
 تبری و رازی دیدگاه از برفک و آفت بررسی

   

 پزشکی تاریخ پژوهشگر و پزشکدندان ذاکر محمدابراهیم دکتر

و  المنصوري في الطب، الحاوي في الطبق( در کتاب 323 – 152رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا فرزند یحیا )

المعالجات در کتاب  1ق(353تبری )ز:  فرزند محمد ابوالحسن احمد و التقاسیم العلل؛ یا التقسیم و التشجیر

ای رازی کتاب اند، به گونههای دهان و دندان به گستردگی گفتگو کردهبه گستردگی دربارۀ بیماری البقراطیة

دهد و دوسوم آن را ویژۀ های گوش و بینی و دهان قرار میخود را ویژۀ بیماری الحاوي في الطبسوم 

گذارد. هر دو های نرم و سخت دهان میدندان و هرگونه آسیب واردشده به بافت های دهان وبیماری

 .پردازندهای میتک هرکدام این بیماریهای تکاندیشمند به گستردگی به گزاره کردن کامل نشانه

لو، های دهانی تا مرز گهایی در بارۀ زخمنگارد: دانستنیرازی تیتر یک بخش از این کتاب را بدین گونه می

های های پدید آمده در بافتهای دهانی )نفث الدم( و آماسبرآمدنهای لثه، برفک و آفت یا قالع، خونآزردگی

سه سده دندانپزشکی، ؛ 260، برگردان ذاکر، 3حاوی، رازی، جهای دیگر دهانی )دهان، خوره، سوزه و آسیب

 (.151 ذاکر،

 
 

 (و آفت دهانی کبرف Thrush aphtha) العق

آیند، نشانۀ پوشش درونی دهان پدید میهایی هستند که برروی زخم رازی در بارۀ برفک و آفت دهان گوید:

 باشد که بیشتر در دهان کودکان )آن باالرفتن دمای تن می
 
 Infantile thrush; infantile الع االطفال:ق

aphtha )های دهانشان دهد، به ویژه اگر شیر نوشیده شدۀ ایشان از گونۀ پست باشد؛ و یا ماهیچهروی می

 .نرمی همیشگی خود را نداشته باشند

توان آن را با داروهای بندآورندۀ میانه، و سبک درمان کرد آسان دارد، می ای بیماری است که درمانیآفت گونه

انجامد پس درمانش شدن میشود که به خورهها را فرونشانید. گاهی دورۀ بیماری آن به درازا کشیده میو آن

، برگردان 3حاوی، رازی، ج) رومندتری برای درمان آن خواهد شدگردد و درمانگر نیاز به داروهای نیسخت می

 (.153 سه سده دندانپزشکی، ذاکر،. 262ذاکر، 



 کنندگیرا کمتر دارند و با داروهایی که دارای اندکی ویژگی خشک های با نموری اندک، شانس بدخیمزخم

اند که از توث و میوۀ علیق و افشرۀ پوست گردوی تازه به دست ها داروهاییشوند، آنند، درمان میهست

 .رفته از افشرۀ انگور و گردوی درخت سرو استآید. از اینها کارآمدتر دارویی برگمی

هایی که نموری بیشتر دارند، نزدیک استخوان هستند و دور نیست، آسیبی به استخوان برسانند و آن را زخم

کنندۀ بسیار ها، برای درمانشان نیاز به داروهای خشکتباه سازند در این جا به جهت سرشت خشک استخوان

 .گذارمشده میسایم و بر روی جاهای خشکرا می« موساس»ر چنین هنگامی قرص باال دارند. من )رازی( د

کودکانی که گرفتار آفت هستند، ولی توانایی خوردن خوراک را یافتند، عدس را با اندکی و مغز استخوان گوزن 

آموز، تشدۀ بز دسکو گوساله و ِبه و سیب و زعرور )زالزالک( و عنز )جرجانی در ذخیره گوید: سرگین خش

نیز داشته باشد در شوربای او  تب و التهاب ،دهیم. اگر کودک برافروختگی( میهاستنندۀ همۀ زخمککخش

ها را ندارند و شیرخوارند و آفت دهیم. کودکانی که هنوز توان خوردن خوراکیافزایم و به او میکاسنی می

دارای ویژگی بندآورندگی را بر روی تن ایشان زند، در آغاز بیماری داروهای مالیدنی دهانشان به سرخی می

 ها را سرد میمالیم و بیشتر آنمی
 
 .دهیمگزندگی را به ایشان میکنندۀ بیبکنیم و سپس داروهای ا

 .نیمکشده در شراب، درمان میه تازه پیدا شده را با آب غوره و سماق ساییدهکآفتی 

های شور و ترش و بندآورنده گرفتار برفک و آفت خوراکی اند: نباید به کودکانبرخی از پیشینیان گفته

 (.151 سه سده دندانپزشکی، ذاکر،. 216 – 262، برگردان ذاکر، 3حاوی، ج خوراند.)

 های قالعگونه

 (آفت و برفک ساده؛ )نک: حاوی

 (معالجات ؛تقاسیم ؛منصوری ؛و برفک سپید؛ )نک: حاوی آفت

 (آفت و برفک زرد؛)نک: حاوی

 (آفت تیره رنگ؛ )نک: حاوی

 (سبز؛ )نک: حاویآفت 

 (معالجات ؛تقاسیم ؛منصوری ؛آفت و برفک سرخ)خونی(؛ )نک: حاوی

 (معالجات ؛منصوری ؛آفت و برفک سیاه؛ )نک: حاوی

 (آفت و برفک بدخیم )گودافتاده(؛ )نک: حاوی



  (معالجات ؛خوره دهانی؛ )نک: حاوی

 (معالجات ؛های دردناک دهانی؛)نک: حاویزخم

بسیار زیاد آن شناخته شود و از سوی دیگر اگر به ارزش و توانایی داروها و کارآمدی و  هایچنانچه گونه

از داروها به  کپیامدهای هر دارو در هر تن؛ و یا هر اندام پی برده شود، دانسته خواهد شد که با کاربرد کدام ی

 .توان دست یافتدرمان زودتر و بهتری می

گوید: افزایش تراوش آب دهان نشانۀ درد سخت و آفت و برفک بسیار در دهان  2(م468ق / 152د: ) سرابیون

سه ؛ 216 – 262، برگردان ذاکر، 3حاوی، رازی، ج ) رخ و زرد و سپید و سیاه رنگ باشدتواند ساست. آفت و برفک می

 .(151 سده دندانپزشکی، ذاکر،

 .کنیمتوان با افشرۀ غورۀ انگور که با شراب و سماق آمیخته و ساییده شده درمان میهای ساده را میآفت

است، برای  کو نرم دارند و آفت ایشان از گونۀ سب که تن نمور و اندامی ناز کسانی کان و کود کما برای درمان 

