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 پزشکی های رازی در دنداندیدگاه ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید
 

 ق( 313 – 251)  یراز دگاهیو از د خیدر گذار تار یهاسگ یگازگرفتگ یبررس
 / https://www.dr-zaker.comذاکر  تیسا

 ذاکر  م ی محمدابراه

 از کتاب الحاوي في الطب  برداشت

 مکی دلج
 قطرب

دگرگون شده    یاچهره  ماریدر سر است و ب  یماریب  نیدارد. خاستگاه ا  شانیچشمان سرگشته و پر  1قطرب  ی ماریگرفتار ب  ماریب

و سراسر تن او خشک و   گرددیاند و زبانش خشک مو گودافتاده  اشک یکاسته شده و چشمانش خشک و ب  اشیینایدارد. ب

 ی آمدهایبه جهت داشتن پ   یماریب  نیا  ای. گوندیآیم دیپد ییهازبان زخم   درشده و  ادی ز یلیخ یو دچار تشنگ شودیم دهیتک

 ی گازگرفتگ  یگرد و غبار فراوان نشسته است و جا  یو بر چهره و پاها  خورندیم  نینباشد. هماره با صورت بر زم  یخوب شدن   بد،
 

طُرب: بیماری سوداوی از جمله مالیخولیای است و صاحب آن می   1
ُ
دارد بودن در خلوت گریزد از خلوت و کثرت صحبت با دوستان و دوست میق

نند  رود، ماداند که به کجا مینماید مختلف الوضع و نمیو مقابر و با وجود این قرار و آرام در موضعی بیش از یک ساعت ندارد؛ بلکه همیشه تردد می

آید و قرار و آرام ندارد و آن  رود و برمیکند حرکات سریعه و مختلف و غیر منهضم و هر ساعت در آب فرومیحیوانی کوچک که بر روی آب حرکت می

 (.  546، قرابادیننامند )قطرب می

ای  دم عادت دارد و قطرب نام حشرهنوعی بیماری روحی و روانی که صاحب آن با خصلت ترشرویی و فرار از مر   Chorea, Vitus danceطرب،  ق

های (. در بعضی از فرهنگ56اند )داءالرقص( )رنجبر،  گردد و به این نهادهور میرود و گاهی غوطهاست شبیه پشه که برروی آب چپ و راست می 

 باشد.   Dementiaمعنی  رسد بهمعنی بیماری ُکره آمده ولی براساس تعریفی که از بیماری در همین کتاب آورده شده، به نظر میلغت به 
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رو بر  بسآن   یسگ  از    اریها  او  درد  سودا  یرگیچاست.  شب  ییخلط  سرگاست؛  و  کو  رداننورد  هر  هم   یدر  برزن[  چون و 

 (.214، 1، برگردان ذاکر، جالحاويآب دهان ندارند ) یو روان گرددیخشک م اریشان بساند و زبانمگسان

 متشه دلج
 : یدمشق  حیاز کتاب مس برداشت

  هیو پ  اهیسگ هار و جز آن: خربق س  یمانند گازگرفتگ  ،ییسودا  یهای ماریراندن تلخاب و سودمند در درمان ب  یبرا  یاله یفت

 . 1د یریو به کار بگ دیو با عسل کف بر گرفته بسرش  دیریاندازه برگ کی را به  دستریو بوره و سداب و گندب حنظل 

 مهدز اود دلج
 درمان عصب یدارو

  نیسغب  ایو    ؛ریجاوش  ای و    ؛(نیگر س  /  هلضف)کبوتر    خال یپ  ایو    ؛گوگرد زرد  ای و    ؛ونیو نوره و فرب  (نطرون)  یارمن  ۀبور   آن:  ۀگزار 

سگ   ی گازگرفتگ  زخم   دنییدرمان و پا  یبرا  یکاربرد  یهااز مرهم   یکی  ایو    ؛دستریگندب  ایو    ؛(تیحلت)انگدان    ایو    ؛(نجیسکب)

 .دییفزایب  قونیباسل مرهم  هبو ضربان ندارد،  یکه آماس گرم و جهندگ

  .دی زیامیو خوب درهم ب دیزیبر قونیرطل مرهم باسل کی یدر باال را بر رو ادشدهی یاز داروها هیوق کی  دارو: بیترک ۀانداز 

 ۀبا دهان  یهاو زخم   (س خن)شونده  سوزندرد سوزن  ژهیدر عصب، به و  دآمدهیپد  یهادرمان زخم   یآمده برابه دست  یدارو

 خوب است.  اریتنگ بس

درهم   یرا با روغن جانور   توعی ۀرابیش  ا یو    ؛(وسخ الکورات)و چرک کندو   ر یدر دسترس نباشد، خم  داروها  ن یاز ا   کدامچ یاگر ه

  .2د یو به کار ببر دیزیامیب

 
 . 273، 8، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
 . 144،  12، برگردان ذاکر، ج الحاوي 2
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 م هدز ون دلج
 راسو، موش و ساالمندرا  مون،یکه هار نباشد، استر، م ی و سگ یآدم یگازگرفتگ

خوب است.    ست،یکه هار ن  یسگ  یدرمان گازگرفتگ  یحضض برا  دنیمال  [:نوسیمنسوب به ج. ]جال  یاز کتاب  برداشت

 (21ز )الف

 دیآن بکوب  یبار بررو  نیو با کف دست چند  دیرا با سرکه بپوشان  گاهیجا  درنگی ب  دیبا  رد،یرا گاز بگ  یآدم  یاگر سگ  :دیگو  پولس

و    دیآن بگذار  یبررو  تون یآغشته به سرکه و روغن ز  یانه یو پس از آن پشم  د یزیآن بر  یدر سرکه بررو  دهییسا  یارمن  ۀسپس بور 

 . دیآن بنه یعسل بررو در دهیکوب  ازیاز پ یپانسمان ای

 درمان آن است.   ۀژ یو یکه دارو دیاز آرد کرسنه و عسل بگذار یاآن سرشته  یرو بر دیگرم باشد، با یگازگرفتگ یاگر جا

 .دیآن بمال  یدر آب و سرکه بررو دهییسا (جنسادر م )مرداسنگ  دیگرفتار آماس گرم شود، با گاهیچنانچه آن جا

 . بخشدیسگ را بهبود م یاز گازگرفتگ دآمدهیپد یهااز نمک و بخار، زخم  یپانسمان کاربرد

سرشته   :دیگو  هیماسوابن سا  یاگذاشتن  بررو  از یپ   ۀدییاز  سداب  و  نمک  دست  یگازگرفتگ  گاهیجا  یو  درمانسگ   ی آموز، 

 سودمند است. 

 آموز خوب است. سگ دست یدرمان گازگرفتگ یبلبوس برا کاربرد

کارآمد خواهد بود.    یسگ و آدم  یدرمان گازگرفتگ  یبرا  د،یسپس به کار ببر   ،دیز یامیبو نمک و عسل درهم    ز ایگردو را با پ  اگر

 درمان آن خوب است. یبرا دهیکاربرد گندم جو نیچنهم 

 آدم و سگ خوب است.  یدرمان گازگرفتگ یاز آرد کرسنه با شراب برا یپانسمان گذاشتن

 است.   دهیدبیدرمان آدم آس ۀژ ی و  نیند است و اسگ سودم یدرمان گازگرفتگ یبرا بارهنگ

 کارآمد هستند.  نهیزم نیو عسل در ا  نارس ریانج ،1کاربرد هر دو گونه سداب نیچنهم 

 سگ و آدم خوب است.  یدرمان گازگرفتگ یشده براو نمک کهنه سرکه

 
 سدابین: منظور دو سداب خودرو و پرورشی است.  1



 

 

 

راسو،    مون،یسگ، م  یگازگرفتگ  رامونیپ  یگفتار برداشت از کتاب الحاوي في الطب 

 االغ و استرنر و جز آن
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بار   نیسگ خوب است، آن را چند یدرمان گازگرفتگ یو کرسنه و نمک و سداب و عسل و نعنا برا ریانج ۀرابی و ش دهیجو گندم

 . دی آن بپاش ینارس بررو ۀو سرک دیآن بنه یگونه برروپانسمان

و کرسنه  از یپ ایو  ؛یاکصعتر خودرو و نمک خور  اینارس؛ و  ۀبرگ عوسج و سرک ا یاز برگ عوسج و کرسنه؛ و  یپانسمان نیچنهم 

 . دیآن بنه یسل برروو ع

 .  دیآن بمال یمرداسنگ و گالب بررو نیچنهم 

 است. بسنده  1زخم  ۀتنها گشادکردن دهان زیو ن  دیآن بنه یبررو هیشراب کهنه و تره و پ

به   بی و س  تیو حلت  د یآن بنه  یسرخ بررواز گل   یاسپس سرشته  د یآن بگذار  یزدن، بادکش بر رو  شتر یبدون ن  :دیگو  یهودی

 .  دیاو بخوران 

 است.  یسگ و آدم یآن است، منظور گازگرفتگ بودنیی سودا اریبس ،یگازگرفتگ ۀگون نیبدتر

 خوب است. اریآدم و سگ، بس یدرمان گازگرفتگ یمرهم زفت برا :دیگو حی ابوجر

 سودمند خواهد داشت.  اریبس یسگ، درمان یگازگرفتگ گاهیجا  یبررو شم یکردن سرو پانسمان دنیمال :دیگو اطهورسفس

از کتاب    ح،ی ابوجر بررو  یاسرشته  :دی، گوسقامال   ة مداوابرداشت  م   یگازگرفتگ  یاز خاکستر و عسل  و  آدم    مونیسگ  و 

 .  دیآن بمال یمرداسنگ بررو اماسد،یو اگر ب  دیبگذار

 راسو، االغ و استرنر و جز آن   مون،یسگ، م  یگازگرفتگ رامونیپ یگفتار

 ی آدم یگدرمان گازگرفت  نینچمه
 سگ است. یاز گازگرفتگ دآمدهیپد یهااز بخار و نمک، بهبودبخش زخم  یکاربرد پانسمان :دی[ گونوسی. ]جالج

 است.  یموغال یدرمان گازگرفتگ یبا شراب، سودمند برا  نیخوردن افسنت :دیگو [سودیروکس اید]. د

 
 (. 244، 19، جيحاولا الخراج به جای الجرح در نسخۀ فته یادشده است ) 1
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سودمند خواهد   د،یآموز بگذارسگ دست  یگازگرفتگ  گاهیجا  یو بررو  دیو نمک و سداب را با هم بکوب  ازی اگر پ  :دیگو  هیماسوابن

 بود.

که هار نباشد، خوب به شمار  یسگ یدرمان گازگرفتگ یاز بلبوس و عسل، برا یگذاشتن پانسمان :دی[ گودوسیاسکوری. ]دد

 . دیآیم

 سگ و آدم خوب خواهد بود. یدرمان گازگرفتگ یبرا د،یز یامیو نمک و عسل ب ازیاگر با آن پ  :دیگو خوز

آرد کرسنه با  ۀاز سرشت یسگ، سودمند است. گذاشتن پانسمان یگازگرفتگ گاهیجا یبررو دهیاز گندم جو یپانسمان گذاشتن

برا گازگرفتگ  یشراب  پانسمان  یدرمان  کاربرد  است.  خوب  سگ،  و  ر  یآدم  برا  درخت  ۀشیاز  عسل  با  تلخ  درمان   یبادام 

 .دیآی خوب به شمار م اریسگ، بس یگازگرفتگ

 ی درمان گازگرفتگ  ی برا  دییفزایسگ، خوب است و اگر بر آن کرسنه ب   یدرمان گازگرفتگ  ی از بارهنگ با نمک برا  یپانسمان  کاربرد

 راسو خوب خواهد بود. یدرمان گازگرفتگ یبرا د،یزیامیرا باهم ب   رهیو ز ر،یو برگ انج ر،یراسو سودمند خواهد شد. س

 ی درمان گازگرفتگ یکاربرده شود، براروز کنار گذاشته شود سپس به نیچند شده،ه ختیکه با نمک خوب آم یاسرکه :دی. گود

 ، سودمند به شمار خواهد آمد.سگ

آن جدا کن  یاز داروها  یبرخ  :دیگو  هیماسوابن از دو پوست  را  آدم، گردو  و  با نمک   دیسودمند در درمان گازگرفتن سگ  و 

 . دیبگذار گاهیاج یو بررو دیو با عسل بسرش دینرم بکوب یخوراک

و آرد کرسنه و نمک و سداب با عسل و   ر یانج ۀرابیش نیچنرا دارد. هم  ییکارا  نیهم ز یو عسل، ن از یبا پ سوزانده دادهی گندم بو

 .دیبگذار گاهیجا یبررو از یعسل و نمک و پ ایو  ؛کارا هستند نه،یزم ن ینعنا در ا

نارس   ۀ آن سرک  یو بررو  دیبگذار  یگازگرفتگ  گاه یجا  یبار کمپرس بررو  نیچند  باشد،یکه هار نم  یسگ   یدرمان گازگرفتگ  یبرا

برگ    ا یو    د؛یآن بپاش  یو آرد کرسنه بررو  دیآن بنه  یرا بررو  یارمن  ۀسپس هر روز بور   ،دیکار را سه روز دنبال کن  نی و ا  دیبپاش

 . دینارس بگذار ۀعوسج با سرک
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 د یآن بمال یو مرداسنگ و گالب بر رو دیعسل به کار ببر  یبا اندک دهیکوب ۀو کرسن یبرگ صعتر خودرو و نمک خوراک نیچنهم 

 . 1روز زخم بسنده خواهد بود ک یگشادکردن تنها  نیچن. هم دیبگذار هیآن نان و تره و پ یبررو  انیو در پا

   :(يل) من دگاهید

کتاب   از  را  :صریق  یال  اقیتربرداشت  راسو  ن  هرگاه  از  ببر  زدنش یپس  بکن  د یسر  را  پوستش  رو  دیو  بر   گاه یجا  یسپس 

 درمان را آزمودم.  نی سودمند خواهد بود و من ا د،یآن بگذار یگازگرفتگ

 بندآورنده است.  یکاربرد داروها ازمندین ها،یو گازگرفتگ های دگیدرمان گز :دیگو نوس،یجال سموماز کتاب  برداشت

 .دیتن هست ی]زهر[ از ژرفا رومندین اریبس ۀِکشند یداروها ازمندیها، ندرمان آن ی: شما برادیگو

 .دیسگ بمال یگازگرفتگ گاهیجا یو بررو دیتازه را نرم بکوب  ونیقنطور :ج سموماز کتاب  برداشت

و  دیپرکن با حضضا آن ر  یو تا ژرفا دیبمال گاهیجا یحضض بررو ستیکه هار ن  یسگ یدرمان گازگرفتگ ی: برادیگو قیبطرابن 

  دیببند یپرکرده، آن را با نوار  دیگازگرفته را با خاکستر شو گاهیجا ایو  دیآن بنه یو نمک و سرکه بر رو ازیپ ۀدیاز کوب یپانسمان

. دیگونه بگذارآن پانسمان یو بررو دهیرا کوب تونیو روغن ز ازیبلوط و پشاه ای ابد،ی خود را باز یتا بهبود دیهفته باز نکن کیو تا 

 . دیریکارگبلوط و نمک به شاه ایکارآمد است و  زین یآدم یدرمان گازگرفتگ یبرا ادشدهی یدارو

 .2دیسگ بگذار یرفتگگازگ گاهیجا یو بر رو دیبا شراب بساز اری از برگ قثاء و خ یاسرشته نینچم ه

 . کندیگزندگان و مارها کمک م زاندنیدوددادن خردل به گر :ةیة الرومفالحاز کتاب  برداشت

 درندگان است.  گریپلنگ و سگ و خوک نر و مگس و د ۀکشند طس یاقون

 . کشد یتلخ روباه را به سرعت م بادام

 .3درندگان است  گریسگ و گرگ و د ۀخربق کشند :دیگو حی ابوجر

 
بی  1 گوید:  یهودی  نسخۀ فته:  وافزودۀ  بخورانید  بدو سیب  شود سپس  نرم  تا  بمالید  آن روغن  بر روی  بگذارید سپس  بادکش    ...   نیشترزدن، 

 ( 248، 19، جيواحلا)
 . 138 -  135،  19، برگردان ذاکر، ج الحاوي 2
 . 171 - 170، 19ج ،اج نامه 3
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 سگ هار  یگازگرفتگ رامونیپ یگفتار
  ی سگ   یگازگرفتگ چیاو در بخش اختناق الرحم گفته است که هرگز ه :دی، گواعضاء اآللمةدر گفتار ششم کتاب  نوسیجال

را  یاست، چون آدم یابه گونه نیوجود دارد و اها در سگ هار خلط یداشت که آن سگ هار نباشد . همواره تباه دیرا نخواه

  گونهچی باره ه  نیآشکار شود و من در ا  گریآن تا شش ماه د  یهابسا نشانهو چه  شدخواهد    یآب دهان او وارد تن آدم  رد،یگاز بگ

 ( 125ز ندارم. )الف  یاژهیو یزنگمانه

  د،یکه هراس از آب دارد، بخوران  یبه مدت چهل روز ناشتا به کس یاگر حضض هند  :دی، گومقابلة لالدواءاز کتاب  برداشت

 او را کاهش خواهد داد.  یترسحالت آب

 . ردیو هرگز آب ننوشد تا بم دی آیآب به لرزش درم دنیسگ هار با د ۀگازگرفت :دیگو اهرن

  گرید  یمرد  نیچنتا آن که چشم از جهان فروبست. هم   کردیها پارس مکه شب  م یداشت  مارستانیرا در ب  ی ماریب  من:  دگاهید

سگ  ۀ که آن آب بدبو است و در آن دل و رود گفتیم وستهیو پ گشتیهراسان م  شد،یم کیو چون به آب نزد  دینوشیآب نم

 و گربه وجود دارد. 

