريهاي صفرائي مفيدند . 

راند و آنكه يرون ميداروهاي منسوب بسودا : هر داروي سياه و سبز تيره كه گرم و خشك باشد آن را ب

نمايد و آنچه كه كند و آنكه سرد و تر است آن را نرم و معتدل ميگرم و تر باشد آن را صاف و تعديل مي

افزايد و همانطور كه گذشت ساير صفاتي كه مختص بآن است از همين قبيل سرد و خشك باشد بر آن مي

، سنا ، فاشرا و خربق همه بيماريهاي سودائي را است و مثال بسپايك ، خربق سياه ، اسارون ، كَور ، گز 

شد ، بخدهد و تعديل ميراند . بسپايك سودا را نضج ميكنند ، سنا صفراي سوخته را بيرون ميخارج مي

 زدايد و فاشرا نيز چنين است . اسارون براي تب دو در ميان سودمند است و آثار سودا را از پوست مي

برد يا خارج و هر داروي سفيد كه گرم و خشك باشد آن را به تحليل ميداروهاي منسوب به بلغم : 

نچه افزايد و آبخشد و آنكه سرد و تر باشد بر آن ميكند و آنكه گرم و تر باشد تعديلش ميكن ميريشه

گرداند و ساير صفات مختص بآن نيز چنينند ، مانند پيه سرد و خشك باشد آن را غليظ و منجمد مي

 هندوانه

 ٥٠٩فحه ص

 ابوجهل ، غاريقون ، خيار دشتي ) قثاء الحمار ( ، سلمه ) حلبوب ( ، قطف ) نوعي سلمه ( و مانند آن .  



گوئيم كه اندامهاي انسان نيز بر حسب اقتضائي كه خلطها اينك كه نسبت داروها را با خلطها شناختي مي

كند ء از نطفه بنا بر اقتضايش هيأتي پيدا ميگيرند و هر جزاند شكلي بخود ميو طبيعت آنها در رحم داشته

ل و اند داراي شك، مواد معدني و نباتي نيز چنينند كه هر كدام در مبناي خود بر حسب اقتضائي كه داشته

اند بنا بر اين هر داروئي نيز بنا برنگ ، شكل و كيفيتي كه دارد مناسب با يكي از اندامها صفتي خاص شده

دارد كما اينكه هر گياهي كه سري دارد با سر مناسبست مانند فاوانيا چه اين  است و خصوصيتي با آن

دارو براي همه بيماريهاي سر مناسب است و خشخاش و نيلوفر براي بيماريهاي گرم سر مناسبند و نيز هر 

قوت داروئي كه منسوب بماه ) قمر ( باشد چنين است مانند كهربا ، عنبر ، مرواريد ، مرجان ، زمرد ، يا

بنفش ، نقره و مانند آن داروهائي كه با مو شباهت دارند براي مو مفيدند مانند پرسياوشان ، بومادران و 

اِشنه داروهائي كه منسوب بخورشيد و درخشانند براي چشم مناسبند مانند زنجبيل شامي ) راسن ( ، 

سرخ و بابونه داروهائي كه  هزارچشم ) هوفاريقون ( ، آذريون ، زعفران ، طال ، ياقوت كبود ، ياقوت

مشابه گوش است با اين اندام مناسبند مانند مرزنگوش ، بخور مريم و برگ آن داروهائي كه مناسب با 

دندانند شبيه آن هستند مانند ريشه نرگس ، شادنج ، مرواريد ، عنصل ، بنگ و پوست دانه صنوبر داروهاي 

ف ماهور ( و هر چيز لعابي براي بيماريهاي ريه مفيد منسوب بريه مانند خطمي ، فراسيون ، بوصير ) عل

است داروهاي منسوب بقلب منسوب بخورشيدند مانند جوزبويا ، اترج ، بالدر ، زعفران ، هوفاريقون ، 

 راسن ) زنجبيل شامي ( ، غارگيالس ، انار ، طال ،

 ٥١٠صفحه 

ند ائي هستند كه به مريخ و مشتري منسوببادرنجبويه ، نارنج ، به و بسباسه داروهاي منسوب به كبد چيزه 

بيان ، مارچوبه ، روناس و مويز . داروهاي مانند قرنفل بستاني ) ميخك ( ، گاوزبان ، صبر ، ساقه شيرين

منسوب بكيسه زهره مانند : كمافيطوس ، ريوند ، قنطوريون صغير و كبير . داروهاي منسوب بطحال 

دارو ، مانند : خربق سياه ، بسپايك ، سنا ، گز ، اسارون ، زنگي رنگشان سياه و نزديك به قرمز تند است

پرسياوشان ، الجورد ، گل ارمني و كرم دوتارتار . داروهاي منسوب بمعده مانند : زنجبيل ، جوزبويا ، 

آنژليكا ، كرويا ، زيره ، سيساليوس ، هويج ، ترب ، پياز دشتي و فيلگوش ) لوف الحية ( . داروهاي 



آيند مانند : جدوار ) ساطريوس ( ، ثعلب ليه آنها هستند كه از اشتراك اثر ماه و زهره بوجود ميمنسوب بك

د : ها مانن، شقاقل ، مشك ، بهمن سفيد ، بهمن سرخ ، زباد ، لوبيا ، جوزبويا . داروهاي منسوب به بيضه

ز اشتراك اثر ماه و زحل نرگس ، بلبوس ، ثعلب ، زنبق ، نيلوفر و خارخسك . داروهاي منسوب بمثانه ا

اند مانند : عروس در پرده ، برگ سنا ، ريش بز ) لحية التيس ( ، تخم شلغم ، حجراليهود ، پيدا شده

حجراالسفنج و طراغيون . داروهاي منسوب به رحم مانند انواع زرآوند ، مر ، انغوزه ، سوسن سفيد ، 

ء مانند : لبالب ، كرسنه بّري ، فاشرا ، انتله ، اسارون ، بادرنجبويه و فاشرا . داروهاي منسوب بامعا

كشوث و تمشك . داروهاي منسوب به زبان مانند : گاوزبان ، لسان الكلب و زبان گنجشك . داروهاي 

 منسوب به مفاصل ، نقرس و رعشه مانند : سورنجان ، بوزيدان ، كرچك و عرطنيثا .

 ٥١١صفحه 

( مانند : بادآورد و شقاقل و عرعر هستند . و اين داروها داروهاي منسوب به ناخس ) كژدمك انگشت  

ها و ريزش مو داروهائي هستند كه باشند . داروهاي منسوب بورمها ، دانهالجنب نيز مفيد ميبراي ذات

الحية ( ، سريش ) اشراس ( ، سكبينه ، غاريقون ، ريشه آنها گرد است مانند بخور مريم ، فيلگوش ) لوف

داروهاي مناسب براي جراحتها آنها هستند كه برگهاي آنها سوراخ سوراخ است مانند : سير و پياز . 

الحمام ( و غافث . داروهاي جاذب چرك آنهائي هستند كه داراي پسند طبي ) رعيهوفاريقون ، شاه

لعابند مانند كور ، خطمي ، اكليل الشمس ) اكليل الشمس در مراجعي كه در دست مترجم است ضبط 

( ، صبر ، مر ، كندر ، خون سياوشان ، صمغ ، بطم ) صمغ بنه ( ، مصطكي و انزروت . داروهائي نشده 

هائي وجود دارد يا زبر هستند براي جرب ، خارش ، خشونت پوست مفيدند مانند كه در برگهاي آنها نقطه

انات شباهت دارو ) اسقولوقندريون ( و سرو كوهي . داروهائي كه به حيو: ترشك ، بسپايك و زنگي

ك رود و شوالحية ) فيلگوش ( كه براي گزش افعي بكار ميدارند براي گزش آنها سودمندند مانند : لوف

ه پرست ( كتيهار ( كه براي مارزدگي نافع است و حشيشة العقرب ) گل آفتاب -الجمال ) شكر تيغال 

 اين قبيل است درونج و زرآوند . كشد و از باشد ، بزر اسفرزه كيك را ميزدگي سودمند ميبراي عقرب



رنگ يا سياهرنگ هستند ، زمختند و بوي بد دارند و بدانكه داروهاي منسوب به زحل خاردار و خاكستري

رويند كه زمان قوت زحل و استقامت و بيشتر در جاهاي تاريك ، خشك و جنوبي و بيشتر در هنگامي مي

 شرف آن است و براي طحال نافعند و آنها كه در زمان بدي حال ، رجعت و هبوط زحل

 ٥١٢صفحه 

توان خربق سياه ، بنگ ، شوكران ، خانق النمر ) آورند و از اين قبيل داروها ميرويند سمي گرم و زيانمي 

الثعلب ، سرخس ، گز ، اسقولوقندريون ، سرو ، ابهل ) الملوك ( ، گزمازه ) جوزماثل ( ، عنبنوعي تاج

(  انگشت ) اثلقالراعي ( ، بيد ، پنجعصي -ز مرسرو كوهي ( ، سنا ، كور ، بسپايك ، هزاربندك ) سرخ

 ، سلمه ) قطف ( ، چغندر ، كرفس و سرب را برشمرد . 

داروهاي منسوب به مشتري داروهاي روغني هستند كه مزه و بوي خوبي دارند گل آنها سرخ يا 

اف كرده رويند و براي كبد مناسبند و خون را صآسمانگوني و برگشان پهن است و در جاهاي دهني مي

توان بلسان ، قرنفل بستاني ) ميخك ( و روغن آن ، ريواس ، بخشند و از جمله آنها ميجراحتها را التيام مي

زرشك ، قنطوريون ، گل سرخ ، شاهتره ، علف ماهور ) بوصير ( ، آويشن ، بادام ، كماذريوس ، روناس 

 ، ريوند و مرجان را نام برد . 

گيرند و در جاهاي خشك مايل بسرخي است ، خشن و خاردار و آتشادويه منسوب به مريخ رنگشان 

توان گزنه ، خار ، تمشك ، عوسج ) سپيدخار ( ، گاوكشك ) شبرم ( و يتوعها را رويند و از آنها ميمي

اي هستند كه پس از بريدن برگ يا ساق آنها ياد كرد . ) يتوع نام كلي گياهاني است كه داراي شيره

 ثل استبرق ، انجير و مانند اينها . مترجم ( گردد مجاري مي

اي مطبوع هستند لذيذ و خوشبويند و گل و برگ داروهاي منسوب به خورشيد آنها هستند كه داراي مزه

رويند براي روح و بينائي و قلب مفيدند و زعفران ، آنها زرد است و بيشتر در جاهاي روباز و زير آفتاب مي

لبه ( ، هزارچشم ) هوفاريقون ( ، حب الغار و الجبل ) حسندرنجبويه ، اكليلاترج ، نارنج ، راسن ، با

 اند . شراب از آن جمله



 اي شيرينند گلشان سفيد و برگشانداروهاي منسوب بزهره داراي مزه

 ٥١٣صفحه 

موسير  و الثعلب ، سوسن سفيد ، نسترن ، نرگس ، نيلوفر ، تربد ، انجيراند : خصيةنرم است و از آن جمله 

 الذئب ( . ) بصل

رويند و ميوه آن معلق ) داروهاي منسوب به عطارد داراي رنگهاي مختلفي هستند و در زمينهاي شني مي

آويخته ( است مانند خرنوب و چيزهائي كه براي ريه و دندان نافع هستند مانند : حشيشة الزجاج ) گوش 

، گردو و هر چه كه بادها را بتحليل ببرد و گرفتگيها را موش ( ، بابونه ، شبدر ، عرعر ، مويزك ) دبق ( 

 بگشايد . 

توان از رويند و ميداروهاي منسوب بماه ) قمر ( داراي برگي غليظ و آبدارند و در جاهاي مرطوب مي

الماء ) آنها كدو و خيار ، خربوزه ، كلم ، كاهو ، مهرگياه ، خشخاش ، فاوانيا ، قارچ ، كما ، عدس

 رويند نام برد . ( ، سير ، پياز ، گندنا و چيزهائي را كه در آب و يا نزديك آن ميعدس آبي 

اينك از آن جهت كه در ابواب كتاب كه تا كنون گذشت تغيير و تحريفي روزانه پيدا نشود بابي ديگر 

در آن  كاري ان شاء اهلل بما برسدافزائيم كه هر چه را كه خود آزمايش كنيم و يا از اشخاص تجربهمي

بنويسيم و از همين رو ترتيب خاصي نخواهد داشت و تا آخر عمر و بنا بتقدير و خواست خداوند مطالبي 

 يكن و ال قوة اال باهلل العظيم . يشأ لمدر آن خواهيم آورد و ما شاء اهلل كان و ما لم

ب بدينجا رسيد ، القعدة الحرام از ماههاي سال هزار و دويست و شصت و هفت كتاو در پنجم ماه ذي

 حامدا مصليا مستغفرا . 

 باب 

 شود : مطالب اين باب در ضمن فصولي چند بيان مي

 ٥١٤صفحه 



 فصل  

 آور خواب

افزايد و من وجه كند و بر رطوبتها مياگر از روغن قرنفل همراه با شكر جوارشن بسازند خواب را زياد مي

كند و از همين روي شادي و نشاط جامد بدن را آب ميدانم مگر آنكه بگوئيم كه رطوبتهاي آن را نمي

آورد ، ماليدنش براي درد زانو و ساير دردهاي سرد سودمند است . براي درد دندان آن را در دندان مي

كند . ) در گذارند همان وقت درد را آرام ميآاليند و بر آن مياي را بآن ميچكانند و پنبهخورده ميكرم

 پزشكي استعمال دارد . مترجم ( دارو بصورت تنتوري بنام تنتور ژيروفل در دندان حال حاضر هم اين

 فصل 

 ها نزله

ها ، زكام و دردسر بسيار مفيد است و بارها در اشخاص بتجربه رسيده و براي اطريفال تربدي براي نزله

 اي دندان نيز سودبخش است . دردهاي نزله

 فصل 

 پودر دارويي براي چشم 

ماري چشم از حرارت باشد اين برود برايش مفيد است : ماميران ، توتياي كرماني ، چوب زرشك ، اگر بي

خيسانند سپس آن را در سايه بيزند و بمدت يك هفته در آب غوره ميكوبند و ميزردچوبه كه آنها را مي

 برند . بيزند و باندازه بسيار كم بكار ميكوبند و ميخشك كرده و مي

 فصل 

 آور بارد شادي

 ٥١٥صفحه 



داروي نشاطآوري كه مايل به برودت است و براي خفقان گرم و وحشت قلب و ضعف آن مفيد است و  

نمايد و از اختراعات خود من است : زعفران الحديد ) زنگ اعضاء رئيسه و روح آنها را جداً تقويت مي

هر كدام سه نخود  الذهب و ملح الفضة ) ظاهرا منظور كلرور اين دو فلز است ( ازآهن ( يك نخود ، ملح

، ملح الصدف ) صدف سوخته كوفته ( ، گل ارمني ، گل داغستان ، صندل سفيد از هر كدام يك مثقال ، 

پازهر معدني ، زعفران از هر كدام نيم مثقال ، تباشير ، ملح المرجان ) مرجان سوخته كوفته ( از هر كدام 

بيزند و مخلوط كرده و آنها را كه ممكن است مي كوبنددو مثقال ، ابريشم كوفته چهار مثقال آنها را مي

سه قطره روغن نارنج ، سه قطره روغن صندل ، يك قطره روغن قرنفل ، سه قطره روغن گل سرخ بر آنها 

 كنند ، اندازه خوراكش شش حب است . افزايند و آنها را با لعاب صمغ عربي باندازه يك نخود حب ميمي

 فصل 

 هاي چشم دانه

شود : تخم اسفرزه ، كتيرا ، نشاسته را باندازه مساوي هائي كه در چشم پيدا ميئي براي دانهگرد دارو

كنند پس از آنكه خشك شد دوباره آن را مرغ خمير كرده و قرص ميبيزند و با سفيده تخمكوبند و ميمي

  پاشند و اين دارو نيز از تركيبات خود ماست .كوبند و بهنگام نياز در چشم ميمي

 فصل 

 سفيد كردن كرم دوتارتار 

اي مانند آنچه براي تيزابها ام اين است كه كورهاي كه خود من براي سفيد كردن طرطر اختراع كردهقاعده

سازند ساختم و دور سوراخ باالئي آن ديواره گردي باندازه نيم وجب درست كردم و تنوري بر باالي آن مي

 قرار دادم كه در

 ٥١٦صفحه 



آن سوراخ تنگي بود طرطر را در تنور باالئي و در اطراف آن ديواره ريختم و در آن آتشي افروختم باالي  

طرطر با كمي آتش بزودي سفيد شد و شكل كوره چنين است  و اين كوره براي سفيد كردن طرطر بهتر 

 از كوره آجرپزي است . 

 فصل 

 روغني كه مو را ازاله ميكند 

كند : زرنيخ ششصد جزء ، آهك زنده يكصد و پنجاه مانند نوره ازاله ميروش ساختن روغني كه مو را 

نمايند و شش من آب را بجوش كوبند و به ده قسمت تقسيم ميجزء ، كليا ) قليا ( شصت جزء همه را مي

جوشانند تا يك دهم آن برود سپس يك قسمت ريزند و ميآورند و يك قسمت از دارو را در آن ميمي

دهند سپس با پر مرغ آن را امتحان ريزند تا يك دهم ديگر نيز بخار شود و همينطور ادامه ميديگر را مي

كنند هر وقت موي آن را ازاله كرد رسيده است ، و يا يك جزو قليا ) كربنات دوسود طبيعي ( و آهك مي

انگشت بر باالي  كوبند و مخلوط كرده بقدر آنكه چهارزنده از هر كدام يك جزء را با ده جزء زرنيخ مي

روز بماند سپس آن را صاف كرده و اجزاء را گذارند كه يك شبانهريزند و ميداروها بايستد آب بر آنها مي

گردانند تا آزمايش نشان بدهد كه رسيده است سپس آب را در ظرفي ريخته و با يك كم بآن برميكم

برند ، گاه آن ه آن را بهنگام نياز بكار ميجوشانند تا فقط روغن باقي بماند كچهارم آن روغن كنجد مي

رابه دارند و با آب برنج يا شيگذارند تا منعقد گردد سپس آن را برميآب را بتنهائي جوشانده يا در آفتاب مي

 برند . ) ظاهرا هر جزء يك مثقال است ( جو مخلوط كرده و بكار مي

 فصل 

 روغن نارنج 

 ٥١٧صفحه 



قطير دار تخيسانند و بعد در ديگهاي لولهبرند و يك شب در آب ميوچكي ميپوست نارنج را بقطعات ك 

كننده كننده و لطيفگيرند . گرمگردد كه آن را از روي آب ميكنند روغن سفيدي از آن تقطير ميمي

كنند ، نوشند يا ضماد مياست و براي دردهاي معده و كبد و قولنج و سردي داخلي مفيد است و آن را مي

سر و چكاندنش در گوش براي درد آن مفيد است . تزريق آن در مثانه عوط آن براي سردرد و درد نيمهس

خورند ، بو كردنش در هنگام فساد هوا ) هنگام زدايد ، براي دفع سموم حيوانات از آن ميسستي آن را مي

 گير ( و نيز براي قوت قلب سودمند است . شيوع وبا يا ساير امراض همه

توان ليمو ، افسنتين و بومادران و چيزهاي ديگر را كه روغن سبكي دارند نيز باين روش مي روغن

 استخراج كرد . 

 فصل 

 سرفه 

ريزد ، اش در اثر موادي است كه از سرش بسينه او ميكند سرفهكسي كه در هنگام خوابيدن سرفه مي

كوب و مازو را باندازه مساوي نيم درمان قطعيش اين است كه ميوه سرو و برگ آن و پوست سبز گردو

كرده و بجوشانند و بهنگام خواب چند بار غرغره كنند اين دارو از پائين آمدن ماده جلوگيري كرده سرفه 

كند سپس سزاوار است كه بتقويت مغز و غليظ كردن ماده بپردازد تا ماده را براندازد . را تمام مي

 ند . داروهاي ديگري نيز براي اين منظور مفيد

 فصل 

 شوند هايي كه تقطير نميروغن

 توان گرفت زيرا روغن بهچيزهائي هستند كه روغن آنها را از راه تقطير نمي

 ٥١٨صفحه 



اند : زرده طرف انبيق باال نميرود اما ممكن است از راه تنكيس يا فشار آن را بدست آورد از آن جمله 

 هاي مختلف . گشنيز ، بنگدانه ، تاتوره و مغز دانهمرغ ، سياهدانه ، گندم ، نخود ، عدس ، تخم

 فصل 

 دهد آنچه در اثر پاكسازي روي مي

بدانكه خلطهاي بدن گاهي در اطراف آن و دور از معده هستند كه در اين صورت اشتها باقي است و اگر 

د كنار غش نميها دور باشند گزش و پيچش و اسهالي در كار نيست و اگر از قلب دور باشند بيماز روده

و خفقاني ندارد و هكذا پس اگر پزشك شروع بدرمان كند خلطها بسوي اندامي كه بايد از آن بيرون روند 

اند و چه بسا كه غش ، خفقان ، تهوع ، شود كه پيش از آن نبودهافتند و در نتيجه اعراضي پيدا ميبراه مي

د و مانند آن پيدا شود كه در اين صورت پزشك تابي ، سرگيجه ، سردراشتهائي ، عطش ، بيسكسكه ، بي

نبايد از ديدن اين عوارض پريشان شود و در درستي درمان دودل شود در حالي كه از اول تشخيص او 

درست بوده زيرا اين عوارض از حركت خلطها پديد آمده و نه از نادرستي درمان كه ان شاء اهلل بزودي در 

، و بدانكه مسهل عمل خودش يعني فارغ كردن بدن از خلط را انجام  رونداثر پاكسازي كامل از بين مي

دهد و اين در صورتي است كه يك خوراك كامل از آن بكار رود اما اگر باندازه كم استعمال شود جدًا مي

كشاند و در آنجا سبب ايجاد ناراحتيها ، قرقر آورد و بطرف معده ميبد است زيرا خلطها را بحركت درمي

اي يا گردد و سبب پديد آمدن امراض معدهگوارش ، گنديدن غذا ، بادگلوي بدبو و درد معده ميو بدي 

شود و چه بسا كه در معده تبخير شده سبب سرگيجه ، دردسر و سنگيني آن و مانند اين اي ميروده

 بيماريها شود بنا بر اين اگر

 ٥١٩صفحه 

خواستي مسهلي بكار ببري بايد باندازه كامل آن باشد تا چيزهائي را كه جذب كرده از معده و روده  

بيرون براند تا عرضها كم بشود ، اما اگر بدليل ديگري غير از بيرون راندن مواد بخواهي مسهل تجويز كني 

 ينديش . بايد مقدار آن خيلي كم باشد تا خلطها را جذب نكند ، در اين باره خوب ب



 فصل 

 هاي مختلف ( ) مسهل

 ها را براي نوشيدن و تنقيه كردندر ديار ما كه خدايش محفوظ بدارد بنا برسمي كه هست بيشتر جوشانده

برند دادن و بعنوان مسهل و حقنه بكار ميبرند بهمين دليل خواستم تركيباتي را كه براي نضجبكار مي

 ها استفاده كند دستور باشد : بنويسم تا براي كسي كه بخواهد از آن

هاي آنها براي نضج دادن : هائي براي نضج دادن به خلطهاي تند : داروي اصلي نسخهاما دستور نسخه

عناب و سپستان از هر كدام ده عدد براي غليظ كردن ماده و فرو نشاندن شعله آن و نرم كردن مزاج و 

مورد تب ده مثقال ترنجبين و شربت بنفشه و شربت آماده كردن آن براي استعمال مسهل است و در غير 

افزايند و اگر حرارت غالب باشد گل بنفشه نيلوفر يا اين هر دو را از هر كدام باندازه سه مثقال بر دارو مي

د ها باشكنند و اينها اصل است اما اگر گرفتگيي در رودهو نيلوفر را نيز از هر كدام دو مثقال اضافه مي

زايند و اگر در كبد چيزي باشد تخم كاسني بايد افزوده شود و اندازه هر كدام از اينها دو افشاهتره مي

مثقال است اگر بيمار سردرد داشته باشد دو مثقال تخم كاهو و يك مثقال تخم گشنيز خشك را اضافه 

منظور است  كند كه منافي بابرند كه مزاج را خشك ميكنند و از اين دارو از آن جهت كمتر بكار ميمي

 كنند تا ماده را غليظ و سينهدانه اضافه مياي باشد يك مثقال بهو اگر نزله

 ٥٢٠صفحه 

درد داشته باشد پوست هليله زرد را به اندازه دو مثقال بآن خرابي يا گوشرا نرم كند و اگر بيمار چشم 

هيز داده ، خبازي و تخم خطمي افزايند اگر بيمار سرفه كند او را از چيزهاي ترش ، زمخت و خشك پرمي

از هر كدام دو مثقال و تخم خربوزه ، تخم خرفه ، بنفشه ، تخم كدو ، خشخاش سفيد ، صمغ عربي از هر 

كنند اگر از سينه بيمار خون بيايد انجبار و بارهنگ ، تخم خرفه و اگر كدام به اندازه نياز اضافه مي

 ريزند در بيماريهاي مغزياز هر كدام بقدر نياز در دارو ميخشونتي در سينه باشد تخم اسفرزه ، تخم كدو 

آورند و اگر دردي در كبد باشد تخم خرفه شود چه اين دو فرحو قلبي گاوزبان و بادرنجبويه نيز افزوده مي



و براي همه بيماريهاي آن تخم ، ريشه و عرق كاسني و اگر ورم يا گرفتگي در آن باشد تخم خيار سبزه و 

گردد و اگر در معده ضعفي باشد انواع و تخم خربوزه و نيز گل سرخ و گلقند بدارو افزوده مي خيارچنبر

برند ، اگر حرارت و التهابي در اين اندام باشد تخم اسفرزه ، خرفه ، تخم هليله و گالب نيز بكار مي

دهند ، كاسني نيز به او مي افروز ، و اگر بيمار قي كند مورددانه ، دانه انار ، غوره ، ترشك ، زردآلوبستان

الثعلب نيز تجويز اگر رطوبت و حرارت همراه باشد تخم خشخاش سفيد و اگر ورمي نيز باشد عنب

ها را در اول حذف كرده تخم كاهو و تخم كنند اگر بيمار تب داشته باشد داروهاي گرم ترش و هليلهمي

خيار ، گاوزبان ، پرسياوشان ، خطمي ، باديان ، افزايند ، اگر صفرا و بلغم همراه باشد تخم كدو را مي

كنند و باقي چيزها را بر آن قياس كن و روح مطلب در اين است كه اگر چند گل سرخ و گلقند اضافه مي

بيماري همراه باشد بايد حد مشترك آنها را در نظر گرفته داروي مناسب را بداروهاي اصلي اضافه كنند 

روئي كه براي مرضي مناسب است با ديگري مخالف نباشد و با نضج گرفتن اما اين در صورتي است كه دا

 و باز كردن گرفتگيها و نرم كردن مزاج منافات نداشته

 ٥٢١صفحه 

كنند و اين دستور براي كسي است كه باشد و اين روح تركيب هر منضج و مسهلي است كه تركيب مي 

 بخواهد از راه آنان برود . 

بيان و همچنين خطمي است چون هر دو دادن بلغم ، داروي اصلي ريشه شيرين هاي نضجدستور نسخه

رود اين در صورتي مانند ريشه خطمي لعابدار و غليظكننده ماده هستند از هر كدام آنها دو مثقال بكار مي

آن  و شودالملك ، مرزنجوش ، باديان و گلقند اضافه مياست كه ماده رقيق باشد و اگر غليظ باشد اكليل

كنند سپس بايد باعراض و بيماريها نيز توجه شود اگر كرده يا نبات شيرين ميرا با انجير يا مويز پاك

گرفتگي وجود داشته باشد انيسون و تخم كاسني و ريشه آن اگر با باد همراه باشد بابونه ، بادرنجبويه و 

بود دارچيني ، هل ، گاوزبان و مانند  امثال آن ، اگر با سردرد همراه بود استوخودوس و اگر ضعفي در مغز

اگر  ها واي از بيماريهاي سر هليلهدانه و گل زوفا بايد اضافه شود ، در پارهاي در كار بود بهآنها ، اگر نزله



بيماري در سينه باشد پرسياوشان ، اشق ، سداب ، تخم كرفس ، تخم گزنه ، زرنباد ، خل العنصل ) سركه 

محل خود بايد بكار برند اينها كه برشمرديم براي انواع تنگي نفس نيز مناسب عنصلي ( هر يك را در 

است و اگر دردي در سينه حس شود بزر كتان و تخم كرفس و اگر خون از سينه دفع شود تخم گندنا ، 

 مورددانه و اگر بارطوبت همراه باشد اسپنددانه ، دارچيني ، زنجبيل ، كنجد ، قرطم ، كبابه و امثال آن و

اگر مرضي در قلب باشد گاوزبان ، قرنفل ، مرزنجوش و مانند آن و اگر كبد درد داشته باشد ريشه 

الملك ، افسنتين و مصطكي و اگر با گرفتگي بيان و نيز شنبليله و هل و اگر ورمي باشد اكليلشيرين

سنبل و  نه ، دارچيني ،همراه باشد انيسون و بادرنجبويه و اگر استسقائي باشد تخم هويج بستاني ، تخم گز

افزايند و براي بادها انيسون و قرنفل ريشه كوَر ، اگر برودتي باشد آويشن ، عود ، پونه و زنيان را مي

 شود ، اگر درافزوده مي

 ٥٢٢صفحه 

معده اعراضي باشد براي ضعفش كبابه ، بادرنجبويه ، بسباسه ، سنبل ، افسنتين ، قرنفل و براي بادها  

رنفل ، كرفس و زنيان و اگر با برودت و رطوبت همراه باشد انجدان ، بزر هويج ، سركه انيسون ، ق

عنصلي ، آويشن ، شاهزيره ، زيره ، دارفلفل ، زنجبيل ، دارچيني ، باديان و مانند آن را بر داروهاي اصلي 

انا و ، نعناع ، جنتي كنند براي درد معده ، زرنباد ، شويد ، صبر ، مر مكي ، زعفران ، تخم كرفساضافه مي

افزايند . اگر با تب همراه باشد بايد چيزهائي را كه گرمي زياد دارند حذف كنند و فقط مانند آن مي

 بداروهاي لعابدار ، گلقند ، پرسياوشان ، قنطوريون ، تخم كاسني ، ريشه كاسني و مانند آنها اكتفا كنند . 

داروي گرم احتياج باشد بايد مقدار آن كم باشد ادرارآورها را اين را بدان كه اگر براي نضج دادن به بلغم ب

در آغاز امر بكار مبر زيرا ممكنست اخالط نارس به پيشابراهها آسيب برسانند و نيز ممكن است در اين 

راهها گرفتگي پديد آيد ، زيرا ادرارآور نيز مانند مسهل نبايد پيش از نضج دادن بكار رود چيزهاي 

 نيز در اول نبايد بكار برند مگر آنكه خلط جدًا غليظ باشد . كننده را لطيف



ان ، بيها گاوزبان ، پرسياوشان ، ريشه شيرينهاي نضج دادن سوداء : داروي اصلي اين نسخهدستور نسخه

بادرنجبويه از هر كدام دو مثقال است تا اين خلط را حل كنند ، تخم كاسني و ريشه آن براي لطيف كردن 

 شود اگر سودا درره براي گشودن گرفتگيها و نرم كردن مزاج از هر كدام دو مثقال نيز اضافه ميآن ، شاهت

اثر احتراق صفرا بوجود آمده باشد بايد با ترنجبين شيرين شود و اگر در اثر سوختن بلغم باشد بايد با انجير 

دهند دو هند لينت بيشتري به مزاج بافزايند و اگر بخوايا مويز شيرين شود و پنج مثقال گلقند نيز بر آن مي

اي باشد استوخودوس و اگر حرارت زياد باشد بنفشه ، عناب ، مثقال بسپايك و اگر در مغز عارضه

 سپستان و اگر از بلغم باشد تخم خطمي ،

 ٥٢٣صفحه 

ي مناسبكنند براي ساير بيماريها نيز داروهاي تخم خبازي و بزر كرفس و امثال آن را نيز داخل دارو مي 

 بهمانطور كه گذشت نيز براي نضج دادن به بلغم و صفرا بايد اضافه كنند . 

هاي نضج دادن باخالط مركب : اما در دو خلط كه ضد يكديگرند دارو از همانها كه ديديم دستور نسخه

بايد تركيب شود و مثال بايد عناب ، سپستان از هر كدام ده عدد ، بنفشه ، گلبرگ گل سرخ ، ريشه 

كاسني ، ريشه خطمي و گل آن ، گاوزبان و مانند آن را بكار ببرند و براي شيرين كردن آن شربت بنفشه ، 

گلقند ، شكر ، ترنجبين و اگر بخواهند لينت بيشتري بوجود بياورند شيرخشت و براي ساير دالئل و 

.  داروي اصلي اضافه كنندنشانيهاي مرضي ساير داروهائي را كه با آن دو خلط منافات نداشته باشد بايد ب

پس اگر دو خلط سرد يعني صفرا و بلغم همراه باشند بايد داروهائي مانند تخم كرفس ، باديان ، انيسون ، 

بيان ، بنفشه ، تخم خطمي و تخم خبازي از هر كدام سه مثقال ، پرسياوشان يك و نيم مثقال ريشه شيرين

عدد ، در بيماريهاي مغزي استوخودوس و عود صليب از هر كرده ، انجير زرد از هر كدام ده ، مويز پاك

كدام يك درهم بر آن بيفزايند و نيز پنج مثقال گلقند و ساير داروهاي الزم را بر حسب عالماتي كه ديده 

 شود بايد اضافه كنند . مي



ام نياز نگآيد كه بهاگر در آنچه كه گفتيم درست بينديشي دستوري كلي براي تركيب داروها بدستت مي

تواني از آن استفاده كني اما در نضج دادن بسودا از داروهائي كه حرارتشان زياد است و نيز داروهاي مي

 راند و غليظها را باقيقابض و يا فشاردهنده بپرهيز زيرا اين داروها چيزهائي را كه رقيق است بيرون مي

د داروئي مركب از چيزهاي سرد و مليّن تجويز گذارد ليكن اگر صفرا و سودا با هم باشند براي آنها بايمي

 شود مانند بنفشه ، نيلوفر ،

 ٥٢٤صفحه 

 افزايند ، حال قلب و مغزعناب ، سپستان ، شاهتره و گاوزبان و نيز بسپايك و گل گاوزبان هم به آن مي 

اگر  يند وبيمار را نيز بايد رعايت كنند و تخم كاسني و ريشه آن و نيز گلبرگ گل سرخ بدارو بيفزا

بخواهند برودتي در مزاج بيمار پيدا شود مانعي نخواهد داشت كه خوردن آلو را به بيمار توصيه كنند و اگر 

لينت بيشتر منظور نظر باشد سنا ، شيرخشت و يا ترنجبين و آلو اگر بيمار تب نداشته باشد بكار برند براي 

قل خود را در هر مورد بكار برند تا بيمار نجات يابد ساير بيماريها از چيزهائي كه گفتيم استفاده كنند و ع

 . 

وس برند : فلدستور نسخه مسهلها : پزشكان كرمان بيشتر از همه چيز بعنوان مسهل اين داروها را بكار مي

ها ، تربد ، صبر ، غاريقون ، بسپايك ، ترنجبين ، گل سرخ ، ريوند ، ، شيرخشت ، سنا ، تمرهندي ، هليله

ترسند كه خوب و تازه آن را بدست نياورند و يا از اما درباره ساير داروهاي مسهلي از آن ميسورنجان و 

بدان  افزايند و كمي روغن بادام نيزآثار آنها بيم دارند بنا بر اين به نسخه منضج ده تا پانزده مثقال فلوس مي

 تربد براي بلغم و اگر براي صفراكنند تا فلوس به روده نچسبد و نيز از نيم درهم تا يك درهم اضافه مي

افزايند اگر بخواهند مسهل عمل زيادتري بياورد سناي باشد گاه از هفت تا بيست درهم تمر هندي مي

اي و مغزي از صبر و هليله و در كنند و بخصوص در بيماريهاي معدهها را هم داخل ميمكي يا هليله

از ريوند در امراض طحال از بسپايك ، و از سورنجان  اي از غاريقون ، در بيماريهاي كبديامراض سينه

در مفاصل ، از شيرخشت در ناراحتيهاي مجاري بول ، و از فلوس ، شيرخشت و ترنجبين در تبها استفاده 



برند ، اما مسهلهاي ضعيفتر را همراه منضجات و براي كنند . و اينها را بعنوان مسهل قوي بكار ميمي

 كرده و از باقي داروها از جهت لينت دادن بمزاج تجويز

 ٥٢٥صفحه 

گيرند ليكن كارها مسهلهاي قوي را هم بكار ميكنند . گاه تازهترسي كه از عواقب آن دارند پرهيز مي 

كنند . در سالهاي اخير استعمال روغن كرچك نيز استادها از شدت احتياط از آنچه كه گفتيم تجاوز نمي

ايد نمايند . با اين مسهالت بت مثقال آن را همراه با آب گرم و شكر تجويز ميبين آنها رواج يافته و تا بيس

ز مالي با روغن بادام و نياي نيز بكار ببرند مصلح فلوس ، مصطكي و انيسون و روغنكنندهحتما اصالح

 ودكننده سنا ، نمك و گل سرخ است كه تا سه مثقال بايد خورده شخوردن آن تا ده مثقال است ، اصالح

پزند و يا آنكه آن را اي پيچيده و ميو پس از آنكه تخم و چوبها و خاكش را جدا كردند آن را در پارچه

پزند و بيش از دو مثقال از آن را در ها را نيمكوب كرده و زياد نميكنند ، هليلهخيسانده و صاف مي

غن بادام چرب كرده و تا يك مثقال كوبند اما با روكنند ، تربد را زياد نميجوشانده داروئي داخل نمي

كنند . اما به صبر اگر در مورِد اندامهاي پائين تنه باشد كمي مقل و اال كتيرا همراه با مصطكي سفارش مي

افزايند و اگر در معده و كبد عيبي باشد مصطكي و گل سرخ را كه كامال نرم كوفته شده و بسپايك مي

در داروهاي پخته تا ده مثقال ، تمر هندي را تا بيست مثقال ،  افزايند اما شيرخشت راكنده ميپوست

غاريقون را تا يك مثقال ، بسپايك را تا دو مثقال ، ترنجبين را تا ده مثقال ، گل سرخ را تا دو مثقال ، 

  برند .گلقند را تا پنج مثقال ، ريوند را تا يك و نيم مثقال ، سورنجان را نيم مثقال تا يك درهم بكار مي

كننده در داروي منضج آوريم زيرا اين پزشكان داروهاي مسهلي را با اصالحنسخه مسهالت ديگر را نمي

داروي  كند وكنند و البته نبايد داروي منضج منافاتي با مسهل داشته باشد زيرا كارش را باطل ميداخل مي

 . مسهلي را با توجه به نتيجه آن بايد بقدر توانائي بيمار بكار ببرند 

 ٥٢٦صفحه 



اين را بدان كه هر داروئي اگر به تنهائي مصرف شود اندازه بخصوصي دارد كه اگر با داروهاي ديگر  

يابد و مثال اگر فقط با يك دارو مخلوط گردد از هر كدام يك دوم و اگر با دو مخلوط گردد تفاوت مي

د از هر كدام يك چهارم اندازه دارو همراه باشد از هر كدام يك سوم و اگر مخلوط با سه دارو باش

برند و اين در صورتي است كه داروها همطراز باشند يعني بخواهند مسهل را با مسهل مخصوص بكار مي

و منضج را با منضج بكار برند ، اما اگر الزم باشد يك مسهل را با يك منضج بكار برند بايد تمام اندازه 

با يك منضج همراه باشند از هر مسهل نصف خوراك آن خوراكي آن را حساب كنند ليكن اگر دو مسهل 

 برند و قس علي هذا . را بكار مي

كنند و نيز پاره ميكننده و چيزهائي كه مواد را پارهها : اين داروها از چيزهاي لطيفدستور نسخه حقنه

را  هاها رودهاين حقنهشود چه يابند زيرا غايت عمل آنها در امعاء حاصل ميها و لعابها تركيب ميليزكننده

شويند و بگمان من براي ليز كردن داروي اصلي بايد يكي از روغنها يعني روغن كرچك يا روغن بادام مي

و يا روغن زيتون داخل دارو باشد و هر كدام بر حسب مورد و نيرويشان بايد بكار رود . و براي لطيف 

نزله ها بمها را بخيساند و اين تركيب براي رودهفالهكنند تا تكردن مواد ، نمك ، بوره و آب استعمال مي

كند اما در ديار ما عادت پزشكان بر اين است كه در تبهاي گرم صابون براي لباس است و آنها را تميز مي

هائي مانند بنفشه ، خطمي ، آرد جو ، سبوس گندم ، نيلوفر ، و ورمهاي دروني و خشكي تفاله ، ليزكننده

زر بيان ، ب، آب برگ چغندر ، آب برگ كاسني و نيز خبازي ، خارخسك ، ريشه شيرينعناب ، سپستان 

برند و گاهي فلوس ، شكر سرخ ، ترنجبين ، شيرخشت و روغنهاي سرد كرده را بكار ميكتان ، مويز پاك