لدرمانشان 
 
، برگردان 3حاوی، رازی، ج)  کنیمداروهای بندآورنده بسنده میسرخ و پختۀ تنها به دانه و خود گ

 (. 262ذاکر، 

 آفت سپید و درمان از دیدگاه رازی

 .باشد: این گونه آفت از جنس بلغم است و پیوسته ماندگار میآفت سپید و چگونگی درمان از دیدگاه رازی

نمایم. در کودکانی که بزرگتر هستند، کننده درمان میاک و درخشانآفت سپید را با داروهای پ درمان:

اند کنیم. کسانی که بزرگتر شدهگونه به بهبودی ایشان کمک میگزنیم که بدینداروهایشان را نیرومندتر برمی

ه کن هدفمان کنیم تا به باالتریتر دارند را با داروهایی بسیار نیرومندتر از این داروها، درمان میو تنی کامل

ز گونۀ بندآورنده، بسنده ها با زاگ آمیخته با شراب ادرمان با زاگ است، برسیم و در این جا به درمان آن

 (. 262، برگردان ذاکر، 3؛ حاوی، رازی، ج154 سه سده دندانپزشکی، ذاکر، ) کنیممی

 .(214ن ذاکر، ، برگردا3حاوی، رازی، ج)  نماییموۀ درخت گز است، درمان میآفت سپید را با کزمازک که می

ری در دهان نجبین کدهند سپس سو عسل آن را مالش می کبا نم دارویی برای آفت و برفک سفید: و یا م 

 (.452ردان ذاکر، ي الطب، رازی، برگف منصوريال) دارندنگاه می

 آفت سپید و درمان از دیدگاه ابوالحسن تبری

به آفت تر یا  کق(: این گونه آفت و برف353آفت سپید و چگونگی درمان از دیدگاه ابوالحسن احمد تبری )ز: 

ه کباشد ای و نادرستی شیر دایه میه انگیزۀ آن ناسرهکدهد ان رخ میکود کشود و بیشتر در نمور شناخته می



سپید رنگی، مانند  که در چنین هنگامی است آفت و برفکند کگذر نمی کود کشود و از معدۀ گواریده نمی

ل پدید می
 

چون پوستۀ سپید دارد. بیمار برافرختگی و تشنگی ندارد. تابلو آن هم کآید که دردی اند آماس ش

 .آیدخورد. آسیب در بافت پوششی دهان پدید میه در دهان به چشم میکرنگی است 

سازی تن دایۀ او با پختۀ افتیمون و پس از آن با حب ایاره شیرخوار باشد، باید به تهی کود کاگر  ن:درما

ه در زیر کبنمایند و به دنبال آن باید با دارویی  کردن با عاقرقرحا و مویز کشویهبپردازند سپس او را وادار با دهان

 .شویه کندشود، دهانگزاره می

نیم و عاقرقرحا نیم کدرم مویز  کگون و یسعد و دو درم ریشۀ سوسن آسماندرم  کی شویه:گزارۀ دهان

جوشانند. باید اندازۀ عسل ه و عسل میکگیرند و در سر دام نیم درم برمیکچهارم درم، فلفل و زنگبیل از هر کی

و در خوردن، تنها نند کشویه ه و عسل دهانکپاالیند، سپس آن را با سر ار باشد. نخست آن را میکای آشبه گونه

 .به آش زیره ]زیربا[ بسنده کنند

پدید  که هنوز آفت و برفکهای دهانی هنگامی بمالد شود تا فلفل و عسل بر روی بافتگاهی بیمار واداشته می

 .نیامده باشد

امی نیم و گاهی جگر دایه را هنگکشیرخوار دارد، ولی ما دهان دایۀ او را دارو درمانی می کود کگاهی آفت را 

باشد. جایگاه و می کود کهای همۀ اندام کنیم؛ زیرا شیر، خوراکدچار گرمی شده، باید درمان  کود که جگر ک

توان توان خوردن داشته باشد، می کود که کارزش شیر در پستان، مانند آب نرینه در خایه است، ولی هنگامی 

ی کوردن نداشته باشد باید دهانش را تنها با اند عسل به او خوراند و دهانش را به آن آغشته کرد. چنانچه توان خ

 .عسل بیاالییم

ی عنبر کگس با اند هنۀ کشود تا با شراب اگر بزرگان به این گونه آفت گرفتار شوند. بایدبه ایشان دستور داده 

 (.25، 2ات البقراطیة، احمد تبری، جمعالج)  نندکشویه دهان

 از دیدگاه رازی آفت و برفک سرخ

و رنگ زرد  3رنگ از گونۀ فلگمونیو چگونگی درمان آن از دیدگاه رازی: آفت و برفک سرخ خآفت و برفک سر 

باشد و تیره و کدر آن از گونۀ تلخابی روشن آن از گونۀ آتشین و سپید آن از جنس بلغم و پیوسته ماندگار می

شود. پس اگر ¬باال دارد، چیرگی صفرا در آن دیده میچنین سبز و سیاه آن که برافروختگی و دمای است. هم

های بسیار آن را شناختید و از سوی دیگر به ارزش و توانایی داروها و کار آمدی و پیامدهای هر دارو را در گونه

ها به درمان زودتری خواهید از آن کهر تن و یا هر اندام دست پیدا کردید، خواهید دانست که با کاربرد کدام ی

 (.153. سه سده دندانپزشکی، ذاکر، 262، برگردان ذاکر، 3حاوی، رازی، ج) یدرس



زا دارد، مانند ترکیب داروی زیر: تخم آفت پرالتهاب و پر برافروختگی و گرم، نیاز بیشتری به داروها سردی

ل
 
کار کنده و نشاسته و مامیثا و صندل و سماق و اندکی کافور را برگیرند و به سرخ و تخم رجله و عدس پوستگ

 .(213ر، ، برگردان ذاک3حاوی، رازی، ج)  ببرند

ل
 
که و گلنار و کافور سرخ و سماق و تباشیر و تخم رجله و برگ حنای مآفت و برفک گرم و برافروخته با تخم گ

 .(151 سه سده دندانپزشکی، ذاکر، .214، برگردان ذاکر، 3حاوی، رازی، ج)  شوددرمان می

ل سرخ: کدرمان آفت و برف
 
 کنده و تخم خرفه و گشنیز خشکو تباشیر و عدس پوستسرخ و نشاسته تخم گ

دارند سپس دهند و در دهان نگاه نند و با آن آفت را مالش کافور نرم کمی کاندازه با  کرا به ی 4یکم یو سنا

لکباید سر 
 
في الطب، رازی،  منصوريال) دارند و حجامت کنند ر دهان نگاهسرخ را ده و گالب و پس از آن روغن گ