 . شدی تا آن که از آب دور م شدیدچار لرزش و تکان م د،یدیچون آب م گر،ید یمرد

 رهاسگ یهانشانه
کنان[ لهافتاده ]له  رونی. همواره با دهان باز و زبان بآوردیم  ورشیبرسد، بر او    ی و به هرکس  شناسدیسگ هار صاحب خود را نم

رنگ دارد.  سرخ یهاو چشم  ن ییرو به پا زانی. سر آوردیگیقرار م ش ی پاها انیو فروافتاده دارد و دم او م زانیآو یهااست. گوش

 ی بررو  ی شود، نان یسگ  نیچن  یگرفتار گازگرفتگ  ی. اگر آدمشودیم  ریاز دهان او سراز  یو کف کره مانند  زانندیاز او گر  هاسگ

 آن را نخواهد خورد. د،یبده یسپس به سگ دیآن بنه

 د یآن بگذار  یرو  رب  یسپس پانسمان  د،یآیبه شمار م  ماریمان بگام در  نیآن، نخست  یبادکش بررو  ۀبار نیگذاشتن چند  :درمان 

شکم او    یبر رو  یتک  یاز داروها  یپانسمان  ایو    د؛یآب به او بنوشان   یتا پنهان  دیکن  دایپ  یاش را گشاد کند و ترفندکه دهانه

 . ندیاو فرونش یتا تشنگ دیبگذار
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 ی سپس داروها  ،دیینما  یریو از او خونگ  دیسودا بهره ببر  ۀبار ن یراندن چند  یزا در راستاروششکم   یاز داروها  دیبا  من:  دگاهید

 .دیساز بدهو سبک  آورشابیپ

 . شودیم ریو آب از دهانش سراز شودیم یسگ هار دچار گرفتگ یسگ هار، آوا یهانشانه  :دیگو پولس

 . کندینم  زیپارس ن .دیایب ش یکه به سو بردیم یکس ی وس به ورشی

  ختنیو گر  یهوشیعرق و ب  دنیرخساره با تراو  ژهیوشدن سراسر تن، بهرنگو سرخ  یدگ یبه همراه کش  ترسیآبهمواره    :دیگو

تا شش    ایکمتر و    یاندک   دیپس از چهل روز و شا  یمناکی. هراس و بزندیگریروان و نمور م  زیها از هر چاز آن  یاز آب است. برخ

و چون    برندیم  ورش ی  گرانیو به د  کنندی همانند سگ پارس م  مارانیاز ب  یشد. برخ  هدخوا  دهید  ماریال، در بس  ک یماه و  

 خواهند کرد.  یاو را دچار هار رند،یرا گاز بگ یکس

 .  ابدی ییخود رها یماریسگ هار از ب ۀمگر بندرت که گازگرفت ابد،ییدر او، بهبود نم یترسآب  داشدنیبا پ یماریب چیه

 .ماندندیزنده م یترسبه مرز آب دنیرساز  ش یپ مارانیاز ب یگروه

به   یگازگرفتگ  ی گونه بر روو پانسمان  د یگردو را نرم بکوب  دینه؟ با  ای   ؛که آن سگ هار است  دیو ندان  رد یرا سگ گاز بگ  یکس  اگر

اشد، مرغ آن را نخواهد خورد، مگر چنانچه آن سگ هار ب  د،یندازیب  یمرغ  ی و در بامداد برداشته برا  دیشب بگذار  کیمدت  

 خواهد مرد.   ش یو اگر آن را بخورد، فردا  دبخور  یگرسنگ یناچار یکه از روآن

 .  دییاقدام نما یاز گازگرفتگ دآمدهیبه بهبود زخم پد دیبا رد،یمرغ آن را بخورد و نم نهیهرآ

گوشت به   ۀخورند  یگردو و داروها  ر،یجوش  ر،یرا گشاد کند، مانند س  زخم   ۀدهانکه    دیآور  یرو  ییزهاینخست به کاربرد، چ

 ی ساده و تک  یو داروها  دیزخم را دست کم چهل روز باز نگاه دار  ۀ. دهان دیباش  یسپس به دنبال آن روغن گاو  ،1ونیهمراه قلدف

. پس دیآور یرو ییزاروشو شکم  یسازبا قثاء الحمار به روان دیبخوران نوسیجال یو جعده و دارو تیو حلت نیحضض و افسنت

ناب ش آن شراب  ن   ن یر یاز  و  پ دیبنوشان   ر یش  ز یو کهنه  تره وس  ازی.  بادیبخوران  ر یو  رو  د ی.  به گشادکردن زخم  و    دیآور  یدر آغاز 

  د یزخم نخواهد بود؛ بلکه با  ۀکردن دهانبه گسترده  یازین  گریدر تن گازگرفته رخنه کرده باشد، د  زهر و بزاق دهان سگچنانچه  
 

  خ ی (. ش205،  19؛ برگردان ذاکر، ج419،  19ج  ،يحاولااست )  ادشدهی 1د  ۀدر نسخ  ونیاصل و قلقند  ۀدر نسخ  ونیاز قانون و قنقذ  ونیقلدف  1

 (. 299،  4)قانون، ج د یباش یو به دنبال آن روغن جانور ونیخورنده ]گوشت[ به همراه قلدف یکاربرد داروها ازمندین ی: گاهدیگو
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  یکه برا دیآور یو تراواندن عرق رو اجمز  یسازو دگرگون  ییزاسودا و راندن آن از راه شکمرش یسازبه روان  یتیوضع نیدر چن

 سودمند است.  شانیا

رخ    شتریتابستان ب   ۀ و در چل  ریسگرم   یهانیدر سرزم  یهار  یماریب   دادیرو  :دی، گو1الکلب کتاب في الکلب در    وسیرلغیف

 . شودیم انینما آمدش یپ  نیا  زین ریسردس یها ن یزمان زمستان و در سرزم نیدر سردتر یو گاه دهدیم

و از دو کانال  شودیم ریشکل سراز یاآلود و کرهکف ۀ. از دهانش آب دهان به گونزدیگریو از آب م خوردینم یزیسگ هار چ

 . بردی م ورشی  جانوران گریو د انیو به آدم شودیسرخ م ش ی ها. چشم گرددیروان م های نمور ینیب

  .داردیدو پا نگاه م ان یو دم خود را م کندیپارس نم گرید راه گس

 . شوندیزان میاز او گر گرید یهاسگو  شناسدینم گریسگ هار صاحب خود را د

 . شودیم انینما راه گسدر  یترسآب یژگیو

 . گردد یاش مرخساره ژهیوگازگرفته دچار آماس سراسر تن به 

 . شودیم زیو نورگر  گرددیم شتری آرام در او ب چشم آرام یکیو تار  یرنگ پوست تن او خاکستر

 گرفتار خواهد شد.  بیآس نیو فرد گازگرفته به هم ردیگیبرده و گاز م ورشیبر همراه خود  یگاه

 .ابندییم ییرها بیآس ن یاز گزند ا اریبس یگروه

. دیآور  یبه درمانش رو  نیآغاز  یگذارد و در همان روزها  یترسآب  ۀ گام به مرحل  ماریکه باز آن   ش یاست که پ  ستهیدرمان با  یبرا

 ده ییرا سوزانده و سا  انایجنط  ن آ  ز اپس    ،دییچون سرمه نرم بساهم   د،یسپس بکوب   ،دیرا بسوزان  یانخست خرچنگ رودخانه

 . دیکنار نه

تا ده    نیآغاز  یکار را در روزها  نی و ا  دیبده ماریاندازه از هر دو برداشته با شراب کهنه ناب و سبک بخورد ب کیچهار قاشق به  

 .  دیدو برابر بده ۀبه انداز  دیبا  د،ینداشت ماریبه ب یسدستر  یگازگرفتگ نیآغاز یو چنانچه شما در روزها دیروز انجام ده

 
َصیبعه کتاب  ابیندیم و ابن: نوشتۀ فیلغریوس است. ابن الکلبالکلب   يکتاب ف  1

ُ
تاریخ  رده است )های فیالگریوس یادکاز نوشته   الکلب  ةعضا

 (. 225، هانگارش
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تند    یآن بادکش و داروها یو بر رو  دیتا خون فراوان از آن روان شود و شما زهر را بمک  دیژرف بده  یرا شکافآن   رامون یزخم و پ

 .  دیبگذار زیو ت

 زهر به سراسر تن برود.  دیگذاریو نم دیرهانیم ش بیاو را از گزند آس د،یداغ بگذار یگازگرفتگ یجا یدر همان آغاز بر رور گا

  ی ریزهر در تن جلوگ  افتنیکه از گسترش   دیبخوران  ازیر و پیزهر است و س  نیا  یژگیو   یکه زآنسو  دیبنوشان  ریاو را شراب ناب و ش

  گر یممکن است د د،یینما یکوتاه یدرمان ۀ برنام یو چنانچه در زمان اجرا دیریکارگرا از آغاز به  ادشدهی یدرمان ۀ. برنامکندیم

نباشد ا  ،درمان سودمند  پافشار  یکاربه دست  گر یهنگام د  نی پس در  و   رایز  د؛ ییننما  یو گشادکردن  زهر در تن رخنه کرده 

و شراب    دیبخوران   ریو س  ازیو پ  دیسودا اقدام کن  یسازو به روان  دیآور  یروفس رو  ۀار یدادن اهنگام ب  نیاست. در ا  افتهیگسترش  

 سودمند خواهد بود.   یکه درمان د یناب بنوشان

باشد، بهبود خواهد   یترساز آب   ش ید که اگر پ یو خربق بخوران  دیکردن واداربه عرق  دیتوانی که م  یاو را با هر کار  نیچنهم 

 سودمند خواهد بود. اریبس یو درمان افتی

زخم    ۀبه گشادکردن دهان  گریپس د  ،اسر تن او روان خواهد شداگر پنج روز بر آدم گازگرفته بگذرد، زهر در سر   من:  دگاهید

 د، یرس یترسآب  ۀ باشد. چنانچه به مرحل یپس از گازگرفتگ ،نخست دو تا سه روز  د یزخم با  ۀ. توجه به گشادکردن دهاندیپردازن

 آب خواهد شد.   یرایپذ یحالت ن یکه در چن دیزی بر ریآب را در پوست کفتار پ

 .  دیو هرگز او را به گرمابه مبر ییزاروشهر روزه و شکم  هیو تنق  یریشود، برشماست، خونگ ر یاگر زهر در سراسر تن فراگ

در    اندکردن اثر زهر ر که کُ   دیشراب باش  دنیو نوشان  هایاز راه کاربرد خوراک  یسازی نمور  ۀبرنام  کردنادهیپ  یجویپ  نیچنهم 

 . ردیآن را بپذ دنیتا آن که نوش هرچند ننوشد ،دیببر ش یآب را برا وستهیپخواهند داشت.  یپ

 . باشدیکارآمد نم زیخربق ن ست،یپوست کفتار سودمند ن :دیگو 1سیسوار

 
اصیبعه بدین گونه نامی از آن نیاورده است؛ بلکه نزدیک به آن: ابی(. ابن422، 19، ج يحاولا یادشده است ) 1سواریس: سوارس در نسخۀ د 1

مSoranos  (98،  138  ) سورانس و سورانوس و ساوارس و سویازیوس آورده است و شاید سورانس باشد )عیون(. سورنوس، سورانوس افسوسی
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 سودمند است. ار یدرمان او بس یپادزهرچهارگانه برا :دیگو

  د یایو بند ب ردیبگ ش یو آوا فتدیب  رونیله بزند و زبانش بله  وسته یورزد و پ ی از خوردن خوراک خوددار یاگر سگ :دیگو  ونیسراب

 .دی خواهد تراو اریعرق بس یسگ نیچن  ۀو پارس نکند، گازگرفت

 . دیزیراه آب به دهان او بر نی و از ا دیبگذار ماری آن را در دهان ب ۀو لول دینیدراز برگز ۀلول یدارا ۀکوز  :دیگو

سپس    دیاز او بپرداز ی ریبه خونگ یترسآب  دادیاز رو ش یپرخون باشد، پ  ماریاگر ب :دیگو ،میالقد نیاقراباداز کتاب  برداشت

. به  دیدادن او بپرداز ومال هر بار به مشت  انیو م  دیآور  یرو  ییزاروشباره و پشت سرهِم سودا از راه شکم   ن یچند  یسازبه روان

آن   یو زخم را گشادکرده بر رو  د یخرچنگ بده یهر روز دارو د،یشراب بنوشان د،یبخوران یسازی وردر نم انهیم یهای او خوراک

 . دیکشنده بگذار یداروها

 یبرا  د،یآیها به دست مکه پس از سوزاندن آن   ی ارودخانه  یهاخاکستر خرچنگ  :دی، گوالمفردة  ةیدول ااز کتاب    برداشت

 . دیو کندر بده انایبا جنط   ختهیو چه آم ییسودمند است چه آن را به تنها ار یسگ هار بس یدرمان گازگرفتگ

 
منابع مورد استفاده ، 89، سال اول، فروردین  1شماره    -. )فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران  کندر نام کتاب از وی نقل قول میرازی بدون ذکلیف:أت

شهرت دارد در نیمۀ نخست های زنان«  (. سورانوس ِاِفسوسی، که بیش از همه به سبب اثرش »دربارۀ بیماری21 هگر ب  ،يالحاورازی در تدوین کتاب  

 زیست.  م در رم می2سدۀ 

نمیابن چیزی  وی  اصلی  موطن  دربارۀ  مکتب ندیم  هواداران  از  یکی  را  وی  و  داشت  دقیقی  اطالعات  او  دربارۀ  حنین  چند  هر  دانست، 

 (.  101های آثار جالینوس، ششمارد )نک: ترجمه شناسی )تودیک( میروش

 شناخته است. را دربارۀ تنقیه میندیم ترجمۀ عربی کتاب سورانوس ابن

هایی معدود از آن حنین تفسیر وی را بر کتاب بقراط دربارۀ ماهیت جنین، که تا آن زمان به جالینوس منسوب بود، کشف و به استثنای قسمت 

 فقط در ترجمۀ عربی باقی مانده ا
ً
؛ ةجنال دربارۀ ماهیت جنین )کتاب    ـ تفسیر بر کتاب بقراط1. اوراست:  ستبه عربی ترجمه کرد. این تفسیر ظاهرا

کتابی دربارۀ تنقیه، که به صورتی مرتب داروهایی را که در پرستاری بیمار کاربرد دارند و فصلی هم از آن مربوط به تنقیه است معرفی    الُحَقنـ کتاب  2

ر عنوان از  و حنین ویرایش کرده است. رازی بدون ذککند. این کتاب یا به عبارت دیگر بخشی از مجموعۀ این اثر را اوستاتیوس به عربی ترجمه می

 (. 99، هاتاریخ نگارشکند )قول مینقل  211و    206،  19؛ برگردان ذاکر، ج 437  و 422،  19ج ، يحاولاآن در 
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 ی ارودخانه خرچنگ  رتسکا خ تخاس  ۀویش
کندر    دیبا جنط  کی از  از  و  خاکستر    انای جزو  از  و  جزو  برگ  هاخرچنگپنج  جزو  پاتدیریده  سرخ  ل ی.  آورمس  فراهم   د، یرنگ 

آن ب  ی ارودخانه  یهاخرچنگ بگذار  دینداز یزنده در  انداز   دیو در تنور  به   د یبگذار  د یگردند، نبا  انیبر  شدنده ییخوب سا  ۀتا 

خوراندنش به  یآن را برا س سپ ،دیاست انجام ده 1ر یدر برج ش دیکه خورش یکار را در تابستان و در هنگام نی بسوزند. ا یلیخ

ساز  ماریب آماده  با  د یگازگرفته  روزها  د یکه  گازگرفتگ  یدر  شود.    ینخست  ر  ک یخورانده  آب  بر  روز  هر  ب  خته یقاشق    ماریبه 

 .  دیدو قاشق بده یگذشته است، روز یاز زمان گازگرفتگ یاگر چند روزو  دیخورانیم

 .  دییزخم را گشاد نما ۀو سرکه، دهان ریجوش ر،یبا گذاشتن مرهم ق نیچنهم 

 گونه شود.تا مرهم  دیو با هم بپز دیریرطل برگ  کی ریو ق هیسه وق  ریقسط، جوش کی  زیتند و ت   اریبس ۀسرک :ریگزاره مرهم ق

  ، ی ترساز آب ش یپس از به کاربردن آن پ یکس دمیآن را آزمودم و ند دنیکارآمد است و من مال  اریبس ی دنیمال یدارو نی ا :دیگو

 . ردیآن بم ی ریپس از به کارگ یاز آب بترسد و هرگز کس گرید

 سگ هار است.  یسودمند در درمان گازگرفتگ تیاز حلت  یکاربرد پانسمان :دی. گود

 کارآمد است. نهی زم نی در ا زین  ازیدر آب پ  دهییاز نمک و سداب سا یکاربرد پانسمان :دیگو

 سودمند است. زی ن ریو ق ریاز جوش یپانسمان

 خوب است. زی درمان آن ن یشراب ناب برا دنیحضض با آب، ِگل مختوم و نوش خوراندن

 . دیریکارگپانسمان به  ۀنطرون و سرکه را به گون تاک خودرو و خاکستر

 . داردیبازم یترسدچارشدن به آب  را از ماریچون ب آورند،یجگر سگ هار را همگان سودمند به شمار م کاربرد

 
اند و کواکب آن دههای فلکی میان برج سرطان و سنبله اسد. خانۀ آفتاب )مفاتیح العلوم (. آن را بر مثال شیری توهم کر اسد: برج پنجم از برج  1

اسد بیست و هفت است و خارج از صورت هشت کوکب، و از کواکب او قلب االسد و طرفه است و هر دو از قدر اولند و عرب آن را لیث نامند و بعضی 

صورت باشد. شیر فلک، شیر اند ستارۀ قلب االسد و مجموعۀ جبهه و ستارۀ زبره و ذنب االسد در این را مرکب از هشتاد و پنج ستاره دانسته و گفته

 با پنجم امردادماه جاللی و بیست و سیم ژویۀ فرنگی    تموز سریانی و آن سی و یک روز   برابر سپهر. ماه امرداد پارسی  
ً
است. اول آن مطابق است تقریبا

 (. 325بیرونی،  التفهیم) است)یولیوس رومی( 
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 . دییپای سگ هار م یهرکس، او را از گازگزفتگ یسگ هار بر رو ش یدندان ن کردنزان ی آو :ندیگو

 را دارد. ییکارا نیهم زینمکسودشده ن یکاربرد گوشت ماه نیچنهم 

ن  کی  انایسه مثقال، جنط  یاخرچنگ رودخانه  خاکستر بس  م ی و  ناب بخورد که  با شراب  روز  به مدت سه  ارزشمند   اریمثقال 

 خواهد بود.

 خوب است. اریاربسیبس زیعسل ن دنیسیل

 سودمند است. اری بس ریس یو کاربرد پانسمان خوردن

. هرگز مبادا در آن  دی[ بپردازیروز چهلم ]گازگرفتگ  ش یسودا تا پ  ۀبار ن یچند  یسازو روان  یر یبه خونگ  دی: با دیگو  هیماسوابن 

 . دیکن یکوتاه

 ی گازگرفتگدرمان  یسودمند برا  یپادزهر
. دیریبرگ درم[، ِگل مختوم دو درم، کندر و پودنه از هرکدام سه درمپنج  از هرکدام  انایها و جنط خاکستر خرچنگ :رهز داپ ۀر از گ

 یگازگرفتگ لم از روز چه ش یو پ ار یبس یدر روزها دیو سه درم شامگاهان خورانده شود. آن را با  گرممهیسه درم بامدادان با آب ن 

 نخواهد داشت.  یدرمان گرید گام بگذارد، یترسآب  ۀبه مرحل ماریو چون ب دیریکارگبه

 است.  یترسو آب ی، سکسکه و تشنگیهارآن  آمدیپ

 ( حیباغوجه )دواء الذرار یدارو
سر و بال آن  یچاق و چله و بزرگ پس از جداساز یهاباغوجه دارد: زیانگشگفت یی( که کاراحیباغوجه )دواء الذرار یدارو

را   یو همگ  دیریجزو برگ  ششم ک یاز هرکدام    نیرچ جزو، زعفران، سنبل، فلفل و دا  کیکنده  جزو، عدس پوست  ک ی  ۀبه انداز 

 . دیو قرص بساز دیرشو با آب بس دییباغوجه را نرم بسا ژهیوبه

 وزن هر قرص دو دانگ باشد. 

