
 

 
 

 

 

 کهن   یدر متون پزشک یآفت و هر گونه زخم دهان
دوره   ،یاسالم ینامه اسناد و مطبوعات و متون، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورافصل ،یپزشک خیتار ۀژیبهارستان، و امیپ

 963 –  950برگه،  14خ، 1389 زییپا ،یپزشک خیتار ۀژ یدوم، سال دوم، و

 محمدابراهیم ذاکر

 و پژوهشگر تاریخ پزشکی پزشکدندان
 



 
 

 

 ریزگفتار 

 
 1 ............................................................................................ کهن  ی در متون پزشک  یآفت و هر گونه زخم دهان

 1 ................................................................................................. یو تبر یراز دگاهیآفت و برفک از د یبررس

الع 
ُ
 2 ............................................................................................................................................ ق

 3 ............................................................................................................................. قالع  یهاگونه

 4 ....................................................................................................... یراز  دگاهیو درمان از د دی آفت سپ

 5 .......................................................................................... ی ابوالحسن تبر دگاهیو درمان از د دی آفت سپ

 6 ..................................................................................... یراز دگاهیاز د آفت و برفک سرخ 

 7 ........................................................................................................ یتبر دگاهیاز د آفت و برفک سرخ

 8 ..................................................................................... یراز دگاهی از د  اهی آفت و برفک س

 9 ........................................................................................................ یتبر دگاهیاز د اه یآفت و برفک س

 12 ............................................................................................................................ یدهان یهازخم

 12 ............................................................................................................... یناک دهاندرد یهازخم

 12 .............................................................................................................. ی دهان نیچرک یهازخم

 13 ................................................................................................................................ ی دهان ۀخور 

 16............................................................... ن در درمان آفت و برفک دها ی کاربرد ی تک ی داروها

 17.......................................................................... )حجامت(  یگذار )فصد( و بادکش  یزنرگ

 17..................................................................................................... ر ی فراگ یهادرمان 

 19 .................................................................................................................................... نامهکتاب 

 19 ...................................................................................................................... کتاب و مقاله یۀنما

 

 



   

 قالع  ی هاگونه ی و تبر یراز  دگاهیآفت و برفک از د  یبررس
 

1 

در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 کهن   یدر متون پزشک یآفت و هر گونه زخم دهان
  ،یاسالم  ی نامه اسناد و مطبوعات و متون، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا فصل   ، یپزشک  خ یتار  ۀ ژ ی، و بهارستان  ام ی پ

 . 963 –  950، برگه 14، خ1389  زیی پا  ، یپزشک خی تار ژه یدوره دوم، سال دوم، و

 تبری و  رازی دیدگاه از برفک و آفت بررسی
التقسیم و  و    المنصوري في الطب،  الحاوي في الطب ق( در کتاب  313  –   251رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا فرزند یحیا ) 

به گستردگی    البقراطیةالمعالجات  در کتاب    1ق( 359تبری )ز:    فرزند محمد  و ابوالحسن احمد  التقاسیم العلل؛ یا  التشجیر

به گستردگی گفتگو کردهدربارۀ بیماری  را ویژۀ    الحاوي في الطبای رازی کتاب سوم  اند، به گونه های دهان و دندان  خود 

قرارمی بیماری  و دهان  بینی  و  بیماری های گوش  ویژۀ  را  آن  و دوسوم  به  دهد  واردشده  و هرگونه آسیب  های دهان و دندان 

سخ بافت  و  نرم  گزاره ت دهان میهای  به  گستردگی  به  اندیشمند  دو  هر  نشانه گذارد.  کامل  این  های تک کردن  هرکدام  تک 

 .پردازندهای می بیماری 

های  های دهانی تا مرز گلو، آزردگی هایی در بارۀ زخم دانستنی  نگارد:رازی تیتر یک بخش از این کتاب را بدین گونه می 

آفت   و  برفک  خون ( قالع) لثه،  آماس ن برآمد،  و  الدم(  )نفث  دهانی  بافت های  در  آمده  پدید  و  های  سوزه  خوره،  دهان،  های 

 .2های دیگر دهانی آسیب 

 
م(بود. 976  -   932ق /  366  -   320الدوله )رکن  ۀژ یتبرستان و پزشک و  نی از سرزم  یاق(، فرزانه359احمد فرزند محمد )ز:    یابوالحسن تبر  1

و   های ماریاز ب  ریفراگ  یااست که گزاره  یپزشک   یهاکتاب  نیو ارزشمندتر  نی دارد که از برتر  ةیمعالجات البقراطپر آوازه به نام    یاُکناش و مجموعه

 ی فرزند عباس مجوس  یبا عل  ی(. و710،  2برگردان ذاکر، ج  ونیع؛  361،  2ج  ،ونی ع)  باشدیمقالت م  نیچند  یکرده است و دارا  ادیدرمانشان را  

پرورش   یاهواز موس   افتگانیاز  ابوماهر  م  اریس ابن  وسف،یفرزند    یمکتب  گمان  /  375در    رودی است.  باشد.985ق  فروبسته  جهان  از  چشم    م 

 . (434، هانگارش  خیتاراست ) الفصدو کتاب  ،نیمقالة في طب الع طفال، و ، و عالج ال رسالة في ذکر القارورة: اوراست 
 . 151ذاکر،  ،ایران پزشکیقرن دندانسه  ؛ 206، برگردان ذاکر، 3دکن، ج  ،ی، رازالحاوي 2
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 
ُ

   الع ق

Thrush aphtha برفک و آفت دهانی 

آیند، نشانۀ آن باالرفتن  هایی هستند که برروی پوشش درونی دهان پدید می زخم   رازی در بارۀ برفک و آفت دهان گوید:

 باشد که بیشتر در دهان کودکان ) دمای تن می 
ُ
دهد، به ویژه اگر شیر  روی می ( Infantile thrush; infantile aphtha الع االطفال:ق

 .همیشگی خود را نداشته باشند   های دهانشان نرمینوشیده شدۀ ایشان از گونۀ پست باشد؛ و یا ماهیچه 

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

گردد و درمانگر  پس درمانش سخت می   ،انجامد شدن می شود که به خوره فرونشانید. گاهی دورۀ بیماری آن به درازا کشیده می 

 .1ز به داروهای نیرومندتری برای درمان آن خواهد شد نیا

ند، درمان هست   کنندگیرا کمتر دارند و با داروهایی که دارای اندکی ویژگی خشک   های با نموری اندک، شانس بدخیم زخم 

ها کارآمدتر دارویی  این آید. از  اند که از توث و میوۀ علیق و افشرۀ پوست گردوی تازه به دست می ها داروهایی شوند، آن می

 .برگرفته از افشرۀ انگور و گردوی درخت سرو است

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

به جهت سرشت خشک استخوان  نیاز به داروهای خشک این جا  )رازی( در  کنندۀ بسی ها، برای درمانشان  باال دارند. من  ار 

 .گذارم شده می سایم و بر روی جاهای خشک چنین هنگامی قرص »موساس« را می

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

 دهیم.  می 2ِبه و سیب و زعرور )زالزالک( و عنز

 دهیم.  افزایم و به او می نیز داشته باشد در شوربای او کاسنی می  تب و التهاب  ،کودک برافروختگی گر ا

 
 . 153ذاکر،  ،ایران  پزشکیقرن دندان سه . 209، برگردان ذاکر، 3ج  ،یراز ،الحاوي 1
 هاست زخم ۀهم ۀکنندآموز، خشکبز دست ۀشدخشک  نی: سرگدیگو  رهیذخدر  یجرجان 2
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

زند، در آغاز بیماری داروهای  ها را ندارند و شیرخوارند و آفت دهانشان به سرخی میکودکانی که هنوز توان خوردن خوراکی 