  .(451برگردان ذاکر، 

 از دیدگاه تبری آفت و برفک سرخ

ه در کای است ای سوزهخونی گونه کآفت و برف و چگونگی درمان آن از دیدگاه تبری: آفت و برفک سرخ

ه بیشتر انگیزۀ پدیدآمدن برجستگی در پردۀ کباشد شود. نمود آن با رنگ سرخ و عفونت میار میکدهان آش

 .است کآید و دردناه این برجستگی به چشم میکاهد بود ام و دهان و زبان خوکپوشانندۀ 

 :ه در گذشته گزاره شدند چنین استکهای با سوزه کجداسازی این گونه آفت و برف

های پوشانندۀ دهان هستند و در آغاز دچار گندیدگی آیند و دارای برجستگی در پردهها جداجدا در میسوزه

ه پیوسته کسانی کدار و آید و بیشتر در بیماران تبگندیده پدید میشوند ولی این گونه سوزه از آغاز نمی

شود. اختالف این دو گونه را پیشینیان نوشند، نمایان میخورند و پیوسته شراب میهای گرمازا مییکخورا

راطیة، تبری، معالجات البقباشند.) خونی می کهای گرمازا به جاگذارندۀ آفت و برفه خوراکیکنویسند چنین می

 (.25، 2ج

خواهد بود.  سازی تن با پختۀ دو هلیلهه یاری دهد، خونگیری از رگ قیفال و تهیکدرمان آن تا آن جا  درمان:

سازی تن و خونگیری از رگ قیفال است و اگر نیروی بیمار یاری دهد و یا دیگر قوانین خونگیری پس از تهی

ه آیا بویی کنند کرا بررسی  کبپردازند، سپس بوی آفت و برفاجازت دهد، باید به خونگیری از دو رگ زیر زبان 

 کی نشادر و نمکه و اند کردن با سر کشویهباشند، باید بیمار را وادار به دهان کدارد یا خیر؟ هر آینه بوینا

ه بجوشانند و با جوشاندۀ آن چندین بار دهان را کرا با سر  کنمایند. اگر درمان نشود، باید زاگ بلورین و نم

شود با گزارۀ داروی زیر دهان ه پس از آن بیمار وادار کنده شود و خونین گردد کها بشویند تا پوست روی سوزه

 .را بشوید

ل شویه:گزارۀ دهان
 
ه بجوشانند و بیمار را کگیرند و با سر سرخ و برگ علیق و سعد و عدس و جام گل آس برگ

ه کباشد. چنانچه دیدید می میکدارای ویژگی بندآورندگی نند. این دارو کردن با آن کشویهوادار به دهان



چون گلنار و های ما در گذشته همبر ویژگی بندآورندگی دارو بر پایه گفته کاند کها درمان شدند، باید اند سوزه

 ه دهان را بشوید و درکی خرنوب و پوست انار، بیفزایند و به بیمار دستور دهند تا با آن سر کمازوی سبز و اند 

شدن و کاربرد آن دارو بپردازند. هر آینه خشکپس از  کدهان نگاه دارد. پس از آن باید به بررسی آفت و برف

ه بهبودی در راه است و چنانچه سوزه سخت شود و کها ببینند، باید دانست شدن را در سوزهآغاز خوب

  .(24، 2معالجات البقراطیة، تبری، ج) ننده زیر، سرد نمایندکداروی سرد  ه باید آن را باکبیاماسد 

ل کتاجریزی ی کبرگ خش گزارۀ داروی سردکننده:
 
سرخ و تباشیر و بزرالبقله و آرد عدس و نشاسته بخش، گ

نده سه کجزو، بادام شیرین پوست کدام یکشده از هر کدام دو جزو، خاکستر گشنیز و سماق پاکاز هر 

درم باشد و اگر بیش از آن باشد، باید اندازۀ  کو باید یگیرند و اندازۀ هر جز چهارم جزو برمیکافور یکبخش، 

ه به چندین انگیزه این اندازه نباید برداشت کند که از اندازۀ مجاز آن گذر نکای باشد افور به گونهکبرداشتن 

نشاند و آن را خوب ه آماس را فرومیکپاشند سایند و آن را روز و شب در دهان میشود. همۀ داروها را می

  .(15 ،1ج تبری، البقراطیة، معالجات) ندکمی

 آفت و برفک سیاه از دیدگاه رازی

و چگونگی درمان آن از دیدگاه رازی: دارویی آزموده و بسیار خوب برای درمان آن:  5رنگبرفک و آفت سیاه

 ؛123 ذاکر، برگردان ،3ج رازی، حاوی،) ل را بسرشند و بر روی آفت بمالندهسته و انیسون و عسکشمش بی

  .(253 ذاکر، دندانپزشکی، سده سه

بحر ) باشند، آن را با فلفیدیفونای از بیماری خورۀ بدخیم میرنگ گونههای سیاهآفت گوید: 6یهودی

( درمان کنید. که روش ساخت آن چنین است: دو زرنیخ ]زرد و سرخ[ و اقاقیا و قاقله فلدفیون: 135 ،الجواهر

ل
 
، برگردان 3) حاوی، رازی، ج رنگ بگذارندروی جایگاه آفت سیاهور را بسایند و بر سرخ و صندل و کافو گ

 (.251، ؛ سه سده دندانپزشکی، ذاکر122ذاکر، 

 سیاه از دیدگاه تبری کآفت و برف

ه انگیزۀ پیدایش آن خلط کشود ای آفت یافت میسیاه و چگونگی درمان آن از دیدگاه تبری: گونه کآفت و برف

ه بهبود یابند؛ کیار دور خواهد بود ان گرفتار آن شوند، بسکود کباشد. چنانچه سودایی سوخته و تند و تیز می

 .ان استکود کزیرا سرانجام آن،پیدایش بیماری خوره در 

های درمان را دارند. این یابند؛ زیرا توانایی پذیرش سختیاگر این بیماری در بزرگان رخ دهد، ایشان بهبود می

، 1الجات البقراطیة، تبری، ج) مع ر بافت، درد و تیزی و گزندگی استخوردگی دکگونۀ بیماری همراه با تر 

15.) 