 روز داده شود. ن یدراز و چند یدر مدت گرممه یقرص در روز با آب ن کی
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  یروغن جانور  ا یو    ن؛یریکنده و روغن بادام شعدس پوست  ۀآب پخت  دیشود، با  چهیپدل   ا یو    ؛شابدانیدچار درد پ  مار یب  اگر

چاق و  یهابا جوجه  دبا یکند و خوراک او را سپ  شابیتا پ  دیو در آبزن بنشان  د یرا به گرمابه ببر  مار یو پس از خوردن آن ب  دیبده

 . دییو او را از سردشدن بپا دیبنوشان  آبو شراب خرما با   دینی چله برگز

 سودمند است.  اری که سگ هار او را گازگرفته بس یدرمان کس یآبزن برا :دیگو

سودمند است.    یترسدرمان آب   یبرا  نییاز باال و پا  دستریکاربرد ماهودانه و گندب  :دی، گومقابلة لالدواءاز کتاب    برداشت

 رِ ی. زدهدیم زیانگگفتش یکه پاسخ دیبفهمد، به او بنوشان ماریب  کهآنیشده، بخاموش  ۀکه در آن آهن گداخت یآب نیچنهم 

و او آن آب   گذارندیکردن سر و رخساره[ مخشک  یکه آن را در وضوخانه ]برا دیبگذار یاارچهپ نوشد،ی که از آن آب م یااله یپ

 .دیکه او آن را خواهد نوش دیهمانند پوست کفتار بپوشان ی زیرا با چ اله یپ ا یو  رفتیرا خواهد پذ

از سگ  یکه دچار گازگرفتگ  یتن کس یباشد. چنانچه آب سرد بر رو دهیکه سگ هار او را گر  یسدر ک ُنه نشانه :دیگو یهودی

 آن آب داغ خواهد شد.  د،یزیهار شده، بر

.  کندینم   شابی. هرگز پشودیم  یازهیانگیدچار خشم ب   وستهیسگان آن نان را نخواهند خورد. پ  د،ییاال یرا به خون او ب  یاگر نان

  را یز  ؛د یاو را ببند  دی. همواره باشودی م  ری. آب از دهانش سرازگرددی. دچار سکسکه م کندیو کار نم  شودیشکم او روان نم

 .اندازدیآب او را به هراس م دنی. دشود یم رسانب یگر و آسپرخاش

 دیسراسر تن بپرداز ی سپس به راندن سودا و نمورساز د یداشته باش  رونیب  ی زهر به سو دنیکوشش در کش د یبا :دیگو شمعون

 . دیبگذار یتشنگ ۀجگر و معده پانسمان سردکننده و فرونشانند یو بر رو

 آبکردن بر  بسا با نگاهاست و چه  زانیاز آب گر  شهیرفته و هم  ییو چشمانش به سو  زانیهمواره ُدم سگ هار آو  :دیگو  حی ابوجر

 .جنبانندیاو دم م یو برا زندیگری. سگان از سگ هار مردیبم

. دیاو آن را خواهد نوش د،یگازگرفته از سگ هار ببر ماریپوست کفتار نزد ب یو بر رو دیز یبر یچوب یااله یهرگاه آب را در پ :دیگو

 . نم یبیدر درمان آن نم انایارزشمندتر از جنط ییدارو چیمن ه
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 مار یبهبودبخش او خواهد شد. ب   د،یتوله سگ بخوران  یۀرمایگازگرفته پن  ماریچنانچه به ب  :1میالقد   وانیاز کتاب ح  برداشت

 .2خواهد مرد ندی و اگر سگ بب ابدیی بهبود م ندی آدم بب  نهیچنانچه در آ ند،یبیآدم نم ان،یآدم  گریهمانند د نهیگازگرفته در آ

دهانش سراز  آشامدینمو    خوردینم   زیچ  چیسگ هار ه  :دی، گوسموم در کتاب    قیبطرابن راه  شودیم  ریو آب  رفتن  و در 

 .  کندیو پارس نم رودیوار و متشنج راه ماحساس درد دارد و لرزان و آونگ 

. با کاربرد داروها کندیم   شابیپ  گو همانند توله س  کندیاست و پارس م  زیو نورگر  شودیگازگرفته دچار لرزش و تشنج م  ماریب

 یسازو به روان  د یو به گرمابه ببر  دیکردن واداراو را به عرق  یروادهیو با پ  دیزخم را گشادکن  یگرفتگدر آغاز گاز   یگذارو داغ 

 .دیبپرداز ارهیسودا به کمک خربق و ا

 اند. و فروافتاده  زان یسگ هار آو یهاهمواره گوش  :دیگو روفس

 ی هاو گوناگون است. تکان ختهیگازگرفته به هم ر ماریب یاهای. رودود یم وستهیو پ ردیگیجا آرام نم کیدر  گاهچیه نیچنهم 

آوا پس   یناآرام و هراسان است و دچار گرفتگ  ماری. بابدییم  ش یافزا  اشیو تشنگ  شودیم  دهی[ او دافراگم ی]د  ۀناخواسته در پرد

 .  دهدی سودا بر تن رخ م یرگیپس از چ ایو  ش یپ یکم  یترسو آب شودیم یترسآب  ۀنشان ش یدایاز پ

وارونه  شانیا  یترسآب  ۀز یانگ طببه جهت  ا  یخشک  یبه سو  عتیشدن  و  برعکس م  شانیاست   ۀ که آب کشند   کنندیگمان 

در گرمابه و نشستن در آبزن و خوردن   کردنیتناو را وادار به آب   وستهی مرحله، پ  نی به ا  دنیاز رس  ش یپ  نیاست؛ بنابرا  شانیا

 
 (. 209، 19ذاکر، ج؛ برگردان 427،  19، ج يحاولا: یافت نشد ) حیوان القدیمکتاب  1
خواهد او را بگزد برد که سگ است و میهراسد و از هر چه به او نزدیک شود، گمان می شیخ گوید: و در پایان از آب و از هر چه نموری است می  2

زند  رینه از او بیرون میباشد؛ بلکه نفرت از آن باشد. گاهی دوست دارد که در خاک بغلتد. گاهی بی شهوت آب نهراسد. گاهی ترس نمیو از آن می

گمان دچار تشنج و کزاز خواهد شد و عرق سرد را خواهد تراوانید و به دنبال آن بیهوشی و مرگ خواهد بود و گاهی به جهت تشنگی پیش از  و بی

نداخت و هراسان آن را نیاشامد و  خواهد، ولی چون آن را برایش بیاورند، داد و بیداد راه خواهد ارویداد چنین پیامدهایی خواهد ُمرد. گاهی آب می 

ترسی .. هرگاه آب.  ای آب بیاشامد، در گلویش گیرکرده و خفه خواهد شد. با آوای دو رگه پارس خواهد کرد و گاهی آوایش بند خواهد آمدگاهی جرعه

،  قانونید که دیگر پایان زندگی خواهد بود ) داشته باشد، دیگر امیدی به بهبودی نخواهد داشت و هر گاه خود را در آینه بنگرد، در آن سگ خواهد د

 (. 299، 4ج
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ها اقدام ساز سودا و پس از نمورکنندهروان  یهاهیبه کاربرد تنق   دی نک  با آب  هختیآمها و شراب  و روغن  نمورساز  یهایخوراک

 .دیبفرست شانیکه بفهمد به درون تن ا آنی و آب را ب  دیربه کار بب یو ترفند دیبپرداز  یریو در آغاز به خونگ دییامن

ها سپس ماست را از آن ،دیسانیشبانه روز در ماست بخ کیشده را سر و بال کنده ۀباغوج :یدر درمان هارکارآزموده  یدارو

در    دیسپس بگذار  د،یکار را سه بار انجام ده  ن یو ا  دینگاه دار  گرید  یروز در ماستشبانه   کیها را به مدت  جدا کرده، دوباره آن

 . دیآمده، قرص بسازدست به ۀدییو از سا دییکنده درهم بساان اندازه عدس پوستهم باشده را خشک شوند، خشک هیسا

و  ند؛یآفتاب بنش ریدر ز دیپس از خوردن دارو با ماری. بدیبخوران ماریبه ب گرممهیآب ن ایو  ؛ ها هر روز با شرابدو دانگ از قرص

  ؛یسکوره روغن جانور ک یعرق کند و چنانچه رنجور و آزرده شود،   ا به سرعت بدود ت ا یکند؛ و  یروادهیپ  ا یخود را بپوشاند؛ و  ای

 ی ترسآب  م یشد، باز او رانده    یخون  شابیو چون پ   دیشود، او را در آبزن بنشان  شابیبخورد و اگر دچار بندآمدن پ  تونیروغن ز  ایو  

 خواهد رفت. انیاو از م

الکلب[ در  نوسی. ]جالج به    زیشون   یگذارنام  ۀز یانگ  :دیسگ هار گو  یدرمان گازگرفتگ  ۀدربار   الکلبکتاب في عضة 

 ی بخورند، سودمند  اریبس  یاگر آن را در بارها  ژهیوسگ هار سودمند است و به  یدرمان گازگرفتگ  یبرا  زیجهت آن است که شون

 خواهد شد. شتریب  اریآن بس

شود،  سگ هار گذاشته یگازگرفتگ یبخورد سپس بر رو س یدر سرکه خ یآدم یاگر مو :دیاز باور اطهورسفس، گو برداشت

 درجا بهبودبخش آن خواهد بود.

 هار خواهد بود. یزهر گازگرفتگ ۀکهنه شود، کشند یآدم شابیپ اگر

آن    از  ند یآدم در آن بنش  کی بتوان    یاسپس به اندازه  ،شود  ناکیبو   یلیشود که خکهنه    یابه اندازه   یآدم  شابیاگر پ  :دیگو

  ار یسگ هار بس یکه در درمان گازگرفتگ دیرا در آب آن بنشان ماریسپس ب  د یها را بپزو آن  د یندازیدسته تره در آن ب  ک یبرداشته 

 . کشدیجامانده از شستن گوشت تازه مهمانند آب به  یهای نمور رایسودمند خواهد بود؛ ز

 است.  خوب اری سگ هار بس یگازگرفتگ یبر رو تیگذاشتن حلت   :دی. گوج

 درمان آن، خوب خواهد بود. یبرا د،یبگذار یگازگرفتگ یو بر رو دیدرهم کن یارمن ۀرا با بور  یآدم شابیپ اگر

 . دیبگذار یگازگرفتگ یو از آن به عنوان پانسمان بررو دیزیرا با نمک و سداب و عسل درهم آم ازیآب پ  :دی. گود
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 سودمند است.  اریسگ هار بس یدرمان گازگرفتگ یشود، برا ختهیآم  ریبا ق ریجوش اگر

 .دیسگ هار به کار ببر یدرمان گازگرفتگ ی( را با آب برا262ز )الف حضض

 سگ هار سودمند است. یدرمان گازگرفتگ یبرا بآبا   هختیآمخوردن ِگل مختوم با شراب  :دی. گود

 .دیبمال یگازگرفتگ یبر رو زیتند و ت  ۀسرک :دی. گوج

 سگ هار سودمند است.  یدر درمان گازگرفتگ یارمن ۀاز خاکستر تاک خودرو با سرکه و بور  یپانسمان گذاشتن

که    یسگ هار و درمان کس   یدرمان گازگرفتگ  یکه خوردن آن برا  ندیاست، گو  اریجگر سگ هار بس  ۀسخن دربار   :دی. گوج

 . دیآیدارد، سودمند به شمار م یترسآب

 . دیپایاو را از گازگرفتن سگ هار م کنند،زان یآو گری د یرا گازگرفته، بر کس یکه آدم یسگ هار ش یدندان ن اگر

 سگ هار سودمند است.  یدرمان گازگرفتگ ی از نعنا و نمک برا یگذاشتن پانسمان :دی. گود

  یا رودخانه  خرچنگ
و به مدت سه روز با    دیری برگ  انا ی مثقال جنط  م یو ن ک یو خاکستر آن را به وزن سه مثقال با    د یرا بسوزان  یااگر خرچنگ رودخانه 

 سگ هار خواهد بود.  یسودمند در درمان گازگرفتگ اریبس د،یبده ماریشراب بخورد ب

 باز هم سودمند خواهد بود. د،یزیامیبا عسل پخته درهم ب ییاگر آن را به تنها نیچنهم 

 ی درمان گازگرفتگ  یالمفرده، برا  ه یما در کتاب ادو  ۀ گفت  یۀبرپا  یاکاربرد خاکستر خرچنگ رودخانه  :دی[ گودوسیاسکوری. ]دد

و بر    دی ریجزو برگ پنج   انایجزو از کندر و از جنط کی [ و  یاجزو از آن ]خاکستر خرچنگ رودخانه  ده  ا یسگ هار کارآمد است؛ و  

 .دیکار ببر  به ادشده،یآن چه درکتاب  یۀپا

 .  دیبگذار یگازگرفت یبر رو ریاز جوش یپانسمان

 و من آن را آزمودم. کندی نم یبرابر  ریجوشبا  ،یماریب  نیدر درمان ا ییدارو چیباور است که ه نیبر ا  نوسیجال

 سودمند خواهد افتاد.  د،یسگ هار بنه یگازگرفتگ  یگونه بر رورا پانسمان یگوشت نمکسود ماه اگر

 سودمند خواهد بود.  ز یعسل ن دنیسیل :دی. گود

 سگ هار خوب است. یدرمان گازگرفتگ یبا نمک برا رنگاهی س ونیاز فراس یپانسمان گذاشتن
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بهبودبخش آن خواهد   د،یسگ هار پانسمان کن  یگازگرفتگ  یگونه بر روو پانسمان  دیرا بکوب   یاگر برگ قثاء پرورش  :دیگو  پولس

 بود.

 سگ هار است. یفتگسودمند در درمان گازگر  ر،یس خوردن

 سگ هار و جز آن سودمند است.  یدرمان گازگرفتگ یبرا ،یگازگرفتگ گاهیحضض با آب سرد بر جا دنیمال :دی. گود

بازشده در آب داغ   ریجوش  یگازگرفتگ  گاهیجا  یو بر رو  دیبده  ماری به وزن دو مثقال با آب سرد بخورد ب  زین  یاخرچنگ رودخانه

 .دیبگذار

 دیاز دست راست در دو روز انجام ده ی ریسگ هار؛ خونگ یدرمان گازگرفتگ یبرا :الکلبکتاب في عضة الکلباز  برداشت

و سه مثقال خاکستر   انایکهنه به وزن دو درم جنط  ر یکه درآن پن  ازی آب پ   هیدو وق  ایتوله سگ و    یۀرمایمثقال پن  کیو پس از آن  

داروها در بامدادان و به همان   ۀ. دو درم از همدیبده  ماریبازشده است، به ب  ختومو چهار مثقال ِگل م  یادخانهخرچنگ رو

و هرگز در درمان آن   دییاقدام نما  رونیراندن آن به ب  یسودا در راستا  یسازو به روان   دیبخوران  ماریاندازه در شامگاهان به ب

 . دیینفرما یو سست یکوتاه

ب  یادانه   است:  شدهگفته بخش  در  ما  تنسودا    یهارانندهرون یکه  دان  م،یکرد  ادی   از  برا  ۀهمان  که  است  درمان   ی خربق 

 سگان خوب است.  یگازگرفتگ

، کندر و جزواز هرکدام پنج    یروم  یانایو جنط  یا؛ خرچنگ رودخانهیگازگرفتگدرمان    یسودمند برا  ییدارو  ۀگزار   :دی. گود

رد آن با آب ن  دیریدو جزو برگ  یو ِگل روم  جزونه از هرکدام سه  پود
َ
در هنگام ناشتا در بامدادان و شامگاهان   گرممه یو سه درم از گ

 . دیبده مار یاز چهل روز به ب ش یپ اریبس یروزها

 نخواهد داشت.  یدرمان گریبرسد، د یترسآب  ۀبه مرحل ماریهرگاه ب
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  شده انیعنصل برهشت مثقال،    1سی، نوشادر دو جزو، قلقدجزونمک سه    :سگ هار  یگازگرفتگ  یجا  ۀگشادکنند  یدارو

  دیریبرگ  مثقال دو    ونی، تخم فراسمثقال زنگار سه    ،مثقال ، مس سوخته چهار  مثقال   ، سداب چهار مثقال، بسد دهمثقالشانزده  

 (271ز سودمند خواهد بود. )الف  - خواست خداوندب -که  دیپاشب گاهیجا یبر رو  نیشمیابر یاها را با پارچه آن ۀشدو الک 

بسا به مردم دارد و چه  ترسییسگ هار از روشنا  ۀگازگرفت  :دی، گوالکلبفي عضة الکلب  3اربوطس   یل إ  تابکدر    2وسیلغریف

چون اهد آمد و رنگ او هم خو  ش یفرد گازگرفته پ  یبرا  دهد،یچه از سگ هار رخ مو همانند آن  ردیها را گاز بگبرد و آن  ورشی

 . زدیگریم یکیتار یبه سو وستهیو پ دهدیخود را از دست م یینایناب دمبهم آرام و دو آرام  شودیرنگ خاکستر م

 دارد. یاگزاره انایخرچنگ و جنط کاربرد یارزشمند ۀاو در ادامه دربار 

 سر و گذاشتن بادکش، به   ی سپس با مو  ،دیکه بشود، از آن خون روان کن  ییو تا جا  د یبزن  شتر یرا ن  یگازگرفتگ  گاهیجا  :دیگو

  سگ هار  یگازگرفتگدرمان در    نیو کارآمدتر  نیبهتر  یگذار. داغدی باال است، او را درمان کن  اریبس  ماریب  یکه دما  یهنگام  ژهیو

 زهر است.  رگونهبا ه ییارویو در رو

 د یبگذار تیو حلت ریآن س ی بر رو  زی و ن شودیم یورزخم بهره ۀگشادکردن دهان ی برا ز یو ت شور و تند  یکاربرد داروها نیچنهم 

  ماریبه ب  ریسر زخم بسته شود؛ و شراب و ش  دینگذار  افته،یبهبود ن  ماریکه ب  یتا زمان  دیآن بنه  یشور بر رو  زیهر چ  دیتوانیو تا م

دارند؛ و پادزهر   ییزهرها کارا  یزآنسو  زیدو ن  نی ا  رایز  د؛یبخوران  ریو س  ازیپ  نیچنبا هرگونه زهر هستند. هم   دمتضا  رایز  د؛یبنوشان

 . کنندیم یریزهرها به دل جلوگ دنیچون از رس د،یبده طوسیو مترود

 
 های زاگ است.قلقدیس و قلقند و قلقطار از گونه 1
 ( 211،  19؛ برگردان ذاکر، ج 435،  19، جيحاول ا)  .و فیلغرغورش در نسخۀ اصل یادشده است  1فلغریوس در نسخۀ د 2
و  لی اربوطسإکتاب    3 ؛ برگردان 435،  19، جيحاولایادشده است )  1ارابطوس در نسخۀ د: نوشتۀ فیلغریوس است. رابطوس در نسخۀ فته 