ایشان می تن  روی  بر  را  بندآورندگی  ویژگی  دارای  آن مالیدنی  بیشتر  و  سرد میمالیم  را     ،کنیم ها 
 
ا داروهای  کنندۀ  بسپس 

 .دهیم گزندگی را به ایشان می بی 

 .نیم کشده در شراب، درمان می ه تازه پیدا شده را با آب غوره و سماق ساییده کآفتی 

 .1خوراند  ( ضباق) بندآورنده های شور و ترش و  اند: نباید به کودکان گرفتار برفک و آفت خوراکی برخی از پیشینیان گفته

 های قالع گونه 

 ( 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

 ( آفت سبز؛ )نک: حاوی

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

 ( معالجات ؛منصوری ؛برفک سیاه؛ )نک: حاویآفت و  

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

   ( معالجات ؛خوره دهانی؛ )نک: حاوی

 ( معالجات ؛های دردناک دهانی؛)نک: حاویزخم 

ای هر دارو  های بسیار زیاد آن شناخته شود و از سوی دیگر اگر به ارزش و توانایی داروها و کارآمدی و پیامدهچنانچه گونه 

توان  از داروها به درمان زودتر و بهتری می  کدر هر تن؛ و یا هر اندام پی برده شود، دانسته خواهد شد که با کاربرد کدام ی

 .دست یافت

 
 . 151ذاکر،  ،ایران پزشکیقرن دندانسه  . 210 – 209، برگردان ذاکر، 3ج  دکن، ،اويحال 1
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 افزایش تراوش آب دهان نشانۀ درد سخت و آفت و برفک بسیار در دهان است.   گوید: 1( م864ق / 250)د:  سرابیون

 . 2رخ و زرد و سپید و سیاه رنگ باشد تواند سآفت و برفک می 

 .کنیم توان با افشرۀ غورۀ انگور که با شراب و سماق آمیخته و ساییده شده درمان میهای ساده را می آفت 

است، برای درمانشان تنها    ک و نرم دارند و آفت ایشان از گونۀ سب   ک نمور و اندامی ناز ه تن  کسانی  ک ان و  کود کما برای درمان  

ل 
ُ
 . 3کنیمبسنده می  ( ضباق)  داروهای بندآورنده سرخ و پختۀ به دانه و خود گ

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

و درخشان   درمان: پاک  داروهای  با  را  را  کننده درمان میآفت سپید  داروهایشان  هستند،  بزرگتر  که  کودکانی  در  نمایم. 

برمی  بدیننیرومندتر  که  می گزنیم  کمک  ایشان  بهبودی  به  شده گونه  بزرگتر  که  کسانی  ککنیم.  تنی  و  با  امل اند  را  دارند  تر 

ه درمان با زاگ است، برسیم و در این جا به  ککنیم تا به باالترین هدفمان  داروهایی بسیار نیرومندتر از این داروها، درمان می 

 .  4کنیمز گونۀ بندآورنده، بسنده می ها با زاگ آمیخته با شراب ادرمان آن 

   .5نماییم وۀ درخت گز است، درمان میآفت سپید را با کزمازک که می 

   . 6دارند و یا ُمری در دهان نگاه مینجبین  کدهند سپس سو عسل آن را مالش می   کبا نم   دارویی برای آفت و برفک سفید:
 

در    شانیهستند. ا  زبانیانیو داود از پزشکان سر  ونی( فرزند سرافییحی)  وحنا یدو برادر    تیکن  ون،ی سرافم(: ابن864ق /  250)د:    ونیسراب ابن  1

  دوازده در    ری الكب  ییحیکناش  نگاشته است. او دو کتاب خود را که به نام    یانیخود را به زبان سر  یها. نگارشستندیزیم  یعباس   فگانیآغاز دولت خل

 رودی گمان م  کند،ی م  ادی  اریفرزند اسحاق بس  نیاز حن  ی (. و527  -  526،  فهرستبرگرداند )    ی در هفت گفتار به زبان تاز  ریکناش الصغگفتار و  

 (. 299، هانگارش  خیم بوده باشد )تار864ق / 250سال  رامونیپ یمرگ و 
 . 151ذاکر،  ،ایران پزشكیقرن دندانسه  . 210 – 209، برگردان ذاکر، 3ج  دکن، ،اويحال 2
 . 207، برگردان ذاکر، 3ج ، یراز ، اويحال 3

 . 209دان ذاکر، ، برگر 3، رازی، ج يحاول ا؛ 154، ذاکر، پزشكیدندان سه سده  4

 . 214، برگردان ذاکر، 3ج ، یراز ، اويحال 5
 .459برگردان ذاکر،  ،ی، رازفي الطبالمنصوري   6
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 آفت سپید و درمان از دیدگاه ابوالحسن تبری 
یا نمور    ؛به آفت تر  کاین گونه آفت و برف  ق(:359آفت سپید و چگونگی درمان از دیدگاه ابوالحسن احمد تبری )ز:  

شود و از  ه گواریده نمی کباشد  ای و نادرستی شیر دایه میه انگیزۀ آن ناسره کدهد  ان رخ می کود ک شود و بیشتر در  شناخته می

  کآید که دردی اند سپید رنگی، مانند آماس ُشل پدید می   که در چنین هنگامی است آفت و برف کند  کگذر نمی   ک ود ک معدۀ  

خورد. آسیب در  دهان به چشم می   ه درکچون پوستۀ سپید رنگی است  دارد. بیمار برافرختگی و تشنگی ندارد. تابلو آن هم 

 .آیدبافت پوششی دهان پدید می 

سازی تن دایۀ او با پختۀ افتیمون و پس از آن با حب ایاره بپردازند سپس او  شیرخوار باشد، باید به تهی   ک ود ک اگر    درمان: 

 .شویه کندشود، دهان ه در زیر گزاره می کبنمایند و به دنبال آن باید با دارویی   کردن با عاقرقرحا و مویز کشویه را وادار با دهان 

درم،    ( چهارم ک ی) نیم  و عاقرقرحا نیم   ک درم مویز   ک ی   ،گون م ریشۀ سوسن آسمان دو در   ، درم سعد  ک ی  شویه:گزارۀ دهان 

ار باشد. نخست  کای آشجوشانند. باید اندازۀ عسل به گونه ه و عسل می کگیرند و در سر دام نیم درم برمی ک فلفل و زنگبیل از هر  

 .تنها به آش زیره ]زیربا[ بسنده کنند  نند و در خوردن،کشویه  ه و عسل دهان کپاالیند، سپس آن را با سر آن را می 

 .پدید نیامده باشد  ک ه هنوز آفت و برفکهای دهانی هنگامی بمالد  شود تا فلفل و عسل بر روی بافت گاهی بیمار واداشته می 

  ک ود ک ه جگر  کنیم و گاهی جگر دایه را هنگامی  کشیرخوار دارد، ولی ما دهان دایۀ او را دارو درمانی می   ک ود ک گاهی آفت را  

باشد. جایگاه و ارزش شیر در پستان، مانند  می   ک ود ک های  همۀ اندام   ک نیم؛ زیرا شیر، خوراکدچار گرمی شده، باید درمان  

توان عسل به او خوراند و دهانش را به آن آغشته  توان خوردن داشته باشد، می   کود که  کآب نرینه در خایه است، ولی هنگامی  

 .ی عسل بیاالییم ک باشد باید دهانش را تنها با اند  کرد. چنانچه توان خوردن نداشته

شویه  گس با اندکی عنبر دهان هنۀ  کشود تا با شراب  اگر بزرگان به این گونه آفت گرفتار شوند. بایدبه ایشان دستور داده  

 .1کنند

 
 . 25، 2ج  ،یاحمد تبر ،ةیمعالجات البقراط 1



   