 نمايند و اگر بيماري قولنج سرد و صرع ياتجويز مي

 ٥٢٧صفحه 

يد ، الملك ، بابونه ، شوهائي مانند سداب ، بومادران ، تربد ، بسپايك ، اكليلكنندهفلج باشد از لطيف 

استوخودوس ، حب القرطم ) تخم گل رنگ ( ، آويشن ، شنبليله ، تخم كرفس ، زيره ، انيسون ، 

، شكر ، عسل و جويند و گاه نمك هندي يا نمك طعام ، بوره ، مقل مرزنجوش ، مغز كرچك سود مي



نيز در تبهاي سرد روغنهاي گرمي مانند روغن زيتون ، روغن مغز بادام تلخ ، روغن بزر كتان ، روغن 

افزايند و گاه تربد ، نمك ، مقل و فلوس اضافه كرچك را با آب عسل و يا شكر بداروهاي اصلي مي

ن تخم كدو و نيز نيلوفر ، بادام كنند در بيماريهاي گرم روغنهاي سردي را مانند روغن بنفشه و روغمي

اي بر هاي حقنهنمايند . بطور خالصه نسخهشيرين و گل سرخ با آب گرم و كمي نمك بدان اضافه مي

ها بايد از صبر پرهيز كرد زيرا باندامهاي پائين صدمه گردد و در اين نسخهمدار اين داروها تنظيم مي

ها بدان نيازي نيست بايد پرهيز ه است و در شستشوي رودهها كه فشاردهندرساند و همچنين از هليلهمي

 ها وآور و گزنده نيز از ترس ايجاد زخم در رودهكرد و بخصوص اگر تفاله زياد باشد از داروهاي تند قرحه

كنند كه سودي از داروهاي خيلي شيرين نيز بايد بپرهيزند ، اين نوع داروها چندان در روده درنگ نمي

د پرهيزند و فلوس نيز بدين منظور بدون روغِن زياافتيمون ، غاريقون ، سقمونيا ، ريوند نيز ميببخشند ، از 

 رود . بكار نمي

هائي مانند عاقرقرحا ، زنجبيل ، ابهل ، ريشه كنندهالنسا داشته باشد لطيفاما اگر بيماْر مفاصل يا عرق

د استوخودوس ، بسپايك ، بادرنجبويه و مانند كوَر و مسهلهائي مانند سورنجان و اگر سودائي داشته باش

آن و براي كرمها تربد ، نمك هندي ، بوره ارمني ) جوش شيرين ( ، آب برگ هلو ، پوست انار و روغن 

 زيتون و براي برودت رحم ، كليه و مثانه از مواد معطر مانند

 ٥٢٨صفحه 

تلخ ، گردو ، روغن زيتون ، روغن گاو و سنبل و روغنهائي مانند روغن كرچك ، بزر كتان ، مغز بادام  

ها كه از سردي باشد روغن گل سرخ مانند آن و براي قولنج بادي روغن سداب و زنبق و براي ضعف روده

 رود . و بابونه تا بيست درهم همراه با آب برگ چغندر و نمك بكار مي

ها و اسهال و خونريزي براي فربه كردن بدن شورباها و روغنهاي لزج و براي خراش و زخم روده

ه در مرغ كگرفته ، آرد بلوط ، گل انار فارسي ، زرده تخمقابضهائي مانند برنج ، ارزن ، عدس ، جو پوست

،  كرده ، گل ارمني ، اقاقياسركه محلول در روغن گل سرخ پخته شده باشد ، صمغ عربي و نشاسته برشته



ي است كه از لوخ ساخته شده باشد كه اين كاغذ سفيداب قلع ، كتيرا ، كاغذ سوخته ) منظور كاغذ

 كنند شده . مترجم ( و مانند آنها را به دارو داخل ميمعموال در مصر ساخته مي

مرغي را كه گفتيم همراه ها كمي ترياك همراه با كمي زعفران ، براي خونريزي زرده تخمبراي درد روده

 كنند اماكوفته ، عصاره انجبار و مانند آنها اضافه ميبا كهربا و مرجان سوخته ، خون سياوشان ، كندر 

اي اگر خواستي تركيبي را فراهم كني بايد بغرض خود توجه كني مثال براي تفاله خشك فقط بايد ليزكننده

دل نرم ، هاي معتبكار رود و اگر با باد همراه باشد بايد بادشكنهائي استعمال شود ، اگر تب باشد ليزكننده

د كننده آن ، اگر كرم باشد بايباشد چيزهاي لعابدار اگر خونريزي باشد بايد چيزهاي جلوگيرياگر زخمي 

كش ، اگر اسهال باشد پس از پاك شدن مزاج چيزهاي قابض و اگر التهابي باشد چيزهاي مسهلهاي كرم

ي ا خواهسردكننده بايد بكار رود و اگر بآنچه كه گفتيم مراجعه كني روش تركيب و داروهاي اصلي ر

 شناخت پايه اصلي اين داروها آب ، نمك و روغن و ساير چيزها نسبت به نيازهاي مختلف

 ٥٢٩صفحه 

گوئيم اصل نمك ، آب و روغن آوريم مثال مياست ، پس درست بفهم تا موفق باشي و ما مثلهائي هم مي 

بكار برند ، روغن بايد پنج است ، پس نمك را از ترس آنكه زخمي در روده باشد نبايد بيش از دو مثقال 

له ، ريشه الملك ، شنبليمثقال باشد و اگر بادهائي هم باشد باديان ، بزر كرفس ، بابونه ، بسپايك ، اكليل

كنند و اگر در روده گرفتگي باشد دو مثقال سناي بيان و مانند آن را از هر كدام دو مثقال داخل ميشيرين

ل فلوس ، يك فنجان آب برگ چغندر ، نيم مثقال بوره ارمني بايد بكار مكي و ده مثقال ترنجبين ، ده مثقا

كنند . و اگر حرارت و بخاري در اعضاي كنند و از روغن بادام تلخ استفاده ميبرد و نمك را نصف مي

باال باشد عنب الثعلب ، خبازي ، ريشه كاسني ، بنفشه ، نيلوفر ، گل سرخ و خطمي از هر كدام دو مثقال 

گرفته و آب چغندر از هر كدام هشت مثقال و ب و سپستان از هر كدام ده عدد ، شيره جو پوست، عنا

گردد و اگر بخواهند مانند آنها و نيز شيرخشت و ترنجبين از هر كدام ده مثقال بداروهاي اصلي اضافه مي

تبهاي تند  يفزايند . درقويتر باشد بايد ده مثقال فلوس و همچنين روغن بادام شيرين و روغن بنفشه بر آن ب



و تبهاي بلغمي بايد حد وسط بين سرد و گرم را برگزيده و بداروهائي مانند ريشه كاسني ، تخم خطمي ، 

بيان و پنيرك ) خبازي ( ، عناب ، سپستان و براي گرم كردن مزاج بريشه باديان ، بابونه ، ريشه شيرين

براي مسهل از سنا ، ترنجبين و مغز فلوس استفاده كنند و الملك از هر كدام دو مثقال اكتفا كرده و اكليل

ها بلغمي باشد بوره بآن اضافه كرده و روغن كرچك بآن بيفزايند و اگر سودائي در كار باشد اگر در روده

مسهل را ، سنا ، شاهتره ، بسپايك قرار دهند و اگر دردي هم باشد براي مفاصل استوخودوس و براي 

اند خطمي و و براي دردهاي ناشي از باد انيسون و بادهائي كه بر اثر ورمها پيدا شده دردهاي داخلي ريوند

 براي

 ٥٣٠صفحه 

پيچ شويد بكار ببرند و نبايد حتي االمكان از داروهاي مخدر استفاده كنند مگر آنكه ناچار باشند و ساير  

ايم كه ام ( مسائلي را ذكر كردهمسائل را بر همين قياس درياب و در داروهاي مفرد و معالجات كلي ) ع

 در اين باره كافي هستند . 

 فصل 

 تصعيد گوگرد 

وزنش نوشادر و همچنين نمك و نيز سركه ام اين است كه آن را با همبهترين راهي كه براي اين كار يافته

 تند يك روز بسايند سپس خشك كنند و يك شب حرارت دهند و در قرعي تصعيد كنند از اين عمل فقط

جوشانند تا نوشادرش گرفته شود آنگاه شود سپس چيزي را كه تصعيد شده ميباندازه يك دهم آن كم مي

دارند و اين گوگردي است كه از چركها پاك شده و هر كنند و برميشويند و خشك ميآن را چند بار مي

 تواند تصعيد را چند بار تكرار كند . كس بخواهد مي

 فصل 

 سكنجبين بزوري 



ساختن سكنجبيِن بزوري براي تبهاي مركب ، امراض كبد و استسقاء اين است كه تخم كاسني دو  روش

مثقال ، ريشه كاسني چهار مثقال ، عناب پانزده عدد ، انيسون ، باديان ، بزر كرفس ، گل كشوث ، تخم 

 پوستكشوث ، گلبرگ گل سرخ ، تخم گرمك از هر كدام يك مثقال ، ريشه باديان ، ريشه كرفس ، 

بيان ، تخم خيار و تخم خيارچنبر از هر كدام دو مثقال آنها را كوفته و در صد و ريشه كوَر ، ريشه شيرين

جوشانند تا فقط يك سوم آن باقي بماند آنگاه آن را صاف كرده و هشتاد مثقال قند پنجاه مثقال آب مي

افزايند گاه پس از برداشتن از آتش آن ميافزايند بعد آن را بقوام آورده و بقدر نياز سركه بسفيد بآن مي

 بجاي سركه يك مثقال

 ٥٣١صفحه 

دارند گويند و گاه بدون افزودن سركه و ريوند آن را برميافزايند و بآن شراب الدينار هم ميريوند بآن مي 

ا از پنج تام اندازه خوراك اين دارو اي گرفتهگويند اين نسخه را از شخص آزمودهو بآن شراب الكشوث مي

 هفت مثقال است . 

 فصل 

 تدبير اثمد 

اي كه آن را بگل تدبير اثمد باين روش است كه آن را نرم كوبيده و با كره گاو خمير كرده در كوزه

دهند سپس آن را بيرون آورده مقداري آب باديان را ريزند و آن را در كوره آجرپزي قرار مياند ميگرفته

دارند و برخي آن سايند و برميكنند آنگاه آن را ميسايند و خشك ميار با آن ميگرم كرده و اثمد را چند ب

 خيسانند . را چهل روز در آب باديان مي

 فصل 

 نوعي چتني خوب 



ام و بسيار لذيد ، خوب ، بازكننده و محلل و نيز نوعي ترشي ) چتني ( كه خودم آن را اختراع كرده

پر ( ، خردل از هر كدام سه مثقال ، بادرنجبويه ، است . گلپر ) كولهكننده و لطيف از كار درآمده هضم

جوزبويا ، پونه ، آويشن ، قرنفل از هر كدام يك مثقال ، فلفل ، هل ، كبابه ، دارچيني ، دارفلفل ، نانخواه 

 ر، گشنيز از هر كدام دو مثقال ، زنجبيل نيم مثقال ، نمك بقدر كفايت و هر كس بخواهد ده مثقال سي

كنند و نيز كوبند سپس يك من تمر هندي را در سركه خيسانده صاف مياضافه كند همه داروها را مي

ريزند و هر كس بخواهد خيار كنند و ادويه را در آن مييك چارك سماق را در سركه خيسانده صاف مي

 .  شودتني خوبي ميكند بسيار چِ، بادنجان يا گردو يا هلوي نارس و يا چيزهاي ديگر را بآن اضافه مي

 ٥٣٢صفحه 

 فصل  

 حب اللفاح 

آور ، مسكن و اشتهاآور است و روح را حفظ اي كه مخدر ، خوابحب سودمندي براي بيماريهاي نزله

داند . صمغ عربي ، بنگدانه ، پوست ريشه مهرگياه ، كند و هر كس آن را بكار برده قدرش را ميمي

ك جزء ، السوس ، تخم كاهو ، تخم خشخاش ، زعفران ، كتيرا ، مصطكي از هر كدام ينشاسته ، رب

كنند اندازه كوبند و حل كردنيها را حل و آنها را باندازه دانه نخود حب ميترياك دو جزء كوفتنيها را مي

ايم كه باين حب نزديك است خوراكش دو حب است در مقاله چهارم از حبي بعنوان حب اللفاح ياد كرده

 و هر دو انشاء اهلل نافعند . 

 فصل 

 درمان سودا 

يماريهاي سودائي از اهل تجربه نقل شده كه براي اشخاص قوي مفيد است ، پس از درماني براي ب

خورانند : سليماني ) سوبليمه ( ، فلفل ، قرنفل را پاكسازي كامل هفت روز اين سفوف را ببيمار مي



ر نظر دخورند و بايد نيروي بيمار را بيزند و هر روز تا بيست نخود از آن ميكوبند و ميباندازه مساوي مي

نمك و يا غذائي با نظر پزشك بايد بخورند اما در اثر بگيرند همراه با اين دارو ماست گاو و نان بي

آورد و بايد آن را با مخلوط يك جزء زاج سفيد ) شب يماني ( و دو جزء سليماني دهان بيمار قرحه مي

)  برند : حب السالطينر ميكات هندي شستشو بدهند تا بهبود يابد سپس بعنوان مسهل اين حب را بكا

كوبند و حب كرچك ختائي ( يك جزء ، هليله سياه سه جزء آنها را در روغن زيتون سرخ كرده و مي

كنند و بايد پوست داخلي حب السالطين را بگيرند ، غذاي بيمار آب پاچه است ، اندازه خوراك اين مي

 حب بقدر نيروي بيمار سه يا چهار حب است

 ٥٣٣صفحه 

 يابند . قبل از اين مسهل و نيز در روزهاي ميان مسهلها بايد منضج بخورند و ان شاء اهلل بهبود ميو  

 فصل 

 سكنجبين انجداني 

خيسانند روز در پنج جزء سركه ميسكنجبين انجداني : يك جزء انجدان ) گلپر ( را بمدت يك شبانه

شانند تا بقوام آيد و هر روز دوازده مثقال از جوسپس آن را صاف كرده و شيره مويز بدان اضافه كرده مي

 آشامند . آن را با عرقهاي مناسب مانند عرق شاهتره و عرق گاوزبان و مانند آنها و شب همراه با غذا مي

نود مثقال سركه را با نود مثقال آب آميخته و مقداري ريشه انجدان كوفته را تا اندازه نصف  -نسخه ديگر 

جوشانند تا نصف شود آنگاه صد و بيست مثقال شيره انگور ن خيسانده و صبح ميآن بمدت يك شب در آ

خورند و اگر حرارت قالب باشد را بآن افزوده و هر شب ده مثقال با عرق شاهتره يا شيره بزر كرفس مي

اي از پزشكان ريشه كاسني را در سركه خالص نوشند . پارهآن را با عرق كاسني تازه يا غير تازه مي

افزايند بطور خالصه اين دو دارو براي تب دو روز در خيسانده و براي شيرين شدنش گزانگبين بر آن مي

ام كه نسخه آن نزديك باولي است ام و دومي را در كتابها ديدهميان مفيدند كه اولي را از اهل تجربه گرفته

 . 



 فصل 

 سفوف ارسطو 

براي وسواس ، درد سر ، سوء هضم ، ضعف معده ، سفوف ارسطو بنا بر آنچه كه در تذكره ذكر شده 

زدايد اي و بخار مفيد است و عرق فاسد بدن را قطع كرده بوي بد را از آن ميبادهاي غليظ ، اسهال معده

 بخشد و سوزش ادراري راافزايد ، باه را نيرو ميكند و بر اشتها مي، فراموشي را كم مي

 ٥٣٤صفحه 

ماند اندازه خوراكش دو مثقال است . قرفه ) پوست نوعي درخت سال باقي مي كند و قوتش تا سهرفع مي 

كه بوي دارچيني ميدهد ( ، ساذج ، قرنفل بستاني ) فرنجمشك ( ، قرنفل بري ) ميخك ( ، هل ، 

جوزبويا ، مصطكي ، عود ، اسارون ، هليله زرد ، هليله كابلي ، نار قيصر ، زيره ، دارچين ، فلفل ، 

اي زنجبيل از هر كدام يك جزء ، مشك ، عنبر ، كافور از هر كدام نصف جزء و در نسخه دارفلفل ،

بجاي نارقيصر ، نارمشك و عود دو جزء آمده است اما قرنفل بري را حذف كرده و گفته است كه اين 

 تركيب صحيح و درست است . 

 فصل 

 ضعف معده 

ها و فاسد شدن خلطها . هليله ليز كردن روده سفوف ديگر براي ضعف معده ، سوء هضم ، بادگلو و براي

كابلي ، هليله زرد ، تربد از هر كدام چهار درهم ، مصطكي ، كبابه ، هل ، قرنفل ، انيسون ، زنجبيل ، 

دارچيني ، خولنجان ، اسارون ، سنبل و سعد از هر كدام دو درهم ، افسنتين ، تخم ريحان ، جوزبويا ، 

 كدام يك درهم .  عود و پوست روي پسته از هر

 فصل 

 تشنگي 



براي تشنگي زائد و ضعف معده و التهاب اگر از رطوبتها باشد چهار جزء نوشادر هندي را در شانزده جزء 

دارند و گذارند سپس آن را صاف كرده و برميماء الكبريت حل كرده چهار روز در جاي سردي مي

 . آشامند بهنگام نياز يك يا دو قطره در آب ريخته مي

 فصل 

 پيچ اسهالي 

 ٥٣٥صفحه 

ها دوازده مثقال شاخ گوزن را نرم سوهان براي درمان پيچ ) زورپيچ ( اسهالي ، سوء هضم و ليزي روده 

جوشانند تا مانند عسل شود كنند سپس آن را در دويست و هشتاد و هشت مثقال آب با آتش ماليمي ميمي

ن گردد آن را باندازه پنج ريالي ) فعلي ( قرص و خشك گذارند تا قابل قرص شدو آن را در سايه مي

 نوشند . كنند و در هنگام نياز دو قرص آن را جوشانده و بدون شيريني ميمي

 فصل 

 درد معده 

كوبند و مانند چاي ختائي ) چاي سبز ( دم براي درد معده اگر از رطوبت باشد يك مثقال جنتيانا را مي

 شند اين دارو بسيار نافع است . نوكنند و شيرين كرده ميمي

 فصل 

 درد اندامها 

روغني براي درمان دردهاي كهنه اندامها كه بايد در حمام بر اندام دردناك ماليده شود : مغز قلم پاي گاو 

چهل و هشت مثقال ، كافور رياحي دوازده مثقال ، عرق شراب چند آتشه صد مثقال ، همه را در ظرف 



ريزند و با آن در آن ميجوشانند تا فقط روغن باقي بماند آنگاه يك دانق روغن دارچيني را سفالي مي

 مالند . دارند و بهنگام نياز بر اندامها مينمايند و آن را برداشته از هوا محفوظ نگاه ميمخلوط مي

 فصل 

 ويار 

فورينال مفيد است معناي براي ويار زنهاي آبستن يك فنجان عرق بهار نارنج همراه با پنج نخود سال

 رفورينال ملح الجمر يعني همان جوهسال

 ٥٣٦صفحه 

شوره است ) پيش از اين يادآوري شد كه اين جوهر شوره با اصطالح امروزي جوهر شوره در علم شيمي  

 متفاوت است . مترجم ( 

 فصل 

 سفيد كردن طرطر 

پيچند و در اي براي سفيد كردن طرطر ) كرم دوتارتار ( : اين دارو را در مقدار زيادي پارچه ميقاعده

 ا پارچه بخاكستر تبديل گردد و طرطر سفيد شود . اندازند تآتش مي

 فصل 

 خنازير 

اگر مدتها نمك قليا را هر روز باندازه نيم درهم بخورند براي كندن ريشه بلغم ، قطع ماده خنازير ، 

 كيست ، كچلي و مانند آن مفيد است . 

 فصل 

 منضجي براي اخالط 



گرفته را برشته كرده و با گلبرگ گل سرخ باندازه تمنضجي براي بلغم و صفرا و سوداء : مغز بادام پوس

كوبند و مخلوط كرده و با شربت ريوند خمير كرده و هر شب پنج مثقال از آن مساوي همه را مي

 خورند . مي

 فصل 

 استسقاء و رطوبتها 

قال براي درمان استسقاء ، درد سينه و تنگي نفس صد و چهل و چهار مثقال نمك قليا را در چهارصد مث

جوشانند تا بانعقاد كنند سپس دويست مثقال سركه به آن اضافه كرده ميجوهر سركه حل و صاف مي

گذارند تا خشك شود ، اندازه خوراكش اي ريخته در آفتاب مينزديك گردد آنگاه آن را در ظرفي شيشه

 از شش تا پانزده گندم است .

 ٥٣٧صفحه 

 فصل  

 جذام 

ذارند گالفار زرد را كوفته و در ظرف سفالي بر آتش مياست : يك مثقال سمداروئي كه براي جذام مفيد 

كوبند و در تا نرم شود آنگاه يك دانق سرنج و يك دانق مردارسنگ ، يك دانق روي سوخته را با هم مي

 رخورند و اگكنند و پنج روز از آن ميوقت نياز يك دانه خرما را كوفته با يك نخود از آن دارو خمير مي

 اسهال يا خوني از آن پيدا شد بايد پنج مثقال بالنگو را پخته و بخورند . 

 فصل 

 تب همراه با غش 



براي تب نوبه همراه با غش روح الكبريت پنج قطره ، آب يك قاشق غذاخوري ، سركه نصف قاشق پيش 

 نوشد . از وقت نوبه بيمار آن را مي

 فصل 

 خنازير 

آورند كه يكي ** * **      ( دو دارو كه بآزمايش رسيده از فرنگ مي      SCTOFOUبراي خنازير ) 

دور گيرند اما يرويد ميشود يد را از نباتي كه در آنجا مياز آنها بنام يُد و ديگري يدور پتاسيم ناميده مي

 سايند و در ششم يدور پتاسيم را ميگيرند بيست و دو گندم يُد و چهل و چهار گندپتاسيم را از دريا مي

كنند كه مانند آب زعفران رنگي و تلخ است در هفته اول شش قطره صبح و شش قطره مثقال آب حل مي

نوشند در هفته دوم هفت قطره صبح و هفت قطره عصر و در هفته سوم هشت قطره عصر همراه با قند مي

 آور پرهيز كرده و غذايزيانآشامند و بايد از چيزهاي صبح و هشت قطره شب مي

 ٥٣٨صفحه 

گويند كه اين دارو همه مقوي بخورند و اگر بهبود نيافتند ادامه دهند اگر چه يك سال طول بكشد و مي 

 كند . بخشد و ناراحتي ايجاد نميبيماريهاي ملحي را بهبود مي

 فصل 

 رفع بلغم و عطش 

 خورند . و نيز ده نخود روغن آن را ميبراي دفع بلغم و عطش هر روز نيم مثقال سقز بنه 

 فصل 

 درد معده 



قرص نمك قليا كه براي درد معده و بادها اگر از رطوبت باشد مفيد است ، دو مثقال نمك قليا را با چهل 

)  مرغ را باندازه سكه پنج رياليمثقال قند و يك مثقال صمغ عربي و ربع مثقال جوهر نعناع و سفيده تخم

افزايد و بلغم را سازند اندازه خوراك آن يك قرص است كه اشتها را زياد كرده بر باه ميفعلي ( قرص مي

 كند . دفع مي

 فصل 

 حب الكريم 

ها ، خشك كردن رطوبتها ، دفع ام كه براي جلوگيري از نزلهحبي كه خودم اختراع و آزمايش كرده

عنبر از هر كدام يك مثقال ، مر مكي ، عفونتها و بادها و تقويت اشتها سودمند است ، فلفل سياه و 

مصطكي و ترياك از هر كدام دو مثقال ، زعفران و دارچيني از هر كدام چهار مثقال آنها را باندازه نصف 

 كنند و حداقل اندازه آن يك حب است . دانه نخود حب مي

 مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه راجع باين قرص چنين اضافه فرموده كه

 ٥٣٩صفحه 

من يك بار اين قرص را از داروهائي باين شرح تركيب كردم كه از دوازده قلم بوزن بيست مثقال تركيب  

يابد : صندل سفيد ، عنبر ، فلفل سفيد و كتيرا از هر كدام يك مثقال ، ترياك ، زعفران ، دارچيني ، مي

اين دارو براي مزاج من  السوس از هر كدام دو مثقالمصطكي ، مر مكي ، قرنفل ، عود قماري و رب

كنم و اين از بسيار سازگار آمد قلبم را تقويت كرد و بر حواس و نيرويم افزود و خدا را از آن شكر مي

ام و در كتب قرابادين هم مذكور است بهتر از كار درآمد و الحمد هلل علي حسن حبي كه در متن نوشته

 انعامه . 

م كه چيزي بر آن بيفزايم تا كار ترياك را تقويت كرده و بر نشاط افزايد كه پس از مدتي بر آن شدسپس مي

، خشكي و باه بيفزايد و اين حب را تركيب كردم : كتيرا ، قرنفل ، زرنب ، درونج عقربي ، زنجبيل و 



خولنجان از هر كدام يك مثقال ، صندل سفيد ، عنبر ، فلفل سفيد ، مر مكي ، زعفران ، دارچيني ، 

السوس ، بهمن سرخ و زرنباد از هر كدام دو مثقال ، ترياك هشت مثقال و اري ، ربمصطكي ، عود قم

از اين جهت ترياك را هشت مثقال قرار دادم كه اثر ساير داروها را كم كند و با اين ترتيب در هر چهار 

اروها حب و نيم يك حب ترياك وجود دارد ، اما اگر كسي بخواهد مقدار آن را كمتر كند تا اثر ساير د

 زيادتر گردد اشكالي ندارد . 

 فصل 

 استسقاء 

اين قرص براي استسقاء مفيد است : عصاره زرشك ده درهم ، گلبرگ گل سرخ پنج درهم ، تخم خيار ، 

تخم خرفه ، تخم كرفس ، مصطكي ، الك شسته و ريوند چيني از هر كدام يك درهم ، سنبل الطيب نيم 

 كنند و بهسازند و خشك ميثقال طبق معمول ميدرهم ، از آنها قرصهائي بوزن يك م

 ٥٤٠صفحه 

هنگام نياز يك قرص را با چهل درهم عرق كاسني و بيست درهم آب تاجريزي سياه و ده درهم  

 خورند كه براي استسقاء گرم مفيد است . سكنجبين و پنج درهم تخم فلوس مي

 فصل 

 گنه حب گنه

ثقال ، گنه نيم مويت معده و مغز ، دفع بادها و رطوبتها : جوهر گنهگنه براي قطع تبهاي نوبه ، تقحب گنه

بيزند و مجموع را كوبند و ميدارچيني ، مصطكي و مر مكي از هر كدام يك مثقال كوفتنيها را مي

سازند كه اندازه خوراكش بر حسب وضع اشخاص تا چهار مخلوط كرده حبهائي باندازه نخود از آن مي

 حب است . 

 فصل 



 ب السلطان ح

حب السلطان براي تقويت مغز و معده ، لينت مزاج و رفع باد : صبر سقوطري هشت مثقال ، ريوند چيني 

 بيزند با داروهايكوبند و ميها را ميشش مثقال ، مر مكي چهار مثقال ، جوهر نعناع نيم مثقال ، كوفتني

ه حب است كه شبها به هنگام خواب سازند خوراكش تا دديگر مخلوط كرده حبهائي باندازه نخود مي

بايد خورده شود اما بنظر من و با توجه بقواعد حكمتي بايد يك مثقال مقل ازرق هم بآن بيفزايند تا دارو 

ها صدمه نرساند . اصل اين نسخه از پزشكان مسيحي است كه بعدها بوسيله اشخاص ديگر بمقعد و روده

 است .  و نظريات آنها تغييراتي در آن راه يافته

 فصل 

 ) تنگي نفس ( 

 ٥٤١صفحه 

از چيزهائي كه براي تنگي نفس بآزمايش رسيده اين است كه يك مثقال تنباكو را بكوبند و هشت روز  

 هر روز سه نخود كف كنند . 

 فصل 

 ترك ترياك 

( را كه  دانهكسي كه معتاد بترياك است و بخواهد آن را بدون زياني ترك كند بايد رب بزر البنج ) بنگ

گويند بگيرد و هر روز يك گندم از آن بخورد و از ترياك يك گندم كم فرنگيها بآن هيوس كياموس مي

ز بايد يك گندم بر مقدار گردد و به اين كار ادامه دهند ) ظاهرا هر روكند اين دارو جانشين ترياك مي

بنگدانه بيفزايند ( تا اينكه چيزي از ترياك باقي نماند آنگاه اندازه رب بنگدانه را هر روز يك گندم كم 

 كنند تا چيزي باقي نماند . 

 فصل 



 انداختن بواسير 

ايند سروش ساختن دهن النفسين براي انداختن بواسير اين است كه گوگرد و زرنيخ را باندازه مساوي مي

سايند تا سير روغن شود كم روغن كنجد بر آن ريخته و بر آتش ماليمي ميكنند سپس كمو مخلوط مي

 برند . آنگاه آن را تقطير كرده بكار مي

 فصل 

 روغن طال 

كنند كه يك جزء از آن و شش جزء جيوه و دو جزء دهن الذهب : براده طال را باين ترتيب تكليس مي

اي شدهدهند تا روح و نفس آن خارج شده و خاك تكليساي حرارت ميده و در بوتهگوگرد را مخلوط كر

 گذارند تا ببندد و دوباره جوهر سركهباقي بماند اين خاك را در جوهر سركه ريخته و بر آتش مي

 ٥٤٢صفحه 

 عقد نگرددكنند تا اينكه فقط روغني باقي بماند كه مندهند و عمل را تكرار ميبآن افزوده حرارت مي 

سپس در مقابل هر يك اوقيه از آن يك رطل عسل تقطيرشده را با آن مخلوط كرده براي همه بيماريهاي 

آور است و براي تبها و جذام ، برص ، سيفليس و آشامند زيرا پادزهر بيماريها و عرقداخلي و خارجي مي

 باشد . كسي كه ضرري از جيوه باو رسيده مفيد مي

 فصل 

 روغن نقره 

 كنند كه بر چند ورقه نقره جيوه تصعيدشده ريخته و آندهن الفضة : نخست نقره را باين ترتيب تكليس مي

ند و در سايشود باقي بماند سپس آن را نرم مينهند تا جيوه بپرد و نقره كه مانند راتيانج ميرا بر آتش مي

ته قرع باقي بماند اين روغن براي  دهند تا سركه بخار شود و روغني درجوهر سركه حل كرده حرارت مي

 همه بيماريهاي سرد و گرم سر ، بيماريهاي عصبي و همه گرفتگيهاي طحال كبد و رحم مفيد است . 



 فصل 

 بواسير 

دهن البواسير : جيوه هفت درهم ، كندر پنج درهم ، مغز تخم هلو سي درهم ، مغز را كوفته و جيوه را در 

 فشارند تا روغنش بيرونكنند و ميسپس كندر را سائيده و با آن مخلوط مي سايند تا بخوردِ آن رودآن مي

شود اين روغن را بر موضع بواسير آيد و اگر كمي نمك با آن مخلوط كنند روغن آسانتر خارج مي

 دارند . سازند و برميمالند ، ضمنا از تفاله داروها شيافهائي ميمي

 فصل 

 قرص طباشير 

 ٥٤٣صفحه 

تن قرص تباشير كه قابض است و براي همه تبهاي گرم ، خفقان گرم ، سل ، دق ، تشنگي ، روش ساخ 

اندوه ، قي خوني ، اسهال و سرفه مفيد و براي اسهال گرم عجيب و كافي است بخصوص اگر با عفونت 

 السوسهمراه باشد براي اسهالهاي كبدي با عرق ريشه كاسني و تخم بارهنگ و گلبرگ گل سرخ ، رب

هر كدام شش درهم ، تخم خيار ، مغز تخم كدو ، تخم خرفه از هر كدام چهار درهم ، تباشير سفيد ،  از

صمغ عربي ، كتيراي سفيد از هر كدام دو درهم ، كافور قيصوري يك درهم ، زعفران نيم درهم آنها را 

راك آن يك مثقال كنند اندازه خوبيزند و با لعاب تخم اسفرزه حب و در سايه خشك ميكوبند و ميمي

 است . 

 فصل 

 لودانوم براي سردرد 

لودانوم براي سردرد و ساير دردها : زعفران ، مر مكي ، ترياك ، بنگدانه و پوست ريشه مهرگياه را باندازه 

كنند و اگر بخواهند عرق دارچيني بر آن ريخته و آن سايند و بنا بر روش پيشينيان قرص ميمساوي نرم مي



گذارند تا رنگ و مزه خود را بآن بدهد آنگاه اين دارو را در ظرف ر جاي گرمي ميرا چهار روز د

 مالند . اي ريخته و بهنگام نياز بر محل درد مياي سربستهشيشه

در فصل مربوط بگرفتن خون ، مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مطالبي را از زادالمسافرين نقل فرموده كه 

ن فرمايد : در زادالمسافريگردد ميچون متأسفانه در آنجا از قلم افتاده در اينجا با مناسبتي كه دارد نقل مي

مفيد است : عناب بيست عدد ، زرشك آمده است كه اين خيسانده براي صداع و بيشتر بيماريهاي خوني 

سه و نيم مثقال ، تخم كاسني كوفته يك و نيم مثقال ، ريوند يك مثقال ، تخم كشوث كوفته يك و نيم 

 مثقال ، تمر هندي هفت مثقال ،

 ٥٤٤صفحه 

كنند و هفت مثقال شيرخشت و خيسانند و صاف ميگلبرگ گل سرخ دو مثقال همه را يك شب مي 

 آشامند . كنند و صبح ناشتا ميترنجبين بر آن افزوده و آن را صاف مي چهارده مثقال

شربت ديگري كه براي هيجان خون و همه بيماريهاي خوني و صداع مفيد است باين ترتيب ساخته 

ه گرفته هفتاد مثقال ، ريششود : عناب يك رطل ، گشنيز خشك كوفته بيست مثقال ، عدس پوستمي

ند كنجوشانند و صاف ميخيسانند سپس كمي ميه را بمدت سه روز در سركه ميكاسني هفت مثقال ، هم

آورند اندازه خوراكش از هفت مثقال است كه بايد آن را با بيست مثقال آب و قند بآن افزوده بقوام مي

 خيسانده زرشك بياشامند . 

 فصل 

 شربتي براي بيماريهاي صفرائي 

ي و دردهاي گرم مفيد است : پنج درهم پوست هليله زرد را در شربت عجيبي كه براي بيماريهاي صفرائ

گذارند سپس آن را بهم زده و صاف كرده پنج درهم يك رطل گالب خيسانده و سه روز در آفتاب مي

ب را كنند سپس اين آديگر پوست هليله در آن ريخته و مانند پيش عمل و پنج مرتبه اين كار را تكرار مي



ند دارپزند تا باندازه بار اول شود آنگاه آن را برداشته نگاه ميل گالب دو آتشه ميدر يك و يك چهارم رط

 اندازه خوراكش ده تا پانزده مثقال همراه با آب سرد است . 

 فصل 

 سفوف اللؤلؤ براي اسهال 

باشد اي گرم و قطع خون و اسهال صفرائي مفيد ميروش ساختن گرد مرواريدي كه براي اسهالهاي معده

 ين است كه مرواريد ناسفته چهار مثقال ، بسدا

 ٥٤٥صفحه 

) مرجان ( سوخته ، گل انار فارسي ، تباشير ، خرنوب ، گل ارمني ، گل قبرسي ، صندل سفيد ، تخم  

نيز كرده ، گشبارهنگ برشته ، تخم ترشك برشته ، تخم خرفه برشته ، تخم مرو ، سنجد ، زرشكِ پاك

گرفته برشته ، طراثيث و تخم اسفرزه برشته از هر كدام سه ه ، جو پوستخشك برشته ، صمغ عربي برشت

مثقال ، كهربا ، گل داغستان و اقاقيا از هر كدام دو مثقال ، دانه انار پنج مثقال همه آنها را بجز تخم 

كنند اندازه خوراكش نيم اسفرزه و تخم بارهنگ كوفته و سپس كليه داروها را مخلوط كرده و كف مي

ال تا دو مثقال همراه با رب به و عصاره دو مثقال تخم خرفه است اما سفوف اكسيرالمعده كه در مقاله مثق

 ايم از اين دارو مفيدتر است . چهارم از آن ياد كرده

 فصل 

 روغن گل سرخ 

روش ساختن دهن الورد ) روغن گل سرخ ( بصورتي كه از روغن معروف كه در مقاله چهارم نيز ذكر 

جوشانند تا فقط روغن باقي بماند و ر و خوشبوتر است و عصاره گل سرخ را با روغن كنجد ميشده قويت

ترديدي نيست كه اين قويتر از روغن قبلي است زيرا رنگش بيشتر است اما بهتر از اين هم كه ما پس از 

باقي  فقط روغنايم اين است كه گالب چند آتشه را با سه برابرش روغن بجوشانند تا تجربه اختيار كرده



رسد اما همينكه آن را بماند و اگر بيشتر باشد بهتر است و اگر مكرر عمل كنند بحد عطر گل سرخ مي

ده و گذارند كه صاف و شفاف شاي ريخته يك يا دو روز تا بتوانند بيشتر در آفتاب ميجوشاندند در شيشه

معطر و بدون ترديد از دو قسم پيشين قويتر چيزهاي زائد رسوب كنند در اين هنگام برّاق ، شفاف و بسيار 

گردد زيرا آنچه با روغن ممزوج شده روح گل سرخ است نه جسم آن و روح گل همان گالب چند مي

 آتشه است و در اين باره بينديش . 

 ٥٤٦صفحه 

 فصل  

 مرهمي عجيب 

مناسب است و مانندي ها ، شكستگيها و دررفتگيها مرهم عجيبي را كه براي همه انواع زخمها ، قرحه

 اي و طالئي رنگسازند : سليقون و مرقشيشا از هر كدام نيم رطل ، مردارسنگ نقرهندارد باين ترتيب مي

از هر كدام سه اوقيه ، روغن بزر كتان و روغن زيتون از هر كدام يك و نيم رطل ، روغن حب الغار ) 

ر كدام يك رطل ، صمغ عرعر و صمغ بطم ) سقز غارگيالس ( نيم رطل ، كولوفان ) قلفونيا ( و موم از ه

( از هر كدام نيم رطل ، گاوشير ، قنه ، مقل ، اشق و سكبينه از هر كدام سه اوقيه ، كهربا ، كندر ، صبر ، 

(  O 3 FE ٤مر مكي ، زرآوند طويل و مدحرج از هر كدام يك اوقيه ، موميائي دريائي ، سنگ مغناطيس ) 

و نيم اوقيه ، مرجان قرمز و سفيد ، صدف ، خون سياوشان ، طين مختوم ، زاج و شادنه از هر كدام يك 

سفيد از هر كدام يك اوقيه ، انتيموان تصعيدشده دو درهم ، زنگ آهن و كافور از هر كدام يك اوقيه 

گذارند تا سركه تبخير گيرند و صمغهاي پنجگانه را در سركه حل و صاف كرده بر آتش ماليمي ميمي

مخلوط مانند عسل شود سپس مردارسنگها را با روغن زيتون و روغن بزر كتان جداگانه آن قدر شود و 

پزند تا مي ريزند وپزند تا رنگ مردارسنگ تغيير كند سپس مرقشيشا و بعد سليقون را كوفته و در آن ميمي

افزايند تا سخت يمنعقد گردد سپس روغن حب الغار و قلفونيا ، موم و صمغهاي محلول را تدريجا بآن م

ريزند و پس از همه آنها در نشوند و كامال مخلوط گردند بعد باقي داروها را مانند سرمه سائيده در آن مي



افزايند و اگر خشك شد روغن زيتون و آخر كار كافور را سائيده و در روغن عرعر حل كرده به آن مي

 نمايند نشاني پايانموم را اضافه مي

 ٥٤٧صفحه 

ريزند تا منعقد گردد سپس دست را با ين است كه بدست نچسبد در اين هنگام آن را در آب سرد ميكار ا 

دارند اين دارو براي روغن بابونه و دهن الخراطين چرب كرده و دارو را مانند شمعهاي قالبي بريده و برمي

ها اندام را تقويت و قرحههاي نو و كهنه در هر اندامي كه باشد مفيد است آنها را خشك ، زخمها و قرحه

بخشد و كاري را كه ساير داروها در يك ماه روياند و زخم را التيام ميكند و گوشت نو ميرا پاك مي

رساند از عفونت جلوگيري كرده و گوشت زائد را ميزدايد دهند اين مرهم در يك هفته بپايان ميانجام مي

كشد براي زهر حيوانات نيز سودمند از جراحتها بيرون ميتيز و مانند آن را ، سربي و پيكان نوكگلوله

دهد براي سرطانها ، خنازير و بواسير پذير را نضج مياست ، سختي اعضاء را بتحليل برده و چيزهاي نضج

دهد و براي فتق و درد كمر و بواسير از باشد ، درد را در هر اندامي باشد تسكين ميبسيار سودمند مي

 شود . ماند و از آن كاسته نميتا پنجاه سال باقي ميعجايب است قوتش 

 فصل 

 سفوفي براي قطع تب 

گيرند و يك شب در شود ميها و بناها پيدا ميسفوفي براي قطع تب ، چند عدد حلزون را كه در خرابه

فيد سسوزانند تا اش را ميريزند سپس پوستهآورند و دور ميخيسانند و گوشت آن را بيرون ميسركه مي

خورانند و روي او را با لحاف گردد آنگاه در هنگام نوبه دو سوّم درهم از آن را با كمي روغن به بيمار مي

 پوشانند تا عرق كند ، اين درمان را بايد حداقل دو يا سه بار تكرار كنند . مي

 فصل 

 درد مفاصل ) آرتروز ( 



 ٥٤٨صفحه 

آيد ، روغن آجر ) دهن الطابوق ( ب كه با تقطير بدست ميداروئي براي درد مفاصل ، روغن قلم پاي اس 

از هر كدام يك اوقيه ، روغن صمغ بنه ، روغن دانه عرعر از هر كدام سه اوقيه همه را مخلوط و در حمام 

مالند درد را آرام كرده و مواد زائد مخصوصا آنها را كه سرد است حل ماريه تقطير كرده بر موضع درد مي

 كند . مي

 فصل 

 سفوف السورنجان 

سفوف السورنجان ، كه براي درمان درد مفاصل خاصيت عجيبي دارد . سورنجان ، تربد ، رب سقمونيا ، 

سايند و هر روز سنا ، استخوان كاسه سر انسان كه بدلش استخوان گاو است و شكر را باندازه مساوي مي

اين دارو براي پاكسازي مفاصل و نقرس كافي  خورانندصبح نيم درهم با آب بزر كرفس رومي به بيمار مي

 است . 