نام پزشکانی است که در بیست و چهار جلد کتاب حاوی، آمده است که در    112سی و هشت پزشک از  از    (. نام اربوطس یکی 211،  19ذاکر، ج

شماره  -شده است )فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران   ها اشتباهو یا در تشخیص هویت آن  ؛های تاریخ پزشکی یادی از آن نیامدههیچ یک از کتاب 

 (. 18 ۀگر ب ،يالحاومنابع مورد استفاده رازی در تدوین کتاب ، 89، سال اول، فروردین 1
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کش  ستهیبا و  زخم  گشادکردن  که  گازگرفتگ  دنیاست  آغاز  در  درمان  یزهر  دستور  در  از   اب  رایز  د؛یبگذار  یرا  روز  چند  گذر 

پس تا   نیاز ا  یزهر به سراسر تن رخنه کرده و استوار شده است، ول  رایدرمان سودمند نخواهد بود؛ ز  نیا  گرید  ،یگازگرفتگ

  .دیآن است، بنوشان ۀکنندرون یمزاج زهر و ب ۀزانندیو شراب و هرچه به هم ر د؛یاو را به عرق کردن وادار د،یتوانیم

خوردند و بهبود   یاز زمان گازگرفتگاز چهل روز  ش یآن را پ یچون گروه د،یاز دادن آن نهراس گزهر و  دیخربق بخوران نینچم ه

 . افتندی

 . افتندیها را آزمودند و آن را سودمند خوردن خون سگ  :دیگو

 . دیآیگازگرفته، سودمند به شمار م یبازو یسگ بر رو ش یبستن دندان ن  نیچنهم 

 .دیآن بگذار یشده بر رو ینمک ۀپارچ ایو  یسود ماهگوشت نمک دیبا د،یزخم باش ۀدادن دهاناگر خواستار گسترش 

جگر و  ایو   ؛دیبده  ماریو بخورد ب  دیکن  انیاو فراهم نشود، پوست کفتار را بر   یترستا پس از آب  ماریب   یدرمان  ۀاگر برنام  :دیگو

او آن آب را خواهد   د،یکن  کینزد  ماریپوست سگ هار گذاشته به ب  یاز آب بر رو  یااله یپ  ایو    دیسگ را بخوران  ۀشدانیدل بر

 .دینوش

کند  به خون خود نگاه  دیو نگذار  دیریو از او خون بگ  دیروشن و گرم نگاه دار  یارا در خانه  ماریب  :دیشده، گو  تیروا  1سوارنس  از

.  دینیو خوراک او را شوربا برگز  نشاندیرا فروم  یو تشنگ  دهدیدرد را کاهش م  هیتنق   ن یچون ا  د،یکن  هیو آب تنق   تون یو با روغن ز

 که کشنده او خواهد شد. دیببر ابهمبادا او را به گرم

ا  سورانس  را در درمان  ا  ادکردهیو درمان هر زهر گرم    یماریب  نیکاربرد خربق  بر  او  و  گمان است که پوست کفتار   نیاست 

 ندارد.  یسودمند گونهچیه

از و  خوردن هار  ،را از باال دستری: ماهودانه و گندبیترسسودمند در درمان آب ییدارو ۀگزار  :دواءمقابلة لألاز کتاب  رداشتب

 .دیبه کار ببر کردنه یتنق  هار  ،نییپا

 
. سورانس پزشکی از شاگردان (211، 19؛ برگردان ذاکر، ج437، 19، جي حاولایا سورانس باشد )و فته یادشده است و گو 1سراس در نسخۀ د 1

آزمون   چهارگانۀ دیدگاه  پیرو  که  و  گرایی و سنجشمینس است  سورانس  امینس و  و  گذاشت: قطرطس  جا  به  خود  از  شاگرد  چهار  او  بود.  گرایی 

 (.. 107، 1، برگردان ذاکر، ج عیونمثیناوس قدیم )
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که   کنندیاست که آهنگران آهن گداخته را در آن خاموش م  یو آن آب  دیکه بفهمد، به او بنوشان  آنیآب آهنگران را ب  :دیگو

 دارد. نه یزم نیدر ا زیانگشگفت یکارکرد

ز   :دیگو بنهکه در وضوخانه ]خشک  یاپارچه   الهیپ  ریاگر در  را خواهد خورد.   ماریب  د،یکردن دست و صورت[ است،  آن آب 

 . دیاو آن آب را خواهد نوش - خواست خداوندب -که  دیچیپوست کفتار بپ اله،یپ رامونیپ نیچنهم 

 تن او داغ خواهد شد. زد،یسگ هار، آب بر  ۀگازگرفت ماریب  یاگر بر رو :دیگو یهودی

 سودمند خواهد بود. یلینه؟ خ ایسگ هار است  رندهیگازگ ایکه آ  نینشانه درست باشد، در شناساندن ا نیاگر ا من: دگاهید

چنانچه آن را نخورد، آن سگ، سگ هار   د،یندازی ب یسگ یو برا دیاال یب  یگازگرفتگ ی از جا رشدهیاگر نان را به خون سراز :دیگو

 خواهد بود.

و بر  دی تنش بمال یگرمازا بر رو یهاو روغن دیو به زور به گرمابه ببر دیینما یرواده یو وادار به پ دیکن یریاز او خونگ دیبا :دیگو

  شده انی بر یاکند و خرچنگ رودخانه یرواده یتا پ دیببر ادهیپ حیتفر  یو او را برا دیابزار گداخته بگذار یگازگرفتگ گاهیجا یرو

 . دیبخوران

خود را نراند و شکمش کار نکند و   شابیبسا خشمناک شود و پشده و چه  یروان  رد،یگاز بگ  یسگ  نیرا که چن  یکس  :دیگو

و    دیکن  چیپ   سمانیو ر  دیاست که او را به بند بکش ستهیگردد. با  ریو دچار سکسکه شود و آب دهانش سراز  ابد ی  ش یبزاقش افزا

 . دیآب بنوشان یبه و

 د؛یبگذار  یگازگرفتگ  یجا  یو بر رو  دیو با عسل بسرش  دییدو پوسته شده را با نمک نرم بسا  یگردو  :یدرمان هار   یدارو  ۀگزار 

 .دیآن بنه یسداب بر رو ا ینمک و  ایآرد کرسنه،  ای ر،ی انج ۀرابیش ای  از،یپ ایگندم برشته با عسل،  ایو 

 ی از داروها  افته،ی  یرگیکه سودا بر آن چ  ی درمان تن ۀویو به ش دیرا گشاد کن  یگازگرفتگ یجا : دیگو سمومدر کتاب  شمعون

ببرروان بهره  کوز   دیساز  در  را  آب  ر  ۀو  دراز  ترفند  ختهیلوله  بنوشان   یبا  او  پانسمان  دیبه  چ   یو  تشنگ  یزهایاز  که  را   یسرد 

 . دیذارمعده و جگر بگ یبر رو نشاندیفروم
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آوشکل، سرخ  یا آلود کرهآب دهان کف  رشدنیسگ هار: سراز  یهانشانه دو    انیمدم سگ    شدنزانیشدن چشمان سگ، 

سگ هار   یاز نشانه ها  رد،یگیو گاز م   آوردیم  ورشی  وابه    رسدیکه م  یو به هرکس   شناسدیخود را نم  صاحب   و  و آشناها  ش یپا

 . باشدیم

  دهد یدم تکان م   وستهی و پ  زندیگری و سگان از او م  دهیسو گرد   کیفروافتاده و چشمانش به    وستهی دم سگ هار پ  :دیگو  حی ابوجر

 .ردیکردن به آن بمبسا با نگاهو چه زدیگری و سگ هار از آب م

آن را    د،یکه گازگرفته شده بده  یو به کس  دیپوست کفتار بنه  یرا بر رو  اله یسپس پ  ،دیزیبر  یچوب  یااله یرا در پ  یاگر آب  :دیگو

 .دیو آن را خواهد نوش رفتیخواهد پذ

 درمان آن باشد. ی برا اانی کارآمدتر از جنط ییدارو چیگمان ندارم ه :دیگو

  دا یبهبود پ  د،یسگ هار شده بده  یکه دچار گازگرفتگ  یسگ به کس  ۀنول  یۀ رمایاگر پن  :دیگو  ،میطب القداز کتاب    برداشت

 خواهد کرد. 

 ۀ و چنانچه رخسار   افتیبهبود خواهد    ند،یبب  یآدم  ۀنگاه کند و در آن نگار   نهیسگ هار شده به آ  یدچار گازگرفتگ  یکس  اگر

 خواهد مرد. ند،یسگ بب

از شش   یترسآب  آمدیپ  :دیگو  عضاء اآللمةل ا. در کتاب  ج پ  دهدیماه رخ مپس  رو  ش یو  آن هرگز  نخواهد داد و من    یاز 

 ست؟ یآن چ ۀز یانگ دانم ینم

 . شوندی م یها در هنگام تابستان دچار هارسگ  شتریب  ج. گفته است: د،یگو قیبطرابن

 .  دهدیرخ م زیسرد ن  اریزمستان بس در یهار یگاه

و به   چرخدیو چشمانش م  شودیم  ریشکل از دهانش سراز  یاآلودکرهو آب دهان کف  آشامدینم  و  خوردیسگ هار خوراک نم

 . کندیو پارس نم ردیگیگاز م رسدیم یو هرکس رودیمستان راه م ونو هنگام رفتن چ تابدیسو م کی

ول  یگازگرفتگ ندارد،  جانکاه  درد  هار  مدت  یسگ  از  آب  یپس  م  یترسدچار  تشنج  و  لرزش  به  شودیو  او  تن  سراسر   ژه یوو 

 . کنندیاز آنان پارس م ی. گروهزانندیگر ییاز روشنا شانیاز ا ی. برخلرزد یاش مرخساره

 خواهد بود.   ترم یخخوشگشادتر باشد،  یگازگرفتگ ۀ.هرچه دهانکندی م شابیهمانند توله سگ پ :شودیمگفته 
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 دیبگذار ش یسپس بادکش داغ شده با آتش بر رو ،شود ختهیر رونی تا خون فراوان از آن ب دیرا در ژرفا بزن شتر یاست که ن ستهیبا

 درمان آن سودمند است.  یکه برا

سطح   یو آن را به سو  کندیم  یریکردن زهر به درون تن جلوگاز رخنه  رایبا آتش کارآمد است؛ ز  گداختهبا ابزار    یگذارداغ

مگذارکشاندیم خشک   دی. هرگز  پوسته  و  بسته شود  رو  شهیرزخم  پ  یبر  ببندد.  دلمه  و س  وسته یآن  نمک  به    ریبا گذاشتن 

 . دیاقدام کن یگازگرفتگ ۀگشادکردن دهان

  نیسودمند است و چنانچه ا  یاشتن بادکش تنها در آغاز گازگرفتگبا ابزار گداخته و گذ  یگذارداغدانستن است که    ستهیبا

  کیپس از چهل روز تا    یترسآب  ۀسودمند نخواهد بود. همواره نشان  گریارزشمند در درمان از دست بروند، درمان د  یروزها

شکم    دیدارند؛ با  یزیانگشگفت  یکه کارآمد  دیبخوران  اهیس  ربقروفس با خ  ۀار یکنند، اروزها گذر  نیو اگر ا  شودیم  انیسال نما

 . دیکنده بدهپوست ی و گردو د؛یسگ را بخوران ۀشدان یجگر بر د؛یینما ییزاروشو شکم  دیکن یسازدارو روان  نیرا با ا

 ر یجوش مرهم
 .  دیآن بگذار یسگ هار، بر رو یزخم گازگرفتگ یگشادکردن جا یرا برا ریجوش مرهم 

ت  ۀسرک  ر، یرطل ق  کی  :یروآم هار ف   شور  و  و ج  ز، یتند  وق  ریوشقسط  را در سرکه   خشک  ی. داروهادیریبرگ   ه یاز هرکدام سه 

 سودمند است. اریکه بس دیو به کار ببر  دیزیامیرا با هم ب یسپس همگ دیسانیبخ

 سگ هار  یهانشانه 
باز و زبان در   شهی. دهانش همردیگیگاز م  رسد،ی از سنگ و جز آن م  زی. به هر چکندیو جستجو م  دودیم  وستهیپ  راه  گس

 ها شل و فروافتاده ( گوش281ز  رنگ، )الف و سرخ  زدهرونیب  ش یها. چشم تسا  آلودکف  وو بزاقش روان    زانیاز دهان آو  رونیب

.هرگاه با  زندیگریاز او م گریو سگان د زدیگری. از آب مدودیم وستهیو پ  ردیگیجا آرام نم کی. هرگز در  استدو ران  انیو ُدم م

  ،دییاال ینان ب   یاخون فرد گازگرفته را به تکه دینه؟[، با  ای]هار است  ست؟یکه چ  دیو ندان  ردیو شما را گاز بگ دیبرخورد کن یسگ

 هار خواهد بود. رندهیرا نخورند، سگ گازگ  ناگر آ د،ینداز یسگان ب یسپس آن را برا

 هار گازگرفته است. یکه او را سگ یدر کس یهار یهانشانه
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 ۀ ناخواسته در پرد  یهااحساس تکان  یگاه  شود؛یِخرد م  یختگیردچار به هم   یهراسناک؛ گاه  یهاکابوس و خواب   دنید

 هراسند؛ ی م  زیاز هر چ   یاژه یو  ۀز یانگیموارد ب  شتر یبسا در ب شدن دهان؛ چهخشک  ار؛ یبس  یتشنگ  کند؛ی م  دایپ  افراگم ید

آوا  یکند، دچار بندآمدن و گرفتگ شرفتیپ یماریچون ب ژه؛یو ۀز یانگ یب دنشنیخشمگ کنند؛یچشم نگاه م ۀبا گوش شتریب

 ی بستگ  نی و ا  شودی م  انیاست که نما  یانشانه   نیرترید  یترسآب  ۀ نشان  شود؛یم  دا یهو  شانیدر ا  یترسآب   ۀنشان  شوند؛یم

است پس    یمزاج خشک  یرگیچ  جهتاز آب به    شانیاست؛ ترس ا  ییاز خلط سودا  شانیا  عتیو دوربودن طب  یاندام  ییبه توانا 

 است.  شانیا ۀبرندان یکه آب از م شندیاندیو در مغز خود م برندیگمان م

پ  ۀبا گوش  ستنینگر  ۀز یانگ به جهت  به چن  ش یدایچشم،  آنان است. هرگاه   د، یبرس  یآغاز گازگرفتگدر    یماریب  ن یتشنج در 

و    رسد،یگرفتن از داروها و گذاشتن بادکش به انجام مبا کمک  نیو ا  دیتن بکش  یرونیزهر را به سمت سطح ب  دییکوشش نما

و    اهیو خربق س   1مونیمانند: افت   ییو از داروها  دیراندن سودا گام بردار  یدر راستا   ییزاروششکم و شکم   یسازگرنه به روان

 یهاهیکاربرد تنق   نیچن. هم دیبرساز نمورکننده بهره بسبک  یهایها و خوراک غنو رو  گرممه یرفتن و کاربرد آب نگرمابه   وستهیپ

 . دیبگذار یها را در دستور درمانسودا و پس از آن نمورکننده دنیجهت کش رومندین

 متوجه شود.  کهآنی ب د؛یآب را به درون تن او برسان د یتا بتوان دیکن دایرا پ  یترس شده باشد، ترفندآب  ماریگر با

مثقال  م یو ن ک ی مونیدو مثقال و افت  یکابل له ی. هلدیحب را بده نی و ا  د یاز او بپرداز ی ریبسنده باشد به خونگ مار یب ی رویاگر ن

مثقال    م یو ن کی ی اندازه، برخ با همان زین قونیبه همان اندازه و غار یارمنمثقال و گل کی هیمثقال و بسپا م ین یو نمک هند

و   مرغ  ۀو پس از آن جوج دیسپس دو مثقال آن را بخوران دیریدو مثقال. داروها را برگ  اهیو خربق س رندیگی[ برمقونیاز آن ]غار

 .  دیدراج به عنوان خوراک بده ۀجوج

 . دیآوریبه شمار م م یخاو را خوش  یماریروان شود، ب یخون از گازگرفتگرگا

ا  من:  دگاهید ب  نیدرمان  از  کش  ماران یگروه  از  چ  دنیپس  دادن  دارو  ییزهای]زهر[،  و  یمانند:  که  ها آن  یژگیخرچنگ 

زا داده نشود و روشساز و شکم روان  یدارو  ییروزها  نیاست در چن  ستهیو بازداشت زهر است. با  یدرون  یهااندام  یروبخشین

 
 (. 443، 19، جيحاولاافیثمون در نسخۀ اصل یادشده است ) 1
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درون   ی زهر به سو  دنیشما نشان داد که کش  یریگیه درون خواهد شد. هرگاه پکشاندن زهر ب  ۀز یانگ  را ینشود؛ ز  ی ریاز او خونگ

 .دیاقدام کن هیساز و تنق روان یبه کاربرد داروها دیبه مدت دو و سه روز انجام گرفت، با

 د ییسه بار عوض نما ا ر آن  1سپس دوغ ،دیسان یروز در دوغ بخشبانه  ک یباغوجه را  :یدر درمان گازگرفتگشده آزموده یدارو

 یی هاو از آن قرص  دییفزایو به همان اندازه عدس پوست کنده بر آن ب  دییو الک نما  دیو بکوب  دیخشک کن   هیها را در ساسپس آن

را در آفتاب    ماریو چون قرص را بخورد، ب   دیبده  ماریبه ب  گرممهیآب ن  ایقرص با شراب خرما و    ک ید.  یدو دانگ بساز   ۀبه انداز 

پ   د یو با پوشاک بپوشان  دیبنشان سکوره روغن   ک یشد    یتا عرق کند و چون دچار اندوه و رنجور  دی تند بخواه  یروادهیو از او 

که    دیداشت، بدان  یخون  شابیو چنانچه پ  دیاو را در آبزن بنشان  د،بند شوو اگر شاش  دیزالل بخوران  تونیروغن ز  ایو    یگاو

از به   ش ی است که بال و پا و سر باغوجه را پ  ستهیخواهد شد. با منیا یترسبه سراغ او خواهد آمد و از دچارشدن به آب یبهبود

 .دییکاربردن جدا نما

ساز بر  سردکننده و سبک  یکه متوجه نشود و داروها یابه گونه  دیبرسان  مار یبه ب یاآب را با لوله  :دیهار گو ماریب ۀدربار  اهرن

 . دیو سر او بگذار معده یرو

 .  دهد ی جانکاه رخ م  یدر سرما  ز یسوزان و ن  یدر گرما  شتریب  یدچارشدن به هار  یسگ برا  شدنختهیبرانگ  :دیگو  ونیسرابابن

 خواهد شد.  زانینخواهد داشت و از آب گر یدنی به خوراک و به آشام یلیم گریشود، د ختهیهرگاه سگ برانگ

 . ادزنان خواهد بود و دم خود را تکان خواهد دلهله  وستهیپ

 شدگان گرفته خواهد گشت.  همانند خفه ش یخواهد شد و آوا ریسراز از دهانش آلود کف یابزاق کره

 خواهد برد.  ورشی د،یایب ش یکه به سو یبه هرکس کردنپارسیب

بگ  یکس  رگا گاز  پ  رد،یرا  گازگرفتن  درد  جز  آغاز  نم  یامد یدر  پا  یول  دهد،یرخ  و    یترسآب  یهانشانه   انیدر  تشنج  و 

از    یآب و هرگونه نمور  دنیخواهد شد و در هنگام د  دهیدر او د  اریکردن بسرخساره و عرق  ژهیوشدن پوست تن، به رنگسرخ

 
دهی و آب آن را پاالییده باشند و بخش پنیری آن به جامانده باشد. دوغ ارزش خوراک  دوغ: شیر و ماستی است که کرۀ آن گرفته شده باشد  1

 (. 162، بحر الجواهرخوبی دارد. خوراکی سودمند و نیروبخش کسانی است که معدۀ گرم دارند )
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و   ردیگیو آنان را گاز م بردیم ورشیبه مردم  یسگ نیهار کند. چن زیرا ن گرانید با گازگرفتنبسا خواهد شد، چه زانیها گرآن

 به گازگرفته شده منتقل خواهد شد.  فتنپس از گازگر  امدهایپ نیهم

انگ  یبرخ پزشکان  بد  یترسآب   ۀز یاز  م  گونهنیرا  ا  رایز  :کنندیگزاره  خشک  شانیمزاج  م  یبه  ازاشودیدگرگون   رو، نی . 