نند سپس بیمار را وادارند تا به دهان کسازی و یا دو بار تهی کباید تن بیمار را با پختۀ افتیمون ی درمان تبری:

نند تا کخود مغز استخوان ساق گوزن و یا ساق گاو و اگر نباشد، مغز گوزن )ایل( بمالند. سپس او را وادار 



لکهم برگ حنا بجوند و پس از آن با جوشاندۀ سر  چندین بار پیوسته و پشت سر
 
سرخ و گشنیز و ه و سماق و گ

نند، کشویه اند، چندین بار دهانه به خوبی له شدهکگلنار و آس و خرنوب و جز آن از چیزهای بندآورنده 

وره و لثۀ ند و بد بو شود باید در اندیشۀ پیگیری درمان خکانگیزۀ بهبودی او خواهد بود، ولی اگر عفونت ب

 .ان برای بیمار شدکچخون

دیدۀ ه دهان او را تنها با مغز استخوان ساق گوزن بیاالیند تا بخش آسیبکبسنده است  :کود کدرمان 

لکپوسته شود و بریزد سپس در هنگام خسبیدن بر آن اند شدۀ آن پوستهرنگسیاه
 
سرخ و گلنار و گشنیز ی گ

ارآمدترین گاِه پاسخ درمانی خواهد بود؛ زیرا آب دهان ِگرد آمده از دهانش که این زمان، کسوخته بپاشند 

شده انجام پذیرد. همواره پزشکان به درمان درست و آزموده کبر پایۀ ی کود کسرازیر خواهد شد. باید درمان 

یار به دست او بسکندو که ما آن را پس از کدهند ه گرفتار این گونه آفت هستند، داروی زیر را میکانی کود ک

 .آوردیم

خاکستر هلیلۀ زرد، خاکستر هستۀ خرما، خاکستر گشنیز، و تباشیر و گلنار را با اندازۀ برابر  گزارۀ دارو:

ارساز خواهد کان بسیار کود کسیاه )قالع االسود(  کبرند. این دارو در درمان آفت و برفار میکگیرند و به برمی

 .بود

ه دارای ویژگی فرونشانندگی کای است اربردن داروهای بندآورندهکبه  بهترین درمان انگیز:درمانی شگفت

ل
 
هایی سرخ و گلنار و مازو و پوست انار و جز آن. همچنین باید به خوردن خوراکیآن را داشته باشد مانند گ

گاهی ه کمانند حریرۀ برگرفته از آرد عدس و مغز استخوان ساق گوزن و یا مغز استخوان ساق گاو بسنده کند 

نیز باید  کود کبردن بیماری را به تنهایی خواهد داشت. دایۀ ارایی از میانکها از میان دیگر داروها ی از آنکی

ردیم، بخورد، بهبود ک نیز آن حریره را به همراه همۀ آن چه یاد کود کبخورد و همچنین اگر  هایکهمین خورا

 (. 16، 1، جمعالجات) خواهد یافت

  .2ۀ حمره استآفت رنگ زرد روشن از گون

 .آفت تیره رنگ از گونۀ تلخابی است

) حاوی، رازی،  شودو چیرگی زرداب در آن دیده میراه دارد آفت سبز و سیاه برافروختگی و دمای باال به هم

 (.123 ،، برگردان ذاکر3ج

 
 
رد مانند، بسایند و با آن بافت( Malignant aphtha :الع الخبیثبرفک و آفت بدخیم )ق

َ
های زاگ و مازو را گ

رد به اربرد دارو: نخست انگشت را در روغن زیتون فروکنند سپس آن ر کدهانی را مالش دهند. شیوۀ 
َ
ا به گ

شویه کنند و های دهان را با آن خوب ماساژ دهند و با زنگار و سرکه دهانآمده آغشته نمایند سپس بافتدست

 .با مازو و سرکه دهان را مالش دهند



مازریون را بسوزانند و خاکستر آن را بر روی جای دردناک و  های گود رفته و بدخیم دهان:داروی برای آفت

شویه کنند، بسیار سودمند است. البته باید بپایند که یا مازریون را در سرکه بپزنند و با آن دهان سوزه گذارند و

 .آن را قورت ندهند

اگر آفت چرکین باشد، زاگ را با شرابی بیامیزند و با عسل به اندازۀ خواست خود بر آن افزوده بر آن بیفزایند و یا 

و بر روی زخم آفت  یا کاهش نیروی دارو است ؛آن برپایه افزایش اندازۀ ،تر کنندتر و یا سفتیکآن را آب

 .مالیممی

باشد و برای درمان آن بلکه زخمی عفونی می ؛گوینداگر آفت چرکین شود و دمل گردد، دیگر به آن آفت نمی

 .های چرکین را به کار بردباید داروی زخم

هستند، برای درمان نیاز به داروهای نیرومندتری  ه نمور نیستند و گرفتار آفت از گونۀ بد آنکهای سخت تن

، برگردان 3)حاوی، رازی، ج زنندگی بسیار باشندگزندگی و نیشه دارای ویژگی بندآورندگی بسیار باال و کدارند 

 (.251، ؛ سه سده دندانپزشکی، ذاکر121، ذاکر

از  تواند از بسیاری بخارهای برخاستههای بدخیم دهانی میها و سوزهزخم گوید:( طیبویهراهب )شمعون 

 (. 253، ، برگردان ذاکر؛ سه سده دندانپزشکی، ذاکر3)حاوی، رازی، ج شکمبه به دهان پدید آید

ین کهای چر ان و زخمکچه عفونی شده است، بد بو نیز بشود، باید آن را به گونۀ لثۀ خونکی کهر گاه آفت و برف

 (.312، ؛ سه سده دندانپزشکی، ذاکر16، 1) معالجات بقراطیه، ج درمان کنند

 های دهانیزخم

 دهانی کهای دردنا زخم

ه با زرداب آمیخته شده کها از خون تند است ه آنکباشد های دهانی میسخن در بارۀ انگیزۀ پیدایش سوزه

بود و گاهی انگیزۀ بازداشتن آدمی از جویدن خواهد شد. خواهد  کرود و بسیار دردنااست. دمای آن باال می

 .نندکگذاری میهای آماسی خونی و گاهی فلگمونی نامگران آن را سوزهدرمان

های پی در پی و به دنبال آن ی بیمار و خونگیری از رگ قیفال است.گاهی خونگیریکپرهیز خورا درمان:

ردن کشویهمانی این گونه بیماران است سپس او را وادار به دهانسازی تن او با پختۀ هلیلۀ زرد برنامۀ درتهی

 کاسنی و عدس و گشنیز خشکه و عصاالراعی و ریشۀ تاجریزی و برگ و ریشۀ کچندین باره با جوشاندۀ سر 

 .نماید



 شدن از پردۀ قرار گرفتهندهکپوسته نشود و این پوست نده و پوستهکاگر درد و سرخی آن فرونشست و دیگر پرا

گمان بی ه دهان را بشویند،کاف بدهند و با سر کگیرد سپس باید آن را به خوبی شل میکام و زبان شکبر روی 

 .(325 ذاکر، دندانپزشکی، سده سه ؛11 – 12 ،1ج بقراطیه، معالجات) افتبیمار بهبود خواهد ی

 ین دهانیکهای چر زخم

ه همراه درد و حدتی کآیند میی در دهان و زبان پدید کوچکین کهای چر گاهی زخم ها:انگیزۀ پیدایش آن

ه در بارۀ کای در آینده خواهد آمد ه در سخنان ما از آن گزارهکه تندی آن از بودن زرداب است کباشند ویژه می