 فصل 

 سيفليس 

اي بهبود يافتند اين بود كه نخست منضجي كرد و عدهروش شخصي كه در شهر ما سيفليس را درمان مي

الملك ، برگ گاوزبان ، مركب از دو مثقال ريوند و سه مثقال از هر يك از اين داروها : گل سرخ ، اكليل

پس خورانيد سالثعلب ، و شانزده مثقال شكر سرخ بمدت سه روز به بيمار مي، شاهتره ، عنب گل گاوزبان

كرد مركب از بنفشه ، مر مكي ، هليله سياه ، پيه هندوانه ابوجهل و نمك هندي از هر مسهلي تجويز مي

به سه قسمت بخش ساخت و آن را دانه حب ميكدام دو مثقال ، غاريقون سه مثقال كه آنها را با لعاب به

 كرد : سوبليمهداد پس از آن اين حب را توصيه ميكرده و هر روز يك بخش را به بيمار مي

 ٥٤٩صفحه 



آن را  كوفت ونيم مثقال ، ميخك سي دانه ، دارفلفل دو مثقال ، فلفل و ميخك را كمي برشته كرده و مي 

بر چهار جزء غير متساوي تقسيم كرده و  داد با اين ترتيب كه آن رابصورت حب يا سفوف به بيمار مي

بخش كمتر را در روز اول و آن را كه كمي بيشتر بود در روز دوم و بهمين ترتيب دو قسمت ديگر را و هر 

خورانيد و غذاي او را شير قرار داده ، بيمار را از آب پرهيز روز با بيست مثقال ماست گاو بمريض مي

فزود اداد و اگر بيماري سنگين بود اين حب را نيز ميگاوزبان باو مي شد كمي عرقداد و اگر تشنه ميمي

نها كرد و آدانه حب ميالفار زرد ، بالدر ، قرنفل ، كات سفيد از هر كدام نيم مثقال آنها را با لعاب به: سم

غذاي  دكررا بر حسب نيروي بيمار به چهار يا پنج بخش غير متساوي تقسيم و مانند داروي پيش عمل مي

بيمار همان غذا بود و نيز داروئي مركب از پوست گردو ، ترياك ، شنگرف از هر كدام دو مثقال ، تنكار 

كوفت و با آب دهن خمير و بر شش قسمت تقسيم و هر قسمت را در داخل قطعه سه مثقال كه آنها را مي

 خورانيد وبه بيمار ميناني گذارده و بمدت سه روز هر صبح يك قسمت و هر شب نيز يك قسمت ديگر 

برد : كف دريا ، سوبليمه ، جيوه ، مازو از هر كدام دو مثقال و اين گاه بجاي اينها اين دارو را بكار مي

آمد با سنوني مركب از : داد اگر در دهانش قرحه پديد ميدارو را نيز مانند داروي نخست به بيمار مي

داد سپس بيمار را واميداشت كه با گالب ، سركه و ميتوتياي هندي سوخته ، گل ارمني آن را شستشو 

گرم مضمضه كند تا درد آرام شود پس مقداري كات سفيد را با گشنيزي كه در آنها پخته شده بود نيمه

شست تا گوشت نو بياورد و اين گرد را پخت تا بقوام آيد و دهان بيمار را با آن ميزاج سفيد ) شب ( مي

 چيني نيم مثقال ود : توتياي هندي سوخته دو مثقال ، شنگرف يك مثقال ، چوبپاشينيز بر زخمها مي

 داد و زخمها را تميزنخست دستور حمام مي

 ٥٥٠صفحه 

پاشيد و اگر كرد و آن گرد را بر بدن او ميكرد پس از بيرون آمدن بيمار از حمام او را خشك ميمي 

سياوشان ، موم سفيد ، روغن برد : شنگرف ، خونيبيماري احتياج بمرهم داشت اين مرهم را بكار م

كرد پخت و صاف ميماند سير را در روغن كرچك كامال ميزيتون و اگر درد و بادي در اندامها باقي مي

 ماليد . و در آفتاب بر بدن بيمار مي



 فصل 

 نزله ) كه منظور از آن ظاهرا انواعي از حساسيت است . مترجم ( 

ا هرگ حنا و سنا را با زهره گاو كوفته و مخلوط و مانند حنا خمير كرده و بر موضع نزلهها ، ببراي نزله

 يابد . كنند ان شاء اهلل بهبود ميكنند تا تاول بزند سپس موضع را حجامت ميضماد مي

 فصل 

 خنازير 

ار كرده چند بگذارند و با پيه سگ خمير براي خنازير يك افعي را در كوزه گذاشته در كوره آجرپزي مي

 مالند غذاي بيمار پستان گوسفند است . بر آن غده مي

 فصل 

 ) ديفتري ( 

براي ديفتري ماليدن جدوار نافع است و نيز شكم خروس را شكافته گرماگرم بر گلوي بيمار ضماد 

 كنند . مي

 فصل 

 آكله 

ار نسان سوخته ، چرم بلغبراي آكله پوست پياز سوخته ، مازوي سوخته ، سر سگ سوخته ، استخوان سر ا

 سوخته ، طباشير ، شادنج عدسي ، همه را

 ٥٥١صفحه 

خورند اما پاشند و هفت روز تربد معدني ميها ميكنند و بر قرحهباندازه مساوي سوخته و مخلوط مي 

 كند . كسي كه مؤمن باشد از بكار بردن استخوان سر انسان اجتناب مي



 فصل 

 ) مسهل قوي ( 

گويند و ظاهرا همان عنب الدب است مسهلي رويد كه مردم بآن بيدو ميدرختي شبيه بمورد مي در ديار ما

قوي است كه سه تا چهار عدد از برگهاي آن يك خوراك است و ممكن است بر اين اندازه بيفزايند و ده 

ن كنند و و با قند شيريتوان از آن آشاميد كه خلطها را بيرون براند و بايد آن را بجوشانند تا بيست مرتبه مي

نوشند . ) چاي سبز ) چاي ختائي ( كه در هر گاه كه بخواهند از عمل آن جلوگيري كنند چاي سبز مي

ر شده و بنا بقول دكتدوران تأليف كتاب نوشيدنش رواج داشته همان برگ چاي است كه كمي برشته مي

اين است كه اين چاي را طوري  زرگري مؤلف كتاب داروهاي گياهي تفاوتش با چاي معمول امروز

 گيرد . مترجم ( دهند كه تخميري هم در آن انجام ميحرارت مي

 فصل 

 درد گرم 

براي درد پا ، صبر زرد ، ترياك ، كافور همراه با سركه مفيد است و اگر آن را در سركه بخيسانند و يك 

روز در جاي گرمي بگذارند بهتر است . ) نحوه مصرف اين دارو ذكر نشده اما با توجه باينكه اندازه شبانه

 ود بايد ضماد شود . مترجم ( رخاصي براي اجزاء آن در متن نيست و صبر و ترياك نيز در آن بكار مي

 فصل 

 شيافي براي بواسير 

 ٥٥٢صفحه 

سيار زود دارند بكنند و برميشيافي براي بواسير : خاكشير را نرم كوفته و با شير درخت انجير خمير مي 

 كند . اثر مي



 فصل 

 شياف هندي 

ر مثقال ، نبات مصري ده شيافي براي بيماريهاي چشم ، زاج سفيد ) شّب ( چهار مثقال ، شيرخشت چها

مثقال ، ترياك سه مثقال ، آب غوره سيصد و بيست مثقال ، ظرفي آهني را بر آتش گذارده زاج را در آن 

ا حل ريزند تريزند تا حل شود سپس ترياك را كوفته و بر آن ميسوزانند و بعد كمي آب غوره بر آن ميمي

جوشانند تا حل شود بعد شيرخشت را در كمي آب و ميافزايند گردد آنگاه نبات را كوفته و بر آن مي

گذارند تا رسوب كند آن را گذارند تا حل شود و ميغوره در ظرف ديگري ريخته و بر روي آتش مي

 كنندكم آب غوره را اضافه ميجوشانند و كمريزند و ميكنند و آبش را در ظرف اولي ميبآرامي صاف مي

تراشند تا دارو هر چه را كه از دارو بر ديواره ظرف بچسبد با كاردي آهني ميجوشانند تا تمام شود و و مي

جوشانند تا قابل حب شدن باشد سپس آن را دارند يا باز كمي ميسفت و غليظ شود و آن را همانطور برمي

 بصورت شياف يا حبهائي باندازه نخود درميآورند و بهنگام نياز حب را درون ظرف بسيار كوچكي ريخته

چكانند جوشانند تا دارو حل شود و آن را در چشم ميافزايند و كمي ميچهار يا پنج برابرش آب بر آن مي

يابد اين دارو را من از اشخاصي كه گردد و از همه بيماريهايش بهبود ميفورا دردش باذن خداوند آرام مي

ن ام و آزند نامش را شياف هندي گذاردهساام و چون آن را در هند ميكار و راستگو هستند فرا گرفتهتجربه

 ام بسيار مؤثر است . را بتجربه رسانده

 ٥٥٣صفحه 

 فصل  

 دفع سم زرنيخ و سم الفار 

خورانند تا قي كند و زنند و آن قدر ببيمار ميمرغ را ميبراي دفع سم ، زرنيخ و سم الفار و سفيده تخم

 دهند تا بهبود يابد . ادامه مي



 فصل 

 ترياك  دفع ضرر

جوشانند و اند وسمه را ميبراي جلوگيري از زيان ترياك در نزد اشخاصي كه از راه خوردن مسموم شده

 آشامند تا بهبودي كامل حاصل شود . آبش را مي

 فصل 

 دفع زكام 

كنند يا مقداري روي را در براي دفع زكام يك نخود حجرالنيران را در آب حل كرده استنشاق مي

دارند و هر وقت جوشانند تا خشك بشود و آن را از هوا محفوظ نگاه ميحل كرده ميماءالكبريت 

كنند تا زكام بهبود يابد . اما اگر از اين دارو بخواهند سه نخود از آن را در آب حل كرده استنشاق مي

 آور است . بخورند قي

 فصل 

 دفع زيان جيوه 

خواهد از زيان آن اي داروها است . مترجم ( و مييوهكسي كه جيوه خورده ) ظاهرا منظور از تركيبات ج

 كند تا از اثر جيوه بر مخاط دهن جلوگيري كند . پرهيز كند ريشه سماق را پخته و چند بار مضمضه مي

 فصل 

 ففرمنت 

 گويند كه( مي ( PEPERMENT ) -روغن نعناع را بزبان فرنگي ففرمنت ) پيپر منت 

 ٥٥٤صفحه 



هاي كننده است و درد معده را كه بر اثر خوردن ميوهكننده و خشككننده ، لطيفگرم و خشك ، باز 

سرد غليظ پيدا شده باشد و نيز براي آغاز بيماري فلج و سوء القنية و هر بيماري سرد مرطوبي مفيد است و 

 است . برد اندازه خوراكش تا چهار قطره همراه با قند است و براي ويار هم مفيد نفخ را بتحليل مي

 فصل 

 شيافي براي بيماريهاي چشم 

شيافي كه براي رطوبتها ، اشكريزي ، خارش ، ورم پلكها ، جرب و سفيدي كم چشم و نيز بيماريهاي 

كرده ده جزء ، برگ مورد ، هليله زرد ، مازو از هر كدام يك جزء آنها را گرم آن مفيد است : سماق پاك

م وشانند تا به يك سوجكنند و آن را ميجوشانند تا بيك چهارم برسد سپس صاف ميدر ده برابرش آب مي

اي توتياي هندي ( ، روي گذارند و بعد اثمد ) سنگ سرمه ( ، توتياي كرماني ) در نسخهبرسد و آن را مي

سوخته ، سفيداب قلع ، شياف ماميثا از هر كدام يك جزء ، اقاقيا نصف جزء ، كتيرا ، ترياك ، نشاسته از 

خواهند اي كه ميكنند و شيافهائي باندازهآب خمير ميبيزند و با آن هر كدام ربع جزء را كوفته و مي

سازند . ) توضيح آنست كه اين دارو و بعضي از داروهاي ديگر را كه بنام و همچنين بصورت شياف مي

شود در وقت استعمال بايد در آب تميز حل كرده و در چشم بچكانند و منظور داروي برداشتني ساخته مي

 نيست . مترجم ( 

 فصل 

 ع صفرا و بلغم دف

ام زاج سفيد ) شب يماني ( و زاج ) ظاهرا زاج سبز ( هر يك ام و بچشم ديدهچنانكه شخصا آزمايش كرده

كند و اگر مقدار بيشتري از آن را بكار ببرند صفرا ) زهره گوسفند يا گاو ( را از آنها صفرا را غليظ مي

 كامال غليظ و

 ٥٥٥صفحه 



جمله ) تركيبي است كه اسيدنيتريك و يا نزديك بآنست كه قليائيها من كند و روح االشوسمنعقد مي 

 نمايد و مانند آنست كه درزدايد و آن را بكلي باطل ميكند . مترجم ( تلخي صفرا را ميصفرا را خنثي مي

غليظ كردن و از كار انداختن صفرا چيزي مانند آنها نيست بنا بر اين براي نضج بخشيدن بآن هم چيزي 

ه را كردباشد پس بايد براي نضج دادن بصفرا يك قيراط در مدت سه روز زاج سفيد صافانند آنها نميم

بخورند و براي بيرون راندن صفرا و خنثي كردن حرارت و تلخي آن روح االشوس بياشامند كه در تب 

بلغم ترش و سوداي  محرقه نظيري ندارد و بايد آن را با ساير داروهاي مناسب بياشامند . و نيز در ترشي

تلخ ، نمك قليا و كرم دوتارتار ) ملح الطرطر ( ، سنگ مرمر ، مرواريد و مرجان ) كه همه از تركيبات 

گذارد . و هر كدام از آنها را كه بيمار باشند . مترجم ( بالفاصله پس از خوردن اثر ميكربنات كلسيم مي

حال مفيد است و نمك قليا و كرم دوتارتار بلغم ترش بخورد سودا را باطل كرده و براي همه بيماريهاي ط

كنند اما ساير داروها فقط ترشي ناشي از بلغم و سودا را از كار مياندازد ، ليكن كن مييا شيرين را ريشه

بر  ام و ان شاء اهللمرجان خاصيتي براي خنثي كردن سودا نيز دارد و اينها مطالبيست كه بتجربه رسانده

ي ديد و نيز مردارسنگ و شكر سرب براي خنثي كردن ترشيهاي بلغمي مفيد است ) نمك خالف آن نخواه

آيد نمك قليا ، كربنات دوسود طبيعي است كه از سوختن ريشه بعض نباتات بخصوص آذربو بدست مي

طرطر مخلوط از تارتارات دوسديم و تارتارات پتاسيم است ، مرواريد ، مرجان و نيز سنگ مرمر همه 

 باشند و ضمنا با توضيحاتي كه قبال مؤلف اعلي اهللكننده اسيد ميربناتهاي قليائي خاكي و خنثيحاوي ك

ر شود و نيز دشود كه در بلغم ترش ، ترشي يعني اسيد كلريدريك معده زياد ميمقامه فرموده معلوم مي

 سودا آبهاي تيزابي بدن

 ٥٥٦صفحه 

ع شود كه چرا اين داروها براي دفدد بنا بر اين روشن ميگريعني تركيبات اسيدي بيش از حد طبيعي مي 

 رفته است . مترجم ( اما براي سودا مناسب نيست زيرا سرب براي سودا مضر است . بلغم و سودا بكار مي

 فصل 



 ماء الكريم 

 فاروق ماءالكريم مايع مفيدي است كه رطوبتها را خشك كرده و مواد زائد را دفع و در اعماق بدن نفوذ

النسا داشت خوراندم و كند و من آن را چند روز و هر روز سي قطره همراه با آب قند به كسي كه عرقمي

ترسي از زيان آن نداشتم تا اينكه بيمار رو به بهبودي رفت و نزديك بآن شد كه بكلي بهبود يابد بعد درمان 

دسري ببار نياورد و بهر حال آن طور را بصورت ديگري ادامه دادم تا براي خود او و من آسانتر باشد و در

باشد بلي اگر بطور خالص بكار كننده هست نميبرند كه اين دارو سمي كشنده و مجروحهم كه گمان مي

شود اين مطلب را برده شود چنين است اما اگر مقداري آب بآن اضافه كنند از شدت عملش كاسته مي

 اص آن را آزمايش كنم . نويسم تا بعد ساير خوفعال بعنوان يادآوري مي

 فصل 

 سفيد شدن چشم 

زند و بيكوبند و ميبراي معالجه سفيدي چشم يك مثقال توتياي هندي را با دو برابرش قند سفيد مي

 مرغي ريختهكنند سپس نيم مثقال تخم ريحان و يك مثقال تخم اسفرزه را در سفيده تخممخلوط مي

دارند و يك روز از داروي كوبند و نگاه ميشود آنگاه آن را ميگذارند تا خشك گيرند و ميلعابش را مي

 پاشند تا بهبود يابد . اولي و روز ديگر از داروي دومي در چشم مي

 ٥٥٧صفحه 

 فصل  

 تصفيه 

ها و داروهاي خيسانده هيچ چيز مانند كاغذهاي كلفت اما سست براي صاف كردن روغنها ، عصاره

خواسته باشي يك ورقه از آن را بين دو قطعه پارچه ابريشمي بگذار و نيست بنا بر اين هر گاه كه 

خواهي آبي باشد يا اي ببند و آن را بر جائي آويزان كن و هر چه را كه ميهاي آن را با رشتهگوشه



اي و يا هر چه را كه بخواهي در آن بريز تا بتدريج و قطره قطره از آن بريزد در حالي كه براق و عصاره

ها ، داروها ، روغنها و يا گويند و براي صاف كردن عصارهشده است اين روش را تدبير ملوكي ميشفاف 

 برند . شربتها بكار مي

 فصل 

 اي سودمند سرمه

وزنش سرمه مفيدي براي جرب ، اشكريزي ، ورم خوني قرنيه و سفيدي چشم : مقداري نقره را با هم

 شده ده مثقال وزنند تا تكليس گردد آنگاه از اين ماده تكليسياي آهنين بهم مروي ذوب كرده و با ميله

نيز يك مثقال از هر يك از اين داروها : دارفلفل ، فلفل سفيد و ماميران و نيز مقداري براده مس را در آب 

گيرند و همچنين يك كنند و نيم مثقال از آن را ميغوره ريخته و با آن تركيب كرده و سپس خشك مي

ريزند تا تركيب گردند بعد اين سه قسمت را در راده قلع و يك مثقال براده سرب را در آب ليمو ميمثقال ب

ه اند در كمي آب غورآب غوره حل كرده فلفلها و ماميران را كوفته و با نقره و توتيائي كه تكليس شده

هنگام دارند و بيزند و برميبسايند و ميكنند و ميسايند تا ترشي آن تمام شود و خشكش ميريزند و ميمي

 كنند . نياز آن را سرمه مي

 ٥٥٨صفحه 

 فصل  

 مراق 

براي مراق ) نماندن غذا در معده و خروج آن از راه قي ( : شوره و نمك تبرزد از هر كدام پنج جزء ، نمك 

 پزند تا حل ويكوبند و در ظرفي آهني در آب پياز مقليا دو جزو و نيم ، آب پياز هشت جزء ، نمكها را مي

ت گذارند و بهتر اين اسمنعقد گردد و سفيد شود و اگر از آن بترسند كه آتش بگيرد درپوشي روي آن مي

دمند تا حل شود و آن را اي آنها را برشته كنند تا سفيد گردد سپس بر آتش ميكه در ظرف سربسته



ورت نمك منعقد درآيد شش روز كنند تا بصدارند و در آب حل كرده و صاف ميجوشانند و برميمي

 خورند . روزي شش نخود آن را مي

 فصل 

 سيالن خون قاعدگي 

 خورند . پز ميمرغ نيمبراي جلوگيري از سيالن خون قاعدگي نيم درهم مر مكي را با تخم

 فصل 

 زورپيچ 

 دارند . براي پيچ و اسهالي كه از رطوبت باشد مر مكي ، زعفران ، كندر را به اندازه مساوي برمي

 فصل 

 سرفه 

خورند اما اگر آنها را بپزند بهتر است از براي سرفه مقداري عصاره بادام را با شكر مخلوط كرده مي

ن بريزند مانند شير سفيد خواص اين شربت آن است كه در حالت غلظت شفاف است اما اگر آب بر آ

 اي آن را از جهتشود ، پارهمي

 ٥٥٩صفحه 

 افزايند تا نوشيدني لذيدي بدست آيد . كنند و كمي هل و گالب بآن ميخوشمزگي درست مي 

 فصل 

 پيچه دل

 پيچه و پيچ اسهالي كه از گرفتگي روده پيدا شده باشد مفيد است . حقنه با آب پاچه براي دل



 فصل 

 قاعدگي  ايجاد

برداشتن فرفيون تا سه دانه براي ايجاد قاعدگي مفيد است و اگر سوزش ايجاد كند مهبل را با روغن گل 

 كنند . سرخ چرب مي

 فصل 

 دهن الملح 

ايم داراي خواص شود و پيش از اين روش ساختن آن را شرح دادهدهن الملح كه روح الملح ترش ناميده مي

رطوبتي مفيد است كه بتجربه رسيده ) ظاهرا منظور دردهاي معده و سوء  زيادي است و براي درد معده

هضمي است كه از كمي ترشي معده باشد چه روح الملح اسيد كلريدريك است كه در پزشكي جديد نيز 

ند و كشود . مترجم ( رطوبتها را خشك ميرفته و هنوز گاه استعمال ميبراي افزودن ترشي معده بكار مي

اء باشد براي استسقامراض سرد و نيز براي تقويت معده و مغز سودمند است و بادشكن مي براي بيشتر

كند و براي تقويت مغز با آب كاهو و باشد ، همراه با عناب خون را صاف ميهمراه با آب مرو مفيد مي

هاآوري ترود براي تقويت معده ، اشبراي تقويت قلب با عرق ريحان و با عرق بيدمشك و گالب بكار مي

 و هاضمه همراه

 ٥٦٠صفحه 

با عرق نعناع و براي درد كبد گرم با آب كاهو يا عرق كاسني ، براي ورم طحال با آب خرفه آشاميده  

شود و نيز براي يرقان ، تبهاي بلغمي ، فلج ، لقوه ، سنگ مثانه و كليه و نيز براي فتق و قولنج در هر مي

 و اندازه خوراكش دو تا پنج قطره است . رود مورد با عرقهاي مناسب بكار مي

 فصل 

 شيافي براي رفع اثرات 



شيافي براي التيام زخمهاي چشم و رفع آثار آن : سرب سوخته ، سنگ سرمه ، توتياي كرماني ، صمغ 

عربي ، كتيرا از هر كدام هشت مثقال ، طالي سوخته ، سفيداب قلع از هر كدام چهار درهم ، ترياك ، مر 

كنند شيافهائي ساخته و بيزند و خمير ميكدام نيم درهم ، كندر پنج درهم همه را كوفته و مي مكي از هر

 شوند ( برند . ) شياف نام داروهائي است كه پس از سائيدن در چشم ريخته ميدر وقت حاجت بكار مي

 فصل 

 نوري چشم كم

 نوري چشمر چشم بكشند براي كمشود داگر پر و بال جوجه كبوتري را بكنند و خوني را كه جاري مي

 مفيد است . 

 فصل 

 ورم 

چنين اتفاق افتاد كه پاي كودكي ورم كرده و قرمز شده بود و زني قابله او را باين روش درمان كرد كه 

خون االغ را در ديگ مضاعفي پخت ) ظاهرا منظور از ديگ مضاعف اين است كه ديگي را درون ديگ 

فيد شد و ورم ديگر كه آب در آن است بگذارند . مترجم ( و چند بار بر پاي او ضماد كرد كه موضع س

 برطرف گرديد .

 ٥٦١صفحه 

برد و آن زن قابله مدعي بود كه چند نفر در كتب پزشكي نيز آمده است كه خون االغ ورمها را بتحليل مي 

 كوچك و بزرگ را با همين روش درمان كرده است . 

 فصل 

 سياتيك 



او بار انتيموان و يك بار حب الدند بگير شده بود من يك النسا گرفتار شده و زمينيكي از برادران ما بعرق

خوراندم و براي نضج دادن بمزاجش از زاج طرطر استفاده كردم چند روز هم ماءالكريم با آب قند باو 

ت باو گرفنوشاندم و بر پايش روغن پونه ضماد كردم تا بهبود يافت اما در چند نوبت پايش كمي درد مي

كمي شكر كف كند و بر پايش زنجبيل ، قسط و سورنجان ضماد توصيه كردم كه نيم مثقال زنجبيل را با 

 كند و بحمداهلل در مدت كمي شفا يافت . 

 فصل 

 سختي بلع 

توانست چيزي را بدون آنكه همراه آب باشد فرو يكي از برادران ما به بيماريِ سختي بلع گرفتار شد و نمي

بلغم و ايارج جالبا باو دادم و توصيه كردم ببرد من اول مزاجش را با زاج طرطر نضج دادم و سپس حب ال

 كه غرغره عسر االزدراد را بكار برد كه بحمد اهلل پس از مدت كمي بهبود يافت . 

 فصل 

 ماء الشعير 

شكفد . ) جوشانند تا بگرفته شسته را بشدت در بيست برابر آن آب ميبراي ساختن ماء الشعير جو پوست

در قانون آمده است كه بايد آن قدر بجوشد تا آب نصف شود ( سپس آن  فرمايد :مؤلف )اع( در حاشيه مي

 آشامند ، اما نبايد با سكنجبين خورده شود زيرارا بدون آنكه بهم بزنند صاف كرده پس از سرد شدن مي

 ٥٦٢صفحه 

گردد و اگر كسي بخواهد از اين هر دو بياشامد بايد صبح سكنجبين و پس از گوارش آن فاسد مي 

كند و اگر بخواهند از ترش كردن آن الشعير بنوشد ، اين دارو هر چه رقيقتر باشد ديرتر ترش ميماء

 آشامند ، اندازه خوراكش آن است كه سي مثقال جو بكار رود . بپرهيزند كمي ريشه كرفس با آن مي

 فصل 



 ماء الحيوة المفرح 

كننده نيست ، باه و ر است اما مستروش ساختن ماءالمفرح ، گفته شده كه در هر باب از شراب بهت

اندامهاي رئيسه ، هاضمه و قواي طبيعي ، حيواني و نفساني را تقويت كرده و خاصيت ترياقي دارد مفرح ، 

نشاند و براي آور و اشتهاآور است ، تشنگي را فرو ميكننده ، خواببازكننده ، ادرارآور ، نافذ ، لطيف

باشد ، رطوبتها را دفع كرده براي درد مفاصل سودبخش است ماليدن مي مانندرفع نابسامانيهاي احشاء بي

 گردد ازروغنش براي مفاصل نافع و ضمنا خوشبو است ، اندازه خوراكش از اولين مقداري كه تقطير مي

پنج مثقال تا ده مثقال و نهايت تا پانزده مثقال و از تقطير دوم از بيست تا سي مثقال و از روغنش يك تا دو 

كرده و شكر از هر كدام چهار من باشد : سنجد كوفته ، هويج رندهقطره است و داراي تأثيري نيرومند مي

پزند سپس صندل سفيد ، گلبرگ گل سرخ ، گل گاوزبان ، تبريزي آنها را در ده من آب كامال مي

هر كدام صد و پنجاه  بادرنجبويه ، باديان ، دارچيني ، كبابه ، سعد كوفي ، بهار نارنج ، بهار سنجد از

مثقال ، برگ اترج و پوست آن و اگر ناياب باشد برگ و پوست نارنج از هر كدام صد و پنجاه مثقال ، 

شود از هر كدام هفتاد و پنج مثقال و اگر يافت نشود سنبل الطيب جوزبويا ، مو كه ريشه واال نيز ناميده مي

كوبند و همه را به مطبوخ يادشده اضافه ، داروها را مي باندازه يك دوّم آن و نيز جوزبويا بهمين اندازه

 ميكنند بجز برگ و پوست اترج كه

 ٥٦٣صفحه 

با چهل تا هفتاد مثقال علف هندي در روز تقطير بآن اضافه ميشود و جوشانده را در زمستان ده روز و در  

د كه خمير رقيقي از آن درست گذارند و مقدار آب بايد تا آن اندازه باشتابستان هفت روز بحال خود مي

شود بآنطور كه اگر آن را با دست فشار بدهند آبي از آن خارج شود كه انگشتان را فرا گيرد و براي اين 

رود كه داروها ميزان دوازده بلكه ده من آب كافي است اما اگر آب از اين اندازه زيادتر باشد بيم آن مي

يست ضمنا بايد هر روز آن را بهم بزنند و زير و رو كنند تا تخمير شده و سكرآور بشوند و اين جايز ن

افزايند تا قابل تقطير باشد و برگ و پوست اترج را كه با علف خوب بخيسد سپس آن قدر آب بآن مي



كنند هر چه ريزند و تقطير مياسقورديون ( مخلوط شده بآن اضافه كرده در قرع مي -هندي ) موسير 

 رود ببندنداي كه به انبيق ميگردد و اگر مقداري عنبر بر دهانه لولهيتر ميمقدار آب كمتر باشد قو

افزايند گاه تفاله را پس از شود برگ اترج و پوست آن و علف هندي را در وقت تقطير ميخوشبوتر مي

افزايند و پس از سه چهار روز نيم من پوست اترج يا تقطير گرفته و يك و نيم من شكر و كمي آب مي

كه  اي استكنند كه مانند محصول اولين تقطير قوي است . خالصه مادهرنج بر آن افزوده و تقطيرش مينا

ص فاسق كند اما اشخابتجربه رسيده و اگر آن طور كه گفتيم ساخته شود يقينا مستي و ناراحتي ايجاد نمي

سكرآور شود بلكه مويز ، درد  افزايند تا فاسد گردد و تغيير كند وبر اندازه آب و مدت خيساندن دارو مي

كنند اما اين دارو بدون ترديد حرام و مسكر است و شراب يا تفاله سيب يا به و غير آن نيز اضافه مي

استعمالش البته جايز نيست و به تصور من اگر باين داروها زرنباد و قرنفل از هر كدام هفتاد و پنج مثقال و 

 شود . آورتر ميتر و شادير ، قويزنيان صد و پنجاه مثقال بيفزايند بهت

 ٥٦٤صفحه 

 فصل  

 سوطيرا 

سوطيرا خالصه پرخاصيتي از ترياقهاي بزرگ است ، پزشكان همه بر آنند كه كسي كه اين دارو را بكار 

برد مصون از بيماريها است و از نظر منافعي كه دارد نزديك بترياق فاروق است و انسان را از همه داروها 

ها ، مخصوصا صرع ، سرگيجه ، سردرد كهنه ، كند و براي همه دردهاي مغز ، چشم ، نزلهنياز ميبي

رعشه ، خفه شدن صدا ، فلج ، وسواس ، درد دندان ، درد چشم و سفيدي آن ) بصورت قطور همراه با 

زائد را از ها همراه با آب عسل مفيد است مواد شير زن دختر زائيده ( و دردهاي ريه ، پهلو ، سينه ، دنده

الراعي ( از قي خوني جلوگيري مرز ) عصيراند و خوردنش همراه با آب بارهنگ و رب سرخچشم مي

كند ، براي بادهاي معده و دردهاي آن و يرقان و نيز براي صاف كردن رنگ چهره و همچنين براي مي

پيچ ، احتقان ، ورمهاي مثانه اي ، هاي مثانه ، بيماريهاي رودهتسكين افكار بد ، دردهاي مفاصل ، قرحه



هاي آنها ، ورمهاي طحال ، بيرون كردن مواد زائد كليه و مثانه ، تقويت باه و آلت ) ها و قرحهو روده

ماليدن دارو بر آن ( ، ايجاد لذت بيشتر در هنگام نزديكي ، نقرس ، تشنج ، گزش حيوانات ، مسموميتهاي 

 كند ،د ، ورمها را فرو مينشاند ، شكم را از مواد زائد خالي ميباشغذائي و تبهاي نوبه كهنه سودمند مي

دارد كه در اين صورت نبايد پيش از آنكه كند و جنين را نگه ميزدايد ، ذهن را تند ميفراموشي را مي

جنين شش ماهه شود بكار رود ، اندازه خوراكش از يك درهم تا يك مثقال است و نيرويش تا هفت سال 

 د ، روش ساختنش اين است : مانباقي مي

شده ، دارچين ختائي ) سليخه ( ، كاه مكه ) اذخر ( از هر كدام يك و نيم اوقيه ، جندبيدستر ، مر تصفيه

 فطراساليون ) كرفس كوهي ( از هر كدام پانزده مثقال ،

 ٥٦٥صفحه 

، دارچيني ، قرص تخم كرفس دو اوقيه ، بزر سيساليوس ) نمام ( يك مثقال ، قسط ) كوشنه ( تلخ  

اقرقومعما ، اشترك ) ميعه سائله ( ، اسارون از هر كدام شش مثقال ، انيسون ده مثقال ، فلفل سفيد دوازده 

مثقال ، دارفلفل ، سنبل الطيب ، حماما ، زعفران از هر كدام چهار مثقال ، ترياك ده مثقال آنها را طبق 

و گرم در ميان درجه دوم و خشك در ميان درجه سوم برند معمول خمير كرده و پس از شش ماه بكار مي

اي مر و سنبل حذف شده و در نسخه ديگر سنبل پنج مثقال آورده شده است ، اما راه است . در نسخه

ساختن قرصهاي اقرقومعما اين است : حماما ، دارشيشعان ، قسط تلخ ، ني نهاوندي ، قرنفل ، فلفل سفيد 

، دارچيني ، مصطكي رومي ، زعفران از هر كدام شش مثقال ، سنبل كوهي  و زنيان از هر كدام سه مثقال

شده شش مثقال همه را ) فو ( يك مثقال ، سنبل الطيب ، ساذج هندي از هر كدام نه مثقال ، مر تصفيه

كنند آورند و در سايه خشك ميبيزند و با چيز مناسبي بصورت قرصهاي يك مثقالي درميكوبند و ميمي

 در اول از درجه سوم گرم و در آخر از درجه دوم خشك است .  اين قرص

 فصل 

 مليّن مقبول 



راه ساختن داروي مليّن بنام مقبول اين است : عناب بيست عدد ، آلو سي دانه ، انجير پنج دانه ، گلبرگ 

جوشانند تا يك رطل باقي بماند آنگاه ها را در يك من آب ميگل سرخ دو درهم ، بنفشه يك درهم ميوه

را در آن حل كرده باز  نمايند و ده درهم فلوسجوشانند و صاف ميگل سرخ را اضافه كرده و كمي مي

افزايند و براي بيرون راندن خلطهاي چسبنده و سوخته كنند و يك قاشق روغن بادام بر آن ميصاف مي

برند ، براي سودائيها بسيار سودمند است و اگر يك درهم افتيمون را با مقداري گل سرخ و گل بكار مي

 مالزرد كف

 ٥٦٦صفحه 

 راند . شود و سودا را بهتر بيرون ميميكرده در آن بريزند مسهل خوبي  

 فصل 

 قرص كافور 

نسخه قرص كافوري كه براي بيشتر بيماريهاي گرم مفيد است : تباشير ، برگ گل سرخ ، نيلوفر از هر 

كدام دو درهم ، تخم خرفه سه درهم ، تخم خيار ، تخم كدو ، تخم كاهو ، تخم كاسني ، تخم خشخاش 

اشه صندل چهار درهم ، رب السوس ، كتيراي سفيد ، گشنيز خشك از هر كدام از هر كدام دو درهم ، تر

كنند يك درهم ، ترنجبين ده درهم ، زعفران دو دانق ، كافور نيم درهم ، آنها را با لعاب اسفرزه حب مي

شده نيز به اندازه سه درهم اندازه خوراكش از يك تا دو درهم است و در نسخه اصلي خرچنگ نهري برشته

 اضافه شده . 

 فصل 

 تنگي نفس 

ز پيازي را كوبند و مغبراي تنگي نفس و خرخر كردن سينه كه از بلغم باشد يك مثقال فلفل سياه را نرم مي

پيچند و در زير خاكستر و اي ميبندند و آن را در پارچهريزند و درش را ميدرآورده و فلفل را در آن مي



 ها را صبحريزند و فقط آخرين پوستههاي آن را بيرون ميپوسته پزند سپس آن را درميآورند ،آتش مي

 خورده و ظهر بايد شورباي كلم بدون روغن بخورند . 

 فصل 

 اسيد اگزاليك 

 رود باين ترتيبشود و بجاي جوهر ترشك بكار ميجوهري كه بزبان فرنگي اسيد اگزاليك ناميده مي

هاي قندِ چغندر در ايران تأسيس نشده بوده و قندِ چغندر انهشود : قند روسي ) در آن زمان كارخساخته مي

 را از روسيه وارد

 ٥٦٧صفحه 

ها قند روسي بكار رفته . مترجم ( چهار جزء ، ماءاالشوس اند و بهمين دليل در بسياري از نسخهكردهمي 

بر آتش ماليمي ( ( بيست و چهار جزء آنها را در قرع ريخته  ٣H NOالحاد ) ظاهرا اسيد نيتريك ) 

گذارند تا بخار قرمز آن ) اين بخار ظاهرا انيدريد ازتيك است . مترجم ( تمام شود سپس آن را سرد مي

دارند براي دارند و خشك كرده و از هوا محفوظ نگاه ميكنند و هر چه را كه از آن منعقد شد برميمي

است و براي سختي ادرار نيز سودمند بوده رفع تشنگي ، غلبه صفرا و التهاب شكم مفيد است ، ادرارآور 

 دهد . و حرارت را تسكين مي

 فصل 

 آور جوهر انتيموان قي

كوبند و دو برابر آن طرطر فرنگي آور چنين است : مقداري انتيموان بدون گوگرد را مينسخه انتيموان قي

ها خشكانند سپس آنو در آفتاب ميكنند ) كرم دوتارتار ( را نيز نرم كوفته و آنها را با آب مقطر خمير مي

كنند آنگاه آن را نرم كوفته و در دوازده نمايند و اين كار را نه يا ده بار تكرار ميرا كوفته و خمير مي

جوشانند تا طرطر كامال در آب حل شود سپس آن را صاف كرده اي خوب ميبرابرش آب در ظرف شيشه



آور است كه آن را بايد روي كاغذي ردد اين ماده انتيموان قيجوشانند تا منعقد گشده را ميو مايع صاف

آور و نيز مسهل است اندازه خوراك آن تا چهار گندم است و خشك كرده و از هوا محفوظ نگاه دارند قي

 خواص آن در مقاله چهارم ذكر شد . 