 خواهد کرد. دایپ  یرگیچ زیبر مغز ن یخواهد شد و خشک شانیمزاج ا  ی زآنسو هاینمور

 خواهند شد. زین یخوابیباشد، پس دچار ب گونهن یبد زهیاگر انگ من: دگاهید

  ایو    ؛مرغ   یرا برا  گردو  ۀدییسا  نآ،  دینکسپس جدا    د یندیروز آن را بب  م یو ن   د یبنه  یگازگرفتگ  یو بر رو  دیگردو را بکوب  :دیگو

 ی گردوها را نخواهند خورد، مگر از رو  ۀدییسگ هار باشد، مرغ و خروس آن سا  کیاز    ی. چنانچه گازگرفتگدیندازیخروس ب

 آن را بخورند و اگر بخورند در روز دوم خواهند مرد.  یو گرسنگ یناچار

با کاربرد داروها بهرگاه هار بر شما روشن شود،  پ  گاهیجا  ۀگشادکنند  یودن سگ  جرج  ریو س  ازیزخم، مانند:    ریو خردل و 

 . دیخرچنگ بخوران یو دارو  دیبه گسترش دادن زخم بپرداز  یروغن جانوربا  شدهان یبر

 سگ  ی درمان گازگرفتگ ی ساده و تک یداروها
افست  :ۀرندیدربرگ  اهور اد  نیا م   وس،ی، کمادر  ونیانگدان، سقورد  ۀرابیش  ن،یحضض،  پادزهر مارهاباشدیجعده  بزرگ    ی . 

که از گسترش زهر در تن   دیبنوشان ر ی. شدیو تره بخوران از یو پ ریو س د یبنوشان رومندیو کهنه و ن نیریسودمند هستند. شراب ش

 .زدیریآن را به هم م یژگیو و سازدیو مزاج آن را دگرگون م کندیم یریجلوگ

 . شودیدر او آشکار م یترسو آب یمانند؛ سکسکه و تشنگ ییامدهایشده، پ یدچار هار ماریب :دیگو حیمس

 باغوجه  یدارو
ها را  و سر و بال آن  دیریبزرگ و چاق و چله بگ  یهاشش مثقال باغوجه  دارد:  زیانگتشگف  یباغوجه که درمان   یدارو  ۀگزار 

و   دیریکنده شش مثقال برگمثقال، عدس پوست کی]از هرکدام[  ن ی و دارچ لیو زعفران، قرنقل، فلفل، سنبل، زنگب دیجدا کن

 . دیو قرص بساز دیو بسرش دییها را نرم بساباغوجه ژهیورا به  یهمگ 

را   یشود، آب چهیپو چون دچار دل  دیبده ماریبه ب گرممهیقرص با آب ن کیروز، روزانه  نیهر قرص به وزن دو دانگ است، چند

 . دیشده، بنوشانجوشانده  یروغن گاو یکه در آن عدس و اندک
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 کند.   بشایتا پ دینو در آبزن بنشا دیرا پس از خوردن قرص به گرمابه ببر ماریهر روز ب

  دینیشده با آب سرد برگز  ی. شراب او را شراب خرما آبک دی]مرغ[ چاق و چله بده  یهاشده با جوجهساخته   دبایخوراک او را سپ

 .دیزان یبپره  یو او را از سرما و سرد

 . 1خوب است ار یبس شانیا  ینشستن در آب داغ برا :دیگو

 م تسیب دلج
 الوسن

 همانند سپر است.   یاهیاست که گ ادشدهینام داروها، به الترس ]ترس[  ستیرا در ل 2الوسن گزاره

  ی سگ هار سودمند  یدرمان گازگرفتگ  یرو است که برااز آن  نام،ن یدارو بد  نیا  یگذارنام   ۀز یانگ  :دی. در گفتار ششم گوج

 دارد. یزیانگشگفت

  ن ی. اخورانندیبار م  نیکارگر افتاده و استوار شده، چند  یسگ هار در او به خوب  یکه اثر گازگرفتگ  یآن را به کس  نیچنهم 

دارو ممکن است در  نی. استین روهاین  نیکاستن ا یبرا یصناع اسیجز راه ق یراه چیآن است و ه ۀجوهر  ۀهم ریفراگ یژگیو

  نیچنکم است. هم   ۀکننده به انداز آن خشک   یروین  نیاست؛ بنابرا  ییشناسا  ۀستیبه کاربرده شود، پس شا  اریبس  ییجاها

رده یپاکساز
ُ
 . 3مک را از رخساره پاک کرد کک توانیو به کمک آن م دیآیشمار مآن به  یژگیها از وگ

 
 . 215 -  204،  19، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
دار  آالسن، دو الف دارد که یکی همزه  (.قاموس) lusan)Ā(  L., Madwort, Alyssum alpestre Forskm, Lupin; Lupinus termisالوسن:    2

نام  و کشیده و دیگری هوایی و حرف الم آن حرکت پیش و حرف سین حرکت زبر دارد و در برخی از کتاب واو ساکن پس از الم دارد و آن دارویی به 

،  قانون]الترس[، ترمس یاد کرده است )   سینا در دو جا(. ابن3،  1، ججامع لمفرداتشود )السلحفات در شام شناخته میالنجات و حشیشهحشیشه

 هبل(.  ابن مختاراتشکل لوبیای مصری است )(. الوسون و الوسن داروی ترسی است، چون هم 382، 1ج
 . 81،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 3
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 ن انجذا
 رون ی]از ب گذارندی دندان دردناک م ی و آن پارچه بر رو مالندیم یاپارچه   ۀتک یسپس بر رو ،زندیآمیرا با کندر درهم م نادگنا

 دهان[، درد آن را فروخواهد نشاند. 

را خواهد   ییراکا  نیهم  گردانند،ی آن را در دهان م  ۀو آب پخت  پزندی با آب م  خته یآم  ۀدر سرک  ریآن را با زوفا و انج  نیچنهم 

 سگ هار سودمند است.  یدرمان گازگرفتگ یآن برا نیچنداشت. هم 

با آن زهر سودمند خواهد   ییارویرو  یزهر بمالند، برا  ۀ[ جانواران دارندیو گازگرفتگ  ش ی]ن  گاهیجا  یبر رو  ا یآن را بخورند    اگر

 شمار خواهد آمد. د به کارآم نیزهرآگ ریاز ت  دآمدهیپد نیچرک یهادرمان دمل  یبرا زیبود و ن 

 .1مالند یم ژدمک ش ین  یو بر رو کنندیباز م تونیآن را در روغن ز نیچنهم 

 انسان، بول 
آن  ۀکشند ۀو قارچ از گون یاز خوردن ارنب بحر آمدهش یپ بیبا گزند و آس ییارویرو یآن برا ۀکهنه شد ژهیوبه  شابیپ دنینوش

برده م به کار  لوزه  یبرا  نیچن. هم شودی )فطر(  آماس  زبان کوچک و هندرمان  آماس  و  و درماندگ هنها و حلق  در   یکردن 

 افراشته سودمند خواهد بود.  نتنفس با گرد ز ی)ُبهر( و ن دنیکشنفس 

. دیرا با آن شستشو ده  نهی ه نردر آن سودمند خواهد بود و چنانچ  دآمدهیپد  یهادرمان زخم   یشود برا  دهیدر گوش چکان  اگر

 سر است.  ۀو شور  یدر سراسر تن و گر دآمدهیپد یهازخم  ۀدرمان هم یبرا زیو ن بخشدی رخداده در آن را بهبود م یهازخم 

پادزهر گازگرفتن آدم  یزهر گازگرفتگ  ۀشندکِ   نیچنهم  و  آن  و پادزهر  م   یسگ هار  آماس  مونیو  از  و    یریآن جلوگ  دنیاست 

 . کندیم

 آن خواهد بود.  ۀبندآورند د،یبگذار  یزیخونر گاهیجا یو بر رو دیزیامیتاک خوردرو درهم ب ۀآن را با خاکستر شاخ اگر

درمان آن دو سودمند خواهد  ی برا د،یبمال  یخارش و گر گاهیجا یرا بر رو  خته یسپس آم دیز یامیدرهم ب ی ارمن ۀآن را با بور  اگر

 هرگونه آماس خواهد بود. ۀکنندیپاکساز ده،یبدبو و گند ار یبس شابیبود. پ

 
 . 94،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
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کار را پنج روز   نی و ا  دیخانم را در آن بنشان  ماریسپس ب  دیدسته تره با هم بپز  کیدو سوم رطل از آن به همراه    ۀبه انداز   اگر

 ی درمان گازگرفتگ  یبرا  نیچناز آن خواهد راند. هم   اریبس  ییهایخواهد کرد و نمور  یزهدان را پاکساز  د،یانجام ده  وستهیپ

 .1کشاندیجامانده از شستن گوشت تازه )ماء اللحم( را مهمانند آب به  یهایرنمو رایسگ هار سودمند است؛ ز

 بول 
  ی مارها  ش یبا ن  یاروی، سودمند در روخورده شود  3انیآدم  شابیهرگاه پ  :دیگو  یآدم  2شاب یپ  ۀ[ دربار دوس یاسکوری . ]دد

ب   یبزرگ و خوردن داروها و درمان  رو  ن یآغاز  ۀاستسقا در مرحل  یماریکشنده  بر  را  آن  بود. اگر  گزندگان    ش ین  یآن خواهد 

 . وددرمان آن سودمند خواهد ب یبرا د،یزیبر ییایدر

  یبرا  ن یچنشمار خواهد آمد. هم سودمند به   د،یزیسگ بر  یگازگرفتگ  گاهیجا  یو بر رو  دیز یامیدرهم ب  یارمن  ۀآن را با بور   اگر

 ها، سودمند است.  و خارش و زدودن آن  یزخم یدرمان گر

رونده و   میبدخ  هام درمان زخ  یدارد و آن برا  شتریرا ب  یکنندگو پاک  یندگیزدا  یژگیآن، و  ۀکهنه شده از کهنه ناشد  شابیپ

 . 4دیآیشمار م سودمند به کنندهشرفتیپ

 نیت
 یعسل  ۀاست که چرکاب  ییهاسگ هار و زخم   ینارس با عسل فراهم شود، سودمند در درمان گازگرفتگ  ریاز انج  یاختهیآم  هرگاه

 . 5راند یم رونیاستخوان خردشده را ب یهازهیها روان است. هرگاه برگ خشخاش خودرو بر آن افزوده شود، راز آن 

 
 . 71،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
میز، چامین، چمین، میخ )فریده(.  )مرعشی؛ قاموس(. Urineماء:   /بول  2

ُ
[ پیشاب، شاش، پیشیار، شاشه، گ

ْ
 بول ]َب ْو ل

 (. قاموس)nāins-Baul al, (urine Human's(َبول االنسان:  3
 . 125،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 4
 . 144،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 5
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 ثوم
معده   یکنندگخشک  یرویِگردآمده در شکم است و ن یبادها یو بادشکن ییگرمازا یروین  یدارا  1ر یس :دیگو دوسیاسکورید

 دارد.   ز یپوست را ن یکنندگو زخم  ییزایو تشنگ

 ورده خ  وسته یپ  2ة یالمدم  ه یمار به نام ح  یاگونه   زدنش یاست و چنانچه پس از ن  آورشاب یو پ  راندی کرم کدو را م  ،رسیخوردن  

 آن خواهد بود.  ش یبا ن یارویشود، سودمند در رو

نوش  ۀشد   دهییسا  هرگاه بس  ییشود دارو  دهیآن در شراب  و  به   اریبرتر  براسودمندتر  آن  آمد و خوردن  درمان   یشمار خواهد 

 شود، یخورده م  شهیکه هم  یآب  یزآنسو   یآب  دنیشدن و نوشآببهآب   یبرا  نیچنود. هم سگ هار کارآمد خواهد ب   یگازگرفتگ

 .3کارساز خواهد بود اریساز آن ب دآمدهیپد یهای ماریو ب هابیو آس

 
با الف (. ثوم در عربی سرماسق در زبان بربری  قاموس)  mūTh( L., Garlic, Allium sativum(سیر: ثوم    1 سقوردیون در یونانی است. اگر 

ن یک سر که بدان جبلی یا دو سر آید. سیر گیاهی است به درازای یک ذراع و برگ و ساقۀ باریک است. بیخ آشمار می باشد، گونۀ خودروری آن به

المصری است. گونۀ خودررو شود و آن ثومالشامی گویند یا بسیار کوچک است که پوست آن با انگشت کنده نمیبزرگ دارد که بدان ملتئمه کبار و ثوم

 شود که بسیار تند و تیز و تلخ است. الکلب نامیده میالحیه و ثومآن ثوم

های جدا و بزرگ با تند و تیزی های جدا و بزرگ با تند و تیزی کمتر است. بهترین گونۀ سیر، آنی است که دانهکه دانه  گونۀ سیر، آنی استهترینب

های کهن ثوم النبطی  ای است که در کتابای همانند عسل است که این همان گونه کمتر است. اگر آن را بشکنید در آن نموری چسبنده و لیزابه

 (.  110، تذکره انطاکیآورند )برس میگویند که آن را از ق

ها دندانه سپید رنگ پذیر نیست که به آن بخشروید یک سر دارد که بخش یاسکوریدوس در گفتار دوم گوید: گونۀ پرورشی دارد و در مصر مید

برای درمان نیش افعی یا ماری که   ریسگویند. دار الحیه گویند این گونه سیر را سیر دندانهگویند. گونۀ خودرو نیز دارد که بدان اوقیوسقردین یا ثوم

 (.  214، 20ج  . ع ،يحاولا شود، سودمند خواهد بود )بدان مار امرولیس گفته می
 (. 153  - 151، 1، ججامع لمفرداتبیطار گوید: سودمند برای درمان نیش مار بزرگ یا ماری که بدان امرولیس گویند ): ابنةالدمی ةحی 2
 . 151،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 3
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 ر یجاوش
 سگ هار خواهد شد.  یدرمان گازگرفتگ یبرا یکار آمد 1ی چسب یدارو زند،یامیدرهم ب تونیرا با روغن ز  ریگاوش اگر

 را فروخواهد انداخت.  انی[ در زهدان گذاشته شود، روینالیپرزجه ]واژ ۀسپس به گون ،آن برهنه شود ۀشیاگر ر

سا  نیچنهم  سا  ،شود  دهییاگر  رو  ۀدییسپس  بر  برا  رپاید  یهازخم   یآن  گوشت  اندنیرو  یو  رو  یبافت   ی هااستخوان  یبر 

 ها خواهد بود.  درمان آن یشده، گذاشته شود، سودمند برابرهنه

 را خواهد داشت. ییکارا نیشود، هم دهیمال  گاهیجا یبر رو شدهدهییسااگر به همراه عسل  نیچنهم 

 خون ماهانه خواهد بود.  ۀزانندیخورده شود، ر ن یآن با افسنت ۀویم اگر

 شمار خواهد آمد. درمان گزش گزندگان به یاگر با زراوند به کار رود، سودمند برا

 .2درمان اختناق الرحم کارآمد خواهد بود  ی[ خورده شود، براپختهی]م یااگر با پخته  نیچنهم 

 حنطه 
 در شکم خواهد بود.  ییهاکرمک ۀخورند، سازندرا ناپخته ب 3هرگاه گندم  :دی. گود

 
باشد که به آن مرهم ها میمرهم لزوق: پمادی چسبنده و بسیار آزموده برای زخم عضو بچسبانند و با چسبندگی باشد. لزوق، لزاق: آن چه بر  1

کوبند  بیان )سوس( و قنه با وزنی برابر از هر کدام میلزوق گویند.روش ساخت: مرداسنگ و ریم سیم و خون سیاوشان )دم االخوین( و ریشۀ شیرین 

افزوزند و  ریزند که همه داروها را فراگیرد، آتشی مالیم زیر آن میای میگذارند و برآن روغن زیتون به اندازهتیلی )تنجیر( میکنند و در پاو الک می

 ( 499، ع،  فردوس) .گذارند که بسیار سودمند استای میزنند، ساخته شدۀ آن را در سبزینهآنها را هم می
 . 163،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 2
انطاکی،    تذکره کنند و پوست آن را جدا سازند، بدان دشیشه و برغل) بلغور( گویند )آن را خشک  پزحنطه: بدان قمح یا گندم گویند اگر آب  3

146  .) 