های آن سخن بگویم، دهانی و گونه کخواهیم در باره آفت و برفها خواهد بود. هنگامی ما میدرمان سوزه

ی از کنیم؛ زیرا در بیشتر موارد این سوزه زیر گروه یکها را زودتر آغاز سوزه ه سخن در بارۀکهیچ نیازی ندیدم 

الع( خواهند بود و این سوزه کهای آفت و برفگونه
 
ه گرمی و گداختگی به کای از قالع هستند ها دسته)ق

گیرد. رام میاین دو دردشان نیز در جا آ کمکیابند و با همراه دارند و با هوا و آب سرد به آسایش دست می

ها از میان ببرند و دردشان نیز پس از توانند آنها بودند، دیگر نمیآننندۀ که زمانی آبکسپس چیزهایی 

 .یابدها افزایش میکاربرد آن

باشد سپس بریدن رگ ابلی و تمر هندی و آلو میکسازی تن با پختۀ هلیلۀ زرد و خونگیری و تهی درمان:

های توانایی بیماری و قانونمندی است. البته باید در همۀ مراحل درمانش کو گذاشتن باد  کجهارو 

 :ردن با داروی زیر نمودکشویهرد و پس از آن بیمار را وادار به دهانکبینانه دنبالگری برای ایشان را نازکدرمان

دسته شاخ و  کدسته جام گل عصاالراعی و ی کو ی کف گشنیز خشک کف عدس و یک کی شویه:دهانگزاره

ه و آب بجوشانند و در دهان بچرخانند و زمانی کدسته پرسیاوشان را برگیرند و با سر  کبرگ تاجریزی و ی

ارساز کردن درد و فرونشاندن گرما بسیار که برای آرامکهای دارو را در دهان بگذارند دارند. گاهی نیز تفالهنگاه 

ه پس از آن باید داروی کگیرد ها، درد آرام مین سوزهردکزدن و سرباز است. با فرونشستن گرما و تاول

 :زای زیر را به بیمار بخورانندسردی

ل زا:گزارۀ داروی سردی
 
تیرا و خاکستر گشنیز را کسرخ و گلنار و نشاسته و صمغ عربی و تباشیر و بزرالبقله و گ

ها در ه سوزهکروی زبان و جایی  آمده را برافور بیافزایند. داروی به دست کی کگیرند و نرم بسایند و بر آن اند بر

نشیند. باید شود و درد به دنبال آن فرومیآن پدیدآمده، بپاشند و در دهان نگاه دارند که دارو در دهان نرم می

رد را روزی دو تا سه بار و نیز هنگام خسبیدن به 
َ
 .ار برندکاین گ

 .غوره )حصرمیه( و جز آن بگذارندو از  1از سماق )سماقیه( کای خورااو را گونه کخورا

شیده شود و پیچیده شود در این هنگام به آن مسامیر کاش به درازا ها( سخت شود و دورهاگر بیماری )زخم

ه سوزه را کو سر  کدادن آن با نمدادن و بریدن با آهن درمان کنند و یا با مالشافکه آن را با شکخواهند گفت 

لکان کچخون
 
گندد ه بهبود خواهد یافت و گاهی میکپردازند سرخ مینند سپس به درمان آن تنها با روغن گ



؛ سه سده 24 – 23، 2معالجات بقراطیه، ج) گرددشود، دگرگون مین شناخته میبوده به خونیکی کو به آفت و برف

 .(310 – 315اکر، دندانپزشکی، ذ

 خورۀ دهانی

دهان نمایان  بخشهر در  هاین بیماری در گوشت الی دندانا شود:نی شناخته میه به خورۀ دهاکبیماری 

ه انگیزۀ کباشد ین و سبز رنگ شده با بویی بد همراه میکشود. تابلوی آن در دهان مانند زخمی است چر می

ها به سر و یا دیگر اندام ه ازکباشد گندیده و گزنده و تند و خورنده در جای زخم می خلطشدن آن بودن ساخته

پذیرند. البته ها را به جهت ناتوانی به خود میخلطه آن کشود های میان دندانی سرازیر میگوشت

سود و کهای نمیکهنه و خوراک کباشند، مانند نمهای تند و گندیده نیز سازندۀ چنین آمیختگی مییکخورا

 .باشدهنه و جز آن میکی هاامهکآب

ار نباشد، باید در آغاز به کای در راستای درمان در تور بازدارندهکند و هیچ فاکاگر نیروی بیمارهمراهی  :درمان

سازی تن با پختۀ افتیمون و پس از آن با حب ایاره و یا حب صبر بپردازد و بیمار پیوسته به خونگیری و تهی

ه این درمان از که در دهان وادار شود کنوشیدن آب جو و چرخاندن افشرۀ جوشاندۀ غوره و آب سماق و سر 

ار که همان به کپیشرفت و گسترش بیماری جلوگیری خواهد کرد سپس به درمان ویژۀ آن بیماری بپردازند 

 .باشدبردن داروی سوتیجان می

و نشادر از هر  کو خاکستر نم 2بخش زاگ یمانی، قلقطار و قلقدیس کی سوتیجان:روی ترکیبی داگزارۀ 

 کدام یکاغذ مصری و نورۀ آب نخورده از هر کستر کاند و خاه خیساندهکزو که در سر دام نیم درم و خاکستر ماک

ۀ کگیرند و همگی را نرم بسایند و با سر بخش بر کدام یکندر و برگ حنا از هر کو نیم بخش، زعفران سوخته و 

ه بخوابانند و با کردن آن قرص را بسایند و در سر ککانند پس از خشکهنه بسرشند و از آن قرص بسازند و بخشک

 .ند و گندیدگی را از میان ببردکنند و در دهان نگاه دارند تا گوشت آن را خونین کشویه ه دهانکآن سر 

ه کبخش زنگار بیفزایند سپس به همان گونه  کارساز نبود پس باید به آن گزاره یکاگر دیدید داروی سوتیجان 

ان و سرخ رنگ شود و از آن خون سرخ کچدندانی خون گفتیم، دارو را دردهان بچرخانند. اگر گوشت میان

 .بتراود پس باید در این هنگام با آن چه در گذشته گفتیم، دهان را بشویند

و عاقرقرحا و مازوی  کزماز کای، و گلنار و دسته پودنۀ رودخانه کدسته جام گل آس و ی کی شویه:گزارۀ دهان

ای بجوشانند تا به انبستگی باال برسد ه به گونهکگیرند و با آب و سر بر دام به اندازۀ نیازکسبز و پوست انار از هر 

رمایه و سنگین گردد، سپس با آن دهان را بشویند تا بیماری را بهبود ببخشد و گوشت میان دندانی را  و پ 