 فصل 

 اسيد تارتاريك 

يك جوهر غوره است كه ظاهرا در آن روش ساختن اسيد تارتاريك معروف بجوهر ليمو ) اسيد تارتار

 زمان معروف بجوهر ليمو بوده است . مترجم ( : صد جزء

 ٥٦٨صفحه 

كرم دوتارتار يا طرطر سفيد فرنگي را با بيست و شش جزء و نيم سنگ مرمر سائيده ) تباشير فرنگي ( يا  

ريزند و موع آب جوش ميبيزند و آنها را در ده برابر مجكوبند و ميگچ سفيد را در هاوني سنگي مي

كم اضافه كنند همين كه كار تمام شد گذارند تا جوش آن فرو بنشيند و بهتر اين است كه آب را كممي

شويند سپس بيست و شش و نيم جزء ماء دارند و با آب سرد ميخاك سفيدي را كه رسوب كرده برمي

ريزند و در مدت يك خاك سفيد مي الكبريت الحاد ) اسيد سولفوريك ( و پانزده برابرش آب بر آن

كنند تا رسوب بدهد سپس آن را صاف كرده و مايع را زنند و بعد صبر ميروز چند بار آن را بهم ميشبانه

گذارند تا منعقد گردد سپس آن را در آب صاف جوشانند تا مانند شيره شود و آن را در جاي سردي ميمي

تا منعقد گردد اين دارو تشنگي را زايل كرده حرارت اندروني را  جوشانندحل كرده و باز تصفيه نموده مي

اش نمك نباتي ) تارتارات دوپتاس خنثي ( مخلوط كرده و در حالي اندازهنشاند و گاه آن را با همفرو مي

كند و اندازه خوراكش نه كن مينوشند ، اين تركيب اشتهاآور است و رطوبتها را ريشهجوشد ميكه مي

 ت كه همراه با هشت نخود ملح نباتي بايد بكار رود . نخود اس

 فصل 



 الكسير گاروس 

يصد شود اين است : صبر سقوطري سراه ساختن الكسير الصبر كه بزبان فرنگي الكسير گاروس گفته مي

و بيست جزء ، مر مكي شصت و چهار جزء ، زعفران سي و دو جزء ، دارچيني ، قرنفل ، جوزبويا از هر 

بيزند و زده جزء ، عرق شراب هشتهزار جزء ، عرق بهار نارنج پانصد جزء ، داروها را كوفته و ميكدام شان

كنند كه نيروي خيسانند و آن را باندازه چهارهزار جزء تقطير ميدو روز در اين آبها در جاي گرمي مي

 دارو در اين اندازه است . سپس آن را با

 ٥٦٩صفحه 

د اما برنآميزند و بكار ميدي كه بقوام آمده با پنجاه جزء عرق بهار نارنج ميپنجهزار جزء شيره قند سفي 

كنند كه مسلما آشاميدنش براي چون فرنگيها از مسكرات پرهيز ندارند عرق شراب را استعمال مي

ام مقآور يا عرق شيره انگور كه قائم اي از عرقهاي فرحمسلمانها جايز نيست اما مسلمان بايد آن را در پاره

آوري و تقويت است و عرق شراب است بخيساند اين دارو داراي منافع زياد الكسير ذوالخاصية در شادي

 باشد . براي بيماريهاي سودائي ، تب دو روز در ميان و تبهاي رطوبتي سودمند مي

 فصل 

 پيپرين 

شود اين است : يك من فلفل را نرم كوبيده در دو روش ساختن جوهر فلفل كه بفرنگي پيپرين ناميده مي

آوري كه حالل باشد يا عرق شيره خيسانند اما مسلمان بايد آن را در عرق فرحمن عرق شراب دوآتشه مي

رج شود سپس آن را صاف اش خاجوشانند تا رنگ و مزهاي ميانگور بخيساند ، بعد آن را در ظرفي شيشه

كنند تا در تفاله مزه و جوشانند و اين عمل را آن قدر تكرار ميريزند و باز مياي بر آن ميكرده و آب تازه

جوشانند تا فقط روغن باقي بماند و اين روغن را در آب خالص رنگي باقي نماند سپس آنها را مي

رد سپس عرق انگور دوآتشه ) براي فرنگيها ( و يا جوشانند تا رنگ آن تغيير كند و كامال رنگ بگيمي

گذارند تا منعقد گردد سپس ماده ريزند و آن را چند روز ميآور ) در نزد مسلمانان ( بر آن ميعرقي فرح



رنگ و منعقد گردد آنگاه آن را براي استعمال جوشانند تا بيمنعقد شده را در آب و استخوان سوخته مي

ين دارو همانند خاصيتهاي جوهر فلفل و روغن آن است و براي درمان بيماريهاي دارند ، خواص ابرمي

 رود . رطوبتي بكار مي

 ٥٧٠صفحه 

 فصل  

 اپودِلدِك 

شود : صابون و روغن بادام اند باين طريق ساخته ميمرهم جوهر نوشادر كه فرنگيها آن را اپوِدلدِك ناميده

د و سي و دو جزء ، آب بيست و چهار جزء ، كافور از هر كدام چهل و هشت جزء ، عرق شراب ص

 جوشانند و همينكهاي و دربسته بر آتش ماليمي ميسائيده و بيخته هشت جزء ، آنها را در ظرفي شيشه

زنند تا خوب بهم مواد ذوب شد هشت جزء جوهر نوشادر و دو جزء روغن نارنگي در آن ريخته و بهم مي

ريزند ، اين مرهم براي درد مفاصل و پاكسازي خواهند ميي كه ميآميخته شود آنگاه آن را در ظرف

باشد و بايد در نامند مفيد است اما نجس ميهاي چركي و درد شانه كه عامه مردم آن را قولنج ميقرحه

 حمام بكار رود و سپس موضع را شستشو دهند . 

 فصل 

 وحشت قلب 

رين بيماريها است چه با سالمت قلب هر نوع وحشت قلب بيماري بدي است كه از بدترين و بدخيمت

توان تحمل كرد اما اگر قلب كسي ناتوان گردد تاب بيماريها را هر چند كه ناچيز باشد بيماري را مي

وي اهميت يا گفتگنخواهد داشت زيرا كسي كه بآن گرفتار است حتي از يك صداي كوچك يا خبري بي

گردد و بسيار چه كوچك و چه بزرگ سخت ناراحت مي درگوشي دو نفر و هر واقعه و كار ناگهاني

گريزد اين حالت در روزهاي ابري و مه و جاهاي ترسد ، از مردم و اجتماع و سر و صداي آنها ميمي



گيرد اما آنچه كه پس از آزمايش در اشخاص متعدد در نزد من به نور ، شب و تنهائي شدت ميتاريك و كم

 حالت از صفرا و سوداء است و بلغم و خون تحقق پيوسته اين است كه اين

 ٥٧١صفحه 

در آن دخالتي ندارند و از صفراي تنها و يا سوداي تنها هم نيست بلكه از جمع شدن آنها و تأثير صفرا در  

رود و با روح كند و اين بخارات سياه بمغز باال ميسوداء است كه آن را بميعان درميآورد و تبخير مي

ترسد پندارد كه در مه يا دود و تاريكي است و ميگردد و نفس چنين ميخيال مخلوط مينفساني و فكر و 

آورد و مثال كسي كه از آوري در او بوجود مي. اين بخارها با توجه بخاطرات پيشينش صورتهاي ترس

گ مركند و كسي كه از زند و غارتش ميپندارد كه آن دشمن بر او شبيخون ميترسد چنين ميدشمني مي

كند كه بدان گرفتار خواهد شد و بهمين افتد و خيال ميترسد به خيال مرگ و بيماريهاي كشنده ميمي

صورت اين بخارات در ذهن هر كسي بر حسب طبع و شكل و رنگهائي كه در آن ضبط گرديده و غالب 

يا  د كه باعصاب وگردد و خلطي تنشده است بصورتي درميآيد . چه بسا كه اين بخارات در مغز منعقد مي

پندارد كه چيزي از مغز آورد و شخص در هنگام پيدا شدن اين حالت چنان ميچسبد بوجود مياندامها مي

رود و در اين حال ريزد و چه بسا كه اين بخارها بقلب و از آنجا بمغز مياو بقلب يا اندام ديگرش مي

در  برد اين حالتر از دود نشسته باشد ميكند و نفسش مانند كسي كه در اطاقي پشخص خفقان پيدا مي

گيرد و در اين هنگام صفراء سودا هنگامي كه امري بطور ناگهاني پيش آيد و يا غمي فرا برسد شدت مي

 كند . را بميعان درميآورد و آن را بخار مي

طوب بطور خالصه درمان خوبي كه در اين اشخاص به تجربه رسيده اين است كه مزاجشان را سرد و مر

كنند و چيزهائي بكار ببرند كه تبديل به صفرا نشود ، خوردن تخم اسفرزه و سكنجبين هر صبح اثر بسيار 

پسندم مگر آنكه اول صفرا را فرو بنشانند و چه ها را نميخوبي دارد اما من چيزهاي سرد و ترش و ميوه

 خوب است كه آب هندوانه همراه با جوهر االشوس بياشامند و از روغن

 ٥٧٢فحه ص



شده و نيز چاي ختائي بخصوص و هر چيز گرمي بپرهيزند و اگر طاقت مسهل را داشته و گوشت سرخ 

باشند النقوع المربع مسهلي بسيار خوب است و همچنين نوشيدن آب پنير همراه با چيزهائي كه براي صفرا 

ب از آن ياد شده بسيار مفيد اللفاح كه در همين باباشد و نيز حبو سودا مناسب باشد خيلي سودمند مي

افزايد و گيرد و بر خواب مياست ، زيرا خيال را از تصورات فاسد بازميدارد و جلوي بخارات را مي

بهترين داروئي براي اين نوع بيماران است و بدترين چيزي براي آنها عوارض نفساني است كه اندوه ، 

 آيد ، برايرخاست با كساني كه از آنها بدشان مينگراني و غصه آنها را برانگيزد و همچنين نشست و ب

كند فربه شدن بدن و اشتغال آنها شوخي و گفتگو با زنان مفيد است زيرا مزاج را سرد و مرطوب مي

بكارهائي كه ناچار از توجه بآن و در نتيجه غفلت از خيالهائي كه بآن گرفتارند و نيز واداشتن آنان 

كند برايشان سودمند است مثال شخصي از سواركاري و مسرور مي بكارهائي كه آنها را خوشحال و

شود كه بايد باين كارها بپردازد يا كسي از خواندن كتابهاي ديگري از معاشرت با برادران خوشحال مي

برد و يا كتابهاي ديگر ، بايد بمطالعه آن كتب بپردازد بنا بر اين نبايد آنها را بكاري وادار تاريخي لذت مي

زي رساند و رطوبت غريد كه از آن بيزارند و نيز بايد از نزديكي بپرهيزند زيرا اين عمل بآنها زيان ميكنن

آور كند ، فصد براي آنان زيانبدن و حرارتشان را كم كرده روح ، قلب ، مغز و كبدشان را ضعيف مي

نند انند و سپس فصد كاست مگر آنكه خونشان فاسد و غالب شده باشد كه بايد نخست صفرا را فرو بنش

توان عناب و گشنيز خيسانده را براي آنها بكار برد اما مقدار گشنيز بايد كم باشد و و براي اين منظور مي

همچنين بايد از حركات سخت در گرمي هوا و آفتاب خودداري كنند و بطور خالصه بايد از هر چيز گرم 

 و خشكي بپرهيزند و بايد باستعمال چيزهاي

 ٥٧٣صفحه 

 كننده مزاج بپردازند تا بحد اعتدال برسد . سردكننده و مرطوب 

 فصل 

 ورم لثه 



براي ورم لثه اين دارو مفيد است : گل ارمني ، آرد سريش و كاغذي كه در داروسازي ) براي صاف 

شود و اگر در دسترس رود ، اين كاغذ سست است و زود از هم پاره پاره ميكردن داروها ( بكار مي

د گذارند بطوري كه بتجربه رسيده بسيار مفيكنند و بر لثه ميكوبند و مخلوط ميد پنبه كهنه را مينباش

نشاند و ماده را غليظ كرده و است ضماد كردن بلسمو و تاتوره از خارج نيز مفيد است و درد را فرو مي

زنندگي ، اي پسميزند در اين دارو خاصيتهچيزي را كه احتماال ممكن است در لثه جمع شود پس

دادن جمع است و مانندي ندارد و قاعده كار اين است كه اول كنندگي ، تخدير ، نرم كردن و نضجسست

منضجاتي مانند بزر مرو ، بزر بارهنگ ، كتيرا ، سريش ، مغز بادام شيرين ، نمك همراه با مويز كوفته و 

ها هر كدام را مضمضه كنند و در جاي خودش پنبه كهنه بر آن بگذارند ، نشاسته پخته و آرد و مانند آن

بكار برند و همينكه ماده جمع شد و نضج گرفت از داروهاي بازكننده دملها استفاده كنند و بهترين چيزي 

زنه را كوفته و از پارچه حريري ببيزند و با آرد مغز تمر هندي مخلوط كرده بر آن اين است كه سنگ آتش

اوليا ) مويزج ( كوفته همراه با پنبه كهنه نيز مفيد است و همينكه دمل بگذارند و نيز گذاردن كشمش ك

سر باز كرد بايد از داروهاي كشنده چرك مانند آرد گندم ، گل ارمني ، كاغذ كوفته ، پنبه كهنه كوبيده 

استفاده شود تا همه چيزهائي را كه در آن است بيرون بكشد سپس بايد داروهاي قابض و گَردِ دندانهاي 

 كنند بكار ببرند . ابض كه لثه و دندان را محكم ميق

 ٥٧٤صفحه 

 فصل  

 پيچ ابهل براي تنگي نفس و بواسير انگشت

ن گاو كوبند و با نيم اوقيه روغپيچ ابهل براي تنگي نفس ) ربو ( و بواسير : يك اوقيه ابهل را ميانگشت

 خورند . و هر روز تا سه درهم مي چرب كرده و با يك و نيم اوقيه عسل مخلوط كرده تا يك هفته

 فصل 

 حب هليله براي ماليخوليا ) مالنكولي ( 



ياه و هاي زرد ، كابلي و سحب هليله براي ماليخوليائي كه از صفراي سوخته پيدا شده باشد : پوست هليله

كتيرا از هر بليله ، آمله از هر كدام دو دانق ، سناي مكي ، الجورد شسته ، افتيمون ، غاريقون سفيد ، 

كرده خمير و حب بيزند و با روغن بادام چرب كرده با مويز پاككوبند و ميكدام يك دانق آنها را مي

آشامند و اين اندازه گرم كه ده درهم جالب را در آن حل كرده باشند ميكنند و با عرق گاوزبان نيمهمي

 ند . براي يك خوراك است و در هر هفته يك بار بايد از آن بياشام

 فصل 

 جوهر بارود 

ام جوهر تخم اسفرزه از اختراعات خود من است و آن را بعلت شدت تبريدي كه دارد جوهر البارود ناميده

: تخم اسفرزه سفيد را بهر اندازه كه بخواهند از چيزهاي خارجي كامال بايد پاك كنند سپس بايد در 

ه همان لعاب جامدي هاوني چوبي و با دسته چوبي آن را در هم بمالند تا پوستهاي سفيدش جدا شود ك

ها را است كه روي آن تخم است و نبايد آن را طوري بكوبند كه تخمها كوفته شود ، سپس بايد اين پوسته

 جمع كرده و پوستهاي قرمزش را كه خطرناك

 ٥٧٥صفحه 

است و نيز تخمهاي ريزي را كه با پوست لعاب مزبور مخلوط است پاك كنند و همينكه خوب پاك شد  

دارند و اندازه خوراكش سه نخود است كه بايد در اي نگاه ميبيزند و در شيشهكوبند و نرم ميآن را مي

و  كندقطعه ميآب حل شود و آن را همراه با سكنجبين بخورند زيرا سكنجبين آن را اصالح كرده و قطعه

نكه مقدار كمِ آن نفع گذارد كه بديواره معده بچسبد و يا بايد آن را با آب قند بياشامند ، خالصه آنمي

آور است و مانند اين است كه كند كه براي مغز زيان دارد و نزلهزيادي دارد و مزاج را تا آن اندازه سرد مي

كند و اين حال در صورتي است كه مقدار اين نزله اختصاصي به لثه و چهره دارد زيرا آنها را متورم مي

اي مانند مرزنجوش ، استوخودوس ، كنندهه داروهاي گرمزيادي از آن بخورند و مصلحي ندارد مگر آنك

آويشن ، فلفل و مانند آن بخورند كه استعمال اين داروها نيز بر خالف منظور است پس بايد از اين 



ها نيز كم بخورند تا عمل سردكننده لعاب را كم نكند و مثال سه نخود آن را با ربع مثقال كنندهاصالح

بخورند زيرا كم شدن تأثيري بدون ضرر بهتر از شدت تأثيري است كه همراه  مرزنجوش يا اسطوخودوس

 با يك زيان باشد . 

 فصل 

 روغن كرچك 

رود اين است كه نخست بايد پوست آن را روش گرفتن روغن كرچك ختائي كه بعنوان مسهل بكار مي

د گيرنخاصيت سمي دارد مي كنند و پوست نازكي را كه در ميان آن است وبگيرند و بعد آن را دو جا مي

زنند سپس بايد آن را بحال خود پزند و مرتبا بهم ميآنگاه آن را نرم كوفته و در آب بر آتش ماليمي مي

بگذارند تا رسوب بدهد و ضمنا بايد كفي را كه بر روي آن جمع شده بگيرند و دوباره با آتش ماليمي 

 ي بماند و آن را تابجوشانند تا آب بخار شود و روغن خالص صافي باق

 ٥٧٦صفحه 

ها است و بايد كنندهوقت نياز نگاه بدارند . اندازه خوراكش يك گندم همراه با گلقند و ساير اصالح 

ود شطوري آن را بخورند كه با گلو تماس پيدا نكند و نيز اگر آن را با دست فشار دهند روغنش خارج مي

كند و در قلب نيز اثر بد دارد آور است و ايجاد تهوع ميياناما خوردن اين روغن خطرناك و براي معده ز

اي در آنها پديد آيد اما اگر طوري آن را بفشارند كند و ممكن است قرحه، دستها نيز از فشردن آن ورم مي

 كه بدست نرسد اشكالي ندارد . 

 فصل 

 گرد دندان 

 كند : دوجلوگيري كرده و آن را سفيد مي زدايد و از خونريزي و عفونتگردِ دنداني كه فساد لثه را مي

مرغي ريخته و مرغ خمير كرده و آنها را داخل پوست تخمجزء نمك قليا ، يك جزء زرنيخ را با زرده تخم



ها مالند ، اما آن را نبايد بر لثه بمالند ليكن همينكه لثهدارند و آن را بر دندانها ميسايند و برميپزند و ميمي

تراشند سپس سه نخود مرواريد ناسفته را با نيم مثقال هائي را كه بر دندانها نشسته ميپاك شدند چرك

شادنج عدسي و نيز يك مثقال از هر يك از اين داروها : تباشير هندي ، بسد ، ارغوان ، گل انار فارسي و 

وابند خد و بر آن ميپاشنبيزند و مخلوط كرده شبها بر ريشه دندانها ميسه نخود گِل ارمني را كوفته و مي

 ام . كنندگان آموختهكند و اين را از يكي از تجربهروياند و لثه را محكم ميزيرا گوشت مي

افزايد : در كتابي اين نسخه را ديدم كه زرنيخ و نمك قليا را باندازه مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه مي

ريزند و آن را مرغي ميكرده در پوست تخم مرغ خميرسايند و مخلوط و با سفيده تخممساوي نرم مي

كنند تا خمير بسوزد آنگاه آنچه را كه در داخل پوست خمير گرفته و در آتش سرگينِ گاو دفن مي

 مرغتخم

 ٥٧٧صفحه 

خورده بريزند درد آن را دارند و اگر باندازه نيم نخود از آن را بداخل دندان كرمسايند و برمياست مي 

 . دهد تسكين مي

 فصل 

 زاج الحديد 

كنند اينست كه براده آهن نرم خالص را بهر اي كه فرنگيان عمل ميروش ساختن زاج الحديد بطريق تازه

ريزند و نيم مثقال از سحاله آهن را در آن اندازه كه بخواهند گرفته و در قرعي مقداري روح الكبريت مي

اه قرع جوشد آنگريزند كه دوباره ميمثقال ديگر ميكنند تا جوش آن تمام شود سپس نيم ريخته و صبر مي

كنند تا آهن حل شود سپس گذارند و زيرش آتش مياند ميرا در داخل خاكستري كه در ديگي ريخته

اي كه دهند تا آهن ديگر حل نشود آنگاه آن را در كاسهافزايند و عمل را ادامه ميكمي براده آهن بر آن مي

اند ) اندازه آن پنجاه جزء آب و ده جزء روح الكبريت است ( از كاغذ يت شستهبا كمي آب و روح الكبر

گردد آب آن را ريخته و كنند تا كامال صاف شود و همينكه سرد شد نمك در ته كاسه منعقد ميصاف مي



جوشانند تا بيك چهارم برسد آن را نيز صاف و سرد كنند آن آب را نيز ميبين دو كاغذ خشكش مي

كنند و نگاه د تا زاجش منعقد گردد اين ماده زاج الحديد ) سولفات آهن ( است و آن را خشك ميكننمي

 دارند . مي

 فصل 

 حب زاج الحديد 

حب زاج الحديد براي معده و باه : هشتاد درهم زاج الحديد ، نود و چهار درهم نمك قليا را جداگانه در 

كنند سپس هر كدام از آنها را از هشت درهم ( حل ميآبي كه كمي قند داشته باشد ) در هر بطري آب 

 كاغذ صاف كرده

 ٥٧٨صفحه 

گذارند تا رسوب روز در جاي گرمي ميكنند تا مانند زاج منعقد گردد و آن را يك شبانهو بعد مخلوط مي 

د دارد شويند تا پاك شود و باز آن را با آبي كه قنريزند و رسوب را چند بار ميبدهد آنگاه آب را مي

چكد در فشارند جوهري را كه از آن مياي كه آغشته بآب قند است ريخته و ميشويند و در پارچهمي

جوشانند تا منعقد و قابل حب شدن گردد اندازه هر ريزند و ميكرده ميچهل و هشت درهم عسل صاف

 حب سه گندم است . 

 فصل 

 تصفيه انتيموان 

وگردي يك صد جزء از آن را با شصت جزء زنگ آهن و پنجاه جزء براي تصفيه انتيموان از تركيبات گ

 گذارند تا انتيموان ازريزند و بر آتش ميكنند و در بوته مينمك قليا و ده جزء زغال كوفته و مخلوط مي

 گوگرد جدا شود . 

 فصل 



 معالجه وبا 

 گير است ( واسهال همهدر كتاب خوبي كه يكي از پزشكان نوشته است درباره بيماري وبا ) كه قي و 

معالجات و پيشگيري از آن ديدم كه گفته است عالئم باليني وبا عبارت است از قي و اسهال شديد ، سرد 

شدن دست و پا ، الغري مفرط بدن ، بگود نشستن چشمها ، و گفته است كه اگر چشمها زياد بگود 

 دهد اما اگرروز به بيمار مهلت نمي پذير نيست و بيش از يكنشست و قرمز و كوچك شد بيماري درمان

در اول بيماري چشمها بگود ننشست و بدن بيمار الغر نشد درمان ممكن است در همه بيماران ادرار بند 

بردار است ، آيد و نيز از عالمات اين بيماري خارج شدن كرمها است كه اگر زنده باشند بيماري عالجمي

 اهد بود ، پزشك نبايد از پاك كردن معدهاما اگر مرده باشند بيماري بدخيم خو

 ٥٧٩صفحه 

روي مكرر ، تشنج اعضاء است ، ها غفلت بورزد از عالمات ديگر تشنگي شديد ، بيتابي و بيرونو روده 

روي بصورت مور مور و موجي در نبض در ابتداء كوچك ، سخت و متواتر است و پس از قي و بيرون

ردد گنفس ضعيف ميشود و تافتد ، اما شكم التهاب دارد و بدن سرد ميآيد كه بعد از چهار ساعت ميمي

گردد و حالتي شبيه بسرسام و نيز شود ، نفخ و كشش در زير سينه و شكم احساس مي، صدا گرفته مي

 آيد . هائي پديد ميشود در بدن بيمار دانهبيخوابي ، هذيان و اغلب تب پيدا مي

فوع زرد شود ، رنگ بيايد و گندنائي رنگ باشد و مداز عالمات خوب اين است كه قي پس از آبي بي

مات كنند از عالاي از بيماران جنون و ماليخوليا پيدا ميرنگ همراه با درد و بوي بد باشد پارهادرار زيتوني

گردد كه اگر خلطهائي بر آن ظاهر و گرم شود نشاني خوبي است . ديگر اين است كه زبانشان سرد مي

ز اشتهائي در آنها پيدا شد دليل بهبودي است گاه عالمت ديگر فرو افتادن اشتها است كه اگر پس از دو رو

ت كنند و ديده شده اسگردد و حالتي شبيه استسقاء و نيز سرفه خشكي پيدا ميطحال بيماران بزرگ مي

هاي چشم و گوشها اي بيماران قي و اسهالي نيست اما بدن خشك و دست و پا و نيز حدقهكه در پاره

ميرد ، و نيز گفته است كه اين بيماري در صفرائيها سبب ت بعد ميسياه و صدايش قطع شده تا ده ساع



تابي ، اضطراب ، التهاب ، تشنگي ، بيخوابي ، خشكي آب بدن ، زردي چشم و رنگ بدن ، پيدا شدن بي

كند از گردد ، چهره باد ميهيجان و بدبوئي نفس است در صاحبان مزاج خوني چشم و بدن قرمزرنگ مي

 خوابگويد و بيشود بيمار هذيان ميآيد ، دملهائي قرمز و بنفش پيدا ميبيرون مي بعض اندامها خون

 شود ،گردد در بلغميها چشم و صورت سفيد ميشود و دست و پايش بنفش ميمي

 ٥٨٠صفحه 

سودائيها  افتد . درشود اشكريزي پيدا كرده اشتهايشان ميكوفتگي ، خواب ، سنگيني و فراموشي زياد مي 

خوابي ، خياالت فاسد ، وسواس ، الغري مفرط و خشكي بدن و نيز حالتي گردد ، بيو بدن تيره مي چشم

كنند . براي جلوگيري از ابتالء باين بيماري گفته است كه حتي االمكان بايد مانند ماليخوليا پيدا مي

ي سي از جاهاي وبائبشهرهاي شرقي و شمالي و جاهائي كه پست و بدبو نباشد بگريزند و نگذارند كه ك

اش را تواند فرار كند بايد خانهآور گوش بدهند و كسي كه نميبآنجا داخل گردد و نيز نبايد باخبار ترس

دائما دود بدهد و عطر استعمال كند و نبايد هواي خارج را استنشاق نمايد . همچنين از بخور دادن با 

هاي خوشبو در منزل ياد وهاي معطر و گذاردن ميوهلبه ، عود ، صندل ، گز و بكار بردن داركندر ، حسن

كرده و گفته است كه بايد در منزل مخلوطي از آب و سركه بريزند و نزديك آب جاري سكني كنند و 

هائي از سركه و آب خيار و گشنيز و نيز آب سيب ، به و صندل ، كافور ، فوفل بكار برند و نبايد لخلخه

از بادهاي جنوبي و غربي بپرهيزند و هميشه كافور ، عنبر ، جدوار ،  نزديك شخص بيمار بشوند و بايد

فادزهر حيواني همراه داشته باشند و از نظر بهداشتي براي خوردن و آشاميدن پرهيز از چيزهاي چرب و 

هائي كرده است كه بيمار بايد چيزهاي خشك و ترش بخورد و نيز بنا برسم شيرين را الزم دانسته و توصيه

قواعدي براي حركت ، سكون ، خواب و بيداري و نزديكي ذكر كرده و همچنين براي پاكسازي  معمول

و استعمال داروهاي الزم از مسائلي ياد كرده است از قبيل داروي ملين ، اگر انجير را با كافشه ) قرطم ( 

دان خصوص براي پيرمرآورد و بباندازه مساوي بپزند و باندازه سه عدد گردو از آن بخورند بخوبي لينت مي

آورد آن است كه نبات ، خاكشير تلخ ، قراقروت ، صبر زرد مفيد است . شياف ديگري كه لينت زياد مي

 ، ريوند ، كنگر



 ٥٨١صفحه 

زرد را بنا برسم شياف ساخته استعمال كنند ، شياف قويتر : صبر زرد ، پيه هندوانه ابوجهل ، غاريقون ،  

تر : نبات ، گزانگبين علفي ، قراقروت ، خاكشير ، بوره شياف ضعيفشكر سفيد ، نمك خاكشير و 

آور را ذكر كرده و پس از آن مسائل بهداشتي مربوط بپرهيز از هاي لينتباشد سپس حقنهارمني و نمك مي

نزديكي و حمام را آورده است كه بايد در ايام وبا از آنها پيروي كنند و براي هر فصلِ سال دستوري داده و 

پس از آن گفته است كه پس از پيدايش عفونت اشخاص قوي و خوني بايد فصد كنند و اگر خلطهاي 

ديگري بر آنها غلبه كند در صفرا بايد هليله پخته يا خيسانده و يا آلوي خيسانده و تمر هندي و براي بلغم 

د لزوما فصد كنند ، بايد حب االيارج و براي سوداء حب افتيمون بخورند و در هر دو هفته يك بار باي

هاي قوي ها باستثناي دانه انار و سيب و ميوهسالخوردگان و ضعفا بايد كم بخورند و از روغن و ميوه

گردد و بايد از خستگي ، پرهيز كنند سپس گفته است كه قواي آدمي از آبتني با آب سرد زيادتر مي

ابير الزم خوردن حب الزعفران است كه حركتهاي سنگين و راه رفتن در آفتاب بپرهيزند و از جمله تد

ها زعفران باندازه مجموع اي از نسخهتركيبي از مر مكي ، زعفران و صبر باندازه مساوي است كه در پاره

داروهاي ديگر است و بايد آنها را بكوبند و ببيزند و با آبِ به حب كنند و اندازه خوراكش براي 

چهار نخود است و گفته است كه پزشكان بر اين مسئله اجماع بزرگساالن نيم مثقال و براي خردساالن 

دارند و اگر كسي اين دارو را نخورد در خون خود شركت كرده و منافع زيادي را براي آن شمرده است 

كه در ساير ترياقها ، معجونها و پازهرها وجود ندارد و از جمله گفته است كه براي مفاصل ، تنگ نفس ) 

زدگي ، خياالت بد ، درد نيمه خشكي مزاج ، قولنج بادي ، درد معده كهنه ، وحشت ربو ( ، سوء هضم ،

 باشد و گفته است كه اين قرص پس از دوازدهسر و ضعف بينائي مفيد مي

 ٥٨٢صفحه 

آورد و كسي كه يبوست دارد بايد تا يك مثقال از آن بخورد و نيز اين حبها در ايام وبا ساعت لينت مي 

ان از ابتالء بآن سودمند است و گفته است كه از چيزهائي كه بتجربه رسيده اگر هر روز براي حفظ انس



روزي چهار نخود نمك تركي بخورند مفيد است و از چيزهائي كه براي تعديل هوا مفيد است و همراه 

نبليله ، شخود نيز بايد داشته باشند از عود ، عنبر ، كندر ، مشك ، قسط شيرين ، ميعه سائله ، سندروس ، 

سقز بنه ، مصطكي ، الدن ، زعفران ، سير ، عرعر ، اشنه ، غار ، سعد كوفي ، كاه مكه ، سرو كوهي ، 

 و بپاشند انغوزه و سركه يٰ  وج ) اِگِر ( ، بادام تلخ ، اسارون نام برده و گفته است كه بايد در محل سكن

، تنباكو دود كنند و نيز جدوار همراه با  گز ، آبنوس ، سيب ، به ، مورد ، انار پوست ، كافور ، صندل

سركه هر روز چهار نخود و متروديوس ) نوعي معجون ترياقي ( ، ترياق فاروق ، پادزهر حيواني ، گل 

ارمني بخورند پس از آن شروط استعمال پاكسازي را بطوري كه مشهور است و طريق معالجه را ذكر 

كنند سپس بايد او را مشت و مال بدهند و پس از آن در كرده كه بايد اول هواي محل بيمار را تعديل 

آور همراه با آب گرم و روغن بادام بخورند و بايد با پر مرغ او را تحريك كنند اگر صفرا صفرائي ، قي

خارج شد كه خوب است و گر نه بايد آب گرم و سكنجبين بدهند تا صفرا خارج شود و اال بايد تخم 

وزه و سكنجبين و آب گرم به بيمار بدهند و براي قي اصرار كنند سپس او را شويد ، تخم ترب ، تخم خرب

رگ روي بازنايستاد آب ببا چيزهائي مانند آب گرم ، نمك ، خاكشير ، روغن بادام تنقيه كنند و اگر بيرون

چغندر ، شكر سرخ ، گزانگبين علفي ، ترنجبين ، تخم كافشه ، بزر كتان سفيد ، نمك ، خاكشير ، 

روي متوقف نشد بايد با تاجريزي سياه ، گل ختمي ، گل ن بادام در سه مرتبه تنقيه كنند و اگر بيرونروغ

 الملك ، ريشه كاسني ، ريشه باديان ،سرخ ، بنفشه ، نيلوفر ، اكليل

 ٥٨٣صفحه 

في لگرفته ، آب برگ چغندر ، شكر سرخ ، گزانگبين عبيان ، كافشه ، بزر كتان ، جو پوستريشه شيرين 

، ترنجبين ، نمك ، خاكشير ، روغن بادام چهار مرتبه حقنه كنند اگر اعراض تمام نشد فلوس هم باين 

داروها داخل كرده چهار مرتبه ديگر تنقيه كنند و بر قلب بيمار گالب و سركه و كافور بمالند و اگر 

يوس و د آب سرد و متروديتشنگي پس از چند مرتبه قي كردن باقي باشد هر اندازه كه بيمار خواسته باش

ترياق و ساير چيزهائي را كه براي روز اول ذكر شده بكار ببرد اما در روز دوم اگر مانند روز اول باشد 

بايد به بيمار منضجي مركب از عرق كاسني تخم خيار ، تخم گرمك و شيرخشت بدهند و او را با آخرين 



بيمار سكنجبين و يخ است كه اگر آنها را قي كرد بايد اي كه گفته شد چهار مرتبه تنقيه كنند غذاي حقنه

دوباره بخورد و داروئي را كه گفته شد بايد بر سينه او بمالند و اگر تا روز سوم بيمار بهبود يافت چه بهتر 

و اال در روز سوم بايد اين منضج را بدهند : عرق كاسني ، تاجريزي سياه ، بنفشه ، گل گاوزبان ، 

نيز خشك ، تخم گرمك ، خاكشير ، شيرخشت و سپس بايد او را با چيزهائي كه گفته بادرنجبويه ، گش

دانه و ريشه ختمي با عرق كاسني و نيلوفر بهر اندازه كه شد تنقيه كنند و بجاي آب لعاب تخم اسفرزه و به

ب غوره اي كه در آبيمار بخواهد باو بدهند و قلبش را با بزر اسفرزه ضماد كرده و غذاي او را جوجه

ها و داروهاي ماليدني بكار برند و نيز لعاب باو بدهند ) مؤلف اعلي اهلل مقامه اند قرار بدهند و لخلخهپخته

در اينجا در حاشيه توضيح فرموده كه پس از لعاب در نسخه افتاده است و ظاهرا منظور لعاب تخم اسفرزه 

اسني ، عرق برگ بيد ، تاجريري سياه ، بنفشه است ( و سكنجبين باو بنوشانند در روز چهارم بايد عرق ك

، نيلوفر ، ريشه كاسني ، پوست بيروني پسته ، افسنتين رومي ، بادرنجبويه ، گل گاوزبان ، تخم خيار ، 

 تخم خيارچنبر ، تخم گرمك ، ترنجبين ، خاكشير ، روغن بادام

 ٥٨٤صفحه 

آب چغندر و آب هندوانه و آب خيارسبزه ) قثاء ( بدهند و اگر پيشاب بيمار بند رفته باشد بايد او را با  

كند و گر نه بايد ماء الشعير آشامد و قي ميچند بار تنقيه كنند و غذاي بيمار آب هندوانه است كه آن را مي

باو بدهند در روز پنجم بايد مسهلي به بيمار بدهند از قبيل تاجريزي سياه ، عناب ، سپستان ، بنفشه ، 

، ريشه كاسني ، پوست هليله زرد ، تمر هندي ، آلو ، فلوس ، شيرخشت ، ترنجبين ،  نيلوفر ، گل سرخ

ريوند چيني ، روغن بادام و غذاي او آب هندوانه و شامش غذائي است كه زرشك داشته باشد و در روز 

ششم و هفتم بايد منضج و در روز هشتم مسهل و باز در روز نهم منضج و در روز دهم مسهل بدهند و 

ر به سرسام مبتال شد او را بنا برسم درمان كنند و گفته است كه بيمار بايد شير بنوشد و قي و تنقيه براي اگ

باشد و پس از پاك شدن مزاج بايد او بسيار مفيد است همانطور كه براي اشخاص مسموم نيز سودمند مي

برگ بيد همراه با شربت چيزهاي ترش به او بدهند و گفته است كه اشخاصي را با عرق كاسني و عرق 

اند و گفته است كه دوغ با قرص كافور در صفراويها و دمويها مانند ريواس معالجه كرده و بهبود يافته



اي را با آب زير ماست همراه با شربت ريواس و قرص كافور و غذاهائي قرص برءالساعة اثر داشته و پاره

مقدار زياد آب ليمو ، كافور و آب غوره و نيز سكنجبين  اي را با استعمالكه قراقروت در آنها بوده و عده

اند ( درمان كرده و گفته است كه در اول بيماري نبايد فصد كنند اما عسلي ) در كساني كه كرم داشته

بعد از تسكين يافتن اعراض و ظهور آثار غلبه خون پس از روز چهارم و در روز هفتم اشكالي ندارد و 

آورهائي مانند تخم ترب ، تخم شويد ، ريشه بلغمي اگر مبتال به وبا شوند قي گفته است كه در اشخاص

بيان ، سكنجبين ، نمك ، تخم گرمك ، سكنجبين عسلي ، اسپنددانه سفيد ، نمك هندي ، بوره ، شيرين

 كندش همراه با سكنجبين و امثال

 ٥٨٥صفحه 

شير ، نبات و روغن كنجد حقنه كنند و اگر آن بايد بدهند سپس بايد آنها را با آب گرم ، بوره ، خاك 

افشه الملك ، كروي موقوف نشد با گل بابونه ، بومادران ، خبازي ، شنبليله ، گل گاوزبان ، اكليلبيرون

كنند سپس به بيمار ، انجير زرد ، گزانگبين ، بوره ، نمك ، خاكشير ، روغن بادام چهار بار حقنه مي

خورانند و اگر بيماري نايستاد هر روز ق كاسني يا سكنجبين عنصلي ميگلقند همراه با سكنجبين و عر

منضجي مركب از گل گاوزبان ، بادرنجبويه ، آويشن ، افسنتين رومي ، خارخسك ، ريشه باديان ، تخم 

دهند و پيش از منضج سه نخود پادزهر حيواني كه با گالب سائيده شده خيار ، ترنجبين ، عرق گاوزبان مي

كند ، غذاي بيمار آب جوجه با سكنجبين است ، اگر در روز هر روز با آنچه گفته شد حقنه ميباشد و 

چهارم بيماري بازنايستاد در پنجم مسهلي مركب از سناي مكي ، تربد ، گل سرخ ، گل گاوزبان ، 

 وخورد ، غذاي بيمار آب گوشت بيان ، ترنجبين ، ريوند ، روغن بادام ميافسنتين ، ريشه شيرين

دهند و اگر سكنجبين همراه با چاشنيهاي معطر است ، سپس منضج و پس از آن در روز هشتم مسهل مي

و  دهندكنند و حب االيارج باو ميخواب سنگيني يا فراموشي عارض بيمار شود آن را بنا برسم درمان مي

رمان سودائيها اوالً مشت از چيزهائي كه در اين باره تجربه شده سركه عنصلي همراه با قند است و براي د

و مال را مفيد دانسته سپس بايد بيمار را با دادن سلمه و كنگرزد ، خربق سفيد ، ريشه خربوزه ، نمك 

اي مركب از شنبليله و آب چغندر هندي ، تخم شويد ، تخم خربوزه به قي مكرر وادار كنند پس از آن حقنه



الملك ، خم گاوزبان ، بسپايك ، پرسياوشان ، اكليل، برگ سداب ، افتيمون شامي ، افسنتين رومي ، ت

خبازي ، گزانگبين علفي ، ترنجبين و روغن كنجد در چهار مرتبه استعمال نمايند و اگر التهاب بيمار زياد 

باشد بايد باو عرق شاهتره و سكنجبين بدهند و هر روز منضجي مركب از شاهتره و گل گاوزبان ، بابونه ، 

 ادرنجبويه ،افتيمون شامي ، ب

 ٥٨٦صفحه 

تخم كاسني ، تخم كرفس ، ترنجبين به بيمار بدهند و هر روز او را حقنه كنند و غذايش سكنجبين است  

دهند : افتيمون كه مواد معطر چاشني آن باشد و اگر مرض بازنايستاد در روز پنجم اين مطبوخ را باو مي

ن ، بادرنجبويه ، نيلوفر ، سناي مكي ، پوست هليله شامي ، بسپايك ، شاهتره ، ريشه هندبا ، گل گاوزبا

گرفته ، بليله ، ترنجبين و پس از ده ساعت عرق كاسني با نبات باو بدهند زرد و سياه و كابلي ، آمله پوست

و غذاي او در روز آب گوشت و در شب سكنجبين همراه با مواد معطر است و سپس بايد در روزهائي كه 

اند و ودههائي كه ديده است صفراوي بببيمار بدهند و گفته است كه بيشتر وبائي گفته شده منضج و مسهل

اند و هرگز كسي را كه سودائي باشد نديده است و گفته است كه در آب كمتر بلغمي و دموي بوده

 آشاميدني همه بيماران سركه و گالب ريخته است . 

 فصل 

 كرم روده 

جوشانند تا يك پنجمش ل ريشه انار ترش را در هشت سير آب ميداروئي براي دفع كرم : سي و دو مثقا

خورند و شب چهارم سه نخود كالومل با دو باقي بماند سپس بمدت سه روز هر روز سه مثقال از آن مي

نخود صبِر سقوطري و فرداي آن شب جلب يا تربد نباتي يا روغن كرچك بقدري كه عمل بياورند 

 افتند . ميآشامند انشاء اهلل كرمها مي

 فصل 



 مشمعي براي زخمها 

مشمعي براي زخمهاي تازه : موم سي و دو جزء ، روغن كنجد چهارده جزء ، مردارسنگ دوازده جزء ، 

 راتيانج شانزده جزء ، سقز بنه هشت جزء ، زعفران يك جزء ، سفيداِب سرب هفت جزء . 