الع 
ُ

 قالع  ی هاگونه ق
 

6 

در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 از دیدگاه رازی آفت و برفک سرخ 

و رنگ زرد روشن آن    1رنگ از گونۀ فلگمونی آفت و برفک سرخ   و چگونگی درمان آن از دیدگاه رازی:  آفت و برفک سرخ 

 است.   ی یا دوسباشد و تیره و کدر آن از گونۀ از گونۀ آتشین و سپید آن از جنس بلغم و پیوسته ماندگار می

ار  های بسی شود. پس اگر گونه سبز و سیاه آن که برافروختگی و دمای باال دارد، چیرگی صفرا در آن دیده می ۀنو گچنین هم 

و یا هر اندام دست پیدا    ؛آن را شناختید و از سوی دیگر به ارزش و توانایی داروها و کار آمدی و پیامدهای هر دارو را در هر تن

 .2ید ها به درمان زودتری خواهید رساز آن  ک کردید، خواهید دانست که با کاربرد کدام ی

 : زا دارد، مانندآفت پرالتهاب و پر برافروختگی و گرم، نیاز بیشتری به داروها سردی 

ل   :دارو  ن یاترکیب  
ُ
سماق و اندکی کافور را برگیرند و    ،صندل   ،مامیثا  ،نشاسته  ،کندهعدس پوست   ، تخم رجله  ،سرختخم گ

 .3کار ببرند به 

ل 
ُ
 .4شود گلنار و کافور درمان می  ،که برگ حنای م  ،تخم رجله  ،تباشیر ، سماق  ،سرخآفت و برفک گرم و برافروخته با تخم گ

 
َغُمونِ   1

ْ
ل

َ
است که در مغز    یدر پوست است. آماس خون  دآمدهیپد  یآماس خون  ،یفلگمون   ،ی(. فلغمونقاموس)  Phlegmon; phlegmonia:  ایف

ي الُحمرة: 286،  بحر الجواهر) دیروی م َغُموِن 
ْ
ل

َ
 (. قاموس) Erysipelatous phlegmon(. ف

 . 153 ۀگر ب ذاکر، ،یپزشکدندان  ن رق. سه 209، برگردان ذاکر، 3ج  ،یراز ،يو احلا 2

 .213، برگردان ذاکر، 3ج  ،یراز ،يو احلا 3

 . 158 ۀگر ب ذاکر، ،یپزشكدندان  ن رق. سه 214، برگردان ذاکر، 3ج  ،یراز ،يحاو لا 4
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

ل سرخ:  کدرمان آفت و برف
ُ
  1یکم   یو سنا  ک گشنیز خش  ،تخم خرفه،  ندهکعدس پوست   ،تباشیر  ،نشاسته ،سرختخم گ

ه و گالب و پس از آن  کدارند سپس باید سر دهند و در دهان نگاه  نند و با آن آفت را مالش  کافور نرم  کمی  کاندازه با    کرا به ی 

ل 
ُ
  .2دارند و حجامت کنند  ر دهان نگاهسرخ را دروغن گ

 از دیدگاه تبری  آفت و برفک سرخ 
ار  که در دهان آش کای است  ای سوزه خونی گونه   کآفت و برف  و چگونگی درمان آن از دیدگاه تبری:  آفت و برفک سرخ 

ام و دهان و زبان  ک ه بیشتر انگیزۀ پدیدآمدن برجستگی در پردۀ پوشانندۀ  کباشد  شود. نمود آن با رنگ سرخ و عفونت می می

 .است  کآید و دردناه این برجستگی به چشم می کخواهد بود 

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

  ،شوندهای پوشانندۀ دهان هستند و در آغاز دچار گندیدگی نمی آیند و دارای برجستگی در پرده ر می ها جداجدا دسوزه 

خورند و  های گرمازا می ی که پیوسته خوراکسانی کدار و  آید و بیشتر در بیماران تب ولی این گونه سوزه از آغاز گندیده پدید می 

می  شراب  می پیوسته  نمایان  این نوشند،  اختالف  می  شود.  چنین  پیشینیان  را  گونه  خوراکی کنویسند  دو  به  ه  گرمازا  های 

 .3باشند خونی می ک جاگذارندۀ آفت و برف

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

باید به  سازی تن و خونگیری از رگ قیفال است و اگر  تهی  یا دیگر قوانین خونگیری اجازت دهد،  نیروی بیمار یاری دهد و 

باشند،    ک یا خیر؟ هر آینه بوینا ؛ه آیا بویی داردکنند کرا بررسی  کخونگیری از دو رگ زیر زبان بپردازند، سپس بوی آفت و برف 

 نمایند.   ک ی نشادر و نمک ه و اند کردن با سر کشویهباید بیمار را وادار به دهان 

 
مسواك، گقاموس)  Sana: Cassia angistifolia; Vahl; Sennaسنا    1 ت  یآن مک  نیکننده، بهترروان  یاهی(. چوب  از  داران پروانه  ۀر یاست. 

متناوب سه تا ُنه زوج با    ییهااست برگ  رانیعربستان و جنوب ا  ر،یصغ  یایسودان، آس   یریگرمس  ی اهاج  یبوم  اهانیآساها( است، از گ  ی)سبز

 (.نی)متداولتر یهند یـ سنا  3)خودرو(، قدقدك؛  یبر  یـ سنا 2و با چند دانه است؛  اكین وهیزرد و م ییهابا گل ،ییچه انتهابرگ  نبرگچه و بدو

 . 458 ۀگر ب برگردان ذاکر، ،ی، رازفي الطبالمنصوري   2

 .25، 2ج ،یتبر ،ةیمعالجات البقراط 3
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

ه بجوشانند و با جوشاندۀ آن چندین بار دهان را بشویند تا پوست روی  کرا با سر   کاگر درمان نشود، باید زاگ بلورین و نم 

 .شود با گزارۀ داروی زیر دهان را بشوید ه پس از آن بیمار وادار  کنده شود و خونین گردد کها سوزه 

دهان  ل   شویه:گزارۀ 
ُ
جگ و  و عدس  و سعد  علیق  برگ  و  بر سرخ  آس  با سر ام گل  و  به  کگیرند  وادار  را  بیمار  و  بجوشانند  ه 

ها درمان شدند، باید  ه سوزه کباشد. چنانچه دیدید  می می کنند. این دارو دارای ویژگی بندآورندگی  کردن با آن  کشویه دهان 

ی خرنوب و پوست انار،  کبز و اند چون گلنار و مازوی سهای ما در گذشته هم بر ویژگی بندآورندگی دارو بر پایه گفته ک اند ک اند 

   .ه دهان را بشوید و در دهان نگاه داردکبیفزایند و به بیمار دستور دهند تا با آن سر 

 اربرد آن دارو بپردازند.  کپس از   کپس از آن به بررسی آفت و برف باید  

ه بهبودی در راه است و چنانچه سوزه سخت شود  کها ببینند، باید دانست  شدن را در سوزه شدن و آغاز خوبک هر آینه خش

   .1داروی سردکننده زیر، سرد نمایند  ه باید آن را باکو بیاماسد 

ل   ؛بخش  ک تاجریزی ی  کبرگ خش   گزارۀ داروی سردکننده: 
ُ
دام دو  کآرد عدس و نشاسته از هر   ،بزرالبقله  ، تباشیر ، سرخگ

پا   ؛جزو سماق  و  گشنیز  هر  ک خاکستر  از  ی کشده  پوست   ؛جزو  ک دام  شیرین  بخشکبادام  سه  یک   ؛نده  جزو  ک افور  چهارم 

ه از اندازۀ  کای باشد  افور به گونه کدرم باشد و اگر بیش از آن باشد، باید اندازۀ برداشتن    ک گیرند و اندازۀ هر جزو باید یبرمی 