ای  شود. بهترین گونۀ کاربردی آن در زمان تندرستی، گونهیاسکوریدوس در گفتار دوم گوید: افوری همان گندم است و به فورس نیز شناخته مید

ای است که میان زمان کاشت و برداشت آن سه ماه  گراید و پس از آن گونهکامل و پر بوده و رنگ آن به زردی میاست که تازه بوده و به اندازۀ بسنده  

 (. 39  - 38، 2، ججامع لمفرداتای است که مردم بدان سطاینوس گویند )به درازا کشیده شود و آن گونه
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آن خواهد  یسودمند برا  یسگ هار گذاشته شود، درمان یگازگرفتگ گاه یجا یآن بر رو ۀدیشود سپس جو  دهیگندم جو هرگاه

 .1بود

 الکلب دم
برا  دهینوش  2خون سگ   اگر ن  یدرمان گازگرفتگ  یشود، سودمند  و    ون یبه نام طقسق   یزهر  ۀدرمان خورند  ی برا  زیسگ هار 

 .3خواهد بود

 انجیراز
برا  ۀ پخت  :دیگو  4انه یراز  ۀدربار   دوسیاسکورید شراب  با  را  ن  ییارویرو  یآن  ر  یزدگش یبا  و  ماهانه   زاندنیگزندگان  خون 

 . خورندیم

 
 . 180،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
 (قاموس) kalb-Dog's blood, (Dam al(دم الکلب:  2
 . 266،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 3
   (قاموس) najāzyāR, (Mill, Fennel Foeniculum vulgare( رازیانج: 4

  . ای شناخته شده است و دو گونۀ پرورشی و خودرو دارد. پرورشی آن زا مارثون و خودروی آن را قومارثون گویندازی شدۀ رازیانۀ پارسی است. دانهت

  (مخزن)

ر مصر بدان عریض گویند که مان انیسون است که بدان شمار در شام و مصر و لشمره در حلب و بسباس در مغرب گویند. داروسازان کنونی د ه

   (182 - 181، تذکره انطاکی) .برای پرهیز از همانند سازی آن با انیسون است

ای سبزی  یابد. حبیش فرزند حسن گوید: گونهنامد. شیر هربانویی با خوردن دانۀ آن افزایش مییاسکوریدوس در گفتار سوم آن را ماریون مید

های این سبزیجات درهم بیامیزند، اثر آن  رد. اگر آن را بر روی آتش بجوشانند سپس بپاالیند و با دیگر آبهای کاسنی را دااست و همان سودمندی

برند و نیز آب ریشۀ آن را در گیرند و برای تیزتر کردن بینایی بکار میهای تن خواهد رسید. آب رازیانۀ تازه را با شاخ و برگش را میبه دورترین بخش 

آید که شبیه صمغ  ای نموری بیرون میای رازیانه سرزمین سوریا در مغرب است. از آن گونهبرند. رستنگاه گونهکار می  ه و ب  گیرند آغاز رویش می
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 سگ هار خواهد بود. یگونه به کار ببرند، بهبودبخش گازگرفتگسپس پانسمان ،با عسل بکوبند  انهیراز خیب هرگاه

 ر یالکب انجیراز
رده و برا  یماریدرمان درد و ب  یآن برا  ۀاست. دان  کمیسرشت آن گرم در مرتبت سوم و خشک در مرتبت    :دیگو  ماسهابن

ُ
 یگ

 .1ر سودمند است سگ ها یبا گزش گزندگان و گازگرفتگ ییارویرو

 ی سرطان نهر
ِگرد آورند و به   انایمثقال جنط  م یو ن  کیرا بسوزانند سپس سه مثقال از خاکستر آن را با    2یااگر خرچنگ رودخانه  :دی. گود

اگر    نیچندرمان آن خواهد بود. هم   یسگ هار شده باشد، سودمند برا  یبدهند که دچار گازگرفتگ  یماریمدت سه روز ِبخورد ب

در سوراخ   دآمدهیو ترک پد یخواهد شد و بهبودبخش کفتگ ادتریز  ار یآن بس یسودمند ند،بسرش ییآن را با عسل پخته به تنها

 خواهد بود.  یاز سرمازدگ یخوردگو پاها و ترک  منگاههینش

 و کژدم خواهد بود.   لیاالغ بخورانند، سودمند در درمان گزش گزندگان و رت ر یآن را بکوبند و با ش  ۀگر ناپختا

پخت را بخورند، س  ۀ اگر  به  ی برا  ودمند آن  برا  درمان زخم شش  و  آمد  از خرگوش    دآمدهیپد  بیبا آس  ییارویرو  ی شمار خواهد 

 کارآمد خواهد بود.  ییایدر

 
کردن بیفتد و نموری همانند صمغ از آن بیرون بیاید.  کنند تا به عرقبرند و بریدۀ آن را به آتش نزدیک میاست. مردم آن سرزمین ساقۀ رازیانه را می

 ها نیرومندتر از خود رازیانه است. این شیرابه در سرمه کاربرد

گویند. بیخی خوشبو دارد، چنانچه یاسکوریدوس گوید: اقومارثون رازیانۀ پرورشی نیست. دانه همانند دانۀ لینانوطس است که بدان فجرو مید

  -   134،  2، ججامع لمفردات)  .و دراز و میوۀ گرد دارد  های ریز و باریکای خواهد بود. اقومارثون برگچکه خورده شود، بهبودبخش پیشاب چکه 

135 ) 
 . 290،  20، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
)قاموس(. سرطان نهری: خرچنگ جانوری شناخته شده است که بدان کژدم آبی گویند و آن را  River crabCancer fluvial ,سرطان نهری: 2

 ( 9، 3، جداتجامع لمفر ) . زیدهای دریایی است که در خشکی نیز میشناسند که از آفریدهبه ابوبحر می
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 .1آن خواهد بود ۀشندکُ  کنند،کیکژدم نزد آن را به ۀآن را به همراه باذروگ بکوبند سپس کوفت هرگاه

 ی سرطان بحر
 از آن است. ترف یکه ضع نیرا دارد، جز ا یاخرچنگ رودخانه ییکارا زین 2یی ایدر خرچنگ

از   یکی و کندر به کار ببرند،    انایبه همراه جنط ای  ییکه آن را به تنها  یهنگام  :دیگو  ییایخرچنگ در  ۀ[ دربار نوسی. ]جالج

و    انا یجزو کندر و پنج جزو جنط  کیسگ هار است.    یدرمان گازگرفتگ  یبرا  ادیز   اری بس  یآن سودمند  ۀجوهر   ۀآن، هم  یژگیو

ان درم  یبرا  ،ییقاشق بزرگ از خاکستر خرچنگ به تنها  کیببرند. خوراندن    کارو به    رندیبرگ  3  خاکستر خرچنگ ده ]جزو[

 
 . 66،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
زید را خرچنگ دریایی نمیگویند؛ بلکه سینا گوید: هر خرچنگی که در دریا می)قاموس(. ابن  Sea crabCancer marina ,سرطان بحری:    2

ز دریا  زید و چون اخوانند. گویند که خرچنگی است که در دریای چین میهایش سخت و سنگی هستند را بدین نام میای از آن که همۀ اندامگونه 

 رو، آن را خرچنگی سنگ شده دیده خواهد شد.  شود. ازاین برون آید و هوا بدو برخورد، درجا سنگی و سخت می

کند،  جالینوس به عنوان سرطان بحری یاد می مفرداتاند. جانوری را که حنین در کتاب یاسکوریدوس و جالینوس آن را جداگانه گزاره نکردهد

طه اهی در زبان مردم رومیه بهای مخرچنگ نیست؛ بلکه گونه 
ّ
نا

َ
نام سیبا ست که آن را یاد خواهیم کرد که در جاهایی از سواحل دریای مغرب بدان ق

البحر شناخته خورند که نزد پزشکان به لسانخورند و در پزشکی خزف آن را که در درون تن اوست میگویند که سرخ کرده و نیز پختۀ آن را می

 ای ماهی است.  جایی دیگر گوید: سیبا گونه سینا در شود. ابنمی

ای ماهی بسیار سست و ُشل است و خزفی مانندحلزون و صدف ندارد. زدایندگی گوید: دمیا گونه   ةدویه المفردأالینوس در گفتار یازدهم کتاب  ج

پاک خشکو  نیز  و  صدفکنندگی  همۀ  و  دمیا  برای  فراگیر  ویژگی  بیشتکنندگی  آن  در  جوهر  لطافت  صدفهاست.  از  ازاینر  بیشتر  هاست.  رو، 

 (. 44، 2برند )قانون، جکار میه خاکسترش را ب
 بیطار پانزده جزو گفته است.  رماد السرطانات: ابن 3

های گوناگون دارد، ولی ما شیوۀ سوزاندن اسحریون بریم و که اندازۀ سوختن آن شکلکار می ه الینوس گوید: ما خرچنگ را به گونۀ سوخته بج

کارآزموده در ساخت و فراهمکه داروسا سازی  سازی دارو است و یکی از بزرگان و آموزگاران ماست، دنبال میزی  کنیم. او هرگاه خواستار فراهم 

شدند و برای ساییدن سوزاند تا خاکستر میهای زنده را در آن گذاشت و میگزید و خرچنگخاکستر خرچنگ بود، دیگی مسین به رنگ سرخ برمی
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ا  باشدیم  زیگراست که آب  یکس زمان  ن یو  ب   یدر  پ  یماریاست که  از    نیچنانچه چند  یول  باشد،یم  اشش یدایدر آغاز  روز 

 خورانده شود. ماریدو قاشق به ب  دیبگذرد، با یماریب

 ۀو سرکه است. انداز   ر یو جوش  تونی بگذارند، برگرفته از روغن ز  سگ هار  یگازگرفتگ  گاهیجا  یبر رو  د یکه با  یدرمان هار  مرهم 

 باشد. زیآن تندوت ۀسرک دیاست. با هیسه وق ریرطل و جوش ک ی تونیقسط و روغن ز کیسرکه 

من  ،نی نابراشده، آن را به کار ببرد، هرگز نخواهد ُمرد؛ ب یدچار هار ماریکه اگر هر ب نیدارو و ا  نیبه جهت باور داشتن به ا  من

 کردم. ادی جان یآن را در ا ۀگزار 

سگ هار    یدرمان گازگرفتگ  ی کارآمد بودن برا  اریبس   ژهیخاکستر آن، به و  یژگیو  :دیگو  یاخرچنگ رودخانه  ۀدربار   پولس

 ۀ آورندرون یفرورفتن خار و هرگونه خس و خاشاک گذاشته شود، ب  گاهیگونه در جا پانسمان  یااست. هرگاه خرچنگ رودخانه

 . 1ها خواهد بود آن

 سمک
 .م یکننده است، نام رعاده دارد که آن را در بخش حرف »ر« بازگو کردرعاده[ که کرخت ی]ماه 2ییایدر یماه

 
العبور در زمانی  ها را در تابستان و پس از طلوع ستارۀ شعریند. هماره اسحریون این دارو را در خانه آماده و انبار کرده بود. او خرچنگ بودآسان می

ه به  شدسوزاند. او به مدت چهل و پنج روز خاکستر خرچنگ را به بیمار گازگرفتهکه خورشید در ُبرج شیر و هژده شب از برآمدن ماه گذشته بود، می

 (جامع لمفردات) .دادپاشید و به خورد بیمار میخوراند و اندازۀ خوراکی آن یک قاشق بزرگ بود که بر روی آب میوسیلۀ سگ هار می
 . 67  ،21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
شود و در زی و جانوری که در دریا زاده می(. نام سمک / ماهی، نخست بر هر آب234، اختیارات) Fishانگلیسی  Poissonسمک: به فرانسه  2

ها نامی ویژه دارند  هایی بسیار دارند. برخی از آنشود[ که هرکدام از دو گروه، گونهولی در آن زاده میکند ]کند یا درآب زندگی نمی می   گیآن زند 

 ( 218 -  217، تذکره انطاکی) .هایی ویژه برخورد خواهیم کردمانند تمساح و قرش. ما در این جا در شناسۀ ماهی به گونه



   

 ستم یجلد ب برداشت از کتاب الحاوي في الطب 
 

36 

در گذار  یهاسگ یگازگرفتگ یبررس

 ق(313 – 251)  یراز دگاهیو از د خیتار

گوشت   ۀکنندکنشهیا که نمکسود و سوزانده شده باشد، به کار ببرند، رر   1سمارس   یبه نام ماه  هایاز ماه  یاسر گونه  اگر

 خواهد کرد.  یریها جلوگآن  یها بوده و از گسترش و روندگدر زخم  افتهیش یرو یادیز

 .باشدیسگ خوب م یکژدم و گازگرفتگ یزدگش یبا ن ییارویرو یبرا زیهرگونه توته است و ن  کردنشه یسازگار با ر نیچنهم 

پانسمان  ۀکنندیسازروان  ،یصخر  یاز ماه  یخورشت بود و چنانچه  بر روشکم خواهد  سگ هار و گزش   یگازگرفتگ  یگونه 

 ها خواهد بود.درمان آن  یگزندگان گذاشته شود، سودمند برا

درمان   یشود، سودمند برا  دهیآن شراب نوش  یخورده و بر رو  وستهیپ  ند،یگویبن م  یکه مردم شام به آن ماه   یماه  ی کس  هرگاه

 . 2سگ هار خواهد بود  یو گازگرفتگ یدرپیدار و باالآوردن پمار شاخ یزدگش ین

 صدف
 خواهد بود.  روقس یف ییخاکستر آن همانند کارآ ییرا بسوزانند، کارآ 3یصدف نبط هرگاه

 آن خواهد بود.   یهای ماریدرمان درد و ب یه کار ببرند، سودمند براب یچشم یو در داروها ندی اگر خاکستر آن را بشو

  یدیسپ  برندهانیها و از مپلک   یو زبر  یتبرشدگس ۀکنندآن، آب  ۀآمد دست  به  ۀختیکاربرد آم زند،یهرگاه آن را با عسل درهم آم

 خواهد بود. دید یکیو تار در چشم  دآمدهیپد

 آن خواهد بود. نامرد یسگ هار، سودمند برا یگازگرفتگ یجا یگوشت آن بر رو گذاشتن

سوزانده  :دیگو  پولس داراحلزون  اندک  یکنندگخشک  ی روین  ی شده  برا  یی گرمازا  یو  سودمند  و  د  ی است    یسانتریدرمان 

 نشده است.  یاست که هنوز عفون (نینوخ شور مکش)

 . دیو به کار ببر دیریجزو و مازو دو جزو برگ ک ی دیچهار جزو حلزون و فلفل سپ دیبا

 
   ( 78 ، 21ج ذاکر،  برگردان؛ 54، 21، جيحاولا) .نسخۀ اصل یادشده استسماوس در  1

؛  155،  تحفه؛  234،  اختیارات)  . )قاموس(.سماریس: اسم یونانی ماهی شور است  Sparus simaris, A kind of fish, (Samāras)مارس  س

   (456، مخزن
 . 78،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 2
 ( 82 -  81،  3، ججامع لمفردات) .شوده میای صدف است و بهترین آن از سرزمین نیطس آورد صدف النبطی: امناقس گونه 3
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 ی خود فروافتد، براو بندگاه دردناک بگذارند و رهاکنند تا خودبه  ییاستسقا ماریشکم ب یو بر رو ندیحلزون ناسوخته را بسا گر ا

 در ژرفاست. دآمدهیگرفته و پدشکل یهاینمور ۀکنندها سودمند خواهد بود. آن خشک درمان آن

من گمان دارم،   یسگ هار سودمند هستند، ول  یدرمان گازگرفتگ  یها برااند که آنگفته  یهاگوشت صدف  ۀدربار   :دی. گوج

 دگرگون شود. یماریب  طیشرا هیاست که نوع آن در هر زمان و بر پا ییداروها ازمندیدرمان ن ی[ برای]هار ی ماریب نیا

درمان   یسودمند برا  ییدارو  رو،ن ید بود. ازاکننده خواهخشک  رومندانهیشود، ن  دهیتن مال  یگوشت حلزون بر رو  ۀدییسا  هرگاه

 . 1شمار خواهد آمد استسقا به

 نیط
باغوجه آزمودم و    ۀخورند ز یو ن ییای خوردن خرگوش در بیآس ییارویرو یآن ]ِگل مختوم[ را برا  نیچنمن هم  :دیگو  نوسیجال

کدام از   چیها را باال خواهد آورد و خورنده دچار هآن  ۀهم  درنگیها بخورد، بآن  یروِگل مختوم بر    یبردم چنانچه کس  یپ

ن   هاپس از خوردن آن   رسانبیآس  ییآمدهایپ خواهد شد و   دهیرا که خورده، د  یباالآوردن زهر  اتیدر محتو  زینخواهد شد و 

 نه؟  ای دارد  زیزهرها ن گریبا خوردن د ییارویرا در رو ییکارا نیهم ایآ دانم ینم

باور بود که اگر آن را با    نی. او بر ادادیهمه زهرها م  یآن را برا  ییکتاب را به من داده بود، ضمانت کارا  نیکه ا  یمرد  :دیگو

 سگ هار بنوشانند، بهبودبخش آن خواهد بود.  یاز گازگرفتگ  یهار ی ماریدچار ب ماری]با آب[ به ب  یختگیشراب همراه آم

 را خواهد داشت.   ییکارانیسگ هار بمالند، هم یگازگرفتگ گاهیجا یبر رو زیاگر آن را به همراه سرکه تندوت نیچنهم 

گزش گزندگان گذاشته شود سپس    یِگل ]مختوم[ در سرکه بر رو  نی ا  ۀباور بود که هرگاه بازشد  نیکتاب بر ا  ۀسندینو  نیچنهم 

دارند  یدگ یعفونت و گند ی زآنسو  ییروین م یو گفت م یها گزاره کردآن یرویکه ما در گذشته ن  ییاز داروها یبرخ ۀدییکوفته و سا

 
 . 118و    115،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
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 ونیآن برگ فراس  یو در پ  ک یبار  ون یدر مرتبت نخست و پس از آن برگ قنطور  1ونیگذاشتن برگ سقرد  ژهیآن بنهند، به و  یبر رو

 ست. ا

 ی سودمند م،یالعفنه( به کار برد  ثهی)جراحات الخب دهیو گند م یبدخ یهاکه ِگل مختوم را در درمان زخم  یما هنگام نیچنهم 

 .  م یدست آورداز آن به  یانیو نما ادیز اریبس

 . ردیگیزخم انجام م یمیبدخ یۀکاربرد آن را برپا یهماره چگونگ 

 را دارند.   نیو سنگ هیپرما ۀبا سرک مختومِگل  دنیمال رشیپذ ییو ُشل و بدبو توانا  نیزخم چرک

 . 2کنندیآب درمان مآن را با شراب و بار سوم با عسل گریبار ِگل مختوم و سرکه و بار د  کیرا  ترن ییبا مرتبت پا یهازخم 

سودمند   ،یافتنیودو دشوار بهب  م یبدخ یرپاید  یهاش زخم تازه و بهبودبخ  یهادادن زخم درمان و جوش   یآن را برا  نیچنهم 

 .دیآیشمار م به

 
   ( 130  ،12ج ذاکر، برگردان؛ 166، 21، جيحاولا ) .سفریدوس در نسخۀ اصل یادشده است 1

واژه یونانی به آن »ثوم بری« سیر دشتی گویند، ولی سیر نیست. آن گیاهی  (Saqardhyon)بیطار آن را سقردیون یادکرده است. سقردیون: بنا

  )دهخدا( .خشک است

   (457)مخزن،  .قردیون: اسقولوقندریون استس
کردن یک قرصی به وسیله پزشکان در این شده در سرکۀ تند و تیز که به ِگل آبکی شده است همانند آبگوید: ِگل مختوم آببیطار میابن  2

های بدخیم اند و برای درمان زخمکنندههای بسیار خشکها قرص ها که این مانند قرص بولوایداس و قرص فاسیون و قرص ایدرون و جز آن جاست،  