 .ار برندکی از بیماری به جا بماند، باید این پودر را به کنیرومند شود. اگر اند 

ر 
َ
دام نیم بخش کندر و گلنار و سپیدآب سربی از هر کبخش توتیا، راتینج و  کی دگونه ]سفوف[:گزارۀ داروی گ

ه از بیماری به جا مانده، بپاشند. اگر انجام این درمان دشوار و کنند و بر روی جاهایی ک کبرگیرند و بسایند و ال

ه کها است تا آن الش پیوستۀ آنار بردن قلقدیون و مکترشدن برود، باید در اندیشه به بیماری رو به سخت



ه از جوشاندن آس کۀ آس دنبال کنند کردن با سر کشویهن شود. سپس درمان بیماری را با دهانکبیماری ریشه

ردی کآید و اگر اند ه به دست میکو گلنار با سر 
َ
ه پیش از این گزاره کی از بیماری به جا ماند، باید بر روی آن گ

 .ردیم بپاشندک

ه به آن سنگ مسن گویند و از سرزمین کرو به دشوارشدن گذاشت، باید بر روی آن پودری بپاشند اگر درمان 

هنه را برگیرند و با آن دهان را بشویند و در ک کتر شود، آب نمشود و اگر درمان باز هم سختآورده میحجاز 

ها بدی آن پیدایش درد سخت شده است و تنین و خوره آزمودهکهای چر ه برای درمان زخمکدهان نگاه دارند 

ۀ آس، دهان را بشویند سپس با آب نیمه گرم و پس از آن با آب سرد و به دنبال کباشد. باید پس از آن با سر می

ل
 
اهش اندازۀ درمان بستگی به سن و آمیزۀ بیمار )مزاج( کسرخ دهان را بشویند. این افزایش و یا آن با روغن گ

 (.326، کردارد.) سه سده دندانپزشکی، ذا

 :داروهای تکی کاربردی در درمان آفت و برفک دهان

 ختگی پدید آمده از آتش خوب استدهان و جای سو کحنا: سرد است، برای درمان آفت و برف

 (.126، في الطب، برگردان ذاکرمنصوري ال)

و  بیازردماندۀ راندن پس: سرد است. برای فرونشاندن تب داغ و تشنگی و باالآوردن و برای بیرون16تباشیر

 (.121، منصوري في الطب، برگردان ذاکرال) دهان خوب است کدل و برفتپش

؛ 112، في الطب، برگردان ذاکرمنصوري ال) دهان خوب است کدل و برفرس و تپشبرای درمان ت :11بانگاوز

 (.116، پزشکی، ذاکرسه سده داندان

؛ 118، في الطب، برگردان ذاکرمنصوري ال) های دهان کارا استن و آفت و جوشندابرای درد د عاِقر قرحا:

 (.116، پزشکی، ذاکرسه سده داندان

رو: ، في الطب، برگردان ذاکرمنصوري ال) دهان بسیار سودمند است کوش و برفمروش جکبرای درمان ش ض 

 (.111، پزشکی، ذاکر؛ سه سده داندان132

 (گذاری )حجامتزنی )فصد( و بادکشرگ

گرفتن از رگ هایی بر روی لثه بسیار دارند پس از خون، جوش )قالع( و زخمکه آفت، برفکسانی کن برای درما

 .گیرندخون می( چهار رگ پیرامون لب) ک، از رگ جهارو (.Cephalic V) قیفال

 .دهان و لثۀ عفونی و آن چه بیماری دهان باشد، سودمند است کگیری از زیر چانه برای درمان برفخون

هنۀ گرده و زهدان و پیشابدان کهای اهد و برای دردکها را نیرومندانه میی رگگیری از ساق پا انباشتگخون

باشد و در بسیاری از افراد به همراه حجامت ریزاند ولی فرسایندۀ تن میسودمند است و خون ماهانه را می



آید، سودمند و دمل بسیار پدید می کور که در رخساره و دهانشان کسانی کشود و این برای بیهوشی نمایان می

 (.138، پزشکی، ذاکرندان؛ سه سده د342، في الطب، برگردان ذاکراست )منصوري 

 های فراگیردرمان

رو شوند، از اینآیند به جهت گرمی و نموری که دهان دارد به تندی گندیده میهایی که در دهان پدید میزخم

ها نیز کردن زخمرسد که به داغجایی می باید برای درمانشان از داروهای نیرومند بهره برد و گاهی درمان به

 (.121، 3؛ حاوی، برگردان ذاکر، ج251، ذاکر، پزشکیشود.) سه سده دنداننیاز می

آید، درمان آن، درمان دایۀ شیرده است و درمان ان پدید میکود که در کاست  کای از آفت و برفگاهی گونه

لکان شستشوی دهان با سر کود ک
 
زای اربردن داروهای سردیکو به  هاسرخ بر روی سوزهه و مالیدن روغن گ

درمان زود هنگامی را به دنبال دارد و  کباشد. این گونه آفت و برفی از آن در دهان میکافوری و پاشیدن اند ک

ه نیروی انگیزۀ پیدایش کان دور خواهد شد. انگیزۀ رویداد آن در گذشته یاد شد جز این کود کبه تندی از دهان 

رو شیر ایشان دچار دگرگونی خواهد سازد. از اینندتر است و خون ایشان را تباه میآن در دایگان شیرده نیروم

شده را خواهد آن شیر تباه کود کپیش خواهد آمد؛ زیرا  کود کدهد، برای  شد و به دنبالش، آن چه باید رخ

 .خورد و بیمار خواهد شد

شده از ساخته کمانند خورا 12وردن مزوراتپلشت دوری ورزد و تنها به خ کدایۀ شیرده باید از خوردن هر خورا

را  کود کا باشد تا گرمی ز و سردی کند تا شیر او خوب شود و دارای چگونگی نیکسماق و غوره بسنده 

 .(323 – 324، ذاکر، پزشکی)سه سده دندان فرونشاند

 نامهکتاب

تر بهین کق(، به کوشش د 686 - 563الدین )قفطی، جمال ء،ماکماء یا تاریخ الحکإخبار العلماء بأخبار الح

 خ؛2381دارایی، دانشگاه تهران، 

بخش، دانشگاه تهران، ق(، پژوهش حسن تاج532اغراض الطبیة و المباحث العالییة، اسماعیل جرجانی )د: 

 ؛2348

 ق؛2144ق(، چاپ سنگی تهران، 334بحرالجواهر في حل لغات السائر، محمد هروی فرزند یوسف )ز: 

 خ؛2342تاب چ تهران، ک، برگردان خانۀ 3های عربی، فواد سزگین، ج تاریخ نگارش

تقاسیم العلل، التقسیم و التشجیر، رازی، پژوهش دکتر صبحی محمود حمامی، معهد التراث العلمي العربي، 

پزشکی آن را در کتاب سیری در سه قرن دانش دندانپزشکی م؛ بخش دندان2331ق / 2821حلب، سوریه، 