نباید برداشت شود. همۀ داروها را میکند  کاز آن گذر نمج اندازه  سایند و آن را روز و شب در دهان  ه به چندین انگیزه این 

   .2دکن نشاند و آن را خوب می ه آماس را فرومی کپاشند می

 آفت و برفک سیاه از دیدگاه رازی

هسته و چگونگی درمان آن از دیدگاه رازی: دارویی آزموده و بسیار خوب برای درمان آن: کشمش بی   3رنگ برفک و آفت سیاه 

   .4ل را بسرشند و بر روی آفت بمالند و انیسون و عس
 

 .24، 2ج ،یتبر ،ةیمعالجات البقراط 1
 . 52 ، 2جهمان جا،  2
الع اسود )فحم 3

ُ
 (. یمرعش؛ قاموس) Aphta wich is black like coal(: یق

 .153ذاکر،  ،نا ر یا یپزشكدندان  نرق سه ؛ 209، برگردان ذاکر، 3ج  ،یراز ،يو احال 4
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

درمان کنید. که روش    2ن باشند، آن را با فلفیدیفوای از بیماری خورۀ بدخیم میرنگ گونه های سیاه آفت   گوید:  1یهودی 

ل 
ُ
و گ و قاقله  اقاقیا  و  بر  ساخت آن چنین است: دو زرنیخ ]زرد و سرخ[  و  بسایند  را  روی جایگاه آفت  سرخ و صندل و کافور 

 .3رنگ بگذارند سیاه

 سیاه از دیدگاه تبری  کآفت و برف
ه انگیزۀ پیدایش آن خلط سودایی  ک شود  ای آفت یافت می گونه   آفت و برفک سیاه و چگونگی درمان آن از دیدگاه تبری:

ه بهبود یابند؛ زیرا سرانجام آن،پیدایش  کان گرفتار آن شوند، بسیار دور خواهد بود کود کباشد. چنانچه  سوخته و تند و تیز می 

 .ان استکود کبیماری خوره در 

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

 .4ر بافت، درد و تیزی و گزندگی است خوردگی دک همراه با تر 

سپس بیمار را وادارند تا به دهان خود مغز    ، نندکسازی  یا دو بار تهی   ؛ کباید تن بیمار را با پختۀ افتیمون ی  درمان تبری:

نند تا چندین بار  کسپس او را وادار    ، نباشد، مغز گوزن )ایل( بمالند  در دسترس  اگر بدهند،یا ساق گاو    ؛استخوان ساق گوزن 

ل ، سماق ،هکپیوسته و پشت سر هم برگ حنا بجوند و پس از آن با جوشاندۀ سر 
ُ
خرنوب و جز آن از    ، آس ، گلنار ،گشنیز، سرخگ

 
. ستیزی م( م680)   یامو   زیروزگار عمر فرزند عبدالعزهم  نییآیهودی  یرانیا  شمندیپزشک اند  یبصر  یپزشک  س،یماسرج  ه،ی: ماسرجو یهودی  1

 کرد.   یامو  ۀفیخل نیا شکشیو ارزنده است، را انجام داد و بر آن دو گفتار افزود و پ کو ین یکتاب »اهرن القس« را که کناش  یبرگردان به تاز  یو

 ی برگرداند. راز   یرا به تاز  نیاع ( و ابنیداشته است. او در روزگار مروان کتاب اهرن قس )هارون اسکندران   یانیسر  یاشهیر  ی: ودیگو   لجلجابن

 .  کندی خطاب م  یهودیاو را 

 است.   نیفي الع، و کتاب في الغذاءو کتاب  ،رهایمقام غ قومیو ما  ةیدوبدال ال إرسالة في  یدارا زیکهتر ن هیماسرجو 

 کنندیم   اد یاز او    و منافعها و مضارها  ریالعقاق  یقو ، و کتاب  و منافعها و مضارها  ةطعمال   یقو کتاب    بعهیاص یابو ابن  یو قفط  می ندابن  نی چنهم

 (. 294  - 293، هانگارش خی تار؛ 325  – 324، الحكماء خیتار)
 . ونیفلدف ۀس انش  ،295 ۀگر ب ،بحر الجواهر 2

 .157ذاکر،  ،ایران یپزشکدندان  نرق ؛ سه 211، برگردان ذاکر، 3ج  ،یراز ،يو احلا 3

 .25، 2ج ،یتبر ،ةیمعالجات البقراط 4
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

، انگیزۀ بهبودی او خواهد بود، ولی اگر عفونت  نندکشویه  اند، چندین بار دهان ه به خوبی له شده ک )قابض(  چیزهای بندآورنده  

 .ان برای بیمار شد کچباید در اندیشۀ پیگیری درمان خوره و لثۀ خون   ،ند و بد بو شودکب

شدۀ آن  رنگ دیدۀ سیاه ه دهان او را تنها با مغز استخوان ساق گوزن بیاالیند تا بخش آسیب کبسنده است    : کود کدرمان  

بریزد  پوسته  و  شود  اند پوسته  آن  بر  خسبیدن  هنگام  در  ل کسپس 
ُ
گ بپاشند  ی  سوخته  گشنیز  و  گلنار  و  زمان،  کسرخ  این  ه 

 ارآمدترین گاِه پاسخ درمانی خواهد بود؛ زیرا آب دهان ِگرد آمده از دهانش سرازیر خواهد شد.  ک

 شده انجام پذیرد.  درمان درست و آزموده   ک بر پایۀ ی  کود کباید درمان  

او بسیار به دست  کندو که ما آن را پس از  کدهند  ه گرفتار این گونه آفت هستند، داروی زیر را می ک انی  کود کهمواره پزشکان به  

 .آوردیم 

ار  کگیرند و به ابر برمی خاکستر هلیلۀ زرد، خاکستر هستۀ خرما، خاکستر گشنیز، و تباشیر و گلنار را با اندازۀ بر   گزارۀ دارو:

 .ارساز خواهد بودکان بسیار کود کسیاه )قالع االسود(  ک برند. این دارو در درمان آفت و برفمی

ه دارای ویژگی فرونشانندگی آن را داشته کای است  اربردن داروهای بندآورنده کبهترین درمان به    انگیز:درمانی شگفت

ل 
ُ
پ باشد مانند گ باید به خوردن خوراکیسرخ و گلنار و مازو و  از آرد  وست انار و جز آن. همچنین  هایی مانند حریرۀ برگرفته 

ارایی از  کها از میان دیگر داروها  ی از آن که گاهی یکو یا مغز استخوان ساق گاو بسنده کند  ؛مغز استخوان ساق گوزن  ،عدس

 بردن بیماری را به تنهایی خواهد داشت.  میان 

کردیم، بخورد،   نیز آن حریره را به همراه همۀ آن چه یاد  ک ود ک بخورد و همچنین اگر    ها یکن خورانیز باید همی   ک ود کدایۀ  

   .1بهبود خواهد یافت 

   .است  2ۀ حمرهآفت رنگ زرد روشن از گون

 .آفت تیره رنگ از گونۀ تلخابی است 

 
 . 26، 2، جالبقراطیة معالجات 1
د کند و قوام خون رق  یبود خون  ی حمره: آماس   2

 
گردد از    شی به آخر ر  یشتریو ب  دیگرا  یظ یبه غل  یبود و باشد که اندک  قیو از خون گرم و بد تول

ه آن از خون بد باشد ) بهر آن  (.577، اغراضکه ماد 
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

   .1شودو چیرگی زرداب در آن دیده می آفت سبز و سیاه برافروختگی و دمای باال به همراه دارد 

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

َ
های دهانی را مالش  زاگ و مازو را گ

 دهند.  