یا شراب سرخ برپایۀ    ؛ ها یک بار در شراب شیرین و یک بار در شیرۀ انگور و یک بار در شرابی عسلی ویک بار در شراب سپیدسودمند هستند. باید آن

 برند.  کار می ه دازۀ نیاز آب کرده بان

آورند  ل را از لمیون میآمیزند. این گِ ها گاهی با سرکه و با شراب و با آب و با سکنگبین و سرکۀ آمیخته با عسل آب درهم میچنین این قرص م ه

های تازه و  سپس آن را برای جوشاندن زخم  ، کردهز اب  هاشراب  ها دیگر برداشته در یکی از آنکه به نام خواتیم و ِگل مختوم است و مانند این قرص

  (جامع لمفردات)  .برند و سودمند استکار می ه کهنه و بدخیم و دشوار بهبودیافتنی ب
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از    یاری. بساندیخشک  ازمندیاست که ن  ییهااندام  ۀدرمان هم  ی، سودمند برا1  االرض المزروعة[  نی]ط   یکاشتن  ینیزم  ِگل

د  ییاستسقا  مارانیب را  دردمندان سپرز  رو  دمیو  بر  را  آن  م  یکه  بهبودبخش  مالندیشکم  از  بهره  یو  . برندیم  انیشا  یاآن 

 . برندیاز آن سود م  رپایدرمان آماس شل و سست د یبرا نیچنهم 

ب ند  یماریمن  ته  دمیرا  جهت  به  پا  یسازیکه  از  سست  نیی خون  مال  یدچار  از  و  باشد  شده  سودمند  دنیتن  تن  بر   ی آن 

 .2است  یکنندگخشک  یژگیو یدارا ینیجرم زم یت خشک گونه خاک به جه  نی ا یروین رای؛ زنبرده باشد یزیانگشگفت

 عسل
ل  ۀ داغ شد  هرگاه

ُ
 دن یسیخواهد بود. ل  اکیبا گزش گزندگان و خوردن تر  ییارویسرخ بخورند، سودمند در روآن را با روغن گ

برا  یسکیل سودمند  آن،  گازگرفتگ  ییارویرو  یاز  و  فطر  قارچ  خوردن  نشود،   یبا  گرفته  آن  کف  اگر  بود.  خواهد  هار  سگ 

 ی تلخ  یکه اندک  ی. عسلدیریکف آن را برگ   د،یرا از آن نخواه  یژگی و  ن یا  چنانچهزا خواهد بود و  سرفه و شکمروش  ۀزانندیبرانگ

  .3مک است کک ۀکنندو پاک ندهیبه همراه دارد، زدا

 
 )قاموسahūmazr-al ḥar-n alἶṬ(Earth of cultivated land,  .)‘(: ةرض المزروعطین ال  1

 )جامع لمفردات( .رض همان ابلیز استین ال ط
 . 130،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 2
 . 137، 12الحاوي، برگردان ذاکر، ج :کن 3

آورند به جهت نشستن زنبوران بر روی گیاه افسنتین، تلخ مزه است. چنانچه آن را بر  نام سردونیا میای بهبیطار گوید: عسلی را که از جزیرهبنا

 )جامع لمفردات(  .ها کیموس را پاکسازی خواهدکردهای بد پدیدآمده از فزونیمک و دیگر لکروی رخساره بمالید، کک
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 ونیفراس
 یی پس دارو  ،اش داردبا مزه  یو همراه  یآن سازگار  ییکارا  رو،نی تلخ دارد. ازا  یامزه  1ون یفراس  :دی. در گفتار هشتم گوج

و خون    پردازدیو شش م نه یس ی به پاکساز ،یدهان یهاو تراواندن برآمده جادیجگر و سپرز است و با ا یهایگرفتگ ۀندیبازگشا

 . زاندیری ماهانه را م

ما سرشت   رو،ن یرا از خود نشان خواهد داد. ازا یکنندگو آب یکنندگپاک یژگیبگذارند، و گاهیجا یبر رو رونیاز ب اهرگاه آن ر 

 .  م ی دهیمرتبت سوم قرارم یانیپا ای یانیآن در بخش م یمرتبت دوم و خشک یانیآن را در بخش پا

 .2شود، سودمند خواهد بود  هسگ هار گذاشت یگازگرفتگ یمراه نمک بر رواز آن به ه یهرگاه پانسمان

 قثاء
 معده خوب است.   یبهساز یشکم است و برا ۀکنندآن نرم  یپرورش ۀگون  :دی. گوج

 است.  شابدانیو سازگار با پ باشدیکننده نمآن سردکننده است و تباه

 .3دیسگ هار را بهبود خواهد بخش یگونه به کار ببرند، گازگرفتگهرگاه برگ آن را پانسمان 

 کرم الشراب
 ساز سوزاننده است.  تاک شراب یهاخاکستر شاخه  یروین :دیگو

 
   .)قاموسnūsiāFar( Black horehound, bium vulgare,Marru )(فراسیون:  1

نویسد: فراسیون ، ابوریحان در صیدنه میTrue horchound, Bugle weedانگلیسی    Marrube blanceفرانسه    Marrubium vulgareتین  ال

 (324، اختیارات) .االرض گویندباء آن را صوفکه بیخ آن را براسیون گویند و به لغت رومی براسیون رنگ سبز را گویند و او به جعده ماند و اط

   )معتمد(   .گونۀ آن سرخ رنگ و رومی استمزه است. بهترینخواند که همان ترۀ کوهی / کراث الجبلی که علفی تلخالینوس آن را فراسیون میج

شاخه ب چهارگوش  جدا مییخ  آن  از  بسیار  ویرانههایی  آن  و کوهشود. رستنگاه  با  ها  و  جوزاء میهاست  ثور و  برج  تابان  )تذکره    .رسدخورشید 

 انطاکی( 
 . 163،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 2
 . 187،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 3
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ها و بندگاه  یعصب و سست  یدرمان پارگ  ی د، سودمند براگونه به کار ببرنپانسمان   تون یروغن ز   ایکهنه    هیاگر آن را به همراه پ

 عصب است.   یخوردگگره

سگ هار بگذارند،   یگزندگان و گاز گرفتگ  یزدگ ش ین  گاهیجا  یگونه بر رو پانسمان  یارمن  ۀهرگاه آن را به همراه سرکه و بور 

 .1ها خواهد بوددرمان آن  یسودمند برا

 هکرسن
 گاو است.  ۀکنندفربه  ز یو ن راندیم یخون شابیساز شکم است و پسردردزا و روان 2آن  :دی. گود

 یمارها یزدگش یسگ هار و ن یگازگرفتگ یبهبودبخش یگونه به کار ببرند سودمند براآن را با شراب بسرشند و پانسمان هرگاه

 آدم خواهد بود.   یبزرگ و گارگرفتگ

 سودمند خواهد بود.   چهیپو دل   ریکردن و فرونشاندن زحو آرام   کردنشابیپی درمان دشوار  یهرگاه آن را با سرکه بکار ببرند، برا

  یگردو خورده شود، برا ک ی ۀآن به انداز  ۀو نرم بکوبند سپس با عسل بسرشند و از سرشت کنندان یهرگاه کرسنه را بوبدهند و بر

 . 3سودمند خواهد بود  دگانیالغران و تک یبازپرور

 
 . 204،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
 )قاموسKarsanah( , Peas,Pisum sativum   .)(کرسنه:  2

،  4، ججامع لمفردات)  .ای قرار گرفته در نیام استهایی و میوههای باریک و شاخهای کوچک با برگیاسکوریدوس درگفتار سوم گوید: درختچه د

63 -  64 ) 

 ( 299، تذکره انطاکی) .گرایدای کوچک است که به زردی و سبزی میدانهمان کشنین است که ه

کنند.  ای میان مزۀ ماش و عدس دارد. گاوان آن را چرا میهایی دارد و رنگ آن میان تیرگی و زردی است. مزهای پهن نیست؛ بلکه زاویهانهد

و به بزرگی عدس است. رنگ آن میان سپیدی و زردی است و گاهی سرخ رنگ ای کوچکتر از ملک ِبه است. دانه  دانۀشکل خوزی گمان دارد که هم 

 ( 530، 1)قانون، ج .است
 . 208،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 3
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 کبد
کنند و به و کباب انیهرگاه آن ]جگر سگ هار[ را بر :ندیاست، گو اریبس 1جگر سگ هار  ۀو گسترده دربار  ریفراگ یگفتار

 خواهد بود.  او یترسبا آب  ییارویرو یکه سگ او را گاز گرفته، بخورانند، سودمند برا یکس

 .ندی تا او در برابر گازگرفتن سگ هار بپا بندندیم یآدم  یبازو  یسگ هار را بر رو ش یگران دندان ناز درمان یگروه

سگ هار خوب   یدرمان گازگرفتگ  یجگر سگ هار، برا  ۀباورند که خوردن کباب شد  ن یگران بر ااز درمان  یگروه  :دی. گوج

 . 2خواهد بود

 کلب
 کان ی است که بر پ 3ی با زهر ییارویرو ی سودمند برا زی سگ هار و ن یاگر خون سگ بخورند، سازگار با درمان گازگرفتگ : دی. گود

 باشند.  دهیمال ریت

 ی ترس سگ هار و آب یدرمان گازگرفتگ یکنند، براو کباب انیهرگاه آن را بر گفته است: یجگر سگ به گستردگ ۀ. دربار د

 سودمند خواهد بود.

جگر را خوردند، زنده   ن یچون ا  دم،یسگ هار را د  ۀگازگرفته شد  مارانیاز ب  یگروه  : دیسخن را بازگو کرده و گو  نیا  زی. نج

 بماندند. 

 .4کردند و مردند  یکوتاه سگ جگردر خوردن  مارانیب  نیاز ا  یگروه :دنتفگمرا 

 
)قاموس(. جگر سگ دیوانه نافع بود جهت کسی که گزیده باشد چون   Kabid al) ,kalib)-kalb al-Liver of mad dogکبد الکلب الکلب:    1

 (.369یارات، بریان کرده بخورند منع ترسیدن از آب خوردن بکند )اخت
 . 217،  21دان ذاکر، ج ، برگر الحاوي 2
 مالند )جامع لمفردات(. طقسقیون: زهری است که ارمنیان آن را بر روی نوک پیکان تیر می 3
 . 221،  21، برگردان ذاکر، ج حاويال 4
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 کرنب 
 سگ هار است.   یگازگرفتگ یآوا و سودمند برا گرش یآور و پاال خواب کلم  خوردن

 .1گذارند یآن م یگونه بر روسپرز، پانسمان یبهساز  یآن را برا نیچنهم 

 الحمللسان
 دو گونه است.  2بارهنگ  :دی. گود

از آتش و هرگونه    یسگ هار و سوختگ  یدرمان گازگرفتگ  یگونه به کار ببرند، سودمند براهرگاه آن را به همراه سرکه پانسمان

 .3و ناسور چشم خواهد بود یاو آماس سخت غده  الیکه به نام فوج یگوش و آماس یۀدر پا دآمدهیآماس گرم پد

 لوزان
 [. نیر ی]بادام تلخ و بادام ش 4بادام دو

 خوب خواهد بود.   5درمان ُدلم  یکار ببرند، برا هآن را با شراب ب ۀختیهرگاه آم

 . 6سگ هار است یو نمله و گازگرفتگ روندهش یپ یهاآن با عسل، سازگار با درمان زخم  ۀختیکاربرد آم

 
 . 229،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
 (.  قاموس) amal)ḥ-n alāL., Great plantain, (Lis Plantago majorالحمل: لسان 2

   (معتمد) . رویدهای پهن است که در کنار رودها مییاهی با برگگ

 ( 311)تذکره انطاکی،   .باشدای از مرماخور مینهیاهی شناخته شده است که گوگ

 ( 108،  4، ججامع لمفردات) .اویقانس اوباله و به التین بکتاش است و دو گونه دارد یاسکوریدوس در گفتار دوم گوید:د
 . 237،  21ج  ذاکر،، برگردان الحاوي 3
وز:  4

َ
   )قاموسLauz( L., Almond, Amygdalus communis )(ل

 ( 239 ، 21ج  ذاکر، برگردان؛ 397، 21، جيحاولا) .یادشده است جامع لمفرداتدر  يدر نسخۀ اصل و للشر يللثد 5
 . 239،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 6
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 لحم
من گمان  یسگ هار است، ول   یاز گازگرفتگ دآمدهیپد م یبدخ یهادرمان زخم  یگوشت حلزون و صدف، سودمند برا :ندیگو

 .1داشته باشد  یزمان چ یو ه یحالت چی سگ هار را در ه یدرمان گازگرفتگ ییتوانا یاژهیو یدارو چیندارم ه

 ی ر  م  
از ماهفراهم   2کامهاگر آب  :دی. گود رو  یهانمکسود و گوشت  یشده  بر  را  و    د یزیبر  م یبدخ  یهازخم   ینمکسود  از گسترش 

 سگ هار خواهد بود.   یخواهد کرد و بهبودبخش گازگرفتگ یریها جلوگآن شرفتیپ

 .  کنندیم هیتنق  ماریبه ب یاروده یهازخم  یگذارداغ  یآن را برا نیچنهم 

 . 3برندی النساء به کار معرق ی ماریدر درمان ب هایراندن فزون یها برااندام  زاندنیبرانگ  یآن را برا نیچنهم 

 نعنع 
 کننده است.  گدازنده و بندآورنده و خشک 4آن  یروین :دیآن گو ۀ[ دربار دوسیاسکوری. ]دد

 
 . 266،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
 )قاموس(.  A kind of pickle (or vinegar) made by steeping rice in water and letting the liquor fermentُمّری:  2

ساختند. بهترین گونۀ آن برگرفته از آردجو و پودنۀ خودرو درو شده در تابستان   ری: آبکامه از داروهای کهن است که کلدانیان و قبطیان آن رام

 ( 325)تذکره انطاکی،  .است

 (.  معتمداحظ در کتابچۀ خود پیرامون آبکامه گوید: آن جوهر خوراک و روح سرد مستطرف و گرمازایی کم و سازگار با شب و روز است )ج

 ( 150  - 149، 4، ججامع لمفردات) .نامند که آبکامه فراهم شده از ماهی نمکسود استیاسکوریدوس در گفتار سوم آن را عارس مید
 . 321،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 3
   )قاموسḍ‘ akhā., Wild mint, (Na‘nMentha sps  )(ar. نعناع اخضر  Spicata spearmintVar. , Mentha viridis, )āNa‘n(‘نعناع:  4

 ( 437)شلیمر؛ اختیارات،  Spermintا.  Mentheف.  Mentha Sativaبه ل.  انعن

 عنا از سبزیجات شناخته شده است و گونۀ خودرو و پرورشی دارد و بوی تیزی دارد )معتمد(. ن
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 ق(313 – 251)  یراز دگاهیو از د خیتار

 . 1سگ هار بگذارند، کارآمد خواهد بود  یگازگرفتگ گاهیاج یگونه بر روآن را به همراه نمک، پانسمان هرگاه

 نطرون 
 ی بهبودبخش گازگرفتگ  زند،یآم[ خوک درهم هی]پ  ایاالغ    ه ینمک است. هرگاه آن را با پ  یرویهمانند ن   یارمن  ۀبور   یروین  :دی. گود

 . 2سگ هار خواهد بود 

 ر اه و سگ یهار ۀدربار  ییهاکتاب
 و سگ ی هار  یمار یب ۀدربار  شدهیسیجدانو یها از کتاب یبرخ

 الکلب کتاب في الکلب  .1
َص یاباست. ابن وسیلغریف ۀ: نوشتالکلبالکلب في کتاب

ُ
 .4است  ادکردهی 3الکلب الکلبمقالة في عضة آن را  بعهی ا

هش اإلنسان و في  کتاب .2
َ
 الکِلب  ریالکلب غ ن

است که هار نباشد.   یانسان و سگ  دنیگز  ۀاست که دربار   نوسیاز جال   یانوشته  الکِلب  ریالکلب غ  نَهش اإلنسان و  في  کتاب

عنوان ذکر   نیرا با ا  نوسیمنسوب به جال  ۀرسال  وا  .منسوب است  نوسیکه به جال  شودیم  ادآوریو    کندیم  ادیکتاب    نیاز ا  یراز

 .5(سگ هار دنیگز ۀ)دربار  الکِلبرسالة في َعّضة الکب: کندیم

 ب  الکلِ بلفي َعَضة الک ة رسال .3
 م(.  870ق / 256)د:  یفرزند اسحاق فرزند صباح کند عقوبی وسفیابو ،یکند ۀنوشت بالکلِ بلفي َعَضة الک ةرسال

 
 . 334،  21، برگردان ذاکر، ج الحاوي 1
 . 344،  21الحاوي، برگردان ذاکر، ج  2
ب َکِلب: سگ هار یا دیوانه را گویند که گاز می 3

ّ
گریزد، هرگاه این سگ انسانی را گاز بگید آن کند و از آب میگیرد و از خوردن امتناع میَکل

 ( 154،  مفاتیح) .دهدهراسد تا آن که تشنه جان میآید که از آب و هر چیز مرطوب میشود و به حالتی در میشخص دچار بیماری خطرناکی می
 . 225، هانگارش خ یتار؛ 282برگردان ذاکر،  ،ونیع 4
 . 191، هانگارش خ یتار؛ 279، 1؛ برگردان ذاکر، ج103، 1ج  ،ونیع ؛135 ، 137  ،19ج  ذاکر، برگردان ؛248  ،241  ،19ج  ،الحاوي ←نک:  5
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 ق(313 – 251)  یراز دگاهیو از د خیتار

 .1شود یم یدارحلب نگاه م یحک ۀآن در کتابخان ۀنسخ

 ب یکتاب في أخبار الکلب الکل  .4
روزگاران گذشته عالقمند بود    یهاعرب  یسوم خرافآداب و ر   خیبه تار   2م(877ق /  274)ز:  الَسرح  ابواحمد فرزند    ابوالعباس

،  11بدمشق، ج  یالعرب  یخودش )کتاب الرموز، در مجله المجمع العلم  ۀ(. به گفت525  -  1/26  ،یعرب  یهانگارش   خی: تار)نک

)کتاب   ان یالعتبه نام کتاب    ی سگ هار( و اثر  ۀدربار   ی)کتاب  بیکتاب في أخبار الکلب الکلنام    ه ب  یم( اثر1931،  655  –  654

 . 3نوشته است انی رانیو ا انیهند ان،ی ونانیها، عرب ۀانیعام یآداب پزشک ۀسرنوشت(، دربار  ییگوش یپ

  

 
 . 325، هانگارش خ یتار؛ 988، ش 113، 1، جفهرس: سباط، نک 1

2 Les origins du De melancholia de Constantin l’Africain. 
 . 357،  هانگارش خیتار 3
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 نامهکتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله

ق( به کوشش دکتر محمدتقی میر، چ تهران،  806ـ    729الدین علی انصاری شیرازی فرزند حسین )، زین اختیارات بدیعی

 . خ1371

- 147/  (2)3،  فهرس المخطوطاتهـ، نکـ:  6  ۀد سگ،  255)  2083سرای، احمد سوم    :کن  سونیلاج  ،ةدر ف ملا  ةیودل ا