 ٥٨٧صفحه 

 فصل  

 درد سينه 

بيان دو جزء ، رب تاجريزي سياه پنج جزء ، ريشه يك جزء ، رب شيرينداروئي براي درد سينه : ترياك 

ود شزنبق يا رب بنفشه از هر كدام كه باشد دو جزء ، افي كك ) اين كلمه در هيچيك از نسخ خوانده نمي

سازند و يك و احتماال اپيكا است . مترجم ( نصف جزء ساير داروها آنها را تركيب كرده هشت حب مي

 خورند . ) ظاهرا اندازه هر جزء يك درهم است . مترجم ( يك حب بهنگام شب ميحب صبح و 

 فصل 

 معجون شليثا 

معجون شليثاي كوچك كه براي صرع ، جنون ، سكته ، لقوه ، تشنج ، قشعريره ، ترس ، وسواس ، 

سر مفيد است : زرنباد ، درونج ، خفقان ، ورم ريه ، بادها ، مفاصل ، نقرس ، درد رحم ، درد نيمه

بهمن سرخ و  مرواريد ناسفته ، مرجان سرخ ، كهربا ، قرنفل از هر كدام يك درهم ، بارزد چهار درهم ،

سفيد ، قاقله و شّب از هر كدام دو دانق ، چوب گل صد توماني ) عود صليب ( چهار دانق ، ساذج هندي 

يك و نيم درهم ، زعفران نيم درهم ، زنجبيل ، فلفل سياه از هر كدام نيم درهم ، مشك يك و نيم دانق 

 شود اندازه خوراكش سه نخود است . كه علي الرسم خمير مي

 فصل 



 جوارشن مصطكي 

كند و براي گوارش مفيد است و از رطوبتهاي زائد جلوگيري جوارشن مصطكي كه معده را تقويت مي

برد : پنج درهم مصطكي را در ده درهم گالب حل كرده با صد درهم قند نمايد و نفخ را بتحليل ميمي

 است . كنند اندازه خوراكش پنج درهم آمده مخلوط كرده و قرص ميمحلول بقوام

 ٥٨٨صفحه 

 فصل  

 معجون جاويدزي 

معجون جاويدزي براي طول عمر ، بادها ، لك ، پيس ، سل ، بواسير ، قولنج ، فلج ، لقوه و بيماريهاي 

بلغمي : قرنفل ، جوزبويا ، دارچيني ، بسباسه ، هل ، ساذج هندي از هر كدام يك مثقال ، هل باد و فلفل 

چهار مثقال ، زنجبيل هشت مثقال ، هليله شانزده مثقال ، بليله سي و دو  از هر كدام دو مثقال ، دارفلفل

مثقال ، آمله شصت و چهار مثقال ، زنيان چهل و يك مثقال ، زيره كرماني پنجاه مثقال ، سياهدانه بيست 

كنند ، اندازه مثقال ، دانه بنگ ) شاهدانه ( بيست و پنج مثقال ، آنها را با شكر خالص مخلوط مي

 راكش دو درهم است . خو

 فصل 

 نزله 

كنند ، اندازه هر حب الميعه براي نزله : مر مكي ، زعفران ، كندر ، اشترك را به اندازه مساوي حب مي

 حب يك نخود است و بايد آن را زير زبان نگاه دارند . 

 فصل 

 چند مرهم 



وغن زيتون بيست و چهار جزء كشد : سقز بنه ، موم زرد از هر كدام شش جزء ، رمرهمي كه چرك را مي

 . 

ها مفيد است : موم زرد ، سقز بنه از مرهم ديگر كه براي سرطان و خنازير ، ناصور كهنه و نرم كردن غده

 هر كدام شش جزء ، روغن زيتون چهارده جزء . 

وب پزند تا خآور است : مردارسنگ يك درهم ، روغن زيتون يك اوقيه ، آنها را ميمرهم ديگر كه گوشت

 سياوشان ، كندر ،بهم بياميزند سپس خون

 ٥٨٩صفحه 

كوبند و مخلوط و انزروت ، بارزد ، زفت رطب ) صمغ صنوبر ( از هر كدام يك درهم آنها را مي 

 نمايند . استعمال مي

 فصل 

 باه 

داروئي براي افزايش نيروي باه در اشخاص رطوبتي : ده جزء دارفلفل را در بيست جزء شير گاو 

سايند و سه درهم آن را با جوشانند تا شير جذب دارفلفل شود سپس آن را در سايه خشك كرده و ميمي

 آشامند . شش درهم نبات و هشت درهم شير گاو مي

 فصل 

 رحم 

دار شدن : مقلِ ازرق سه درهم ، مرزنجوش دو درهم داروئي براي بيماريهاي رحمي و بادهاي مانع از بچه

نمك طعام چهار درهم ، كشمش سبز ده درهم ، صبر سقوطري نيم مثقال ، گل  ، زهره گاو يك عدد ،



كوبند و مانند فندق حب كرده و زن آن را در مهبل خود عنبربو ) مريم نخودي ( هشت درهم آنها را مي

 دارد . برمي

 فصل 

 مسهل 

جان ا بگيرند و يك فناگر پوست درخت توت را از باال بطرف پائين بكنند و در آب مالش دهند و لعابش ر

نشاند و اگر از آن بخورند مسهلي قوي است و اگر پس از آن آب گوشت بخورند عمل مسهل را فرو مي

 ام . كنندگان گرفتهآور است و اين مطلب را از تجربهپوست توت را از طرف پائين به باال بكنند قي

 ٥٩٠صفحه 

 فصل  

 خنازير 

روغني براي خنازير : روغن بالدر ، روغن ني ، روغن مرو از هر كدام شانزده مثقال ، داراشكنه سه نخود 

، شنگرف يك مثقال ، باسليق كه صمغي قرمز و مانند شيشه شفاف و شبيه سندروس قرمز است دو مثقال 

ا مخلوط كرده و نرم ، موم سفيد ، كات هندي ، بزر كتان از هر كدام دو مثقال ، اجزاء را با روغنه

و  اي را بآن آغشته كردهپاشند و نيز پنبهسايند اگر خنازير چركي شده باشد مقداري از آن را بر زخم ميمي

پارچه را  اي نشده باشدگذارند اگر قرحهگذارند و اگر احتياج بفتيله باشد بصورت فتيله در آن ميبر آن مي

دهند تا غده خارج گردد آنگاه زخم ر باز كند سپس كار را ادامه ميگذارند تا سبآن دارو آلوده و بر آن مي

كنند اجزاء اين مرهم عبارتند از : باسليق دو مثقال ، كتيراي سفيد بيست را با مرهم باسليق درمان مي

 مثقال ، گل ارمني بيست مثقال ، تخم مرو ده مثقال ، مغز تمر هندي ده مثقال ، انزروت پنج مثقال ، آنها را

 نهند تا سر باز كند . اي گذارده روي زخم ميپزند و آن را بر پارچهبيزند و در شير گاو ميكوبند و ميمي



العالج گفته است كه اگر مدت يك ماه هر روزي دو درهم شاخ گوزن سوخته صاحب كتاب شرايف

 يابد . بخورند زخم خنازير بهبود مي

 فصل 

 ها روغني براي زخمها و قرحه

يابند و بوها بآن ضرري ين روغن را بر زخمها بگذارند بزودي و بدون آنكه چرك كنند بهبود مياگر ا

مرغ گرفته رساند : كره گاو پنج سير ، روغن كنجد دو و نيم سير ، روغني كه از دوازده عدد تخمنمي

ياه رد ، مقل ، صبر سباشند ، موم سفيد سه مثقال ، انزروت ده مثقال ، انغوزه بيست مثقال ، كندر ، صبر ز

 جوشانند تا كف آناز هر كدام پنج مثقال ، مصطكي دو و نيم مثقال ، كره را مي

 ٥٩١صفحه 

جوشانند تا بسوزند و سياه شوند سپس ريزند و ميبسوزد آنگاه باقي داروها را بجز روغنها در آن مي 

، باسليق ، سرنج ، تخم اسفرزه ،  زردچوبه ده مثقال ، كات هندي ، گل انار فارسي ، پوست هليله زرد

 بيزند و در پانزده سير پيشاب انسان يا پيشاب گاوكوبند و ميتباشير هندي از هر كدام پنج مثقال آنها را مي

جوشانند تا ريزند و ميكنند و پس از آنكه روغن جوشانده كمي سرد شد اين قسمت را در آن ميحل مي

يز ها را ندارند تفالهبا ساير روغنها مخلوط كرده براي استعمال برمي فقط روغن باقي بماند بعد آنها را

 ريزند . سايند و در آن ميمي

مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه اين قسمت افزوده است كه اين روغن بسيار روغن خوبي است و بارها آن 

گردد را كه در آب محلول مي ام و چيزهاي عجيبي ديدم اما سر تركيب آن اين است كه چيزهائيرا آزموده

گردد بايد در روغن باسليق حل كنند و انغوزه و صبر را در پيشاب و چيزهائي را كه در روغن محلول مي

كنند و چون صاحب نسخه عامي بود بهمان طور كه آن را بازگفت نوشتيم اما عاقل بايد هم در آب حل مي

 اثر عجيبي دارد .  عقل خود را نيز بكار بگيرد و بهر حال اين روغن



 فصل 

 سودا در پوست 

خواهند نرم اي كه ميهاي سودائي : تخم اسفناج ، تخم خشخاش از هر كدام باندازهبراي جرب و دانه

ريزند و در كوبند تا مانند كره شود سپس مجموع را با زهره االغ خمير كرده سركه تندي بر آن ميمي

كنند تا سوزشش تمام شود آنگاه بيمار مالند و صبر مير بدن او ميحمام پيش از آنكه بيمار در آب برود ب

 شود . خود را شسته و خارج مي

 ٥٩٢صفحه 

 فصل  

 سيفليس 

براي سيفليس ، آكله و بادهائي كه از آنها در بدن باقي است ، نخست بايد منضج بخورند و سپس با حب 

هفت روز هر روز صبح و ظهر و شب از اين دارو  السالطين ) كرچك ختائي ( به پاكسازي بپردازند آنگاه

چيني ، پوست درخت گردو ، توتيا هندي ، كات هندي از هر كدام دو مثقال ، بخورند : شنگرف ، چوب

ند و بيزكوبند و ميداراشكنه دو نخود ، قرنفل ) ميخك ( دوازده دانه ، جندبيدستر يك مثقال ، آنها را مي

و اندازه هر قرص نيم مثقال است غذاي بيمار عسل و آب پاچه است و اگر  كنندبا لعاب كتيرا قرص مي

كنند تا آب غليظ و پس از آن زرد و بعد از آن آبي آسماني رنگ بيايد و سيالن آب دهن شروع شد صبر مي

كنند : توتياي هندي سوخته ، زاج سفيد ) شب ( همينكه اين آب جاري شد دهان را با اين گرد درمان مي

روز چند بار بايد آن را در دهن بگيرند و شبها بر دندانها ته ، نبات مصري ، گل ارمني كه در هر شبانهسوخ

ي ها زايل شدند بايد گردهاي داروئعدس و برنج كوفته بپاشند و پس از سه روز يا بيشتر بعد از آنكه قرحه

وفل ، مغز قرص كمر ) دكتر ها بپاشند و اين معجون را بخورند : جوز هندي ، فآوري بر لثهگوشت

زرگري در كتاب گياهان داروئي بالدر را قرص كمر معرفي كرده و آن را غير از بالذر كه معروف است 

دانسته است ( ، گل گردوي هندي ، باديان رومي ، باديان سبز ، زيره سبز ، زيره سياه ، زنجبيل از هر 



هل از هر كدام يك مثقال ، قرنفل دو و نيم مثقال كه  كدام دو مثقال ، دارچيني پنج مثقال ، فلفل ، دانه

بايد آنها را بكوبند و ببيزند و سپس در شير گاوي كه روي آن ايستاده است بجوشانند تا شير خشك شود 

 آنگاه بايد پنج سير روغن گاو و پنج سير عسل

 ٥٩٣صفحه 

 دارند اندازه خوراكش يكاز آتش برمي كرده بآن افزوده و بجوشانند تا بقوام معجون برسد بعد آن راصاف 

و نيم مثقال صبح و يك مثقال هنگام شب است و چند روز بايد از اين دارو بخورند تا بهبود يابند و تا 

 چهل روز بايد پرهيز كنند . 

 فصل 

 ها گرد داروئي براي قرحه

باسليق ) نوعي صمغ (  كند : انزروت ،ها روئيده سخت ميگرد داروئي كه گوشت سستي را كه در قرحه

هم پاشند و مربيزند و بر قرحه ميكوبند و مي، سندروس ، شب ) زاج سفيد ( سوخته را باندازه مساوي مي

 گذارند . را بر آن مي

 فصل 

 آور روغن خواب

خوابي و بخصوص بهنگام العالج براي درمان بيآور : اين روغن را صاحب كتاب شرايفروغن خواب

زموده است : تخم خشخاش ، پوست برگ و گل و ريشه و نهنج گل آن از هر كدام يك جزء تبهاي گرم آ

، گل خمار ) شناخته نشد ( ، گل مورد ، گل باقال از هر كدام نصف جزء ، صبر سقوطري ، زعفران از 

 پزند تا له وهر كدام ربع جزء ، تخم كاهو ، برگ ، ريشه و گل آن از هر كدام يك جزء ، همه را مي

جوشانند تا روغن باقي بماند براي مضمحل شوند آنگاه آن را صاف كرده و مايع را با يكي از روغنها مي

ها را با آن چرب كرده و قطره قطره در گوش و بينيها آور است شقيقهتسكين درد سر مفيد و خواب



ش نيز همين خاصيت را چكانند و خواصش از اسرار پنهاني است و نيز ضماد تفاله داروها و ماليدن آبمي

 دارد و اگر كسي با استعمال اين دارو بخواب نرود اميدي به بهبودي او نيست . 

 گرفته ، تخم كاهو ، تخم خشخاش ، بادام شيرينروغن ديگر : تخم كدوي پوست

 ٥٩٤صفحه 

دهند روغني را كه روي آب ايستاد كوبند و در آب گرم مالش ميرا باندازه مساوي و جداگانه مي 

در  مالند و قطره قطرهها ميكنند و آن را بر شقيقهاي ريخته بهنگام نياز استعمال ميدارند و در شيشهبرمي

 .  چكانند و چنانكه بارها بتجربه رسيده بسيار مفيد استگوشها و بيني مي

 فصل 

 هاي مختلف ( ) قرحه

هاي پا و ران و مانند آن كه از سواري پيدا شده باشد و نيز زخمهاي تازه مرهمي بنام بزلكين براي قرحه

 سازند . مفيد است : موم زرد ، تربانتين سفيد ، روغن كنجد همه را باندازه مساوي بنا به رسم مرهم مي

ها و ورمهاي سخت : هفت جزء مردارسنگ را در خنارير ، كيستمرهم ديگري بنام دياخلون براي درمان 

جوشانند تا كامال در آن حل شود سپس بيست و چهار جزء لعاب بزر كتان را بيست جزء روغن زيتون مي

جوشانند تا مانند مرهم با بيست و چهار جزء لعاب شنبليله و هفت جزء لعاب ختمي بر آن ريخته و مي

 افزايند اين مرهم بسيار مفيد است . ايرسا هم بآن ميبقوام آيد و گاه كمي 

مرهم الزنجار : موم ربع رطل ، سقز بنه ، اشق از هر كدام چهارده مثقال ، اشق را در سركه سفيد حل 

كرده و موم را در دو رطل روغن زيتون حل كرده و همه داروها را با هفده مثقال زنگار سائيده مخلوط 

 برند . زايد بكار ميكرده براي زدودن گوشت 

آورند اي نخست عسل را بقوام ميسازند . پارهمرهم عسل : انزروت را با عسل باندازه مساوي مرهم مي

 كند . كنند اين مرهم چرك زخمها را زدوده و آنها را تميز ميسپس تركيب مي



 سياوشان ، مردارسنگ را به اندازهمرهم براي سوختگي : سفيداب سرب ، خون

 ٥٩٥ه صفح

سازند و شايد اندازه بيزند و با موم سفيد و روغن كنجد باندازه احتياج مرهم ميكوبند و ميمساوي مي 

موم يك جزء ، روغن كنجد چهار جزء باشد ليكن موم و روغن كنجد را مخلوط كرده سپس آنها را در 

ايند س مخلوط كرده و بار ديگر ميشويند آنگاه آنها را با داروها كامالديگي ريخته چند بار با آب سرد مي

 برند . و بكار مي

 فصل 

 ) فراموشي ( 

براي فراموشي : وج ) اگر ( پرورده ، دارفلفل پرورده و نيز كندر ، سعد ، فلفل سفيد ، زعفران ، مر مكي 

يك  خورند و نيز فلفل ، زيره از هر كدامرا باندازه مساوي با عسل خمير كرده روزي يك درهم از آن مي

جزء ، شكر خالص سه جزء ، همچنين كندر سه چهارم درهم ، فلفل ربع درهم و اين اندازه يك خوراك 

 است كه پيش از صبحانه بايد خورده شود . 

 فصل 

 ) خواب ( 

كشد : شياف آور كه براي درد چشم شديد و نيز ورمها مفيد است و مواد قوي را بيرون ميشياف خواب

ثقال ، انزروت هشت مثقال ، زعفران ، مر مكي ، ترياك ، زاج سوخته از هر كدام ماميثا بيست و چهار م

مرغ هشت مثقال ، صمغ عربي دوازده مثقال ، آنها را با آب باران خمير كرده و همراه با سفيده تخم

 كنند . استعمال مي

 فصل 



 ) درد چشم ( 

 كوچكهاي چشم و موسرج ) زخم شياف الوردي براي درد شديد و دانه

 ٥٩٦صفحه 

روي قرنيه ( : گلبرگ تازه گل سرخ بيست و چهار جزء ، زعفران دوازده جزء ، نشاسته ، گل انار فارسي  

 كنند . از هر كدام چهار جزء ، ترياك چهار جزء ، كتيرا هشت جزء آنها را با عصاره برگ سرو خمير مي

 فصل 

 ) درد زخمها ( 

خرابي كهنه : ها ، زخمهاي عميق قرنيه و جوشهاي آن ، چشمنهشياف الوردي ديگر براي درد شديد دا

گلبرگ تازه گل سرخ هفتاد و دو جزء ، مس سوخته شسته بيست و چهار جزء ، زعفران شش جزء ، 

اند و چهار جزء مر نيز اضافه اي برگه مس سوخته و سنبل را دو جزء بكار بردهترياك سه جزء و عده

جزء و دو جزء زنگار و درنسخه ديگر سه جزء از آن و نيز بيست و چهار  اي ششكنند . و در نسخهمي

برند ) ظاهرا دارو را در شير جزء صمغ ذكر شده و آنها را با آب باران خمير كرده همراه با شير بكار مي

 چكانند . مترجم ( سايند و در چشم ميمي

ها و زخمهاي عميق اف براي دانهشياف ديگر براي كسي كه چشمش تاِب دارو ندارد اين شي -فصل 

چركي قرنيه ، جوشهاي قرنيه و مواد زائد زياد و نيز نابسامانيهاي تازه چشم مفيد است : مس سوخته كه 

در شير انداخته شده باشد شانزده جزء ، سفيداب سرب شسته هشت جزء ، زعفران چهار جزء ، كتيرا دو 

 برند . مرغ بكار ميده تخمجزء آنها را با آب باران خمير كرده و با سفي

 فصل 

 ) مراق ( 



( :  ( TINTURDEGIROFF      ** * **     ECOMPOSE )جوهر قرنفل مركب ) تنتور دو ژيروفل كمپزه 

قرنفل بيست و چهار جزء ، زنجبيل دوازده جزء ، دارچيني دوازده جزء ، گلبرگِ گل سرخ هشت جزء ، 

 زء ، قندنعناع خشك ، سناي مكي از هر كدام شش ج

 ٥٩٧صفحه 

بيزند و پانزده روز در كوبند و ميهشتاد جزء ، سركه تند يكصد و بيست و هشت جزء ، داروها را مي 

كنند اما تفاله آن فشارند آنگاه آن را تقطير مياي ميخيسانند و سپس صاف كرده و در پارچهسركه مي

 بطوري كه هر چه را كه نبايد بسوزد مايعي كه تقطير شده براي بيماري مراق ) قي مكرر و پشت سر هم

خورند بالفاصله قي كنند ( مفيد است يك فنجان كوچك صبح و يك فنجان كوچك بهنگام عصر مي

آشامند ، غذاي مريض آب گوشت بدون روغن است اين دارو براي سوء هضم ، ورم طحال ، قولنج ، مي

و اندازه خوراكش بسته به درد معده كهنه ، سكسكه ، سردرد ، نفخ معده ، استسقاء طبلي مفيد است 

 باشد . نيروي بيمار مي

 فصل 

 ) درد معده ( 

د كوبند و در يكصد و نوروش ساختن روح الجنتيانا كه تنتور ژانسيان است : سي و دو جزء جنتيانا را مي

 خيسانند ( و پسو دو جزء سركه تقطيرشده ) اسيداستيك ( خيس كرده ) غير مسلمانها آن را در الكل مي

كنند و بهتر اين است كه تقطير شود اندازه خوراكش دوازده مثقال ، شش مثقال صبح پنج روز صاف مي از

گويند اگر بجاي سركه و شش مثقال عصر است براي مراق ، درد معده و تب دائمي مفيد است و مي

 شراب بكار ببرند براي شروع استسقاء خيكي سودمند است . 

 فصل 

 ) لودانم ( 



گويند شراب م : ترياك ده جزء ، زعفران سه جزء ، قرنفل يك جزء ، مر مكي دو جزء و ميجوهر لودان

كوبند و سفيد نود و شش جزء ) اما بجاي آن بايد يكي از عرقهاي مناسب را بكار برند ( ، داروها را مي

براي  كنندگذارند و سپس آن را صاف ميخيسانند و ده روز در جاي گرمي ميدر آن عرق مناسب مي

 غبارگرفتگي

 ٥٩٨صفحه 

چشم مفيد است و بايد روزي يك قطره در چشم بريزند اما بهتر است كه ده قطره از آن را با شش گندم  

روح التوتيا ) روي ( و هشت مثقال آب مقطر بهم آميخته و هر روز صبح و ظهر و شب هر بار سه قطره 

ست و اگر به اين محلول دو نخود كافور افزوده در چشم بريزند براي خارش ، سوزش و اشكريزي مفيد ا

 گردد و در احليل تزريق شود براي سوزش ادراري و قرحه پيشابراه نافع است . 

باشد و خوراكش ده قطره است براي لودانم براي اسهال بلغمي پس از رفع گرفتگي روده مفيد مي

، شربت بنفشه و شراب الخشخاش و  النفس همراه با صمغ عربي و لعاب تخم اسفرزهالريه و ضيقذات

 دهد . براي ورمهاي گرم و سوزش همراه با روغنها سودبخش است و درد را تسكين مي

 فصل 

 ) جوهر الروح ( 

شود : روي سي و دو رود و شرح آن گذشت باين روش ساخته ميجوهر الروحي كه در لودانم بكار مي

گشادي صت و چهار مثقال . روي را در شيشه دهانهمثقال ، ماءالكبريت شصت و چهار مثقال ، آب ش

 ريزند و پسريزند سپس هر روز بيست مثقال آب بر آن ميكم بر آن ميدهند و ماءالكبريت را كمقرار مي

ريزند از تمام شدن ) ظاهرا تمام شدن ماءالكبريت ( آن را با كاغذ نازكي صاف كرده و در يك سيني مي

 آور است . نيز قي تا نمك منعقد گردد و اين

 فصل 



 ) جوهر ازارقي ( 

( : يك من اذاراقي را با  ( VOMIQUE NOIX DE EXTRAIT )جوهر ازاراقي ) اكستره دو نواوميك 

جوشانند تا بقوام خيسانند سپس آن را صاف كرده و ميسوهاْن براده كرده چهارده روز در سركه تندي مي

 آيد پس از آنكه خشك شد آن را در

 ٥٩٩صفحه 

 دارند كه اگر يك گندم آن رانمايند و آنچه را كه تصعيد شده برميريزند و بماليمت تصعيد ميقرعي مي 

با شش گندم عنبر و شش گندم زنگ آهن مخلوط و ده عدد حب بسازند براي فلج ، سستي اعصاب ، لقوه 

گندم از آن را با شش مفيد است و اندازه خوراكش يك حب است براي باه و زياد شدن شهوت نيز يك 

گنه ، يك گندم ذراريح و يك گندم دارچيني ، هشت حب ساخته و روزي يك حب گندم جوهر گنه

 مرغ و ساير چيزهاي مناسب است . خورند و غذا آب گوشت ، زرده تخممي

 فصل 

 مشمع ذراريح 

ناع ، شانزده مثقال موم مشمع ذراريح : چهل مثقال ذراريح و سي و دو مثقال پيه بز ، دو مثقال جوهر نع

روز آن را بر يك دارند و در وقت نياز يك شبانهزرد را بنا بمعمول ) روي آتش ( مخلوط كرده و برمي

 نمايند . گذارند تا تاول بزند آنگاه تاول را با روغن گوسفند درمان مياندام مي

 فصل 

 (  مسهل)  يوٰ  پورگات

كند ر برد و بنام پورگاتيو موسوم است صفرا و بلغم را دفع ميتوان آن را بكامسهل خوبي كه همه وقت مي

: جلب دوازده مثقال ، تارتار هشت مثقال ، مصطكي شش مثقال ، تربد مجوف شانزده مثقال ، كشمش 

كاوليا ) مويزك ( چهار مثقال ، مر مكي ، چهار مثقال ، ريوند چيني ده مثقال ، قند سفيد نود و شش 



من تبريزي ، سقمونيا شانزده مثقال ، شوره سه مثقال ، داروها را كوفته و در آب  مثقال ، آب سه چهارم

زنند ريزند و بمدت دوازده روز هر روز روزي دو بار بهم ميگشادي ميخيس كرده و در شيشه دهانه

 دارند ، اندازه خوراكش دهسپس آن را صاف كرده برمي

 ٦٠٠صفحه 

 آشامند . اي ختائي ) چاي سبز ( ميمثقال است و پس از آن يك فنجان چ 

 فصل 

 هاي بدخيم مرهمي براي قرحه

هاي بدخيم سودائي ، سيفليس ، جذام : مردارسنگ سه مثقال ، موم كافوري هشت مرهمي براي قرحه

مثقال ، روغن بادام شانزده مثقال ، كالومل شش نخود ، كات سرخ يك مثقال ، طبق معمول از اينها مرهم 

 سازند . مي

 فصل 

 كچلي 

ك زنده دو جزء ، پيه بز ده جزء ، روغن بادام هاي سر و گردن : نمك قليا سه جزء ، آهبراي كچلي و دانه

 برند . چهار جزء ، روغن قطران شش جزء ، سفيداب قلع چهار جزء ، آنها را مخلوط كرده بكار مي

 فصل 

 جوهر مر مكي 

كوبند و در آن جوهر مر مكي : نيم من تبريزي آب ترب سياه را گرفته چهل و هشت مثقال مر مكي را مي

 كنند اينگذارند سپس آن را تقطير ميند و شش روز در جائي كه كمي گرم باشد ميخيسانآب ترب مي

جوهر براي فساد لثه كه از رطوبتها باشد مفيد است و هشت مثقال از آن را با دو مثقال آب مخلوط كرده 



ب ا با آشويند تا رطوبتها از آن خارج گردد سپس دهن راي كه باين دارو آغشته شده ميو لثه را با پنبه

 دهند . گرم شستشو مينيمه

 فصل 

 تنگي نفس 

 براي تنگي نفس و آغاز سل ، خون آمدن از سينه چهار روز هر روز شش

 ٦٠١صفحه 

آشامند و از اين حبها روزي سه مرتبه صبح و ظهر و شب ريزند و ميقطره روح الكبريت را در آب قند مي 

دانه ، گل خبازي از هر ي سياه ، ترياك ، صمغ عربي ، بهخورند : اشق ، رب تاجريزهر بار دو عدد مي

كوبند و با چهار مثقال شربت بنفشه خمير كرده و باندازه يك كدام يك مثقال ، سپستان ده عدد آنها را مي

 كنند . نخود حب مي

 فصل 

 دفع بلغمها 

رطوبت باشد : منيزي ،  داروي خوبي براي دفع بلغمها و رطوبتهاي معده و بيماريهاي آن كه از سردي و

دارند اندازه خوراكش تا نيم مثقال است و بيزند و برميكوبند و ميزنجبيل و ريوند را باندازه مساوي مي

 منيزي نمك انگليسي ) سولفات دومنيزي ( سوخته است . 

 فصل 

 شراب الجنتيانا 

م دو جزء ، قرنفل نصف جزء ، شراب الجنتيانا براي ضعف بدن : جنتيانا ، خالل پوست نارنج از هر كدا

كنند و مجموع داروها را در آب جوش ريخته و در جاي گرمي بر چيني تراشه ميجنتيانا را مانند چوب



ند و آورجوشانند تا بيك سوم برسد و با شيره مرباي هويج مخلوط كرده و آن را بقوام ميآتش ماليمي مي

 آشامند . ثقال از آن ميدارند هر روز صبح و عصر هر بار دوازده مبرمي

 فصل 

 آورد حبي كه خون را بند مي

آورد : مرواريد ناسفته ، مرجان سفيد و اگر نباشد مرجان حبي كه خون را از هر اندامي كه باشد بند مي

 سرخ ، كهرباي شمعي ، پازهر معدني ختائي ، گل

 ٦٠٢صفحه 

، صمغ عربي ، تباشير ، مورددانه از هر كدام  ارمني ، گل مختوم ، گل داغستان ، خون سياوشان ، كتيرا 

سايند و با يك درهم ، پوست ريشه انجبار ، نشاسته از هر كدام سه درهم ، آنها را كوفته و بيخته و مي

دانه را در آن ريخته و لعابش را گرفته باشند خمير كرده باندازه نخود حب عرق برگ بارهنگ كه به

اي مرواريد ، مرجان ، پازهر ، گل مختوم ، گل تا ده حب است و در نسخه كنند اندازه خوراكش از پنجمي

 اند اما دستور خوردنش همان است كه گذشت . داغستان را حذف كرده

 فصل 

 هاي زشت مرهمي براي قرحه

هاي زشت و متعفن : زاج سرخ بيست و چهار مثقال ، آهك زنده شانزده مثقال ، زاج مرهم براي قرحه

( ، پوست انار از هر كدام شانزده مثقال ، كندر ، مازو از هر كدام سي و دو مثقال ، موم صد  سفيد ) شب

 و بيست مثقال ، روغن زيتون كهنه هفت اوقيه . 

 فصل 

 روغن سياهدانه 



دانستم كه سود زيادي دارد و در خبري من براي گرفتن روغن سياهدانه زحمت زيادي كشيدم زيرا مي

روايت شده كه شفاي هر درد است مگر مرگ و روايت شده كه اين روغن نه بحرارت متمايل است و نه 

 يچ تدبيريآورد من هم براي گرفتن چنين روغني همت گماشتم اما با هبه برودت و هر جا باشد شفا مي

آمد تا اينكه متوجه شدم كه روغنش كم است و با كهنه شدنش در مدت يكي دو سال خشك بدست نمي

اي بدست آوردم و آن را نرم كوبيدم و در آب جوشاندم و خوب پختم و گردد و بنا بر اين سياهدانه تازهمي

 هر چه را كه كف كرد و روغن بر روي

 ٦٠٣صفحه 

كردم تا ديگر روغني از آن بيرون نيامد بعد روغن را در ديگ ديگري جوشاندم تا آب آمد با قاشقي جمع  

اش تند نبود و بوي كمي داشت بدست آمد خدا را شكر كردم اين آبش خشك شد و روغن سبزي كه مزه

كننده ، اند گرم و خشك در درجه سوم است ، گرمروغن همانطور كه در كتابهاي پزشكي نوشته

 افكن و ترياق سمومآور و موجب قاعدگي ، جنينكننده ، نافذ ، شيرآور ، بولضج و قطعكننده ، منخشك

سرد است و براي بيماريهاي سرد سر ، سينه ، كبد ، طحال و معده و قولنِج بادي مفيد است ، كرمها را 

مند است ها ) بصورت ضماد ( سودراند و براي هاري و تبهاي مزمن ، بيماريهاي رحم و قرحهبيرون مي

بطور خالصه با توجه باينكه نص درباره آن وارد شده كه شفاي هر درد است بر قول پزشكان اعتماد 

كرديم و در اين جا از آن ياد كرديم سپس آنچه را كه بآزمايش رسانديم ان شاء اهلل در حاشيه ذكر خواهيم 

 كرد . 

 فصل 

 مرغ روغن تخم

ادي كشيدم تا اينكه قاعده خوبي يافتم و آزمايش كردم كه آن مرغ زحمت زيو نيز براي گرفتن روغن تخم

كنند سپس آن را مال ميپزند تا كامال بپزد زرده را جدا كرده و كفمرغ را در آب مينويسم : تخمرا مي

نهند تا كمي برشته و قرمز گردد بدون آنكه بسوزد و منظور اين است كه رطوبتش در ظرفي بر آتش مي



دهند و با كمال اي كه سوراخهايش تنگ باشد ريخته و مالش زياد مين را در كيسهخشك شود سپس آ

مزه است بدست آيد و آن را در آفتاب بو و بيرنگ صاف لطيفي كه بيفشارند تا روغن لعليقوت مي

 كنند . گذارده سپس ضبط مي

 فصل 

 معجون حافظه 

 ٦٠٤صفحه 

ست هر كس اين معجون را بمدت يك هفته بخورد آنچه را كه از شيخ ابوعلي سينا روايت شده كه گفته ا 

آورد و اگر سه هفته بخورد هر كند و اگر دو هفته بخورد آنچه را كه فراموش كرده بياد ميبشنود حفظ مي

 شده ، كندر ،گويد درست خواهد بود : فلفل سفيد ، اگر ، مر مكي تصفيهچه را كه در غالب اوقات مي

ن را باندازه مساوي با سه برابر مجموع آنها عسل خمير كرده و روزي دو درهم از آن سعد كوفي ، زعفرا

كنند اعتقاد من اين است كه اگر هم آن طور كه گفته نباشد مقداري بر خورند و از لبنيات پرهيز ميمي

هرهاي ما افزايد و آن را در اينجا نقل كرديم و بنظر من دو درهم براي مردم زمان ما و در شحافظه مي

 توان خورد . بسيار زياد است اما دو تا سه دانق آن را مي

 فصل 

 سال دومارت براي زورپيچ 

داروئي كه براي اسهال توأم با پيچ بتجربه رسيده سال دومارت است كه سال در زبان يوناني بمعني نمك و 

جوشانند تا حل شود آب مي كوبند و در سه منمارت نام مخترع آن دارو است : صد مثقال زاج سبز را مي

ريزند ربع گذارند تا كامال رسوب كند آن را صاف كرده و پنجاه مثقال براده آهن در آن ميسپس آن را مي

جوشانند تا نمكي در آن منعقد گردد كنند و باز ميجوشانند سپس آن را پائين آورده و صاف ميساعت مي

ها يك تا دو گندم و براي دارند اندازه خوراكش براي بچهدارند و از هوا محفوظ نگاه ميو آن را برمي



ام و آن را با جوشانده ام و بسيار آن را سودمند يافتهبزرگساالن تا دوازده گندم است و من چند بار آزموده

 كنم بسيار نافع است . ريشه خطمي و تخم بارهنگ تجويز مي

 ٦٠٥صفحه 

 فصل  

 ) صرع ( 

ماند اين بيماري او را بحركت ي عجيبي مانند صرع داشت اما شعورش بجا ميبرادري داشتيم كه بيمار

ريخت و گاه آن قدر شد و آب سرد بر خود ميكرد كه لخت ميآورد و آن قدر در او ايجاد حرارت ميمي

شود اين حالت پنداشت كه آرام ميرفت و مييافت كه در زمستان و با وجود يخ در آب فرو ميشدت مي

گرفت اما در بهار و پائيز ماليمتر بود و گاه در روز چند بار بسراغ ل تابستان و اول زمستان شدت ميدر او

آمد و زماني تا دو روز و بيشتر باقي بود . اين برادر پانزده سال به بيماري گرفتار بود و اگر درباره او مي

يم مطالعه كند در حالي كه حك توانستيافت بطوري كه نميرفت بيماريش شدت ميچيزي بفكر فرو مي

و عالم بود و با انواع درمانها معالجه كرده بود و سودي نبرده بود من چند روز او را درمان كردم كمي 

اي باو بهتر شد اما بهبودي كامل نيافت تا آنكه بهمدان رفت و پس از سه سال شنيدم كه بهبود يافته نامه

كه بيماريش در آنجا شدت يافته بطوري كه شب و روز از او نوشتم و از حالش جويا شدم برايم نوشت 

گويد در جواني پانزده سال باين رود و ميداشته تا اينكه پيرزني از اهل آذربايجان بآنجا ميدست برنمي

بيماري گرفتار بودم و هيچ درماني برايم سود نداشت تا اينكه پزشكي بمن گفت كه دواي تو در غذائي 

اش بمن گفت كه روش خواهم پخت و مبلغ زيادي مطالبه كرد اما يكي از اهل خانه است كه من برايت

پزم و بپزشك مزبور نيازي نخواهي داشت سپس سه روز آن غذا را دانم و برايت ميپختن آن غذا را من مي

راي بپخت و من خوردم و بهبود يافتم و آن را فرا گرفتم و چند بار بآزمايش رساندم سپس اين مطبوخ را 

من پخت : پانصد مثقال شير گاو را در ديگ سنگي ريخت و دو مثقال جيوه بر آن افزود و آن را با سرگين 

 گاو پخت و مرتبا با قاشق چوبي بهم زد تا اينكه شير بيك دومش رسيد



 ٦٠٦صفحه 

ر آن سپس ديگ را پائين آورد و گذاشت تا جيوه رسوب كند و آن را بيرون آورد آنگاه برنج پخته د 

ريخت و آن را پخت تا مانند شيربرنج معمول معروف شد اما نمك در آن نريخت و امر كرد كه يك 

روز چيزي غير از آن نخورم و از سرما بپرهيزم و خودم را بپوشانم تا عرق كنم سپس در روز دوم باز شبانه

بخورم و همينطور در روز  همان غذا را با جيوه اول باضافه دو مثقال ديگر پخت و دستور داد كه آن را

سوم غذا را با آن جيوه و دو مثقال جيوه ديگر پخت و همچنين روز چهارم هم بهمين طريق عمل كرد 

روز بمن داد و دستور داد كه از سپس آن غذا را قطع كرد و آب پاچه و نان و كمي نمك در يك شبانه

دو هفته كامال بهبود يافتم اما باز بيماري  شده چهل روز پرهيز كنم پس ازلبنيات و ترشيها و گوشت سرخ

ات زخم شود و برگشت و آن زن درمان را تكرار كرد و گفت كه بايد از اين غذا آن قدر بخوري تا لثه

ام زخم شد و در اين منهم مزاج را پاكسازي و درمان را تكرار كردم و نُه روز ديگر از آن غذا خوردم تا لثه

و نيز گفت كه وقت انجام اين درمان در فصلي است كه گرمك بدست آمده هنگام بيماري آرام گرفت 

تواند گرمك بخورد و اين درمان را در آن فصل نيز تكرار كردم و چون طبعم از باشد و بيمار هر چه مي

نوشيدم بدون آنكه آنها را با هم خوردم و پس از آن شير مينمك مياين دارو بيزار شده بود برنج پخته بي

ام اين بار آورد اما لثهزم و ده روز ادامه دادم و اين تدبير برايم اسهال و تا روزي هفت هشت بار عمل ميبپ

زخم نشد و بيماري تا اول آبان برنگشت در حالي كه وقت شدت مرض بود و گفت كه تا بحال هفت ماه 

 ي بود . كنم و اين بيماري عجيبگذرد و بيماري عود نكرده است و خدا را شكر ميمي

مؤلف اعلي اهلل مقامه در حاشيه افزوده است كه اين برادر بزرگوار پس از چند سال از همدان برايم نوشت 

 كه بيماريش عود كرده و من هر روز دو نخود

 ٦٠٧صفحه 

كالومل يعني تربد معدني برايش تجويز كردم و تا نه روز ادامه داد و دوباره سالمت خود را بازيافت بنا بر  

ين روشن شد كه جيوه اثر بزرگي در اين بيماري دارد و بايد آن را بياد داشت . و باز افزوده است كه اين ا



برادر از وقتي كه با تدبير مذكور در متن بهبودي يافت سالم بود تا بيماريش پس از چند سال برگشت و 

 باز بطوري كه گفتيم درمان يافت . 