 ایران آوردم؛



های گوش و بینی و اب سوم که در بارۀ بیماریحاوي في الطب فی امراض االذن و االنف و االسنان، رازی، کت

های کهن کتابخانۀ پهلواری و اسکوریال، وزارت فرهنگ نویسدندان است. پژوهش آن از روی دست

های ق؛ بیماری2315 -م 2355ن، هند، کالمعارف عثمانی، حیدرآباد، د هندوستان در چاپخانۀ مجلس دایره

محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، گوش، بینی و دندان، برگردان به پارسی 

 خ؛2332دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

کتاب سیری در سه قرن دانش دندانپزشکی ایران، گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن 

گاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پزشکی ایران با همیاری مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشدندان

 ؛2343

ق(، پژوهش عبدالکریم سامی جندی، 136فردوس الحکمة في الطب، علی فرزند سهل ربن تبری )ز: 

ق؛ فردوس برگردان محمدابراهیم ذاکر و 2813م / 1221منشورات محمدعلی بیضون، دارالکتب العلمیه، 

 ؛2332نشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علینقی منزوی، مرکزتحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دا

 خ؛ 2335وشش محمد دبیر سیاقی، چ تهران، کبه « شاد»فرهنگ آنندراج محمد پادشاه 

وری چنین بهرهق(، داراحیاء التراث العربی؛ هم814 – 312سینا، حسین فرزند عبدالله )قانون الطب في ابن

 خ؛2364از برگردان عبدالرحمان شرفکندی، سروش، چاپ پنجم ، 

قاموس القانون في الطب )معجم المصطلحات الطبیة و االدویة المفردة المستعملة في القانون في الطب 

انگلیسی، حکیم عبدالحمید، حکیم کبیرالدین،  –سینا, عربی سینا(، فرهنگ لغات قانون في الطب ابنابن

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، الرحمان، حکیم عبدالوهاب ظهوری، دکتر محمد عبدالعزیز، حکیم فضل

 م؛2334طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، بازنگری 

ز کر، مر کم، برگردان محمدابراهیم ذا2343ق(، پژوهش صبحی حمامی، حلب، 323قولنج، رازی )د: 

ی، دانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کتحقیقات طب سنتی و مفردات پزش

 خ؛2345

ق(، ابوالعینین احمد افندی، چاپ بوالق 315کامل الصناعة الطبیة، علی اهوازی فرزند عباس زرتشتی )ز: 

 ق؛2821م/2336م. دانشگاه فرانکفورت، آلمان، 2411ق / 2138مصر، رجب 

 ؛CD خ(و2386ـ  2315خ(، چ تهران )2338بر دهخدا )د کلغت نامه، دهخدا علی ا

رویی سنتی ایران، غالمرضا امین، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم متداولترین گیاهان دا

 ؛2348تهران،  مات بهداشتی درمانیو خد پزشکی



م 2332م و دوم، پژوهشگر فواد سزگین، کتاب یکمعالجات البقراطیه، ابوالحسن طبری، سدۀ چهارم، 

 ؛8818، شمارۀ تهران – کتابخانۀ ملکنوشتۀ سمیله از دستکآلمان، فا –فورت کق، چاپ فران2822=

انجلیزی(، دکتر محمد اسامه مرعشی، مکتبه لبنان ناشرون، بیروت،  -معجم مرعشی الطبي الکبیر )عربي 

 م؛1225

ق، 21مفردات مخزن االدویه، عقیلی محمدحسین خان علوی فرزند محمدهادی خراسانی شیرازی، سدۀ 

 ←ق.2811حبل المتین، قم،  (؛ پژوهش علی موحد ابطحی،خ )مخزن2312تهران، افست چاپ سنگی، 

 ؛(نمخزن)

 م؛2382حشا، پژوهش جورج کوالن و ب. ج. رینو، رباط مفید العلوم و مبید الهموم ابن

 .CD م و 2331م(، چ اول بیروت، 2386ـ  2461منجد فی اللغه و االعالم، لویس معلوف )

ی صدیقی، معهد ق(، پژوهشگر دکتر حازم بکر323-152منصوري في الطب، محمدزکریای رازی)

م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ تاریخ پزشکی ایران وابسته 2341ق / 2824المخطوطات العربیه، کویت، 

 خ؛2341به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 

هدایة المتعلمین في الطب، ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی، بخاری، جالل متینی، چاپ دوم، دانشگاه 

 خ؛2312وسی مشهد، فرد



 هاپانوشت

                                                           
/  ق300 - 326) الدولهرکن ویژۀ پزشک و تبرستان نیسرزم از ایفرزانه ،(ق953ز: ) محمد فرزند احمد یتبر ابوالحسن 1

ناش. بود(م220 - 232  یپزشک یهاکتاب نیارزشمندتر و نیبرتر از که دارد ةیالبقراط معالجات نام به آوازه پر یامجموعه و ک 

 عیون ؛301 ،2ج ون،یع) باشدیم مقالت نیچند یدارا و است کرده ادی را درمانشان و هایماریب از ریفراگ یاگزاره که است

 وسف،ی فرزند یموس بوماهرا مکتب افتگانیپرورش از یاهواز یمجوس عباس فرزند یعل با یو(. 216 ،2ج ذاکر، برگردان

 عالج و ،القارورة ذکر يف رسالة: او گرید یهاکتاب.باشد فروبسته جهان از چشم م215/  ق325 در رودیم گمان. است اریسابن

 (.434هانگارش خیتار) است الفصد کتاب و ،نیالع طب يف مقالة و ،االطفال
 زبانسریانی پزشکان از داود و سرافیون فرزند( یحیی) یوحنا برادر دو کنیت سرافیون،ابن :(م468/  ق052د: ) سرابیونابن 2

 را خود کتاب دو او. است نگاشته سریانی زبان به را خود هاینگارش. زیستندمی عباسی خلیفگان دولت آغاز در ایشان. هستند

 از وی(. 522-520 فهرست،)  برگرداند تازی زبان به گفتار هفت در الصغیر کناش و گفتار دوازده در الكبیر یحیی کناش نام به که

 (.222هانگارش تاریخ) باشد بوده م104/  ق256 سال پیرامون وی مرگ رودمی گمان کند،می یاد بسیار اسحاق فرزند حنین
وِنیا 3 م 

َ
غ

ْ
ل

َ
 خونی آماس. است پوست در پدیدآمده خونی آماس فلگمونی، فلغمونی،(. قاموس) Phlegmon; phlegmonia :ف

وِن  (. 210 الجواهر، بحر) رویدمی مغز در که است َغم 
ْ
ل

َ
مر  يف  (.قاموس) Erysipelatous phlegmon: ةالح 

 تیرۀ از. است مکی آن بهترین کننده،روان گیاهی مسواك، چوب(. قاموس) Sana: Senna ;Cassia angistifolia; Vahl سنا 4