دارو:  کاربرد  دست   شیوۀ  به  رد 
َ
گ به  را  آن  سپس  فروکنند  زیتون  روغن  در  را  انگشت  نمایندنخست  آغشته  سپس    ،آمده 

 .شویه کنند و با مازو و سرکه دهان را مالش دهندهای دهان را با آن خوب ماساژ دهند و با زنگار و سرکه دهان بافت 

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

 .البته باید بپایند که آن را قورت ندهند   ؛شویه کنند، بسیار سودمند استآن دهان  و یا مازریون را در سرکه بپزنند و با 

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

 .مالیم و بر روی زخم آفت می دارو است یا کاهش نیروی   ؛اندازۀ آن برپایه افزایش  ،تر کنندو یا سفت 

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

 .های چرکین را به کار بردزخم 

ه دارای  کای نیرومندتری دارند ه نمور نیستند و گرفتار آفت از گونۀ بد آن هستند، برای درمان نیاز به داروهکهای سخت تن 

 .2زنندگی بسیار باشند گزندگی و نیش ویژگی بندآورندگی بسیار باال و 

به  های بدخیم دهانی می ها و سوزه زخم   گوید:راهب )طیبویه(  شمعون   از شکمبه  برخاسته  بخارهای  از بسیاری  تواند 

   .3دهان پدید آید 

باید آن را به گونۀ لثۀ خون کی  ک هر گاه آفت و برف های چرکین درمان کان و زخم چه عفونی شده است، بد بو نیز بشود، 

 .4کنند

 
 . 209، برگردان ذاکر، 3ج دکن،  ،یراز ،الحاوي 1

 . 157ذاکر،  ،ایران پزشكیقرن دندانسه  ؛ 212، برگردان ذاکر، 3ج دکن،  ،یراز ،الحاوي 2
 . 157ذاکر،  ،ایران پزشكیقرن دندانسه  3
 .321ذاکر،  ،ایران پزشكیقرن دندان سه  ؛ 26، 2ج ،یةبقراطالمعالجات  4
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 های دهانی زخم 

 دهانی کهای دردنا زخم
ه با زرداب آمیخته شده است. دمای آن  کها از خون تند است  ه آن کباشد  های دهانی میۀ انگیزۀ پیدایش سوزه سخن در بار 

های آماسی  گران آن را سوزه خواهد بود و گاهی انگیزۀ بازداشتن آدمی از جویدن خواهد شد. درمان   کرود و بسیار دردناباال می 

 .نندکگذاری می خونی و گاهی فلگمونی نام 

سازی تن او  های پی در پی و به دنبال آن تهی ی بیمار و خونگیری از رگ قیفال است.گاهی خونگیری ک پرهیز خورا  مان:در

ه و  کردن چندین باره با جوشاندۀ سر کشویه با پختۀ هلیلۀ زرد برنامۀ درمانی این گونه بیماران است سپس او را وادار به دهان 

 .نماید  کاسنی و عدس و گشنیز خش کعصاالراعی و ریشۀ تاجریزی و برگ و ریشۀ 

ام و  کشدن از پردۀ قرار گرفته بر روی نده کپوسته نشود و این پوست نده و پوستهکاگر درد و سرخی آن فرونشست و دیگر پرا

 . 1گمان بیمار بهبود خواهد یافت بی  ویند،ه دهان را بش کاف بدهند و با سر کگیرد سپس باید آن را به خوبی شل می کزبان ش 

 ین دهانی کهای چر زخم
باشند  ه همراه درد و حدتی ویژه می کآیند ی در دهان و زبان پدید می ک وچک ین کهای چر گاهی زخم  ها:انگیزۀ پیدایش آن 

ها خواهد بود.  بارۀ درمان سوزه ه درک ای در آینده خواهد آمد  ه در سخنان ما از آن گزارهکه تندی آن از بودن زرداب است  ک

را  ها  ه سخن در بارۀ سوزهکهای آن سخن بگویم، هیچ نیازی ندیدم  دهانی و گونه   ک خواهیم در باره آفت و برفهنگامی ما می 

الع( خواهند بود و این سوزه   ک های آفت و برفی از گونه کنیم؛ زیرا در بیشتر موارد این سوزه زیر گروه یکزودتر آغاز  
ُ
ای  ها دسته)ق

این دو دردشان نیز    کمکیابند و با  ه گرمی و گداختگی به همراه دارند و با هوا و آب سرد به آسایش دست میکاز قالع هستند  

ها از میان ببرند و دردشان نیز پس از  توانند آن ها بودند، دیگر نمی آن نندۀ که زمانی آب کرد. سپس چیزهایی  گی در جا آرام می 

 .یابدها افزایش می کاربرد آن 

 
 (.315ذاکر،  ،نار یا پزشكیقرن دندان سه  ؛22  – 21، 2ج ،ةیبقراطلامعالجات  1
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

و گذاشتن    ک سپس بریدن رگ جهارو   ،باشدتمر هندی و آلو می   ،ابلی ک  سازی تن با پختۀ هلیلۀ زردخونگیری و تهی   درمان:

رد کبینانه دنبال گری برای ایشان را نازک های درمان توانایی بیماری و قانونمندی   ه باید در همۀ مراحل درمان البت   ؛ ش استک باد 

 :ردن با داروی زیر نمودکشویهو پس از آن بیمار را وادار به دهان 

دسته شاخ و برگ تاجریزی   کی  ،دسته جام گل عصاالراعی کی ، کف گشنیز خشک کی  ،سف عدک کی شویه:دهان گزاره 

 دارند.  ه و آب بجوشانند و در دهان بچرخانند و زمانی نگاه  کبا سر  دسته پرسیاوشان را برگیرند  ک و ی

ن گرما  ارساز است. با فرونشست کردن درد و فرونشاندن گرما بسیار  که برای آرام کهای دارو را در دهان بگذارند  گاهی نیز تفاله 

 :زای زیر را به بیمار بخوراننده پس از آن باید داروی سردی کگیرد ها، درد آرام می ردن سوزه کزدن و سرباز و تاول 

ل   ،ةبزرالبقل  ،تباشیر  زا:گزارۀ داروی سردی 
ُ
گیرند و نرم  تیرا و خاکستر گشنیز را بر ک  ، صمغ عربی  ، نشاسته  ،گلنار   ،سرخ گ

در   ز ی نها در آن پدیدآمده، بپاشند و ه سوزهکروی زبان و جایی   فور بیافزایند. داروی به دست آمده را براکی  کبسایند و بر آن اند 

رد را روزی دو تا سه بار و نیز هنگام  شود و درد به دنبال آن فرومی دهان نگاه دارند که دارو در دهان نرم می 
َ
نشیند. باید این گ

 .ار برندکخسبیدن به 

 .و از غوره )حصرمیه( و جز آن بگذارند 1از سماق )سماقیه(  کورا ای خرا گونه  رامی ب  کخورا 

شیده شود و پیچیده شود در این هنگام به آن مسامیر خواهند گفت  ک اش به درازا  ها( سخت شود و دورهاگر بیماری )زخم 

سپس به    ، نندکان  کچسوزه را خون ه  کو سر   کدادن آن با نم دادن و بریدن با آهن درمان کنند و یا با مالش اف ک ه آن را با شک

ل 
ُ
ن شناخته  بوده به خونی کی  کگندد و به آفت و برفه بهبود خواهد یافت و گاهی می کپردازند  سرخ می درمان آن تنها با روغن گ

 .2گرددشود، دگرگون می می

 خورۀ دهانی

 
و بر آن   زندیری و صاف کرده م  هساندیافشره غوره، آب سماق خ  ی. به جاشودی : آش سماق، روش ساخت: همانند آش غوره پخته مهیسماق  1