 فصل 

 مرهم باسليق 

كنند مرهمي است كه قرحه را بر آنچه كه جراحان ايران ولي با اختالفاتي بدان عمل مي مرهم باسليق بنا

آورد : كتيرا دو مثقال ، كند و گوشت نو مينرم كرده سوزش و دردش را تسكين داده چرك را جذب مي

 يرا راكوبند و كتگل ارمني ، صمغ سندروس ) باسليق ( سرخ ، انزروت از هر كدام يك مثقال همه را مي

توان آن را نگاه داشت شود و نميكنند و چون اين مرهم خشك ميدر آب حل كرده و با بقيه مخلوط مي

بناچار بايد بقدر نياز و فقط براي چند روز از آن بسازند و بهتر اين است كه اجزاء را بكوبند و همانطور 

مرغ با آن يك پنجمش زرده تخم بصورت پودر نگه دارند و در وقت استعمال با آب خمير كرده و بقدر

كنند تا رويش را مخلوط كنند و گاه براي آنكه بر روي زخم خشك نشود كمي روغن كنجد اضافه مي

كنند و روش ساختن اين مرهم چنين است : چرب كند و پس از چند روز مرهم ابوخلساء مخلوط مي

( دو و نيم جزء . موم را در روغن حل  روغن كنجد هيجده جزء ، موم زرد پنج جزء ، ابوخلساء ) هوچوبه

جوشانند تا قوايش خارج شود سپس آن را صاف كرده و ريزند و ميكرده سپس ابوخلساء را در آن مي

برند بهر حال كمي از اين مرهم را با مرهم سياوشان به كار مياي بجاي ابوخلساء خوندارند ، پارهبرمي

كنند و مرهم اول را كمتر م شد اين مرهم را بيشتر ميكنند و هر وقت كه چرك كاول مخلوط مي

 دارند تابرمي

 ٦٠٨صفحه 

وقتي كه گوشت تميز و سالم برويد كه از مرهم اول بايد بسيار كم بردارند و قسمت عمده بايد از مرهم  

رند و ذادوم باشد اما همينكه گوشت نو از سطح بدن باالتر آمد بايد بر آن مرهم اسفيداج يا مردارسنگ بگ

رود . مؤلف )اع( در حاشيه انديشي در همه زخمهاي چركي ، دملها و كوركها بكار مياين چاره



افزايد : بدانكه باسليق اسم صمغي نيست و بزبان يوناني بمعني سلطان است و براي همين اين دارو به مي

 گوينددر خراسان رال مي اند كه آن رامعني داروي سلطان است اما جراحان بصمغ سندروس باسليق گفته

و اين صحيحتر است و از باسليق نامي در كتب پزشكي نيست اما رال موجود است مگر اينكه مؤلفين 

اند رال زرد است و اين يك مانند سندروس قرمز روشن است و شايد هم دو قسم باشد كه قسم سرخ گفته

 گويند و اين مطلب مؤيد همين مسئله است . را لعل مي

 فصل 

 آور ايپ كاكوانا قي

باشد و بصورت كوفته از امريكا وارد ايپ كاكوانا : از داروهاي جديد خوبي است كه رنگارنگ مي

كند بخصوص اگر شروط شود ، اندازه خوراكش از يك دانق تا نيم مثقال است و ناراحتي ايجاد نميمي

گير و در هنگام نياز ه و در تبهاي همهالزم را رعايت كنند اين دارو در فرنگستان مصرف زيادي پيدا كرد

تر است روش درمان اين است كه مقدار آورها كاريگويند كه از ساير قيرود و ميبقي آوردن بكار مي

گرم مخلوط كرده و هر كنند و يا بيشتر و هر قسمت را با آب نيمهخوراك آن را بسه يا چهار قسمت مي

ا كنند و اال باقي قسمتها را هم بدر كفايت قي آورد بهمان اكتفا ميآشامند كه اگر بقنيم ساعت يك بار مي

اي اندازه خوراكش ده تا بيست گندم ذكر شده كه همراه با چهار اوقيه خورند . در نسخهگرم ميآب نيمه

 آب جوشيده بايد خورده شود . 

 ٦٠٩صفحه 

 فصل  

 معجون نوشدارو 

ء رئيسه ، معده و همه بدن ، ازدياد اشتها و براي اشخاصي كه نوشدارو : اين معجون را براي تقويت اعضا

دهند : تباشير هندي ، ابريشم قيچي شده ، مصطكي ، زعفران ، اند ميتازه از بيماري بهبود يافته



الطيب ، كهربا ، مرواريد ، گلبرگ گل سرخ از هر كدام سه مثقال ، ياقوت ، ريوند ، اسارون ، كاه سنبل

، سعد ، صندل سفيد ، پوست اترج ، ساذج ، مرجان ، زاج سبز ، تخم بادرنج ، درونه ،  مكه ، عود هندي

گرفته ، عنبر اشهب ، برگه طال و نقره از هر كدام دو مثقال ، مشك يك مثقال ، آمله نود هل ، زرشك دانه

يم همه داروها شكر و جوشانند تا له شود و از غربال خارج گردد و باندازه يك برابر و نمثقال . آمله را مي

كنند ، اندازه اند مخلوط كرده و خمير ميبهمان اندازه عسل را با آن داروها كه كوبيده و بيخته شده

 خوراكش تا يك درهم است . 

 فصل 

 بخش گرد داروئي التيام

ي و گيابند و خشك كردن آنها ، رفع خورندپودر ) گرد داروئي ( براي التيام زخمهائي كه دير بهبود مي

باشد : هاي بواسيري است و جانشين آهن ميپيش رفتن زخم و زدودن گوشت زائد و نيز انداختن دانه

زرنيخ سرخ ، زرنيخ زرد از هر كدام دو جزء ، آهك زنده ، زاج سفيد ) شب ( از هر كدام يك جزء ، زاج 

و چهار روز در جو دفن و  زرد و قرمز از هر كدام يك چهارم جزء ، آنها را با سركه خمير كرده و بيست

ا كه برند و آنچه راي را كه تصعيد شده براي التيام زخمها و آكله بكار ميكنند مادهسپس آن را تصعيد مي

 نمايند . در ظرف باقي مانده براي انداختن بواسير و خوردن گوشت زائد استعمال مي

 ٦١٠صفحه 

 فصل  

 ساختن قرصها 

د جوهر نعناع ، پودنه ، افسنتين و مانند آن : مقداري قند را كه اگر از روش ساختن قرصهاي جوهري مانن

شد و قندهاي داخلي كه قندهاي فرنگي باشد بهتر است ) در آن زمان قندهاي اروپائي بهتر تصفيه مي

ي اربيزند پس از آن مقدكوبند و از الك نرم ميشد قند خوبي نبود . مترجم ( نرم ميبوسيله قنادها تهيه مي



كنند و هر چه كه زنند تا كمي رقيق شود و آن را گرم كرده با قند مخلوط ميمرغ را ميسفيده تخم

 كنند و با قالبيزنند سپس آن را در بشقابي پهن ميريزند و آنها را بهم ميبخواهند از آن جوهرها بر آن مي

 اي نگاهدارند و در ظرفي شيشهگذارند تا خشك شود و آن را برميبرند و ميبهر شكل كه خواستند مي

 دارند . مي

 فصل 

 كچلي 

دار : هاي خارشاي بدن و دانههاي سعفههاي سر ، كچلي ( و شوره سر و بلكه قرحهبراي سعفه ) قرحه

مالند و اگر حدت زخم زياد پنج جزء اشنان را سائيده و با سي جزء ماست گاو خمير كرده بر موضع مي

 كنند . افزايند و كار را چند بار تكرار ميماست ميباشد ده جزء ديگر بر 

 فصل 

 بخش گرد دندان آرام

گرد دندان براي دردهاي دندان و سستي آن و نيز فساد لثه و بوي بد دهن : زرنيخ چهل جزء ، نمك قليا 

يخته چهل جزء ، حنا ده جزء ، مازو بيست جزء ، بزر اسفرزه بيست جزء ، اجزاء را سائيده و در كوزه ر

 گذارند و بعدا آن را بيرون آورده و داروهاگيرند و در تون حمام يا كوره آجرپزي ميآن را بگل مي

 ٦١١صفحه 

 شويند :گوئيم ميمالند و پس از ساعتي دهن را با ربي كه ميدارند و بر دندانها ميسايند و برميرا مي 

 ني ، فوفل ، پوست داخلي بلوط ) جفت البلوط ( . پوست هليله زرد ، گزمازه ، گُل انار فارسي ، گِل ارم

 فصل 

 اي بنام خشك معالجه سم حشره



شود كه مانند دو قطعه پوست بيكديگر چسبيده است . ) اين در آغل گوسفندان حشره كوچكي پيدا مي

سا كه رساند و چه بنامند . مترجم ( اگر انسان را بگزد آزار بسيار ميحشره را در دهات كرمان خشك مي

بكشد بطوري كه تجربه شده براي دفع سم آن بايد مقداري قرنفل را بجوند و بخورند و كمي از آن را هم 

يابند . و همچنين مغز نارگيل دريائي را اگر ضماد كنند و بر موضع ضماد كنند همان وقت بهبود مي

ند تا تمام شود و مقدار كنبخورند مفيد است و پس از خوردنش مادام كه سم در بدن باقي است قي مي

 خوراكش باندازه يك دانه برنج است كه مكرر بايد بخورند . 

 فصل 

 گزيدگي عقرب

تجربه شده كه براي گزيدن عقرب خوردن نيم مثقال نفت سفيد و ماليدن آن بر موضع مفيد است ) بتجربه 

ش عقرب و ساير حشرات رسيده كه اگر پيازي را نصف كرده و روي يك نيمه را بخراشند و بر موضع گز

 بخشد . بگذارند سودمند است . مترجم ( و همان وقت آن را بهبود مي

 فصل 

 سالك 

 براي درمان سالك بآزمايش رسيده كه در آغاز پيدايش بايد سوزني را در

 ٦١٢صفحه 

چند نقطه آن فرو برند بطوري كه خون جاري شود سپس سم الفار را سائيده بر آن ضماد كنند ان شاء اهلل  

 يابد . بزودي بهبود مي

 فصل 

 زخم ( ) زرده



آيد و هر جا كه از آن آب هائي كه در اعضاء پيدا شده و آب زردي از آن ميداروي مجرب براي قرحه

نمايد . مترجم ( ( تطبيق مي IMPETIGOدد ) اين تعريف بر زردزخم ) گربرسد دوباره قرحه ايجاد مي

بيزند و با روغن كوبند و مياين است كه گوگرد ، مازو ، زرنيخ ، حنا و سر و ته انار را بانداره مساوي مي

 .  تام كه اين دارو براي بواسير نيز مفيد اسمالند ، و شنيدهگاو يا روغن بادام خمير كرده بر موضع مي

 فصل 

 درد دندان 

براي درد دندان و فساد لثه اين دارو بتجربه رسيده : پنج مثقال سناي مكي را مانند چاي دم كرده و با قند 

 آشامند . شيرين كرده مي

 فصل 

 دفع كرم كوچك 

( : صبر سقوطري يك سير ، صبر سياه يك سير ، انزروت دو سير  OXIUREبراي دفع كرمهاي كوچك ) 

فيد يك سير ، برگ حنا سه سير ، برگ هلو پنج سير ، چشوم دو سير ، ترياك يك مثقال ، گل ، زاج س

ارمني ده سير ، پوست نارنج پنج سير ، تَرْف ) قراقروت ( سه سير ، آنها را كوفته و بيخته و شياف ميسازند 

 هاي آن را عقبو اگر لبه دارند اما اگر آثار غلبه خون ديده شود بايد اطراف مقعد را كمي بخراشندو برمي

 زده و كرمها را با دست

 ٦١٣صفحه 

 بگيرند كمكي بدارو است .  

 فصل 

 ) سرمازدگي ( 



اين تجربه بزرگ نيز حكايت شده كه براي سرمازدگي اگر حنا را با زهره گاو مخلوط كرده و بر اندام 

مالند و صبح يست شب آن را ميسرمازده ضماد كنند بسيار مفيد است و بهر حال بيش از دو بار الزم ن

 دهند . شستشو مي

 فصل 

 ) جراحات ( 

آورند اين است : مشمعي كه براي بسياري از جراحتها مفيد و سخت چسبنده است و آن را از اروپا مي

دارند و همينكه كمي مشمع دياخلون چهار جزء ، موم زرد نصف جزء ، آنها را بماليمت ذوب كرده برمي

ين يا روغن سقز سفيد ربع جزء و نيز اشق ربع جزء ، بارزد ربع جزء كه اين دو را در آب سرد شد تربانت

زنند و سپس آن را بر آتش ماليمي گذارده و مرتبا بهم حل كرده و با ساير داروها مخلوط كرده بهم مي

 افزايند تا آتش نگيرد و كامال چسبناك گردد . كم آب بر آن ميزنند و كممي

 فصل 

 ن دادن مواد ( ) سيال

مشمع ذراريح چسبنده : موم زرد دو جزء ، اشترك ) زفت ( سه جزء ، پيه بز و سقز از هر كدام دو جزء 

كنند اين مشمع ده روز پزند و كمي سرد كرده با دو جزء ذراريح مخلوط ميكه آنها را بر آتش ماليمي مي

 بخشد . چسبد و مواد را سيالن ميو بلكه بيشتر مي

 ٦١٤صفحه 

 فصل  

 ) بيماريهاي چشم ( 



مشمع شوكران : موم زرد ، قلفونيا ) كولوفون ( ، روغن كنجد از هر كدام نصف جزء ، آنها را بر آتش 

زنند تا كامال مخلوط گردد افزايند و بهم ميكم بر آن ميپزند و يك جزء شوكران را كوفته كمماليمي مي

 د . روبيماريهاي چشم بكار ميبرد و بيشتر در ها را بتحليل مياين مشمع ورمهاي خنازير و نقرس و غده

 فصل 

 ) ورمها ( 

شده بر آتش ماليمي نهاده الملك تازه را با چهار جزء پيه گوسفند ذوبالملك : سه جزء اكليلمشمع اكليل

كنند سپس آن را با غربال صاف كرده و سه جزء زفت ، شش جزء موم زرد را بر آن افزوده و مخلوط مي

 دارند اين مشمع براي تحليل ورمهاي خنازيري مفيد است . كرده برمي دوباره بر آتش ماليمي ذوب

 فصل 

 ) ورمها ( 

الملك ، مشمع دياخلون ) كه طرز ساختن آنها قبال در داروهاي مركب گذشته مشمع بارزد : مشمع اكليل

يك جزء ، است ( از هر كدام سه جزء ، موم دو جزء ، بارزد محلول در تربانتين شش جزء ، دهن الصنوبر 

نهند تا مانند مشمع شود و آن را براي تحليل ورمها زعفران سه چهارم جزء ، آنها را بر آتش ماليمي مي

 برند . بكار مي

 فصل 

 ) ورم مفاصل ( 

پزند تا بحد مشمع برسد ) يعني كامال غليظ و قابل مشمع اشق : يك جزء اشق را در سركه عنصلي مي

 ( سپس مقداري از آنضماد بر اندام گردد . مترجم 

 ٦١٥صفحه 



 گذارند تا ورم آنها را بتحليل ببرد . اي تيماج ماليده و بر مفاصل ميرا بر پاره 

 فصل 

 ) ورمها ( 

مشمع الزيبق : يك جزء مشمع دياخلون ، يك چهارم جزء موم سفيد را بر آتش ماليمي حل كرده 

گذارند ته و با آنها مخلوط كرده و بر موضع ميدارند و يك سوم جزء جيوه را با دهن الصنوبر كشبرمي

 براي تحليل ورمها مفيد است . 

 فصل 

 ) شقاق ( 

كنند و همينكه نزديك بانعقاد روغن ساذج : يك جزء موم را در چهار جزء روغن كنجد يا زيتون ذوب مي

شقاق اندامها ريزند اين روغن قسمت اصلي مرهمها و روغنها است و براي شد يك جزء گالب در آن مي

 مفيد است . 

 فصل 

 ) جذب مواد ( 

روغن باسليقون : دهن الصنوبر ، پيه گوسفند ، قلفونيا ) كولوفون ( ، موم زرد از هر كدام يك جزء ، 

 پزند اين روغن براي جذب مواد مفيد است . روغن كنجد شش جزء ، آنها را بر آتش ماليمي مي

 فصل 

 ) جذب مواد ( 

كنند و سه جزء پزند و سرد ميت جزء روغن كنجد را با چهار جزء موم سفيد ميروغن ذراريح : هش

 افزايند اين روغن براي جذب مواد مفيد است . ذراريح را بر آن مي



 ٦١٦صفحه 

 فصل  

 ) جذب مواد ( 

كرده چهار جزء ، روغن زيتون سه جزء ، روغني براي جذب مواد : تربانتين دوازده جزء ، عسل صاف

 كنند . رد يك جزء ، مجموع را ذوب ميصبر ز

 فصل 

 ) ايجاد قرحه ( 

سايند و آور ميروغني براي ايجاد قرحه : سه جزء دهن الساذج ) روغن ساذج ( را با يك جزء انتيموان قي

 دارند . براي استعمال برمي

 فصل 

 ها ( ) ورمها و غده

روغن يد : دهن الساذج چهار جزء ، يدور قليائي ) يدورپتاسيم ( يك جزء ، يد خالص يك هشتم جزء ، 

 دارند و براي بتحليل بردن ورمها و غدد زائد مفيد است . سايند و برميهمه را مي

 فصل 

 ) شقاق لب ( 

، جيوه را اول با روغن روغن جيوه قرمز : جيوه قرمز ) اكسيد جيوه ( دو گندم ، روغن ساذج يك مثقال 

 برند . كشند و بعد با روغن ساذج مخلوط كرده براي شقاق لب و بيني بكار ميگوسفند مي

 فصل 



 ها ( ) قرحه

شده ) روي سوخته ( يك جزء ، دهن الساذج نُه جزء ، ها : روي تكليسكننده براي قرحهروغن خشك

 كننده است . اين روغن خشك

 ٦١٧صفحه 

 فصل  

 ه ( ) قرح

سايند سپس يك هاي بدخيم : هشت جزء صمغ عربي را با شانزده جزء آب ميروغن كافور براي قرحه

 سايند تا مانند روغن شود . جزء كافور قيصوري با آن مي

 فصل 

 ) سوختگي ( 

كنند تا مانند صابون شده مخلوط ميروغن براي سوختگي : روغن بزر كتان را با كمي آب آهك تصفيه

 برند . آن را بكار ميشود و 

 فصل 

 ها ( ) قرحه

روغن شكر سرب : يك جزء شكر سرب را با دوازده جزء دهن الساذج مخلوط كرده براي خشك كردن 

 برند . ها بكار ميقرحه

 فصل 

 ) نضج مواد ( 



ورم  عگذارند و بر موضپزند و بين دو قطعه پارچه ميضماد براي نضج مواد : بزر كتان را با شير گاو مي

 نهند . مي

ضماد ديگر براي نضج مواد : بزر كتان بيست جزء ، زعفران يك جزء ، روغن گاو يك جزء ، آنها را در 

 گذارند . شير گاو پخته بر موضع مي

 فصل 

 ) ثقل ( 

مسهل براي رفع سنگيني ) ثقل ( و جذب مواد از باالي بدن : دو مثقال سناي مكي را در دو و نيم سير 

كنند ، شش مثقال سولفات دومنيزي و شش مثقال ترنجبين بآن اضافه كرده و آب مانند چاي دم مي

 آشامند . مي

 ٦١٨صفحه 

 فصل  

 ) ورمها ( 

: شب پيش از خواب يك تا سه گندم كالومل و صبح مسهل منضج براي حل كردن ورمها و سختيها 

 آشامند . هشت مثقال روغن كرچك مي

 فصل 

 ) امتالء ( 

 MNO ٢ )اكسيد طبيعي منگنز براي رفع سنگيني : ريوند چيني هشت نخود ، مغنسياي سوخته ) بي

NOIR MAGNESIE ) تازه بهبود كنند و براي امتالء در اشخاصي كه ( شش نخود ، آنها را مخلوط مي

 اند و نيز ضعفاء مفيد است . يافته



 فصل 

 ) سردكننده ( 

گردد : نمك طعام ، شوره و نوشادر را باندازه مساوي در آب خالص حل محلولي كه جانشين يخ مي

 كنند . مي

 فصل 

 ) خارش ( 

ا بآن پزند و دو درهم جوهر شوره ربراي رفع خارش بدن يك درهم گل سرخ را در چهار سير آب مي

 شويند . افزايند و اندام را با آن ميمي

 فصل 

 ) سوزش ادراري ( 

براي سوزش ادراري چهار مثقال كبابه چيني را دو قسمت كرده دو مثقال را صبح و دو مثقال را عصر 

 خورند . مي

 ٦١٩صفحه 

 فصل  

 آور ( ) قي

 نوشند . ند انتيموان ميآوري اپيكا شش نخود ، انتيموان يك گندم ، آنها را مانبراي قي

 فصل 

 ها ( ) غده



ها و سختيها : جوهر انتيموان مقيي يك نخود ، اشق ، بارزد از هر كدام دو مثقال ، از براي حل كردن غده

 خورند . سازند دو حب صبح و دو حب عصر ميآنها شصت حب مي

 فصل 

 ) جوش دهن ( 

 رهم ، آب خالص چهار سير . براي جوش دهان : بوره ارمني يك درهم ، عسل دو د

 فصل 

 ) گلو درد ( 

غرغره قابض : زاج يك درهم ، جوهر الكبريت تقطيرشده ده قطره ، مر مكي دو درهم ، پوست بيد پخته 

 سه سير . 

 فصل 

 ) بواسير ( 

براي ورم بواسير : سفوف العفص يك درهم ، شكر سرب نيم درهم ، روغن گوسفند هشت درهم ، آنها 

 مالند . را مخلوط كرده بر بواسير مي

 فصل 

 ) اسهال ( 

 ٦٢٠صفحه 

براي رفع اسهال شديد : شكر سرب سه گندم ، ترياك يك و نيم گندم ، آنها را با برنج پخته مخلوط  

 خورند . زند و در دو روز صبح و ظهر و شب ميساكرده و شش حب مي



 فصل 

 ) يبوست ( 

براي يبوست مزمن معده : زاج سياه ، صبر زرد از هر كدام دو درهم ، ريوند يك درهم ، از آنها شصت 

 خورند . حب درست كرده هر شب يك يا دو حب مي

 فصل 

 ) خنازير ( 

گردو دو مثقال ، آب يك سير ، نصف آن را صبح  براي خنازير : يدور دوپطاس يك نخود ، عصاره پوست

 آشامند . و نصف ديگر را شب مي

 فصل 

 ) خنازير ( 

كنند و يا با گالب ايضا براي خنازير : زاج سياه يك نخود ، يدور دوپتاس يك نخود ، آنها را يا حب مي

 خورند و اين اندازه براي يك خوراك است . مي

 فصل 

 ) توليد خون ( 

گيرند ها پس از تب نوبه : سحاله آهن را در آب ليمو حل كرده و نمك آن را مييد خون در بچهبراي تول

سپس دوازده گندم آن را با سه درهم شربت نارنج و يك و نيم سير گالب آميخته و در مدت سه روز هر 

 خورانند . روز دو يا سه بار به طفل مي

 فصل 

 ) توليد خون ( 



 ٦٢١صفحه 

وليد خون : چهار نخود سحاله آهن را در سه سير آب ترْف ) قراقروت ( حل كرده و آن را در ايضا براي ت 

 كند . ساز است و ورم طحال را رفع ميخورند اين دارو خونسه روز مي

 فصل 

 ) قطع خونريزي ( 

م سير ، نيگردي براي قطع خونريزي : زاج سفيد دو مثقال ، قلفونيا ) كولوفان ( ، صمغ عربي از هر كدام 

 پاشند . آنها را مخلوط كرده بر زخم مي

 فصل 

 ) ماالريا ( 

براي نوبه دو روز در ميان نامنظم و كهير مزمن و سرطان : سم الفار ) مرگ موش ( يك گندم ، قند سي 

 خورند . گندم ، آنها را مخلوط كرده يك گندم صبح و يك گندم شب مي

 فصل 

 ) برسوز ( 

براي رفع ترشي معده ، بادگلوي ترش ، سوزش ادراري و زيادي سيالن ماده : دو سير آب آهك 

 آشامند . گرم ميكرده را با شير نيمهصاف

 فصل 

 ) باه ( 

افزايد ، قلب و مغز و اندامها را قوت بخشيده نعوظ كند و بر مني ميمفرح جالينوس كه آلت را سخت مي

نمايد : مرواريد كند و مرد را در نزد زن عزيز ميند ، خون پاكيزه را زياد ميكآورد ، خون را صاف ميمي



ناسفته ، مرجان ، انيسون ، بهمن سفيد از هر كدام يك درهم ، ريشه كاكنج ، ريشه پيچك ) عشقه يا 

 لبالب ( ،

 ٦٢٢صفحه 

ين ختائي ( ، دارچيني ، صمغ عربي ، كتيرا از هر كدام نيم درهم ، گزمازه ، سعد كوفي ، سليخه ) دارچ 

مصطكي رومي ، گاوزبان ، خولنجان ، قرنفل بستاني ، صندل سفيد ، زراوند مدحرج ، فقاح ، اذخر از هر 

با  آميزند و پيش از نزديكي يك مثقالبيزند و با سه برابرش عسل ميكدام يك مثقال ، ادويه را كوفته و مي

 خورند . گرم ميآب نيمه

 فصل 

 يك ( سيات -) باه 

باشي فتحعليشاه براي او ساخته و مفيد بوده : مرواريد ناسفته ) بجاي مرواريد آور كه حكيممعجون باه

و  گيرندتوان از صدف استفاده كرد . مترجم ( ، عنبر ، خولنجان ، موميا را باندازه مساوي ميناسفته مي

همه را با دو برابرش عسل خمير كرده و  سايند وعنبر و موميا را در روغن بادام حل كرده و باقي را مي

 دهد . مترجم ( خورند ) گويا خوردن اين حب درد سياتيك را فورا تسكين ميروزي دو حبه مي

 فصل 

 ) زگيل ( 

درماني عجيب و مؤثر براي زگيل : وقتي كه بحمام رفتند و تميز شدند يك قطعه نان گندم را در آب حمام 

شوند اين كار را دو يا سه بار كنند و خارج ميكنند و ساعتي صبر مييخمير كرده و بر زگيل ضماد م

 شود . كنند زگيل زايل و بكلي حل ميتكرار مي

 فصل 



 ) كرم روده ( 

 آورندها ، نمكي از فرنگ ميبراي دفع كرمهاي بلند و كوتاه از معده و روده

 ٦٢٣صفحه 

عسل آميخته و سه روز خورده و در شب چهارم شش  كه نامش سنتونيا است يك تا دو نخود از آن را با 

آشامند اگر همه كرمها خارج نشدند يك خورند و صبح بعد يك سير روغن كرچك ميگندم كالومل مي

 شوند . كنند كليه كرمهائي كه در شكم هستند خارج ميبار ديگر درمان را تكرار مي

 فصل 

 ) درد شانه ( 

قولنج ) باصطالح عامه در كرمان ( گل بدبوي زردي است كه خرگل  ها وداروي مجربي براي درد شانه

ا بر اش رآشامند و تفالهدانم نيم مثقال يا بيشتر از آن را ميشود و من نام ديگري را براي آن نميناميده مي

 كنند . موضع ضماد مي

 فصل 

 ) ادرار زياد ( 

د و بر آب ريخته بياشامند براي ادرار زياد گويد كه اگر پوست سخت گردو را بسايناي ميشخص آزموده

مرغ را در پوستش پخته و در سركه بيندازند تا پوستش نرم بشود و ) دوالب ( سودمند است و اگر تخم

مرغ بخورد براي بيماريش مفيد كند ده روز هر روز يك عدد از اين تخمكسي كه زياد و پياپي ادرار مي

 است . 

 فصل 

 ) خوردن كالومل ( 



كند و اگر از اهل تجربه روايت شده كه اگر انسان يك نخود كالومل را يكباره بخورد در دهنش اثر نمي

شصت نخود آن را با قند مخلوط كرده شصت حب بسازند و يكي پس از ديگري بخورند ) ظاهرا روزي 

 مناسبتر است . گذارد و اين روش براي بيماري سيفليس يك دانه . مترجم ( در روز آخر در دهن اثر مي

 ٦٢٤صفحه 

 فصل  

 ) كالومل ( 

از اهل تجربه است كه دارو را بزرگساالن باندازه يك خوراك كامل ، نوجوان پانزده ساله سه چهارم ، بچه 

پنج ساله يك دوم ، كودك يك ساله يك چهارم ، كودك نه ماهه يك پنجم ، نوزاد سه ماهه يك هشتم ، 

اد پانزده روزه يك چهلم يك خوراك را بايد بخورند و دخترها و زنان نوزاد يك ماهه يك بيستم و نوز

 كمتر از اين اندازه بايد بخورند . 

 فصل 

 ) قرحه ( 

شود و نيز سعفه تر هاي بدخيم كه در صورت و دستها و ساير بدن پيدا مياي براي قرحهشدهمرهم آزموده

گردد : هاي تر كه در بدن حادث ميآن از قرحه گردد ) زرد زخم ( و امثالكه آب زردي از آن ترشح مي

سايند و گوگرد ، زرنيخ ، مازو ، حنا ، گردن انار شيرين و ته آن را باندازه مساوي هر كدام را جداگانه مي

سايند تا مرهم شود و آن را بر بيزند و سپس با روغن گوسفند يا روغن بادام كامال مياز پارچه حريري مي

 يابد . كنند به اذن خداوند بهبود ميا ضماد ميهاين گونه قرحه

 فصل 

 ) ايجاد قرحه ( 



پزند مشمع ذراريح : موم زرد ، روغن سقز ، روغن كنجد از هر كدام سه جزء ، آنها را بر آتش ماليمي مي

ن يافزايند اكنند و شش جزء ذراريح كوفته را بر آن ميتا مانند مشمع شود سپس آن را برداشته و سرد مي

 كند . مشمع در ظرف شش ساعت ايجاد قرحه مي

 ٦٢٥صفحه 

 فصل  

 ) حب ازاراقي براي تقويت عمومي ( 

 رسيد اما مدعي بودحب عجيب و غريب : شخص چيني سياحي بشيراز آمده بود كه مانند جوانان بنظر مي

ه خورد كحبي را ميگفته كه از آن رو جوان مانده كه كه عمرش از يكصد و هفتاد سال بيشتر است و مي

آور و مقوي كمر و همه اندامها است و روش ساختن آن اين است : هاضمه و معده را تقويت كرده و باه

 جوشانند تا شير بخورد آن بروديك سير اذاراقي ) كچله ( را در پنج سير شير تازه گاو با آتش ماليمي مي

ند و باز پيش از خشك شدن شير پنج سير شير افزاياما قبل از خشكي كامل پنج سير شير ديگر بآن مي

شود كه آن را درآورده و مغز را ريزند تا هفت يا هشت بار آنگاه پوست اذاراقي نرم ميديگر روي آن مي

اي را كه در وسط آن است و چيزي كه مانند ناخن در يك طرف آن است جدا كرده و شكافند و پردهمي

جوشانند آنگاه آن را شسته و خشك كرده فته شد چهارده بار ديگر ميكرده را بهمان ترتيب كه گمغز پاك

كنند ) بطوري كه تجربه شده اگر اذاراقي را پس از آنكه خشك شد در آسياهاي با سوهان نرمي براده مي

كوچك برقي ريخته و آسيا كنند و آن را از الك بگذرانند و باقيمانده را كمي در هاون بسايند و باز آسيا 

تر از سوهان كردن است . مترجم ( آنگاه هفت مثقال از و بهمين ترتيب تا آخر كار عمل كنند ساده كنند

آن پودر را با يك مثقال زعفران خالص و دو مثقال رال هندي سفيد و چهار مثقال مصطكي كه هر كدام از 

كنند سپس حب را حب مياند مخلوط و با قند يا عسل خمير كرده و باندازه نخود آنها را جداگانه كوفته

ريزند تا اند ميدر حالي كه مرطوب است در قابي كه شش مثقال رال هندي كوفته را در كف آن ريخته



گرد به حبها بچسبد آنگاه آن را در سايه خشك كرده و پس از خشك شدن يك ساعت و نيم تا دو ساعت 

 خورندپس از غذا و روزي دو حب مي

 ٦٢٦صفحه 

شيرازي اين مطلب را براي من نوشت و من آن را به يكي ديگر از برادران آموختم و آن را  يكي از برادران 

اي مانند ساخت و خورد و پس از مدتي كه روزي دو تا سه حب خورده بود بمن خبر داد كه نيروي تازه

و مرا  بودجواني در بدن خود يافته است و كمي فربه شده است در حالي كه پيش از آن بسيار الغر و پير 

تشويق كرد تا از آن حب بخورم و من معتاد بترياك بودم و ترياك را ترك كردم و از آن حب خوردم كه 

جاي ترياك را براي من گرفت و ضرر ترك آن را حس نكردم و شكر خدا را كه تقويتي يافتم تا ببينم كه 

 از اين پس خدا چه خواسته است . 

 * * * * * 

كه پس از يك سال ترجمه اين كتاب مبارك بر دست اين بنده ناچيز تمام شد و هلل كنم خداوند را شكر مي

 الحمد و المنة و صلي اهلل علي محمد و آله الطيبين الطاهرين حامدا مصليا مستغفرا . 

 هشتم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو ، كرمان . 

 عيسي ضياء ابراهيمي 

 ٦٢٧صفحه 

 فهرست نامهاي داروئي  

در اين فهرست نامهاي داروئي كه در متن كتاب و يا ترجمه آمده است اعم از فارسي يا عربي يا زبان 

ديگر بر حسب حروف الفبائي خواهد آمد و ضمنا نام علمي هر دارو در زبان التين يا فرانسه و يا انگليسي 

، ميوه ، برگ ، صمغ و يا  ياد ميگردد البته خوانندگان توجه ميفرمايند كه در بسياري از موارد كه گل

 ريشه گياهي مورد استفاده داروئي است نام التيني خود گياه ذكر شده است . 



هاي دشوار االبنية ، توضيح آنكه براي تهيه اين فهرست بخصوص اسامي التين از فرهنگ داروها و واژه

عي در كتابهاي مختلف و مراج واژه نامه گياهي و نيز فرهنگ معين بسيار استفاده شده ضمنا بايد افزود كه

كه در دسترس اينجانب است اسامي مختلفي ذكر شده كه گاه علت اختالف اين است كه دانشمندان گياه 

اند و گاه علت آن تفاوت تشخيص نوع و يا تيره يك گياه ميباشد و بهر شناس خود اسامي را تغيير داده

تر انتخاب گرديده است و اميد است كه حال در اين فهرست تا آنجا كه ممكن بوده اسم مشهور

خوانندگان محترم پوزش مترجم را بپذيرند و او را براي تصحيح در چاپهاي بعدي ياري فرمايند . اضافه 

 نقل شده و منبع ديگري ١٢٧٣مينمايد كه اسامي هندي و تركي عينا از مخزن االدوية چاپ سنگي بمبئي 

 ٦٢٨صفحه 

 در دسترس نبوده است تا نحوه تلفظ و يا لغت صحيح دانسته شود .  

 توضيح ديگر آنكه منظور از رك آنست كه رجوع كنيد به . . . . . 

 ***** نام مصطلح دارو در زبانهاي شرقي . ) نام علمي يا غربي دارو ( 

 (  ARVENSIS MYSOTISآذان الفار : مرزنجوش ، چوهه كني ) 

     ** * **      EONTOPETA( : عرطنيثا ، نوعي بخور مريم )       ** * **     آذربوي ) چوبك 

UM       ** * **     EONTIS  ) 

     ** * **      OFFICINIA      ** * **     IS CAآذريون : آذرگون ، هميشه بهار ، سورج مكي ) 

ENDU      ** * **     A  ) 

 بار بيخته شده باشد  آرد ميده : آرد گندمي است كه دو

 آرغيس : پوست ريشه زرشك 



 * **      AZADRACH MEآزاد : آزاد درخت ، سيسبان ، شيطان زنيون ، سنجد تلخ ، زنبيل آغاجي ) 

**     IA  ) 

 (  COMMUNIS MYRTUSآس : مورد ، مرسين ، ادهيره ) 

 (  CORONOPUS P      ** * **     ANTAGOآطريالل : قازياغي ، كاك چنگي ) 

 (  ANNUS HE      ** * **     IANANTHUSآفتاب گردان : حشيشة العقرب ، صامريوما ) 

 (  DOMESTICA PRUNUSآلو : اجاص ، برقوق ) 

 (  CERASUS PRUNUSآلوبالو : قراصيا ، آلي بالي ، كراسيا ) 

 (  MAH      ** * **     EB PRUNUSآلبالو تلخ : محلب ، نيوند مريم ، پيوند مريم ) 

 (  EMBE      ** * **     ICA PHY      ** * **           ** * **     ANTUSآملج : آمله ) 

 ايست كه در شير يا مربا پرورده شده باشد آمله پرورده : آمله

 (  ARVENSIS ANA      ** * **     ISآناغالس : مرزنجوش نبطي ) 

 ٦٢٩صفحه 

 (  ANGE      ** * **     ICAدي ) آنجليقا : انژليكا ، سنبل هن 

 (  VU      ** * **     GARIS THYMUSآويشن : صعتر ، آويشم ، كهلي اوتي ) 

 (  CHAUXآهك : كلس ، نوره ، اكسيد كلسيم ) 

 آهك زنده : آهكي است كه آب بآن نرسيده باشد 

 آهك كشته : آهكي است كه آب بر آن ريخته باشند ، هيدرات كلسيم 

 (  FERحديد ، لوهه ، مريخ ) در اصطالح كيميا ( ) آهن : 



 (  P      ** * **     OMBEابار : سرب ، رصاص االسود ، بنك ) 

 (  NITREابقر : شوره ، بارود ، اشوس ، چهاكهار ، نيترات دوپتاس ) 

 (  ARBOREUM SEMPERVIVUMابرون : حي العالم ، هميشه بهار ) 

 (  SOIEابريسم : ابريشم ) 

 TINCTORIAابوخلساء : هوچووه ، انخوسا ، هواجيوا اوتي ، تن جوب ، شنگار ، حناء الغول ) 

ANSHUSA  ) 

 ابوقانس : غاسول رومي 

 (  SABINA JUNIPERUSابهل : ميوه سرو كوهي ) اورس ( ، اوهيروهوبير ) 

 (  BRASI      ** * **     IANSIS RADIXاپيكا : ايف كاكوانا ، اپيه كاكوانا ) 

 (  MEDICA CITRUSاترج : ترنج ، بخوره ) حماض االترج ، داخل ميوه ( ) 

 (  ORIENTA      ** * **     IS TAMARIXاثل : طرفا ، شورگز ، جز ، جهاو ) 

 (  CASTUS VITEXاثلق : پنج انگشت ، فلفل كوهي ، سنبهالو ، فنجنكشت ) 

 (  STIBIUMاثمد : سنگ سرمه ، سرمه اصفهاني ) 

 ٦٣٠ه صفح

 اثمد مدبر : اثمدي است كه آنرا كوفته و بيخته و يك ماه در آب باديان بخيسانند  

 اجاص : رك آلو ) در المنجد بمعني كمثري يعني گالبي آمده است اما در كتب طبي بمعني آلو است ( 

 احريض : رك قرطم 

 اخثاء : سرگين 



 (  VOMIC NOIXاذاراقي : نوآوميك ، جوزالقي ، كوچله ، تيربدين ) 

 (  ANGIER ANDROPOGONاذخر : كاه مكه ، تبن مكه ، گورگيا )       ** * **     

 (  SI      ** * **     IQASTRUM CERCISارجوان : ارغوان ) 

 (  SATIVA ORIZAارز : برنج ، حاپول ) 

 (  MI      ** * **     ACEUM PANICUMارزن : گاورس ، جاورس ، دخن ، باجرا ) 

 (  GERMANICA MESPI      ** * **     USزگيل : زعرور ، گويچ يميشان ) ا

 (  EUROPAEUM ASARUMاسارون : ناردين ، سنبل بري ، تكر ) 

 (  RESEDAاسپرك : خزام بليخه ) 

 (  CONYZOIDES INU      ** * **     Aاسپرغم بياباني : برنوف ، شابانگ ، شاهبانگ ) 

     ** * **           ** * **      PSYتخم اسفرزه ، اسپرزه ، بنكو ، قارني ، باروق ) اسپغول : بزر قطونا ، 

IUS P      ** * **     ANTAGO  ) 

 (  A      ** * **     BA BRASSICAاسپندان : خردل سفيد ، اسپند ، اسفند ، دشتي ) 

 (  PROCERA CA      ** * **     OTROPISاستبرق : عشر ) 

 (  STOECHAS       ** * **     AVANDدوس : استوقدوس ، شاهسپرم رومي ، حزامي ، دهارو ) استوخو

 ٦٣١صفحه 

 (  RAMOSUS ASPHODO      ** * **     USاسراش : سريش خنثي ، اشراس )  

 اسفرزه : رك اسپغول 

 (  O      ** * **     ERACEA SPINACIAاسفاناخ : اسفناج ، سوماخيوس ) 



 (  OFFICINIA      ** * **     IS EPONGIAاسفنج : كف دريا ، زبد البحر ، موابادل ) 

اسفيداج : كربنات قلع يا سرب ، سفيداب سرب ، سفيداب قلع ، سفيده كرتان ) نوع سفيداب بايد با فلز 

 (  CERRUSSAآن معلوم شود ( ) 

 SCORDIUMعلف هندي ، بلبوس ) اسقورديون : سير دشتي ، موسير ، ثوم بري ، بصل الذئب ، 

TEUCRIUMS  ) 