 است ایران جنوب و عربستان صغیر، آسیای سودان، گرمسیری جاهای بومی گیاهان از است،( آساها سبزی) دارانپروانه

ه تا سه متناوب هاییبرگ  بری سنای ـ 2 ؛است دانه چند با و نیاك میوه و زرد هاییگل با انتهایی، چهبرگ بدون و چهبرگ با زوج ن 

 .(متداولترین) هندی سنای ـ 3 ؛قدقدك ،(خودرو)
5  

 
 (.مرعشی قاموس؛)  Aphta wich is black like coal (:فحمی) اسود العق

 ویام العزیزعبد فرزند عمر روزگارهم آیینیهودی ایرانی اندیشمند پزشک بصری پزشکی ماسرجیس، ،ماسرجویه یهودی: 0

 افزود گفتار دو آن بر و داد انجام را است، ارزنده و نیکو کناشی که را «القس اهرن» کتاب تازی به برگردان وی. زیستمی( م016)

 هارون) قس اهرن کتاب مروان روزگار در او. است داشته سریانی ایریشه وی: گوید جلجلابن. کرد اموی ۀخلیف این پیشکش و

 و ةاالدوی ابدال يف ةرسال دارای نیز کهتر ماسرجویه. کندخطاب می ییهود او را رازی .برگرداند تازی به را اعینابن و( اسکندرانی

 و االطعمه قوی کتاب اصیبعهابیابن و قفطی و ندیمابن چنینهم. است العین يف کتاب و ،الغذاء يف کتاب و ،غیرها مقام یقومما

 ها،نگارش تاریخ ؛325 – 324تاریخ الحکماء، ) کنندمی یاد او از مضارها و منافعها و العقاقیر قوی کتاب و مضارها، و منافعها

223-224.) 
د کند و قوام خون رقیق بود و باشد که اندکی به غلیظی گراید و بیشتری به آخر  :حمره 2

 
آماسی بود خونی و از خون گرم و بد تول

ه آن از خون بد باشد )اغراض  (.511، ریش گردد از بهر آنکه ماد 
 کرده صاف و خیسانده سماق آب غوره، افشره جای به. شودمی پخته غوره آش همانند: ساخت روش سماق، آش :سماقیه 1

 سماق، آش(. 111، فمنصوری) گذارندمی( قلقلی) شده کوچك گرد گوشت و شده خرد هویج و چغندر آن بر و ریزندمی

 (.215 ف،قولنج) است گردو و ادویه و هاوچاشنی سیر و و بادمجان و وتره پیاز و گوشت از برگرفته خوراکی
 آهن، سنگ آن به گذشته در عربان. است آهن سولفات آن شیمیایی نام Qalqatar; Ferric Oxide ;Yellow Vitriol  قلقطار2

 رها مدتی اگر است زردی به گراییده ایبنفشه رنگ با شکنآسان هایتوده صورت به که است هاکانی از. اندگفته شادنه شادنج،

 برخی و زرد زاگ بیشتر(. 232، فمنصوری) کنندمی رنگ آن با را انگشتان که دارد تیره سرخ رنگ با پودری. شودمی خرد شود

 .(مخزن) باشدمی زودشکن زرنیخ مانند که است براق و ریز بسیار آن بهترین. انددانسته گراییده سرخی به زرد زاگ

 روی سولفات شیمی در و نامند ملیطن را آن عربان است زاگ ایگونه ;Qalqadis White Vitriol; Ferrous sulphate قلقدیس

 زاگ که هم از جدا یکسان هایبخش با پاك سپید: است شده گفته گونه سه المحتاج عمده در. شودمی گفته( آهن سولفات)

 دو از ترسخت و کدرتر سومی. دارد نام «میس» و گرایدمی سیاهی به آن درون زالل اندکی سپید دیگری. شودمی خوانده أساکفه



                                                                                                                                                                                     

 گویند را سرخ زاگ(. 230، فمنصوری) گرددمی «قلقنت» شود، پخته هااین کدام هر. شودمی نامیده «سخیره» است دیگر تای

 برخی حلقیس، یونانی به و شوغار و شتردندان زاگ پارسی به که سپید زاگ بیشتر است نظر اختالف آن ماهیت در(. آنندراج)

 (.مخزن) اندگفته زرد گروهی سرخ
گیاه دارویی، تازی  .(قاموس) r)īshā(Tab :Bambusa arundinacea Willd;  Tabasheer, bamboo concretion طباشیر 16

چه در درون قنی هندی  ی گوید: سوزاندۀ آنگوید: ریشۀ سوخته )خاکستر( قنی. سدید منهاجشدۀ تباشیر است. نویسندۀ 

ها و درمان جا ماندۀ سایش آن و یا خاکستر استخوان فیل است که نیروبخش دل و شکمبه و از میان برندۀ نموری آنه است و یا ب

نانچه آن چکان است. چبخش باالآوردن و آماس گرم چشم و استوار کنندۀ دندان جنبان و لثۀ خونکنندۀ آفت و برفك دهان و آرام

کار ببرند در درمان تپش دل از گرمی و ترس و واهمه و اندوه و بیهوش شدن از سرازیر شدن زردآب به ه ها برا به همراه دهانشویه

 .(244، )بحر الجواهر د آوردن شکمروش سودمند خواهد بودشکمبه و بن
گیاهی علفی که در پارسی گاوزبان گویند.  )قاموس(. thaur -al-Lesan  ; Onosma brateatum ;Borage لسان الثور 11

تر از دیگر گۀ میانی فرورفتهای از مرو و گونۀ ارزشمندتر آن خراسانی یا شامی است. دارای برگی پهن، دراز اندکی سیاه ر گونه

باشد.طبیعتی نزدیك به میانه دارد. سردی آن اندك و در آخر یکم و تری آن کمتر، گویند سرد و نمور در سوم جاهای رویۀ برگ می

ش بی و تپاهای تلخرو بخش آن و برای بیماریانگیز و نیهای دهان و دلگر آفت کودکان و برافروختگیاست. سوختۀ آن درمان

دل و زبری سینه، سرفه، تنگی نفس و ترس و برفك دهان خوب است.  اندازۀ خوراکی آن دو درم و جایگزین آن ابریشم سوخته و 

 .(320، )اختیارات باشدو یا بادرنبویه و کاسنی می چهار دانگ وزن آن پوست اترج

رفته از فریب، و نوشند و ریشۀ واژه برگهای الکلی نمیای شیرین است برای کسانی که نوشابهنوشابه مفید العلومدر  مزورات: 12

 (.616، برگردان ذاکر، گوشت بپزند )منصوریهای گوناگون که بیدانه و سبزی« مزورات من الطبیخ»آرایش دروغین است. 