هـ، نکـ:  8 ۀد س، 61-136،  1-30)گ  2857هـ(؛ پاریس 646گ، 07، 1)ج794هـ،  7 ۀدس گ، 181) 793(؛ اسکوریال 146

 .Or. Mss(؛ لندن، کالج سلطنتی پزشکان  )؟  226هـ(؛ لورنتسیانا  545گ،  218)  234/193(؛ فلورانس، لورنتسیانا  246واژدا،  

 (. 185 ۀگر ب، JRAS ،1951هـ، نکـ: تریتن، در 9یا  8 ۀدسگ، ناقص، 126) 22

اآللمةل ا ف  ؛عضاء  ال   يکتاب  الباطنتعرف علل  اآللم  ،ةعضاء  مقالت    ،سونیلاج  ،ةمواضع    تاریخ  ؛92،  1ج  ،ونیع)شش 

 (. 136 - 134، هانگارش

اول،   ۀ، سال دوم، شمار 5شماره  –  رانیاسالم و ا یفصلنامه طب سنت :کن) .نیکتاب اقراباد ای م یطب قد  ؛م یالقد نیاقراباد

 ( 27 - 26 ۀگر ب، 1390بهار 

 . 318، هانگارش خی تار :کن .(م9 / ه3 ۀدس) انحوی ،ونیسرابابن ،نیالقراباذ

- 1967، لیدن، مؤّسسه انتشاراتی ای. جی. بریل،  15  -1جلد    (،2018  -  1924فؤاد سزگین )  های عربی،تاریخ نگارش 

 خ. 1380ی کتاب، چ تهران، ، برگردان خانه 3فواد سزگین، ج  های عربی،تاریخ نگارش  ؛، وزیری، آلمانی2010

، آبادیق(، پیشگفتار دکتر نجم 923من طبیب فرزند محمدزمان حسینی )د  ؤمحمدم  ،منینؤالم  ةتحف یا    ؛منؤتحفه حکیم م

پژوهش رحیمی و اردکانی و فرجادمند،   –)تحفه( + چاپ مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی    خ؛1338تهران،    .چ

 . ن(خ )تحفه1386

 . ق1324 ه،یچاپخانه اظهر روت؛یب ة،یمکتبة الثقاف ،یداود فرزند عمر انطاکامع للعجب العجاب، اللباب و الج یتذکرة أول

تطبیق فرهنگ اصطالحات شایع پزشکی در طب سنتی با فرهنگ اصطلحات پزشکی در طب نوین )پزشکی جدید( دکتر 

 رنجبر(. ←خ )1378 -سنبی الله رنجبر، استاد راهنما محمد حسن خسروی، بندر عبا
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)االتفهیم،   بیرونی خوارزمی  برای ریحانه دختر حسین خوارزمی،  440-  362بوریحان، محمد پسر احمد  فارسی،  به  ق( 

  خ. 1367برگه؛ دیگر: چ. چهارم نشر هما. تهران  677خ. 1318برگه، تصحیح استاد جالل همایی،  196پیشگفتار 

ال  لمفردات  ال   ةیدوجامع  مالق   طاریبابن   ،ةیغذو  قاهره،  646)  یعبدالله  سزگ   ق؛1291ق(،  کوشش  به   ن، یفرانکفورت 

 (. 214،  1، برگردان ذاکر، جالحاوي(لمفردات جامع) ← .م1996

المعارف، م(، مجلس دایره925ق /  313ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    ،أمراض الرأس  يف  ،ل وّ ل اجزء  لا  ،الطب  يف  يواحلا

پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز   ،سر  یهایماریب  ،م کی  باتکم،  1955ق /  1374عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  

 . خ1393تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ق 313، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  مایتعلق به و النهش و السمومالبول و    يف  عشر،جزء التاسعلا  ،الطب  يف  يحاولا

شناسی و بررسی  پیشاب م، کتاب نوزدهم،1966ق / 1386المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925 /

دانشگازهرها پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان  و  پژوهش  شهید ،  پزشکی  علوم  ه 

 خ. 1395بهشتی، تهران، 

الورم فی قروح    يف  ، نماثلاجزء  لا  ،الطب  يف  يواحلا و  و المغص  بین سائر اختالف الدم  بینهما  و الفرق  الزحیر  و  المعاء 

ای و شکمروش دردناک ]زحیر[ و شیوۀ جداسازی این دو از یکدیگر های رودهالمعاء و االختالف الشبیه بماء اللحم، دربارۀ زخم 

وزارت    ،به جا مانده از شستن گوشت تازه  آبای و شکمروشی همانند  پیچ و آماس رودههای خونین و دل و از دیگر شکمروش

 . م 1959ق / 1378 ،دکن هند ،حیدرآباد ،المعارف عثمانی چاپخانۀ مجلس دایره ،فرهنگ دولت هند

جسأ القروح و الدشبذ   حللیو ما   التیو الدب   لیورام و الدمامراض السرطان و ال مأ  يف  ،عشري الجزء الثان  ،الطب  يف  يحاولا

ق  1381دکن، هند،    درآباد،یح  ،ی عثمان  المعارف،رهیس دام(، مجل925ق / 313)د:   ایابوبکر محمد فرزند زکر  ،یراز  رها،یو غ

آما1962  / سرطان،  دوازدهم،  کتاب  دمل  سم،  محمدابراهو  برگردان  و  پژوهش  تحق   م یها،  مرکز  سنت  قاتیذاکر،  و    یطب 

 خ. 1394تهران،  ،ی بهشت دیشه  یدانشگاه علوم پزشک یمفردات پزشک 

ق  313الیاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  –، السین ةالمفرد ة دویال  يف، و العشرون يجزء الحادلا ،الطب يف يواحلا

)س  داروهای تکی، م، کتاب بیست و یکم 1968ق /  1388المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، م(، مجلس دایره925 /
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ی(، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،   -

 خ. 1395تهران، 

م(، 925ق /  313الزاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    –الف    ة المفرد  ةدویال   يف،  جزء العشرونل ا  ،الطب  يف  يواحلا

حیدرآباد، دکن، هند،  مجلس دایره /  1387المعارف، عثمانی،  بیستم،  1967ق  کتاب  و    -)ا    داروهای تکیم،  پژوهش  ز(، 

تهران،  برگردا بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  ن 

 خ. 1395

 (209، 19؛ برگردان ذاکر، ج427، 19الحاوي، ج  :کن) .د شن تفای ،م یالقد وانیح

دندان دیدگاه در  رازی  تار  یهاسگ  یگازگرفتگ  یبررس  ،پزشکی های  گذار  د  خ یدر  از   ، ق(313  –  251)    یراز   دگاهیو 

 / https://www.dr-zaker.comذاکر  تیسا ،ذاکر م ی محمدابراه

با ترجمة   یمتن عرب  بن اسحاق،  ن یحن  ،نوسیذکر ما ترجم من کتب جال  يف  ییحیبن    یعل  یلإبن اسحق    نیرسالة حن

 . خ1379محقق، تهران  یمهد حیحصت ،یفارس

 ۀ م(. نسخ870ق /  256)د:    یفرزند اسحاق فرزند صباح کند  عقوبی  وسفی ابو  ،یکند  ۀنوشت  بالکلِ بلفي َعَضة الک  ةرسال

 . 325، هانگارش خیتار؛ 988، ش113، 1، جفهرس: سباط، نک :کن .شودیم یدارحلب نگاه م یحک ۀآن در کتابخان

، 655  –  654،  11بدمشق، ج  یالعرب  یمجله المجمع العلمم(  877ق /  274الَسرح )ز:  ابوابوالعباس احمد فرزند  الرموز،  

 . م(1931

 روت، ی، بالحاوي ؛  144  نزار،  ،ونیعمقاله. )  کی  نوس،یجال  ،سونیف  یإل  اقیفي الترکتاب    دیاش  ،دشن  تفای  نوس،یجال  سموم

 (176، هانگارش  خیتار؛ 1051، 6ج

  212  –پ    222)گ    3724  (19)  هیاصوفی: انسخه  ،م(815  /  ق200  نومار یپ)د:   قیِبطر  دنز ر ف  ییحی  ،قیبطرابن  ،السموم

 .22 هگر ب انه،یها در قرون معرب  یشناسسم  ،یِلو ؛827والتسر،  – تری: ر، نکه721پ، 

پ،  212 –پ   222)گ 3724(19)  هیاصوفیا ۀناخباتک رد نآ ۀنسخ ،(م815 / ق200 :ز) قیبطرابن  ییحی ایرکذوبا ،سموم

 (295، هانگارش  خیتار ؛87 ،6ج ،يواحلا :کن) .827والتسر،  – تری: ر، نکه721
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آ  پولس   ،مومس مون   نآ  زا  یعبر  ی اترجمه  ،یینایگیپاولوس  و  رم  اشتانک   خ؛یدر  ، Virchows Archivدر:    در،یاشنان ی: 

ها، نگارش  خی)تار  .78/ 2  ،یلی؛ د668  ۀگر ب  ،یعبر  یها؛ همو، ترجمه480  ۀگر ب  ،یعرب  یها؛ همو، ترجمه361م/ 1871/ 52

340 ) 

ف  ،(م1  ۀدس)  یزرب  نیع  دوسیاسکورید  ،مومس السموم  وانیالح  يکتاب  آن،  ذوات  )را    دوبلر  است.  کرده    خ یتارمنتشر 

 ( 98 - 97، هانگارش

ِاِفسوس  ،الُسموم ( عنوان کتاب 85  ،1ج  ون،ی)ع  بعهیاصیابدر ابن   اق،ی: کتاب الترم ینداست که در فهرست ابن  یروفس 

 ( 105ها، نگارش خی)تار .135 ،6ج ،یها در حاوو السموم، نقل قول  اقیاست: کتاب التر نیچن

  خ یتار؛ 12، 2ج ،ونیع) (Šemcōn de-Taibūtā/  بوثایط  –: ِشمعون د یانی)سر (م700 :ز) بهار  هیبویشمعون ط  ،سموم

 ( 249، هانگارش

 -   1/637  تره،ی: ل، نکάρχίης ìητριxη ς περì = De prisca medicina   ،بقراط ،قیالعت نیقربادالهو    ،م ی طب القد

د570 نو1/4  لس،ی؛   / پوشمان  پاگل،    بورگری؛  ب242،  19ج  ، یحاو  ؛78،  هانگارش   خیتار)(.  1.221/    ؛ 2824  روت،ی؛ 

 (. 26 - 25 ۀگر ب، 1390اول، بهار  ۀ، سال دوم، شمار 5شماره  ،رانیاسالم و ا یفصلنامه طب سنت

  ۀانیعام   یآداب پزشک  ۀسرنوشت(، دربار   ییگوش ی)کتاب پم(  877ق /  274الَسرح )ز:  ابوابوالعباس احمد فرزند    انیالعت

 (357، هانگارش  خی تار) .انی رانیو ا انیهند ان،یونانیها، عرب

م(، پژوهش  1270  –  1204ق /  668  –  600)  الدین احمد خزرجیاصیبعه موفق ابیابن   عیون النباء في الطبقات الطباء، 

ق، چاپ نوین  1300امروالقیس فرزند طحان و احمد میهی فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مصطفی افندی وهبی،  

م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن 1965ق؛ و به کوشش نزار رضا، بیروت،  1408م /    1987آن، دارالثقافه، بیروت، لبنان،  

 خ. 1393مانی، تهران، ایران، گیاه در

م؛  2002ق( به کوشش عبدالکریم سامی جندی، چ بیروت، 260، علی فرزند سهل ربن طبری)دبطلا يف ةفردوس الحکم

معهد تاریخ العلوم العربیه االسالمیه، زیر نظر دانشگاه    م، چاپ دوباره1928کوشش محمد زبیر صدیقی، چ برلین،    هب  :رگدی
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مرکز تحقیقات طب سنتی و    ،علینقی منزوی  و  محمدابراهیم ذاکر  نادر گر ب  و  ش هوژ پق،  1416م=1996آلمان    –فرانکفورت  

 . خ1391 ،شکی دانشگاه شهید بهشتی مفرادت پز 

 . خ 1383مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی، چ تهران،    ۀسسؤ ، یوهان شلیمر فلمنگی، مفرهنگ پزشکی ـ دارویی شلیمر

 فریده ←خ. 1366فریده رازی، نشر مرکز،  ،های عربی در فارسی معاصری سره برای واژههای فارسفرهنگ واژه

 .يالحاومنابع مورد استفاده رازی در تدوین کتاب  ، 89، سال اول، فروردین 1شماره  ،نامه طب سنتی اسالم و ایرانفصل

کند که ااز کسی به نام قسطس یاد می  جامع لمفرداتبیطار در  ابن  (..2859؛ بیروت،  326،  19حاوی، ج  ،ةالرومی  ةفالح

 (.36 ،3دارد )بیطار، ج الفالحه الرومیه يکتاب فکتابی به نام 

 (. 66، 21، جيحاولا) قسطنطین / قسطس  ،ةالرومی ةفالح

 م(.5کاسیانوس اسکوالتیکوس )اواخر سدۀ ، فالحة الرومیة

 (. 56 روت،ی؛ ب93، 1ج  ،يحاولا) سوبوف ،ةحالف

ق؛ دیگر: 1348ق(، چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ 385ـ  297ندیم )الندیم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابنفهرست ابن

ابن فرزند اسحاق،  ابوالفرج محمد  العلوم،  فوز  یا  بیروت؛ فهرست  )دارالمعرفة،  برگردان رضا 385ـ    297ندیم  به کوشش  ق( 

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، خ؛ به کوشش مهین جهان 1346تجدد، تهران، 

المسشرقین،  ؛  قاموس العالم زرکلی  و  المستعربین  و  العرب  النساء من  و  الرجال  الرجال الشهر  خیرالدین أعالم قاموس 

 م. 1954ق/1373، م(، چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا1964-1893زرکلی )

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

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

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

 م. 1998تهران، بازنگری 
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الطب،   في  ابن قانون  عبدالله  فرزند  )حسین  بیروت  428  –  370سینا  العربی،  التراث  داراحیاء  برگردان   –ق(،  لبنان؛ 

)هه شرفکندی  تهران،  عبدالرحمان  هشتم،  چاپ  سروش،  انتشارات  ابن 1385ژار(،  الطب،  في  قانون  ، دارصادر  -سیناخ؛ 

 م. 2005ق / 1425الدین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، سینا، پژوهش ابراهیم شمس بیروت، د. ت؛ قانون في الطب البن 

 . قرابادین ←ق. 1375محمدحسین عقیلی علوی خراسانی، چاپ محمودی، تهران،  ،قرابادین الکبیر

َص یابابن )  .وسیلغریف،  الکلبفي عضة الکلب  اربوطس   یلإ  تابک
ُ
 : کن   است  ادکردهی  الکلبالکلبمقالة في عضة  آن را    بعهیا

 (225، هانگارش  خیتار؛ 282برگردان ذاکر،  ،ونیع

الکل الکلب  أخبار  في  فرزند    بیکتاب  احمد  )ز:  ابوابوالعباس  /  274الَسرح  هار(  ۀدربار   ی)کتاب  م(877ق  تاریخ  )  .سگ 

 ( 357 ،هانگارش

، 6ج روت،یب ،ي حاولا ؛144 نزار،ونی)ع .هلاق م کی ،سونیلاج  ،سونیف یلإ اقیالتر يکتاب ف  ؛صریق یإل اقیالتر يکتاب ف

راییق لجالینوس بتفسیر یحیی النحو :کن (176ها، نگارش خیتار ؛1051  (. 227ها، نگارش  خیتار: نک) يکتاب التَّ

 ( 211، 19؛ برگردان ذاکر، ج435، 19)الحاوي، ج[ نوسیج. ]جال الکلبکتاب في عضة الکلب

و  في  کتاب اإلنسان  غ  نَهش  الکب  ؛نوسیجال  ،الکِلب  ریالکلب  َعّضة  في  هار  دنیگز  ۀ)دربار   الکِلبرسالة    : کن )  (. سگ 

، هانگارش خیتار؛ 279، 1؛ برگردان ذاکر، ج103، 1ج ،ونیع؛ 135، 137، 19؛ برگردان ذاکر، ج248، 241، 19، جالحاوي

191 ) 

 (  237 ها،تاریخ نگارش ) .کتاب30گوسیوس سوری از یونانی( در  ۀ)ترجم ،(م6 ۀدس) ینار دنکسا اهرن شانکُ 

ناش
ُ
 (م6 ۀدس) ینار دنکسا اهرن ،الک

 
ُ
: سباط، )نک  .میحک  ۀناخباتک،  حلب  رد  نآ  ۀنسخ  ،(م825  /  ق210  :د)حکم    دنز ر ف  ابوالحسن عیسی  ،یق شمد  حیسم  ،شانک

 ( 299 ،هاتاریخ نگارش ؛37، ش10/ 1فهرس، 

 . 1354/1935هره  ، چاپ پ کراوس، قا(ق200 :د) ان یجابر بن ح ،انیمختار رسائل جابر بن ح

و اطالع   یموسسه فرهنگ  ،قم   ،(م1213  –  1122  ق610  -  512)  دمحا  دنز ر ف  یلع  ،یدادغب  هبلابن   ،بطلا  يف  مختارات

 22055-10()مدرک کتابخانه مجلس:  شماره ،1580/ 1: یابیشماره باز ،یط خ ۀخسن ؛دلج 4 ،1393، انیتب یرسان
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(؛ )مخزن  ←خ.    1371هـ، تهران،  12محمدحسین خان عقیلی علوی فرزند محمدهادی شیرازی، سدۀ  ،  دویةال مخزن  

 ن(. )مخزن ← ق.1422ل المتین، ، عقیلی، پژوهش علی موحد ابطحی، قم، حبمفردات مخزن االدویة

 . (138 – 135، 19، برگردان ذاکر، جالحاوي) .(م8 ۀدس) بهار  حیابوجر ،سقامال  ةمداوا

المفردة الدویة  في  دمیاطی،    ،معتمد  محمود عمر  پژوهشگر  ترکمانی،  رسول غسانی  فرزند  فرزند علی  فرزند عمر  یوسف 

 . م2000ق / 1421 دارالکتاب العلمیة،

 مرعشی   ←م.  2005مرعشی محمد اسامه، مکتبه لبنان ناشرون, بیروت،  (،  يانجلیز  -  يالکبیر )عرب  يمعجم مرعشی الطب

ق؛ برگردان حسین 1342ق(، قاهره،  372ابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند یوسف کاتب خوارزمی )ز:    ،مفاتیح العلوم

 .خ1362خدیو جم، مرکز انتشارات علمی فرهنگی، چاپ دوم 

 ، 380 ،358  ،349 ،316  ،297 ،267  ،19ج  ؛202 ،3ج  ،يواح لا  :کن)  ،سونیلاج  ،الدویه المقابله لألدواء  ؛مقابلة لالدواء

 ( 538 ،20ج ؛426 ،416 ،413 ،409 ،388 ،387 ،381
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