برگرفته از گوشت    ی(. آش سماق، خوراک818  برگردان ذاکر، برگۀ  ،ی)منصور  گذارندی( میخرد شده و گوشت گرد کوچك شده )قلقل  جیچغندر و هو 

 (.215 برگردان ذاکر، برگۀ ،قولنجو گردو است )  هیو ادو هایوچاشن ریبادمجان و و س  وتره و ازیو پ

 . 316 –  315 ۀگر ب ذاکر، ،نار یا پزشكیقرن دندان سه ؛ 24  – 23، 2ج ،ةیبقراطلامعالجات  2
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در متون    ی نآفت و هر گونه زخم دها

 کهن  یپزشک

شود.  دهان نمایان می   بخشهر  در    هاین بیماری در گوشت الی دندان ا  شود:به خورۀ دهانی شناخته می   هک بیماری  

شدن آن بودن خلط  ه انگیزۀ ساختهکباشد  ین و سبز رنگ شده با بویی بد همراه می کتابلوی آن در دهان مانند زخمی است چر 

شود  های میان دندانی سرازیر میها به گوشت و یا دیگر اندام  ؛ه از سرکباشد گندیده و گزنده و تند و خورنده در جای زخم می 

د، مانند  باشن می   یطلخهای تند و گندیده نیز سازندۀ چنین  ی کالبته خورا  ؛پذیرندها را به جهت ناتوانی به خود می خلط ه آن  ک

 .باشدهنه و جز آن می ک ی هاامهکسود و آب کهای نم ی کهنه و خوراک ک نم

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

ردازد و بیمار پیوسته به نوشیدن آب جو و چرخاندن  و یا حب صبر بپ   ؛ سازی تن با پختۀ افتیمون و پس از آن با حب ایارهتهی 

ه این درمان از پیشرفت و گسترش بیماری جلوگیری خواهد  که در دهان وادار شود  کافشرۀ جوشاندۀ غوره و آب سماق و سر 

 .باشدبردن داروی سوتیجان می ارک ه همان به کسپس به درمان ویژۀ آن بیماری بپردازند  ،کرد

دام نیم درم و  ک و نشادر از هر    کخاکستر نم   ،1قلقدیس   ،بخش زاگ یمانی، قلقطار  ک ی  سوتیجان:داروی ترکیبی  گزارۀ  

و نیم بخش، زعفران سوخته و   ک دام ی ک اغذ مصری و نورۀ آب نخورده از هر  کستر کاند و خا ه خیسانده کخاکستر مازو که در سر 

انند  کهنه بسرشند و از آن قرص بسازند و بخشکۀ  کگیرند و همگی را نرم بسایند و با سر بخش بر   کدام ی ک ندر و برگ حنا از هر  ک

 
آن سولفات آهن است. عربان در گذشته به آن سنگ آهن، شادنج، شادنه    ییایمینام ش   Yellow Vitriol; Ferric Oxide; Qalqatarقلقطار     1

با رنگ    ی. پودرشودی رها شود خرد م  یاست اگر مدت  یبه زرد  دهییگرا  یاشکن با رنگ بنفشهآسان   یهااست که به صورت توده  هایاند. از کانگفته

اند.  دانسته  دهییگرا  یزاگ زرد به سرخ  یزاگ زرد و برخ  شتری. ب(737  ۀگر ب  ،رکاذ  نادر گر ب  ،یمنصور)  کنندیدارد که انگشتان را با آن رنگ م  رهیسرخ ت

 (. مخزن ) باشدی زودشکن م خیو براق است که مانند زرن زیر اریآن بس نیبهتر

)سولفات آهن(  یسولفات رو یمینامند و در ش  طن یزاگ است عربان آن را مل یا; گونهQalqadis White Vitriol; Ferrous sulphate سیقلقد

  یگری. دشودیجدا از هم که زاگ أساکفه خوانده م  کسانی  یهاپاك با بخش  دی. در عمده المحتاج سه گونه گفته شده است: سپشودیگفته م

. هر کدام شودی م  دهینام  ره«یاست »سخ  گرید  یتر از دو تاکدرتر و سخت  ینام دارد. سوم  س«یو »م  دیگرای م  یاه یدرون آن به س   زالل  یاندک  دیسپ

 شتر یآن اختالف نظر است ب  تی(. در ماهآنندراج)  ندی(. زاگ سرخ را گو 736  ۀبرگردان ذاکر، برگ  ،ی منصور)  گرددیپخته شود، »قلقنت« م  هانیا

 (.مخزناند )زرد گفته یسرخ گروه یبرخ س،یحلق یونانیو شوغار و به  تردندانزاگ ش  یکه به پارس  دیزاگ سپ
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

نند و در دهان نگاه دارند تا گوشت آن را  کشویه ه دهان که بخوابانند و با آن سر کردن آن قرص را بسایند و در سر کک پس از خش

 .ند و گندیدگی را از میان ببردکخونین 

ه گفتیم، دارو را  کسپس به همان گونه    ،بخش زنگار بیفزایند  کپس باید به آن گزاره ی   ،دشاارساز نب کوتیجان  داروی ساگر  

ان و سرخ رنگ شود و از آن خون سرخ بتراود پس باید در این هنگام با  کچدردهان بچرخانند. اگر گوشت میان دندانی خون 

 .آن چه در گذشته گفتیم، دهان را بشویند

و عاقرقرحا و مازوی سبز و پوست    ک زماز کای، و گلنار و  دسته پودنۀ رودخانه   کدسته جام گل آس و ی  ک ی  ه:شویگزارۀ دهان 

باال برسد و ُپرمایه و سنگین   ت ظلغ  و   ای بجوشانند تا به انبستگی ه به گونه کگیرند و با آب و سر دام به اندازۀ نیاز برک انار از هر  

 بهبود ببخشد و گوشت میان دندانی را نیرومند شود.    گردد، سپس با آن دهان را بشویند تا بیماری را

 .ار برند کی از بیماری به جا بماند، باید این پودر را به ک اگر اند 

ردگونه ]سفوف[:
َ
دام نیم بخش برگیرند و  ک گلنار و سپیدآب سربی از هر    ،ندرک  ، بخش توتیا، راتینج  کی  گزارۀ داروی گ

ترشدن  ه از بیماری به جا مانده، بپاشند. اگر انجام این درمان دشوار و بیماری رو به سخت کنند و بر روی جاهایی  ک  کبسایند و ال

سپس درمان بیماری را با    ،ن شود که بیماری ریشهکها است تا آن  بردن قلقدیون و مالش پیوستۀ آن ار کبرود، باید در اندیشه به  

ی از بیماری به جا ماند،  کآید و اگر اند ه به دست میکه از جوشاندن آس و گلنار با سر کند  ۀ آس دنبال کن کردن با سر کشویه دهان 

ردی 
َ
 .ردیم بپاشندکه پیش از این گزاره  کباید بر روی آن گ

آورده ه به آن سنگ مسن گویند و از سرزمین حجاز  کاگر درمان رو به دشوارشدن گذاشت، باید بر روی آن پودری بپاشند  

ه برای درمان کهنه را برگیرند و با آن دهان را بشویند و در دهان نگاه دارند  ک  ک تر شود، آب نم گر درمان باز هم سخت شود و امی

 باشد.  شده است و تنها بدی آن پیدایش درد سخت می ین و خوره آزمودهکهای چر زخم 

ل   ۀ آس، دهان را بشویند سپس با آب نیمه گرم و پس از آن با کباید پس از آن با سر 
ُ
سرخ  آب سرد و به دنبال آن با روغن گ

 . 1اهش اندازۀ درمان بستگی به سن و آمیزۀ بیمار )مزاج( داردکدهان را بشویند. این افزایش و یا 