     ** * **      ENDRIUM SCO      ** * **     O ASPاسقولوقندريون : زنگي دارو ، حشيشة الطحال ) 

ENIUM  ) 

 (  MARITIMA URGINEAاسقيل : عنصل ، پياز موش ، پياز دشتي ، كاندي ) 

 (  ARABICA JUCUSاسل : ني بوريا ، كسراني ) 

 ود : رك اهليلج اس

 (  OFFICINA      ** * **      STYRAXاشترك : اصطرك ، ميعه يابسه ، لبني ) 

 اشراس : رك اسراش 

 (  AMMONICACUM GUMMIاشق : صمغ شتر غار ، اوشه ، وشج ، كاندر ) 

 اشنان : حرض ، اشنان گازران ، چوبك ، چووه ، غاسول رك چوبك 

 والك ، چريره اشنه : دواله ، مسك القرود ، د

 (  NITREاشوس : شوره ، ابقر ، نيترات دو پطاس ، بارود ) 

 اشوس مصفي : رك مقاله چهارم حرف الف 

 ٦٣٢صفحه 



 اشوس منقي : رك مقاله چهارم حرف الف  

 اصابع الصفر : انگشت زرد ، هنس بدي 

 اصطرك : رك اشترك 

 اصفر : رك اهليلج 

 ها و بليله است ز آمله و هليلهاطريفل : يا اطريفال داروئي مركب ا

 (  ODORATI UNGUESاظفار الطيب : ناخن پريان ، ناخن بويا ، نكه ) 

 (  OFFICINA      ** * **     IS AGARICUSاغاريقون : غاريقون ، قارچ چمن ) 

 (  EPIRIMUM CUSCUTAافتيمون : زيره يا كمون رومي ، كشوث ، اكاس بيل ) 

 (  RESINIFERA EUPHORBIAافربيون : فرفيون ) 

 (  ABSINTHIUM ARTEMISIAافسنتين : مروه ، خاراگوش ، شتارو ) 

 (  OPIUMافيون : ترياك ، شيره خشخاش ) 

 (  ACACIAاقاقيا : شيره درخت اقاقيا ، صمغ قرظ ، كيكو ) 

 (  PARTENIUM MARTICATIAاقحوان : بابونه چشم گاوي ، بابونه سفيد ) 

 اقط : كشك ، قروت 

 اقليميا : جوش كوره ، خلطي كه از فلزات گداخته بدست ميآيد 

ات مكت : نوعي سنگ هندي است ، سنگ عقاب ، حجر النصر . صاحب مخزن آن را ثمر درختي دانسته 

 بنام كرنج 

 اكليل الجبل : حصي لبان ، حسن لبه 



 * **      OFFICINA      ** * **     IS ME      ** * **     Iاكليل الملك : ناخنك ، شاه افسر ، برنك ) 

**     OTUS  ) 

 ٦٣٣صفحه 

 (  CA      ** * **     AMUS ACORUSاِگِر : وج ، اگير )  

 الوين : نوعي نبات كه شناخته نشد 

 آمله : رك املج 

 ام غيالن : رك مغيالن 

 (  VU      ** * **     GARIS BERBERISاَمْبَرْباريس : انبرباريس ، زرشك ) 

 (  GRANATUM PUNICAانار : رمان ) 

 انار دشتي : قلقل ، بشام ، مغاث 

 (  ANTHORAانتله : جدوار اندلسي ، نوعي اقونيطون ، نريسي ) 

  SB( ANTIMOINE )انتيمون : انتيموان ) (

 (  BYSTORTA PO      ** * **     YGONUMانجبار : ) 

 (  FOETIDA ASA FERU      ** * **     S، بالدرغان )  انجدان : انگدان ، كوله پر

 انجدان رومي : سيسيالوس ، كاشم ، كوله پر ، گلپر ) م . ل ( 

 (  CARICA FICUSانجره : گزنه ، قريص ، كجيت كن ، اتنكن ) 

 (  URENS UTRICAانجير : هنجير ، تين ) 



روت مدبر آن است كه آن را در شير زن دختر انزروت : عنزروت ، كنجده ، كحل كرماني ، الئي . و انز

 SARCOCO      ** * **           ** * **     Aزائيده خيسانده و سپس در سايه خشك كنند ) 

ASTRAGA      ** * **     US  ) 

 (  SPINACIAانفحه : پنير مايه ، چستا ) 

 (  FOETIDA ASAانغوزه : حلتيت ، حلتيت منتن ، انگژه ) 

 (  RAISINعنب ، اوزوم ، ناكهه ) انگور : 

 ٦٣٤صفحه 

 (  VU      ** * **     GARIS ANISUMانيسون : باديان رومي ، رندني )  

 (  VERRUM I      ** * **           ** * **     ICIUMانيسون بري : باديان ختائي ) 

اهليلج : هليله كه انواع آن هليله زرد ) اصفر ( ، سياه ) اسود ( ، ختائي و هليله كابلي است ) 

CHEBU      ** * **     A TERMINA      ** * **     IA  ) 

 ايپ كاكوانا : رك اپيكا 

 (  HEMIROCA      ** * **           ** * **     ISايرسا : سوسن آسماني ، سوسن چيني ) 

 ل : گوزن ، بز كوهي ، گاو كوهي ، باره سينكها اي

 (  NOBI      ** * **     IS ANTHEMISبابونج : بابونه ) 

 (  ACARNA PICNOMONباد آورد : شكاعي ، شكاعا ، شوكة البيضاء ) 

 (  AMARA AMYGDA      ** * **     USبادام تلخ : لوز المر ) 

 (  COMMUNIS AMYGDA      ** * **     USبادام شيرين : لوز الحلو ، لوز ) 



 (  OFFICINA      ** * **     IS ME      ** * **     ISSAبادرنج : بادرنگ ، بادرنجو ، ترنجان ) 

 بادروج : حوك ، تره خراساني ، ريحان كوهي ، بابري رك شاهسپرم 

 (  ESCU      ** * **     ENTUM SA      ** * **     ANUMبادنجان : باذنجان ، پيكن ) 

 (  VU      ** * **     GAR FOENICU      ** * **     UMباديان : رازيانه ، رازيانج ) 

 باديان ختائي : رك انيسون بري 

 باديان رومي : رك انيسون 

 * **      GA      ** * **     BANIF      ** * **     UA FERUبارزد : بيرزد ، قنه ، قاسني ) نوعي صمغ ( ) 

**     A  ) 

 بارود : باروت ، رك اشوس 

 ٦٣٥صفحه 

 (  MAJOR P      ** * **     ANTAGOبارهنگ : بارتنگ ، لسان الحمل )  

 (  ORIENTA      ** * **     IS THIAباسليق : رال ، سندروس ) 

 (  COPITICUM CARUMباسليقون : زيره كرماني ، زيره دشتي ) 

 (  TERMIS       ** * **     UPINUSقلي ، فول ) باقالي مصري : ترمس ، با

 (  DRACOCEPHA      ** * **      DE SEMENCEبالنجو : بالنگو ، نوعي ريحان ) 

 (  MEDICA CITRUSبالنگ : بالنج ) 

 (  MORINGAبان : درخت بان ) 

 بخند : بزند : قنابري ) ناشناخته است ( 



 (  OFFICINIA      ** * **      PEUCEDUMبخور االكراد : شهرة الخنازير ) 

 (  OFFICINA      ** * **      CYC      ** * **           ** * **     AMENبخور مريم : گل نگونسار ) 

 (  NIGER HYOSCYAMUSبذر البنج : بنگ دانه ، سيكران ، خداعة الرجال ) 

 (  BORAXبراكس : بوره ) 

 (  PAPYRUS CYPERUSبردي : لخ ، لوخ ، جگن ، لوني ، پهته ) 

 VENERISبرسياوشان : پرسياوشان ، شعر االرض ، شعر الجن ، كزبرة البئر ، شعر الغول ، كرجا ) 

CAPI      ** * **           ** * **     US ADIANTUM  ) 

 (  ARVENSIS ANTHAMISوالي ) برطانقي : هميشه بهار ، نوعي بستان افروز ، عين البقر ، سر

 (  NOBI      ** * **     IS       ** * **     AURUSبرگ بو : رند ، غار ) 

 (  SATIVA ORIZAبرنج : ارز ) 

 (  ABROTANUM ARTEMISIAبرنجاسف : قيصوم ، بومادران نر ) 

 ٦٣٦صفحه 

 (  RIBES EMBE      ** * **     ICAبرنج كابلي : برنك كابلي ، برنگ كابلي ، بابرنك )  

 برنوف : رك اسپرغم بياباني 

 بزند : رك بخند 

 بسباسه : بسباس ، بزباز ) پوست جوز بويا ( 

 VU      ** * **     GAR P      ** * **     YPODIUMبسپايك : بسبايچ ، بسفايج ، بسپايج ، كهنكالي ) 

 ) 



 (  ARVENSIS ANTHAMISبستان افروز : بهار ، عين البقر ، كوكني ) 

 (  RUBRUM CORA      ** * **           ** * **     IUMبسد : مرجان ، بيخ مرجان ) 

 بسر : حالت پنجم از حاالت هفتگانه خرما تا هنگام رسيدن رك تمر 

 (  OPOBA      ** * **     SAMUM AMYRISبشام : بلسان ) 

 (  A      ** * **           ** * **     IUMCEPAبصل : پياز ) 

 بصل الذئب : رك اسقورديون 

 (  TEREBINTHUS PISTACHIAبطم : حبة الخضراء ، بنه ، علك البطم بمعني صمغ بنه است ) 

 (  ME      ** * **     O CUCUMISبطيخ : خربزه ) 

 (  VU      ** * **     GARIS CITRU      ** * **     USبطيخ الهندي : دابوغه ، هندوانه ) 

 (  PRINTANIER ME      ** * **     ONبطيخ المليون : گرمك ) 

 (  SEMPERVIRENS BUXUSبقس : شمشاد ) 

 (  CAMPECHIANUM HAEMATOXY      ** * **     ONبقم : ) 

 * **      Oبقلة الزهراء : بقلة المباركة ، خرفه ، رجله ، فرفح ، فرفين ، يرغان سالي ، خلفه ، پرپهن ) 

**     ERACEA PORTU      ** * **     ACA  ) 

 ٦٣٧صفحه 

 (  BE      ** * **     ITUM A      ** * **     BERSIAبقلة اليمانية : بستان افروز سبز رنگ ، چونالئي )  

 (  FISTU      ** * **     A CASSIAبكتر : فلوس ، خيارشنبر ) 

 (  SEMECARPUS ANACARDIUMبالدر : بهالوه ، بالدر ) 



 (  OCCIDENTA      ** * **      ANACARDIUMبالذر : قرص كمر ، قرص الظهر ) 

 (  BE      ** * **           ** * **     ADONEبالدن : شابيزك ، بالدن ) 

 بالط : سنگ مرمر 

 بلبوس : رك اسقورديون 

 نارس ، حالت دوم از هفت حالت خرما  بلح : غوره خرما ، خرماي

 (  OPOBA      ** * **     SAMUM PHORA COMMIبلسان : ) گويا اين گياه نابود شده ( ) 

 INFECTORIA QUERCUSبلوط : مازو ، بلوط ) پوست داخلي آن را جفت البلوط ميگويند ( ، عفص ) 

 ) 

 (  BE      ** * **     IRICA TERMINA      ** * **     IAبليلج : بليله ، بهره ) 

 بن : درخت قهوه رك قهوه 

 بنج انگشت : رك اثلق 

 (  AVE      ** * **     ANA CORY      ** * **     USبندق : فندق ) 

 (  ODORATA VIO      ** * **     Aبنفسج : بنفشه معطر ، بنفشه ) 

 (  SATIVUM CANAHISبنگ : بنج ، قنب ، كنب ، سيكران ، اجولين ) 

 بنگ دانه : رك بذر البنج ) اين گياه غير از بنگ است ( 

 بنه : رك بطم 

 بورق : بوره ، تنكار ، نطرون ، برات هيدراته دوسود ، پاپري لون 

 ٦٣٨صفحه 



 (  MORIO ORCHISبوزيدان : خصي الثعلب ، مستعجله ، لوكري )  

 بوش دربندي : پوش دربندي ، فوش دربندي 

 (  VERBASCUMماهور )  بوصير : علف

 * **      MI      ** * **           ** * **     EFO      ** * **     IUM ACHIبومادران : برنجاسف ) 

**           ** * **     EA  ) 

 (  VU      ** * **     GARIS CYDONIAبه : سفرجل ، حيوا ) 

 بهار نارنج : رك نارنج 

 (  BENEN CENTAURAسفيد ) بهمن : دو قسم است سرخ و 

 (  DEGIPTICA SA      ** * **     IXبيد : خالف ، صعصاف ، غرب ) 

 (  COMMUNIS RICINUSبيدانجير : كرچك ، خروع ، كنتون ، آريند ) 

بيدانجير ختائي : بيد انجير هندي ، كرچك ختائي ، خروع الصيني ، دند ، حب السالطين ، جيپال كرته ، 

 (  CROTONTIG      ** * **     IOMحب الملوك ) 

بيدانجير ختائي مدبر : آنست كه مقداري از آنرا در داخل يك عدد به ريخته و دور آنرا كنجد پوست گرفته 

در خمير گرفته و در آتش ماليمي ميپزند و بعد آنرا برداشته خشك ميكنند ) ميريزند و سپس به را 

TIG      ** * **     IUM CROTON  ) 

 (  AEGIPTICA SA      ** * **     IXبيدمشك : خالف البلخي ) 

 بيدو : اين نام در كرمان مشهور بوده و باعتقاد مؤلف )اع( عنب الدب است 

 بيرزد : رك بارزد 



 تخم مرغ بيض : 

 ٦٣٩صفحه 

 پازهر حيواني : سنگ صفراي بز كوهي ، پادزهر معدني فسيل نوعي آمونيت است ف . م  

 پاي كالغ : رك اطريالل 

 (  VERRA PISTACIAپسته : فستق ) 

 پنجنگشت : رك اثلق 

 (  FROMAGEپنير : جبن ) 

     ** * **      SI، خيرو ) پنيرك : ختمي خبازي ، خبازي ، ملوكيه ) نوعي پنيرك ( ، نان كالغ 

VESTRIS MA      ** * **     VA  ) 

 (  PRESUREپنيرمايه : انفحه ) 

 (  PU      ** * **     EGIUM MENTHAپودنه : پونه ، پودنج ، فودنج ، حماحم ، حبق ) 

 (  DICTAMUST ORIGANUMپونه كوهي : مشكطرا مشيع ، حاشا ) 

 پياز : رك بصل 

 رك اسقيل پياز دشتي : 

 پياز نرگس : رك نرجس 

 (  ARVENSIS CONVO      ** * **     VU      ** * **     USپيچك : نوعي لبالب ، عشقه ) 

 (  B      ** * **     IX HEDRAپيچك صحرائي : لبالب ) 

 پيوند مريم : رك آلبالو تلخ 



     ** * **      ME      ** * **           ** * **     A DATUتاتوره : جوز ماثل ، تاتوله ، داتوره ، جوزرق ) 

A  ) 

 (  NIGRUM SO      ** * **     ANUMتاجريزي سياه : عنب الثعلب ، روپاس ، انگورتوره ) 

 (  BETE      ** * **      PIPERتانبول : تملول ، تنبل ، تنبل غاجي ، شاه حسيني ) 

 ٦٤٠صفحه 

 (  BAMBUSA CONCERCIONايست كه از نوعي ني ترشح ميشود ( ) تباشير : طباشير ، تواشير ) ماده 

 تباشير فرنگي : سنگ مرمر سائيده 

 (  A      ** * **     BA POPU      ** * **     USتبريزي : سپيدار ، حور ، حنطة النبي ) 

 (  TOBACUM NICOTIANAتبغ : تنباكو ، توتون ) 

 : كاه  تبن

 تبن مكي : رك اذخر 

 تتن : رك تبغ 

 (  SATIVUS RAPHANUSترب : فجل ، مولي ) 

 (  TURPETHUM CONVO      ** * **     VUSتربد گياهي : بداره ) 

 تربد محلول : جيوه شيرين ، كالومل ، كلرور جيوه ، رك داروهاي مركب 

 داروهاي مركب  تربد معدني : جيوه شيرين ، كالومل ، كلرور جيوه ، رك

 (  DRACUNEU      ** * **     US ARTEMISIAترخون : طرخون ) 

 ترف : تلف ، قراقروت ، مصل ، رخبين 



ترشك : حماض ، ترشه ، چوكا . و بر دو نوع است بستاني ) سرخ پاي ( و بري ) چغندر دشتي ( ) 

ACETOSA RUMEX  ) 

 (  TERMIS       ** * **     UPINUSترمس : باقالي شامي ، باقالي مصري ) 

 ترمنتين : سقز ، بطم نپخته 

 ٦٤١صفحه 

 ترنجان : رك بادرنج ، تره خراساني  

 ترنج : رك اترج 

     ** * **      CAMEترنجبين : شبنمي است كه بر روي خارشتر مينشيند ، ترنگبين ، من ، شيرخشت ) 

ORUM A      ** * **     HAGI  ) 

 (  PORRUM A      ** * **           ** * **     IUM)  تره : گندنا ، كراث

 (  SATIVUM       ** * **     EPIDIUMتره تيزك : جرجير ، شاهي ، رشاد ، حلف ، ترمرا ) 

 تره خراساني : رك بادروج 

 ترياك : رك افيون 

 تشميزك : رك چشميزك 

 (  MA      ** * **     US PIRRUSتفاح : سيب درختي ) 

( حاالت هفتگانه خرما از تلقيح تا  DOCTI      ** * **     IFERA PHOENIX: خرما ، كهجور )  تمر

 رسيدن كامل عبارتند از : طلح ، بلح ، خالل ، بسر ، قصب ، رطب ، تمر 

 (  INDICA TAMRINDUSالتمر الهندي : تمر هندي ، انبله ، صبار ) 



 التمر الهيروني : نوعي خرماي مرغوب 

 (  IDAEUS RUBUSتمشك : عليق ، توت سه گل ، كورتيكان ، تموش ) 

 (  SADIUM DE HYDRATE BRATEتنكار : رك بوره ) 

 توبال : ذرات مس سوخته كه از مس گداخته جدا ميشود 

 (  A      ** * **     BA MORUSتوت : فرصاد ) 

 توت سه گل : رك تمشك 

 قبيل اكسيد و سولفات توتيا : روي ) فلز ( ، تركيبات روي از

 ٦٤٢صفحه 

 اند و سولفور روي را نيز توتيا ميناميده 

هاي ذوب سرب كرمان بدست ميآمده و تركيب توتياي كرماني : يكي از تركيبات روي كه در كوره

 شيميائي آن معلوم نيست شايد اكسيد دو زنگ باشد 

 (  OFFICINA      ** * **      SISYMBRIUMتودري : توذري ، قدومه ، بزر خمخم ) 

 تين : رك انجير 

تيواج : پوست زبان گنجشك ) مخزن ( ، طاليسفر ) تحفه ( . در فرهنگ معين براي طاليسفر معاني 

 متعددي از جمله نبق هندي ذكر شده است 

 تيواج ختائي : كامال شناخته نشد 

 اي بنام خزوكك است رك شكر تيغال تيهال : تيهار ، پيله حشره

 : رك بوزيدان  ثعلب



 نشين ، جرم چيزي كه آبش گرفته شده ثفل : درد يا ته

 (  SATIRUM A      ** * **           ** * **     IUMثوم : سير بستاني ) 

 اند ثومون : زردخار ، زردآب ، جبلهنج ، و برخي آن را تربد زرد گفته

 (  MEDITERRANIA RESEDAصفرا اودي : ) 

 اكشو ، بذر الخمخم ، تخم قدومه يا تودري جاكسو : جاكشو ، چ

 (  CHIRONIUMجاورس : رك ارزن ) 

 (  OPOPANAXجاوشير : گاوشير ، گواشير ) نوعي صمغ ( ) 

 ٦٤٣صفحه 

 (  INUSTUME GYPSUMجبسين : سنگ گچ ، جص ، سولفات كلسيم )  

 جبن : پنير 

 (  ZERUMBET AMMOMUM، نريسي )  جدوار : نوعي زرنباد ، زرمبه ، زنجبيل بياباني ، ساطريوس

 جدوار اندلسي : رك انتله 

 جرجير : رك ترتيزك 

 جرميلك : نام داروئيست كه در لرستان ميروئيده اما شناخته نشد 

 جز : گز ، طرفا ، اثل ، رك اثل 

 جزمازج : گزمازه ، ميوه گز 

 (  CAROTA DAUCUSجزر : هويج ، كاجر ) 

  SCHECACU      ** * **     ( PASTINACA )جزر البري : هويج صحرائي ، شقاقل ، هشفيقل 



 جزع : نوعي سنگ است 

 جشميزك : رك تشميزك 

 جص : رك جبسين 

 (  PO      ** * **     IUM TEUCRIUMجعده : مريم نخودي ، كلپوره ، كلفوره ، عنبر بو ، گل كنو ) 

 (  PETROSE      ** * **     INUM APIUMجعفري : حزا بستاني ) 

 جفت البلوط : رك بلوط 

 جفت الفستق : پوست روي پسته 

 جالب : رك داروهاي مركب 

 ٦٤٤صفحه 

 ( JA      ** * **     OPجالبا : جلب )  

 جلب : جلب 

 (  SATIVUM CORIANDRUMجلجالن : گشنيز ، كزبره ) 

 جلشكر : رك داروهاي مركب 

 نوبر جلغوزه : ميوه ص

 جلقند : رك داروهاي مركب 

 (  GRANATUM PUNICAجلنار : گل انار فارسي ، گل انار نر ) 

 جلنجبين : رك جلشكر 

 (  UTEA GENTINAجنتيانا : جنطيانا ، كف الذئب ، يكهان )       ** * **     



 اي در بدن آن است ، اغالن اشبي جند بيدستر : بيضه سگ آبي يا غده

 جنتيانا جنطيانا : رك 

 (  HORDEUMجو : شعير ) 

 جو آب : ماء الشعير رك داروهاي مركب 

 (  DISTICUM HORDEUMجو انگليسي : قلت ، حب القلت ) ماش هندي ( است ) 

 (  REGIA JUG      ** * **     ANجوز : گردو ، اخروت ) 

 (  VOMICA MUX STRYCHNOSجوزالقي : رك اذاراقي ، مين پهل ) 

 (  FRAGRANS MYRISTICAجوزبويا : جوز الطيب ) 

     ** * **      ESCU      ** * **     ENTA SPHAEROTHAجوزجندم : خرو الحمام ، گل سنگ ) 

IA       ** * **     ECANORA  ) 

 جوز ماثل : رك تاتوره 

 ٦٤٥صفحه 

 جوزق : پوست غوزه پنبه ، جوزه ، جوزقه  

 جير : رك آهك 

 (  VIVUM HYDRARGYRUMيبق ، سيماب ، عطارد ، پاره ) جيوه : ز

 اي است كه با ماده ديگري آنقدر سائيده شود تا مضمحل شود جيوه كشته : جيوه

 جيوه شيرين : كالومل ) كلرور جيوه ( 

 (  SINENSIS THEAچاي : شاي ، الشاء ) 



معمولي است اما تفاوتي كه دارد  چاي سبز : چاي ختائي ، الشاء الختائي ، الشاء الصيني . همان چاي

 اينست كه كمي تخمير شده 

 (  ABSUS CASSIAچشميزك : چشميزج ، چشم ، تشميزك ، تشوم ) 

 (  VU      ** * **     GARIS BETAچغندر : سلق ) 

 چلغوزه : جلغوزه رك صنوبر 

 چنار : رك دلب 

 (  SQUARROSUM ACANTHOPHY      ** * **     UMچوبك : رك اشنان ) 

 (  CAPITATUSحاشا : پونه كوهي ، آويشم دراز ، صعتر بري ) 

 حب البطم : رك بطم 

 حب السالطين : رك بيدانجير ختائي 

 حب السالطين مدبر : رك داروهاي مركب ) حب القولنج ( 

 حب الزلم : در ماهيت آن اختالف است دكتر زاهدي و دكتر

 ٦٤٦صفحه 

 (  ESCU      ** * **     ANTUS CYPERUSنند ) زرگري آنرا بادام زميني ميدا 

 (  SATIVA CANABISحب السمنه : شاهدانه بري ، نقل خواجه ) 

 حب القلت : رك جو انگليسي 

 (  TORA CASSIAE SEMENحب القلقل : بذر انار دشتي ) 

 حب المحلب : رك محلب 



 (  CERASIA PRUNUSحب الملوك : دانه كرچك هندي يا ختائي ) 

 (  HEDERACEA IPOMEAحب النيل : قرطم هندي ، دانه نيل ) 

 حبة الخضراء : رك بنه 

 (  SATIVA NIGE      ** * **     Aحبة السوداء : سياهدانه ، شونيز ، كلونجي ) 

 حبق : رك پودنه بري 

 حجر : سنگ 

 حجر الجنة : رك داروهاي مركب 

 حجر الجهنم : رك داروهاي مركب 

 ك داروهاي مركب حجر الرحمن : ر

 حجر السطريط : سنگ مرمر 

 حجر النار : حجر الجهنم ) سنگ جهنم ( . رك داروهاي مركب 

 حجر الحية : سنگ مار 

 (  O 3 FE ٤حجر المغناطيس : سنگ مغناطيس ، اكسيد آهن مغناطيسي ) 

 (  O 2 MN ٣حجر المغنسيا : اكسيد طبيعي منگنز ) 

 روهاي مركب حجر النيران : سنگ جهنم . رك دا

 ٦٤٧صفحه 

 حجر اليرقان : كامال شناخته نشد  

 حديد : رك آهن 



 (  SCO      ** * **     YMUS CYNARAحرشف : كنگر ، آرتيشو ، زلم ) 

 حرض : رك اشنان 

 (  SATIVUM       ** * **     EPIDIUMحرف : تخم اسپندان ، اسفند ، حب الرشاد ، اسپنددانه ، هالم ) 

 (  HARMA      ** * **     A PEGANUMاب دشتي ، اسفند ، اسپند ) حرمل : سد

 (  GRAVEO      ** * **     ENS ANETHUMحزا : نوعي از سداب ) 

 (  MYRIOPHY      ** * **           ** * **     UMحزنبل : نوعي بهمن ) 

 حسك : خار خسك ، كوكهر 

 (  STYRAXحسن لبه : حصي لبان ) 

 حشيشة العقرب : گل آفتاب پرست رك صامريوما 

 (  ERETIEA PARIETARIAحشيشة الزجاج : گوش موش ، آذان الفار ) 

 AFRUM       ** * **     YCIUMحضض : عصاره فيل زهره نوعي از آن حضض هندي است ) اسوت ( ) 

 ) 

 (  ORIENTA      ** * **      SESAMUMحل : كنجد ، سمسم ، بل ) 

 (  FOENUMGRAECUM TRIGONE      ** * **           ** * **     A: شنبليله ، شنبليد )  حلبه

 (  HASTUM ATRIP      ** * **     EXحلبوب : سلمه ) 

 حلتيت : رك انغوزه ، هينك 

 حلف : رك ترتيزك 

 ٦٤٨صفحه 



سون ) باديان رومي ( حب حلوه : در هيچيك از مراجع از حلوه ذكري نيست فقط در مخزن در مقابل اني 

 الحلوه ) تخم حلوه ( را ذكر كرده 

 MINIMUM OCIMUMحماحم : شاهسپرم ، شاهسفرم ، شاه اسپرغم ، ريحان ، حبق كرماني ، كلغه ) 

 ) 

 حماض : رك ترشك 

 حماض االترج : رك اترج 

 اند اي آنرا هل دانستهحماما : امامون و عده

 (  ARIETINUM CICERحمص : نخود ، چنه ، بوليجان ) 

 (  A      ** * **     BA       ** * **     AWSONIAحناء : حنا ) 

 حناء الغول : رك ابوخلساء 

 * **           ** * **      COERU      ** * **     EA TRIGONEحندقوقي : شبدر ، ديو اسپست ، يونجه ) 

**     A  ) 

 (  SATIVUM TRITICUMحنطه : گندم ، كيهون ) 

حنطة النبي : در مراجعي كه در دسترس است ذكري از آن نيست اما در متن دقايق حور معرفي شده . رك 

 تبريزي 

 * **      CO      ** * **     OCYNTHIS CITRUحنظل : هندوانه ابوجهل ، كبست ، اندراين كاپهل ) 

**           ** * **     US  ) 

 حور : رك تبريزي 

 روج حوك : رك باد



 (  ARBOREUM SEMPERVIVUMحي العالم : ابرون ، هميشه بهار ) 

 خار : شوك 

 ٦٤٩صفحه 

 خارخسك : رك حسك  

 (  COME      ** * **     OSUM A      ** * **     HAGIخارشتر : گياه ترنجبين ) 

 (  BENEDICTUS CNICUSخار مقدس : شوكة المباركة ) 

 (  SOPHIA SISYMBRIUMخاكشير : خبه ، خوب كالن ) 

 (  PARDA      ** * **     IANCHES DORONICUMخانق النمر : نوعي تاج الملوك ) 

 خبازي : پنيرك 

 خبث الحديد : زنگ آهن ، اكسيد آهن 

 خبه : رك خاكشير 

 (  OFFICINIA      ** * **     IS A      ** * **     THEAختمي : خطمي ) 

 ختمي خبازي : رك پنيرك 

 (  TERRESTRIS       ** * **     UMBRICUSخراطين : كرم سرخ رنگ خاك ) 

 خربزه : رك بطيخ 

 (  A      ** * **     BUS HE      ** * **           ** * **     EBORUSخربق سفيد : ) 

 (  NIGER HE      ** * **           ** * **     EBORUSخربق سياه : كندش ) 

 خردل سفيد : اسفند دشتي ، اسپندان دشتي ، حرف ، رشاد ، رائي 



 (  SINAPISخردل سياه : خردل خوراكي معروف ) 

 خرفه : رك بقلة الزهراء 

 خرما : رك تمر 

 خرنوب : خروب ) در اصطالح كرماني جِنْگْجِْنگو ( و بر دو نوع

 ٦٥٠صفحه 

 (  SI      ** * **     IGUA CERATONIAي ) است : بستاني و بري يا شامي و نبط 

 خروع : رك بيدانجير 

 (  O      ** * **     EANDER NERIUMخرزهره : دفلي ) 

 (  CHEIRI CHEIRANTHUSخزامي : شب بو ، خيري ) 

 (  A      ** * **     BA       ** * **     AVSONIAخزه : طحلب ) 

 (  SATIVA       ** * **     ACUTAخس : كاهو ، خاس ) 

خشخاش : خشخاش ، اين گياه چند نوع دارد از آن جمله سفيد و سياه كه ترياك شيره نوع سياه آنست ) 

SOMNIFERUM PAPAVER  ) 

 (  CORNICU      ** * **     ATUM G      ** * **     AUCIUMخشخاش بحري : ماميتا ، ماميثا ) 

 را غير از بوزيدان ميدانند اي آنخصية الثعلب : رك بوزيدان عده

 (  COOH CH3خل : سركه ، روح الخل اسيد استيك است ) 

 خالف البلخي : رك بيدمشك 

 خل الرصاص : رك داروهاي مركب 



 خل العنصل : رك داروهاي مركب 

 خمير : خميرمايه است و آنچه كه در فارسي خمير ناميده ميشود بعربي عجين گفته ميشود 

 خمخم : رك تودري 

 خمر : شراب 

 (  PERSICA AMYGDA      ** * **     USخوخ : شفتالو ، هلو ، آرو ) 

 ٦٥١صفحه 

 (  OFFICINARUM A      ** * **     PINISخولنجان : خاولنجان ، خسرودارو )  

 (  CINABERI DRACAENAخون سياوشان : دم االخوين ) 

 (  CUCUMISلنگ ، بادرنگ ) خيار : قثاء ، خيارسبزه ، خياربا

     ** * **           ** * **      E      ** * **     ATERIUM ECBAخيار خر : قثاء الحمار ، خيار دشتي ) 

IUM  ) 

 (  JE      ** * **     EXUOSUS CUCUMISخيار چنبر : فلوس ) 

 خيارشنبر : رك بكتر 

 (  CARDAMONUM E      ** * **     ETARIAخيربوا : قاقله صغار ، هل ، هيل ، هال ) 

 خيري : رك خزامي 

 (  VU      ** * **     GARIS BAMBUSAخيزران : بيت ) هندي ( ) 

 دابوغه : رك بطيخ الهندي 



داراشكنه : سليماني از تركيبات جيوه است و بنا بنوشته پزشكي نامه و در المكنون كلرور دوظرفيتي جيوه 

 ** * **      (       ٢HG C) سوبليمه ( است ) 

 دارتو : 

 (  CAMPHORA CINNAMOMUMدارچيني : دارصيني ) 

 (  CASSIA CINNAMOMUMدارچيني ختائي : سليخه ) 

 (  GERMANIA MYRICARIAدارشيشعان : كاي پهل ) هندي ( ) 

 دارصيني ختائي : دارچيني ختائي ، سليخه 

 (  ONGUM PIPER     دارفلفل : فلفل دراز ، پيپل )       ** * **

 (  MAXIMA CUCURBITAدباء : كدو ، قرع ) 

 ٦٥٢صفحه 

 (  A      ** * **     BU VISCUMدبق : مويزك عسلي ، كشمش كاوليا ، زبيب الجبل )  

 دخن : رك ارزن 

 (  ABROTANUM ARTEMISIAدرمنه : شيح ، شيح ارمني ) 

 (  PARDA      ** * **     IANCHES DORONICUMدرونج : درونك ، درونه ) 

 اش شبيه دم عقرب ميباشد درونج عقربي : نوعي درونج است كه ريشه

 درونك : رك درونج 

 دفلي : رك خرزهره 

 (  ORIENTA      ** * **     IS P      ** * **     ANTANUSدلب : چنار ، صنار ) 



 ين دليك : رك نسر

 دم االخوين : رك خون سياوشان 

 دند : رك بيدانجير ختائي 

 دوالك : رك اشنه 

 دود ايوب : كرم ايوب ، نوعي كف دريا 

 (  COCUMدود القرمز : قرمز دانه ، دود الصباغين ) 

 دود القز : كرم ابريشم 

 دوقو : تخم شقاقل 

 دهمشت : رك غار 

بكار ميرود و نام هر روغن مركب از دهن و نام آن ماده است دهن : روغن ، در دارو سازي انواع روغنها 

 مثال

 ٦٥٣صفحه 

دهن االفسنتين و غيره در كيمياگري دهن الكبريت و دهن الزاج و مانند آنها بر تركيبات خاصي اطالق  

 اي ميسازند ميگردد كه در شرايط ويژه

 دهن الخل : روغن كنجد 

 در آن پخته باشند  دهن الورد : روغن كنجدي كه گل سرخ را

 (  MO      ** * **     OCHITISدهنج : نوعي سنگ از تركيبات مس ، مرمر سبز ) 

 ديك بر ديك : رك مقاله چهارم حرف دال 



 ذباب : مگس 

 (  CANTHARIDذراريح : سن سبز ، االكلنگ ، بالنگو ) بلهجه كرماني ( ) 

 (  MAYS ZEAذرت : ذرت ، جاورس هندي ، جوار ) 

 (  OR: طال ، زر ، شمس ، رابع )  ذهب

 ذهب الفيلسوف : رك داروهاي مركب تربد الحيوة 

 (  PINI RESINAرايانج و راتينج : صمغ صنوبر ) 

 (  VU      ** * **     GARE FOENICU      ** * **     UMرازيانج : رازيانه ، باديان ) 

 رازيانه بياباني : باديان دشتي 

 رازيانه رومي : رك انيسون 

 اي از گياهان از جمله راس هندي ) حضض ( است راس : نام عده

 راسخت : روي سوخته ) فلز ( روسختج 

 راس هندي : رك حضض 

 (  HE      ** * **     ENIUM INU      ** * **     Aراسن : زنجبيل شامي ) 

 ٦٥٤صفحه 

 (  رال : باسليقون ، رال هندي ) نوعي صمغ 

 رامك : نوعي عطر و از داروهاي مركب است 

 (  PA      ** * **     MATUM RHEUMراوند : ريوند ، ريشه ريواس ، رتاب ، ريباس ) 

 (  OFFICINA      ** * **     E RHEUMراوند الصيني : ريوند چيني ) 



باشد مانند رب السوس ، ها يا آب مواد مختلف كه با جوشاندن بسيار غليظ و يا سخت شده رب : عصاره

 رب انار و غيره 

 رتاب : رك ريوند 

** * **            PINIABONDUCE      ** * **           ** * **     A CAESAرته : فندق هندي ، ريتهه ) 

 ) 

 رجله : رك خرفه 

 رخبين : قراقروت ، ترف ، لور 

 رسكفور : رك مقاله چهارم حرف ر 

 رشاد : رك ترتيزك 

 اص االبيض : قلع الرص

 الرصاص االسود : سرب ، زحل 

 (  SATIVA MEDICOGOرطبه : اسپست ، شبدر ، يونجه ، حندقوقا ) 

 (  OFFICINA      ** * **     IS VERBENAرعي الحمام : شاه پسند طبي ) 

 رمان : رك انار 

 روبيان : ماهي روبيان ، اربيان ، ميگو ، چهينكا 

 ه روپاس : رك تاجريزي سيا

 روح : جوهر مواد گياهان و فلزاتست كه با اعمالي مختلف

 ٦٥٥صفحه 



 استخراج ميشود  

 (  ZINCروح التوتيا : روي ) فلز ( ) 

 (  CORIARIA RHUSروس : سماق ) 

 روسخت : رك راسخت 

 روغن : رك دهن 

 (  TINCTORIUM RUBIAروناس : فوه الصبغ ، فوه ) 

 رهيج : شك 

 ريباس : رك راوند 

 ريحان : شاهسپرم ، شاه اسپرغم ، حبق كرماني ، شاهسفرم ، حماحم ، نازبو 

 (  PRATENSIS TRAGOPOGONريش بز : لحية التيس ، شنگ ، شنج ) 

 ريواس : رك راوند 

 ريوند : رك راوند 

 زاج الحديد : نوعي از نمكهاي آهن و باحتمال قوي سولفات آهن است 

 قلقطار  زاج زرد : سزكوئي ، اكسيد دوفر ،

 زاج سير : زاج سياه ، زاج االساكفه ، سولفات دوفر 

 ، سولفات مضاعف آلومينيم و پتاسيم ، شب يماني زاج سفيد : قلقديس

 زاج مدبر : رك مقاله چهارم حرف ز 

 ٦٥٦صفحه 



 (  CRATEGUS , AZARO      ** * **     US MESPI      ** * **     USزالزالك : زعرور ، نوعي ازگيل )  

 زباد : نوعي عطر مصنوعي 

 (  EXCE      ** * **     SIOR FRAXINUSزبان گنجشك : لسان العصافير ، مرغ زبانك ) 

 زبد : كره ، مسكه 

 زبد البحر : كف دريا كه از بقاياي اسفنجها است 

 زبرجد : نوعي از سنگهاي قيمتي 

 زبيب : مويز ، زبيب المنقي مويز پاك كرده است 

 جبل : رك دبق زبيب ال

زجمول : كشوث ، گياهي مانند رشته زرد رنگ و بدون برگ است و در لهجه كرماني گرگو گفته ميشود 

 (EPITHIMUM CUSCUTA  ) 

 زحل : سرب ) در اصطالح كيميا ( 

 (  ONGA ARISTO      ** * **     OCHIAزراوند طويل : زراوند دراز ، زراوند نر )       ** * **     

 (  BRACTEATA . ARزراوند مدحرج : زراوند ماده ) 

 (  ARMENCA PRUNUSزردآلو : تفاح االرمني ، مشمش ) 

 (  ONGA CURCUMAزردچوبه : عروق الصفر ، هلدي ، عروق الصباغين )       ** * **     

 زرشك : رك انبرباريس 

نشده بعضي آنرا سرو تركستاني زرنب : رجل الجراد ، ريشه گياهي خوشبو است كه هويت آن شناخته 

 ميدانند در مخزن هندي آن را برهمي دانسته 



 (  ZERUMBET ZINGIBERزرنباد : عرق الكافور ، ماكجور ، بقول بعضي جدوار است ) 

 ٦٥٧صفحه 

 زرورد : نهنج گل سرخ كه اندامهاي نر و ماده بر آن قرار دارد و زرد است  

 گر سه ظرفيتي باشد زرد و اگر دو ظرفيتي باشد قرمز است زرنيخ : سولفور ارسنيك هرنال كه ا

 اي آنرا اسپرك و برخي زردچوبه دانند زرير : در نام آن اختالف است عده

 زعرور : رك ازگيل 

 (  SATIVUS CROCUSزعفران : ) 

 زعفران الحديد : زنگ آهن ، اكسيد آهن ، رك داروهاي مركب 

 زفت يابس ، بحري ، بري و رومي  زفت : صمغ صنوبر ، زمور ، انواع آن

 زلم : رك حرشف 

 ** * **      (       CRECREزمج : چرخ ) مرغ شكاري ( ، اوتلكو ) 

 (  SMORAGBUSزمرد : سنگ قيمتي معروف ، نوعي ياقوت ، پنا ) 

 زمور : رك زفت 

 (  F      ** * **     ORANTINA IRISزنبق : گل معروف ) 