 
 . 316ذاکر،  ،نار یا یپزشكدندان  نرقسه  1
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 داروهای تکی کاربردی در درمان آفت و برفک دهان 

 . 1ت ختگی پدید آمده از آتش خوب اسدهان و جای سو  ک سرد است، برای درمان آفت و برف حنا:

دل و برفک  و تپش   بی ا زردماندۀ  راندن پس: سرد است. برای فرونشاندن تب داغ و تشنگی و باالآوردن و برای بیرون 2تباشیر 

 .3دهان خوب است 

 .5دل و برفک دهان خوب است رس و تپشبرای درمان ت :4گاوزبان 

 .6های دهان کارا است ن و آفت و جوش برای درد دندا عاِقر قرحا:

 . 7وش و برفک دهان بسیار سودمند است مروش جکبرای درمان ش ُضرو:

 
 . 216 ۀگر ب ، برگردان ذاکر،في الطبالمنصوري   1

است.   ریتباش   ۀ شد  یتاز   ،ییدارو  اهی)قاموس(. گ  Tabasheer, bamboo concretion ; Bambusa arundinacea Willd :(Tabāshīr)    ریطباش   2

قن  ۀ شی: ردیمنهاج گو   ۀسندینو  قن  ۀ: سوزانددیگو   ی دی. سدیسوخته )خاکستر(  و    یهند  ی آن چه در درون  ماند  ا یاست  و    شی سا  ۀ به جا    ا یآن 

بخش باالآوردن و آماس  آفت و برفك دهان و آرام  ۀها و درمان کنندآن  ینمور  ۀبرند  انیدل و شکمبه و از م  روبخشی است که ن  لیفخاکستر استخوان  

و ترس   یبه کار ببرند در درمان تپش دل از گرم  هاهیچکان است. چنانچه آن را به همراه دهانشو خون ۀدندان جنبان و لث ۀگرم چشم و استوار کنند

    (.244، بحر الجواهرشدن زردآب به شکمبه و بند آوردن شکمروش سودمند خواهد بود ) ریشدن از سراز هوشیاندوه و ب وو واهمه 
 . 217 ۀگر ب، برگردان ذاکر، في الطبالمنصوري   3
  ۀاز مرو و گون  یا. گونهندیگاوزبان گو   یکه در پارس   یعلف  یاهی(. گ قاموس)   thaur Borage; Onosma brateatum -al-Lesanلسان الثور    4

  ك ینزد  یعت ی.طبباشدی برگ م  یۀ رو  یجاها  گریتر از د فرورفته   یانیم  ۀرگ  اهیس   ی پهن، دراز اندک  یبرگ  یاست. دارا  یشام  ای  یارزشمندتر آن خراسان

  یهایگر آفت کودکان و برافروختگ آن درمان   ۀسرد و نمور در سوم است. سوخت  ندی آن کمتر، گو   یو تر  کمیآن اندك و در آخر    یدارد. سرد   انهیمبه  

 ۀ نفس و ترس و برفك دهان خوب است.  انداز   یسرفه، تنگ  نه،یس   یو تپش دل و زبر  یتلخاب  یهایماریب  یبخش آن و برا  روی و ن  زیانگدهان و دل 

 (.396 ،اراتیاخت) باشدی م یو کاسن هیبادرنبو  ایسوخته و چهار دانگ وزن آن پوست اترج و  شمیآن ابر نیگزیآن دو درم و جا یوراکخ
 . 226 ۀگر ب ذاکر، ،نار یا یپزشك ندان د ن رقسه ؛ 220 ۀگر ب ، برگردان ذاکر،في الطبالمنصوري   5
 . 226، ۀگر ب ،اج نامه؛ 224 ۀگر ب ،اج نامه 6
 . 227 ۀگر ب ،اج نامه؛ 231 ۀگر ب ،اج نامه 7
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 ( گذاری )حجامتزنی )فصد( و بادکشرگ

درمان   برفکسانی  ک برای  آفت،  زخم که  و  )قالع(  از خون ، جوش  پس  دارند  بسیار  لثه  روی  بر  قیفال گرفتن  هایی  رگ   از 

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

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

هنۀ گرده و زهدان و پیشابدان سودمند است  کهای  اهد و برای دردکها را نیرومندانه می گیری از ساق پا انباشتگی رگ خون 

شود و این  باشد و در بسیاری از افراد به همراه حجامت بیهوشی نمایان می ریزاند ولی فرسایندۀ تن می و خون ماهانه را می 

 . 1آید، سودمند است و دمل بسیار پدید می  کور ک ه در رخساره و دهانشان کسانی کبرای 

 های فراگیردرمان 

رو باید برای  شوند، از این آیند به جهت گرمی و نموری که دهان دارد به تندی گندیده می هایی که در دهان پدید میزخم 

 .2شود ها نیز نیاز می کردن زخم ه داغ رسد که بدرمانشان از داروهای نیرومند بهره برد و گاهی درمان به جایی می 

گونه  برف گاهی  و  آفت  از  در  کاست    کای  می ک ود ک ه  پدید  درمان  ان  و  است  شیرده  دایۀ  درمان  آن،  درمان  ان  کود ک آید، 

ل کشستشوی دهان با سر 
ُ
ی  کافوری و پاشیدن اند کزای  اربردن داروهای سردیکو به    هاسرخ بر روی سوزه ه و مالیدن روغن گ

ان دور خواهد شد.  ک ود ک درمان زود هنگامی را به دنبال دارد و به تندی از دهان  ک باشد. این گونه آفت و برف از آن در دهان می 

ه نیروی انگیزۀ پیدایش آن در دایگان شیرده نیرومندتر است و خون ایشان را تباه  کانگیزۀ رویداد آن در گذشته یاد شد جز این  

پیش خواهد آمد؛ زیرا   ک ود کدهد، برای   رو شیر ایشان دچار دگرگونی خواهد شد و به دنبالش، آن چه باید رخ سازد. از این می

 .شده را خواهد خورد و بیمار خواهد شد یر تباه آن ش کود ک

 
 . 432 ۀگر ب ذاکر، ،نار یا یپزشك ندان د ن رقسه ؛ 183 ۀگر ب ، برگردان ذاکر،في الطبالمنصوري   1

 (.207، 3برگردان ذاکر، ج ، ی؛ حاو152ذاکر،  ،نار یا یپزشكدندان  نرقسه  2
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

شده از سماق و غوره  ساخته  کمانند خورا  1پلشت دوری ورزد و تنها به خوردن مزورات   کدایۀ شیرده باید از خوردن هر خورا 

 . 2را فرونشاند  ک ا باشد تا گرمی کود ز و سردی کند تا شیر او خوب شود و دارای چگونگی نی کبسنده 

 

  

 
 ن ی دروغ   شیو آرا  ب یواژه برگرفته از فر  ۀشیو ر  نوشندینم  ی الکل  یهاکه نوشابه  یکسان  یاست برا  نیریش   ی انوشابه  العلوم  دیمفمزورات: در    1

 (.626 ۀگر ب برگردان ذاکر، ،يمنصورلابپزند )  گوشتیگوناگون که ب یهایدانه و سبز خ«یاست. »مزورات من الطب
 . 319 – 318ذاکر،   ۀگر ب ،نار یا یپزشكدندان  نرقسه  2
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 نامه کتاب 

 نمایۀ کتاب و مقاله 

تر بهین دارایی، دانشگاه  کق(، به کوشش د 646  -  563الدین ) قفطی، جمال  ء ،تاریخ الحكمایا    إخبار العلماء بأخبار الحكماء 

 . خ1347تهران،  

 .1384بخش، دانشگاه تهران، ق(، پژوهش حسن تاج 531، اسماعیل جرجانی )د: غراض الطبیة و المباحث العالییةأ

نامه اسناد و مطبوعات و متون، فصل ،یپزشک  خ یتار ۀژ ی، وبهارستان  امی پ  ،کهن یدر متون پزشک یآفت و هر گونه زخم دهان

  –  950، برگه  14،  خ1389  زیی پا  ،یپزشک  خیتار ژه یدوره دوم، سال دوم، و ،ی اسالم  یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا

963 . 