 اند ني اكسيد مس است و ببعض نمكهاي مس مانند استات مس نيز زنگار گفتهزنجار : معرب زنگار يع

 (  OFFICINIA      ** * **     E ZINGIBERزنجبيل : زنجبيل ، سونتهه ) 

 (  CINNABRISزنجفر : زنجرف ، شنجرف ، شنگرف ، سولفور جيوه ) 

 ٦٥٨صفحه 



 زنگار : رك زنجار  

 زنگ آهن : اكسيد آهن دو ظرفيتي 

 نگ آهن مدبر : ز

 زنگي دارو : رك اسقولوقندريون 

 (  COPTIC CARUMزنيان : هاضوم ، نانخواه ، كسرك ) 

زوفا رطب : ترشح خاصي است كه در دنبه گوسفندان ارمنستان پيدا ميشود و بعضي آنرا چربي پشم ) 

 اند النولين ( دانسته

 (  OFFCINA      ** * **     IS HYSSOPUSزوفا يابس : زوفا ، زنگ آهن مدبر ) 

 زهره : رك مس 

 زيبق : رك جيوه 

 زيبق الحلو : كالومل ، قلمل ، جيوه شيرين ، كلرور جيوه 

اش روغن زيتون را ميگيرند روغني كه از دانه نارس بدست ميآيد زيت زيتون : درخت زيتون كه از دانه

 ق و اگر رسيده باشد آنرا زيت الركابي نامند االنفا

 (  CYMINUM CUMINUMزيره سفيد : كمون ، زيره سبز ، زيره رومي ) 

 زيره دشتي : كمون الكرماني ، زيره كرماني ، باسليقون ، كرويا ، كراويا 

 (  EUROPAEA O      ** * **     EAزيره رومي : زيره سفيد ، زيره دشتي ) 

 يره سبز است زيره نبطي : ز

 ٦٥٩صفحه 



 (  MA      ** * **     ABATHRUM       ** * **     AURUSساذج هندي : تيزپات )  

 ساجي : شناخته نشد 

 (  SASAFRASساسافراس : صاصافراس ) 

 ساطريوس : رك جدوار 

 (  MYXO CORDIAسپستان : سبستان ، لسوره ) 

 (  GRAVEO      ** * **     ENS RUTAسداب : دو نوع است بري و بستاني ، سانول ) 

 (  CHRISTI SPINA ZIZIPHUSسدر : كنار ، ميوه آن نبق است ، بير ) 

 سرب : الرصاص االسود 

 (  EQUISETIFORME PO      ** * **     YGONOMسرخ مرز : عصي الراعي ، بستان افروز ) 

 (  FI      ** * **     IXMAS DRYOPETRISسرخس : گيل دارو ) 

 (  HORTENSIS ARTRIP      ** * **     EXسرمق : اسفناج رومي ، قطف ، نوعي سلمه ) 

 سركه : رك خل 

 سرنج : سليقون ، مخلوطي از پر اكسيد و اكسيد دو ظرفيتي سرب 

 (  SEMPERVISUS CUPRESSUSسرو : نمال ) 

 (  BACCATA TAXUSسرو تركستاني : سرخدار ، بقولي زرنب ) 

 سرو كوهي : ابهل 

 سريش : رك اسراش 



سعد : مشك زمين ، سعد كوفي ، توباالغ ، موتهه ، در لهجه كرماني ريشه سالم عليكو )       ** * 

     **ONGUS CYPERUS  ) 

 ٦٦٠صفحه 

 سفرجل : رك به  

 سفيداب سرب : رك اسفيداج 

 سفيداب قلع : رك اسفيداج 

 سقز : صمغ بنه 

 SCAMMONIA CONVO      ** * **     VU      ** * **     US، صمغ نوعي نيلوفر ) سقمونيا : محموده 

 ) 

 سقولوقندريون : رك اسقولوقندريون 

 سك : عصاره آمله تازه و از داروهاي معطر است 

 (  SAGAPENUM PERSICA FERU      ** * **     Aسكبينج : سكبينه ، كندل ) 

 سكر : شكر ، كهاندو 

 : شكر سرب ، استات سرب  سكر الرصاص

 سكر الزحل : شكر سرب ، استات سرب 

 سكر السليماني : شكر خالص تصفيه شده 

 (  PROCERA CA      ** * **     OTROPISسكر العشر : شكرك درخت عشر ) استبرق ( ) 

 السكر النباتي : شكري كه از نباتات بدست ميآيد 



 ي كه راجع بفساد لثه است السكر المعدني : رك در متن ، پاورقيِ فصل

سكنجبين : سركنگبين ممزوجي از سركه و شكر يا شيره و يا عسل است كه انواع آن در داروهاي 

 مركب و فصل مربوط باستعمال آب پنير ذكر شده است 

 سلحفاة : سنگ پشت ، تسباغه ، كهچوا 

 ٦٦١صفحه 

 سلق : رك چغندر  

 (  HASTUM ARTRIP      ** * **     EXسلمه : سرمق ، قطف ، حلبوب ) 

 (  CASSIA CENNAMOMUMسليخه : دارچين ختائي ، تج ) 

 سليقون : رك سرنج 

 سليماني : رك داراشكنه 

 سماروغ : رك فطر 

 (  CORIARIA RHUSسماق : روس ، تماتير ) 

 سماهنگ : رك قثاء الحمار 

 سمسم : رك حل 

 سم الفار : انيدريد ارسنيو 

 (  ACUTIFO      ** * **     IA CASSIAسنا مكي : مهار ) 

 (  HYACINTHUSسنبل : ناردين ، سنبل العصافير ، بال چهر ) 

 (  NARDOSTACHYSسنبل رومي : نوعي سنبل ) 



 (  OFFICINIA      ** * **     IS VA      ** * **     ERIANAسنبل الطيب : علف گربه ، والريان ) 

 (  ATHAMANTICUM MEUMنوعي سنبل الطيب ، ريشه واال )  سنبل كوهي :

 سنبل هندي : رك انژليكا 

 (  SORBUS PYRUSسنجد : غبيرا ) 

 سنجد تلخ : زعرور جبلي 

 (  ORIENTA      ** * **     IS THUYAسندروس : صمغ سندروس ، كهربا ، چندروس ) 

 سنگ جهنم : رك حجر الجهنم 

 ٦٦٢صفحه 

 حجر الرحمن ) داروهاي مركب ( سنگ خدا : رك  

 سنگ سرمه : رك اثمد 

 سنگ مرمر : حجر السطريط ، بالط 

 (  O 3 FE ٤سنگ مغناطيس : اكسيد آهن مغناطيسي ) 

 (  AUTUMNA      ** * **     E CO      ** * **     CHICUMسورنجان : مقيم الزمني ، بربري ) 

 (  G      ** * **     ABRA G      ** * **     YCURRHIZAسوس : شيرين بيان ، متكي ، ملتهي ) 

 (  I      ** * **     IUMسوسن : رك ياسمين )       ** * **     

 سوسن آسماني : رك ايرسا 

 سوسنبر : سيسنبر 

 سويق : آرد گندم يا دانه ديگر 



 سياهدانه : حبة السوداء 

 سيب : رك تفاح 

 سير : رك ثوم 

 سير دشتي : رك ثوم بري 

 (  G      ** * **     ABER THYMUSسيسنبر : نمام ، سوسنبر ) 

 سيساليوس : باعتقاد بعضي از مؤلفين كاشم و بقول بعضي نمام است 

 سيلقون : رك سرنج 

 شابانگ : رك برنوف 

 شادنج : شادنه ، حجر الدم ، سزكوئي ، اكسيد دوفر ، شادنه

 ٦٦٣صفحه 

 كه چند بار آنرا بشويند و خشك كنند و بسايند شسته آنست  

 اي است كه قرمز و باندازه عدس ميباشد شادنج عدسي : شادنه

 شاه بيزك : رك بالدن 

 (  VU      ** * **     GARIS CASTANEAشاه بلوط : نوعي بلوط ) 

 (  OFFICINIA      ** * **     IS VERBENAشاه پسند طبي : رك رعي الحمام ) 

 (  OFFICINIA      ** * **     IS FUMARIAهتره : شاهترج ، شيطره ، پت پاپره ) شا

 (  SATIVA CANNABISشاهدانه : شاهدانج ، قنب ، كنب ، حشيش و چرس از اين گياه بدست ميآيد ) 

 شاهزيره : رك كرويا 



 (  MINIMUM OCIMUMشاهسپرم : رك حماحم ) 

 شاهي : رك ترتيزك 

 (  IVIDA MATTHIO      ** * **     A** * **     شب بو : )       

 (  GRAVEO      ** * **     ENS ANETHUMشبت : شويد ، شود ، شويد بري ، سوا ) 

 (  A      ** * **     UMENشب يماني : زاج سفيد ، سولفات مضاعف آلومينيم و پتاسيم ، پهتكري ) 

 شبدر : رك رطبه 

 (  PITHYUSA EUPHORBIAشبرم : گاو كشك ) 

 شراب : در زبان عربي بمعني نوشيدني و اصطالحا بمعني شربت است 

 ٦٦٤صفحه 

 شعير : رك جو  

 شفتالو : رك خوخ 

شقاقل : شقاقل ، خشقاقل ، اشقاقل ، گزر بري ، جزر البر ، قرصعنه ، ستالي ، هويج صحرائي ) 

SCHECACU      ** * **      PASTINACA  ) 

 عتي شك : مرگ موش صن

 (  ACANTHIUM ONOPORDUMشكاعي : كنگر خر ، ارتيشو ، اونت كتاره ) 

 (  SUCRشكر : رك سكر ) 

 (  PERSICUS ECHINOPSشكر تيغال : مان گياه ، تيهال ، شوك الجمال ) 

 شكر سرب : رك سكر الرصاص 



 شكفتج الرصاص : رك مقاله چهارم داروهاي مركب 

 (  NAPUS BRASSICAشلجم : شلغم ، لفت ) 

 شمر االخضر : باديان سبز 

 شمشاد : رك بقس 

 شمع : موم كه اگر آنرا كامال تصفيه كنند موم سفيد است 

 شنبليله : رك حلبه 

 شنج : رك ريش بز 

 حرف شين  ٤٦شند : رك داروهاي مركب شماره 

 شنجرف : شنگرف ، سولفور جيوه 

 شنگ : رك ريش بز 

 ره : شورج ، بارود ، اشوس ، يمسو ، ابقر ، باروت ، نيتراتشو

 ٦٦٥صفحه 

 پتاسيم  

 (  MOCU      ** * **     ATUM CONIUMشوكران : شيكران ، سيكران ) 

 شوكة البيضاء : رك حرشف 

 شوك الجمال : رك شكر تيغال 

 شوكة المباركة : رك خار مقدس 

 شونيز : رك حبة السوداء 



  شويد : رك شبت

 شويد بري : رك شبت 

 شيتره : رك شاهتره 

 (  ABROTANUM ARTEMISAشيح : درمنه ) 

 شير : لبن 

 شيرج : بطور مطلق روغن كنجد است و شيرج العنب يعني شيره انگور 

 شيرخشت : رك ترنجبين 

 شيرين بيان : رك سوس 

 صابون : صابون ) پاك كننده معروف ( 

 صاصافراس : رك ساسافراس 

 (  HE      ** * **     IONTROPEصامريوما : گل آفتاب پرست ) ف . م ( ) 

 (  VERRA A      ** * **     OEصبر زرد : ايليا ، نوعي صمغ است ) 

 صبر سقوطري : صبري است كه در جزيره سقوطر اقيانوس هند بدست ميآيد 

 ٦٦٦صفحه 

 (  HORTENSIS SATUREIAصعتر : آويشن ، اويشم ، كلكليك ، ساتر )  

 صعتر بستاني : رك مرزه 

 صعتر دشتي : نوعي آويشن است 

 صعتر كوهي : نوعي آويشن است 



 صفصاف : رك بيد 

صمغ : شيره درختها است اما در طب صمغ مطلق بمعني صمغ عربي يعني صمغ ام غيالن است ) 

GUMMI  ) 

      A      ** * **     BUM SANTAصندل : نوعي چوب كه سفيد ، زرد يا سرخ است ، چندن ، چندل ) 

** * **     UM  ) 

 (  HA      ** * **     EPENSIS PINUSصنوبر : درختي شبيه كاج و زينتي است و ميوه آن جلغوزه است ) 

 طباشير : رك تباشير ، تباكير ، نوعي سيليكات قليائي 

 طباق : رك غافت 

 (  MINOR       ** * **     AMENAطحلب : خزه ، عدس الماء ، سوال ) 

 (  COCEINEUM CYNOMORIUMطراثيث : طرثوث ، بل ، زب االرض ، گل جاليز ، قارچ مالت ) 

 (  TRAGIUMطراغيون : گياهي استوائي است از تيره فرفيون ) 

 (  OFFICINA      ** * **      TARAXACUMطرخشقوق : كاسني بري ، كاسني صحرائي ) 

 (  DRACUNEU      ** * **     US ATEMISIAطرخون : رك ترخون ) 

 (  GA      ** * **           ** * **     ICA TAMATRIXطرفا : گز ، اثل ) 

 طشوم : رك چشوم 

 ٦٦٧صفحه 

 طلح و طلع : رك تمر  



طين : خاك ، گِل ، انواع زيادي از ِگل كه حاوي مواد شيميائي مختلف ميباشند در پزشكي قديم مصرف 

 (  TERRAجمله طين ارمني ، طين مختوم ، طين داغستان و طين قيموليا ) گل بوته ( و غيره )  داشته از

 طيون : در المنجد طيون را طباق معرفي كرده و در فرهنگ معين طباق را غافث ذكر نموده است 

 ظيان : رك ياسمين 

 (  PYRANTHUM ANACYC      ** * **     USاند ريشه ترخون كوهي است ) عاقرقرحا : گفته

 عاقول : بقول بعضي شوكة الجمال و نباتي خاردار است 

 (  ESCU      ** * **     ANTA       ** * **     ENSعدس : مرجومك ، مسور ) 

 عدس الماء : رك طحلب 

 (  EUROPEANUM CYC      ** * **     AMENيم ، نوعي اشنان ) عرطنيثا : رك آذربوي ، بخور مر

 (  COMMUNIS JUNIPERUSعرعر : از انواع سرو كوهي است ) 

 (  A      ** * **     KEKENGI PHYA      ** * **     ISعروسك در پرده : كاكنج ، كاكنه ) 

 عروق الصفر : رك زردچوبه 

 عسل : انگبين 

 لنار و بهندي راس گفته ميشود عشبه : بقولي عشبة ا

 عشبه مغربيه : رك ياسمين سفيد 

 (  PROCERA CA      ** * **     OTROPISعشر : درخت استبرق ، آك ) 

 ٦٦٨صفحه 

 عقاب : رك نوشادر  



 عصي الراعي : رك سرخ مرز 

 (  TINCTORIOE GA      ** * **           ** * **     OE CYNIPSعفص : مازو ، مازو پهل ) 

 (  VERBASCUMعلف ماهور : بوصير ، گل ماهور ) 

 علك : رك بطم 

 عليق : رك تمشك 

 (  SATIVUS ZIZPHUSعناب : ) 

 عنب : رك انگور 

 عنب الثعلب : رك تاجريزي سياه 

 عنب الدب : رك بيدو 

 عنبر : ماده خوشبوئي است كه از نوعي نهنگ بدست ميآيد 

 عنبر بو : رك جعده 

 ك انزروت عنزروت : ر

 عنصل : رك اسقيل 

     ** * **      MAعود : مندلي ، لكهي ، و انواع آن عود هندي ، عود قماري و عود صيني است ) 

ACCENSIS AQUI      ** * **     ARIA  ) 

 (  OFFICINA      ** * **     IS PAEONIAعود الصليب : گل صد توماني ، فاوانيا ) 

 (  NOBI      ** * **     IS       ** * **     AURUSغار : دهمشت ) 

 (  AUROCERSUS PRUNUSغارگيالس : چرم ليوه )       ** * **     



 غاريقون : رك اغاريقون 

 ٦٦٩صفحه 

 غاسول : صابون  

 (  RHAMNOIDES HIPOPHAEغاسول رومي : سنجد تلخ ) واژه نامه گياهي ( ) 

 (  EUPATORIA AGRIMONIAگل خله ، قزل يپراق )  غافث : طباق ،

 غبيرا : رك سنجد 

 (  EUPHRATICA POPU      ** * **     USغرب : پده ، وسك ، اوجا ) 

 غمغوت : عصاره ريوند ، صمغ درخت گوتافرا ، غمغوت 

 غوتاغنبا : عصاره ريوند 

 غوزه : رك جوزق 

 (  A      ** * **     BA BRYONIA)  فاشرا : كرمة البيضاء ، هزار افشان ، االملك

 (  OFFICINIA      ** * **     IS PAEONIAفاوانيا : عود الصليب ، گل صد توماني ) 

 فجل : رك ترب 

 (  VU      ** * **     GARE MARRUBIUMفراسيون : حشيشة الكالب ، گندناي كوهي ) 

 فرصاد : رك توت 

 فرفخ : رك بقلة الزهراء 

 ك افربيون فرفيون : ر

 (  CA      ** * **     AMINTHAFFAفرنجمشك : پلنگ مشك ، قرنفل بستاني ، انبل ) 



 (  VERRA PISTACHIAفستق : پسته ) 

 (  ARGENTفضه : نقره ) 

 (  FUNGIفطر : سماروغ ، كاله ديوان ، كيلك ، قارچ ، كمأة ) 

 (  OREOSE      ** * **     INUM PEUCECANUMفطراساليون : كرفس كوهي ) 

 ٦٧٠صفحه 

 فلدفيون : رك مقاله چهارم داروهاي مركب  

 (  NIGRUM PIPERفلفل : پلپل ) 

 فلنجمشك : رك فرنجمشك 

 فلوس : رك خيارشنبر 

 فلونيا : رك مقاله چهارم داروهاي مركب 

 فندق : رك بندق 

 (  PHU VA      ** * **     ERINAفو : بيخ سنبل ، چهال گري ) 

 فوتنج : رك پودنه 

 فودنج : رك پودنه 

 فوش دربندي : رك بوش دربندي 

 فوطاس الكبريت : رك كبد الكبريت ) داروهاي مركب ( 

 (  CATECHU ARECAفوفل : ) 

 فوة الصبغ : فوه ، روناس ، رته ، رك روناس 



 (  ITA      ** * **     ICUM ARUMفيلگوش : لوف ، لوف الحية ، لوف كبير ) 

 : قير ، زفت يابس  قار

 قارچ : رك فطر 

 قارچ چمن : رك غاريقون 

 قازياغي : رك اطريالل 

 قاسني : رك بارزد 

 (  CARDAMUM E      ** * **     ETTARIAقاقله صغار : هال ، هيل ، آاليچي ) 

 ٦٧١صفحه 

 (  CARDAMUM AMONOMقاقله كبار : هل باد ، هيل )  

 محصول حبشه كه ماهيت آن معلوم نيست  قاوند : نوعي چربي شبيه پيه و

 قبج : كبگ 

 قت : رك قط 

 (  CUCUMISقثاء : خيار دراز ، خيارشنگ ، خيار چنبر ، ككري ) 

 (  E      ** * **     ATIRIUM ECBA      ** * **     IUMقثاء الحمار : خيار زه ، خيار خر ، سماهنگ ) 

 ، خيار بادرنگ ، كهيرا قثد : رك خيار ، خيار بالنگ ، خيار سبزه 

 قداح : بهار نارنج ، شكوفه نارنج ، ماء القداح عرق بهار نارنج است 

 قدومه : رك تودري 

 (  CERASUS PRUNUSقراصيا : قراسيا ، آلبالو ، آلي بالي ) 



 (  CUMINOIDES       ** * **     AGOECIAقردمانا : كرويا ، زيره دشتي ) 

 قرص الظهر : رك بالدر 

 قرصعنه : رك شقاقل 

 قرص كمر : رك بالذر 

 قرطم : كافشه ، كاجيره ، گلرنگ ، احريض ، كسم كاپهل ، كروكسنبه 

 (  MAXIMA CUCURBITAقرع : كدو ، دبا ) 

 ٦٧٢صفحه 

 قرفة القرنفل : بقولي پوست قرنفل و بقولي نوعي قرنفل و در خواص شبيه آنست ت . م  

 قرمز : رك دود القرمز 

 (  AROMATICUS CARYOPHY      ** * **           ** * **     US: قرنفل ، ميخك ) قرنفل 

 قرنفل بستاني : رك فرنجمشك 

 (  COSTUS AUCK      ** * **     ANDIAقسط : كشط ، كسط ، قت ) 

 (  DOUCE COSTUSقسط حلو : قسط شيرين ، كوشنه ، كت ) 

 (  ARENARIA ARUNDOقصب : ني ، قابيش ، سركنده ) 

 قصب الذريره : ني نهاوندي ، چراتيا 

 قصدير : قلع ، رك رصاص االبيض 

 قطا : باقرقره ) مرغي است ( 

 (  IQUIDA CEDRI PIXقطران : صمغ ابهل ، صمغ زيتون )       ** * **     



 قطف : رك سلمه 

 (  HERBACEUM GOSSYPIUMقطن : پنبه ) 

 قطونا : رك اسفرزه 

 قلع : قصدير 

 ونيا : كولوفان ، ثفل راتيانجي كه تقطير شود قلف

 قلقديس : رك زاج سفيد 

 قلقطار : زاج زرد 

 قلقل : بزر انار دشتي ، كوارچكنه 

 ٦٧٣صفحه 

 قلمل : جيوه شيرين ، زيبق الحلو ، كالومل ، كلرور جيوه يك ظرفيتي  

 قلومس : رك تنباكو 

 قليا : كربنات دوسود طبيعي كه از سوختن ريشه اشنان توليد ميشود  -قلي 

 قنابري : داروئي ناشناخته است بقول بعضي بخند ، بزند يا برغست است 

 قنب : رك بنگ 

 قنبيط : رك كرنب 

 (  TINCTORIA ROTT      ** * **     ERAقنبيل : ) 

 (  ATEX*     قندران : شيرابه مترشح از شنگ )       ** * *

 (  CENTARIUM ERYTHRAEAقنطوريون : گل گندم ، لوفا ) دو نوع است كبير و صغير ( ) 



 (  GA      ** * **     BANI FERU      ** * **     Aقنه : رك بارزد ) 

 (  ARABICA CAFFEAقهوه : قهوه ) 

 قير : رك قار 

 قيصوم : رك بومادران 

 قيقهر : رك رال 

 ي كه در ساختن بوته از آن استفاده ميشود قيموليا : گل

 قينه قينه : گنه گنه ، كنكينا 

 كابلي : رك اهليلج 

 ٦٧٤صفحه 

 (  HA      ** * **     EPENSIS PINUSكاج : درخت معروف )  

 كاجيره : رك قرطم 

 (  INTYBUS CHICORIUMكاسني : هندبا ، كاسني نهري ) 

 كاسني بري : رك طرخشقوق 

 ك انجدان رومي كاشم : ر

 كافشه : رك قرطم 

 كاغذ سوخته : كاغذي است كه از لوخ ) بردي ( ساخته باشند و آنرا بسوزانند 

 (  CAMPHREكافور : ماده معطر معروف ) 

 كافور قيصوري : كافوري مرغوب است كه محصول هند ميباشد 



 كاكنج : رك عروسك درپرده 

 كاه : تبن 

 كاه مكه : رك اذخر 

 كاهو : رك خس 

 (  CUBEBA PIPERكبابه : حب العروس ، كباب چيني ) 

 كبد الكبريت : رك داروهاي مركب : ) گوگرد يك اتمي ( 

 (  SPINOSA CAPARISكبر : كور ، شوك الحمار ، كورك ) 

 (  SU      ** * **     PHURUMكبريت : گوگرد ، كندهك ، عروس واصل حار ) در علم كيميا ( ) 

 (  ASIATICUS RANUNCU      ** * **     US: آالله شرقي ، جل )  كبيكج

 (  USITATISSIMUM       ** * **     INUMكتان : كتان ، تيسي ) 

 ٦٧٥صفحه 

 (  TINCTORIA ISATISكتم : وسمه )  

 (  GUMMIFER ASTRAGA      ** * **     USكتيرا : كثيرا ) 

 كدو : رك قرع 

 (  PORRUM A      ** * **           ** * **     IUM) كراث : گندنا ، تره 

 كرچك : رك بيدانجير 

كرچك ختائي : رك بيدانجير ختائي ، راه مدبر كردن كرچك ختائي در داروهاي مركب ) حب القولنج ( 

 ذكر شده 



 كرچك هندي : رك بيدانجير ختائي 

 (  ERVI      ** * **           ** * **     IA VICIAكرسنه : گاودانه ، كسنگ ، مژ ) هندي ( ) 

 (  CE      ** * **           ** * **     ERI APIUMكرفس : اجمود ، انواع آن رومي و ختائي است ) 

 كرفس كوهي : رك فطراساليون 

 (  O      ** * **     ERACEA BRASSICAكرنب : كلم ، قنبيط ، قمريت ) 

 (  CARVI CARUMهزيره ) كرويا : كراويا ، زيره رومي ، شا

 (  CUMINOIDES       ** * **     AGOECIAكرويا دشتي : زيره سياه ، زيره كرماني ، قردمانا ) 

 (  SATIVUM CARIANDRUMكزبره : گشنيز ، جلجالن ، دهنيه ) 

 هاي روغني كسب : كنجاره ، كنجاله ، تفاله دانه

 (  ISORA HE      ** * **     ICTERESكشت بركشت : نوعي عشقه ، پيچك ، پهيلي ) 

 كشمش : قشمش 

 كشمش كاوليا : رك دبق 

 كشوث : زجمول ، گياهي است مانند رشته باريك و زرد رنگ

 ٦٧٦صفحه 

 (  EPITHYMUM CUSCUTAبدون برگ ، امل بيل ، در لهجه كرماني گرگو ناميده ميشود )  

 كف دريا : رك زبد البحر 

 كلپوره : رك جعده 

 كلس : رك آهك 



 كلفوره : رك جعده 

 (  EDU      ** * **     IS BO      ** * **     ETUSكمأة : دنبالن ، فطر ، نوعي قارچ ) 

 (  CHMAEDRYS TEUCRIUMكماذريوس : مانداروي تلخ ، مريم نخودي ) ف . م ( بلوط االرض ) 

 (  CHAMAEPITYS AJUGAكمافيطوس : ماش دارو ، كرفس رومي ، ككرونده ) 

 (  COMMUNIS PIRUSكمثري : گالبي ، امرود ، ناشپاتي ) 

 كمون : رك زيره 

 كنجاره : رك كسب 

 كنجد : رك سمسم 

 كنجده : رك انزروت 

كندر : صمغ معروف و پوسته روي آن را قشار كندر مينامند نوع قرمز آن را كندر نر و سفيد آن را كندر 

 (  CARTERI      ** * **      SOSWE      ** * **     IAاند ) ماده ناميده

 (  SPE      ** * **     TA TRITICUMكندش : قندش ، كندس ، نوعي خربق ) 

 كنگر : رك حرشف 

 ٦٧٧صفحه 

 (  SCO      ** * **     YMI CYNAREA GUMMIكنگرزد : صمغ كنگر )  

 كنگر سفيد : رك شوكة البيضاء 

 (  ACANTHIUM ONOPORDONكنگر فرنگي : ) 

 كواريس : رك داروهاي مركب ) ذهب ( 



 كور : رك كبر 

 كوشنه : رك قسط حلو 

 كوله پر : رك انجدان رومي 

 (  SUCCINUMكهربا : صمغ فسيل شده نوعي كاج ) 

 گاودانه : رك كرسنه 

 گاورس : رك ارزن 

 گاوشير : رك جاوشير 

 گاوكشك : رك شبرم 

 (  INUSTUM GYPSUMگچ : جبسين ، جص ، سولفات كلسيم ) 

 گرمك : رك بطيخ المليون 

 گز : رك اثل 

 گزنه : رك انجره 

 گزمازج : رك جزمازج 

 گشنيز : رك كزبره 

 گالب : ماء الورد ، ماورد 

 گالبي : رك كمثري 

 ٦٧٨صفحه 

 (  ARMENIE , D TERREگِل ارمني : نوعي از خاك ارمنستان )  



 ل انار فارسي : رك جلنار گُ

گلپر : كوله پر ، در ) م . ل ( گلپر در مقابل كاشم ذكر شده كه در فرهنگ معين آن را در مقابل انجدان 

 (  GUMIFERUM HERAC      ** * **     EUMرومي آورده و گلپر را انجدان سفيد ضبط كرده ) 

 گل خله : رك غافث 

 گِل داغستان : نوعي خاك يا گل است 

 (  GA      ** * **     ICA ROSAگُل سرخ : ورد ، ورد االحمر ) 

 گل سرخ صحرائي : رك وليك 

 گل سنگ : رك جوزجندم 

 گلشكر : رك جلشكر ، داروهاي مركب 

 گل صد توماني : رك عود صليب 

 گل عنبر بو : رك جعده 

 گلقند : رك جلشكر 

 گل گندم : رك لوفا 

 گمگوت : رك غوتاغنبا 

 گندم : رك حنطه 

 گندنا : رك كراث 

 (  QUINQUINAگنه گنه : رك قينه قينه ) 

 گورگيا : رك اذخر 



 ٦٧٩صفحه 

 گوش موش : رك حشيشة الزجاج  

 گوگرد : رك كبريت 

 (  MARGARITAلؤلؤ : مرواريد ) 

 (  ADANUMالذن : الدن ، الدنه ، صمغ قستوس )       ** * **     

ژورد ، مخلوطي از فسفاتهاي طبيعي آلومينيم ، آهن ، منيزيم و كلسيم ، الغيه )       الجورد : الزورد ، ال

     ** * **AZU      ** * **     I       ** * **     APIS  ) 

الك : لك ، نوعي صمغ است كه در هند بدست ميآيد كه براي الك كردن و مهر و موم نمودن و نيز در 

 اند دهرنگرزي از آن استفاده ميكر

 لبان : رك كندر 

 (  ARVENSIS CONVO      ** * **     VUSلبالب صغير : پيچك ، عشقه ) 

 (  ISERON GRANDلبالب كبير : نوعي از عشقه )       ** * **     

لبن : شير است كه انواع آن در تغذيه و تداوي بكار ميرود كه در متن از لبن البنات ) شير زن دختر زائيده 

بن البقر ) شير گاو ( ، لبن المعز ) شير بز ( ، لبن اللقاح ) شير شتر ( ، لبن االتان ) شير االغ ( ، لبن ( ، ل

 الرماك ) شير ماديان ( و لبن النساء ) شير زن ( ياد شده است 

 لبني : رك ميعه سائله 

 اي كه پخته شده باشد لبني يابس : ميعه

 لحية التيس : رك ريش بز 



 ٦٨٠صفحه 

 سان البقر : رك گاوزبان ل 

 لسان الثور : رك گاوزبان 

 لسان الحمل : رك بارهنگ 

 لسان العصافير : رك زبان گنجشك 

 لفاح : مهر گياه 

 لفت : شلغم 

 لك : رك الك 

 لوئي : رك بردي 

 (  DO      ** * **     ICHOS PHASEO      ** * **     USلوبيا : ) 

 لوخ : رك بردي 

 لوز : رك بادام 

 لوف الحية : رك فيلگوش 

 لوفا : رك قنطوريون 

 ليمو : ليمون 

ماء : بطور مطلق بمعني آب است مگر اينكه بچيزي اضافه شده باشد در متن بمعني عرق و آب هر دو آمده 

ب كه اگر منظور از آن روشن بوده در ترجمه آورده شده و گاه روشن نيست مثال ماء الورد به معني گال



ميباشد و ماء الهندبا ممكن است عرق كاسني يا آب يعني افشره كاسني ترجمه شود كه بيشتر بمعني عرق 

 كاسني است اما معني ماء اآلس كه آب مورد يا عرق

 ٦٨١صفحه 

 آن است درست روشن نيست كه در اين قبيل موارد ماء ) آب ( ترجمه شده است  

 ماء االشوس الحاد : اسيد نيتريك 

 الكبريت الحاد : اسيد سولفوريك ماء 

 ماء المحدد : رك مقاله چهارم داروهاي مركب 

 ماء المعدن : رك داروهاي مركب كبد الكبريت 

 ماء الورد : گالب 

 ماء الشعير : رك داروهاي مركب 

 (  OFFICINIA      ** * **     IS ASPARGUSمارچوبه : هليوم ، هليون ، مارگيا ) 

 لنور ، پيريت آهن مارقشيشا : حجر ا

 (  MEZEREUM DAPHNEمازريون : خاماليون ، خضرا ) 

 مازو : رك عفص 

 ماش هندي : رك حب القلت 

 (  CORNICU      ** * **     ATUM G      ** * **     AUCIUMماميثا : خشخاش بحري ) 

 (  MAJUS CHE      ** * **     IDONIUMماميران : قسمي زردچوبه ) 

 : رك شكر تيغال  مان گياه



 مانكسيا : مرمر سوخته 

 ماورد : گالب 

 (  ATHYRIS EUPHORBIAماهودانه : حب الملوك )       ** * **     

 (  SERRATUS PA      ** * **     AEMONماهي روبيان : ميگو ) 

 ٦٨٢صفحه 

 (  PANICU      ** * **     ATA ANAMIRTAماهي زهره : ماهيزهرج ، سم الحوت )  

 متروديوس : از داروهاي مركب 

 محموده : سقمونيا 

 محلب : رك آلبالو تلخ 

 (  INAIREمخلصه : گل كتاني )       ** * **     

 (  MYRRHA BA      ** * **     SAMODENDRONمر : نوعي صمغ ، مر صاف از انواع آن است ) 

 مراره : كيسه صفرا 

مرتك : مردار سنگ ، مرداسنج ، اكسيد سرب دوظرفيتي . مردارسنج مغسول يا شسته آن است كه آن را 

 نشين را باز بهمين طور ميشويند خيسانند و بهم ميزنند و تهسائيده و هفت روز در آب مي

 مرجان : پايه مرجان دريائي 

 مرجومك : رك عدس 

 مردارسنگ : مرتك 

 مرداسنج : مرتك 



 (  MAJORANA ORIGANUM: آذان الفار ، مرزنگوش ، مردقوش ، سرمق ، دونا )  مرزنجوش

 مرزنجوش نبطي : رك آناغاليس 

 مرسين : رك آس 

 (  MARCOSITEمرقشيشا : سولفور آهن ، سونا مكهي ) 

 ٦٨٣صفحه 

 مرگ موش : رك سم الفار  

 (  MARU ORIGANUMمرو : مرو ماحوز ، مرو ماهور ، مرو خوش ) 

 ريد : رك لؤلؤ مروا

 مريم نخودي : رك جعده 

 مريخ : رك آهن 

 (  MUSCUSمشك : مسك ، كستوري ماده معطري كه از پوست شكم نوعي آهو بدست ميآيد ) 

 (  EICTAMNUS ORIGANUMمشكطرا مشيع : پونه كوهي ) 

 مشكيجه : رك نسرين 

 مشتري : رك قلع 

 مشمش : رك زردآلو 

 (  MASTIC GOMMEمصطكي : علك رومي ، كيه ) 

 مصل : رك ترف 

 (  BRUGUIERI G      ** * **     OSSOSTEMONمغاث : بيخ انار دشتي ) 



 (  O 3 FE ٤مغناطيس : اكسيد مغناطيسي آهن ) 

 (  MI      ** * **     OTICA ACACIAمغيالن : ام غيالن ، ببول ) 

مقل : نوعي صمغ است ، گوگل ، مقل مكي صمغ مقل است كه در لهجه كرماني ملك گفته ميشود ) 

AFRICANUM BA      ** * **     SAMODENDRON  ) 

 مقيم الزمني : رك سورنجان 

 ملح : نمك ، لون كه بطور مطلق بمعناي نمك طعام يا

 ٦٨٤صفحه 

لفي دارد از قبيل ملح تبرزد ، ملح اندراني ، ملح نفطي كلرور دوسديم است كه از نظر فيزيكي انواع مخت 

 و غيره 

 ملح القلي : رك داروهاي مركب 

 ملح القلي المدبر : رك ملح القلي داروهاي مركب 

 ملح نباتي : تارتارات دوپتاس خنثي ) پزشكي نامه ( 

 (  O      ** * **     ITORIUS CORCHORUSملوخيا : ملوكيه ، نوعي پنيرك ) 

 (  ATHAMANTICUM MEUMو : ريشه واال ، سنبل كوهي ) م

 مورد : رك آس 

 موسير : رك اسقورديون 

 موم : رك شمع 

 موميا : عرق الجبال ، نوعي قير كه از سنگهاي بعضي كوهها خارج ميشود 



 مويز : رك زبيب 

 مويزك : رك دبق 

 (  OFFICINIARUM MANDRAGORAمهر گياه : يبروج ، يبروج الصنم ، شابيزك ، لفاح ) 

 ميبه : شربت به 

 مي پختج : مي فختخ ، مي پخته ، آب انگور پخته 

 ميخك : رك قرنفل 

 (  OFFICINA      ** * **      STYRAXميعه جامده : اشترك ، ميعه خشك يا يابسه ) 

 ميعه سائله : لبني ، عسل لبني ، سالرس 

 ٦٨٥صفحه 

 ناخن پريان : رك اظفار الطيب  

 (  NUCIFERA COCOSل : نارگيل ) نارجي

 (  SECHE      ** * **     ARUM COCOSنارجيل البحر : نارگيل دريائي ) 

 ناردين : رك سنبل 

 نار قيصر : ناكيسر 

 نارگيل : رك نارجيل 

 نارگيل دريائي : رك نارجيل دريائي 

 (  FERA MESUAاي نام التين آن چنين است ) نارمشك : در ماهيت آن اختالف است بعقيده پاره

 (  VU      ** * **     GARIS CITRUSنارنج : ) 



 (  NOBU      ** * **     IS CITRUSنارنجي : نارنگي ) 

 نانخواه : رك زنيان 

 (  CHRISTI SPINA ZIZIPHUSنبق : ميوه درخت سدر ) كنار ( ) 

 نحاس : رك مس 

 نخاله : سبوس ، بهوسي 

 نخود : رك حمص 

 ند : رك داروهاي مركب 

 (  POETICUS NARCISSUSنرجس : نرگس ) 

 نشا : نشاسته معروف 

 نسرين : مشكيجه ، نسترن صحرائي ، ورد الصيني ، سيوتي ،

 ٦٨٦صفحه 

 (  CANINA ROSAدليك )  

 ) د . م (  نطرون : بوره ارمني ، جوش شيرين طبيعي

 (  SATIVA MENTHAنعناع : نعنع ، سبزي خوراكي معطر معروف ) 

 نقره : رك فضه 

 نمام : رك سيسنبر 

 نمك طعام : رك ملح 

 نمك قليا : رك ملح القلي 



 نمك قلياي مدبر : رك ملح القلي المدبر 

 نمك نباتي : رك ملح نباتي 

 نوره : رك آهك 

 نوشادر : كلرور آمونيم 

 ني : رك قصب 

 ني بوريا : رك اسل 

 ني نهاوندي : رك قصب الذريره 

 (  TINCTORIA INDIGOFERAنيل : كرنب الماء ) 

 (  OTUS NYMPHAEAنيلوفر : نيلوپهل )       ** * **     

 نيلوفر سقمونيا : نوعي نيلوفر كه سقمونيا را از آن ميگيرند 

 وج : رك اِگِر 

 (  MONETA CYPRAEAوچك ) ودع : گوش ماهي ، صدفهاي ك

 ورد : برگ گل سرخ 

 ٦٨٧صفحه 

 ورد الصيني : رك نسرين  

 وسمه : رك كتم 

 وليك ) دليك ( : رك نسرين 

 هاضوم : رك نانخواه 



 هزار اسپند : هزار اسفند 

 هزار بندك : رك عصي الراعي 

 هزار چشم : رك هوفاريقون 

 (  CARDAMONUM E      ** * **     ETTARIAهل : هل صغار ، هال ، هيل ) 

 هل باد : هل كبار ، قاقله كبار 

 هليلج : رك اهليلج 

 هليله : رك اهليلج 

 هليمو : ريشه ترشك صحرائي 

 هليون : رك مارچوبه 

 هميشه بهار : رك ابرون 

 هندبا : رك كاسني 

 هندباء بري : رك طرخشقوق 

 هندوانه : رك بطيخ الهندي 

 هندوانه ابوجهل : رك حنظل 

 هوچووه : رك ابوخلساء 

 (  PERFORATUM HYPERICUMهوفاريقون : مرودشتي ، هزار چشم ) 

 ٦٨٨صفحه 

 هويج : رك جزر  



 هويج صحرائي : رك شقاقل 

 (  OFFICINA      ** * **     E JASMINUMياسمين : ظيان ، ياسمين سفيد ) زنبق ( ، جوهي ) 

 وسن آزاد ) نوعي زنبق ( ياسمين سفيد : س

 (  ANGUSTIFO      ** * **     IA C      ** * **     EMATISياسمين دشتي : ) 

 (  HYACINATHUSياقوت : از سنگهاي قيمتي است ) 

 يبروج : رك مهر گياه 

 اي خارج ميشود يتوع : نام عمومي گياهاني كه با شكستن شاخه آنها شيرابه

 (  PTERYGOSPERMA MORINGAگ ، چوب بان ) يسر : چوبي است سياه رن

 يمسو : رك شوره 

 يونجه : رك رطبه 

 

 

 