  بحر 
 

 . ق 1288تهران،  ، ق(، چاپ سنگی938، محمد هروی فرزند یوسف )ز: لغات السائر الجواهر في حل

 . خ1380تاب چ تهران، ک ، برگردان خانۀ 3، فواد سزگین، ج  های عربی تاریخ نگارش 

ر صبحی  پژوهش دکت م(، 925  –   865ق /  313-251)   ی زار   ی ایرک ز  دن ز ر ف دم حم  رک بوب ا، تقاسیم العلل، التقسیم و التشجیر

کتاب سیری در    : کن  پزشکیدندان م؛ بخش  1992ق /  1412محمود حمامی، معهد التراث العلمي العربي، حلب، سوریه،  

 . 250 -  240 ۀگر ب  ، ایران  پزشکی دندان سه قرن 

کتاب  م(،  925  –   865ق /  313-251)   ی زار   ی ا یرک ز   د نز ر ف  د محم  ر کب وب ا،  سناننف و ال ذن و المراض ال أ  ي حاوي في الطب ف

بیماری  بینی و دندان سوم  و  پهلواری و اسکوریال، وزارت فرهنگ هندوستان در چاپخانۀ  کتابخ  نویس دست   ،های گوش  انۀ 

های گوش، بینی و دندان، برگردان به پارسی  ق؛ بیماری 1375  - م  1955ن، هند،  ک المعارف عثمانی، حیدرآباد، د مجلس دایره 

هید بهشتی،  محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ش

 . خ1391

 . ق( 359احمد فرزند محمد )ز:  ی ابوالحسن تبر، رسالة في ذکر القارورة

ال  و  عالج  العطفال،  طب  في  کتاب    ، نی مقالة  )   الفصد و   ون ی سراف ابن   ، ری الكب   ییحی کناش  . ( 434،  هانگارش   خی تاراست 

 (  ییحی)  وحنای  ،م( 864ق / 250)د:  ون ی سرابابن 
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در متون    ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

وهش عبدالکریم سامی جندی، منشورات محمدعلی  ق(، پژ 236، علی فرزند سهل ربن تبری )ز:  فردوس الحكمة في الطب 

العلمیه،   دارالکتب  /  2002بیضون،  طب  1423م  مرکزتحقیقات  منزوی،  و علینقی  ذاکر  برگردان محمدابراهیم  فردوس  ق؛ 

 . 1391سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 . خ  1335چ تهران،  وشش محمد دبیر سیاقی، ک محمد پادشاه »شاد« به  فرهنگ آنندراج

سینا(، فرهنگ  )معجم المصطلحات الطبیة و االدویة المفردة المستعملة في القانون في الطب ابن   قاموس القانون في الطب 

ابن  الطب  في  قانون  عربی  لغات  ظهوری، دکتر    – سینا,  عبدالوهاب  حکیم  کبیرالدین،  انگلیسی، حکیم عبدالحمید، حکیم 

اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران،  الرحمان، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب  محمد عبدالعزیز، حکیم فضل

 . م 1998تهران، بازنگری 

وری از برگردان چنین بهره ق(، داراحیاء التراث العربی؛ هم 428  –  370سینا، حسین فرزند عبدالله ) ابن   ،الطب في  قانون  

 . خ 1368عبدالرحمان شرفکندی، سروش، چاپ پنجم ، 

م، برگردان 1983پژوهش صبحی حمامی، حلب، م(،  925 – 865ق /  313-251)  یز ار  یایر کز   دنز ر ف د محم رک بوب ا ، قولنج

ی، دانشکدۀ طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  کز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکر، مر کمحمدابراهیم ذا 

 . خ1385

 کتاب  م( 680 :ز)  ه یماسرجو، و منافعها و مضارها ةطعمال  ی قو

 ) م( 680 :ز)  ه یماسرجو ،و منافعها و مضارها ر ی العقاق ی قو

ق(، ابوالعینین احمد افندی، چاپ بوالق مصر، رجب  375ی اهوازی فرزند عباس زرتشتی )ز:  ، علکامل الصناعة الطبیة

 . ق 1417م/ 1996م. دانشگاه فرانکفورت، آلمان،  1877ق /  1294

ایران با    پزشکی دندان گردآوری و ترجمه محمدابراهیم ذاکر، انجمن    ، نی ودت ،  ایران  پزشكیدندانسیری در سه قرن  کتاب  

 . خ 1389همیاری مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 م( 680 :ز ) هیماسرجو ،نی في العکتاب 

 م( 680 :ز)  هیماسرجو، في الغذاء کتاب 
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ر متون  د  ی آفت و هر گونه زخم دهان

 کهن  یپزشک

 ( ییحی)  وحنا ی  ،م( 864ق / 250)د:  ون ی سرابابن ون ی سرافابن  ،ر ی کناش الصغ

التشجیر)   اهی رامی ب  یق ار ت فا   صی خش ت  و  یدن بهور گ و  التقسیم  العلل،  - 251)   یزار   ی ایرک ز   د نز ر ف   دمحم  ر کبو با   ،( تقاسیم 

313  /   و   یکشز پ  م ولع  ه اگشن اد  ت ار اشت نا  ،ش ک و تا  نس ح  رظن   ری ز  ، رکاذ  م ی هار بادم حم  ن ادر گر ب  و  شهو ژ پ  م(،925  –   865ق 

 . خ1400 ، ن ار یا  ین امرد ت امدخ

 . CD خ(و1346ـ  1325خ(، چ تهران ) 1334بر دهخدا )د کدهخدا علی ا نامه،لغت 

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

 . 1384تهران،   خدمات بهداشتی درمانی

البقراطی  ابوالحسن طبری، سدۀ چهارم،  ةمعالجات  ق، چاپ  1410م =1990م و دوم، پژوهشگر فواد سزگین،  کتاب یک، 

 . 4474  تهران، شمارۀ –  ک تابخانۀ ملکنوشتۀ سمیله از دست کآلمان، فا – فورت کفران

 . م2005انجلیزی(، دکتر محمد اسامه مرعشی، مکتبه لبنان ناشرون، بیروت،   - )عربي   معجم مرعشی الطبي الكبیر 

ق، تهران، افست  12، عقیلی محمدحسین خان علوی فرزند محمدهادی خراسانی شیرازی، سدۀ  ةدویمفردات مخزن ال 

 .( ن مخزن )  ←ق.1422المتین، قم،  (؛ پژوهش علی موحد ابطحی، حبل خ )مخزن 1371چاپ سنگی، 

 . م1941حشا، پژوهش جورج کوالن و ب. ج. رینو، رباط ابن ،مفید العلوم و مبید الهموم 

 . .CD م و   1937م(، چ اول بیروت، 1946ـ   1867، لویس معلوف ) عالمو ال  ةاللغ ي منجد ف

الطبال في  رازی) منصوري  محمدزکریای  بکری  م925  –   865  /  ق 251-313،  حازم  دکتر  پژوهشگر  معهد  (،  صدیقی، 

العربیه، کویت،   ایران وابسته به دانشگاه  1987ق /  1408المخطوطات  تاریخ پزشکی  م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ 

 . خ1387علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 

ی مشهد،  ، ابوبکر ربیع فرزند احمد اخوینی، بخاری، جالل متینی، چاپ دوم، دانشگاه فردوسهدایة المتعلمین في الطب 

 . خ1371
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